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تقدمي 

بهــذا اجمللــد مــن« اليوميــات الفلســطينية« يكــون مركــز األبحــاث قــد اســتكمل تدويــن أحــداث أربــع ســنوات مــن تاريــخ 

الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية منــذ إعــادة احيائــه عــام 2018 ، هــذا اجمللــد التاســع والعشــرون يرصــد 

أهــم االحــداث املرتبطــة بفلســطني فــي العــام 2021 والتــي شــهدت مفاصــل هامــة ، متثلــت أبرزهــا فــي النصــف األول 

مــن العــام بإصــدار الرئيــس محمــود عبــاس عــدة مراســيم مرتبطــة بإجــراء االنتخابــات العامــة التشــريعية والرئاســية 

وانتخابــات اجمللــس الوطنــي ، كمــا  تصــدرت أحــداث بــاب العامــود والشــيخ جــراح واقتحامــات املســجد األقصــى فــي 

مدينــة القــدس احملتلــة ومــا صاحبهــا مــن هبــة وطنيــة شــاملة فــي الضفــة والقطــاع والداخــل والشــتات املشــهد فــي 

ذات الفتــرة ، إن أهــم مــا ميــز تلــك الفتــرة هــو حجــم التعاطــف الكبيــر مــن ِقَبــل الــرأي العــام العربــي والدولــي لصالــح 

ــة  ــاً باســتخدام  الفلســطينيني الوســائل الرقمي ــر مســبوق، ة هــو تعاطــف جــاء مدفوع الفلســطينيني وبشــكل غي

بشــكل مكثــف هــذه املــرة فــي نقــل مجريــات العــدوان وتوثيــق روايتهــم وبثهــا للعالــم، مــا أدى إلــى فضــح املمارســات 

اإلســرائيلية أمــام العالــم.

 شــهد العــام 2021 غيــاب الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترمــب عــن املشــهد السياســي ووصــول خلفــه جــو بايــدن 

إلــى ســدة احلكــم، كمــا حمــل العــام رحيــل بنيامــني نتنياهــو بعــد هزميتــه فــي االنتخابــات العامــة اإلســرائيلية، ومنــع 

إســرائيل للفلســطينيني مــن إجــراء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية فــي مدينــة القدس.تصاعــدت فــي العــام 2021 

االعتــداءات مــن قبــل املســتوطنني علــى شــعبنا، اذ بلغــت هــذه االعتــداءات ذروتهــا ومتثلــت فــي العمــل املنظــم فــي 

ــداءات  ــغ مجمــل هــذه االعت ــث بل ــى أراضيهــم، حي ــر واالســتيالء عل ــات التهجي ــاة الفلســطينيني أو عملي ــد حي تهدي

أكثــر مــن 900 اعتــداء لهــذا العــام. 

وفــي ظــل حصــار مالــي واقتصــادي خانــق واصلــت احلكومــة الفلســطينية جهودهــا فــي مواجهــة جائحــة كورونــا حيث 

طــورت مــن أســاليبها ورفعــت مــن قــدرات طواقمهــا فــي التعامــل مــع هــذا الفيــروس واحلــد مــن تفشــيه، واســتمرت 

فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها فــي االنفــكاك عــن االحتــالل مــن خــالل تطويــر رؤيتهــا التنمويــة املتمثلــة فــي اســتراتيجية 

العناقيــد الراميــة الــى حتقيــق االســتقالل عــن االحتــالل وبنــاء اقتصــاد وطنــي مســتقل مــن خــالل التنســيق مــع الــدول 

العربيــة الشــقيقة مثــل األردن ومصــر والعــراق والكويــت وغيرهــا مــن الــدول العربيــة. 

وفــي ســبتمبر/ أيلــول، أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً بإجــراء املرحلــة األولــى مــن االنتخابــات احملليــة، مبــا يشــمل 376 هيئــة 

محليــة مصنفــة )ج( واجملالــس القرويــة . فيمــا تصــدرت عمليــة انتــزاع األســرى الســتة مــن ســجن جلبــوع االحتاللــي 

حلريتهــم املشــهد الفلســطيني فــي أواخــر العــام  املاضــي، وفــي نهايــة العــام كانــون أول »ديســمبر” اجريــت االنتخابــات 

احملليــة مبرحلتهــا األولــى وحــازت علــى مســاحة مــن التغطيــة .

باإلضافــة إلــى اليوميــات الفلســطينية، يســتمر املركــز بإصــدار دوريتــه شــؤون فلســطينية حيــث ســيصدر العــدد 284 

قريبــاً،  والــذي يغطــي موضوعــة الدبلوماســية والتطــور الرقمــي فــي االشــتباك مــع االحتــالل،   ويســتمر املركــز بإصــدار 

انتاجــات دوريــة تعنــى أوالهــا مبخرجــات مراكــز الفكــر والبحــث فــي إســرائيل، فيمــا تغطــي الثانيــة الثانيــة مخرجــات 

مراكــز الفكــر والبحــث العامليــة فيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية ، ويســتمر املركــز بإصــدار الكتــب املتخصصــة 

حيــث اصــدر املركــز كتابــني خــالل هــذا العــام وهنــاك عــدة كتــب فــي مرحلــة االنتــاج، فيمــا ينفــذ املركــز مشــروعني 

كبيريــن األول يعنــى  بانتــاج روايــة معياريــة اتاريــخ فلســطني والثانــي يعنــى بحفــظ وجتميــع أرشــيف فلســطني وتقدميه 

للباحثــني فــي القضيــة الفلســطينية .

املدير العام 
د. منتصر جرار 
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 المجلد التاسع والعشرين

اجلمعة 2021/1/1

إصابــات بالرصــاص واالختنــاق فــي مواجهــات 
أعقبــت عمليــات اقتحــام فــي محافظــات 

عــدة

ــات  ــوض وكدم ــة برض ــاص وأربع ــابان بالرص ــب ش أصي
والعشــرات بحــاالت اختنــاق متقاوتــة خــالل مواجهــات 
ــات  ــالل محافظ ــوات االحت ــام ق ــت اقتح ــة أعقب عنيف
عــدة أخطــرت خاللهــا مزارعــني بإخــالء مئــات الدومنــات 
مــن أراضيهــم الزراعيــة، واعتقلــت 15 مواطنــاً بينهــم 
4 فتيــة ونكلــت بعــدد مــن املواطنــني، فــي الوقــت الذي 
واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم علــى مركبــات 

املواطنــني.

ــالء  ــني بإخ ــالل مواطن ــلطات االحت ــرت س ــد أخط فق
أرضهــم الزراعيــة فــي قريــة الوجلــة، شــمال غربــي بيت 

حلم.

وقــال الناشــط الشــبابي إبراهيــم عــوض اهلل: إن قــوة 
مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت القريــة، وأخطــرت 
بإخــالء أراض زراعيــة واقعــة فــي مناطــق »جبــل 
رويســات«، و«عــروق زنيــد«، و«خربــة أبــو شــاور«، تعــود 
ــس  ــة وإدري ــح حجاجل ــد صال ــني محم ــة املواطن لورث
ــني«. ــالك غائب ــا »أم ــة أنه ــة، بحج ــود حجاجل محم

وأضــاف عــوض اهلل: إن اإلخطــار تضمــن مهلــة لإلخــالء 
ــل  ــا قب ــى وضعه ــادة األرض إل ــع إع ــاً م ــالل 45 يوم خ

ــتصالحها. اس

ــات  ــات الدومن ــدر مبئ ــي تق ــاب األرض الت ــد أن أصح وأك
املزروعــة بأشــجار الزيتــون ميلكــون أوراقــاً ثبوتيــة 

مبلكيتهــا.

وعلــى صعيــد االقتحامــات وعمليــات االعتقــال، أصيــب 
ــام  ــت اقتح ــات أعقب ــالل مواجه ــاص خ ــابان بالرص ش
ــوم  ــا للي ــدة بيتوني ــة رام اهلل وبل ــالل مدين ــوات االحت ق

الثالــث علــى التوالــي.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
حــي رام اهلل التحتــا واعتقلــت الشــاب زيــد القدومــي، 

وهــو طالــب فــي جامعــة بيرزيــت.

ــالل  ــا خ ــدة بيتوني ــت بل ــا اقتحم ــى أنه ــارت إل وأش
ــى  ــًة إل ــى جتــدد املواجهــات، الفت انســحابها مــا أدى إل
ــاز  ــل الغ ــاص وقناب ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت أن ق
خــالل املواجهــات مــا أدى إلــى إصابــة شــابني برصــاص 

ــو«. »التوت

فــي الســياق، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن عمــرو 
ــة رام اهلل،  ــمال مدين ــر، ش ــة كوب ــن قري ــي م البرغوث

ــته. ــه وفتش ــت منزل ــد أن دهم بع

ــني  ــرات املواطن ــب عش ــة، أصي ــة قلقيلي ــي مدين وف
ــت  ــة أعقب ــات عنيف ــالل مواجه ــاق خ ــاالت اختن بح

ــراً. ــة فج ــالل املدين ــوات االحت ــام ق اقتح

ــرة مــن جيــش  ــأن قــوة كبي ــة ب وأفــادت مصــادر محلي
االحتــالل اقتحمــت حــي النقــار، غــرب املدينــة، ودهمــت 
منــزل أســير محــرر وأخضعتــه لتحقيــق ميدانــي 
ــاً(1. ــاوي )22 عام ــان جيت ــؤاد عرم ــاب ف ــت الش واعتقل

السبت 2021/1/2

كفــر  فــي  باالختنــاق  اإلصابــات  عشــرات 
قــدوم وقلقيليــة ومســتوطنون يعتــدون علــى 

املزارعــن مبســافر يطــا واألغــوار 

ــيل  ــاز املس ــاق بالغ ــني باالختن ــرات املواطن ــب عش أصي
للدمــوع، أمــس، خــالل مواجهــات فــي بلــدة كفــر قدوم 
ــع  ــك م ــن ذل ــة، تزام ــمالي بقلقيلي ــر الش ــرب املعب وق
شــن قــوات االحتــالل حملــة مداهمــات واعتقــاالت فــي 
ــى  ــتوطنون عل ــدى مس ــا اعت ــة، فيم ــة الضف محافظ
ــافر  ــم مبس ــة أراضيه ــن حراث ــم م ــني ومنعوه املزارع
ــي األغــوار الشــمالية. يطــا، وهاجمــوا رعــاة املاشــية ف

ــعبية  ــة الش ــق املقاوم ــاد منس ــدوم، أف ــر ق ــي كف فف
ــالل  ــود االحت ــراً مــن جن ــأن عــدداً كبي مــراد شــتيوي، ب
اقتحمــوا البلــدة عقــب انطــالق املســيرة االســبوعية، 
وأطلقــوا وابــالً مــن قنابــل الغــاز والصــوت مــا أدى إلــى 

ــاق. ــات باالختن وقــوع عشــرات اإلصاب

ــالق  ــالل بإط ــوات االحت ــام ق ــان، قي ــهود عي ــد ش وأك
ــي  ــاص املصاط ــوع والرص ــيل للدم ــاز املس ــل الغ قناب
واملعدنــي باجتــاه املشــاركني فــي املســيرة، مــا أدى إلــى 
ــالل  ــود االحت ــد جن ــاق، وتعم ــرات باالختن ــة العش إصاب
ــب  ــات، ونص ــن املواجه ــة م ــازل القريب ــتهداف املن اس

ــر. ــيرة للتصوي ــرة مس ــتخدام طائ ــن، واس الكمائ

إلــى ذلــك، اندلعــت مواجهــات قــرب املعبــر الشــمالي 
ــاص  ــالل الرص ــود االحت ــا جن ــق خالله ــة، أطل بقلقيلي
املعدنــي وقنابــل الغــاز علــى الشــبان والحقتهــم 
دورياتــه إلــى مدخــل حديقــة احليوانــات، وشــارع امللعب، 

ــاق. ــاالت اختن ــرات بح ــب العش وأصي

1  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

5

 المجلد التاسع والعشرين

ــدة  ــس بل ــاء أم ــالل مس ــش االحت ــم جي ــا اقتح كم
عــزون، وأغلــق مدخلهــا الرئيــس وأطلــق الرصــاص 
احلــارة  واقتحــم  للدمــوع،  املســيل  الغــاز  وقنابــل 

الشــامية وانتشــر فيهــا.

ــم  ــدس، بزع ــادت للق ــدة أف ــي البل ــة ف ــادر محلي مص
جيــش االحتــالل تعــرض مركبــات املســتوطنني للرشــق 
باحلجــارة، وقيــام االحتــالل علــى إثرهــا باقتحــام البلــدة 
ــق اإللتفافــي  ــى الطري ــة املطــل عل مــن مدخــل البواب
رقــم 55، ومــن مدخــل عزبــة الطبيــب الغربــي، وحتولــت 

البلــدة إلــى ثكنــة عســكرية.2

بجرميــة  للتحقيــق  يدعــو  األوروبــي  اإلحتــاد 
إطــاق النــار علــى الشــاب أبــو عــرام

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــلطات االحت ــي، س ــاد األوروب ــا االحت دع
إلــى التحقيــق الســريع فــي إطــالق النــار علــى الشــاب 
ــي  ــة ف ــة التوان ــن قري ــاً«، م ــرام »24عام ــو ع ــارون أب ه

ــاة. مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل، ومحاســبة اجلن

وشــدد االحتــاد األوروبــي فــي بيــان صحفــي أمــس، علــى 
ــوة،  ــب للق ــر املتناس ــرط وغي ــتخدام املف ــه لالس رفض
ــس  ــت أم ــرائيلية أطلق ــوات اإلس ــى أن الق ــيراً إل مش
ــاء  ــد بن ــا كان يعي ــرام، بينم ــو ع ــى أب ــار عل األول، الن
ــرم،  ــي املنص ــرين الثان ــي تش ــه ف ــذي هدمت ــه، ال منزل

ــي. ــون الدول ــك القان ــة بذل مخالف

وكانــت وزارة الصحــة الفلســطينية، قــد أعلنــت أمــس 
ــو عــرام برصاصــة فــي رقبتــه  األول، إصابــة املواطــن أب

مــن مســافة الصفــر، مــا تســبب لــه بشــلل رباعــي.3

عشــرات االصابــات إحداهــا حرجــة خــال قمع 
ــجار  ــاع أش ــة واقت ــيرات اجلمع ــال مس االحت

زيتــون

ــا  ــافر يط ــي مس ــاباً ف ــي ش ــدي احتالل ــتهدف جن اس
تصديــه  خــالل  الصفــر  مســافة  مــن  بالرصــاص 
مولــد  علــى  االســتيالء  االحتــالل  جنــود  حملاولــة 
ــه  ــى إصابت ــا أدى إل ــرته، م ــتخدمه أس ــي تس كهربائ
ــه 19  ــب في ــذي أصي ــت ال ــي الوق ــة، ف ــروح حرج بج
مواطنــاً بجــروح والعشــرات بحــاالت اختنــاق متفاوتــة 
ــي  ــت ف ــي خرج ــعبية الت ــيرات الش ــع املس ــالل قم خ
محافظــات عــدة رفضــاً لالحتالل واالســتيطان وســرقة 
األرض الفلســطينية، وإحيــاء لذكــرى انطالقــة الثــورة 
آليــات  اقتــالع  مــع  ذلــك  تزامــن  الفلسطينية، 
االحتــالل 200 شــجرة زيتــون وجتريفهــا مســاحات 

2  جريدة القدس
3  جريدة القدس

ــع  ــًة للتوس ــارس خدم ــة ح ــي قري ــن أراض ــعة م واس
االســتيطاني، جــاء ذلــك فــي الوقــت الــذي واصــل فيــه 
املســتوطنون اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني وممتلكاتهــم 

ــل. ــس واخللي ــي نابل ــي محافظت ف

فقــد أصيــب شــاب بجــروح حرجــة فــي منطقــة 
التوانــة شــرق مســافر يطــا جنــوب اخلليــل.

ــمي  ــارون رس ــاب ه ــأن الش ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــي  ــالل احل ــاص االحت ــب برص ــاً( أصي ــرام )24 عام ــو ع أب
ــالل  ــود االحت ــة جن ــه حملاول ــالل تصدي ــة، خ ــي الرقب ف
االســتيالء علــى مولــد كهربائــي يســتخدمه هــو 
وأســرته فــي ســياق التضييــق املســتمر الــذي تنتهجــه 
ســلطات االحتــالل بحــق أهالــي املنطقــة خدمــًة 

للتوســع االســتيطاني.

وأوضــح شــهود عيــان أن جنــود االحتــالل اســتولوا على 
املولــد وخــالل محاولتهــم نقلــه إلــى مركبتهــم متكــن 
ــني  ــن ب ــتعادته م ــن اس ــه م ــن أقربائ ــدد م ــاب وع الش

أيديهــم رغــم مــا تعرضــوا لــه مــن ضــرب وتنكيــل.

وأشــاروا إلــى أن أحــد جنــود االحتــالل أطلــق الرصــاص 
بشــكل مباشــر مــن مســافة الصفــر باجتــاه أبــو عــرام 

دون أن يشــكل أي خطــر عليــه.

ــى  ــل إل ــاب نق ــأن الش ــة ب ــادت وزارة الصح ــا، أف بدوره
ــه  ــت إصابت ــث وصف ــي حي ــا احلكوم ــفى يط مستش

ــة. باحلرج

وفــي وقــت الحــق، أفــادت هيئــة مقاومــة اجلــدار 
ــأن اجلريــح نقــل مــن مستشــفى يطــا  واالســتيطان ب
ــل  ــة اخللي ــي مبدين ــفى األهل ــى املستش ــي إل احلكوم

ــه. ــة إصابت ــراً لصعوب نظ

ــن  ــب مواط ــعبية، أصي ــيرات الش ــد املس ــى صعي وعل
ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح ــروح والعش بج
ــؤرة  ــة ب ــددة بإقام ــيرة من ــالل مس ــوات االحت ــع ق قم
ــرفة«  ــل »الش ــة جب ــي منطق ــدة ف ــتيطانية جدي اس

ــرق رام اهلل. ــر، ش ــر جري ــة دي بقري

ــت  ــة دع ــيرة احتجاجي ــني مبس ــات املواطن ــارك مئ وش
إليهــا حركــة فتــح، خرجــت مــن وســط القريــة باجتــاه 
األراضــي التــي مت االســتيالء عليهــا فــي منطقــة 
ــؤرة  ــة ب ــالل إقام ــة االحت ــدا بني ــرفة، تندي ــل الش جب
ــن  ــعة م ــاحات واس ــى مس ــدة عل ــتيطانية جدي اس
أراضــي القريــة، وعقــب املســيرة أقــام املشــاركون 

ــرفة. ــل الش ــة جب ــي منطق ــة ف ــالة اجلمع ص

ــر، إن  ــر جري وقــال أميــن علــوي رئيــس مجلــس قــروي دي
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ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت ق
باملطــاط، وقنابــل الغــاز جتــاه املشــاركني باملســيرة، مــا 
ــه،  ــي رأس ــة ف ــة معدني ــن برصاص ــة مواط أدى إلصاب
ــدد  ــة ع ــة إلصاب ــي، إضاف ــلواد الطب ــز س ــه ملرك مت نقل
ــاز  ــاقهم الغ ــراء استنش ــاق، ج ــني باالختن ــن املواطن م

ــوع. ــيل للدم املس

وأشــار إلــى أن عــددا مــن املســتوطنني بحمايــة جيــش 
فــي  خيمــة  املاضــي  األســبوع  نصبــوا  االحتــالل، 
ــج  ــوا صهري ــر، ووضع ــال حف ــرعوا بأعم ــة، وش املنطق
أن هــذه املنطقــة  إلــى  املــكان، الفتــاً  ميــاه فــي 
ــث  ــنوات، حي ــذ س ــتوطنني من ــن املس ــتهدفة م مس
ــا  ــي، م ــات األهال ــي مزروع ــم ف ــي أغناه ــون برع يقوم

ــني. ــرة للمزارع ــائر كبي ــبب خس يس

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
18 مواطنــا بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، 
والعشــرات بحــاالت اختنــاق خــالل قمــع قــوات االحتالل 
املشــاركني فــي مســيرة كفــر قــدوم األســبوعية، 
املطالبــة بفتــح شــارع البلــدة املغلــق منــذ أكثــر مــن 

17 عامــاً لصالــح املســتوطنني4.

األحد 2021/1/3

إلجــراء  مرســوم  إصــدار  بصــدد  الرئيــس 
االنتخابــات بعــد تلقيــه رســالة إيجابيــة مــن 

قيــادة حركــة »حمــاس«

يتجــه الرئيــس محمــود عبــاس إلصــدار مرســوم بإجراء 
انتخابــات بعــد تلقيــه رســالة وصفــت باإليجابيــة مــن 
حركــة »حمــاس« باملوافقــة علــى انتخابــات تشــريعية 
ورئاســية وللمجلــس الوطنــي الفلســطيني بالتتالــي 

والترابــط.

ومــن املنتظــر أن يعقــد الرئيــس اجتماعــاً خــالل األيــام 
القليلــة املقبلــة مــع رئيــس جلنــة االنتخابــات املركزيــة 
ــد  ــد مواعي ــات حتدي ــرار آلي ــل إق ــن أج ــر م ــا ناص د. حن
ثابتــة النتخابــات تشــريعية تعقبهــا انتخابات رئاســية 

ثــم تشــكيل اجمللــس الوطنــي الفلســطيني.

وكان رئيــس املكتــب السياســي حلركــة »حمــاس« 
ــاس  ــس عب ــى الرئي ــالة إل ــه رس ــة وج ــماعيل هني إس
مــن خــالل أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« 
ــة  ــا املوافق ــن خالله ــن م ــوب أعل ــل الرج ــواء جبري الل

ــات. ــي باالنتخاب ــدأ التتال ــى مب عل

4  جريدة األيام

ــوازي  ــب بالت ــت تطال ــاس« كان ــة »حم ــر أن حرك يذك
وللمجلــس  والرئاســية  التشــريعية  باالنتخابــات 
ــى  ــاق عل ــال دون االتف ــا ح ــطيني، م ــي الفلس الوطن

االنتخابــات.

وقــد أعلنــت الرئاســة، أمــس، أن »الرئيــس عبــاس، 
ــة، رئيــس  تســلم رســالة خطيــة مــن إســماعيل هني
ــس،  ــا للرئي ــاس، نقله ــة حم ــي حلرك ــب السياس املكت

ــوب«. ــواء الرج الل

أعطــى  الرســالة،  علــى  االطــالع  »وبعــد  وقالــت: 
الرئيــس توجيهاتــه للــواء الرجــوب، بإبــالغ حركــة 
حمــاس بترحيبــه مبــا جــاء فــي الرســالة بشــأن إنهــاء 
االنقســام، وبنــاء الشــراكة وحتقيــق الوحــدة الوطنيــة 
ــبي  ــل النس ــة بالتمثي ــاٍت دميقراطي ــالل انتخاب ــن خ م
الكامــل، انتخابــات تشــريعية ورئاســية ومجلــس 
وطنــي بالتتالــي والترابــط، وتأكيــده علــى التــزام حركة 

ــة«. ــدة الوطني ــراكة والوح ــاء الش ــار بن ــح مبس فت

وأشــارت الرئاســة إلــى أن الرئيــس عبــاس قــرر »دعــوة 
الدكتــور حنــا ناصــر، رئيــس جلنــة االنتخابــات املركزيــة، 
لالجتمــاع بــه لبحــث اإلجــراءات الواجبــة االتبــاع 
ــون«. ــق القان ــات وف ــة باالنتخاب ــيم اخلاص ــدار املراس إلص

ــكر  ــاس، بالش ــس عب ــه الرئي ــة »يتوج ــت الرئاس وقال
املصاحلــة،  ملــف  ترعــى  التــي  مصــر  للشــقيقة 
والصديقــة،  الشــقيقة  للــدول  والشــكر موصــول 
قطــر وتركيــا وروســيا واألردن التــي أســهمت بجهودهــا 
ــى  ــل إل ــر والتوص ــات النظ ــب وجه ــي تقري ــرة ف اخلي

ــور«. ــاق املذك االتف

ــالق  ــوب »مت إغ ــواء الرج ــال الل ــدد، ق ــذا الص ــي ه وف
ــات برســالة األخ إســماعيل  ــاب التناقضــات والتجاذب ب
هنيــة إلــى الرئيــس أبــو مــازن والتــي حســمت مســألة 
التزامــن والقبــول مببــدأ التتالــي والترابــط، وفــي نفــس 
الوقــت فــإن الرئيــس أبــو مــازن وجــه رســالة إلــى األخ 
ــد  ــالته وأك ــى رس ــا عل ــكره فيه ــة ش ــماعيل هني إس
ــاء  ــترك إلنه ــل مش ــس لعم ــالة تؤس ــى أن الرس عل

ــدة«. ــاء الوح ــام وبن االنقس

ــس  ــة »الرئي ــات صحافي ــي تصريح ــوب ف ــاف الرج وأض
ــاس«  ــة »حم ــه إن ورق ــال في ــاً ق ــدر بيان ــازن أص ــو م اب
تلبــي املطلــوب فــي موضــوع البــدء بخطــوات عمليــة 

ــى األرض«. عل

ــاس  ــس عب ــن أن »الرئي ــاب ع ــوب النق ــف الرج وكش
ســيجتمع خــالل اليومــني القادمــني مــع رئيــس جلنــة 
ــا  ــات له ــرار آلي ــر إلق ــا ناص ــة د. حن ــات املركزي االنتخاب
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ــات«. ــراء االنتخاب ــة إلج ــد ثابت ــد مواعي ــة بتحدي عالق

ــاءة  ــة والبن ــالت اإليجابي ــى »املراس ــوب إل ــار الرج وأش
التــي حصلــت مــا بيننــا وبــني االخــوة حركــة حمــاس 
ــه  ــي يشــارك في تؤســس جلهــد مشــترك وعمــل وطن
ــا  ــق م ــراكة وف ــاء ش ــام وبن ــاء االنقس ــع إلنه اجلمي
ــي  ــبي بالتتال ــل النس ــات بالتمثي ــه، انتخاب ــق علي اتف
والترابــط، حيــث املرحلــة األولى هــي اجمللس التشــريعي 
واملرحلــة الثانيــة الرئاســة واملرحلــة الثالثــة تشــكيل 
اجمللــس الوطنــي، حيــث تعتبــر االنتخابــات التشــريعية 

ــة«. ــة الثالث ــام املرحل ــي إمت ــى ف اخلطــوة األول

ــم  ــي باس ــق اإلعالم ــم، الناط ــازم قاس ــال ح ــدوره، ق ب
ــالة  ــر إن »رس ــى تويت ــدة عل ــي تغري ــاس، ف ــة حم حرك
»حمــاس« التــي بعثتهــا لرئيــس الســلطة بخصــوص 
ــب  ــة لترتي ــة الهادف ــود احلرك ــتمرار جله ــة، اس املصاحل
البيــت الفلســطيني وإعــادة بنــاء النظــام السياســي، 
للقيمــة  إدراكهــا  مــن  نابعــة  احلركــة  ومبــادرة 

االســتراتيجية لتحقيــق املصاحلــة«.

وأضــاف »نتمنــى مــن قيــادة الســلطة إبــداء إيجابيــة 
حقيقيــة وخطــوات عمليــة إلطــالق جــدي ملســار 

ــة«. املصاحل

وكشــفت اجلبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني 
ــة  ــام للجبه ــني الع ــا األم ــالة تلقاه ــن رس ــاب ع النق
نايــف حوامتــة مــن هنيــة أكــد فيهــا اســتعداد حركتــه 
»للمضــي فــي عمليــة املصاحلــة والشــراكة الوطنيــة 
)...(، بــدءاً مــن اتفاقــات القاهــرة، وكان آخرهــا تفاهمــات 

ــاء العامــني«. إســطنبول ومخرجــات اجتمــاع األمن

»حمــاس«  »جاهزيــة  أكــد  هنيــة  إن  وأضافــت، 
إلجنــاز هــذه اخلطــوات املتمثلــة بانتخابــات اجمللــس 
رئاســة  وانتخابــات  الفلســطيني،  التشــريعي 
ــي  ــس الوطن ــات اجملل ــطينية، وانتخاب ــلطة الفلس الس
بالتوالــي  االنتخابــات  تتــم  بحيــث  الفلســطيني.. 
والترابــط خالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إصدار املرســوم 
الرئاســي حــول االنتخابــات، علــى أن يصــار بعــد ذلــك 
ــل  ــة التفاصي ــى كاف ــاق عل ــي لالتف ــوار وطن ــى ح إل

املتعلقــة بإجــراء االنتخابــات فــي تواريخهــا«.

ورحبــت اجلبهــة »مبــا ميكــن أن تعكســه هــذه التطورات 
ــى إنهــاء  ــؤدي فــي نتائجهــا إل ــة، ت مــن أجــواء توافقي
االنقســام، واســتعادة الوحــدة الداخليــة، وتكريــس 
الوطنيــة بــني فصائــل العمــل  مبــادئ الشــراكة 
ــة  ــتنهاض وتعبئ ــة، واس ــطيني كاف ــي الفلس الوطن
القــوى الوطنيــة فــي مواجهــة االحتــالل واالســتيطان 

ــم«.5 والض

أوســلو: إحيــاء ذكــرى انطاقــة حركــة »فتــح« 
والثــورة الفلســطينية

ــويد،  ــج، والس ــي النروي ــح ف ــة فت ــم حرك ــت أقالي أحي
والدمنــارك، اليــوم األحــد، الذكــرى الـــ56 إلنطــالق حركة 

»فتــح« والثــورة الفلســطينية.

التــي أقيمــت  وشــارك فــي الفعاليــة املشــتركة 
ــم  ــح اقلي ــر فت ــني س ــا أم ــق »زووم«، وأداره ــر تطبي عب
ــة  ــة املركزي ــو اللجن ــد، عض ــماعيل صم ــج اس النروي
ــة  ــم اخلارجي ــام لألقالي ــوض الع ــح«، املف ــة »فت حلرك
ــويد  ــدى الس ــطني ل ــفراء فلس ــي، وس ــمير الرفاع س
ــج  ــيان، والنروي ــل حساس ــارك مانوي ــز، والدمن ــة فري هال
ــاء  ــر وأعض ــاء س ــب أمن ــى جان ــيدين، إل ــت س انطواني
أقاليــم ومناطــق وأطــر احلركــة فــي األقاليــم الثــالث، 
وعصــام فــرح ممثــال عــن اجلبهــة الدميقراطيــة، والقيادي 
ــد  ــج محم ــي النروي ــير ف ــادي األس ــر ن ــاوي، مدي الفتح
أبــو صالــح، وعضــو احتــاد اجلاليــات الفلســطينية فــي 
أوروبــا عصــام بردقجــي، إضافــة إلــى مشــاركني عــرب 

ــطينية. ــة الفلس ــن للقضي مناصري

وتطــرق الرفاعــي لتاريخ حركــة »فتح« التي اســتطاعت 
نقــل الثــورة والشــعب الفلســطيني نقلــة نوعيــة مــن 
ــة،  ــة الوطني ــة واملرجعي ــورة والهوي ــى الث ــرد إل التش
ووضعــت شــعبنا علــى خارطــة األقليــم والعالــم رغــم 

محــاوالت طمــس الهويــة الفلســطينية.

وأكــد الرفاعــي أهميــة االعتمــاد علــى القــوى الذاتيــة 
للشــعب الفلســطيني، وأن وحدتنــا وإنهــاء االنقســام 
ــح،  ــي تؤكــد عليهــا حركــة فت ــا الت أهــم نقــاط قوتن

والرئيــس محمــود عبــاس دومــا.

ــح  ــة فت ــز إن حرك ــفيرة فري ــت الس ــا، قال ــن جانبه م
ــي  ــدع ف ــت تب ــا زال ــت وم ــطينية كان ــورة الفلس والث
مواجهــة التحديــات التــي تســعى لتصفيــة قضيتنــا 
العادلــة، وحتــرص دومــا علــى حمايــة شــرعية ووحدانية 
التمثيــل الفلســطيني املتمثــل فــي منظمــة التحريــر 

ــطينية. الفلس

ــارج  ــي اخل ــطينية ف ــا الفلس ــز دور جالياتن ــت فري وثمن
التــي تتمتــع بأهميــة كبــرى فــي إبــراز قضيتنــا العادلة 

أمــام شــعوب العالــم.

ــح«  ــة »فت ــيان إن حرك ــفير حساس ــال الس ــدوره، ق ب
ــورة الفلســطينية  ــى للث ــي أطلقــت الشــرارة األول الت
هــي صانعــة ومحــط أمــل احللــم العربــي دومــا، 

5  جريدة األيام
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ــات  ــه مــن تضحي ــا قدمت ــره بالنصــر، مل ــا جدي وحركتن
ــة. ــذ االنطالق ــة من ــف والقضي ــى املوق ــات عل وثب

الراحــل  الرئيــس  مواقــف  حساســيان  واســتذكر 
الشــهيد ياســر عرفــات التــي ســكنت القضيــة 
الفلســطينية فــؤاده فــي كافــة مراحــل النضــال 

الســنوات. لعشــرات  قادهــا  التــي  الفلســطيني 

ــة  ــيدين إن انطالق ــفيرة س ــت الس ــا، قال ــن ناحيته م
الظلــم  وجــه  فــي  كانــت صرخــة  فتــح  حركــة 
واالحتــالل، وبعثــت األمــل لشــعب عانــى التشــرد 
خلــف  الفلســطيني  الشــعب  ووحــدت  واللجــوء، 

الفلســطينية. التحريــر  منظمــة 

وشــددت علــى املوقــف الثابــت والراســخ للقيــادة 
ــاع  ــي الدف ــاس ف ــود عب ــس محم ــطينية والرئي الفلس

ــطيني. ــعبنا الفلس ــوق ش ــن حق ع

ــازات  ــم االجن ــى أه ــح إل ــو صال ــرق أب ــه، تط ــن جهت م
السياســية حلركــة »فتــح« التــي حتققــت بتضحيــات 
ــف  ــى مل ــوء عل ــلطا الض ــة، مس ــوادر احلرك ــادة وك ق
ــالت  ــل معتق ــة حتوي ــتطاعت احلرك ــث اس ــرى حي األس
االحتــالل التــي تعاقــب عليهــا نحــو مليون فلســطيني 
أكثــر مــن 70% منهــم مــن قيــادات وكــوادر فتــح، لقالع 
ــني  ــة واملناضل ــوادر الثوري ــرج الك ــة تخ ــة متقدم ثوري

ــني. واملثقف

الراحــل  الرئيــس  مواقــف  صالــح  أبــو  واســتذكر 
الشــهيد ياســر عرفــات الــذي أولــى األســرى والشــهداء 
ــرهم،  ــة أس ــي رعاي ــل ف ــرا متث ــا كبي ــى اهتمام واجلرح
وهــو املوقــف ذاتــه الــذي ثبــت عليــه الرئيــس محمــود 
عبــاس رغــم ضغوطــات االحتــالل اإلســرائيلي والقــوى 

ــة. الدولي

مــن جانبــه، ألقــى وليــد ضاهــر كلمــة باســم أقاليــم 
والســويد،  النرويــج  الدمنــارك،  فــي  فتــح  حركــة 
أكــد فيهــا أن احلركــة العمــود الفقــري للشــعب 
الفلســطيني وهــي رأس احلربــة فــي مواجهــة االحتــالل 
اإلســرائيلي، قائــال: »فتــح كانــت ومــا زالــت ثابتــة علــى 
مبادئهــا ومواقفهــا رغــم كافــة املؤامــرات، ونحــي 
صمــود شــعبنا الفلســطيني والرئيــس محمــود عباس 

والقيــادة الفلســطينية.”

ــت  ــي احتضن ــة الت ــدول العربي ــكره لل ــن ش ــرب ع وأع
ــم الداعمــني  الشــعب الفلســطيني، وكل أحــرار العال

ــة. ــطينية العادل ــة الفلس للقضي

وفــي ســياق ،متصــل ألقــى كل مــن عصــام فــرح ممثــل 
ــاد  ــو احت ــام بردقجي عض ــة، وعص ــة الدميقراطي اجلبه

اجلاليــات الفلســطينية فــي أوروبــا، كلمتــان هنــآ فيهــا 
شــعبنا بالذكــرى الـــ56 النطــالق الثــورة الفلســطينية 
وحركــة فتــح، مؤكديــن أن شــعبنا الــذي يشــكل رأس 
ــة  ــة كاف ــار ومواجه ــى االنتص ــادر عل ــا ق ــال ثورتن م

املؤامــرات.

ــا  ــة أحيته ــة وطني ــرات فني ــل فق ــل احلف ــا تخل كم
ــادة  ــني الفلســطينني بقي مــن غــزة فرقــة احتــاد الفنان

ــن6. ــرم حس ــان أك الفن

94 عامــا لقــوا مصرعهــم خــال عملهــم فــي 
ــرائيلية  ــطينية واإلس ــل الفلس ــوقي العم س

العــام املاضــي

ــطني  ــال فلس ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــس االحت ــال رئي ق
شــاهر ســعد إن 49 عامالً فلســطينيا، لقــوا مصرعهم 
ــوقي  ــل س ــم داخ ــاء عمله ــي أثن ــام املاض ــالل الع خ

ــرائيلية. ــطينية واإلس ــل الفلس العم

وأوضــح ســعد خــالل مؤمتــر صحفــي عقــده فــي 
مقــر النقابــة، بالشــراكة مــع نقابــة الصحفيــني 
الفلســطينيني مبدينــة رام اهلل، اليــوم األحــد، أن 25 
ــزة  ــاع غ ــن قط ــدا م ــال واح ــة، وعام ــن الضف ــال م عام
ــل  ــوق العم ــل س ــم داخ ــالل عمله ــم خ ــوا حتفه لق
الفلســطينية، بينمــا توفــي 19 عامــال مــن الضفــة، و4 
مــن القــدس، خــالل عملهــم فــي الســوق اإلســرائيلية 

ــي. ــام املاض ــالل الع خ

ــال  ــى العم ــوأ عل ــرم كان األس ــام املنص ــاف ان الع وأض
ــر  ــى أنهــم الشــريحة األكث الفلســطينيني، إضافــة إل

ــا«. تضــرراً خــالل جائحــة »كورون

وأشــار إلــى أن العمــال الذيــن لقــوا مصرعهــم داخــل 
ســوق العمــل الفلســطينية كان نتيجــة اإلهمــال 
فــي ورش العمــل واملصانــع، األمــر الــذي يتطلــب وجــود 

ــم. ــال وحقوقه ــالمة العم ــن س ــون يضم قان

ــل ورش  ــوا داخ ــن توف ــال الذي ــعد: »ان العم ــع س وتاب
ــروط  ــال لش ــبب اإلهم ــرائيلية كان بس ــل اإلس العم
الصحــة والســالمة املهنيــة، حيــث لــم يوفــر صاحــب 
ــى  ــرائيلية أدن ــة اإلس ــرائيلي وال احلكوم ــل اإلس العم
ــوا  ــال لق ــاك 9 عم ــا  أن هن ــروط«، مضيف ــذه الش ه
مصرعهــم جــراء ســقوطهم مــن مبــاٍن عاليــة، رغــم 
أنــه يجــب أن توفــر إجــراءات الســالمة فيهــا أكثــر مــن 
أي منشــأة أخــرى، كمــا أن وســائل الصحــة والســالمة 
ــة  ــر متاح ــرائيلي وغي ــل اإلس ــر للعام ــة متوف املهني

ــطيني. ــل الفلس للعام

6  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــرائيل  ــي إس ــل ف ــف عام ــاك 70 أل ــى أن هن ــت إل ولف
مــن حملــة التصاريــح، و35 ألفــا بتصاريــح مختلفــة، 
و30 ألفــا يدخلــون للعمــل بالتهريــب، و35 ألفــا آخريــن 

ــتوطنات. ــل املس ــون داخ يعمل

احلكوميــة  الدفــع  بدائــرة  تســمى  مــا  إن  وقــال، 
ــق  ــم بح ــكاب اجلرائ ــي ارت ــارس دورا ف ــرائيلية مت اإلس
دفــع  عــدم  خــالل  مــن  الفلســطينيني  العمــال 
حقوقهــم االجتماعيــة، حيــث إن هــذه الدائــرة مكلفــة 
بدفــع أجورهــم بحســب القانــون اإلســرائيلي، وحتويــل 
اخلصومــات والضرائــب املنفــذة علــى رواتبهــم جلهــات 
االختصــاص، كمــا ال تقــوم بتزويدهــم مبعلومــات عــن 
قيمــة األمــوال التــي مت جتميعهــا فــي صنــدوق التقاعد، 
ــل  ــا ب ــات وحده ــحب التعويض ــم بس ــمح له وال تس
يشــترط أن يتــم ســحب مســتحقات التعويضــات 
والتقاعــد معــا، وهــذا يضــر بالعمــال فــي حالــة 

ــوت. ــة أو امل اإلصاب

ــد  ــي توج ــات الت ــة اخلصوم ــى أن قيم ــعد إل ــار س وأش
فــي خزينــة الدائــرة تقــدر بنحــو 10 مليــارات دوالر 
ولــم يتــم إرجاعهــا او تســليمها للعمــال أو ألي جهــة 
ــم 7  ــد رق ــي بن ــس ف ــاق باري ــم أن اتف ــطينية، رغ فلس
ــطينية. ــة فلس ــوال جله ــذه األم ــليم ه ــى تس ــص عل ين

ــوق  ــي س ــون ف ــن يعمل ــال الذي ــص العم ــا يخ وفيم
العمــل الفلســطينية، أشــار ســعد إلــى أن 25% فقــط 
ــي  ــة الت ــت باالتفاقي ــآت التزم ــات واملنش ــن املؤسس م
ــان  ــول ضم ــا«، ح ــة »كورون ــة جائح ــي بداي ــت ف وقع
ــزء  ــل اجل ــم وتأج ــف رواتبه ــع نص ــال ودف ــوق العم حق

ــر. اآلخ

لــم يحظــوا  العمــال  اآلالف مــن  وأردف: »عشــرات 
ــت  مبســتويات أجــور جيــدة، حيــث إنهــا باملعظــم كان
ــم  ــم ل ــر منه ــدد كبي ــود ع ــى وج ــة إل ــة، إضاف متدني
يتلقــوا رواتبهــم، عــدا عــن الفصــل التعســفي حيــث 
ــم  ــن عمله ــن أماك ــل م ــف عام ــو 125 أل ــرح نح س
ســجل  إلــى  ليضافــوا  »كورونــا«،  جائحــة  خــالل 
العاطلــني عــن العمــل الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 600 

ــل. ــن العم ــل ع ــف عاط أل

ــة خاصــة منظمــة  ــب ســعد املؤسســات الدولي وطال
ــوط  ــن ضغ ــي م ــا يكف ــة م ــة، مبمارس ــل الدولي العم
العمــال  ملعاملــة  اإلســرائيلية  احلكومــة  علــى 
ــة  ــرائيلي، ومراقب ــل اإلس ــوة بالعام ــطيني أس الفلس
ورش البنــاء، وتزويــد العاملــني مبــا يلزمهــم مــن معــدات 

وأدوات الســالمة والصحــة املهنيــة.

ــون فلســطيني عصــري للصحــة  ــى إقــرار قان ودعــا إل

ــل  ــة عم ــر بيئ ــي توفي ــهم ف ــة، يس ــالمة املهني والس
ــش  ــر التفتي ــز دوائ ــى تعزي ــة إل ــال، إضاف ــة للعم آمن
ــالمة  ــا إدارة الس ــا فيه ــال، مب ــل والعم ــة العم وحماي
املفتشــني  ممارســات  وحتســني  املهنيــة  والصحــة 

ــة. ــش احلديث ــراءات التفتي وإج

مــن ناحيتــه، قــال نقيــب الصحفيــني ناصــر أبو بكــر، إن 
النقابــة ســتعقد اجتماعــا مــع رئيــس الــوزراء محمــد 
اشــتية خــالل الفتــرة املقبلــة، مــن أجــل احلفــاظ علــى 
وســائل اإلعــالم احملليــة، خاصــة الصحفيــني العاملــني 

فيهــا الذيــن تأثــروا مــن تبعــات جائحــة »كورونــا«.

ــع االحتــاد  ــة ســتعقد شــراكة م ــى أن النقاب ــت إل ولف
العــام لنقابــات عمــال فلســطني، مــن أجــل مواصلــة 
ــة  ــال، ومتابع ــريحة العم ــى ش ــوء عل ــليط الض تس

ــم.7 ــة قضاياه كاف

االثنن 2021/1/4

حملــة قمــع واعتقــاالت فــي ديــر نظــام وجتريف 
ومصــادرة أراض فــي بديــا وبيــت حلم

نفــذت قــوات االحتــالل حملــة قمــع واعتقاالت واســعة 
فــي صفــوف املواطنــني بقريــة ديــر نظــام، إثــر اإلعــالن 
عــن إصابــة مســتوطنة رشــقا باحلجــارة قــرب القريــة 
أمــس، وجرفــت مســاحات مــن األراضــي املزروعــة، 
بالزيتــون فــي بديــا، وصادقــت علــى مصــادرة مســاحات 
مــن أراضــي بيــت حلــم لصالــح املســتوطنات املقامــة 
هنــاك، فــي حــني جتــددت اعتــداءات املســتوطنني 
ــجد  ــات للمس ــك اقتحام ــة، وكذل ــاء الضف ــي أنح ف
»األقصــى« رغــم إجــراءات اإلغــالق الشــامل التــي يبــدو 

ــك.  ــتثني ذل ــا تس أنه

ــس،  ــاء أم ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــرت ق وحاص
قريــة ديــر نظــام شــمال رام اهلل، واعتقلــت مــا ال يقــل 
ــن  ــرائيلي ع ــالن إس ــب إع ــك عق ــاً، وذل ــن 20 مواطن ع

ــة. ــة مســتوطنة، قــرب القري إصاب

مســتوطنة  أن  عبريــة  إعالميــة  مصــادرة  وذكــرت 
أصيــب بجــروح وصفتهــا بأنهــا »خطيــرة«، جــراء 
ــتيطاني  ــارع اس ــى ش ــارة، عل ــق باحلج ــا للرش تعرضه

ــة. ــرب القري ق

ــت  ــالل فرض ــوات االحت ــة، أن ق ــادر محلي ــادت مص وأف
ــو  ــا نح ــي يقطنه ــام الت ــر نظ ــة دي ــى قري ــاراً عل حص
ــة  ــذت حمل ــا ونف ــل، ودهمته ــا بالكام 1200، وأغلقته
ــدت  ــني، واعت ــوف املواطن ــي صف ــعة ف ــاالت واس اعتق

7  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

10

 المجلد التاسع والعشرين

علــى بعــض املواطنــني بالضــرب بعــد اقتحامهــا لعــدد 
مــن املنــازل، ونفــذت عمليــات حتقيــق واســتجواب 
ميدانــي لشــبان وفتيــة القريــة واعتلــت أســطح 

ــا. ــروج منه ــى اخل ــي عل ــرت األهل ــازل، وأجب املن

ــطينية  ــات الفلس ــى املركب ــتوطنون عل ــدى مس واعت
ــا  ــارة، كم ــس رام اهلل، باجل ــق نابل ــى طري ــافرة عل املس
ــق  ــا أغل ــة، فيم ــس قلقيلي ــق نابل ــى طري ــوا عل وجتمع
ــس  ــل نابل ــى مدخ ــام عل ــوارة املق ــز ح ــش حاج اجلي

ــتوطنة. ــة املس ــن إصاب ــالن ع ــب اإلع عق

جرفــت قــوات االحتــالل أمــس، مســاحات مــن األراضــي 
ــي  ــان غرب ــة حس ــي خل ــون ف ــاً بالزيت ــجرة حديث املش
ــون  ــتخدمها املزارع ــي يس ــق الت ــق الطري ــا، وأغل بدي

ــاك.  ــم هن ــى أراضيه ــول إل للوص

وتعــود األراضــي التــي مت جتريفهــا لورثــة محمــد ســليم 
ــد  ــة عب ــالمة، ورث ــليم س ــف س ــة يوس ــودة، وورث ع

ــالمة. ــليم س ــم س الرحي

مــن جانــب آخــر صــادق االحتــالل علــى مصــادرة 
ــت  ــي بي ــة ف ــق مختلف ــي مبناط ــن األراض ــاحات م مس

حلــم، لصالــح املســتوطنات.

ــفا، وواد  ــع الش ــن موق ــم 8 م ــوض رق ــذا احل ــمل ه وش
الهنــدي فــي بلــدة اخلضــر، وحــوض رقــم 1 فــي بلــدة 
أرطــاس، وحــوض رقــم 4 فــي عــرب التعامــرة، وحــوض 
رقــم 5 مــن موقــع املــروج، كمــا وأخطــرت قــوات 
ــدة  ــن بل ــى م ــليم موس ــي س ــن عل ــالل املواط االحت
اخلضــر بوقــف البنــاء فــي منطقــة جبــل أبــو ســودة، 

ــة. ــة أثري ــة أن املنطق ــك بحج وذل

وأفــاد األوقاف اإلســالمية فــي القدس، أن 33 مســتوطنا 
ــي  ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ــى، ونف ــوا األقص اقتحم

أورقتــه.

وتفــرض إســرائيل منذ األســبوع املاضــي إغالقاً مشــدداً 
وشــامال علــى القــدس احملتلــة ضمــن إجــراءات مكافحة 
ــا«، ومتنــع أي شــخص مــن التجــول البعــد مــن  »كورون
كيلــو متــر واحــد عــن محيــط بيتــه، لكــن األمــر يبــدو 

أنــه ال يشــمل املســتوطنني. 

ــني مــن عــدة  ــالل أمــس 6 مواطن اعتقــل جيــش االحت
ــو  ــود أب ــني وعب ــدي حس ــم: ع ــة، وه ــق بالضف مناط
هنيــة مــن بلــدة عــزون شــرق قلقيليــة، وطــارق ديــس 
ــع  ــدة جب ــة مــن بل ــل، وأحمــد محمــد عالون مــن اخللي
مبحافظــة جنــني، والشــقيقني يــزن وإســالم كامــل أبــو 

ــني. ــرب جن ــوب غ ــد جن ــدة يعب ــن بل ــملة م ش

الفــوار جنــوب  االحتــالل مخيــم  قــوات  وداهمــت 
ــني،  ــازل املواطن ــل الغــاز باجتــاه من ــق قناب ــل وأطل اخللي
ــي  كمــا نصبــت حواجــز عســكرية علــى مدخــل بلدت

ــعير.8 ــا وس ترقومي

االحتــال يحاصــر ديــر نظــام وينفــذ اعتقــاالت 
بعــد إصابــة مســتوطنة رشــقت ســيارتها 

ــارة بحج

شــنّت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء أمــس، 
حملــة دهــم واعتقــاالت واســعة فــي قريــة ديــر نظــام 
شــمال غربــي رام اهلل، فــي أعقــاب إصابــة مســتوطِنة 
بجــروح، إثــر تعــرض ســيارتها للرشــق باحلجــارة بالقرب 

مــن القريــة، وفــق مــا أوردت وســائل إعــالم عبريــة.

وفرضــت قــوات االحتــالل حصــاراً مشــدداً علــى القريــة 
ــر  ــدد كبي ــش ع ــم وتفتي ــت بده ــمة(، وقام )1200 نس
ــروج  ــة أو اخل ــى القري ــول إل ــع الدخ ــازل، ومن ــن املن م
منهــا، عــالوة علــى اعتقــال العشــرات والتحقيــق 
ــل أن تفــرج عــن غالبيتهــم فــي وقــت الحــق. معهــم، قب

وذكــر رئيــس مجلــس قــروي ديــر نظــام، بــالل التميمــي، 
أن قــوات االحتــالل حولــت القريــة إلــى ثكنة عســكرية، 
ــن  ــني، مم ــن املواطن ــر م ــدد كبي ــن ع ــال دون متك ــا ح م

كانــوا خارجهــا، مــن العــودة إلــى منازلهــم.

وأوضــح، فــي حديــث لـ«األيــام«، أن العملية العســكرية 
بــدأت قرابــة الســاعة الثانيــة ظهــراً، موضحــاً أن 
ــي  ــرب ف ــه املغت ــزل عم ــت من ــالل اقتحم ــوات االحت ق
أميــركا علــي اخلطيــب التميمــي، وحولتــه إلــى مــكان 

ــق. للتحقي

ولفــت إلــى أن قــوات االحتــالل داهمــت عــدداً كبيــراً من 
املنــازل، واحتجــزت نحــو 50 مواطنــاً وحققــت معهم.

ــو  ــي، وه ــام التميم ــن هش ــف املواط ــه، وص ــن جهت م
ــة بـــ »الصعبــة«،  ــر نظــام، األوضــاع فــي القري مــن دي
ــن  ــبان الذي ــد الش ــاً( أح ــاس )29 عام ــه إي ــاً أن ابن مبين

ــت. ــض الوق ــالل لبع ــوات االحت ــم ق احتجزته

ــة  ــام القري ــي اقتح ــاركوا ف ــود ش ــات اجلن ــر أن مئ وذك
ــة  ــب خيم ــم بنص ــى قيامه ــاً إل ــا، منوه ــم بيوته وده
ــا. ــبان داخله ــع الش ــق م ــة والتحقي ــل القري ــي مدخ ف

وأشــار إلــى قيــام جنــود االحتــالل بالتعــرض بالضــرب 
لعــدد مــن الشــبان والفتيــة، قبــل أن تطلــق ســراحهم 

الحقــاً.

8  جريدة القدس
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وكانــت وســائل إعــالم عبريــة أعلنــت، نقــالً عــن 
الناطــق بلســان جيــش االحتــالل أفيخــاي أدرعــي، عــن 

ــتوطنة. ــة املس إصاب

ــل  ــع التواص ــى موق ــه عل ــى صفحت ــي عل ــب أدرع وكت
مواطنــة  إصابــة  عــن  تقاريــر  وردت  »فيســبوك«: 
ــارة  ــاء حج ــا إللق ــة تعرضه ــروح، نتيج ــرائيلية بج إس
بالقــرب مــن قريــة ديــر نظــام، الفتــاً إلــى شــروع قــوات 

ــني«. ــم بـ«اخملرب ــن وصفه ــة م ــالل مبالحق االحت

وأوردت وســائل إعــالم عبريــة أن املســتوطنة )30 عامــاً( 
ــاء  ــر إلق ــرة، إث ــا خطي ــت بأنه ــروح وصف ــت بج أصيب
حجــارة باجتاههــا، بالقــرب مــن مســتوطنة »حلميــش« 
ــى  ــا إل ــرى نقله ــة رام اهلل، وج ــمال مدين ــة ش املقام

ــا. ــل وعيه ــي بكام ــيبا« وه ــفى »ش مستش

ــل،  ــكا تايت ــى ريف ــة تدع ــتوطنة املصاب ــت أن املس وبين
وهــي زوجــة جــاك تايتــل، الــذي يقضــي فتــرة بالســجن 
املؤبــد و30 عامــاً بعــد إدانتــه بقتــل فلســطينيني 
ــن،  ــل آخري ــى قت ــض عل ــام 1997، والتحري ــني الع اثن
وزرع عبــوات ناســفة اســتهدفت إحداهــا احملاضــر فــي 

ــترنهل. ــف ش ــة، زئي ــة العبري اجلامع

وأشــارت إلــى أن املســتوطنة أصيبــت بحجــر فــي 
ــن  ــرب م ــيارة بالق ــود س ــت تق ــا كان ــها، عندم رأس
مســتوطنة »حلميــش«، ونقلتهــا ســيارة إســعاف 
أولــي إســرائيلية إلــى املستشــفى، بعــد منحهــا 

ــكان9. ــي امل ــاً ف عالج

ــدم  ــا باله ــد انتهاكاته ــال تصع ــوات االحت ق
والقمــع واالعتقــال واملســتوطنون يواصلــون 

ــة ــع بالضف ــاق واس ــى نط ــم عل هجماته

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق صع
انتهاكاتهــا وجرائمهــا مبزيــد مــن عمليــات الهــدم 
والقمــع واالعتقــال واالغــالق وجتريــف األراضــي، بينمــا 
ــبيبة  ــم »ش ــق عليه ــا يطل ــتوطنون وم ــل املس واص
التــالل«، هجماتهــم علــى نطــاق واســع بالضفــة، 
أضــرارا  واحلقــوا  وعربــدة  عنــف  عمليــات  ونفــذوا 

مبمتلــكات املواطنــني.

فقــد  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
ــات  ــني، مركب ــوم االثن ــاء الي ــتوطنون، مس ــم مس هاج
ــط  ــوي وس ــرارة« احلي ــارع »املص ــوا ش ــني وأغلق املواطن
ــا«،  ــان، لـ«وف ــهو عي ــاد ش ــدس احملتلة .وأف ــة الق مدين
بــأن مســتوطنني أغلقــوا الشــارع املذكــور مــن جانــب 
»بوابــة النفــق«، وأشــعلوا إطــارات مطاطيــة فيــه، قبل 

9  جريدة األيام

ــارة. ــني باحلج ــات املواطن ــوا مركب أن يهاجم

ــة  ــت حماي ــني، وحت ــاء االثن ــتوطنون، مس ــق مس وأغل
جنــود االحتــالل اإلســرائيلي مفتــرق »غــوش عتصيــون« 
ــرق،  ــى املفت ــدوا عل ــد أن احتش ــم، بع ــت حل ــوب بي جن
ــل أن يغلقــوه، بينمــا  رافعــني األعــالم االســرائيلية، قب
ــتها. ــني وفتش ــات املواطن ــالل مركب ــوات االحت ــت ق أوقف

ــاه  ــخ مي ــى ض ــني، عل ــوم االثن ــتوطنون، الي واقدم مس
ــة  ــي قري ــة ف ــني الزراعي ــي املواطن ــى أراض ــة إل عادم
حوســان غــرب بيــت حلم. وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي 
حوســان محمــد ســباتني ملراســلنا، ان مســتوطني 
»بيتــار عيليــت« اجلاثمــة علــى أراضــي حوســان ضخــوا 
امليــاه العادمــة إلــى األراضــي املزروعــة بأشــجار العنــب 
ــى  ــا أدى ال ــا، م ــس« غرب ــة »قدي ــي منطق ــون ف والزيت

ــة. ــل الزراعي ــالف احملاصي ــال، وات ــوب ع ــا مبنس اغراقه

الــى ذلــك، اقتحــم مســتوطنون، اليــوم االثنــني، باحــات 
ــة،  ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى املب ــجد األقص املس
ــرة  ــادت دائ ــوات االحتالل. وأف ــن ق ــددة م ــة مش بحراس
ــددا  ــأن ع ــة، ب ــدس احملتل ــي الق ــالمية ف ــاف اإلس األوق
مــن املســتوطنني اقتحمــوا باحــات املســجد األقصــى، 
ونفــذوا جولــة اســتفزازية، قبــل أن يغــادروه مــن جهــة 

ــاب السلســلة. ب

كمــا جرفــت آليات تابعــة للمســتوطنني، اليــوم، أراضي 
ــمالية متهيدا  ــوار الش ــية باألغ ــة الفارس ــي منطق ف
ــة،  ــاريع زراعي ــة مش ــدف اقام ــا، به ــتيالء عليه لالس
عــارف  احلقوقــي  به الناشــط  افــاد  مــا  بحســب 

ــة. دراغم

مركبــات  إطــارات  اليــوم،  مســتوطنون،  وأعطــب 
ورشــقوا منــازل املواطنــني باحلجــارة فــي قريــة ســرطة 
ــأن  ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر محلي ــلفيت. وأفادت مص ــرب س غ
ــم  ــني ومركباته ــازل املواطن ــقوا من ــتوطنني رش املس
باحلجــارة، عــرف مــن أصحابهــا: ســعيد صرصــور، 
ابراهيــم  ومختــار عبــد اهلل صرصــور، ومصطفــى 
اخلطيــب، ومحمــد هشــام صرصــور، ومعــزوز صرصــور، 
ــة  ــا، باإلضاف ــدد منه ــارات ع ــاب إط ــوا بإعط ــا قام كم
إلــى اعطــاب اطــار جرافــة تعــود ملكيتهــا للمواطــن 

ــب. ــد اخلطي ــف محم يوس

ورشــق مســتوطنون، فجــر اليــوم، مركبــات املواطنــني 
اهلل  رام  محافظــة  شــمال  روابــي  دوار  قــرب  املــارة 
والبيــرة باحلجارة. وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن 
مســتوطنني احتشــدوا قــرب دوار روابــي، واعتــدوا علــى 
مركبــات املواطنــني، مــا تســبب بإحلــاق أضــرار فــي عــدد 

منهــا.
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ــا  ــي ارتكبته ــم الت ــاكات واجلرائ ــد االنته ــى صعي وعل
ــان  ــب مواطن ــد أصي ــرائيلي، فق ــالل االس ــوات االحت ق
بالرصــاص احلــي واملطــاط خــالل مواجهــات مــع تلــك 

ــر. ــة جب ــم عقب ــي مخي ــوات ف الق

ــات  ــا«، إن عــددا مــن آلي ــة لـ«وف ــت مصــادر محلي وقال
ــي  ــم ف ــوا اخملي ــاة اقتحم ــود مش ــة جن ــالل برفق االحت
ســاعات الصبــاح الباكــر، وأغلقــوا املدخــل الرئيســي، 
ــوت  ــل الص ــي وقناب ــي واملعدن ــاص احل ــوا الرص وأطلق
عمليــة  عقــب  اندلعــت  التــي  املواجهــات  خــالل 
ــي،  ــاص احل ــني بالرص ــن إصابت ــفر ع ــا أس ــام، م االقتح
وأخــرى باملطــاط، جــرى نقلهــم إلــى املستشــفى 
العشــرات  إصابــة  إلــى  إضافــة  العــالج،  لتلقــي 

باالختنــاق، ومتــت معاجلتهــم ميدانيــا.

وأضافــت املصــادر، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــاب 
حســن شــاكر بالــو، خــالل املواجهــات.

كذلــك، أصيــب ثالثــة مواطنــني، مســاء اليــوم، برصاص 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، بالقــرب مــن بلــدة يعبــد 

جنــوب غــرب جنــني.

وأفــادت مصــادر محليــة، لـ«وفــا«، بــأن املواطنــني 
الثالثــة، وهــم مــن بلدتــي يعبــد وصانــور، أصيبــوا فــي 
األطــراف الســفلية، أثنــاء تواجدهــم بالقــرب مــن جدار 
الضــم والتوســع العنصــري، نقلــوا إثرهــا إلــى إحــدى 

ــني. ــة جن ــفيات مدين مستش

اليــوم،  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  كما اعتــدت 
ــون  ــجار زيت ــة أش ــة لزراع ــي فعالي ــاركني ف ــى املش عل
باالســتيالء عليهــا فــي جبــل  املهــددة  باألراضــي 
ــي  ــعير ف ــول وس ــي حلح ــني بلدت ــع ب ــة الواق اجلمجم
ــة  ــس حرك ــب رئي ــم نائ ــن بينه ــل، وم ــة اخللي محافظ
ــطني. ــون فلس ــم تلفزي ــول وطاق ــود العال ــح« محم »فت

وأصيــب شــاب بحــروق فــي يــده والعشــرات باالختنــاق، 
ــالل  ــوات االحت ــع ق ــات م ــالل مواجه ــوم ، خ ــاء الي مس
ــر،  ــت أم ــدة بي ــروب وبل ــم الع ــي مخي ــرائيلي ف اإلس

ــل. ــمال اخللي ش

وقــال الناشــط اإلعالمــي فــي بيــت أمــر محمــد عــوض، 
ــراء  ــده ج ــي ي ــروق ف ــب بح ــابا أصي ــا«، إن ش لــ«وف
إصابتــه بقنبلــة غــاز بشــكل مباشــر، خــالل مواجهــات 
اندلعــت فــي البلــدة، إضافــة إلصابــة العشــرات 

ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــاالت اختن بح

وأضــاف عــوض أن عــددا مــن املواطنــني أصيبــوا، كذلــك، 
ــالل فــي  ــاق، خــالل مواجهــات مــع االحت بحــاالت اختن

مخيــم العــروب، جــرى عالجهــم ميدانيــا.

ــة  ــة مقاوم ــح« وهيئ ــة »فت ــة حرك ــت الفعالي ونظم
اخلليــل  محافظــة  مبشــاركة  واالســتيطان  اجلــدار 
واجلمعيــة العربيــة حلمايــة الطبيعــة وبلديتــي حلحول 

ــي. ــل الوطن ــل العم ــة وفصائ ــعير ووزارة الزراع وس

ورفــع املشــاركون أثنــاء زراعتهــم أشــجار الزيتــون 
ــالل  ــاول االحت ــي يح ــة الت ــل اجلمجم ــي جب ــي أراض ف
ومســتوطنوه االســتيالء عليهــا، علــم فلســطني، 
ــدي  ــالل والتص ــل االحت ــة برحي ــات مطالب ورددوا هتاف
ــطني،  ــاء فلس ــة أنح ــي كاف ــتيطان ف ــة االس لسياس
وطالبــوا اجملتمــع الدولــي والعالــم بتحمــل مســؤوليته 

ــه. ــه ومقدرات ــعبنا وممتلكات ــة ش ــي حماي ف

وأطلقــت قــوات االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز 
املســيل للدمــوع صــوب املشــاركني فــي الفعاليــة.

ومســتوطنيه  االحتــالل  جرائــم  إن  العالــول  وقــال 
ــة  ــن مواصل ــا ع ــن تثنين ــم ل ــم وانتهاكاته واعتداءاته
حمايــة أراضينــا، »نحــن جئنــا نحمــل اشــتال الزيتــون 
ــذي  ــة ال ــل اجلمجم ــى جب ــا عل ــي أراضين ــا ف لزراعته
ســيبقى فلســطيني مهمــا حــاول االحتــالل حرماننــا 

ــه.” من

ــا  ــا بجباله ــا وجتذرن ــا بأرضن ــول أن »عالقتن ــع العال وتاب
وســهولها وبــكل ذرة تــراب مــن ثراهــا أقــوى مــن قنابــل 
صوتهــم وغازهــم، وتهديدهــم بإطــالق الرصــاص احلــي 
صوبنــا لــم مينعنــا مــن زراعــة أشــتال زيتوننــا ألن هــذا 
اجلبــل فلســطيني، وســيبقى كذلــك وشــعبنا بكافــة 
أطيافــه وفصائلــه ســيواجه مخططــات االحتــالل 
الوســائل  أرضــه وممتلكاتــه بكافــة  بالدفــاع عــن 

ــة.” املمكن

بــدوره، قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحرير 
واصــل أبــو يوســف »لــن يكســر االحتــالل إرادة شــعبنا 
مهمــا طالــت اعتداءاتــه واعتــداءات مســتوطنيه، 
ودعــم صمــود املواطنــني علــى أراضيهــم املهــددة 
باالســتيالء عليهــا لصالــح االســتيطان واجــب وطنــي، 
ــى األرض  ــه عل ــرض وقائع ــالل ف ــتطيع االحت ــن يس ول
مهمــا حــاول هــو ومســتوطنيه، وعلــى اجملتمــع الدولــي 
حتمــل مســؤولياته بلجــم االحتــالل ومحاكمتــه علــى 

ــة لشــعبنا.” ــر احلماي جرائمــه وتوفي

اجلــدار  رئيــس هيئــة مقاومــة  قــال  مــن جانبــه، 
ــة  ــذه الفعالي ــاف إن ه ــد عس ــر ولي ــتيطان الوزي واالس
اجلبــل  حلمايــة  متكامــل  برنامــج  ضمــن  تنــدرج 
ــي  ــن ف ــطني، و«نح ــاء فلس ــة أنح ــي كاف ــا ف وأراضين
الهيئــة ســنتحمل تكاليــف اســتصالح هــذه املنطقــة 
وســنعمل علــى فتــح الشــوارع لتســهيل وصــول 
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املواطنــني إلــى أراضيهــم لفالحتهــا وعمارتهــا.”

ــن  ــزل م ــاركني الع ــع املش ــى أن قم ــاف إل ــوه عس ون
ــات  ــة لعصاب ــر احلماي ــذي يوف ــالل ال ــل جيــش االحت قب
ــن يجلــب ســالما  املســتوطنني املدججــني بالســالح، ل
ــنواجه  ــر، وس ــدة التوت ــن ح ــيزيد م ــل س ــة ب للمنطق
ــا  ــى أمالكن ــظ عل ــبل لنحاف ــكل الس ــم ب اعتداءاته
وأراضينــا التــي ورثناهــا عــن آبائنــا وأجدادنــا منــذ آالف 

ــنني. الس

ــم  ــح إقلي ــة فت ــر حرك ــني س ــار أم ــه، أش ــن جانب م
ــة  ــة زراع ــى أن فعالي ــارة إل ــي جع ــل هان ــمال اخللي ش
أشــجار الزيتــون تأتــي فــي إطــار خطــة تعزيــز صمــود 
املواطنــني علــى أراضيهــم املهــددة باملصــادرة، وملواجهة 
التوســع االســتيطاني ومحــاوالت االســتيالء علــى 
ــوه إلــى أنهــم يعملــون مبشــاركة  جبــل اجلمجمــة، ون
ــي  ــني ف ــات املواطن ــر احتياج ــى توفي ــات عل املؤسس
ــم. ــى أراضيه ــم عل ــم وصموده ــم ثباته ــة لدع املنطق

ــب  ــازي مرع ــول حج ــة حلح ــس بلدي ــد رئي ــدوره، أك ب
أهميــة مواصلــة هــذه الفعاليــات فــي جبــل اجلمجمة، 
ــة  ــاكات متواصل ــن انته ــة م ــه املنطق ــرض ل ــا تتع مل
مــن قبــل االحتــالل ومســتوطنيه. ونــوه إلــى أن قــوات 
االحتــالل التــي تفــرض فــي طوقــا كامــال علــى اجلبــل 
ــن  ــني م ــع املواطن ــكرية، ومتن ــة عس ــى ثكن ــه إل وحتول
ــك  ــن التمس ــم ع ــن تثنيه ــم ل ــى أراضيه ــول إل الوص

ــا. ــا وحراثته ــيواصلون زراعته ــم وس بأراضيه

أثنــاء  املســلحني  املســتوطنني  مــن  عــدد  وجتمــع 
ــى  ــل عل ــل املط ــود للجب ــني الصع ــة محاول الفعالي

.60 رقــم  االســتيطاني  الشــارع 

وســلمت محكمــة صلــح االحتــالل، املقدســي نظــام 
أبــو رمــوز قــرارا بإخــالء منزلــه فــي حــي بطــن الهــوى 
ببلــدة ســلوان، جنــوب املســجد األقصــى املبــارك 

ــتوطنني. ــح املس لصال

وقــال أبــو رمــوز فــي حديــث مــع »وفــا« اليــوم االثنــني، 
ــة  ــص قيم ــه لفح ــدى توجه ــلمته ل ــة س إن احملكم
الغرامــات املفروضــة عليــه، قــرارا بإخــالء منزلــه صــدر 
بشــكل غيابــي عــام 2016، بحجــة أن أرض املنــزل تتبــع 

ليهــود اليمــن.

وأضــاف أن جلســات غيابيــة عقــدت لبحــث أمــر 
العقــار، دون إبــالغ العائلــة أو اســتدعائها للمحكمــة أو 
حتــى تســليمها بالغــات قضائيــة، إضافــة إلــى فــرض 
ــي  ــة وحملام ــوم للمحكم ــاب ورس ــيقل كأتع 7 آالف ش
املســتوطنني. يشــار إلــى أن مــا يقــارب 87 عائلــة 

مقدســية يتهددهــا خطــر اإلخــالء فــي أي وقــت فــي 
ــلوان. ــوى بس ــن اله ــي بط ح

وداهمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء االثنــني، 
قريــة زبوبــا غــرب جنــني، واقتحمــت عــدة منازل. وذكــر 
ــا حســني جــرادات، أن قــوات  أمــني ســر فتــح فــي زبوب
القريــة  اقتحمــت  االحتــالل  جيــش  مــن  كبيــرة 
وداهمــت عــدة منــازل وفتشــتها واســتجوبت قاطنيهــا 
وســجلت أرقــام هوياتهــم، وعــرف مــن أصحــاب املنــازل 
املســتهدفة، محمــد ســعيد جــرادات وأبنــاؤه، مشــيرا 
الــى أن أهالــي القريــة يتعرضــون وبشــكل شــبه يومــي 

ــم ــالل واعتداءاته ــوات االحت ــات ق ملضايق

وجرفــت قــوات االحتــالل أراضــي زراعيــة ملواطنــني فــي 
ــر نظــام شــمال غــرب مدينــة رام اهلل، اليــوم،  ــة دي قري
ــال  ــالق عليها. وق ــرض اإلغ ــه ف ــت في ــت واصل ــي وق ف
ــي  ــد التميم ــة مجاه ــي القري ــبابي ف ــط الش الناش
لـ«وفــا« إن جرافــات االحتــالل جرفــت مســاحة كبيــرة 
مــن األراضــي احمليطــة مبدخــل القريــة الرئيســي، والتــي 
تعــود ملكيتهــا للمواطــن رأفــت حســن محمــد 
ــكري  ــة عس ــرج مراقب ــاء ب ــرض إنش ــك بغ ــن، وذل حس

ــة. ــل القري ــات أه ــب توقع ــكان، حس ــي امل ف

ــة  ــوم، غرف ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق وهدم
»ســقيفة« زراعيــة فــي بلــدة اخلضــر جنــوب محافظــة 
بيــت حلم. وقــال الناشــط الشــبابي أحمــد صــالح 
ــي  ــقيفة ف ــت س ــالل هدم ــوات االحت ــلنا، إن ق ملراس
منطقــة »البيــرة« جنــوب البلــدة تعــود للمواطن صالح 
الديــن أحمــد صــالح، بحجــة عــدم الترخيص. وأضــاف 
الــذي  أن االحتــالل اســتولى علــى احلديــد  صــالح 

ــقيفة. ــه الس ــقفت ب س

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــة لق ــات تابع ــت آلي وهدم
اليــوم، منشــآت وجــدران فــي بلــدة عناتــا شــمال 
ــا طــه  ــة عنات ــال رئيــس بلدي شــرق القــدس احملتلة. وق
الرفاعــي لـ«وفــا«، إن آليــات تابعــة لبلديــة االحتــالل في 
القــدس شــرعت بهــدم عــدد مــن املنشــآت فــي املناطق 
الشــرقية مــن البلــدة قــرب املنطقــة الصناعيــة بحــي 
النجمــة فــي البلــدة، وذلــك بعــد أســبوع مــن اخطــار 

أصحابهــا بالهــدم بحجــة عــدم الترخيــص.

ــط  ــدران حتي ــآت وج ــدم 4 منش ــات اله ــملت عملي وش
باألراضــي، والتــي عــرف مــن أصحابهــا: محمــد أحمــد 

إبراهيــم، ومحمــد حلــوة، ومحمــد البيــاع.

ــدة  ــوم، بل ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واقتحم
ــط  ــي محي ــرت ف ــس، وانتش ــمال نابل ــطية ش سبس
املوقــع األثري. وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد 
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عــازم ملراســلنا، إن قــوات االحتــالل بتعزيــزات عســكرية 
ــط  ــي محي ــة ف ــرت بكثاف ــدة، وانتش ــت البل اقتحم
ــي  ــق ف ــراءات والتدقي ــديد االج ــع تش ــري م ــع األث املوق
بطاقــات الزوار. وأكــد عــازم أن قــوات االحتــالل نصبــت 

منصــة فــي املوقــع.

كمــا وأزالــت قــوات االحتــالل، اليــوم، شــعارات حركــة 
ــدران  ــن اجل ــح« ع ــطيني »فت ــي الفلس ــر الوطن التحري

ــة. ــة القــدس احملتل ــدة العيســوية مبدين فــي بل

وأفــاد شــهود عيــان لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل أزالت 
ــدران  ــن ج ــح« ع ــة »فت ــص حرك ــي تخ ــعارات الت الش
ومنــازل املواطنــني فــي البلــدة، عبــر مســحها بالطــالء 

وأدوات الدهــان.

ــم  ــو اقلي ــت عض ــد اعتقل ــالل ق ــوات االحت ــت ق وكان
حركــة »فتــح« فــي القــدس ياســر درويــش يــوم أمــس، 

ــه فــي العيســوية. بعــد دهــم منزل

ــوات  ــوم، أطلقــت ق ــاح الي وفــي وقــت مبكــر مــن صب
داخــل  الصوتيــة  القنابــل  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت احلكومــي فــي 
ــار  ــة االنتظ ــا لصال ــد اقتحامه ــرم، بع ــة طولك مدين

اخملصصــة للعيــادات اخلارجيــة.

وقــال مديــر املستشــفى الدكتــور هيثــم شــديد 
لـ«وفــا«، أنهــم تفاجــأوا عند الســاعة الثالثــة والنصف 
فجــرا باقتحــام قــوات االحتــالل ســاحات املستشــفى 
وإطــالق  الرئيســية،  الصالــة  ومداهمــة  اخلارجيــة، 
قنابــل الصــوت داخــل قاعــة االســتقبال، وســاحة 
ــوف  ــي صف ــب ف ــن الرع ــة م ــث حال ــا ب ــوارئ، م الط

ــات. ــدوث أي إصاب ــاء، دون ح ــى واألطب املرض

املدينــة  اقتحمــت  قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
ومخيمهــا وضاحيــة اكتابــا شــرقا، وســط إطــالق 
باجتــاه  للدمــوع  املســيل  الغــاز  لقنابــل  كثيــف 
الشــبان الذيــن رشــقوهم باحلجــارة، فــي الوقــت الــذي 
اقتحمــت فيــه عــددا مــن منــازل ومخــازن جتاريــة 
ملواطنــني وفتشــتها تفتيشــا دقيقــا، دون ان يبلــغ عــن 
اعتقاالت. مــن جانبهــا، اســتنكرت وزيــرة الصحــة 
مــي الكيلــة هــذه اجلرميــة اإلســرائيلية اجلديــدة التــي 
تخالــف جميــع املواثيــق واألعــراف الدوليــة واتفاقيــات 
ــة  ــى التدخــل حلماي ــي إل جنيــف، داعيــة اجملتمــع الدول
ــرائيلية  ــداءات اإلس ــد لالعت ــع ح ــعبنا ووض ــاء ش أبن

ــررة. املتك

ــل  ــالل أق ــدت خ ــالل اعت ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــي:  ــطينية، ه ــفيات فلس ــى 3 مستش ــهر عل ــن ش م

مستشــفى الــدرة فــي قطــاع غــزة مــن خــالل تضــرره 
بــرام اهلل،  الطبــي  بالقصــف، ومجمــع فلســطني 

ــرم. ــي طولك ــت ف ــت ثاب ــفى ثاب ومستش

ــهيد  ــفى الش ــل مستش ــى داخ ــى أن املرض ــت إل ونوه
ثابــت ثابــت بخيــر، ولكــن أصيــب العديــد منهــم 
ــر  ــار الســن بحــاالت فــزع وتوت خصوصــاً األطفــال وكب

ــام. ــة االقتح نتيج

ــة  ــة والصحي ــم الطبي ــة الطواق ــرة الصح ــت وزي وحي
العاملــة فــي جميــع املستشــفيات، والذيــن يواجهــون 
عدويــن شرســني فــي وقــت واحــد، همــا: فيــروس 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــا واالحت كورون

وفــي وقــت الحــق، أوضحــت الــوزارة، فــي بيــان، أن 
81 مريضــا كانــوا يعاجلــون فــي املستشــفى وقــت 
ــة، و5  ــم احلضان ــي قس ــدج ف ــم 10 ُخ ــداء، بينه االعت
ــة  أطفــال فــي قســم األطفــال و7 مرضــى فــي العناي
املكثفــة، و13 مريضــة فــي قســم الــوالدة، إضافــة إلــى 

ــاً. ــاً وصحي 39 كادراً طبي

ــر  ــة دي ــالق قري ــالل اغ ــوات االحت ــت ق ــى ذلك، واصل ال
ــي،  ــى التوال ــي عل ــوم الثان ــمال رام اهلل، للي ــام ش نظ
ــوم أمــس، أســفرت  بعــد أحــداث ســاخنة شــهدتها ي
ــني  ــى املواطن ــداء عل ــا، واالعت ــال 20 مواطن ــن اعتق ع

ــرب. بالض

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
أفرجــت عــن 16 مــن املعتقلــني منتصــف الليلــة 
ــال،  ــد االعتق ــم قي ــة منه ــى أربع ــت عل ــة، وأبق املاضي
ــقيقان  ــي، والش ــد التميم ــد احلمي ــهاب عب ــم: ش وه
وتوفيــق  اخلطيــب،  املعطــي  عبــد  وشــاكر  ســائد 
اخلطيب .وأضافــت املصــادر، أن جرافــات االحتــالل جرفت 
بركــة ســباحة فــي أراضــي قرية ديــر نظــام، بعــد منــع 

ــا. ــة ومحاصرته ــي القري ــول ف التج

وتشــهد قريــة ديــر نظــام )1200 نســمة( علــى الــدوام، 
ــن  ــات م ــالل وهجم ــوات االحت ــل ق ــن قب ــات م اقتحام
قبــل مســتوطني مســتوطنة »حلميــش« املقامــة 
علــى أراضيهــا والذيــن يســعون للســيطرة علــى عــني 

ــاه اخلاصــة بهــا. املي

ــوم،  ــر الي ــرائيلي، فج ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ونصب
ــة رام اهلل، وأغلقــت  ــن عســكريني شــمال مدين حاجزي
البوابــة العســكرية املقامــة علــى أراضــي قريــة عابــود 

ــرة. ــة رام اهلل والبي ــرب محافظ ــمال غ ش

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــي  ــي قريت ــى مدخل ــكريني عل ــن عس ــت حاجزي نصب
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ــاق  ــا أع ــمال رام اهلل، م ــح ش ــي صال ــر والنب رأس كرك
حتــركات املواطنــني، كمــا أغلقــت البوابــة العســكرية 
املؤديــة لقريــة عابــود، ومنعــت املركبــات مــن املــرور، مــا 

ــة. ــرق طويل ــلوك ط ــى س ــني إل ــر املواطن اضط

وفــي ســياق عمليــات االعتقــال، اعتقلــت قــوات 
ــن  ــني م ــبعة مواطن ــوم، س ــرائيلي، الي ــالل اإلس االحت
محافظــة اخلليل. وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة 
لــ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت أربعــة مواطنني 
مــن مدينــة اخلليــل، وهــم: حســام حســن أبــو حســني، 
ومقــداد القواســمة، وعبــد العزيــز موســى أبو ســنينة، 
ــت  ــش منازلهم. واعتقل ــد تفتي ــي، بع ــد الرجب ومحم
ــرة،  ــي جواب ــاب رام ــماال الش ــروب ش ــم الع ــن مخي م
ــزل  ــش من ــى تفتي ــة إل ــه، باإلضاف ــم منزل ــب ده عق

ــرة. ــال جواب ــن كم املواط

ــت  ــل، اعتقل ــرب اخللي ــمال غ ــف ش ــدة صوري ــن بل وم
تلــك القــوات الشــابني: هــادي محمــد محمــود غنيمات 
)19 عامــا(، وفــادي موســى محمــد غنيمــات )38 عامــا(. 

ــز  ــدة حواج ــالل ع ــوات االحت ــت ق ــياق، نصب ــي الس وف
ــمالية  ــل الش ــة اخللي ــل مدين ــى مداخ ــكرية عل عس
واجلنوبيــة، ومداخــل بلــدات ســعير وحلحــول، وأوقفــت 
مركبــات املواطنــني، وفتشــتها، ودققــت فــي بطاقــات 

راكبيهــا، مــا تســبب فــي إعاقــة تنقلهــم.

ــن  ــبان م ــوم، 3 ش ــالل، الي ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
ــاد شــهود  ــة القــدس احملتلة .وأف ــدة القدميــة مبدين البل
ــد  ــن: عب ــت كال م ــالل اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــان، ب عي
ــا  ــنينة، وزكري ــو س ــى أب ــيتي، ومصطف ــن البش الرحم
البكــري، عقــب دهــم منــازل ذويهــم فــي منطقــة بــاب 
اجمللــس )أحــد أبــواب األقصــى(، ونقلتهــم إلــى معتقــل 

ــكوبية. املس

ــمال  ــة ش ــدة قطنّ ــوات بل ــك الق ــت تل ــا اقتحم كم
ــني،  ــازل املواطن غــرب القــدس، وداهمــت عــددا مــن من
ــه،  ــد الفقي ــا: محم ــن أصحابه ــرف م ــتها، ع وفتش
ــا. ــة مخابراته ــا ملراجع ــم بالغ ــه ابراهي ــلمت جنل وس

ــة  ــدت، الليل ــد اعت ــالل ق ــوات االحت ــى أن ق ــار إل يش
ــم  ــالل تواجده ــبان خ ــن الش ــدد م ــى ع ــة، عل املاضي
ــة  ــل قري ــد مدخ ــري عن ــل العنص ــة الفص ــرب بواب ق
بيــت دقــو بالضــرب املبــرح، واعتقلتهــم، وهــم: محمــد 
ــان. ــل ري ــد خلي ــان، وزي ــماعيل ري ــر اس ــان، وعم ــال ري جم

ــن  ــابا م ــالل ش ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل  وفي بي
بلــدة جناتة. وأفــادت مصــادر أمنيــة ملراســلنا، بــأن 
قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــاب عبــد الرحمن ســعيد 

العــروج )21 عامــا(، بعــد دهــم منــزل والــده وتفتيشــه.

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــس، اعتقل ــي نابل وف
ــا  ــد اقتحامه ــة بع ــن املدين ــا م ــني، مواطن ــوم االثن الي
ــازل،  ــن املن ــددا م ــت ع ــث داهم ــة، حي ــدة القدمي للبل
ــم  ــب ده ــمط، عق ــو ش ــالء اب ــن ع ــت املواط واعتقل

ــه10. ــه وتفتيش منزل

ــاح  ــارع »الري ــة تص ــلوان.. 86 عائل ــوى« بس ــن اله ”بط
االســتيطانية”

ــل  ــعر بثق ــوز، يش ــو رم ــام أب ــي نظ ــد املقدس ــم يع ل
اغســطس/  شــهر  منــذ  يعيشــها  التــي  األيــام 
آب املاضــي بعيــدا ومبعــدا عــن محيــط األقصــى 
ــن  ــدا م ــرارا جدي ــليمه ق ــد تس ــة، بع ــدة القدمي والبل
ــى  ــل عل ــه املط ــالء منزل ــالل بإخ ــلطات االحت ــل س قب
ــه  ــو وعائلت ــه ه ــش في ــذي يعي ــى وال ــجد األقص املس

ــلوان. ــدة س ــن بل ــوى م ــن اله ــي بط ــي ح ف

أبــو رمــوز )39 عامــا( فوجــئ مؤخــرا لــدى توجهــه إلــى 
ــة  ــص قيم ــدس، لفح ــالل بالق ــح االحت ــة صل محكم
ــا  ــرارا غياب ــليمه ق ــه، بتس ــة علي ــات املفروض الغرام
ــد  ــذي يبع ــه ال ــالء منزل ــام 2016، بإخ ــدر ع ــرا ص جائ
ــة أن  ــى، بحج ــجد األقص ــن املس ــد ع ــر واح ــو مت كيل

ــن«. ــود اليم ــا لـ«يه ــع ملكيته ــزل تتب أرض املن

ويتهــدد خطــر اإلخــالء فــي »بطــن الهــوى« كمــا 
يطلــق عليــه مقدســيون لشــدة الريــاح فيــه، عشــرات 
العائــالت املقدســية بحجــة أن ملكيــة أرض بطــن 
الهــوى تعــود إلــى يهــود مــن اليمــن منــذ عــام 1881. 
ــتيطانية  ــم« االس ــرت كوهني ــة »عطي ــي جمعي وتّدع
أن احملكمــة اإلســرائيلية العليــا أقــرت ملكيــة اليهــود 

ــوى. ــن اله ــني ألرض بط اليمني

االحتــالل لــم يكتــف اليــوم بتســليم أبــو رمــوز القــرار 
الغيابــي، بــل فــرض عليــه غرامــة 7 آالف شــيقل 

ــتوطنني. ــي املس ــة ومحام ــح احملكم لصال

»لقــد اشــترينا املنــزل قبــل أكثــر مــن 60 عامــا، لكــن 
ــه... لــن نفقــد األقصــى  ــا علــى فقدان لــو قــدر واجبرن
ــه  ــوز حديث ــو رم ــدأ أب ــذا ب ــر«. هك ــا األم ــا كلفن مهم

مــع »وفــا«.

ــى أحــداث القــدس واألقصــى، يدركــون  الشــاهدون عل
معانــاة أبــو رمــوز املتواصلــة بســبب تعلقــه باملســجد 
ــن  ــاد ع ــرار إبع ــلم 12 ق ــد تس ــث كان ق ــى، حي األقص
ــرطة  ــداءات ش ــن اعت ــك ع ــى، ناهي ــدس واألقص الق
االحتــالل واملســتوطنني املتكــررة عليــه لتواجــد الدائــم 

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه. ــى وباحات ــي األقص ف

»ال أمــان للمســتوطنني هنــا، فنحــن مــن بــني عشــرات 
ــالء  ــرارات باإلخ ــالل ق ــلمها االحت ــي س ــالت الت العائ
لصالــح املســتوطنني عبــر جمعيــات اســتيطانية 
ــأي  ــم ب ــيني وتهجيره ــرد املقدس ــة لط ــة ومدعوم ممول

ــوز. ــو رم ــول أب ــة« يق طريق

ــوى«  ــن اله ــي »بط ــام بح ــة االعتص ــي خيم ــام ف ويق
كل جمعــة، وقفــة تضامنيــة وصــالة جماعيــة، رفضــا 
ــو  ــل نح ــالء وترحي ــرائيلي بإخ ــالل اإلس ــرارات االحت لق
86 أســرة مــن منازلهــا، بهــدف تهجيرهــا وطردهــا مــن 

القــدس.

عضــو جلنــة الدفــاع عــن أراضــي بلــدة ســلوان، فخــري 
ــالل  ــم االحت ــى أن محاك ــد عل ــا«، أك ــاب لـ«وف ــو ذي أب
تغلــف أي محاولــة لالســتيالء علــى منــازل املقدســيني 
ــذرع  ــذي يت ــوى ال ــن اله ــي بط ــي ح ــدث ف ــا يح كم
االحتــالل بــأن ملكيــة أراضيــه تعــود لليهــود اليمنيــني، 
وتعمــل علــى إطــالق مســمى »حــي اليمنيــني« بحجــة 
أن اليمنيــني كانــوا يزورنــه حينمــا كانــت اليمــن 
وبعــض الــدول العربيــة وبــالد الشــام حتديــدا جــزءا مــن 
ــدس  ــل بالق ــم التنق ــمح له ــة ويس ــة العثماني الدول

ــذاك. ــا آن ــهم فيه وأداء طقوس

بالهــدم  إن 6800 منــزل مخطــر  ذيــاب،  أبــو  وبــني 
واالخــالء فــي بلــدة ســلوان حتــى نهايــة العــام 2020، 
أي مــا يشــكل 40% مــن أهالــي ســلوان، بادعــاء أن 
املبانــي ال حتتــوي علــى تراخيــص، علمــا أن بلديــة 
ــيني  ــا للمقدس ــي تراخيص ــدس ال تعط ــالل بالق االحت
فــي ســلوان، فيمــا متنــح املســتوطنني تراخيــص فوريــة 

ــة. وعاجل

وقــال: إن معظــم ســكان املنــازل اخملطــرة باإلخــالء فــي 
حــي بطــن الهــوى هــي ملقدســيني لهــم أمــالك فــي 
األجــزاء الغربيــة مــن القــدس، وميلكــون أوراقــا ثبوتيــة 
بذلــك، مشــيرا الــى تعمــد محاكــم االحتــالل إصــدار 
قــرارات غيابيــة بحــق املقدســيني، حتــى تصبــح ســارية 

املفعــول، ويصعــب اســتئنافها أو الترافــع عنهــا.

وفــي ســياق تهويــد بلــدة ســلون، بــني مركــز عبــد اهلل 
ــل  ــرة العم ــع لدائ ــق التاب ــات والتوثي ــي للدراس احلوران
والتخطيــط فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــي 
ــرائيلية  ــاكات اإلس ــرز االنته ــول أب ــنوي ح ــره الس تقري
ــالل  ــه، أن االحت ــطيني وممتلكات ــعبنا الفلس ــق ش بح
أصــدر قــراراً يقضــي بإخــالء مبنــى عائلــة دويــك مــن 
عقارهــا فــي حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان، لصالــح 
جمعيــة »عطيــرت كوهنيــم« االســتيطانية، ويتكــون 

ــس  ــه خم ــش في ــق، تعي ــة طواب ــن خمس ــار م العق
ــر  ــرار آخ ــى ق ــة إل ــام 1963م، باإلضاف ــذ ع ــالت من عائ
ــي فــي نفــس احلــي  ــة ناصــر الرجب ــة عائل بإخــالء بناي
لصالــح هــذه اجلمعيــة؛ بحجــة ملكيــة اليهــود لألرض 

ــة عــام 1948. املقامــة عليهــا البناي

ــرارا  ــدس ق ــي الق ــالل ف ــة االحت ــدرت محكم ــا أص كم
بإخــالء مبنــي مكــون مــن ثالثــة طوابــق يعــود لعائلتــي 
شــويكي، وعــودة، فــي حــي بطــن الهــوى، بادعــاء 
ــتيطانية  ــم« االس ــرت كوهني ــة عطي ــة »جمعي ملكي
لــه، وأمهلــت كذلــك عائلتــي جــواد أبــو نــاب، وســالم 
غيــث، املقدســيتني لتنفيــذ قــرار اإلخــالء مــن عقاراتهــا 
لصالــح املســتوطنني، بهــدف الســيطرة على مســاحة 

ــات و)200م(. 5 دومن

ــق،  ــات والتوثي ــي للدراس ــد اهلل احلوران ــز عب ــني مرك وب
ــي  ــام املاض ــالل الع ــدرت خ ــالل أص ــلطات االحت أن س
)1012( أمــراً بالهــدم ووقــف البنــاء والترميــم واالخــالء، 
ــة  ــة وحيواني ــة وزراعي ــآت جتاري ــاً ومنش ــملت بيوت ش
ــن  ــادة )45%( ع ــة، بزي ــة حتتي ــياحية وبني ــة وس وخدمي
ــن  ــل )22%( م ــة اخللي ــجلت محافظ ــام 2019، وس الع
مجمــل هــذه االخطــارات، و )18%( فــي محافظــة 
القــدس، و )14%( فــي محافظــة بيــت حلــم، و )%12( 
ــة  ــة خرب ــا مت إزال ــرة، فيم ــة رام اهلل والبي ــي محافظ ف

ــل. ــا بالكام ــه الفوق حمص

يشــار الــى أن حــي »بطــن الهــوى« هــو امتــداد لـ«جبــل 
الزيتــون«، ويقــع فــي الزاويــة الشــرقية للقــدس؛ حيــث 
يفصلــه عنهــا وادي ســلوان الــذي يتَّصــل بــوادي قــدرون 
فــي النقطــة نفســها، وهــو أحــد أحيــاء بلــدة ســلوان 
الــذي اســتولى االحتــالل علــى مــا يزيــد عــن 73 ألــف 
ــة إقامــة املســتوطنات عليهــا،  دومن مــن أراضيهــا لغاي
حيــث بــدأ االســتيطان فــي البلــدة ببؤرتــني فــي حــي 
ــف لهــا مركــز شــرطي  ــن الهــوى عــام 2004 أضي بط
للحراســة، وفــي عــام 2017 ارتفــع العــدد إلــى ثالثــني 

عائلــة يهوديــة.11

فوضــى الســاح تقــض مضاجــع املقدســين.. 
كفــر عقــب منوذجــا !

تتفشــى ظاهــرة فوضــى الســالح و«الفلتــان األمنــي« 
مــن إطــالق نــار فــي الشــجارات وفــي املناســبات 
ــدات  ــدن والبل ــد مــن امل ــة أيضــا، فــي العدي االجتماعي
واملناطــق، ال ســيما اخلاضعــة لســيطرة االحتــالل 

اإلســرائيلي.

وباتــت املشــاجرات فــي ضواحــي القــدس، علــى وجــه 

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املقدســيني  مضاجــع  تقــض  كابوســا  اخلصــوص، 
ــد  ــال متعم ــل إهم ــي ظ ــة، ف ــي باملدين ــلم األهل والس
مــن قبــل بلديــة االحتــالل التــي تديــر شــؤونها، 
ــي  ــاء والضواح ــي األحي ــدث ف ــا يح ــر عم ــض البص وغ
التــي تصنــف مناطــق )ج(، واســتغالال لعــدم ســيطرة 

ــا. ــطينية عليه ــة الفلس ــزة األمني األجه

بلــدة كفــر عقــب شــمال القــدس احملتلــة، واحــدة مــن 
ــى  ــا إل ــا جغرافي ــم قربه ــي، رغ ــان األمن ــا الفلت ضحاي
محافظــة رام اهلل والبيــرة، حيــث تعيــش ظاهــرة حيازة 
ــتمر،  ــكل مس ــار بش ــالق الن ــوائي وإط ــالح العش الس
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــزة األمني ــن األجه ودون أن تتمك
دخولهــا وضبــط الوضــع الداخلــي فيهــا، اال فــي أوقــات 
محــدودة وبعــد وقــوع اجلرائــم الكبــرى، باعتبارهــا تتبــع 
ــداث  ــد األح ــن بع ــاهد ع ــي تش ــالل الت ــة االحت بلدي
ــي  ــل، ف ــن التدخ ــد م ــى ح ــا دون أدن ــة« فيه »الدامي
سياســة ممنهجــة تهــدف الــى ضــرب النســيج الوطني 
واالجتماعــي واجلبهــة الداخليــة فــي احملافظــة برمتهــا.

وفــي آخــر األحــداث فــي كفــر عقــب، قضــى 3 مواطنني 
ــازل  ــت من ــرون، وأحرق ــب آخ ــقيقان، وأصي ــم ش بينه
ومصالــح جتاريــة فــي شــجار »عنيــف ودمــوي« وقــع أول 

أمــس الســبت.

وقــال الشــيخ نــور الرجبــي مــن عائلــة الضحايــا 
لـ«وفــا«، »إن اخلــالف والشــجار بــدأ بســيطا بــني شــبان 
لــم يتجــاوزوا العشــرين، وذلــك بســبب قيــادة ســيارة 
بســرعة فائقــة أمــام منــزل العائلــة وفــي احلــي، ولكــن 
األمــر تفاقــم نتيجــة وجــود ســالح فلتــان بأيــدي 

ــة«. قتل

ــه »ورغــم محاولتنــا حــل اإلشــكال إال أننــا  وأضــاف أن
لــم نســتطع الســيطرة علــى الوضــع وحصــل إطــالق 
نــار توفــي علــى إثــره 3 شــبان مــن خيــرة أبنــاء العائلــة، 
ــي،  ــة الرجب ــنان عرف ــب االس ــي طبي ــم زوج ابنت بينه
الــذي كان يحــاول اإلصــالح ووضــع حــد للخــالف ولــم 
ــالق  ــدم إط ــل ع ــن القات ــب م ــه، وطل ــا في ــن طرف يك

ــن لكنــه أصــر علــى ذلــك«. النــار علــى املتواجدي

وبــنّي الشــيخ الرجبــي، أن ابنتــه فقــدت زوجهــا الطبيب 
الــذي كان يعيــل 4 أبنــاء، وهــم: عبــد اهلل واحمــد وعبــد 
الرحمــن وليــان، وشــقيق زوجهــا هيثــم ولديــه 4 أبنــاء 
أيضــا، وابــن شــقيقتهم عدنــان الــذي كان مــن املنتظــر 

زفافــه الشــهر القــادم.

ــا  ــؤولية عم ــالل املس ــلطات االحت ــي س ــل الرجب وحّم
آلــت إليــه األحــداث لعــدم قيامهــا بدورهــا فــي حفــظ 

األمــن والنظــام فــي كفــر عقــب وأحيــاء القــدس.

ــة  ــا، ليل ــيعت ضحاياه ــة« ش ــب »املكلوم ــر عق كف
ــالة  ــد الص ــدس بع ــهداء بالق ــرة الش ــي مقب ــس، ف أم
عليهــم فــي باحــات االقصــى، ورغــم بشــاعة اجلرميــة 
التــي مــر علــى وقوعهــا ثالثــة أيــام لــم تتدخل شــرطة 
االحتــالل ولــم حتقــق فــي مالبســاتها، كمــا لــم توفــر 
احلمايــة للمدنيــني ومبــا تلزمهــا القوانــني الدوليــة 
ــداث  ــرح األح ــع مس ــالل ويخض ــوة احت ــا ق باعتباره

ــيادتها. ــت س ــات حت والصراع

ــة الواحــدة  ــاء العائل ــة وأبن ــا كفــر عقــب الثالث ضحاي
هــم مــن رجــال اإلصــالح، وأحدهــم طبيــٌب يكــرس كل 
جهــده ووقتــه ملســاعدة فقــراء املنطقــة ومحتاجيهــا، 
يقــول رئيــس جلنــة الطــوارئ فــي مجلــس كفــر عقــب 

احمللــي ســميح أبــو رميلــة.

وأوضــح أبــو رميلــة أن ســبب وصــول كفــر عقــب لهــذه 
اجلرميــة هــو نتــاج عــدم قيــام ســلطات االحتــالل بالــدور 
ــى  ــن فوض ــي م ــدة تعان ــال إن البل ــا، وق ــوب منه املطل
انتشــار الســالح، وأن 80 ألــف مقدســي يعيشــون 
فيهــا يدفعــون الثمــن مــن دمهــم وأعصابهــم، كمــا 

ــة االحتــالل فــي القــدس. ــب لبلدي يدفعــون الضرائ

ــكانيا  ــا وس ــا عمراني ــب اكتظاظ ــر عق ــش كف وتعي
شــديدا نتيجــة سياســات االحتــالل ضــد الدميغرافيــة 
والتــي تســببت فــي تهجيــر قســري  املقدســية، 
ــة  ــدس احملتل ــل الق ــن داخ ــالت م ــرات آالف العائ لعش
إلــى كفــر عقــب وغيرهــا مــن قــرى وضواحــي القــدس، 
ــالل. ــة االحت ــة لبلدي ــدود اإلداري ــن احل ــع ضم ــي تق الت

ــه،  ــن جانب ــل، م ــث، حم ــان غي ــدس عدن ــظ الق محاف
ســلطات االحتــالل مســؤولية مــا حــدث، مبنــع أجهــزة 
األمــن الفلســطينية مــن فــرض النظــام والقانــون فــي 

ضواحــي العاصمــة.

وقــال لـ«وفــا«: إن إهمــال االحتــالل للجرائــم التــي 
ــى  ــاض عل ــعيه لالنقض ــار س ــي إط ــدرج ف ــدث، ين حت
ــاظ  ــه باحلف ــب أن يواج ــا يج ــو م ــه، وه ــعبنا وثوابت ش
علــى الســلم األهلــي، ومنــع تدميــر القيــم واملفاهيــم 
ــؤولية  ــا أن املس ــع، كم ــة للمجتم ــة والديني األخالقي
تقــع أيضــا علــى اجلميــع، ســواء العائلــة أو العشــيرة 
ــاهم  ــب أن تس ــي يج ــعبنا الت ــات ش ــى كل قطاع وعل
بصــورة أو بأخــرى لوضــع حــد للفلتــان فــي ظــل الواقــع 

ــالل. ــه االحت ــذي فرض ــب ال الصع

ــن  ــي األول م ــدر ف ــاس أص ــود عب ــس محم وكان الرئي
أيلول/ســبتمبر 2020 قــرارا يتــم مبوجبــه تعظيــم 
العقوبــة املفروضــة علــى حيــازة الســالح غيــر املرخص 
ــه، بفــرض غرامــات  أو اســتعماله أو تصنيعــه أو تهريب
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ــم. ــذه اجلرائ ــي ه ــه ف ــت تورط ــن يثب ــجن مل ــة والس مالي

مــن جانبــه، حتــدث أمــني ســر حركــة فتــح فــي القــدس 
ــال  ــالل لرج ــة االحت ــة واعاق ــن عرقل ــور، ع ــادي مط ش
ــال  ــالمية، باالعتق ــة واالس ــوى الوطني ــائر والق العش
واملطــاردة ملنعهــم مــن القيــام بدورهــم الطبيعــي فــي 

نشــر الســلم االجتماعــي.

ــر  ــد تأخي ــم يتعم ــم كل اجلرائ ــالل رغ ــاف أن االحت وأض
دخــول أجهــزة األمــن الفلســطينية لفــض الشــجارات 
ــا  ــا مينعه ــق، كم ــذه املناط ــي ه ــيطرة ف ــط الس وضب
ــدس،  ــل الق ــدرات داخ ــالح واخمل ــار الس ــاردة جت ــن مط م
بــل يوفــر لهــؤالء التجــار وللقتلــة غطــاء بشــكل غيــر 

مباشــر.

وبحســب آخــر االحصائيــات، راح ضحيــة جرائــم القتــل 
ــة 50  ــدس قراب ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــي الضف ف
مواطنــا خــالل العــام املنصــرم، ونتجــت أغلــب اجلرائــم 

ــة. عــن اســتخدام األســلحة الناري

ــاعدة  ــدس للمس ــز الق ــس مرك ــال رئي ــه، ق ــن جانب م
ــري  ــا يج ــوري، إن م ــاد احلم ــة زي ــة واالجتماعي القانوني
ــدس  ــة الق ــي مدين ــدا ف ــن وحتدي ــاء الوط ــي كل أرج ف
ــالل  ــن االحت ــجيع م ــم بتش ــي الـــ48، يت ــل أراض وداخ
وتغذيــة مــن أذرعــه، فهنــاك فلتــان حقيقــي فــي 
األحيــاء املقدســية نتيجــة إهمــال االحتــالل، وأن اخلــوف 
مــن أن تتوســع هــذه اجلرائــم بشــكل أكبــر فــي حــال 
عــدم الوقــوف بجديــة فــي مواجهتــه، والتصــدي 

ــد. ــذه بالي ــاب وأخ ــون الغ لقان

ــد اهلل  ــدس عب ــظ الق ــب محاف ــال نائ ــه، ق ــن ناحيت م
صيــام لـ«وفــا«: إن أجهــزة الســلطة الوطنيــة تبذل كل 
مــا هــو ممكــن حلمايــة املواطنــني والنســيج االجتماعــي 
الــذي يحمــي القــدس وفلســطني، وأن اخلســائر واجلرائم 
ــى  ــراء فوض ــي ج ــب، ه ــر عق ــي كف ــت ف ــي وقع الت
الســالح التــي جتتــاح البلــدة علــى مــرأى مــن ســلطات 

االحتــالل التــي تغذيهــا وتدعمهــا.

الفلتــان األمنــي وســالح الفوضــى هــي  إن  وقــال 
مســألة مرتبطــة بعــدم الســيادة، وأن االحتــالل يتحمل 
ــب  ــر عق ــي كف ــدث ف ــا يح ــة عم ــؤولية الكامل املس
وكافــة األحيــاء املقدســية، وعليــه إتاحــة اجملــال لقــوى 
األمــن الفلســطيني لتقــوم بدورهــا في حماية الســلم 
األهلــي، ومحاربــة كل مظاهــر الفوضــى والفلتــان، 

ــرعي. ــر الش ــالح غي ــرة الس ــى ظاه ــاء عل والقض

وفــي هــذا الســياق يقــول خبيــر القانــون الدولــي حنــا 
عيســى، لـ«وفــا«، االحتــالل يتحمــل مســؤولية حمايــة 

التفاقيــة  اســتنادا  وامالكهــم  املدنيــني  الســكان 
وبالتالــي إســرائيل  الرابعــة لســنة 1949،  جنيــف 
كدولــة احتــالل مســؤولة عــن كل شــخص يتواجــد في 
ــة  كفــر عقــب بحكــم احتاللهــا للمــكان، وكل ضحي
ــب أن  ــالل يج ــال االحت ــبب اهم ــكان بس ــي امل ــع ف تق
القائمــة  الســلطة  أن  عليها. وأوضــح  يحاســب 
باالحتــالل فــي القــدس عليهــا توفيــر جميــع خدمــات 
احليــاة املطلوبــة، ســواء خدمــات الصحــة أو التعليــم أو 

ــة12. ــل أو اإلغاث العم

ــات  ــة اإلمكاني ــع كاف ــزون لوض ــتية: جاه اش
ــال  ــة ط ــة انتخابي ــر لعملي ــود للتحضي واجله

ــا انتظاره

اإلجــراءات املتخــذة للحــد من كورونــا تتــم مراجعتها 
وفــق املؤشــرات الوبائية بشــكل منتظم 

ــار علــى  ــق فــي جرميــة إطــاق الن نطالــب التحقي
ــرام ــو ع ــارون أب ه

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية »إن مجلــس الــوزراء 
ــات  ــد االنتخاب يرحــب بالتطــورات اإليجابية علــى صعي
واملصاحلــة الوطنيــة، املتمثلــة بقبــول حركــة حمــاس 
االنتخابــات بشــكل متتــاٍل، عبــر رســالة  بإجــراء 
ــدء  ــن ب ــذي أعل ــاس، ال ــود عب ــس محم ــلتها للرئي أرس

ــات. ــذه االنتخاب ــات له الترتيب

وأضــاف رئيــس الــوزراء، فــي مســتهل جلســة احلكومــة 
الـــ90، التــي عقــدت فــي مدينــة رام اهلل، اليــوم االثنني، 
إمكانياتهــا  كامــل  لوضــع  جاهــزة  احلكومــة  »أن 
ــة  ــر لعملي ــة للتحضي ــرة املقبل ــالل الفت ــا خ وجهوده
انتخابيــة طــال انتظارهــا، ونريــد منهــا أن تكــون 
ــة  خامتــة لفصــل االنقســام مــن تاريــخ شــعبنا، وبداي
ــا، نحــو  دميقراطيــة متنــح دفعــة ملؤسســاتنا ولقضيتن
ــالل،  ــاء االحت ــة وإنه ــعبنا باحلري ــات ش ــق تطلع حتقي
وإقامــة دولتــه املســتقلة علــى حــدود عــام 67، والقدس 

ــني«. ــودة الالجئ ــا، وع ــة له عاصم

وأكــد أن االنتخابــات تشــكل ركيــزة للوحــدة الوطنيــة، 
ــا  ــني جلبهتن ــي، وحتص ــروعنا الوطن ــة مش ــا حلماي ودرع
الداخليــة، وإعــادة رســم صــورة مشــرقة عــن وحدتنــا 

الوطنيــة.

ــا، قــال رئيــس  وحــول آخــر التطــورات املتعلقــة بكورون
الــوزراء »أعلنّــا عــن إجــراءات جديــدة بعــد وجــود 
مؤشــرات بتســطيح املنحنــى الوبائــي، ويعــود الفضــل 
ــة،  ــر الوقائي ــني بالتدابي ــزام املواطن ــى الت ــك إل ــي ذل ف

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وخاصــة ارتــداء الكمامــات التــي باتــت مشــاهدة 
ــة  ــدم إقام ــي ع ــد ف ــك للتقي ــر، وكذل ــكل كبي بش
ــد  ــى ح ــهم إل ــا أس ــو م ــزاء، وه ــوت الع ــراس وبي األع

ــات. ــداد اإلصاب ــض أع ــي خف ــر ف كبي

ــق  ــا وف ــم مراجعته ــراءات تت ــذه اإلج ــى أن ه ــار إل وأش
أو  لزيادتهــا  منتظــم،  بشــكل  الوبائيــة  املؤشــرات 
ــول  ــى وص ــه حت ــة، ألن ــة الوبائي ــق احلال ــا، وف تخفيفه
ــه،  ــدول علي ــم ال ــط تزاح ــاح وس ــن اللق ــا م حصتن
ــارم  ــد الص ــر التقي ــاء غي ــي الوب ــع تفش ــك ملن ال منل

بالتدابيــر الوقائيــة.

ــالق  ــالل بإط ــود االحت ــة جن ــوزراء جرمي ــس ال وأدان مجل
ــو  ــارون أب ــاب ه ــى الش ــة عل ــافة قريب ــن مس ــار م الن
عــرام، أدت إلــى إصابــة خطيــرة فــي رقبتــه، بينمــا كان 
يحــاول منــع اعتــداء اجلنــود علــى بيتــه، وبيــوت خربــة 
»الركيــز« التــي يقطــن فيهــا فــي مســافر يطــا جنــوب 

اخلليــل.

ــي  ــة ف ــة الدولي ــى احملكم ــا إل ــا طلب ــد رفعن ــال: لق وق
الهاي للتحقیــق فــي اجلرميــة، ونطالــب مجلــس األمــن 
ــاد  ــو االحت ــا ندع ــعبنا، كم ــاء ش ــة ألبن ــر احلمای بتوفی
األوروبــي واجملتمــع الدولــي إلــى التدخــل ومتابعــة 
كاميــرات  وثقتهــا  التــي  اجلرميــة  فــي  التحقيــق 
ــدم  ــت ب ــد ارتكب ــة ق ــذه جرمي ــدا أن »ه ــر، مؤك التصوي
ــي ذاهــب خلدمــة أرضــه  ــارد بحــق انســان أعــزل مدن ب

ــور«. ــالم بالن ــة الظ ومواجه

وفــي الســياق، أدان اشــتية إرهــاب املســتعمرين املنظم 
ــرى  ــع الق ــي جمي ــا ف ــا أهلن ــعبنا، وحي ــاء ش ــد أبن ض
والبلــدات واخلــرب الذيــن يدافعــون عــن أرضهــم بقــوة 
ــذي  ــت، وال ــتعمرين املنفل ــف املس ــام عن ــم، أم حقه

ــالل. ــود االحت ــر جن ــمع وبص ــت س ــري حت يج

كمــا حيــا أهلنــا فــي ســهل قاعــون فــي األغــوار الذيــن 
ــم  ــم، وصبره ــم بنضاله ــتعادة أرضه ــن اس ــوا م متكن
ــا  ــك أهلن ــم، وكذل ــك بحقه ــى التمس ــم عل وإصراره
فــي اخلليــل الذيــن متكنــوا بنضالهــم مــن إزالــة بــؤرة 
اســتيطانية فــي منطقــة البقعــة احملاذيــة ملســتعمرة 
»كريــات أربــع« املقامــة علــى أراضيهــم. وكذلــك إزالــة 
الشــمعدان الــذي وضــع علــى ســطح احلــرم اإلبراهيمي 

الشــريف، بجهــود هيئــة الشــؤون املدنيــة.

وشــدد علــى ضــرورة توفيــر احلمايــة الدوليــة لشــعنب، 
ــدة املســتعمرين  ــداءات املتكــررة، وعرب فــي ضــوء االعت
فــي الشــوارع يــوم أمــس، وكذلــك اقتحــام مستشــفى 

الشــهيد ثابــت ثابــت فــي طولكــرم.

ــة  ــفه حلادث ــن أس ــتية ع ــرب اش ــر، أع ــياق آخ ــي س وف
القتــل التــي وقعــت أمــس األول فــي بلــدة كفــر 
عقــب، قائــال: مــن املؤلــم أن نــرى اخوتنــا وأبناءنــا 
تهــدر أرواحهــم بــال ثمــن فــي شــجارات عائليــة، 
ــيطرة  ــن الس ــكورة م ــت مش ــة متكن ــزة األمني واألجه
علــى الوضــع، والقبــض علــى املشــتبه بهــم، والقانــون 

ــراه. ــيأخذ مج س

وتابــع: إن الســلم األهلــي عمــاد صمودنــا فــي مواجهــة 
االحتــالل وكل التحديــات، وندعــو اجلميــع إلــى تغليــب 
أرواح  علــى  ونترحــم  للقانــون،  واالحتــكام  العقــل 
الضحايــا مــن عائلــة الرجبــي، ونتقــدم مــن أســرتهم 

ــزاء. ــص الع بخال

وتطــرق إلــى وفــاة اخملــرج الســوري حــامت علــي، بقولــه: 
ــة  ــعوب العربي ــعبنا والش ــد وش ــة الفقي ــزي عائل نع
ــّدم عشــرات  ــذي ق ــي، ال ــدع حــامت عل ــاة اخملــرج املب بوف
األعمــال الدراميــة التــي حتمــل بعــداً اجتماعيــاً وفكريــاً 
وتاريخيــاً، ووثــق بالدرامــا القضيــة الفلســطينية علــى 

نحــو أدخلهــا فــي كل بيــت عربــي.

ــي،  ــاع العرب ــاع اإلجم ــن ضي ــي زم ــه ف ــى أن ــار إل  وأش
الروايــة  لتوثيقــه  علــي  حلــامت  باالمتنــان  نشــعر 
ــال  ــكل صــدق وجــالء لألجي الفلســطينية وتقدميهــا ب
ــا  ــون درع ــم، لتك ــة وللعال ــة والقادم ــة احلالي العربي
لهــم مــن زيــف الروايــة اإلســرائيلية، ومحــاوالت 

البعــض تلميــع االحتــالل.

ــس  ــام الرئي ــوزراء: ق ــس ال ــال رئي ــر، ق ــياق آخ ــي س وف
محمــود عبــاس مشــكورا بتعيــني محافــظ لســلطة 
النقــد فــراس ملحــم، الــذي عمــل أكثــر مــن 5 ســنوات 
عضــو مجلــس إدارة فيهــا، ومحاضــرا فــي بيرزيــت، وفي 
عــدد مــن املؤسســات الدوليــة. كمــا ُعــنّي األخ محمــد 
ــاءة  ــو كف ــد، وه ــلطة النق ــظ س ــا حملاف ــرة نائب مناص
ــاع  ــرام القط ــا واحت ــال احترامن ــا ين ــرة، وكالهم كبي
ــاع  ــذا القط ــى ه ــا عل ــد حرصن ــن نؤك ــي، ونح البنك

ــي. ــطيني ودوره الوطن ــاد الفلس ــام لالقتص اله

وأعلــن رئيــس الــوزراء بالتفصيــل عــن املؤسســات 
و  ودمــج  ضمهــا  مت  التــي  احلكوميــة  والهيئــات 
ــات  ــني اخلدم ــة لتحس ــر وزاري ــة غي ــاء30 مؤسس إلغ
ــيد  ــة وترش ــع االزدواجي ــيق ومن ــتوى التنس ــع مس ورف

النفقات،علــى النحــو التالــي:

1. إحلــاق اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للقانــون 
ــدل. ــى وزارة الع ــاني إل ــي اإلنس الدول

2. إحلاق مركز الطب العدلي إلى وزارة العدل.
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3. إحلــاق هيئــة التوجيــه الوطنــي والسياســي إلــى وزارة 
الداخلية.

4. إحلاق جلان العواصم الثقافية إلى وزارة الثقافة.

5. إحلاق مجمع فلسطني الطبي إلى وزارة الصحة.

6. إحلــاق مجلــس مهنــة تدقيــق احلســابات املاليــة إلــى 
وزارة املاليــة.

ــة  ــى وزارة التنمي ــل إل ــي للطف ــس الوطن ــاق اجملل 7. إحل
ــة. االجتماعي

8. إحلــاق صنــدوق اإلجنــاز والتميــز لدعــم التعليــم إلــى 
وزارة التربيــة والتعليــم.

ــل  ــى وزارة النق ــة إل ــئ البحري ــلطة املوان ــاق س 9. إحل
واملواصــالت.

ــل  ــى وزارة النق ــي إل ــران املدن ــلطة الطي ــاق س 10. إحل
ــالت. واملواص

11. إحلــاق املعهــد القضائــي بجميــع اختصاصاتــه 
ومهامــه وأموالــه وموظفيــه إلــى وزارة العــدل.

ــاه وموظفيهــا  ــة تســوية األراضــي واملي 12. إحلــاق هيئ
الدائمــني إلــى ســلطة األراضــي عنــد إجنــاز أعمالهــا.

ــا  ــم م ــر، يت ــريع آخ ــي أي تش ــا ورد ف ــم مم ــى الرغ عل
ــي: يل

13. إلغــاء هيئــة تنظيــم العمــل اإلشــعاعي والنــووي، 
وتلحــق اختصاصاتهــا ومهامهــا وموظفيهــا إلــى 

ــة. ــودة البيئ ــلطة ج س

وتلحــق  التعاونــي،  العمــل  هيئــة  إلغــاء   .14
ــل. ــى وزارة العم ــا إل ــا وموظفيه ــا ومهامه اختصاصاته

15. إلغــاء اجمللــس األعلــى للمــرور، وتلحــق اختصاصاتــه 
ومهامــه وموظفيــه إلــى وزارة النقــل واملواصــالت.

الفقــر  ملكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  تلحــق   .16
وزارة  إلــى  وموظفيهــا  ومهامهــا  باختصاصاتهــا 

االجتماعيــة. التنميــة 

17. يتــم دمــج هيئــة املــدن الصناعيــة واملناطــق 
الصناعيــة احلــرة مــع هيئــة تشــجيع االســتثمار 
لتصبــح مؤسســة واحــدة تســمى »هيئــة االســتثمار 
واملــدن الصناعيــة« ويشــكل لهــا مجلــس إدارة برئاســة 

ــي. ــاد الوطن ــر االقتص وزي

ــى و/ ــر، تلغ ــريع آخ ــي أي تش ــا ورد ف ــم مم ــى الرغ عل

ــة،  ــات اآلتي ــات واجله ــات واملؤسس ــل كل الهيئ أو حت
وممتلكاتهــا وموجوداتهــا  مرافقهــا  وإحلــاق  وضــم 
وأموالهــا وحقوقهــا، إن وجــدت للخزينــة العامــة، 

ــي: وه

18. املؤسســة االقتصاديــة االســتهالكية لقــوات األمــن 
والشرطة.

19. الهيئة اخليرية الفلسطينية للتكافل األسري.

20. هيئة مشروع بيت حلم 2000.

21. متحف غزة لآلثار.

علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، يتولــى بنــك 
ــات  ــل التعام ــتثمار كام ــة واالس ــتقال للتنمي االس

املاليــة لــكٍل مــن:

22. املؤسسة الفلسطينية للتمكني االقتصادي.

23. صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية.

24. مؤسسة اإلقراض الزراعي.

25. صندوق درء اخملاطر والتأمينات الزراعية.

26. صنــدوق اإلقــراض لطلبــة مؤسســات التعليــم 
ــي. العال

ــات  ــة املؤسس ــراراً بحوكم ــوزراء ق ــس ال ــِدر مجل - يُص
والصناديــق فــي الــوزارات اخملتصــة، مبــا يشــمل تركيبــة 
مجالــس اإلدارة واملهــام واالختصاصــات، والترتيبــات 
االداريــة للموظفــني، والعالقــة مــع الغيــر، اســتنادا الــى 

ــاص. ــة وزراء االختص توصي

- يســاهم بنــك االســتقالل للتنميــة واالســتثمار فــي 
دعــم القــروض الزراعيــة، لتعزيــز التنميــة الريفيــة فــي 
فلســطني، وكذلــك مشــاريع التشــغيل والتمكــني 

ــادي. االقتص

ــراض  ــدوق اإلق ــات »صن ــام واختصاص ــاق مه ــم احل - يت
املتعلقــة  العالــي«  التعليــم  مؤسســات  لطلبــة 
بالسياســات ومعاييــر اإلقــراض/ املنــح وجتنيــد األمــوال 
التعليــم  وزارة  إلــى  وغيرهــا  املســتفيدة  واجلهــات 

ــي. ــث العلم ــي والبح العال

ــه  ــع مهام ــي بجمي ــي والضرائب ــد املال ــق املعه - يُلح
ــة. ــى وزارة املالي ــه إل ــه وموظفي وأموال

- تتولــى املدرســة الوطنيــة لــإلدارة تنفيــذ برامــج 
تدريبيــة قطاعيــة فــي مجــاالت اإلدارة العامــة، واملاليــة 
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والقانونيــة،  والضرائــب، 
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اجملــاالت  مــن  وغيرهــا  والدبلوماســية،  املعلومــات، 
التدريبيــة املشــتركة ملوظفــي الدولــة، وتتبــع املدرســة 
ــس إدارة. ــا مجل ــكل له ــوزراء، ويش ــس ال ــة جملل الوطني

وتعتبــر كل جهــة أحُلقــت بهــا أو آلــت لهــا أو دُمجــت 
بهــا أيــة جهــة مــن اجلهــات الــواردة فــي املــواد 
ــل  ــا وتتحم ــي له ــي والواقع ــف القانون ــابقة اخلل الس
ــة  ــب كاف ــا وتكتس ــة عليه ــات املترتب ــة االلتزام كاف

ــا. حقوقه

ومرافــق  وصالحيــات  ومهــام  اختصاصــات  وتــؤول 
وممتلــكات وموجــودات وأمــوال وحقــوق واخملصصــات 
والســلطات  واملؤسســات  الهيئــات  لــكل  املاليــة 
ــف  ــى اخلل ــابقة، إل ــواد الس ــي امل ــواردة ف ــات ال واجله

القانونــي والواقعــي لهــا.

الهيئــات  لعمــل  الناظمــة  التشــريعات  تبقــى 
واملؤسســات والســلطات وغيرهــا مــن اجلهــات املُلحقة 
ــا  ــني تعديله ــارية حل ــرار، س ــذا الق ــكام ه ــب أح مبوج
ــد  ــي اجلدي ــا يتوافــق مــع الوضــع القانون أو إلغائهــا، مب

ــرار. ــذا الق ــي ه ــه ف ــوص علي املنص

علــى الــوزارات واملؤسســات والهيئــات والســلطات 
التــي أصبحــت خلفــاً قانونيــاً وواقعيــاً مبوجــب أحــكام 
هــذا القــرار، وكافــة اجلهــات ذات العالقــة، إعــداد 
التشــريعات والهيــاكل التنظيميــة الالزمــة مبــا يتوافق 
مــع مــا أقــره هــذا القــرار ورفعهــا جمللــس الــوزراء خــالل 
مــدة ال تتجــاوز تســعني يومــاً مــن تاريــخ نشــر القــرار 
ــدة الرســمية إلصدارهــا أو إقرارهــا وفــق  ــون باجلري بقان

ــول. األص

ــرار،  ــذا الق ــكام ه ــذ اح ــوزراء تنفي ــس ال ــى مجل • يتول
واصــدار الهيــاكل التنظيميــة واللوائــح واألنظمــة 

ــة. الالزم

• ترفــع هــذه التوصيــات لســيادة الرئيــس التخــاذ القرار 
ــالزم بحقها. ال

ــات  ــن امللف ــددا م ــوم ع ــوزراء الي ــس ال ــش مجل ويناق
ــا: ــة، منه الهام

ــا  ــة بقضاي ــا متعلق ــة قضاي ــة ملراجع ــكيل جلن 1- تش
ــر  ــة التقاري ــطني ومراجع ــي فلس ــان ف ــوق االنس حق
ــا  ــى حرصن ــد عل ــبة نؤك ــذه املناس ــك. وبه ــول ذل ح
ــا  ــه وإن حريتن ــي وطن ــان ف ــة اإلنس ــول إن كرام بالق

ــوء. ــن بس ــة اآلخري ــس حري ــس وال مَت ــب أن ال مُت يج

ــة  ــز اإلعاق ــات ومراك ــة الفتي ــوت رعاي ــاعدة بي 2- مس
ــديدة. الش

3- العنقود الزراعي في األغوار لألعوام القادمة.

4- عطــاءات ملشــاريع بنــى حتتيــة فــي مختلــف أنحــاء 
الوطــن.

ــة  ــة والداخلي ــن وزارة الصح ــر م ــى تقاري ــة إل 5- إضاف
ــة.13 ــاع املالي ــة واألوض واخلارجي

“هيئــة األســرى«: قــوات االحتــال تعتــدي 
حلظــة  أســرى   3 علــى  املبــرح  بالضــرب 

لهــم عتقا ا

ــر  ــي تقري ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ  أف
ــوا  ــرى تعرض ــة أس ــأن ثالث ــني، ب ــوم اإلثن ــه الي أصدرت
اعتقالهــم  عمليــة  خــالل  همجيــة  العتــداءات 
اإلســرائيلية. التحقيــق  مراكــز  داخــل  واســتجوابهم 

ــن  ــني الذي ــني املعتقل ــن ب ــان، أن م ــي بي ــت ف وأوضح
ــة  ــالل عملي ــة خ ــة املهين ــرب واملعامل ــوا للض تعرض
ــن  ــاً( م ــعل )17 عام ــامة مش ــى أس ــم، الفت اعتقاله
بلــدة عــزون شــرق قلقيليــة، الــذي جــرى اعتقالــه بعــد 
ــرّوه  ــراً، وج ــه فج ــزل ذوي ــالل من ــود االحت ــم جن أن داه
ــادوه  ــه واقت ــدوا يدي ــه وقي ــوا عيني ــه وعصب ــن فراش م
خــارج البيــت، ومــن ثــم انهالــوا عليــه بالضــرب 
وأعقــاب  وأرجلهــم  بأيديهــم  تعســفي  بشــكل 
ــكري،  ــب العس ــل اجلي ــوه داخ ــا زج ــم، وبعده بنادقه
ــى  ــه عل ــوا بإلقائ ــة، وقام ــال رحم ــه ب ــتمروا بضرب واس
ببســاطيرهم  يدوســونه  وأخــذوا  اجليــب  أرضيــة 
العســكرية، ويشــتمونه بأقــذر املســبات. وفيمــا بعــد 
نُقــل إلــى مركــز توقيــف »اجللمــة« الســتجوابه، ُحقــق 
ــن  ــد اليدي ــو مقي ــة وه ــاعات طويل ــاك  لس ــه هن مع
والقدمــني، كمــا ومت نقلــه إلــى مــا تســمى غــرف 
العصافيــر )العمــالء(  لـــ 4 أيــام فــي محاولــة النتــزاع 
االعترافــات منــه، بقــي 15 يومــاً فــي معتقــل »اجللمــة« 
ومــن ثــم نُقــل إلــى قســم )3(، قســم األســرى األشــبال 

ــدو«.   في »مج

أمــا عــن القاصــر محمــود محــارب )16 عامــا( مــن بلــدة 
عبويــن شــمال غــرب رام اهلل، فقــد اعتــدى عليــه جيش 
االحتــالل أثنــاء املواجهــات التــي اندلعــت بالقــرب مــن 
حاجــز مدخــل البيــرة الشــمالي، حيــث هاجمــه ثالثــة 
جنــود، وقامــوا بطرحــه أرضــا، وانهالــوا عليــه بالضــرب 
املبــرح، ومــن ثــم اقتــادوه وقامــوا بزجــه داخــل اجليــب 
ــم،  ــني أرجله ــه ب ــود إجالس ــد اجلن ــكري، وتعم العس
ــل  ــا نق ــية، وبعده ــه بوحش ــداء علي ــتمروا باالعت واس
إلــى أحــد مراكــز التحقيــق اإلســرائيلية الســتجوابه، 
وخــالل التحقيــق لــم يســلم أيضــاً مــن الصفــع 

13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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واالهانــة مــن قبــل احملققــني، ومــن ثــم مت اقتيــاده 
لزنازيــن »عوفــر« وفيمــا بعــد إلــى معتقل »مجــدو«.     

كمــا نــكّل جنــود االحتــالل باملعتقــل أكــرم دخــل اهلل 
)26 عامــا( مــن بلــدة كفــر عقب شــمال القــدس احملتلة، 
وذلــك أثنــاء اعتقالــه علــى حاجــز قلنديــا العســكري، 
ــة  ــى كاف ــرح عل ــرب املب ــه بالض ــدوا علي ــث اعت حي
ــوض،  ــدة رض ــه بع ــى إصابت ــا أدى إل ــده، م ــاء جس أنح
وعلــى إثرهــا جــرى نقلــه للمستشــفى، وبعدهــا إلــى 
معتقــل »عوفــر« حيــث يقبــع اآلن، علمــاً بــأن املعتقــل 
دخــل اهلل مصــاب منــذ ثــالث ســنوات بعــدة رصاصــات 
ــة  ــه، وبحاج ــي بأقدام ــاص ح ــه ورص ــة برأس مطاطي

ملتابعــة طبيــة حلالتــه الصحيــة الصعبــة.14

هآرتــس: جنــود االحتــال يتخــذون الســطو 
املســلح مصــدرا إضافيــا لدخلهــم

ــب  ــي الكات ــون ليف ــر جدع ــوان نش ــذا العن ــت ه حت
ــتعرض  ــاال اس ــرائيلية مق ــس« اإلس ــة »هآرت بصحيف
ــار  ــود إســرائيليني الن ــه تفاصيــل حــادث إطــالق جن في
ــرقة  ــن س ــم م ــاول منعه ــطيني ح ــاب فلس ــى ش عل

مولــد كهربــاء تابــع لــه.

ــام  ــي أول أي ــع ف ــذي وق ــادث ال ــى احل ــارة إل ــي إش وف
العــام اجلديــد، كتــب ليفــي أن عمليــة ســطو مســلح 
حتولــت إلــى محاولــة اغتيــال فــي قريــة ركيــز النائيــة 
ــوص  ــاول اللص ــث ح ــة، حي ــل اجلنوبي ــالل اخللي ــي ت ف
املســلحون -اجليــش اإلســرائيلي- الذيــن كانــوا يرتــدون 
ــح  ــي وض ــي ف ــد كهربائ ــرقة مول ــكريا، س ــا عس زي

ــع. ــام اجلمي ــار وأم النه

ــى  ــد إل ــل املول ــاول اللصــوص حتمي ــاء الســرقة، ح وأثن
ــه  ــاول أصحاب ــا ح ــكري بينم ــب العس ــيارتهم اجلي س
الشــرعيون، وهــم ثالثــة رعــاة مدنيــون غيــر مســلحني، 
ــو  ــد ه ــة وأن »املول ــم، خاص ــم بأيديه ــاذ ممتلكاته إنق
شــريان احليــاة لهــؤالء الرعــاة، الذيــن حرمــوا مــن 
شــبكة الكهربــاء أو شــبكة امليــاه فــي قريتهــم، 

ــة.” ــم الضئيل ــه بقواه ــن أجل ــوا م فقاتل

ــتمر املشــهد بضــع دقائــق، إذ حــاول اللصــوص  اس
املســلحون حتميــل املولــد، فيمــا حــاول الرعــاة إعادتــه، 
ثــم حدثــت نقطــة حتــول فــي عمليــة الســطو املســلح 
ــل  ــاذا يفع ــره. وم ــوص صب ــد اللص ــد أح ــا فق عندم
ــار  ــق الن ــره؟ يطل ــد صب ــذي يفق ــلح ال ــارق املس الس

ــة. ــد للقص ــع ح ــة لوض ــرة احلي بالذخي

ــك  ــل أولئ ــذي كان يقات ــا(، ال ــو عــرام )24 عام هــارون أب
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ــه، ســقط علــى  ــوا الســطو علــى ممتلكات الذيــن حاول
األرض. وأطلــق الســارق النــار مــن مســافة حوالــي 
متريــن إلــى حلقــه. ونقــل أبــو عــرام فــي حالــة حرجــة 

ــدة يطــا. ــى مستشــفى فــي بل إل

وقفــوا علــى مســافة صفــر مــن  الذيــن  اجلنــود 
ضحيتهــم لــم يــروا أنــه أصيــب برصاصــة، ولــم يــروا 

أنــه ســقط علــى األرض وهــو يحتضــر.

ــش  ــي اجلي ــودا ف ــع جن ــوا بالطب ــب: »كان ــع الكات وتاب
إجــازة،  فــي  اجلنــود  يذهــب  وعندمــا  اإلســرائيلي. 
ســيخبرون بــكل فخــر عــن مغامراتهــم: الســطو 

املســلح والشــروع فــي القتــل.”

اإلســرائيلي«  »اجليــش  باســم  متحــدث  وهنــاك 
ســيغطي، ويبــرئ، ويكــذب أيضــا عنــد الضــرورة. وقــد 
ــات  ــن »اضطراب ــرة ع ــذه امل ــق ه ــالن الناط ــدث إع حت
عنيفــة شــارك فيهــا حوالــي 150 فلســطينيا«، فيمــا 
ــة  ــرقة، ثالث ــق الس ــذي يوث ــو ال ــع الفيدي ــر مقط يظه
ــود  ــة جن ــام خمس ــة أم ــم العاري ــون بأيديه ــاة يقف رع

ــم. ــتعادة مولده ــون اس ــلحني ويحاول مس

ــم  ــدث باس ــول إن املتح ــه بالق ــي مقال ــم ليف واختت
ــام  ــا ق اجليــش اإلســرائيلي شــريك فــي اجلرميــة، عندم
بتبييضهــا، يعلــم اجلنــود أنــه لــم يحــدث شــيء رهيب. 
ــن  ــن ل ــكريني الذي ــلني العس ــوق باملراس ــم الوث وميكنه

يثيــروا ضجــة حــول هــذا األمــر أيضــا15.

الثاثاء 2021/1/5

اشتية: االنتخابات ركيزة أساسية للوحدة 

ــوزراء د. محمــد اشــتية خــالل ترؤســه  رحــب رئيــس ال
اجللســة االســبوعية جمللــس الــوزراء أمــس، بالتطــورات 
واملصاحلــة  االنتخابــات  صعيــد  علــى  اإليجابيــة 
ــراء  ــس« بإج ــة »حم ــول حرك ــة بقب ــة، املتمثل الوطني
االنتخابــات بشــكل متتــال عبــر رســالة أرســلتها 
ــات  ــدء الترتيب ــن ب ــذي أعل ــاس، ال للرئيــس محمــود عب
ــتحقاق  ــراء االس ــول إج ــي ح ــوم رئاس ــدار مرس إلص

الدميقراطــي. 

وأكــد رئيــس الــوزراء أن »احلكومــة جاهــزة لوضــع 
ــة  ــرة املقبل ــالل الفت ــا خ ــا وجهوده ــل إمكاناته كام
ــد  ــا، نري ــال انتظاره ــة ط ــة انتخابي ــر لعملي للتحضي
ــخ  ــن تاري ــام م ــل االنقس ــة لفص ــون خامت ــا أن تك منه
ــاتنا  ــة ملؤسس ــح دفع ــة متن ــة دميقراطي ــعبنا، وبداي ش
ــاء  ــة وإنه ــه باحلري ــق تطلعات ــو حتقي ــا، نح ولقضيتن
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االحتــالل وإقامــة دولتــه املســتقلة علــى حــدود الرابــع 
مــن حزيــران عــام 67 وعاصمتهــا القــدس، وضمــان حــق 

ــرار 194«. ــق الق ــني وف ــودة لالجئ الع

وقــال رئيــس الــوزراء فــي كلمتــه: إننــا نــرى فــي 
ــة  ــا حلماي ــة ودرع ــدة الوطني ــزة للوح ــات ركي االنتخاب
مشــروعنا الوطنــي وحتصينــاً جلبهتنــا الداخليــة وإعادة 

ــا. ــن توحدن ــرقة ع ــورة مش ــم ص رس

وأضــاف: أعلنــا قبــل أيــام، إجــراءات جديــدة بعــد وجــود 
مؤشــرات بتســطيح املنحنــى الوبائــي، ويعــود الفضــل 
ــر الوقائيــة، خاصــة  فــي ذلــك إلــى التزامكــم بالتدابي
ارتــداء الكمامــات التــي باتــت مشــاهدة بشــكل كبيــر، 
وكذلــك لتقديكــم بعــدم إقامــة األعــراس وبيــوت 
العــزاء، وهــو مــا أســهم إلــى حــد كبيــر فــي تخفيــض 
أعــداد اإلصابــات«، مشــيراً إلــى أن هــذه اإلجــراءات تتــم 
مراجعتهــا وفــق املؤشــرات الوبائيــة بشــكل منتظــم، 
ــه  ــة، »ألن ــة الوبائي ــق احلال ــا وف ــا أو تخفيفه لزيادته
ــم  ــط تزاح ــاح وس ــن اللق ــا م ــول حصتن ــى وص حت
الــدول عليــه، ال منلــك ملنــع تفشــي الوبــاء غيــر التقيــد 

ــة«ز ــر الوقائي الصــارم بالتدابي

ــود  ــة جن ــوزراء جرمي ــس ال ــرى، أدان رئي ــة أخ ــن جه م
ــى  ــة عل ــافة قريب ــن مس ــار م ــالق الن ــالل بإط االحت
ــروح  ــه بج ــى إصابت ــرام أدت إل ــو ع ــارون أب ــاب ه الش
ــداء  ــع اعت ــاول من ــا كان يح ــه، بينم ــي رقبت ــرة ف خطي
ــز«  ــة »الركي ــوت خرب ــه وبي ــى بيت ــالل عل ــود االحت جن

ــا.  ــافر يط ــي مس ــا ف ــن فيه ــي يقط الت

ــة  ــى احملكمــة الدولي ــب إل ــع طل ــه مت رف ــى أن وأشــار إل
ــس  ــا مجل ــة، مطالب ــي اجلرمي ــق ف ــاي للتحقي ــي اله ف
ــاء الشــعب الفلســطيني،  ــة ألبن ــر احلماي األمــن بتوفي
ــى التدخــل  ــي إل ــي واجملتمــع الدول ــاً االحتــاد األوروب داعي
ومتابعــة التحقيــق فــي اجلرميــة التــي وثقتهــا كاميرات 

ــر. التصوي

وأكــد رئيــس الــوزراء أن »هــذه جرميــة بــدم بــارد ارتكبــت 
بحــق إنســان أعــزل مدنــي ذاهــب خلدمــة أرضــه 

ــور«. ــالم بالن ــة الظ ومواجه

ــفى  ــام مستش ــة اقتح ــوزراء جرمي ــس ال ــتنكر رئي واس
ــق  ــع املواثي ــة جلمي ــا مخالف ــراً إياه ــت، معتب ــت ثاب ثاب
ــع  ــاً اجملتم ــف، داعي ــات جني ــة واتفاقي ــراف الدولي واألع
الشــعب  أبنــاء  حلمايــة  التدخــل  إلــى  الدولــي 
ــرائيلية  ــداءات اإلس ــد لالعت ــع ح ــطيني، ووض الفلس

املتكــررة خاصــة الطواقــم الطبيــة.16

16  جريدة القدس

ــوز  ــو رم ــة أب ــئ عائل ــال تفاج ــة االحت محكم
ــلوان ــي س ــا ف ــي لعقاره ــاء غياب ــرار إخ بق

ــح  ــة الصل ــرار محكم ــوز بق ــو رم ــة أب ــت عائل فوجئ
الــذي ســّلم البنهــا الشــاب نظــام،  اإلســرائيلية 
والقاضــي بإخالئهــا مــن عقارهــا فــي حــي بطــن 

الهــوى ببلــدة ســلوان لصالــح املســتوطنني.

وقــال مركــز معلومــات وادي حلــوة إن احملكمــة ســّلمت 
الشــاب نظــام قــرار اإلخــالء يــوم االحــد، لــدى توجهــه 
ــة  ــاالت املفروض ــة الكف ــص »قيم ــة لفح ــى احملكم إل

عليــه«.

ــدر  ــالء ص ــرار اإلخ ــوز أن ق ــو رم ــة أب ــن عائل ــل ع ونق
ــات  ــدت جلس ــث عق ــام 2016، حي ــي ع ــكل غياب بش
غيابيــة لبحــث أمــر العقــار، دون إبــالغ العائلــة أو 
ــات  ــليمها بالغ ــى تس ــة أو حت ــتدعائها للمحكم اس
قضائيــة، إضافــة إلــى فــرض مبلــغ مالــي »للمحكمــة 

ومحامــي املســتوطنني حوالــي 7 آالف شــيكل«.

وأضافــت العائلــة إنهــا بصــدد تقــدمي االعتــراض الفوري 
علــى قــرار اإلخــالء للمحكمــة املركزيــة، رافضــة 
ــاألرض  ــا ب ــاً يطالبه ــاً قضائي ــليمها بالغ ــاء بتس االدع

ــار. ــا العق ــام عليه املق

وأوضــح املركــز أن العقــار مؤلــف مــن 3 طوابــق، وتقطن 
ــه 3 عائالت. في

ويقــع عقــار عائلــة أبــو رمــوز ضمــن مخطــط »عطيرت 
كوهنيــم« للســيطرة علــى 5 دومنــات و200 متــر مربــع 
ــوى«،  ــن اله ــة »بط ــطى منطق ــارة الوس ــي احل ــن ح م
بحجــة ملكيتهــا ليهــود مــن اليمــن منــذ عــام 1881، 
وتدعــي جمعيــة »عطيــرت كوهنيــم« أن احملكمــة 
اإلســرائيلية العليــا أقــرت ملكيــة اليهــود مــن اليمــن 
ألرض بطــن الهــوى، ويتهــدد خطــر اإلخــالء أكثــر من 87 
عائلــة تعيــش علــى قطعــة األرض املهــددة باملصــادرة17.

ــي »عتصيــون«  “هيئــة األســرى«: األســرى ف
يعانــون البــرد القــارس ويحرمــون مــن الطعــام 
ــة ــاه الفارغ ــب املي ــي عل ــم ف ــون حاجته ويقض

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن إن األســرى فــي 
معتقــل »عتصيــون« جنــوب بيــت حلــم، يعانــون البــرد 
ــم  ــون حاجته ــام ويقض ــن الطع ــون م ــارس ويحرم الق

فــي علــب امليــاه الفارغــة.

ــن  ــاء، ع ــوم الثالث ــا الي ــان له ــي بي ــة ف ــت الهيئ ونقل
ــي  ــرى ف ــي زارت األس ــة الت ــني فرارج ــا جاكل محاميته

17  جريدة االيام
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ــا  ــز فيه ــي يحتج ــروف الت ــس، أن الظ ــون« أم »عتصي
ــي  ــانية، إذ يعان ــوم اإلنس ــى مفه ــار عل ــون ع املعتقل
22 أســيرا مــن انعــدام النظافــة والبــرد القــارس الــذي 
ــام. ــن الطع ــم م ــب حرمانه ــى جان ــادهم إل ــش أجس ينه

وكشــفت أن »النظافــة منعدمــة داخــل الســجن، 
ــي  ــر وف ــرى كبي ــدد األس ــداً، وع ــة ج ــة كريه والرائح
ــيئ  ــام س ــا أن الطع ــة، كم ــة ومزدحم ــرف مكتظ غ
الكميــة ومعظــم األســرى يشــكون مــن اجلــوع، كمــا 
ــات  ــتوية والبطاني ــس الش ــص املالب ــن نق ــون م يعان
ــرى  ــر األس ــذي يجب ــر ال ــض، األم ــف املراحي ــن تل وم
علــى قضــاء حاجتهــم فــي أوعيــة بالســتكية فارغــة 

ــاه.” ــب املي كعل

وأضافــت أن »االمــر ال يوصــف بالكلمــات وأن الظــروف 
ــب  ــة، ويج ــرة ومبكي ــون خطي ــي عصي ــة ف االحتجازي
علــى مؤسســات اجملتمــع الدولــي التحــرك فــورا لوقــف 

ــم18.” معاناته

افتتــاح مشــاريع زراعيــة فــي قريــة كفــر القــف 
ــة قلقيلية مبحافظ

ــة  ــع مديري ــاون م ــة بالتع ــة قلقيلي ــت محافظ افتتح
ــاريع  ــاء، مش ــوم الثالث ــة، الي ــة الزراعي ــة واإلغاث الزراع
تأهيــل طــرق زراعيــة واســتصالح أراض فــي قريــة 
كفــر القــف شــرق قلقيليــةوقــال محافــظ قلقيليــة  .  
ــن  ــي ضم ــاريع تأت ــذه املش ــا« إن ه ــة لـ«وف ــع رواجب راف
خطــة العنقــود الزراعــي التــي أطلقهــا رئيــس الــوزراء 
ــز  ــدف تعزي ــام 2019، به ــة الع ــتية، نهاي ــد اش محم
ــة  ــم، ملواجه ــي أرضه ــم ف ــني وتثبيته ــود املواطن صم
مخططــات االحتــالل فــي الســيطرة علــى األرض 

ــلبها .وس

االســتيطان عبــر  إلــى مواجهــة  املواطنــني  ودعــا 
االهتمــام بــاألرض ورعايتهــا واســتصالحها، قائــال: 
ــا  ــكالها، وأهمه ــف بأش ــعبية تختل ــة الش »إن املقاوم
الصمــود بــاألرض، ومهمــا اختلفــت هــده الطــرق يبقــى 
هدفهــا واحــد وهــو احقــاق احلــق الفلســطيني واعــالن 
ــدس.” ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية املس ــة الفلس الدول

بــدوره، أشــار رئيــس هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
ــاريع  ــذه املش ــي له ــر اإليجاب ــى األث ــاف إل ــد عس ولي
وحتقيقهــا لتنميــة الزراعيــة املســتدامة. وأكــد أن 
ــة  ــن خط ــاريع ضم ــن املش ــد م ــت العدي ــة قدم الهيئ
باالســتيطان  املســتهدفة  املناطــق  فــي  العنقــود 

ــدار. واجل

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مــن ناحيتــه، أكــد مديــر عــام املشــاريع فــي وزارة 
الزراعــة عمــار صالحــات أن احلكومــة تقــف إلــى جانــب 
املــزارع مــن خــالل برامجهــا ومشــاريعها اخملتلفــة، 
ــي  ــت خطــة العنقــود الزراعــي، الت ــى رأســها كان وعل
أثمــرت عــن تســلم وافتتــاح مشــاريع جديــدة بشــكل 

ــتمر. مس

ــة  ــرق زراعي ــل ط ــاريع تأهي ــلم مش ــى تس ــار إل وأش
بطــول 10 كــم فــي منطقــة »جــورة عمــرة«، وافتتــاح 
مشــاريع جديــدة مــن اســتصالح وتأهيــل أراض وجــدران 

ــة. ــرق احملافظ ــف، ش ــر الق ــة كف ــتنادية بقري اس

ــة أحمــد  ــر زراعــة قلقيلي ــه، اســتعرض مدي مــن جهت
ــا  ــت به ــي قام ــج الت ــط والبرام ــا« اخلط ــد لـ«وف عي
الــوزارة ضمــن خطــة العنقــود الزراعــي، ودور املزارعــني 
ــتثمارها،  ــا واس ــل به ــاح بالعم ــص جن ــق قص ــي خل ف

ــي. ــم األساس ــدر رزقه ــا مص باعتباره

ــى اإلســراع فــي التقــدم للمشــاريع  ودعــا املزارعــني إل
ــي،  ــوي الزراع ــود التنم ــة العنق ــن خط ــة ضم املدرج
ــات  ــي احملافظ ــة ف ــة الزراع ــب مديري ــق مكات ــن طري ع

ــة19. اخملتلف

االحتــال يبعــد حارســا عــن »األقصــى« 6 
أشــهر

أبعــدت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم الثالثــاء، 
املوظــف بدائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس 
ــارك  ــة عصــام جنيــب، عــن املســجد األقصــى املب احملتل

ــهر. ــدة 6 أش ــه مل ــه ومداخل ــة إلي ــرق املؤدي والط

ــلمته  ــالل س ــرطة االحت ــا«، إن ش ــب لـ«وف ــال جني وق
قــرارا باإلبعــاد، يشــري منــذ اليــوم، وذلــك بعــد أســبوع 
مــن اعتقالــه لتصديــه القتحــام عناصــر مــن شــرطة 

ــم20. ــة بأحذيته ــاب الرحم ــى ب ــالل مصل االحت

عميــد األســرى كــرمي يونــس يدخــل غــدا عامــه الـــ39 
فــي األســر

 قــال نــادي األســير، إن خمســة أســرى ممــن اعتقلهــم 
االحتــالل قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو، يدخلــون خــالل 
شــهر كانــون الثانــي اجلــاري، أعوًمــا جديدة في ســجون 
االحتــالل، أقدمهــم األســير كــرمي يونــس عضــو اللجنــة 
املركزيــة حلركــة فتــح، عميــد األســرى الفلســطينيني، 

الــذي يدخــل غــدا األربعــاء عامــه الـــ)39( في األســر.

ــس  ــر يون ــير ماه ــل األس ــاري، يدخ ــهر اجل ــالل الش وخ

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عامــه الـــ)39(، واألســير بشــير اخلطيــب عامه الـــ )34(، 
وناصــر ســرور، ومحمــود ســرور عامهمــا الـــ)29(.

وأشــار نــادي األســير، في بيــان، إلى أن األســرى اخلمســة 
هــم مــن ضمــن )26( أســيرًا اعتقلهــم االحتــالل قبــل 
ــع اتفاقيــة أوســلو، مــن بينهــم )12( أســيراً مــن  توقي

أراضــي الـ 48.

وكانــت ســلطات االحتــالل رفضــت اإلفــراج عن األســرى 
الـــ26 ضمــن العديــد مــن صفقــات التبــادل التــي متــت، 
واإلفراجــات التــي جــرت بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، 
ــاق  ــالل االتف ــلطات االحت ــت س ــام 2014، نكث ــي ع وف
الــذي مت ضمــن مســار املفاوضــات، حيــث رفضــت 
ــة  ــة الرابع ــرف بالدفع ــا ُع ــن م ــم، ضم ــراج عنه اإلف

ــى. ــرى القدام لألس

ــاك  ــادي األســير ان هن ــال ن ــب هــؤالء األســرى، ق وبجان
ــن اُعتقلــوا قبــل أوســلو،  مجموعــة مــن األســرى الذي
ــام 2011،  ــي ع ــادل ف ــة التب ــي صفق ــم ف ــرج عنه وأُف
ــام  ــدداً ع ــم مج ــالل اعتقاله ــلطات االحت ــادت س وأع
2014، منهــم األســير نائــل البرغوثــي الــذي قضــى فــي 

ــا. ــالل مــا مجموعــه 41 عام ســجون االحت

ــام  ــذ ع ــل من ــس معتق ــرمي يون ــرى الـــ26 هم: ك واألس
1983، وماهــر يونــس معتقــل منــذ عــام 1983، ومحمــد 
الطــوس معتقــل منــذ عــام 1985، وإبراهيــم أبــو مــخ 
ــل  ــخ معتق ــو م ــدي أب ــام 1986، ورش ــذ ع ــل من معتق
منــذ عــام 1986، ووليــد دقــة معتقــل منــذ عــام 1986، 
ــد  ــام 1986، وحم ــذ ع ــل من ــة معتق ــم بيادس وإبراهي
أبــو جابــر معتقــل منــذ عــام 1986، وســمير أبــو نعمــة 
معتقــل منــذ عــام 1986، ومحمــد داوود معتقــل منــذ 
عــام 1987، وبشــير اخلطيــب معتقــل منــذ عــام 1988، 
ــو  ــود أب ــام 1988، ومحم ــذ ع ــل من ــة آدم معتق وجمع
ــعدي  ــد الس ــام 1988، ورائ ــذ ع ــل من ــش معتق خربي
ــل  ــة معتق ــم اغباري ــام 1989، وإبراهي ــذ ع ــل من معتق
منــذ عــام 1992، ومحمــد اغباريــة معتقــل منــذ عــام 
اغباريــة معتقــل منــذ عــام 1992،  1992، ويحيــى 
ــاء  ــام 1992، وضي ــذ ع ــل من ــن معتق ــد جباري ومحم
ــة  ــد فلن ــام 1992، ومحم ــذ ع ــل من ــي معتق الفالوج
ــل  ــرور معتق ــو س ــر أب ــام 1992، وناص ــذ ع ــل من معتق
ــذ  ــل من ــرور معتق ــو س ــود أب ــام 1993، ومحم ــذ ع من
عــام 1993، ومحمــود عيســى معتقــل منــذ عــام 1993، 
ــد  ــام 1993، عب ــذ ع ــل من ــنة معتق ــد شماس ومحم
ــالء  ــام 1993، وع ــذ ع ــل من ــنة معتق ــواد شماس اجل

ــام 21.1993 ــذ ع ــل من ــي معتق ــن الكرك الدي
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خيــام  علــى  يســتولي  االحتــال  القــدس: 
ــة  ــي قري ــة ف ــق صحي ــزه ومراف ــدات للتن ومع

النبــي صموئيــل

ــاء،  اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم الثالث
ــدات  ــة ومع ــة متنقل ــق صحي ــني ومراف ــى خيمت عل
للتنــزه، فــي قريــة النبــي صموئيــل شــمال غــرب 

ــة. ــدس احملتل ــة الق مدين

ــس  ــني أن ــدات للموطن ــق واملع ــة املراف ــود ملكي  وتع
ــركات. ــى ب ــد عيس ــد، وماج عبي

ــلطات  ــة لس ــم تابع ــأن طواق ــا«، ب ــد لـ«وف ــاد عبي وأف
ــة  ــا الواقع ــت أرضهم ــود اقتحم ــة اجلن ــالل برفق االحت
ــا  ــالن فيه ــي يعم ــل، والت ــي صموئي ــل النب ــرب مدخ ق
علــى إنشــاء متنــزه للمواطنــني، واســتولت علــى 
خيمتــني متنقلتــني، وحمامــات، وعشــب صناعي/اجنيل، 

ــة22. ــتلزمات كهربائي ــاوالت، ومس ــد وط ومقاع

”وفـــا«: 213 انتهــاكا إســرائيليا ضــد الصحفيــني العام 
ضي ملا ا

رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفا«، 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــل ق ــن قب ــاكا م 213 انته
بحق الصحفيــني فــي األرض الفلســطينية احملتلــة 

ــام 2020. ــالل الع خ

الـ11 عــن  الســنوي  تقريرهــا  فــي  »وفــا«،  وقالــت 
االنتهــاكات اإلســرائيلية للصحفيــني، ونشــرت نتائجــه 
ــالل تواصــل مالحقتهــا  ــوات االحت ــاء، إن ق ــوم الثالث الي
واســتهدافها للصحفيــني عبــر إطــالق الرصــاص احلــي 
واملعدنــي وإطــالق القنابــل املســيلة للدمــوع واالعتــداء 
عليهــم بالضــرب واالعتقــال املباشــر أو بتقدميهــم 
للمحاكمــات ضمــن سياســتها املمنهجــة واخملططــة 
األفــواه،  وتكميــم  احلقيقــة  ملصــادرة  والهادفــة 
ــني  ــق املواطن ــة بح ــا اليومي ــى جرائمه ــة عل للتغطي
الفلســطينيني العــزل ومنــع إيصالهــا إلــى الــرأي 

ــي. ــام العامل الع

وفيما يلي مجمل ما تناوله التقرير:

بــني  مــا  الفتــرة  االنتهاكات فــي  هــذه   ســجلت 
عــدد  بلــغ  حيــث   ،2020/12/31 وحتــى   2020/01/01
األعيــرة  إطــالق  جــراء  الصحفيــني  مــن  املصابــني 
ــداء  ــوع واالعت ــيلة للدم ــاز املس ــل الغ ــة وقناب املطاطي
بالضــرب املبــرح، إضافــة إلــى اعتــداءات أخــرى 83 

مصابــا،
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 فيمــا بلــغ عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز وســحب 
البطاقــات وإطــالق النــار التــي لــم ينتــج عنهــا إصابات 
ــدات  ــى املع ــداء عل ــاالت االعت ــدد ح ــا ع ــة. ام 119 حال

واملؤسســات الصحفيــة فبلغــت 11 حالــة.

وســجل شــهر كانــون الثانــي 27 انتهــاكاً فيمــا 
ســجل شــهر شــباط 26 انتهــاكا، أمــا شــهر آذار فقــد 
ســجل 9 انتهــاكات، فــي حــني ســجل شــهر نيســان 4 

ــاكاً. ــار 27 انته ــهر أي ــجل ش ــاكات، وس انته

ــران 21 انتهــاكا فــي حــني ســجل  وســجل شــهر حزي
ــجل  6  ــهر آب فس ــا ش ــاكات، أم ــوز 7 انته ــهر مت ش
ــاكاً،  ــول 21 انته ــهر أيل ــجل ش ــا س ــاكات، فيم انته
ــهر  ــاكاً وش ــرين األول 17 انته ــهر تش ــجل ش ــا س كم

ــاكا. ــي 23 انته ــرين الثان تش

فيمــا ســجل شــهر كانــون األول املنصــرم 25 انتهــاكاً 
ضــد الصحفيــني، حيث اعتــدت قــوات االحتــالل بتاريــخ 
ــا  ــة وف ــى مصــور وكال ــرح عل 4-12-2020 بالضــرب املب
ــة  ــن تغطي ــه م ــواح ومنعت ــهور الوح ــي مش الصحف
اعتــداءات االحتــالل علــى املواطنــني فــي منطقــة بــاب 

الزاويــة وســط مدينــة اخلليــل.

وبتاريــخ 7-12-2020 اقتحــم جنــود االحتــالل مطبعــة 
ــل.  ــة اخللي ــط مدين ــة وس ــاب الزاوي ــي ب ــيد« ف »ارش
وعاثــوا مبحتوياتهــا خرابــا، واســتولوا علــى صــور ابنــّي 
ــاد  ــدي جه ــة وع ــهيدين داني ــة، الش ــب املطبع صاح

ــام 2015. ــهدا ع ــن استش ــيد، اللذي ــني ارش حس

ــخ 12-9- ــالل بتاري ــرطة االحت ــت ش ــني اعتقل ــي ح ف
2020  الكاتــب والصحفي احلــرّ مجــد كيــال، بعــد 
دهــم منزلــه فــي مدينــة حيفــا، وأطلقــت ســراحه فــي 
ــه، بعــد التحقيــق معــه فــي مركــز حتقيــق  ــوم ذات الي

ــة. ــجن اجللم ــي س ــرائيلية ف ــرات اإلس اخملاب

وبتاريــخ 10-12-2020 داهمــت قــوات االحتالل منــزل 
ــة،  ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــب ف ــي والطال الصحف
ليــث جعــار، فــي محاولــة العتقالــه، إال أنهــم أخفقــوا 

بســبب عــدم تواجــده باملنــزل.

وبالتاريــخ ذاتــه، اعتقلــت قــوات االحتــالل املصــور تامــر 
ــه  ــرام اهلل، خــالل تغطيت ــر ب ــدة كوب ــي مــن بل البرغوث

الصحفيــة وعملــه املهنــي.

ــم  ــالل طاق ــوات االحت ــت ق ــخ 12-12-2020 منع وبتاري
ــد  ــل رائ ــّم املراس ــذي ض ــي« ال ــد العرب ــة »الغ فضائي
ــع  ــل موق ــلهب، ومراس ــل س ــّور جمي ــريف واملص الش
ــة  ــن تغطي ــاور، م ــب ش ــطيني مصع ــدث« الفلس »احل
ــطينيني و  ــبان فلس ــني ش ــت ب ــي اندلع ــات الت املواجه

قــوات االحتــالل اإلســرائيلية فــي منطقــة بــاب الزاويــة 
ــل. ــط اخللي وس

ــي  ــخ 12-12-2020 الصحفي ف ــب بتاري ــد أصي ــذا وق ه
ــد قفيشــة، بكدمــات  ــة مهن ــاة فلســطني الرياضي قن
املســتوطنني  قطعــان  اعتــداء  جــراء  رأســه  فــي 
ــة  ــن تغطي ــه ع ــالل ملنع ــود االحت ــة جن ــه وبحماي علي

ــل. ــة اخللي ــدة مبدني ــل الرمي ــي ت ــات ف مواجه

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت   2020-12-13 وبتاريــخ 
ــة  ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــب ف ــي والطال الصحف
ــرة  ــرم للم ــه بطولك ــام منزل ــد اقتح ــار، بع ــث جع لي

الثانيــة والعبــث مبحتوياتــه وتهديــده بالقتــل.

ــّي  ــاص احل ــّلح الرص ــتوطن مس ــق مس ــك أطل ــى ذل ال
الصحفّيــني  املصّوريــن  باجتــاه   2020-12-18 بتاريــخ 
ــلمية  ــرة س ــم تظاه ــاء تغطيته ــطينّيني، أثن الفلس
شــمال  املغيــر  قريــة  فــي  باالســتيطان  منــّددة 
ــن  ــن الذي ــد م ــاب أح ــرق مدينة رام اهلل، دون أن يص ش
كانــوا متواجديــن فــي املــكان، والصحفيــون هــم: 
مصــّور وكالــة »األناضــول« هشــام أبــو شــقرة و مصــّور 
ــعيد،  ــاد س ــة عم ــرس األميركي ــيتد ب ــة أسوش وكال
ــزة  ــا( حم ــطينية )وف ــاء الفلس ــة األنب ــّور وكال ومص

ــلش«. ش

ــى  ــالل عل ــوات االحت ــدت ق ــخ 18-12-2020 اعت وبتاري
ــركل  ــة بال ــد عناي ــطني، محم ــون فلس ــور تلفزي مص
ــة مســيرة كفــر قــدوم  ــه مــن تغطي والضــرب، ومنعت

ــبوعية. األس

ــخ 2020-12-19  ــالل بتاري ــوات االحت ــزت ق ــا احتج كم
طاقــم تلفزيــون قنــاة »فلســطني« الــذي ضــّم املراســل 
ــف  ــدة نص ــش مل ــامر حب ــّور س ــق واملص ــد احل ــر عب بك
ســاعة، بعــد توقيفهمــا علــى حاجــز قريــة بيــت 
فوريــك العســكري القريــب مــن قريــة بيــت دجــن شــرق 

ــس. ــة نابل مدين

ــل  ــوات االحتالل مراس ــت ق ــخ 20-12-2020  منع وبتاري
موقــع »احلــدث« الفلســطيني الصحفــي مصعــب 
شــاور مــن تغطيــة اعتــداءات املســتوطنني علــى أهالي 
شــارع الشــهداء وتــل الرميــدة فــي مدينــة اخلليــل، فــي 
حــني قــام عــدد مــن املســتوطنني بشــتمه ودفعــه إلــى 

خــارج املــكان.

ســالم  محكمــة  أّجلــت   2020-12-21 وبتاريــخ 
ــة الصحفــي احلــرّ طــارق  العســكرية النظر فــي قضي

أبــو زيــد إلــى 7 شــباط/فبراير 2021.

-12-29 بتاريــخ  أصيــب  االصابــات،  صعيــد  وعلــى 
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2020 خمســة صحفيــني خــالل تغطيتهــم مواجهــات 
اندلعــت مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، شــرق بلــدة 
يطــا جنــوب اخلليــل. وهم: ســاري جــردات حيــث أصيــب 
بالرصــاص املعدنــي فــي الكتــف، وإيهــاب عالمــي، وعبد 
ــلهب  ــل س ــريف، وجمي ــد الش ــاللدة، ورائ ــن ش احملس
ــيل  ــاز املس ــاق الغ ــراء استنش ــاق ج ــوا باالختن أصيب

ــوع. للدم

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت   2020-12-30 وبتاريــخ 
ــة ويعمــل فــي  اإلســرائيلي الصحفــي يوســف فواضل
بلديــة رام اهلل خــالل مداهمــة منزلــه فــي بلــدة بلــدت 

ــود.23 عاب

األربعاء 2021/1/6

جنــود االحتــال يعدمــون شــاباً مــن بيــت أمــر بزعــم 
محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن جنــوب بيــت حلــم

أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، عــن استشــهاد مواطــن، 
ــالل  ــوات االحت ــل ق ــن قب ــه م ــار علي ــالق الن ــر إط إث

ــم. ــت حل ــوب بي ــرائيلي جن اإلس

ــل  ــوس اخلي ــن قاق ــد الرحم ــد عب ــو عاه ــهيد ه والش
)25 عامــا( مــن بلــدة بيــت أمــر شــمال اخلليــل، وادعــت 
قــوات االحتــالل أن الشــهيد حــاول باســتخدام بلطــة، 
تنفيــذ عمليــة طعــن بالقــرب مــن مفتــرق مســتوطنة 

»غــوش عتصيــون« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني.

ــوات  ــوض، أن ق ــد ع ــي محم ــط اإلعالم ــر الناش وذك
االحتــالل اســتدعت عائلــة الشــهيد قوقــاس إلــى 
ــدة  ــل البل ــت مدخ ــون«، وغلق ــق »عتصي ــز حتقي مرك
ــة، ومنعــت الدخــول إليهــا أو اخلــروج  ــة احلديدي بالبواب

ــا. منه

ــة، أن الشــاب تقــدم نحــو  وذكــرت وســائل إعــالم عبري
نقطــة يتمركــز فيهــا جنــود االحتــالل مقابــل محطــة 
الوقــود فــي »عتصيــون«، وهــو يحمــل بلطــة، وعندمــا 
ُطلــب منــه التوقــف رفــض، فأطلــق اجلنــود النــار عليــه.

ــاب  ــة الش ــر كان برفق ــابا آخ ــادر، إن ش ــت املص وقال
الــذي أطلقــت عليــه النــار، متكــن مــن الفــرار، وتقــوم 

ــه. ــث عن ــه والبح ــالل مبالحقت ــوات االحت ق

مــن جهتهــا، ذكــرت مصــادر محليــة فــي بيــت أمــر، أن 
الشــهيد اخليــل، كان قــد افتتــح محــال لبيــع احللويــات 

فــي البلــدة قبــل نحــو أقــل مــن شــهر.

وقــال رئيــس بلديــة بيــت أمــر نصــري صبارنــة، ان جيش 

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــع  ــدة، ومن ــل البل ــة مداخ ــالق كاف ــام بإغ ــالل ق االحت
املركبــات مــن الدخــول واخلــروج منهــا.

ــه، أن  ــت عن ــة نقل ــات صحافي ــي تصريح ــح ف وأوض
ســلطات االحتــالل أكــدت نيتهــا احتجــاز جثمــان 

الشــهيد اخليــل.

ــى  ــس، عل ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق اس
ــزه  ــدات للتن ــة ومع ــة متنقل ــق صحي ــني ومراف خيمت
ــود  ــدس، تع ــي الق ــمال غرب ــل ش ــي صموئي ــي النب ف

ــركات. ــى ب ــد عيس ــد، وماج ــس عبي ــنْي أن للموطن

ــالل  ــلطات االحت ــة لس ــم تابع ــد، أن طواق ــر عبي وذك
برفقــة اجلنــود، اقتحمــت أرضهمــا الواقعــة قــرب 
علــى  فيهــا  ويعمــالن  صموئيــل،  النبــي  مدخــل 
ــني  ــى خيمت ــتولت عل ــني، واس ــزه للمواطن ــاء متن إنش
متنقلتــني، وحمامــات، وعشــب صناعــي، ومقاعــد 

كهربائيــة. ومســتلزمات  وطــاوالت، 

وفــي اإلطــار ذاتــه، شــهد املســجد األقصــى، اقتحامــا 
 جديدا للمستوطنني، من جهة املغاربة. 

ــرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، أن  وذك
ــات  ــي باح ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ــتوطنني نف املس

ــلة. ــاب السلس ــن ب ــادروه م ــل أن يغ ــجد، قب املس

ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ــي الع ــدد املفت ون
ــى  ــكل« عل ــات الهي ــرض »جماع ــني، بع ــد حس محم
ــاف  ــى األوق ــه عل ــا لعرض ــالل مقترح ــة االحت حكوم
اإلســالمية فــي القــدس واحلكومــة األردنيــة، لتفكيــك 
ــه24. ــكل« مكان ــة »الهي ــرة إلقام ــة الصخ ــجد قب مس

ــيران  ــال األس ــي االعتق ــا ف ــد 39 عام ــح: بع ــوري فت ث
ــة  ــة والكرام ــزا للحري ــا رم ــس أضحي ــر يون ــرمي وماه ك

ــم ــي العال ف

أشــاد اجمللــس الثــوري حلركــة فتــح بالتاريــخ النضالــي 
املشــرف والصمــود األســطوري لألســيرين كــرمي وماهــر 
ــي  ــا ف ــى اعتقالهم ــا عل ــرور 39 عام ــد م ــس بع يون

ــرائيلية. ــالت اإلس املعتق

ــوم  ــي، الي ــح صحف ــي تصري ــوري ف ــس الث ــار اجملل وأش
األربعــاء، إلــى أن األســيرين يونــس بانقضــاء هــذه املــدة 
األطــول خلــف القضبــان، يعتبــران أقــدم أســيرين فــي 

العالــم.

ــر  ــرمي وماه ــيرين ك ــود األس ــات وصم ــد أن تضحي وأك
يونــس ومتســكهما باملواقــف الشــجاعة وقيــم ومبــادئ 

24  جريدة األيام
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الثــورة واحلركــة الوطنيــة األســيرة هــي منــوذج مشــرف 
ــه،  ــة أطياف ــعبنا بكاف ــادة وش ــر القي ــى بتقدي يحظ
ــر مــن كافــة أحــرار العالــم. ــرام وتقدي وهــو محــل احت

واعتبــر ثــوري فتــح أن األســيرين أضحيــا رمــزا للحريــة 
ــم  والكرامــة اإلنســانية، التــي قــدم مــن أجلهــا العال

التضحيــات اجلســام.

ــي بالتدخــل العاجــل مــن أجــل  وطالــب اجملتمــع الدول
اإلفــراج عنهمــا فــورا، ال ســيما فــي ظــل رفــض دولــة 
االحتــالل حتريرهمــا، وتنصلهــا مــن اســتكمال وتنفيــذ 

صفقــة اإلفــراج عــن قدامــى األســرى.

وشــدد ثــوري فتــح علــى أن حتريرهمــا مســؤولية 
ــو  ــي، وه ــع الدول ــة للمجتم ــة وقانوني ــة وادبي أخالقي
ــاس. ــود عب ــس محم ــعب والرئي ــات الش ــم أولوي ــد أه أح

وعاهــد ثــوري فتــح األســير كــرمي يونــس عضــو اللجنــة 
ــس  ــر يون ــد ماه ــير القائ ــح، واألس ــة فت ــة حلرك املركزي
مفخــرة حركــة فتــح، وشــعبنا ومعهــم كافــة أســرانا 
ــهداء  ــد الش ــى عه ــة عل ــظ احلرك ــل أن حتاف البواس
واألســرى وأن تســتمر علــى طريقهــم وخطاهــم حتــى 

ــر25. النص

  

ــات  ــى 1008 دومن ــتيالء عل ــى االس ــادق عل ــالل يص االحت
ــة مــن أراضــي شــرق محافظــة قلقيلي

 

صادقــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، علــى مخطط 
ــي  ــى أراض ــتيالء عل ــي باالس ــد، يقض ــتيطاني جدي اس
ــاء  ــح البن ــة، لصال ــة قلقيلي ــرق محافظ ــني ش املواطن

االســتيطاني.

وأفــاد محافــظ قلقيليــة رافــع رواجبــة لــ«وفــا«، اليــوم 
ــرار  ــى ق ــت عل ــالل صادق ــلطات االحت ــأن س ــاء، ب األربع
باالســتيالء علــى 1008 دومنــات، مــن أراضــي املواطنــني 
ــى  ــة عل ــيه«، املقام ــه مناش ــتوطنة »الفي ــرب مس ق
ــاس  ــي الي ــث، والنب ــر ثل ــزون، وكف ــدات: ع ــي بل أراض

ــة. ــرق قلقيلي ش

ــى االســتيالء، ضمــن  ــة عل ــة أن املصادق وأضــاف رواجب
ــي/  ــون الثان ــي 22 كان ــذي صدر ف ــد ال ــط اجلدي اخملط
ينايــر العــام املنصــرم، والــذي يقضــي ببنــاء 1406 
وحــدات اســتيطانية جديــدة، فــي مناطــق تعــرف 
ــن الســهل  ــاف، وقطاي باســم وادي عســلة، وظهــر املن

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

واملَنافــس.26

قــوات القمــع تقتحــم ســجن »عوفــر« وتــرش 
األســرى بالغــاز فــي قســمي )12( و)22(

اقتحمــت قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، عــدة أقســام فــي ســجن 
»عوفــر«، وشــرعت بعمليــات تفتيــش واســعة، ورشــت 
األســرى فــي قســمي /21/ و/22/ بالغــاز، وأغلقــت كافــة 

. األقسام

ــل  ــي ظ ــه وف ــه، إن ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــال ن وق
تصاعــد انتشــار الوبــاء، تُصعــد إدارة ســجون االحتــالل 
مــن عمليــات القمــع واالقتحامــات، التــي تشــكل 
جــزءا مــن السياســات املمنهجــة التــي تنفذهــا بحــق 
األســرى، والتــي تُســاهم مــن احتماليــة انتشــار عــدوى 
ــكاك  ــة االحت ــم، نتيج ــجانني له ــن الّس ــروس م الفي

ــات. ــات االقتحام ــالل عملي ــم خ ــر بينه املباش

ــير،  ــه 800 أس ــع في ــذي يقب ــر« ال ــجن »عوف وكان س
بينهــم أطفــال تعــرض العــام املاضــي، ألعنــف مواجهة 
داخــل الســجون، عبــر عــدة اقتحامــات نفذتهــا قــوات 
القمــع، كان أشــدها فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر، عقب 

استشــهاد األســير داوود اخلطيــب27.

نــادي األســير: 662 أســيرا ارتقــوا فــي ســجون 
االحتــال منــذ عــام 7691

 قــال نــادي األســير، إن 226 أســيرا فــي ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي، ارتقــوا منــذ عــام 1967 حتى عــام .2020

ــاء  ــية إحي ــوم األربعاء، عش ــه، الي ــان ل ــي بي ــاف ف وأض
ذكــرى يــوم الشــهيد الفلســطيني، الــذي يُصــادف غــدا 
ــم 75  ــن بينه ــر، أن م ــي/ يناي ــون الثان ــس 7 كان اخلمي
ــل العمــد، و7 بعــد إطــالق  أســيرا ارتقــوا نتيجــة القت
النــار عليهــم مباشــرة، و71 نتيجــة لسياســة اإلهمــال 
الطبــي »القتــل البطــيء« والتــي تنفذهــا إدارة ســجون 
ــى  ــة عل ــن األدوات التنكيلي ــة م ــر جمل ــالل، عب االحت
مــدار ســنوات اعتقالهــم، وأبرزهــا اســتخدام حقهــم 

ــل. بالعــالج أداة تنكي

وشــكلت عمليــات التعذيــب اجلســدي والنفســي، أبــرز 
السياســات املمنهجــة التــي أدت إلــى ارتقــاء 73 أســيرا 
علــى مــدار العقــود املاضيــة، والتــي تصاعــدت مجــددًا 

منــذ نهايــة عــام .2019

وخــالل العشــر ســنوات املاضيــة، ارتقــى فــي ســجون 

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االحتــالل 29 أســيرا، فيمــا شــكلت سياســة اإلهمــال 
الطبــي ســببا مركزيــا أدت إلــى قتلهــم.

وخــالل العــام املاضــي، ارتقــى أربعــة أســرى فــي 
ســجون االحتــالل وهــم: نــور الديــن البرغوثي، وســعدي 

ــر. ــو وع ــال أب ــب، وكم ــي، وداوود اخلطي الغرابل

ــرى  ــة أس ــني ثماني ــاز جثام ــالل احتج ــل االحت ويواص
ــام  ــذ ع ــة من ــس دول ــير أني ــم األس ــهداء أقدمه ش
1980، إضافــة إلــى عزيــز عويســات مــن القــدس الــذي 
استشــهد عــام 2018، وفــارس بــارود، ونصــار طقاطقــة، 
وبســام الســايح استشــهدوا عــام 2019، وســعدي 
ــام .2020 ــر ع ــو وع ــال أب ــب، وكم ــي، وداوود اخلطي الغرابل

وارتقــى األســير كمــال أبــو وعــر فــي 10 تشــرين الثاني/ 
ــال  ــن االعتق ــا م ــد 17 عام ــي، بع ــام املاض ــر الع نوفمب
فــي ســجون االحتــالل، حيــث يواصــل االحتــالل احتجــاز 

جثمانــه حتــى اليــوم.

ــي  ــام 1974 ف ــد ع ــني، ول ــن جن ــر م ــو وع ــير أب واألس
الكويــت، وســبق عائلتــه بالعــودة إلــى فلســطني 
بخمــس ســنوات، وهــو االبــن الثانــي للعائلــة املكونــة 
مــن ســتة أفــراد، تقيــم فــي بلــدة قباطيــة فــي جنــني، 
ــوات  ــي ق ــق ف ــة، والتح ــة العام ــل الثانوي ــث أكم حي

ــالل عــام .2003 ــه االحت الـــ17، اعتقل

ــن  ــر م ــتمر ألكث ــاٍس اس ــٍق ق ــر لتحقي ــو وع ــرض أب تع
100 يــوم متواصلــة، وحكــم عليــه االحتــالل بالّســجن 
ــن  ــه م ــرم عائلت ــا، وح ــرات، و50 عام ــرر 6 م ــد املك املؤب
زيارتــه ملــدة ثــالث ســنوات بعــد اعتقالــه، وقبــل نحــو 

ــه. عــام فقــط ُســمح ألشــقائه بزيارت

شــارك األســير أبــو وعــر فــي كافــة اإلضرابــات املفتوحة 
عــن الطعــام ومنهــا اإلســنادية، كان آخرهــا عــام 2017، 
وفــي نهايــة عــام 2019، بــدأ وضعــه الصحــي يتدهــور 
ــه بالســرطان احلنجــرة،  ــت إصابت ــى أن ثبت ــاً، إل تدريجي
وبعدهــا بفيــروس »كورونــا« انتقلــت لــه العــدوى مــن 
مستشــفى االحتــالل، وبــدأت مواجهتــه للمــرض فــي 

ظــروف اعتقاليــة صعبــة وقاســية، حتــى استشــهد.

أمــا األســير داوود اخلطيــب ارتقــى فــي ســجون االحتالل 
فــي الثانــي مــن أيلــول/ ســبتمبر العــام املاضــي، فــي 
ــل  ــال، قب ــن االعتق ــا م ــد 18 عام ــر«، بع ــجن »عوف س
ــاز  ــالل احتج ــل االحت ــهر، ويواص ــه بأش ــد حريت موع

ــوم. ــى الي ــه حت جثمان

ــام  ــب ع ــت اخلطي ــهيد داوود طلع ــير الش ــد األس ول
ــي  ــالل ف ــه لالحت ــدأ مواجهت ــم، وب ــت حل ــي بي 1975، ف
ســن مبكــرة، إلــى أن اعتقــل فــي شــهر نيســان/ أبريــل 

عــام 2002، وحكــم عليــه بالّســجن ملــدة 18 عامــا، و8 
أشــهر.

تعــرض خــالل ســنوات اعتقالــه جلملــة من السياســات 
القمعيــة والعنيفــة، والتــي أدت إلــى مرضــه وتفاقمــه، 
حيــث أُصيــب عــام 2017، بجلطــة علــى القلــب، وبدأت 
اإلهمــال  البطــيء«  »القتــل  لسياســة  مواجهتــه 

الطبــي.

فقــَد الشــهيد اخلطيــب خــالل ســنوات اعتقالــه، 
والدتــه ووالــده وشــقيقه، مــا فاقــم مــن معاناتــه مــع 

ــم.28 ــد منه ــن وداع أح ــن م ــم، دون أن يتمك رحيله

االحتــالل يقتلــع أكثــر مــن ألــف شــجرة وشــتلة زيتــون 
ــلفيت غرب س

 اقتلعــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
ــي  ــي أراض ــون ف ــتلة زيت ــجرة وش ــف ش ــن أل ــر م أكث

ــلفيت. ــوط، غــرب س ــر بل ــة دي قري

وذكــر شــهود عيــان لـ«وفــا«، أن قــوات االحتــالل أغلقت 
اجلهــة الغربيــة مــن البلــدة واملعروفــة مبنطقــة »خلــة 
العبهــر«، وشــرعت باقتــالع أشــجار وأشــتال الزيتــون، 
التــي تعــود ملكيتهــا للمواطنــني: نصفــت عــزت 
موســى، وغــازي حســني موســى، وعمــر عبــداهلل 

ــى29. ــد موس ــى، ومحم موس

ألــف   001 الفلســطيني«:  الشــهيد  “يــوم 
شــهيد منــذ النكبــة

يصــادف يــوم غــد اخلميــس، الســابع مــن كانــون ثانــي/ 
ينايــر، يــوم »الشــهيد الفلســطيني«، الــذي أعلــن عنــه 

عــام 1969.

100 ألــف شــهيد، ارتقــوا منــذ النكبــة وحتــى نهايــة 
2020، ونحــو 11 ألــف منهــم استشــهدوا منــذ بدايــة 

االنتفاضــة الثانيــة )2000-2005( وحتــى اليــوم.

 وكان العــام 2014 األكثــر دمويــة، وارتقى 2,240 شــهيداً 
منهــم 2,181 استشــهدوا فــي قطــاع غــزة، غالبيتهــم 
خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة، أمــا خــالل عــام 2019 
فقــد بلــغ عــدد الشــهداء فــي فلســطني 151 شــهيداً، 
ــهد  ــا ش ــطينيا، كم ــهد 48 فلس ــام 2020، استش وع
األســبوع األول فــي 2021 استشــهاد شــاب فــي اخلليــل.

وبلــغ عــدد جثامــني الشــهداء احملتجــزة لــدى االحتــالل 
اإلســرائيلي خــالل العــام املنصــرم 13 جثمانًــا، 

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــدى االحتــالل خــالل  ليرتفــع عــدد اجلثامــني احملتجــزة ل
ــة  ــاًن، إضاف ــى 73 جثم ــرة إل ــس األخي ــنوات اخلم الس
ــي  ــام 1968 ف ــذ الع ــزة من ــا محتج ــى 254 جثمانً إل
مــا يُســّمى »مقابــر األرقــام«، ليبلــغ العــدد اإلجمالــي 
جلثامــني الشــهداء احملتجــزة لــدى االحتــالل اإلســرائيلي 

ــا. 327 جثمانً

علــى صفحــة مركــز املعلومــات الفلســطيني »وفــا«، 
أيقونــة بعنــوان: »ســجل اخلالديــن«، هــي األكثــر 
ــهداء  ــرات آالف الش ــل عش ــماء وتفاصي ــموالً ألس ش
الفلســطينيني ومئــات الشــهداء العــرب، إضافــة إلــى 
37 شــهيدا أجنبيــا، علــى أمــل أن تتوحــد اجلهــود يومــا 
لتكــون كافــة أســماء الشــهداء الذيــن رووا بدمائهــم 
دول  فــي  واستشــهدوا  اغتيلــوا  أو  فلســطني،  أرض 
أجنبيــة وعربيــة وعلــى احلــدود حلظــة تســلل أو وســط 
معركــة، وفــي اجملــازر داخــل فلســطني وخارجهــا، فــي 

ــهيد. ــن كل ش ــني ع ــأ الباحث ــروي ظم ــدات ت مجل

ــرى  ــاء ذك ــبة إلحي ــطيني مناس ــهيد الفلس ــوم الش ي
شــهداء فلســطني، أعلــن عنــه بعــد أربعــة أعــوام على 
ارتقــاء أول شــهيد فلســطيني بالثــورة الفلســطينية 
أول  موســى ســالمة،  أحمــد  )الشــهيد  املســلحة 
شــهيد حلركــة فتــح والثــورة الذي استشــهد فــي األول 
مــن ينايــر عــام 1965، بعــد أن نّفــذ عمليتــه البطوليــة 
»نفــق عيلبــون«( فصــار هــذا اليــوم يوًمــا وطنًيــا 
تخليــداً ألرواح الشــهداء الذيــن ضحــوا بأنفســهم مــن 

أجــل فلســطني.

ويأتــي أحيــاء هــذا اليــوم إرســاء للروابــط بــني األجيــال 
الفلســطينية املتعاقبــة، يســتذكر فيهــا شــعبنا 
الشــهداء الذيــن ارتقــوا إلــى العال فــي كافــة مراحــل 
الوطنــي  النضــال  الفلســطينية ومســيرة  الثــورة 
ــع  ــع املواق ــي جمي ــل وف ــة الفصائ ــن كاف ــل م الطوي
داخــل الوطــن وخارجــه وفــي الســجون وعلــى احلــدود 
وشــهداء األرقــام الذيــن مــا زال االحتــالل يحتجــز 

ــم. جثامينه

يحيــي الشــعب الفلســطيني هــذا اليــوم فــي كافــة 
أماكــن تواجــده بزيــارة أضرحــة الشــهداء، ووضــع 
أكاليــل مــن الزهــور علــى النصــب التذكاريــة، وتنظيــم 

ــة. ــيرات اجلماهيري ــات واملس املهرجان

ــطني  ــة فلس ــى قضي ــهيد، إل ــوم الش ــرى ي ــز ذك وترم
التــي اســتقطبت مشــاعر األمــة العربيــة كلهــا 
ــرب  ــطينيني والع ــهداء الفلس ــاء الش ــا دم وروت أرضه
ــورة  ــة الث ــت راي ــهدوا حت ــن استش ــم الذي ــرار العال وأح
االجمــاع  وقــرارات  الثوابــت  وخلــف  الفلســطينية 
احلريــة  نيــل  أجــل  مــن  الفلســطيني  الوطنــي 

واالســتقالل والعــودة.

ــعبنا،  ــر لش ــام فخ ــون وس ــطني ميثل ــهداء فلس إن ش
ــب  ــم الكواك ــداء، وه ــة والف ــوان احلري ــكلون عن ويش
التــي ال تغيــب فــي ســمائنا، ويعطــرون أرضنــا بدمهــم 
القانــي العطــر، وهــم أكــرم منــا جميًعــا، وهــم 
ــا  ــه، وحقوقن ــالل وجرائم ــاب االحت ــى إره ــهود عل الش

ــادم.30 ــقط بالتق ــي ال تس الت

اخلميس 2021/1/7

مخطــط ملصــادرة أراض لاســتيطان شــرق 
قلقيليــة اقتــاع آالف أشــجار الزيتــون فــي 

ــوط ــر بل ــدة دي بل

مخطــط  علــى  االحتــالل  ســلطات  صادقــت 
ــات  ــى 1008 دومن ــتيالء عل ــي باالس ــتيطاني يقض اس
مــن أراضــي املواطنــني، شــرق قلقيليــة، لصالــح البنــاء 
االســتيطاني، واقتلعــت نحــو ثالثــة آالف شــجرة زيتــون 
ورشــت مئــات األشــتال باملبيــدات فــي بلــدة ديــر بلــوط 
مبحافظــة ســلفيت، وأخطــرت بهــدم منــزل أســير فــي 
ــت  ــي الوق ــني، ف ــة جن ــة مبحافظ ــورة الغربي ــة ط قري
الــذي واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا 
زيتــون  150 شــتلة  اقتــالع  علــى  أمــس،  خاللهــا، 
ــالف  ــس، وإت ــة نابل ــود مبحافظ ــة جال ــي قري ــن أراض م

ــمالية. ــوار الش ــي األغ ــة ف ــل بعلي محاصي

فقــد صادقــت ســلطات االحتــالل علــى مخطــط 
ــي  ــى أراض ــتيالء عل ــي باالس ــد يقض ــتيطاني جدي اس
املواطنــني فــي ثــالث بلــدات شــرق محافظــة قلقيليــة، 

ــتيطاني. ــاء االس ــح البن لصال

ــأن ســلطات  ــة ب ــة رافــع رواجب وأفــاد محافــظ قلقيلي
ــى 1008  ــتيالء عل ــرار باالس ــى ق ــت عل ــالل صادق االحت
دومنــات، مــن أراضــي املواطنــني قــرب مســتوطنة »الفيه 
مناشــيه«، املقامــة علــى أراضــي بلــدات: عــزون، وكفــر 

ثلــث، والنبــي اليــاس، شــرق قلقيليــة.

ــاءت  ــتيالء ج ــى االس ــة عل ــة إن املصادق ــاف رواجب وأض
ــون  ــي 22 كان ــدر ف ــذي ص ــد ال ــط اجلدي ــن اخملط ضم
ــاء 1406  ــي ببن ــذي يقض ــرم، وال ــام املنص ــي الع الثان
وحــدات اســتيطانية جديــدة، فــي مناطــق تعــرف 
ــن الســهل  ــاف، وقطاي باســم وادي عســلة، وظهــر املن

ــس. واملَناف

وفــي قريــة ديــر بلــوط، غــرب ســلفيت، اقتلعــت قــوات 
االحتــالل نحــو ثالثــة آالف شــجرة زيتــون ورشــت مئــات 
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األشــتال باملبيــدات واعتــدت علــى أصحابهــا بالضــرب.

ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
االحتــالل ترافقهــا جرافــات اقتحمــت األراضــي الزراعية 
الواقعــة فــي املنطقــة الغربيــة مــن البلــدة، ومنعــت 
ــف  ــرع بتجري ــل أن تش ــا قب ــول إليه ــني الوص املواطن
ــس  ــدار خم ــى م ــي عل ــن األراض ــعة م ــاحات واس مس
ســاعات، عــرف مــن أصحابهــا: نصفــت عــزت موســى، 
وغــازي حســني موســى، وعمــر عبــد اهلل موســى، 

ــى. ــد موس ومحم

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل منعــت املواطنــني مــن 
حمايــة مزروعاتهــم أو دخــول أراضيهــم بقــوة الســالح 

واعتــدت عليهــم بالضــرب31.

األونــروا: 004 إصابــة نشــطة بفيــروس كورونــا 
بصفــوف الاجئــن الفلســطينين فــي لبنــان

أعلنــت وكالــة األونــروا فــي لبنــان، اليــوم اخلميــس، أن 
العــدد اإلجمالــي لالصابــات بفيــروس كورونــا بصفــوف 
ــدء  ــذ ب ــغ من ــان، بل ــي لبن ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ
أزمــة كورونــا، نحــو 3801 إصابــة، مــع 400 حالــة 

ــاة. ــة وف ــجيل 144 حال ــا، وتس ــطة حالي نش

ــروس  ــات بفي ــدد االصاب ــد ع ــى تصاع ــان إل ــار البي وأش
ــا فــي اخمليمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي  كورون
لبنــان، خــالل األشــهر األخيــرة، مــع دخــول لبنــان فتــرة 
ــادة  ــدة مــن اإلغــالق ملــدة 3 أســابيع ملواجهــة الزي جدي
ــا  ــكل حتدي ــذي يش ــات وال ــداد اإلصاب ــي أع ــادة ف احل
ــراء  ــال ج ــق أص ــي املره ــاع الصح ــام القط ــرا أم كبي

ــة. ــذه اجلائح ه

ــرات  ــع مختب ــودا م ــت عق ــا وقع ــروا أنه ــت األون وأعلن
ــن  ــخاص الذي ــص األش ــة لفح ــق مختلف ــي مناط ف
تظهــر عليهــم أعــراض الفيــروس أو كانــوا علــى 
ــة،  ــاالت مصاب ــع ح ــرب م ــن ق ــر وع ــكاك مباش احت
ــة  ــفيات حكومي ــع مستش ــودا م ــع عق ــة لتوقي إضاف

ــا. ــروس كورون ــى في ــالج ملرض ــدم الع ــة لتق وخاص

ــاالت  ــب حل ــن كث ــا ع ــل متابعته ــا تواص ــدت أنه وأك
ــات  ــف الفحوص ــة تكالي ــا، وبتغطي ــني بكورون املصاب
ــني  ــح الالجئ ــك متن ــفى وكذل ــي املستش ــالج ف والع
ــبلني. ــي س ــي ف ــر الصح ــز احلج ــى مرك ــال إل ــار االنتق خي

باإلجــراءات  التــام  اإللتــزام  الــى  دعوتهــا  وجــددت 
الوقائيــة مثــل التباعــد اجلســدي ووضــع الكمامــات32.

31  جريدة األيام
32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االحتال يغلق احلرم اإلبراهيمي ملدة 01 أيام

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أغلق
اخلميــس، احلــرم اإلبراهيمــي مبدينــة اخلليــل أمــام 
املصلــني والــزوار ملــدة 10 أيــام بحجــة مكافحة انتشــار 

ــا«. ــروس »كورون في

وقــال مديــر احلــرم اإلبراهيمــي، ورئيــس ســدنته الشــيخ 
حفظــي أبــو ســنينة لـ«وفــا«، إن قــرار االحتــالل بإغــالق 
الســاعة  مــن  اعتبــارا  اإلبراهيمــي ســيبدأ  احلــرم 
التاســعة مــن مســاء هــذا اليــوم وملــدة 10 أيــام 
ــن  ــزء م ــى أي ج ــزوار إل ــني وال ــول املصل ــيمنع دخ وس

ــا«. ــار »كورون ــة انتش ــة مكافح ــرم، بحج احل

ــة،  ــر صحيح ــج غي ــذه احلج ــنينة أن ه ــو س ــر أب واعتب
ــول  ــن الوص ــلمني م ــان املس ــاول حرم ــالل يح وأن االحت
إلــى احلــرم، مؤكــدا أن املصلــني والــزوار ملتزمــون بكافــة 
ــوالت  ــب البروتوك ــة حس ــة والوقاي ــروط الصحي الش
الوقائيــة املعمــول بهــا، باإلضافــة إلــى أن جنــود 
االحتــالل املنتشــرين علــى احلواجــز العســكرية احمليطة 
باحلــرم ومنــذ فتــرة ال يســمحون بدخــول أكثــر مــن 20 

ــرم.33 ــا للح مصلي

العاج ممنوع في مسافر يطا

ــرار  ــه بج ــل زوجت ــس لنق ــى يون ــن عيس ــر املواط اضط
ــة  ــا الواقع ــة جنب ــه بقري ــن منزل ــور«، م ــي »تركت زراع
ــة  ــي محاول ــل ف ــة اخللي ــوب مدين ــا جن ــافر يط مبس
للوصــول للمستشــفى حيــث كانــت تعانــي ألــم 

ــوالدة. ال

أقــدم يونــس علــى هــذه اخلطــوة لعــدم متكــن مركبــة 
ــالل  ــه، ألن جيــش االحت اإلســعاف مــن الوصــول لزوجت
ــني  ــة املواطن ــع حرك ــق ومين ــق الطري ــرائيلي يغل اإلس
ومنهــا الطواقــم الطبيــة، كمــا مينــع تعبيــد الطريــق 
وتأهيلهــا، مــا اضطــر املواطنــني الســتخدام جراراتهــم 
ــة. ــة لنقــل املرضــى واحلــاالت الطارئ الزراعيــة فــي محاول

بــاءت  املستشــفى  إلــى  الوصــول  محاوالتــه  كل 
بالفشــل، وفــي نهايــة املطــاف وضعــت زوجتــه طفلهــا 
ــا  ــي يجره ــة الت ــي العرب ــة ف ــد قابل ــى ي ــس عل يون
ــني بـــ  ــوم املواطن ــني عم ــرف ب ــا تع ــور« او م »التركت

»الترلــة«.

عــاد يونس وبرفقتــه طفلــه البكــر، يقــول فــي تذكــره 
ــة التــي مضــى عليهــا بضعــة أعــوام، إن هــذا  للحادث
ــر  ــا يكب ــاة، وعندم ــى املعان ــه عل ــح عيني ــل فت الطف
ســيواجه مزيــدا منهــا بســبب االعتــداءات املتواصلــة 
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علــى املواطنــني، حيــث الكثيــر من النســاء في املســافر 
يضعــن أطفالهــن قبــل أن يصلــن الــى املستشــفيات 

بســبب ممارســات االحتــالل واملســتوطنني.

تفتقــر مســافر يطــا للعيــادات املؤهلــة واملراكــز 
الطبيــة، ويشــير يونــس إلــى أن االحتــالل مينــع أي تطــور 
ــم. ــم وخربه ــن قراه ــل م ــى الرحي ــني عل ــام املواطن إلرغ

وفــي قصــة مشــابهة، يتحــدث املواطــن علــي محمــد 
جبريــن )62 عامــا( الــذي تعــرض مســكنه خالل الشــهر 
ــبي  ــتوطني »متس ــل مس ــن قب ــوم م ــرم، لهج املنص
ــة  ــي قري ــني ف ــي املواطن ــى أراض ــة عل ــر« املقام يائي
شــعب البطــم مبســافر يطــا أن االحتــالل لــم يكتــف 
باســتهداف العيــادات الصحيــة واملــدارس واخلاليــا 
الشمســية، بــل ومينــع رعــاة املاشــية مــن النقــل فــي 
ــاص  ــيتهم بالرص ــل ماش ــدم وقت ــق، وأع ــذه املناط ه

ــرات. ــدة م ــاه ع ــميم املي ــس وتس والده

ــالل  ــب خ ــة، وأصي ــراض مزمن ــن أم ــي م ــن يعان جبري
الهجــوم بكدمــات، يؤكــد أنــه لــم يســتطع الوصــول 
خــالل ســاعات الليــل الــى مستشــفى يطــا او اخلليــل 
ــالل،  ــة االحت ــبب عرقل ــالج، بس ــي الع ــي لتلق احلكوم
وبقــي يعانــي حتــى ســاعات الصبــاح، قبــل أن يذهــب 

ــافر. ــي املس ــة ف ــادة الصحي للعي

يقــول إن هــذه العيــادات تقــدم خدمــات بســيطة 
فيمــا  ولألطفــال،  املزمنــة  األمــراض  ألصحــاب 
اإلســعافات األوليــة تــكاد تكــون معدومــة، وهــي 
ــددة ال  ــاعات مح ــبوعيا ولس ــد أس ــوم واح ــرة لي متوف

تفــي باحتياجــات النــاس.

ــس  ــال يون ــا نض ــافر يط ــروي مس ــس ق ــس مجل رئي
يشــير فــي حديــث لـ«وفــا«، إلــى أن 4 عيــادات صحيــة 
موجــودة فــي املســافر، تعمــل منهــا 2 فقــط، مســاحة 

ــا. ــى 50 مترا مربع ــد عل ــدة ال تزي الواح

ــرى  ــي ق ــت ف ــي اقيم ــادات الـــ4 الت ــح أن العي ويوض
املســافر وهــي: الفخيــت، وجنبــا، وصفــي، واجملــاز، تقــدم 
خدماتهــا ملئــات املواطنــني، وهــذا ال يكفــي، لكــن 

ــا. ــور هن ــع أي تط ــالل مين االحت

ــطيني،  ــيء فلس ــتهدف كل ش ــالل يس ــع »االحت ويتاب
حيــث اســتولى قبــل عــام تقريبــا علــى عيادة صحيــة 
وهــي »كرفــان متنقــل«، وعرقــل عمــل الطواقــم 
الطبيــة فيهــا، واحتجزهــم عــدة مــرات ملنعهــم مــن 
الوصــول وتقــدمي اخلدمــات الصحيــة للمواطنــني، كمــا 
ــتة  ــدة س ــة مل ــوزارة الصح ــة ل ــة تابع ــز مركب احتج
أشــهر، كانــت محملــة بــدواء مجانــي للمرضــى، 

واحتجــز أخــرى للــوزارة ملــدة شــهرين ملنــع تقــدمي 
ــي. ــة لألهال ــات الطبي اخلدم

خبيــر اخلرائــط واالســتيطان فــي جنــوب الضفــة 
الغربيــة عبــد الهــادي حنتــش حتــدث لـ‹وفــا‹، عمــا تقوم 
ــراغ  ــم إلف به ســلطات االحتــالل االســرائيلي مــن جرائ
ــل  ــن يص ــكانها الذي ــن س ــا م ــافر يط ــة مس منطق

ــمة. ــة 3 آالف نس ــم قراب عدده

يقــول إنــه فــي عــام 1996، أصــدرت ســلطات االحتــالل 
ــى  ــتولت عل ــد، واس ــوم واح ــي ي ــكريا ف ــرا عس 16 أم
فــي  معظمهــا  اخلليــل،  مبحافظــة  دومن  الــف   250
ــن  ــني م ــت املواطن ــم، ومنع ــي نعي ــا وبن ــافر يط مس
التواجــد فيهــا، وقامــت بترحيلهــم عــام 1999، اال أننــا 
فــي اللجنــة العامــة للدفــاع عــن األراضــي متكنــا مــن 

ــم. ــم وممتلكاته ــى اراضيه ــم ال إعادته

يواصلــون  االحتــالل ومســتوطنوه  ويتابــع حنتــش، 
اعتداءاتهــم علــى املواطنــني بأشــكال متعــددة، منهــا 
ــال  ــة لألطف ــة الصحي ــبل الرعاي ــى س ــر أدن ــع توفي من
والنســاء والشــيوخ، ومــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، 
مضيفا أن مؤسســات ومنظمــات دوليــة أوروبية حاولت 
ــة  ــا الطاق ــة وخالي ــات الصحي ــر اخلدم ــزال توفي ــا ت وم
ــات« أو  ــة »كرفان ــادات املتنقل ــاء عي ــية وإنش الشمس
مشــّيدة اال ان االحتــالل مينــع ذلــك، بــل ودمــر العيــادات 

ــا. ــتولى عليه واس

ويضيــف »اســتهدف االحتــالل مــدارس املنطقــة أيضــا 
ــى  ــني عل ــع املواطن ــاه، لدف ــار املي ــمم آب ــدم وس باله
ــيع  ــح توس ــرقتها لصال ــم لس ــن أراضيه ــل م الرحي
االســتيطان، علــى حســاب قــرى وخــرب مســافر يطــا 

ــل«. ــرق اخللي ــوب وش ــم جن ــي نعي وبن

ويشــير الــى ان اخلدمــات الصحيــة اجملانيــة التــي توفرها 
العيــادات التــي اقيمــت مــن قبــل املؤسســات الدوليــة 
فــي املنطقــة، ســاهمت فــي تعزيــز صمــود املواطنــني 
ــكان  ــح بإم ــه، وأصب ــا تقدم ــة م ــاطة وقل ــم بس رغ
ــاء  ــف عن ــم دون تكل ــض خدماته ــي بع املواطنني تلق
الســفر والتنقــل الــى مراكــز املــدن، لكــن االحتــالل ال 

يريــد شــيئا فــي املنطقــة.

ــة  ــن منظم ــدر ع ــر ص ــي تقري ــاء ف ــا ج ــب م وبحس
ــه  ــاء في ــي، ج ــام احلال ــة الع ــدود بداي ــال ح ــاء ب أطب
ــل  »تواجــه بعــض اجملتمعــات فــي املنطقــة »ج« باخللي
الصحيــة  الرعايــة  علــى  احلصــول  حتديات فــي 
ــالت،  ــر املواص ــدم توف ــود وع ــبب القي ــية بس األساس
ويتجلــى ذلــك مــن خــالل احلواجــز التــي تعيــق الوصــول 
ــطيني  ــو 300,000 فلس ــة لنح ــة الصحي ــى الرعاي إل
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ــد  ــرة، ويعتم ــرة متناث ــات صغي ــي مجتمع ــون ف يعيش
ــول  ــة للحص ــادات اجلوال ــى العي ــم عل ــن ثلثه ــر م أكث

ــية«. ــة األساس ــات الصحي ــى اخلدم عل

وتابعــت »يتطلــب الوصــول إلــى أقــرب عيــادة تكاليــف 
ال تســتطيع النــاس حتملهــا، وقطــع مســافات طويلــة 
مــع عــدم توفــر املواصــالت العامــة، وســوء وضــع 
الطــرق التــي حتــول دون وصــول ســيارات اإلســعاف إلــى 
اجملتمعــات احملتاجــة، وفــي احلــاالت التــي حتتــاج القــرب 
ــرون  ــل(، ويضط ــل احلم ــة )مث ــات الصحي ــى اخلدم إل
كذلــك للبقــاء بعيــداً عــن البيــت ملــدة طويلــة، وفــي 
ــة  ــات طبي ــة خدم ــاً أي ــد تقريب ــا ال يوج ــافر يط مس
منــذ زمــن طويــل، وقــد فاقــم هــذا الوضــع مــن شــدة 
االحتياجــات امللحــة لنظــام الرعايــة الصحيــة نتيجــة 

ــا«. ــاء »كورون ــي وب تفش

وأشــارت املنظمــة إلــى »أن مــن املعوقــات أمــام الرعايــة 
ــمح  ــه ال يُس ــي أن ــة، ه ــذه املنطق ــي ه ــة ف الصحي
للســكان فيهــا أن يبنــوا أي مبنــى دائــم أو شــبه دائــم 
بــدون ترخيــص مــن الســلطات اإلســرائيلية، ونــادراً مــا 
مينــح ذلــك الترخيــص، حتــى املرافــق املتواضعــة التــي 
تســتخدمها أطبــاء بــال حــدود للعيــادات اجلوالــة، 
ــى  ــة عل ــي معرض ــت، ه ــي الفخي ــذي ف ــق ال كاملرف
ــق  ــدر بح ــام 2012 ص ــذ ع ــدم، ومن ــر اله ــدوام خلط ال
ــي  ــا يعن ــدم م ــر ه ــا أم ــاورة له ــادة اجمل ــة والعي املدرس

ــوم«.34 ــي أي ي ــا ف ــم جتريفهم ــد يت ــه ق أن

االحتــالل يجــرف مســاحات واســعة مــن أراضــي بلدتــي 
بروقــني وكفــر الديــك غــرب ســلفيت

ــوم اخلميــس،  ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت  جرفــت ق
ــي بروقــني وكفــر  مســاحات واســعة مــن أراضــي بلدت

ــك غــرب ســلفيت. الدي

ــى  ــم العيس ــك إبراهي ــر الدي ــة كف ــس بلدي ــر رئي وذك
بتجريــف  شــرعت  االحتــالل  جرافــات  أن  لـ«وفــا«، 
األراضــي الواقعــة فــي اجلهــة الشــمالية للبلــدة، قــرب 
ــة  ــدة خلدم ــق جدي ــق طري ــني«، لش ــتوطنة »بروخ مس
ــي  ــني الت ــي املواطن ــاب أراض ــى حس ــتوطنة عل املس

ــتوطنة.35 ــا املس ــام عليه تق

مستوطنون يدنسون مسجد مقام النبي موسى

األوقــاف: تدنيــس املســتوطنن ملقــام النبــي موســى 
ســابقة خطيــرة ويحــب التصــدي لهــا بحــزم

اقتحــم مســتوطنون، اليــوم اخلميــس، مســجد ومقــام 

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

النبــي موســى جنــوب أريحــا.

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن عــددا مــن املســتوطنني 
املســلحني، اقتحمــوا مقــام النبــي موســى والتقطــوا 

ــه. ــتفزازية في ــة اس ــذوا جول ــكان، ونف ــورا للم ص

ونــددت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، بتدنيــس 
مجموعــة مــن املســتوطنني املقــام فــي خطــوة خطيرة 
ــة، وســابقة يجــب الوقــوف عليهــا للمحافظــة  ومدان
علــى األمــالك الوقفيــة اإلســالمية، خاصــة فــي هــذه 

ــة. املنطقــة النائي

وناشــد وكيــل الــوزارة حســام أبــو الــرب، اجملتمــع 
ــاني  ــراث اإلنس ــة بالت ــات ذات العالق ــي واملؤسس الدول
ــل  ــي تتواص ــاكات الت ــذه االنته ــف ه ــي أن توق والثقاف
علــى تاريخنــا وتراثنــا ومقدســاتنا جميعــاً ســواء فــي 
املســجد األقصــى واملســجد اإلبراهيمــي وليــس آخرهــا 

ــى36. ــي موس ــجد النب ــام ومس مق

اجلمعة 2021/1/8

3 إصابــات بالرصــاص فــي الدهيشــة وقباطيــة 
وأريحــا هــدم مســاكن جتمــع بــدوي، واعتصــام 

فــي ســلوان

أصيــب ثالثــة شــبان بالرصــاص احلــي والعشــرات 
ــت  ــات أعقب ــالل مواجه ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن بح
ــي  ــة وبلدت ــم الدهيش ــالل مخي ــوات االحت ــام ق اقتح
قباطيــة وبيــت أمــر ومدخــل مدينــة أريحــا، فــي ســياق 
حملــة واســعة شــنتها فــي محافظــات عــدة أقدمــت 
ــاحات  ــف مس ــاكن وجتري ــة مس ــدم ثماني ــا ه خالله
واســعة مــن أراضــي املواطنــني فــي محافظتــي القدس 
ــة  ــر مبحافظ ــة املغي ــي قري ــت مدخل ــلفيت، وأغلق وس
فيــه  واصــل  الــذي  الوقــت  فــي  والبيــرة،  اهلل  رام 
املســتوطنون اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني وممتلكاتهــم 
ــني  ــة مزارع ــى ثالث ــداء عل ــى االعت ــس، عل ــوا، أم وأقدم

ــوض. ــروح وروض ــم بج ــى إصابته ــا أدى إل م

فقــد أصيــب شــاب بجــروح خــالل مواجهــات أعقبــت 
اقتحــام قــوات االحتــالل مخيــم الدهيشــة جنــوب بيت 

حلم.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
اخمليــم وســط تعزيــزات أمنيــة مكثفــة، ودهمــت عــدداً 
مــن املنــازل واعتقلــت ثالثــة شــبان مــا أدى إلــى انــدالع 
مواجهــات عنيفــة أطلقــت خاللهــا الرصــاص وقنابــل 
الغــاز مــا أدى إلــى إصابــة شــاب )19 عامــاً( بالرصــاص 

36  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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احلــي فــي قدمــه.

وفــي بلــدة بيــت أمــر، شــمال اخلليــل، أصيــب عشــرات 
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــني باالختن املواطن

ــدة. ــة عصي ــي منطق ــات ف مواجه

وأفــاد الناشــط اإلعالمــي فــي بيــت أمــر محمــد عــوض 
ــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت منطقــة عصيــدة، مــا  ب
أدى النــدالع مواجهــات، أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل 
الرصــاص احلــي وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع صــوب 
ــرات  ــة العش ــى إصاب ــا أدى إل ــم، م ــني ومنازله املواطن

باالختنــاق.

اندلعــت  جنــني،  جنــوب  قباطيــة،  بلــدة  وفــي 
ــاص. ــاب بالرص ــا ش ــب خالله ــة أصي ــات مماثل  مواجه

ــا  ــالل ووحداته ــوات االحت ــة إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
انــدالع  إلــى  أدى  مــا  البلــدة،  اقتحمــت  اخلاصــة 

عنيفــة37. مواجهــات 

االحتــال يعتقــل مواطنـًـا مــن ديــر جريــر شــرق 
رام اهلل

ــوم  ــر الي ــرائيلي، فج ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــرق رام اهلل. ــر ش ــر جري ــة دي ــن قري ــا م ــة، مواطن اجلمع

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
اعتقلــت املواطــن ســعيد عبــد العزيــز عرمــة )51 

ــته.38 ــه وفتش ــت منزل ــد أن داهم ــا( بع عام

السبت 2021/1/9

أهالــي برقة يتصــدون لهجوم مســتوطنني واســتهداف 
ملركبــات املواطنــني شــمال وجنــوب نابلس

ــاء  ــس، مس ــمال نابل ــة ش ــدة برق ــي بل ــدى أهال تص
ــتوطنني. ــن املس ــة م ــوم مجموع ــبت، لهجم ــوم الس الي

وقال مســؤول ملف االســتيطان شــمال الضفة غســان 
دغلــس، إن أهالــي برقــة تصــدوا لهجــوم مجموعــة مــن 
ــى  ــم حت ــور، والحقوه ــل القص ــرب جب ــتوطنني ق املس

مداخــل مســتوطنة »حومــش« اخملــالة.

وفــي الســياق ذاتــه، أشــار دغلــس إلــى وجــود انتشــار 
للمســتوطنني علــى طريقــي قليقلــة نابلــس، ورام 
اهلل نابلــس، واســتهداف عــدد مــن مركبــات املواطنــني 

ــارة. باحلج

37  جريدة األيام
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ــكرية  ــزا عس ــت حاج ــالل نصب ــوات االحت ــاف أن ق وأض
ــت  ــة جي ــرب قري ــر ق ــس، وآخ ــني نابل ــق جن ــى طري عل
شــرق قلقيليــة، وحاجــز قــرب مصنــع الطنيــب علــى 
وأغلقــت حاجــز حــوارة  نابلــس،  طريــق طولكــرم 

ــس39. ــوب نابل ــكري جن العس

ــال  ــوة احت ــرائيل كق ــات إس ــة: واجب اخلارجي
للشــعب  كورونــا  ضــد  لقاحــات  توفيــر 

لفلســطيني ا

ــرائيل،  ــات إس ــني واجب ــة واملغترب ــدت وزارة اخلارجي أك
ــد  ــات ض ــر لقاح ــالل بتوفي ــة باالحت ــلطة القائم الس
كورونــا للشــعب الفلســطيني، فــي الوقــت الــذي توفر 
ــا  ــل واجباته ــا وتتجاه ــات ملواطنيه ــذه اللقاح ــه ه في
كقــوة احتــالل، وتقــوم بالتمييــز العنصــري ضــد 
ــة. ــه بالصح ــن حق ــه م ــطيني وحترم ــعب الفلس الش

ــاء  ــا، مس ــدر عنه ــان ص ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وأضاف
ــوم الســبت، أن إســرائيل حتــاول أن تعفــي نفســها  الي
مــن واجباتهــا كقــوة احتــالل، وترمــي باملســؤولية 

ــطينية. ــة الفلس ــى احلكوم ــة عل كامل

وشــددت علــى أن دولــة فلســطني علــى اســتعداد 
لتحمــل مســؤولياتها كاملــة والقيــام بواجباتهــا غيــر 
ــزال تقــوم بــه أمــام  منقوصــة، وهــو مــا كانــت ومــا ت
ــالل،  ــلطة االحت ــن س ــاالة م ــد والالمب ــال املتعم االهم
ــا  ــراف بتمييزه ــالل إال االعت ــلطة االحت ــى س ــا عل وم
العنصــري وعــدم قدرتهــا علــى تنفيــذ التزاماتهــا 
إلــى  بالكامــل  أن تنقلهــا  أو  وحتمــل مســؤولياتها 
ــاء  ــاه إنه ــا، وباجت ــام به ــطينية للقي ــة الفلس احلكوم
ــطني. ــة فلس ــتعماري ألرض دول ــا االس ــرائيل الحتالله إس

ــر  ــن توفي ــطينية ع ــادة الفلس ــث القي ــدت أن بح وأك
ــرائيل  ــي إس ــة، ال يعف ــادره اخملتلف ــن مص ــات م اللقاح
ــي  ــطيني ف ــعب الفلس ــاه الش ــؤولياتها جت ــن مس م
ــى  ــاء عل ــا بن ــى واجباته ــتنادا إل ــات اس ــدمي اللقاح تق
قواعــد القانونــي اإلنســاني الدولــي واتفاقيــات جنيــف، 
ــون الدولــي حلقــوق  ــح الهــاي للعــام 1907، والقان ولوائ

ــالل. ــوة احت ــا ق ــان باعتباره االنس

واملؤسســات  الــدول  مبواقــف  اخلارجيــة  وأشــادت 
ــة  ــة والدولي ــخصيات القانوني ــان والش ــاء البرمل وأعض
ــاكات  ــن انته ــرائيل م ــه إس ــا متارس ــرت م ــي اعتب الت
باالبارتهايــد الصحــي ضــد الشــعب الفلســطيني.

وطالبــت وزارة اخلارجيــة اجملتمــع الدولــي بالضغــط على 
ــادة 56  ــة امل ــؤولياتها وخاص ــل مس ــي حتم ــرائيل ف إس
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مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي أكــدت أن علــى قوة 
ــراءات  ــق اإلج ــاد وتطبي ــان »اعتم ــب ضم ــالل واج االحت
الوقائيــة والوقائيــة الالزمــة ملكافحــة انتشــار األمــراض 
املعديــة واألوبئــة«، مبــا يشــمل هــذه االلتزامــات شــراء 
ــاء الشــعب الفلســطيني  ــى أبن ــع اللقاحــات عل وتوزي
ــذي طــال أمــده،  ــع حتــت احتاللهــا العســكري ال الواق
ــجون  ــي س ــل ف ــرانا البواس ــى أس ــه إل ــك تقدمي وكذل

ــالل40. االحت

األحد 2021/1/10

بتوســيع  اليــوم  تبــدأ  االحتــال  بلديــة 
و«جيلــو« زئيــف«  »بســجات  مســتوطنتي 

كشــفت بلديــة االحتــالل فــي القــدس، أنهــا تســتغل 
أيــام اإلغــالق املفــروض علــى املدينــة للحــد من انتشــار 
وبــاء كورونــا وتقليــص اإلزدحــام املــروري، لتســريع أعمال 
ــد  ــة والعدي ــرق االلتفافي ــى الط ــة عل ــة التحتي البني
مــن املشــاريع االســتيطانية فــي شــرقي املدينــة وفــي 
مشــاريع التوســع االســتيطاني فــي »بســجات زئيــف« 
ــى  ــة عل ــت البلدي ــاً، وقال ــو« –ب- »جنوب ــماالً و«جيل ش
ــبوع  ــذا االس ــس، أن ه ــاء أم ــمي مس ــا الرس موقعه
ــي  ــي أراض ــاعة ف ــدار الس ــى م ــاالً عل ــهد أعم سيش
العيســوية واجلامعــة العبريــة فــي منطقــة بنــاء 
ــا  ــة أنه ــت البلدي ــة، وأضاف ــة اخلفيف ــكك احلديدي الس
ــي  ــة ف ــاريع مختلف ــي مش ــاطها ف ــن نش ــتزيد م س
أنحــاء املدينــة هــذا األســبوع، مــن أجــل االســتفادة من 
اإلغــالق احملكــم لتعزيــز النشــاط فــي البنيــة التحتيــة 
فــي العديــد مــن املشــاريع االســتيطانية التــي مت 
إقرارهــا نهايــة العــام املاضــي والعــام اجلــاري مــن خــالل 

ــة«. ــع لهــا شــركة »موري ــق التاب الفري

وأوضحــت البلديــة أنهــا ســتبدأ األعمــال اليــوم األحــد 
ــة أنفــاق فــي  ــة شــق وتوســيع الثالث وستســرع عملي
القــدس، »نفــق اجلنــوب بــني القــدس وبيــت جــاال 
وبيــت حلــم املوصــل إلــى مســتوطنات جنــوب الضفــة 
ــة« وشــق نفقــي مســتوطنة »رمــات شــلومو«  الغربي
ــفل  ــوية أس ــا والعيس ــعفاط ولفت ــي ش ــى أراض عل
ــة الفرنســية مــن شــارع رقــم واحــد  مســتوطنة التل
املوصــل إلــى مســتوطنة معاليــه أدوميــم والغــور 

ــرقاً. ش

وقالــت أن العمــل يســتمر في شــمال القدس لتكســيه 
الطريــق ومتهيدهــا لبنــاء وشــق نفــق »عطروت – شــاعر 
ــى  ــا إل ــاس ومنهم ــع ومخم ــي جب ــني قريت ــني« ب بنيام
ــاريع  ــذه املش ــن ه ــراً م ــماً كبي ــدة أن قس ــور، مؤك الغ
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تنتهــي فــي آب 41.2023

العنــف اجملتمعــي يضــرب فــي الرينــة والبعنــة 
واجلواريــش

ــي  ــجار ف ــراء ش ــطة ج ــراح متوس ــابان بج ــب ش أصي
ــار فــي  ــة، بينمــا جنــا شــاب مــن جرميــة إطــالق ن الرين
ــي  ــني األهال ــجار ب ــع ش ــش اندل ــي اجلواري ــة، وف البعن
أســفر عــن وقــوع إصابــات. ففــي الرينــة، نشــب شــجار 
عنيــف بــني مجموعــة مــن الشــبان بالعصــي واألدوات 
احلــادة، مــا أدى إلــى إصابــة شــابني بجــراح متوســطة، 
للضــرب  تعرضــه  جــراء  واآلخــر  طعنــاً  أحدهمــا 

ــي. بالعص

ــار فــي  أمــا قريــة البعنــة، فشــهدت جرميتــي إطــالق ن
ــاة  ــؤدي بحي ــا أن ت ــني، كادت إحداهم ــني مختلف موقع
ــان أن مجهولــني  ــة. وذكــر شــهود عي شــاب فــي القري
ــار علــى ســيارة قــرب اجمللــس احمللــي، إال أن  أطلقــوا الن
الرصاصــة التــي دخلــت الســيارة، لــم تصــب الســائق، 
ــة  ــي املدين ــن أهال ــرات م ــد العش ــط، احتش ــي ره وف
ــز  ــي مرك ــري ف ــز اجلماهي ــام املرك ــس، أم ــب، أم والنق
املدينــة، بدعــوة مــن اللجنــة الشــعبية احتجاجــاً على 
تفشــي ظاهــرة العنــف وتواطــؤ الشــرطة اإلســرائيلية 

ــات اإلجــرام.  مــع عصاب

ــات حتمــل مســؤولية انتشــار  ــن الفت وحمــل املتظاهري
بجمــع  وتطالــب  اإلســرائيلية،  للشــرطة  العنــف 

ــص. ــر املرخ ــالح غي الس

ــف  ــرطة بوق ــم الش ــي كلماته ــون ف ــب املتحدث وطال
ــا  ــل قضاي ــطء ح ــي ب ــل ف ــري املتمث ــز العنص التميي
ــة  ــرة اجلدي ــدم النظ ــي وع ــع العرب ــي اجملتم ــف ف العن
ــل ســرعة احلــل ومالحقــة اجملرمــني  اجتاههــا فــي مقاب

ــودي. ــع اليه ــي اجملتم ف

ــة  ــات االحتجاجي ــتمرار الفعالي ــون باس ــب احملتج وطال
وانضمــام أهالــي باقــي قــرى النقــب لالحتجــاج علــى 

ــني. ــالح ذات الب ــري وإص ــف املستش العن

ــب  ــة، الشــاب صائ ــل املاضي ــة قب ــل الليل ــد قت وكان ق
عــوض اهلل أبــو حمــاد 23 عامــاً فــي جرميــة إطــالق نــار 

خــالل شــجار بقريــة دريجــات، شــمال النقــب.

ــة  ــه محاول ــجار تخلل ــان أن الش ــهود عي ــاف ش وأض
ــس.  ده

وفــي بيــان صــدر عنهــا أمــس، قالــت الشــرطة 
ــن  ــاً » م ــاباً »25 عام ــت ش ــا اعتقل ــرائيلية إنه اإلس

41  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

36

 المجلد التاسع والعشرين

الدريجــات فــي النقــب، بشــبهة الضلــوع فــي جرميــة 
ــراح  ــران بج ــابان آخ ــجار ش ــي الش ــب ف ــل. وأصي القت
متفاوتــة، نقــالً علــى أثرهــا لتلقــي العــالج فــي 

ــبع.42 ــر الس ــي بئ ــوروكا ف ــفى س مش

مســتوطنون يقطعــون طرقــات ويعتــدون علــى 
املركبــات واالحتــال يقتحــم يعبــد ويشــن 

ــعة ــيط واس ــة متش حمل

ــات  ــى مركب ــس، عل ــاء أم ــتوطنون، مس ــدى مس اعت
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــق ف ــدة مناط ــي ع ــني ف مواطن

ــكات. ــراراً باملمتل ــوا أض ــة، وأحلق احملتل

فقــد تصــدى أهالــي بلــدة برقــة شــمال نابلــس، مســاء 
أمــس، لهجــوم مجموعــة مــن املســتوطنني.

وقال مســؤول ملف االســتيطان شــمال الضفة غســان 
دغلــس، إن أهالــي برقــة تصــدوا لهجــوم مجموعــة مــن 
ــى  ــم حت ــور، والحقوه ــل القص ــرب جب ــتوطنني ق املس

مداخــل مســتوطنة »حومــش« اخملــالة.

وفــي الســياق ذاتــه، أشــار دغلــس إلــى وجــود انتشــار 
ــس، ورام  ــة نابل ــي قلقيلي ــى طريق ــتوطنني عل للمس
اهلل نابلــس، واســتهداف عــدد مــن مركبــات املواطنــني 

ــارة. باحلج

ــكرية  ــزا عس ــت حاج ــالل نصب ــوات االحت ــاف إن ق وأض
ــت  ــة جي ــرب قري ــر ق ــس، وآخ ــني نابل ــق جن ــى طري عل
شــرق قلقيليــة، وحاجــز قــرب مصنــع الطنيــب علــى 
وأغلقــت حاجــز حــوارة  نابلــس،  طريــق طولكــرم 

ــس. ــوب نابل ــكري جن العس

وفــي شــمال ســلفيت، احتشــد عشــرات املســتوطنني، 
.  مساء امس، قرب دوار كفل حارس 

ــرت  ــالل وف ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
األعــالم  رفعــوا  الذيــن  للمســتوطنني  احلمايــة 

ويافطــات. اإلســرائيلية، 

ــس،  ــاء أم ــالل، مس ــوات االحت ــت ق ــني، أغلق ــي جن وف
طرقــاً فرعيــة، وحيــاً فــي بلــدة يعبــد، وشــنت حملــة 

ــدة. ــي البل ــعة ف ــيط واس متش

وكانــت قــوات االحتــالل ادعــت أن فلســطينَيني حــاوال 
تنفيــذ عمليــة دهــس وإطــالق نــار باجتــاه جنــود 
ــد،  ــن يعب ــرب م ــان«، بالق ــز »دوت ــى حاج ــالل عل االحت
ــال  ــري أعم ــكان، وجت ــادرة امل ــن مغ ــا م ــا متكن وأنهم

ــا. ــاً عنهم ــيط بحث متش

42  جريدة القدس

ــأن  ــاوي، ب ــد بعج ــد أحم ــة يعب ــس بلي ــب رئي ــاد نائ وأف
ــة  ــة الترابي ــرق الفرعي ــت الط ــالل أغلق ــوات االحت ق
ــكري  ــز عس ــا بحاج ــد وتربطه ــدة يعب ــى بل ــة إل املؤدي
ــد،  ــع أول البل ــوة الواق ــي البعاج ــك ح ــان«، وكذل »دوت
وشــرع اجلنــود بتوقيــف املركبــات والتدقيــق فــي هويــات 

ــا.43 راكبيه

االحتــال يعتقــل 11 مواطنــا مــن الضفــة 
محاميــان بينهــم 

شــنت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، 
ــى  ــا عل ــت 11 مواطن ــعة طال ــاالت واس ــة اعتق حمل

ــان. ــم محامي ــة، بينه ــن الضف ــل م األق

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــدس، اعتقل ــي الق فف
االعتــداء  بعــد  األحــد، خمســة مواطنــني،  اليــوم 
ــف  ــة جتري ــم حملاول ــالل تصديه ــرب، خ ــم بالض عليه
أراٍض فــي حــي وادي الربابــة مــن بلــدة ســلوان جنــوب 

ــى. ــجد األقص املس

واملعتقلــون، هــم: أحمــد ســمرين، وفــارس عــوض، 
ويوســف عــوض، ومحمــد عــوض، وعمــار عــوض.

كمــا اعتقلــت الشــاب أمجــد محمــود /28 عامــا/، بعــد 
ان داهمــت منزلــه فــي العيســوية.

وفــي اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، ثالثــة مواطنني، 
وهــم: احملامــي ســهيل عاشــور احلســيني وجنلــه احملامي 
فهــد، بعــد اقتحــام منزلهمــا فــي منطقة جبــل جوهر 
باخلليــل، واملواطــن حســني حافــظ الهرينــي، مــن بلــدة 

يطــا جنــوب اخلليــل.

ــرر  ــير احمل ــالل، األس ــوات االحت ــت ق ــني، اعتقل ــي جن وف
ــاء  ــكري أثن ــز عس ــى حاج ــادة، عل ــم حم ــي إبراهي قص

ــة رام اهلل. ــى مدين ــه إل توجه

ــم  ــا، ل ــالل، مواطن ــت قــوات االحت وفــي األغــوار، اعتقل
ــوار  ــي األغ ــوف ف ــة عاط ــن قري ــد، م ــه بع ــرف هويت تع

ــاحنته44. ــى ش ــتولت عل ــمالية، واس الش

منتجــات  تســويق  محاولــة  “االقتصــاد«: 
شــرعنة  اإلمــارات  فــي  املســتوطنات 

ن ســتيطا لا

قالــت وزارة االقتصــاد الوطنــي، اليــوم األحــد، إن محاولة 
تســويق منتجــات املســتوطنات اإلســرائيلية، فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، يعــد انتهــاكا صارخــا 

43  جريدة األيام
44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــتيطان  ــرم االس ــي جت ــة الت ــق الدولي ــني واملواثي للقوان
علــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة والتعامــل معــه، 

ــرعنته. ــة لش ومحاول

وطالبــت وزارة االقتصــاد فــي بيــان صحفــي، الشــركات 
اإلماراتيــة، بالتراجــع والتوقــف عــن هــذه اخلطــوة غيــر 
ــاط  ــن النش ــزز م ــأنها أن تع ــن ش ــي م ــة، الت القانوني
ــي  ــة، وه ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــتيطاني ف االس
التفــاف علــى حقــوق شــعبنا الفلســطيني فــي 
ــة  ــرض لقرصن ــي تتع ــه الت ــوارده وأرض ــتثمار مب االس
ــد  ــه دونال ــة واليت ــس املنتهي ــن إدارة الرئي ــجيع م بتش
ــعبنا  ــق ش ــة بح ــرارات عنصري ــذ ق ــذي اتخ ــب، ال ترم

الفلســطيني.

ودعــت جامعــة الــدول العربيــة إلــى اتخــاذ اإلجــراءات 
املتبعــة فــي حظــر إدخــال منتجــات املســتوطنات إلــى 
األســواق العربيــة واإلســالمية، تبعــاً لقــرارات القمــم 
العربيــة التــي اكــدت أن مقاطعــة االحتالل اإلســرائيلي 
ونظامــه االســتعماري، هــي إحــدى الوســائل الناجعــة 
ــني  ــل الدولت ــاذ ح ــه وإنق ــه وإنهائ ــروعة ملقاومت واملش
ــرائيلية  ــات اإلس ــة اخملطط ــالم ومجابه ــة الس وعملي

الســاعية الــى ضــم األراضــي الفلســطينية.

ــد  ــذي أك ــم 2334، ال ــن رق ــس األم ــرار مجل ــرت بق وذك
أن االســتيطان »اإلســرائيلي« يشــكل انتهــاكا صارخــا 
ــر  ــات غي ــتوطنات كيان ــر املس ــي، ويعتب ــون الدول للقان

ــة. قانوني

وشــددت وزارة االقتصــاد علــى أن احلكومــة ماضية قدما 
فــي جهودهــا فــي محاربــة وحظر دخــول هــذه املنتجات 
إلــى األســواق الدوليــة مبختلــف األدوات والوســائل فــي 
ــهد  ــت: »سنش ــة، وقال ــبة القانوني ــا احملاس مقدمته
ــى  ــة عل ــم الدولي ــي احملاك ــة ف ــا قانوني ــاً قضاي قريب
ــى  ــتوطنات وعل ــل املس ــط داخ ــي تنش ــركات الت الش
الشــركات التــي تســتورد مــن منتجــات املســتوطنات 

ــرائيلية.” اإلس

ــامية  ــدة الس ــة األمم املتح ــرار مفوضي ــى ق ــارت إل وأش
حلقــوق اإلنســان الــذي صــدر فــي فبرايــر/ شــباط 
فــي  العاملــة  الشــركات  قائمــة  حــول  املنصــرم 
املســتوطنات غيــر الشــرعية فــي أرض دولــة فلســطني 
ــذا  ــا، وتنفي ــت به ــي أنيط ــة الت ــذا للوالي ــة، تنفي احملتل
لقــرار باخلصــوص صــدر عــن مجلــس حقــوق اإلنســان، 
ــي  ــطة ف ــارس أنش ــركة مت ــة 112 ش ــت القائم وضم
املســتوطنات اإلســرائيلية التــي يعتبرهــا القانــون 

ــرعية. ــر ش ــي غي الدول

يذكــر ان طواقــم وزارة االقتصــاد ضبطــت خــالل العــام 
ــتوطنات  ــلع املس ــات وس ــن منتج ــا م ــرم 29 طن املنص
اإلســرائيلية بقيمــة نصــف مليــون شــيقل عبــارة عــن 
كمامــات وأثــاث نــوم وألــواح خشــبية وبروفيــالت حديد 

ومــواد تنظيــف.

وتقــدر قيمــة مــا مت إتالفــه وضبطــه منــذ إقــرار قانــون 
حظــر ومكافحــة منتجــات املســتوطنات اإلســرائيلية 
26 نيســان/ إبريــل 2010، نحــو 70 مليــون شــيقل مــن 

هــذه املنتجــات45.

زيتــون  شــتلة   031 مســتوطنون يقتلعون 
نابلــس جنــوب  ويســرقونها 

ــالع  130  ــى اقت ــد، عل ــوم األح ــتوطنون، الي ــدم مس  أق
ــوب  ــرة جن ــدة قص ــي بل ــرقتها ف ــون وس ــتلة زيت ش

ــس. نابل

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــاد مس وأف
ــتوطني  ــأن مس ــا«، ب ــس لـ«وف ــان دغل ــة غس الغربي
»ييــش كــودش« اجلاثمــة علــى أراضــي القريــة أقدمــوا 
علــى اقتــالع أشــتال الزيتــون وســرقتها فــي منطقــة 
ــى  ــا ال ــود ملكيته ــرة، وتع ــرق قص ــراب ش ــعب اخل ش
كل مــن: عصــام عبــد احلميــد، وعبــد احلميــد خريــوش، 

ــة. ــف كعابن ــودة، وناي ــم ع ــد ابراهي ومحم

يشــار إلــى أن قــوات االحتــالل قــد ارتكبــت فــي 
ــق 3 آالف  ــزرة بح ــاري مج ــهر اجل ــن الش ــادس م الس
ــلفيت،  ــرب س ــوط غ ــر بل ــدة دي ــي بل ــون ف ــجرة زيت ش
ــالل  ــل االحت ــن قب ــج م ــح وممنه ــتهداف واض ــي اس ف
ــة  ــق الضف ــي مناط ــون ف ــجار الزيت ــتوطنيه ألش ومس

ــة.46 ــة كاف الغربي

االثنن 2021/1/11

وفــد مــن »حمــاس« برئاســة هنيــة يبحــث مــع 
أميــر قطــر املصاحلــة الفلســطينية

زار وفــد مــن قيــادة حركــة حمــاس برئاســة اســماعيل 
هنيــة رئيــس املكتــب السياســي للحركــة أمــس أحــد، 
ــر،  ــة قط ــر دول ــي أمي ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ متي الش
وقــدم لــه التهانــي بنجــاح قمــة العــال واملصاحلــة بــني 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، وعبــر عــن أملــه فــي أن 
تكــون مقدمــة إلنهــاء اخلالفــات العربيــة كافــة، وإنهــاء 

األزمــات البينيــة بــني مكونــات األمــة. 
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ــة  ــي للحرك ــب السياس ــاء املكت ــد أعض ــم الوف وض
ــق،  ــزت الرش ــزال، وع ــد ن ــرزوق، ومحم ــو م ــى أب د. موس

ــد.  ــر عبي ــن، وماه ــر جباري ــدران، وزاه ــام ب وحس

وذكــرت حركــة حمــاس فــي بيــان أن وفــد احلركــة أشــاد 
ــف  ــي مل ــقيقة ف ــر الش ــة قط ــر ودول ــود األمي بجه
املصاحلــة الفلســطينية، وحرصــه علــى اســتعادة 
شــعبنا وحدتــه وإنهــاء حقبــة االنقســام وإعــادة 

ــطيني. ــت الفلس ــب البي ترتي

ــود  ــع اجله ــي م ــاس اإليجاب ــل حم ــة، تعام ــد هني وأك
ــة بعــد إجــراء  ــى الوحــدة الوطني ــرة للوصــول إل األخي
ــي  ــس الوطن ــية واجملل ــريعية والرئاس ــات التش االنتخاب

ــطيني. الفلس

ــعبنا  ــوق ش ــم حق ــي دع ــة ف ــف القطري ــن املواق وثم
فــي مختلــف املســائل السياســية، والدعــم املســتمر 
لصمــود الشــعب الفلســطيني، مشــيراً إلــى املشــاريع 
القطريــة الكرميــة وخاصــة املنحــة الشــهرية املقدمــة 
لقطــاع غــزة، التــي تعبــر عــن أصالــة املواقــف النبيلــة، 

والتــي تســاهم فــي التخفيــف مــن معانــاة شــعبنا.

التطــورات  مختلــف  بحــث  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
ــا املنطقــة،  املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية وقضاي
وبعــض التطــورات الدوليــة وكيفيــة التعامــل مــع هذه 

ــا.47 ــعبنا وأمتن ــح ش ــب لصال ــا يص ــرات مب املتغي

منظمــات حقوقيــة إســرائيلية تلتمــس للعليا 
ضــد قــرار أوحانــا عــدم تطعيم األســرى

قدمــت خمــس منظمــات حقوقيــة التماســاً إلــى 
ــن  ــر األم ــرار وزي ــد ق ــس، ض ــرائيلية أم ــة اإلس احملكم
الداخلــي، أميــر أوحانــا، عــدم تطعيــم األســرى بلقــاح 
مضــاد لفيــروس كورونا، خالفــاً لتعليمــات وزارة الصحة 
ــجانني  ــم الس ــوازاة تطعي ــي م ــرى ف ــم األس بتطعي
والعاملــني فــي الســجون. وقدمــت اإللتمــاس املنظمات 
ــوق  ــاء حلق ــن، أطب ــوق املواط ــة حق ــة: جمعي احلقوقي
اإلنســان، عدالــة، املركــز للدفــاع عــن الفــرد وحاخامــات 
ــاس  ــي اإللتم ــات ف ــت املنظم ــان، وطالب ــوق اإلنس حلق
بإصــدار قــرار يلــزم مصلحــة الســجون بتطعيــم 
جميــع األســرى وفقــاً خلطــة أفضليــات التطعيــم التي 
ــم  ــق بتطعي ــا يتعل ــة مب ــة، وخاص ــا وزارة الصح قررته
األســرى فــوق 60 عامــاً. كذلــك طالــب اإللتمــاس مبنــع 
مصلحــة الســجون مــن تفضيــل تطعيــم الســجانني 

ــرى. ــم األس ــى تطعي عل

وأرفــق بااللتمــاس وجهــة نظــر طبيــة لرابطــة أطبــاء 

47  جريدة القدس

صحــة اجلمهــور فــي نقابــة األطبــاء اإلســرائيلية، التــي 
ــه »ينبغــي التعامــل مــع أســرى علــى  أكــدت علــى أن
ــر  ــي خط ــكان ف ــؤالء س ــر. وه ــي األس ــكان ف ــه س أن
ــة وبســبب  ــا، بســبب أمــراض مزمن فــي ســياق كورون
ــر  ــن مخاط ــد م ــاظ تزي ــة اكتظ ــي حال ــم ف وجوده
ــه  ــة أن ــت الرابط ــاة«. وأضاف ــروس والوف ــار الفي انتش
ــة  ــى دول ــي عل ــب أخالق ــد واج ــبب، يوج ــذا الس »له
ــاً  ــرى. ووفق ــى األس ــات عل ــراح التطعيم إســرائيل باقت
ــة، فإنهــم ســكان فــي خطــر ويجــب  للجهــات املعني
ــم  ــوازاة تطعي ــي م ــم ف ــل تطعيمه ــن أج ــل م العم

ــكان«. ــل الس ــني مجم ــر ب ــي خط ــات ف اجملموع

وقــال مديــرة الدائــرة املســجونني فــي جمعيــة أطبــاء 
ــن  ــؤولية ع ــني، إن املس ــات ليطف ــان، عن ــوق اإلنس حلق
ــي  ــراء ف ــى خب ــى عل ــي أن تلق ــرى يبنغ ــة األس صح
هــذا اجملــال، وتأخيــر التطعيــم حتــى اآلن يعكــس ذلــك 
بوضــوح، وينبغــي التذكيــر أن القــرارات الســيئة باملــس 
بصحتهــم حتــدث يوميــاً وموضــوع التطعيمــات ليــس 
اســتثنائياً أبــداً. وينبغــي العمــل فــوراً مــن أجــل نقــل 
املســؤولية عــن صحــة األســرى إلــى جهــات معنيــة.48 

االحتــال يخصــص 41 مليــون شــيكل إلغــاق 
ــر  ــدة عب ــق للبل ــقّ طري ــة وش ــل العيزري مدخ

ــم الزعي

ــاب  ــرائيلية النق ــالم اآلن« اإلس ــة »الس ــفت حرك كش
ــى تخصيــص  عــن موافقــة احلكومــة اإلســرائيلية عل
14 مليــون شــيكل؛ إلمتــام التخطيــط وحتــى بــدء 
العمــل فــي الطريــق املعــروف باســم »طريق الســيادة«، 
ــروف  ــتيطاني املع ــروع االس ــي املش ــاء ف ــني البن لتمك

ــدس. ــرق الق ــم”E1”، ش باس

ــد  ــاء عق ــالل لق ــاءت خ ــة ج ــى أن املصادق ــارت إل وأش
األســبوع املاضــي مبشــاركة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
بنيامــني نتنياهــو، ووزيــرة النقــل، ووزيــر املاليــة، ورئيــس 

ــه أدوميــم«. ــة مســتوطنة »معالي بلدي

مدخــل  »ســيغلق  اخملطــط  مبوجــب  أنــه  وذكــرت 
ــم  ــز الزعي ــل حاج ــة وينق ــاه املدين ــن اجت ــة م العيزري

باجتــاه ميشــور أدوميــم«.

وقالــت: »أيْ أن معاليــه أدوميــم ســتفصل فعليــاً عــن 
الفضــاء الفلســطيني بوســاطة اجلــدار، وبالتالــي لــن 
تكــون هنــاك حاجــة لنقطــة التفتيــش املوجــودة حالياً 
بــني معاليــه أدوميــم والقــدس«، فــي إشــارة إلــى حاجز 

الزعيــم.

48  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

39

 المجلد التاسع والعشرين

وأضافــت: »ســيمر احلاجــز شــرقاً حتــى ال يضطــر 
ســكان معاليــه أدوميــم اإلســرائيليون إلــى املــرور عبــر 
ــن  ــدس، ول ــى الق ــم إل ــي طريقه ــوم ف ــز كل ي احلاج
ــة  ــى املنطق ــول إل ــن الوص ــطينيون م ــن الفلس يتمك
وحتــى  أدوميــم،  ومعاليــه  القــدس  بــني  الواقعــة 

شــرقها«.

منفصــالً  طريقــاً  هــذا  »ســيكون  وتابعــت: 
منــه  والغــرض   ،E1املنطقــة فــي  للفلســطينيني 
فصــل مواصــالت النقــل بــني الســكان الفلســطينيني 
واإلســرائيليني فــي املنطقــة، بحيــث يُســمح للمركبات 
الفلســطينية باملــرور دون دخــول كتلة معاليــه أدوميم، 
ــرور  ــة امل ــل حرك ــق فص ــن الطري ــرض م ــى أن الغ مبعن
الفلســطينية عــن طريــق وحركــة مــرور اإلســرائيليني 
منطقــة  فــي  أخــرى  طــرق  علــى  واملســتوطنني 
ــن  ــى م ــطينيون حت ــن الفلس ــن يتمك ــة، ول منفصل

ــم«. ــة أدومي ــمى كتل ــا يس ــل م ــرور داخ امل

ــم  ــن الزعي ــق م ــارع ونف ــق ش ــروع ش ــمل املش ويش
باجتــاه العيزريــة وأبــو ديــس دون ســلوك الطريــق احلالــي 
الــذي يخصــص فقــط لســكان مســتوطنة »معاليــه 
أدوميــم«، بعــد أن أغلــق املدخــل املــؤدي إلــى العيزريــة 

باجلــدار49.

الثاثاء 2021/1/12

بالرصــاص  عمــال   8 يصيــب  االحتــال 
ــة  ــذ حمل ــات وينف ــدة آلي ــى ع ــتولي عل ويس

واســعة واعتقــاالت  دهــم 

أصيــب ثمانيــة عمــال برصــاص االحتــالل جنــوب 
ــر  ــن آخ ــب مواط ــا وأصي ــني، كم ــس اإلثن ــرم، أم طولك
فــي عينــه جــراء اعتــداء للمســتوطنني الذيــن هاجمــوا 
ــوا  ــة، واقتلع ــس قلقيلي ــق نابل ــى طري ــيارات عل الس
ــى  ــوا عل ــود، وأقدم ــة جال ــي قري ــجار ف ــرات األش عش
ــداً  ــا متهي ــي عقرب ــن أراض ــات م ــرات الدومن ــة عش حراث
ــتولى  ــذي اس ــش، ال ــة اجلي ــا بحماي ــتيالء عليه لالس
علــى عــدة آليــات فلســطينية فــي النصاريــة واألغــوار، 
وهــدم جــداراً وواصــل إغــالق قريــة املغيــر لليــوم 
اخلامــس علــى التوالــي، ونفــذ حملــة دهــم واعتقــاالت 
واســعة طالــت مــا ال يقــل عــن 22 مواطنــاً مــن أنحــاء 

ــة. الضف

وأصيــب صبــاح أمــس 7 عمــال، ثالثــة منهــم بالرصاص 
احلــي وأربعــة باملطــاط، )جميعهــم أصيبــوا باألطــراف 
ــون  ــة فرع ــرب قري ــل غ ــدار الفص ــرب ج ــفلية(، ق الس

49  جريدة األيام

ــن  ــة م ــادر محلي ــدت مص ــا أك ــرم، كم ــوب طولك جن
ــة. القري

وأوضحــت أن الوضــع الصحــي للمصابــني الذيــن نقلــوا 
إلــى مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت فــي طولكــرم 
مســتقر، وأنــه أحدهــم أدخــل إلــى غرفــة العمليــات. 

ــة  ــن محافظ ــر م ــل آخ ــب عام ــس أصي ــاء أم ومس
قلقيليــة، برصاصــة فــي قدمــه، أطلقهــا عليــه جنــود 
االحتــالل أثنــاء عبــوره فتحــة اجلــدار غــرب بلــدة فرعــون 
أيضــاً. ومت نقلــه إلــى مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت. 
وفــي ذات الســياق، الحــق جنــود االحتــالل العمــال قــرب 
ــل  ــة، وأطلقــوا قناب ــوب قلقيلي ــة جن ــدة حبل ــة بل بواب
الغــاز والرصــاص املطاطــي نحوهــم، ملنعهــم مــن 

الوصــول إلــى أماكــن عملهــم فــي الداخــل.50

الفلســطينية  القضيــة  تســوية  السيسســي: 
ســنغير مــن حــال املنطقــة بأســرها إلــى األفضــل

أكــد الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي، أمــس، 
أن تســوية القضيــة الفلســطينية ســتغير مــن واقــع 

وحــال املنطقــة بأســرها إلــى األفضــل.

وأشــار السيســي، خــالل اســتقباله وزراء خارجيــة 
ــذا  ــى أن ه ــخ« إل ــة ميوني ــة »مجموع ــة الدولي الرباعي
التقديــر ينبــع مــن الواقــع الــذي عايشــته مصــر خــالل 
جتربتــه الرائــدة باملنطقــة باختيــار مســار الســالم 
ــود. ــة عق ــن أربع ــر م ــدار أكث ــى م ــاً عل ــته فعلي وممارس

ــة  ــة املصري ــم الرئاس ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
ــع  ــي أطل ــس السيس ــي، إن الرئي ــام راض ــفير بس الس
خــالل اســتقباله أمــس، وزراء خارجيــة الرباعيــة الدولية 
ــة  ــة بدعــم مســار عملي ــخ«، املعني »مجموعــة ميوني
الســالم فــي الشــرق األوســط، بحضــور وزيــر اخلارجيــة 
املصــري ســامح شــكري، علــى آخــر مســتجدات 
اجملموعــة إلعــادة تنشــيط املســار التفاوضــي للقضيــة 
ــي  ــا احلال ــاد اجتماعه ــوء انعق ــي ض ــطينية ف الفلس

ــرة. 51 بالقاه

ــاً للروايــة  ــن 1202 عام ــنجعل م ــتية: س اش
ــر ــف والتزوي ــة التزيي ــي مواجه ــة ف الوطني

ــة  ــوزراء، تســمية اجلامعــة احلكومي      قــرر مجلــس ال
ــم  ــس للتعلي ــة نابل ــم »جامع ــي باس ــب املهن للتدري
ــاؤها  ــم إنش ــي يت ــي«، والت ــدي والتقن ــب املهن والتدري
فــي نابلــس، لرفــد ســوق العمــل بالكفــاءات واملهــارات 
الصناعيــة  القطاعــات  بكافــة  للنهــوض  الالزمــة 

50  جريدة القدس
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ــا،  ــة وغيره ــة واخلدمي ــياحية والطيب ــة والس والزراعي
كمــا قــرر اجمللــس خــالل اجماعــه أمــس، برئاســة رئيــس 
الــوزراء محمــد اشــتية، تخصيــص مبلــغ )10.5( مليــون 
دوالر للشــراء املباشــر للقاحــات الكورونــا كدفعــة أولى 
والتــي ســتصل فــي غضــون شــهرين علــى األكثــر، فــي 
ــون دوالر،  ــي 21 ملي ــة حوال ــغ التكلفــة الكلي حــني تبل
ــرية  ــة البش ــجيل األدوي ــدة لتس ــة جدي ــاد آلي واعتم
والبيطريــة فــي فلســطني مبــا يضمــن املنافســة 

ــة. 52 واجلــودة والدعــم الصناعــة احمللي

ــاء 008  ــر لبن ــوء األخض ــي الض ــو يعط نتنياه
ــة ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

أعطــى رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية بنيامــني نتنياهــو 
ــوء  ــس،  الض ــاد أم ــا الفس ــن قضاي ــدد م ــم بع املته
فــي  جديــدة  ســكنية  وحــدة   800 لبنــا  األخضــر 
مســتوطنات مقامــة علــى أراض فلســطينية بالضفــة 
الغربيــة احملتلــة، وذلــك قبــل أيــام مــن مغــادرة الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب منصبــه، وتولــي الدميقراطــي 

ــركا.  ــد احلكــم فــي أمي ــدن مقالي جــو باي

وقالــت الرئاســة الفلســطينية فــي ردهــا علــى ذلــك، 
أن محــاوالت رئيــس وزراء االحتــالل احملمومــة لالســتيالء 
علــى مزيــد مــن أراضــي دولــة فلســطني، بدعــم 
أميركــي، لــن تخلــق أيــة شــرعية ولــن يســمح شــعبنا 
باســتغالل نتنياهــو حملتــه االنتخابيــة لســرقة األرض 

ــطينية. الفلس

ــن  ــام م ــرة أي ــن عش ــل م ــل أق ــو قب ــرار نتياه ــي ق ويات
تولــي الرئيــس األميركــي املنتخــب جــو بايــدن مقاليــد 
ــهدت  ــذي ش ــب ال ــاً لترام ــنطن خلف ــي واش ــم ف احلك
واليتــه إطــالق مــا يســمى بـــ »صفقــة القــرن« التــي 

ــطينية.  ــادة الفلس ــا القي ــا وواجهته رفضته

وقــال مكتــب نتنياهــو فــي بيــان باللغــة العربيــة »أوعز 
رئيــس الــوزراء بدفــع مشــروع بنــاء حوالــي 800 وحــدة 
ســكنية فــي مناطــق يهــودا والســامرة – الضفــة 
الغربيــة«، مضيفــاً »مــن بينهــا فــي مســتوطنتي 
ســكنت  حيــث  ميناشــيه  وتــال  نيحاميــا  نوفــي 
ــرائيلية  ــيتني اإلس ــل اجلنس ــي حتم ــتيرهورغن« الت غس
ــون األول  ــل 21 كان ــة لي ــدت مقتول ــية، ووج والفرنس
ــة  ــرب مدين ــتوطنة غ ــك املس ــن تل ــرب م ــي بالق املاض
جنــني. وقــال اجليــش اإلســرائيلي فــي حينــه أنــه 

ــا. ــة قتله ــطينياً بتهم ــل فلس اعتق
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ــدة  ــى 200 وح ــد عل ــا يزي ــاء م ــى »بن ــان إل ــت البي ولف
ســكنية فــي ريحاليــم جنــوب مدينــة نابلــس ونوفــي 
نيحاميــا شــرق محافظــة ســلفيت وذلــك كجــزء مــن 

ــتوطنتني. ــم املس تنظي

ــؤدي اليمــني الدســتورية األســبوع  ــدن الــذي ي وكان باي
املقبــل، قــد أملــح إلــى أن إدارتــه ســتعود إلى السياســة 
التوســع  تعــارض  التــي  التقليديــة  األميركيــة 

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــتيطاني ف االس

ــبوق  ــر مس ــاً غي ــاً أميركي ــب دعم ــت إدارة ترام ومنح
ــك  ــة ماي ــر اخلارجي ــن وزي ــتوطنني، وأعل ــات املس جملموع
بومبيــو عــام 2019 أن واشــنطن لــم تعــد تعتبــر 
ــح  ــي. كمــا أصب ــون الدول املســتوطنات انتهــاكاً للقان
ــي املنصــرم، أول دبلوماســي  ــو فــي تشــرين الثان بومبي
أميركــي كبيــر يــزور مســتوطنة فــي الضفــة الغربيــة 
ــن  ــس م ــرب اخلام ــان ح ــرائيل إب ــا إس ــي احتلته الت

ــام 1967. ــران ع حزي

ــع  ــر »برف ــر أم ــو أن األخي ــب نتنياه ــان مكت ــد بي وأك
خطــة لبنــاء حوالــي 400 وحــدة ســكنية إضافيــة إلــى 
ــا  ــة عليه ــم املصادق ــى لتت ــط األعل ــس التخطي مجل

ــة«. ــته املقبل ــالل جلس خ

ــوز  ــاد للف ــم فس ــالث ته ــل بث ــو املثق ــع نتيناه ويتطل
بانتخابــات 23 آذار املقبــل، التشــريعية املبكــرة، فــي رابع 
اســتحقاق مماثــل فــي عامــني وكان مــن املقــرر أن ميثــل 
أمــام احملكمــة األربعــاء املاضــي، لكــن اجللســة تأجلــت 
ــا«  ــروس »كورون ــواء في ــروض الحت ــالق املف ــبب اإلغ بس
فــي إســرائيل، وطلــب القضــاة مــن نتنياهــو أن يحضــر 

إلــى احملكمــة فــي الثامــن مــن شــباط املقبــل.53     

ــتيطانية  ــدة اس ــاء 008 وح ــر ببن ــو يأم نتنياه
ــدن ــب باي ــل تنصي ــدة قبي جدي

أمــر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو أمــس 
ــتوطنات  ــي مس ــدة ف ــكنية جدي ــدة س ــاء 800 وح ببن

مشــيدة فــوق أراضــي الضفــة الغربيــة احملتلــة.

ــام مــن تولــي  ويأتــي هــذا القــرار قبــل أقــل مــن 10 أي
الرئيــس األميركــي املنتخــب جــو بايــدن الســلطة فــي 

واشــنطن خلفــاً لدونالــد ترامــب.

وقــال مكتبــه فــي بيــان باللغــة العربيــة: »أوعــز رئيــس 
الــوزراء بدفــع مشــروع بنــاء حوالــى 800 وحدة ســكنية 
فــي مناطــق يهــودا والســامرة« فــي إشــارة إلى االســم 
التوراتــي للضفــة الغربيــة، مضيفــاً: »مــن بينهــا فــي 
بلدتــي نوفــي نيحاميــا وتــال ميناشــيه حيــث ســكنت 
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إســتير هورغــن«.

وهورغــن مســتوطنة وجــدت مقتولــة ليــل 21 كانــون 
األول بالقــرب مــن تلــك املســتوطنة غــرب مدينــة 

ــني. جن

ــدة  ــى 200 وح ــد عل ــا يزي ــاء م ــى »بن ــان إل ــت البي ولف
ســكنية فــي ريحاليــم )جنــوب مدينــة نابلــس( ونوفــي 
نيحاميــا )شــرق محافظــة ســلفيت( وذلــك كجــزء مــن 

تنظيــم« املســتوطنتني.

وأشــار إلــى أن مــا يســمى مجلــس التخطيــط األعلــى 
التابــع لــإلدارة املدنيــة ســيلتئم األســبوع القــادم مــن 

أجــل إقــرار إقامــة هــذه الوحــدات االســتيطانية.

وكان الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن الــذي ســيؤدي 
ــح إلــى أن  ــل، أمل ــبوع املقب ــتورية األس ــني الدس اليم
ــارض  ــي تع ــة الت ــة األميركي ــتعيد السياس ــه س إدارت
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــتيطاني ف ــع االس التوس

ــة. احملتل

ــبوق  ــر مس ــاً غي ــاً أميركي ــب دعم ــت إدارة ترام ومنح
ــه إعــالن  جملموعــات املســتوطنني، وســلط الضــوء علي
وزيــر اخلارجيــة مايــك بومبيو العــام 2019 بأن واشــنطن 
للقانــون  انتهــاكاً  لــم تعــد تعتبــر املســتوطنات 

ــي. الدول

كمــا أصبــح بومبيــو في تشــرين الثانــي أول دبلوماســي 
أميركــي كبيــر يــزور مســتوطنة فــي الضفــة الغربيــة 
ــن  ــس م ــرب اخلام ــان ح ــرائيل إب ــا إس ــي احتلته الت

ــران العــام .1967 حزي

ــو،  ــرائيلية أن نتنياه ــوزراء اإلس ــة ال ــان رئاس ــد بي وأك
أمــر »برفــع خطــة لبنــاء حوالــي 400 وحــدة ســكنية 
إضافيــة فــي كل مــن بيــت إيــل وإفياتــار وشــافي 
شــومرون وشــخونات هفاتيكيــم واملنطقــة الصناعيــة 
بــركان وكرنــي شــومرون وجفعــات زئيــف، إلــى مجلــس 
التخطيــط األعلــى لتتــم املصادقــة عليهــا خــالل 

ــة«. ــته املقبل جلس

ــان:  ــي بي ــرائيلي ف ــوزراء اإلس ــس ال ــب رئي ــال مكت وق
»أوعــز رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو بدفــع مشــروع 
بنــاء حوالــى 800 وحــدة ســكنية فــي مناطــق يهــودا 

ــة(«. ــة الغربي ــامرة )الضف والس

ــو 800  ــو إن نح ــب نتنياه ــن مكت ــدر ع ــان ص ــال بي وق
ــل وجبعــات  ــت إي ــزل ســُتبنى فــي مســتوطنات بي من
زئيــف شــرق القــدس وتــل مناشــي وريحاليــم وشــفي 
شــومرون وبــركان وكارنــي شــومرون فــي شــمال 

ــال  ــدء أعم ــاً لب ــدد تاريخ ــم يح ــة. ول ــة الغربي الضف
ــاء. البن

ــة  ــة التنفيذي ــو اللجن ــف عض ــو يوس ــل أب ــال واص وق
»إقــرار  لرويتــرز:  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 
ــى  ــدة عل ــتعمارية جدي ــدة اس ــاء 800 وح ــو بن نتنياه
األراضــي الفلســطينية محاولــة ملســابقة الزمــن 
ــة  ــإلدارة األميركي ــام ل ــن أي ــى م ــا تبق ــتفادة مم واالس

احلاليــة«.

وأضاف: »االستيطان كله غير شرعي وإلى زوال«.54

األربعاء 2021/1/13

إجــراء  فــي  جــاد  الرئيــس  مــرزوق:  أبــو 
ــيجري  ــيم س ــدار املراس ــد إص ــات وبع االنتخاب

بالقاهــرة  حــوار 

شــدد عضــو املكتــب السياســي حلركــة »حمــاس«، د. 
ــو مــرزوق، علــى أن الرئيــس محمــود عبــاس  موســى أب
جــاد فــي إجــراء االنتخابــات لتجديــد الشــرعيات 
ــية  ــيم الرئاس ــدار املراس ــيتبع إص ــطينية، س الفلس
إلجــراء االنتخابــات الثالثــة حــوار وطنــي فــي القاهــرة، 
ــة  ــنة قادم ــة لس ــة القطري ــد املنح ــى جتدي ــيراً إل مش
ــادي  ــد العم ــري محم ــفير القط ــول الس ــرى، ووص أخ

ــي.  ــي احلال ــون ثان ــهر كان ــة ش ــزة نهاي ــى غ إل

وقــال أبــو مــرزوق فــي لقــاء مــع عــدد مــن الصحفيــني 
فــي غــزة، عبــر تطبيــق »زووم« أمــس، إن املصاحلــة 
ليســت مصلحــة لـــ »حمــاس«، فاملصاحلــة الوطنيــة، 
ــراف  ــع األط ــرى جلمي ــطينية كب ــة فلس ــي مصلح ه
الفلســطينية، وليســت مصلحــة لطــرف أو حــزب 
ــا  ــة مهم ــعى للمصاحل ــة تس ــد ان احلرك ــه، وأك بعين
ــه  ــعبنا ووحدت ــة ش ــة مصلح ــروف، واضع ــت الظ كان
فــي األســاس، بعيــداً عــن خيــار أوســلو، الفتــاً إلــى أن 
هــذا األخيــر مرفــوض بالنســبة لـــ »حمــاس«، وكذلــك 
ــدل.55  ــت ال تتب ــات وثواب ــي أولوي ــالل، وه ــراف باالحت االعت

»بتســيلم« إســرائيل دولــة فصــل عنصــري 
»أبارتهايــد«

حلقــوق  اإلســرائيلي  املعلومــات  مركــز  وصــف 
ــة  ــي وثيق ــيلم، ف ــة بتس ــي احملتل ــي األراض ــان ف اإلنس
ــة فصــل عنصــري  نشــرها أمــس، إســرائيل بأنهــا دول

»أبارتهايــد«.

54  جريدة األيام
55  جريدة القدس
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وتذكــر وثيقــة »بتســيلم« أن »النظــام اإلســرائيلي 
يطبــق فــي كافــة األراضــي املمتــدة بــني النهــر والبحــر 
قوانــني وإجــراءات وعنفــاً منظمــاً »عنــف الدولــة( 
ــة  ــوق جماع ــة تف ــق وإدام ــى حتقي ــعي إل ــا الس غايته
ــم  ــرى ه ــة أخ ــى جماع ــود، عل ــر، أي اليه ــن البش م
الفلســطينيون. وتشــكل هندســة احليــز بطريقــة 
ــدى األدوات  ــني إح ــني اجملموعت ــن هات ــكل م ــرة ل مغاي
ــذا  ــق ه ــام لتحقي ــتخدمها النظ ــي يس ــة الت املركزي

الهــدف«.56  

انــدالع مواجهــات في بيرزيــت وحزمــا وقباطية 
واملســتوطنون يعتــدون علــى الزيتــون فــي بيــت 

مر أ

واصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني 
ــرات  ــالع عش ــى اقت ــس عل ــوا، أم ــم وأقدم وممتلكاته
األشــجار املثمــرة فــي بلــدة بيــت أمــر مبحافظــة اخلليل، 
ــاالت  ــون بح ــه مواطن ــب في ــذي أصي ــت ال ــي الوق ف
ــدات  ــهدتها بل ــات ش ــالل مواجه ــة خ ــاق متفاوت اختن
ــني  ــدي املواطن ــالل تص ــت خ ــر زي ــة وبي ــا وقباطي حزم

ــام. ــة اقتح حلمل

ــل  ــش اعتق ــرائيلية، إن اجلي ــالم إس ــائل إع ــت وس وقال
ــا  ــدس، بعدم ــمال الق ــا ش ــز قلندي ــى حاج ــاباً، عل ش

ــن. ــة طع ــذ عملي ــاول تنفي ح

فــإن فلســطينياً حــاول طعــن حــارس أمــن عنــد حاجــز 
قلنديــا، بـــ »مفــك براغــي« ومت اعتقالــه، فيمــا لــم تقع 

إصابات. 

ــة  ــات نتيج ــة وكدم ــروح طفيف ــذ بج ــب املنف وأصي
فــي  االحتــالل  قــوات  شــنتها  بــاألرض،  ارتطامــه 
ــعة  ــاحات واس ــا مس ــت خالله ــدة جرف ــات ع محافظ
نابلــس،  مبحافظــة  عينابــوس  قريــة  أراضــي  مــن 
واســتولت علــى منشــأة زراعيــة فــي بلــدة تقــوع شــرق 

ــم. ــت حل بي

وقــال الناســط اإلعالمــي محمــد عــوض: إن مجموعــة 
ــة  ــور« املقام ــي تس ــتوطني »كرم ــن مس ــلحة م مس
علــى أراضــي املواطنــني فــي بلــدة بيــت أمــر، هاجمــت 
ــي  ــني ف ــي املواطن ــالل أراض ــود االحت ــة جن ــت حماي حت
منطقــة أبــو رجــب، واقتلعــت عشــرات االشــجار 

ــب. ــات والعن ــرة باللوزي املثم

ــد  ــني محم ــا املواطن ــوض: أن األرض ميتلكه ــح ع وأوض
ــاً.  ــات تقريب ــاحتها 4 دومن ــنينة، ومس ــو س أب

56  جريدة القدس

وأضــاف إن املســتوطنني لــم يكتفــوا بجرميتهــم، وإمنــا 
حالــوا أيضــاً االعتــداء علــى املواطــن أبــو اســنية 
ــتوطنني. ــدي للمس ــم التص ــالل محاولته ــه خ وعائلت

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل طــردوا املواطــن وعائلتــه 
مــن أرضهــم حتــت تهديــد الســالح. 57

ــكال  ــت إش ــات حل ــون االنتخاب ــات قان تعدي
ــى %62 ــرأة إل ــة« امل ــت »كوت ــن« ورفع »التزام

للجنــة  التنفيــذي  املديــر  كحيــل  هشــام  قالــت 
االنتخابــات املركزيــة إن التعديــالت التــي أقرهــا الرئيــس 
ــنة 2007  ــم )1( لس ــون رق ــى القان ــاس عل ــود عب محم
بشــأن االنتخابــات العامــة، تعديــالت مهمــة، ألنــه مــن 
دون هــذه التعديــالت ســتكون املراســيم موضــع طعــن 
مــن قبــل املواطنــني، بســبب تعديــل عــدم تزامــن 
االنتخابــات فــي يــوم واحــد كمــا ينــص عليــه القانــون 
الســابق. وأضــاف: بالتالــي مت تعديــل هــذا البنــد حتــى 
يتمشــى مــع تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة، بحيــث تبــدأ 
باالنتخابــات التشــريعية ثــم الرئاســية، كمــا تضمنــت 
املــرأة  »كوتــة«  كزيــادة  أخــرى  التعديــالت محــاور 
لتصبــح 26% بــدالً مــن 20% وترتيــب ذلــك فــي قوائــم 

ــح. الترش

الرئيــس  عــن  ســتصدر  التــي  املراســيم  وأضــاف: 
ــي ســتكون  ــد، وبالتال ــات حتــدد املواعي الداعــي النتخاب
هنــاك جهــود سياســية فلســطينية تخاطــب اجلانــب 
اإلســرائيلي لتمكــني املواطنــني فــي القــدس مــن 
ــق  ــات وف ــول االنتخاب ــق بروتوك ــتحقاق وف ــوض االس خ
االتفاقيــات، وأيضــاً االتصــال مــع اجلهــات الدوليــة 

ــرائيلي. 58 ــب اإلس ــى اجلان ــط عل للضغ

»بتســليم«: إســرائيل دولــة فصــل عنصــري ونظامهــا 
يســعى »لتحقيــق وإدامــة تفــوق يهــودي«

ــة إســرائيل  قــال مركــز »بتســيلم« اإلســرائيلي إن دول
ــام  ــد« ألن النظ ــري »أبارتهاي ــل عنص ــة فص ــي دول ه
ــودي  ــوق يه ــة تف ــق وإدام ــعى لتحقي ــرائيلي يس اإلس

ــر. ــى البح ــر إل ــن النه ــدة م ــاحة املمت ــي املس ف

وأضــاف فــي تقريــر: »يوجد فــي الواقــع نظام واحــد يدير 
منطقــة مــا بــني النهــر والبحــر، ال نظامــان متوازيــان، 
نظــام واحــد يســيطر علــى جميــع األشــخاص املقيمني 

فــي املنطقــة ويعمــل وفــق املبــدأ الناظــم نفســه«.

57  جريدة االيام
58  جريدة األيام
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ــام  ــر ع ــاد، مدي ــاي إلع ــال حج ــدد ق ــذا الص ــي ه وف
منظمــة »بتســيلم«: »املبــادئ األساســية للنظــام 
اإلســرائيلي يجــري تطبيقهــا منــذ ســنني طويلــة 
ولكنهــا تتكشــف فــي الســنوات األخيــرة علــى نحــو 
أوضــح بكثيــر، هكــذا األمــر فــي خطــاب الضــم 

ــي.  ــم الفعل ــن الض ــود م ــد عق ــمي بع الرس

وهكــذا بخصــوص قانــون القوميــة الــذي يجعــل 
التمييــز القائــم والراســخ ضــد الفلســطينيني مبــدءاً 

ــتوراً«.  ودس

وأضــاف: »ال توجــد فــي إســرائيل دميقراطيــة + احتــالل 
وإمنــا نظــام واحــد مــن النهــر إلــى البحــر، وهــذا يحتــم 
علينــا أن ننظــر إلــى الصــورة كاملــة واحــد مــن النهــر 
إلــى البحــر، وهــذا يحتــم علينــا أن ننظــر إلــى الصــورة 
ــرة  ــذه النظ ــد، ه ــة: أبارتهاي ــميها بدق ــة وأن نس كامل
اليقظــة إلــى الواقــع ال ينبغــي أن تــؤدي بنــا إلــى اليأس 
بــل علــى العكــس هــذا نــداء للتغييــر، ألن مــن أقامــوا 

هــذا النظــام بشــر وميكــن للبشــر تغييــره إذا«.

وأشــار »بتســيلم« إلــى أن »االحتــالل نفســه لــم ينتــه: 
الفلســطينيون ســكان املناطــق احملتلــة ال يزالــون حتــت 
نظــام عســكري فــي الضفــة الغربيــة وحتــت احلصــار 
ــاع  ــي قط ــارج ف ــن اخل ــة م ــرائيل الفعال ــيطرة إس وس

غــزة«.

ــة  ــا دول ــرائيل بأنه ــف إس ــة وص ــت: »إال ان مواصل وقال
دميقراطيــة حتــت مؤقتــاً ماليــني األشــخاص فــي الطرف 
ــل  ــة إذ يتجاه ــع بصل ــت للواق ــف ال مي ــو وص ــر ه اآلخ
حقائــق كثيــرة: ينســى أن هــذا الواقــع مســتمر منــذ 
ــات  ــبان مئ ــذ باحلس ــاً، ال يأخ ــني عام ــن خمس ــر م أكث
آالف املســتوطنني اليهــود املقيمــني شــرق »اخلــط 
األخضــر« ويغــض الطــرف عــن الضــم الرســمي لشــرق 
القــدس والضــم الفعلــي لبقيــة أراضــي الضفــة 
الغربيــة«. وأضافــت: »كل املنطقــة التــي تســيطر 
عليهــا إســرائيل – داخــل اخلــط األخضــر وفــي الضفــة 
ــام  ــوم نظ ــزة – يق ــاع غ ــدس وقط ــرق الق ــة وش الغربي
واحــد يعمــل وفــق مبــدأ ناظــم واحــد: حتقيــق وإدامــة 
ــة  ــى جماع ــود( عل ــر )اليه ــن البش ــة م ــوق جماع تف

ــطينيني(«. ــرى )الفلس أخ

ــد، فــي  ــه نظــام فصــل عنصــري – أبارتهاي وتابعــت: إن
احلالــة اإلســرائيلية مبــرور الزمــن. تراكــم هــذه اخلطــوات 
ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــها عل ــنني وانعكاس ــرور الس مب
ــي  ــري والقضائ ــم اجلماهي ــة والدع ــني واملمارس القوان
الــذي حضيــت بــه – كلهــا تؤســس لالســتنتاج املؤلــم 
ــي  ــذي يقتض ــقف ال ــاوز الش ــد جت ــام ق ــذا النظ أن ه

ــد«. ــام أبارتهاي ــه كنظ تعريف

وأوضحــت »بتســيلم« إن »الوســيلة األساســية التــي 
ــدأ التفــوق اليهــودي  ــق مب تســخرها إســرائيل لتحقي
ــياً:  ــاً وسياس ــا ودميغرافي ــز جغرافي ــة احلي ــي هندس ه
يديــر اليهــود حياتهــم فــي حيــز واحــد متواصــل 

ــر«. ــر املصي ــل وتقري ــوق الكام ــه باحلق ــون في يتمتع

ــطينيون  ــش الفلس ــك يعي ــس ذل ــى عك ــت: »وعل وقال
ــرائيل  ــة وإس ــازل مختلف ــى مع ــظى إل ــز مش ــي حي ف
ــن  ــي كل م ــطينيني ف ــح للفلس ــوق متن ــرر أي احلق تق
ــي  ــا ه ــي جميعه ــلب – وف ــا تس ــازل وأيه ــذه املع ه
ــة باحلقــوق التــي يتمتــع بهــا  حقــوق منقوصــة مقارن

ــود«. اليه

ــى  ــرائيلي إل ــام اإلس ــعى النظ ــه يس ــى أن ــت إل ولفت
حتقيــق هــذا املبــدأ الناظــم فــي أربعــة مجــاالت 

مركزيــة: 

وأشــار إلــى أنــه فــي مجــال األرض فإنــه تطبق إســرائيل 
سياســة تهويــد املــكان التــي تقــوم علــى تصــور يعتبر 
ــور  ــات اجلمه ــة احتياج ــاً خلدم ــورداً مخصص األرض م
ــام 1948  ــذ الع ــري، من ــبه حص ــكل ش ــودي بش اليه
ــي  ــن األراض ــو 90% م ــى نح ــا عل ــة يده ــت الدول وضع
ــا  ــت فيه ــي بني ــر« والت ــط األخض ــل »اخل ــة داخ الواقع

ــات البلــدات للســكان اليهــود«.  مئ

وقالــت: »ومنــذ العــام 1967 تطبق إســرائيل السياســة 
نفســها فــي الضفــة الغربيــة حيث بنيــت فيهــا مئات 
أراضــي الفلســطينيني أكثــر مــن 280 مســتوطنة 

يســكنها اليــوم 600.000 مــن اليهــود اإلســرائيليني.

ــر  ــى البح ــر إل ــن النه ــدة م ــة املمت ــة املنطق ــي كاف ف
للســكان  واحــدة  بلــدة  ولــو  الدولــة  تقــم  لــم 
ــا  ــدات أقامته ــرى وبل ــدة ق ــوى ع ــطينيني )س الفلس
إســرائيل لتركيــز الســكان البــدو بعــد جتريدهــم 
ــوا يحوزونهــا(  ــي كان ــة الت مــن معظــم حقــوق امللكي
ــدات  ــر البل ــع تطوي ــى من ــاً عل ــل أساس ــي تعم ــل ه ب
الفلســطينية القائمــة وهــدم املنــازل لتــي بنيــت 

فيهــا«.59

ــري  ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــيلم«: إس »بتس
ونظامهــا يســعى »لتحقيــق وإدامــة تفــوق 

ــودي« يه

ــة إســرائيل  قــال مركــز »بتســيلم« اإلســرائيلي إن دول
ــام  ــد« ألن النظ ــري »أبارتهاي ــل عنص ــة فص ــي دول ه
ــودي  ــّوق يه ــة تف ــق وإدام ــعى لتحقي ــرائيلي يس اإلس

ــر. ــى البح ــر إل ــن النه ــدة م ــاحة املمت ــي املس ف

59  جريدة األيام
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 المجلد التاسع والعشرين

وأضــاف في تقريــر أرســله لـ«األيــام«: »يوجد فــي الواقع 
نظــام واحــد يديــر منطقــة مــا بــني النهــر والبحــر، ال 
نظامــان متوازيــان؛ نظــام واحــد يســيطر علــى جميــع 
األشــخاص املقيمــني فــي املنطقــة ويعمــل وفــق املبــدأ 

الناظــم نفســه.”

ــاّم  ــر ع ــاد، مدي ــاي إلع ــال حج ــدد ق ــذا الص ــي ه وف
منّظمــة »بتســيلم«: »املبــادئ األساســّية للنظــام 
اإلســرائيلّي يجــري تطبيقهــا منــذ ســنني طويلــة 
ولكنهــا تتكشــف فــي الســنوات األخيــرة علــى نحــٍو 
أوضــح بكثيــر. هكــذا األمــر فــي خطــاب الضــّم 
ــذا  ــي، وهك ــّم الفعل ــن الض ــود م ــد عق ــمي بع الرس
بخصــوص قانــون القومّيــة الــذي يجعــل التمييــز 
مبــدءاً  الفلســطينيني  ضــّد  والرّاســخ  القائــم 

دســتورياً«.

ــة + احتــالل  وأضــاف: »ال توجــد فــي إســرائيل دميقراطّي
وإمّنــا نظــام واحــد مــن النهــر إلــى البحــر، وهــذا يحّتــم 
ــّميها  ــًة وأن نس ــورة كامل ــى الّص ــر إل ــا أن ننظ علين
ــى الواقــع  ــد. هــذه النظــرة اليقظــة إل ــة: أبارتهاي بدق
ال ينبغــي أن تــؤدّي بنــا إلــى اليــأس بــل علــى العكــس 
هــذا نــداء للّتغييــر؛ ألّن مــن أقامــوا هــذا النظــام بشــر 

وميكــن للبشــر تغييــره إذاً«.

ــم  ــه ل ــالل نفس ــى أن »االحت ــيلم« إل ــارت »بتس وأش
ينتــهِ: الفلســطينّيون ســكّان املناطــق احملتلــة ال يزالــون 
ــت  ــة وحت ــة الغربي ــي الضف ــكري ف ــام عس ــت نظ حت
ــة مــن اخلــارج فــي  احلصــار وســيطرة إســرائيل الفعال

قطــاع غــزّة«.

ــة  ــا دول ــرائيل بأنه ــف إس ــة وص ــت: »إال أن مواصل وقال
دميقراطيــة حتتــل مؤقتــاً ماليــني األشــخاص فــي الطرف 
ــل  ــة إذ يتجاه ــع بصل ــت للواق ــف ال مي ــو وص ــر ه اآلخ
حقائــق كثيــرة: ينســى أّن هــذا الواقــع مســتمر منــذ 
أكثــر مــن خمســني عامــاً، ال يأخذ باحلســبان مئــات آالف 
املســتوطنني اليهــود املقيمــني شــرق »اخلــط األخضــر«؛ 
ويغــّض الطــرْف عــن الضــم الرســمي لشــرق القــدس 

والضــم الفعلــي لبقيــة أراضــي الضفــة الغربيــة«.60

اخلميس 2021/1/14

ــاء 035 وحــدة اســتيطانية  ــى بن ــة عل املصادق
بالقــدس واقتــاع أشــجار فــي بلــدة بيــت أمــر

صعــد جيــش االحتــالل ومســتوطنوه مــن اعتداءاتهــم 
ــي  ــاص ف ــاباً بالرص ــود ش ــاب اجلن ــاء، وأص ــس األربع أم
اخلليــل وتعمــدوا صــدم فتــى بينمــا كان يقــود دراجنــة 

60  جريدة األيام

مــا تســبب لــه بكســر فــي رجلــه، وهاجم مســتوطنون 
ــوا  ــا وأصاب ــدة عقرب ــي بل ــي أراض ــني ف ــود املزارع وجن
مواطنــاً وجنلــه بجــروح بليغــة، فــي حــني مت بتر يد شــاب 
ــع  ــالل، واقتل ــوة مــن مخلفــات االحت جــراء انفجــار عب
ــرف  ــر، وج ــت أم ــي بي ــجرة ف ــن 80 ش ــر م ــش أكث اجلي
ــة،  ــة للمقاوم ــف نقط ــس وقص ــرق خانيون ــي ش أراض
واعتقــل مــا ال يقــل عــن 27 مواطنــاً، وأعلنــت ســلطات 
االحتــالل املصادقــة علــى بنــاء 530 وحــدة اســتيطانية 
بالقــدس احملتلــة، فيمــا شــيعت جماهيــر غفيــرة 
جثمــان شــهيد لقمــة العيــش ســامر مســلماني فــي 

ــاس. طوب

جنــود  اعتــداء  جــراء  وجنلــه،  مواطــن  واصيــب 
حملاولــة  تصديهمــا  خــالل  عليهمــا  ومســتوطنني 
املســتوطنني حراثــة أرضهــم فــي خربــة الطويــل ببلدة 

عقربــا جنــوب نابلــس.

ــوا  ــتوطنني اقتحم ــإن املس ــة ف ــادرة محلي ــق مص ووف
أراضــي املواطنــني فــي خربــة الطويــل وقامــوا بحراثتها، 
أصحــاب  لكــن  عليهــا،  لالســتيالء  محاولــة  فــي 
الذيــن  للمســتوطنني،  تصــدوا  واألهالــي  األراضــي 
ــاركة  ــرأى ومبش ــى م ــارة عل ــني باحلج ــوا املواطن هاجم
جيــش االحتــالل، واعتــدوا علــى املواطــن محمــد 
ــن مــا أدى  ــه عــز الدي ــن ومجل ــن الدي ــد الرحمــن زي عب
ــن  ــا م ــرأس، وهم ــي ال ــة ف ــروح بليغ ــا بج إلصابتهم
قريــة اجملــدل اجملــاروة، وجــرى نقلهمــا إلــى املستشــفى 

ــالج.  ــي الع لتلق

ومنــذ ثالثــة أيــام، يواصــل املســتوطنون بحمايــة 
اجليــش اقتحــام أراضــي خربــة الطويــل، وحراثتهــا فــي 

ــا. 61 ــتيالء عليه ــة لالس محاول

اشــتية: أبــو مــازن هــو مرشــح »فتــح« للرئاســة ولدينا 
اجمــاع فــي احلركــة علــى هــذا األمر

أكــد رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية، أمــس، أن الرئيس 
ــات  ــح النتخاب ــاس هــو مرشــح حركــة فت محمــود عب

الرئاســة املزمــع إجراؤهــا بتاريــخ 2021/7/31.

ــث  ــج »حدي ــتضافته ببرنام ــالل اس ــتية خ ــدد اش وش
خــاص« فــي فضائيــة »العربــي« علــى أن »لــدى حركــة 
ــي  ــاس ف ــس عب ــيح الرئي ــى ترش ــاً عل ــح، إجماع فت

ــة«. ــات املقبل االنتخاب

ــرتها  ــاء نش ــن اللق ــات م ــي مقتطف ــتية ف ــال اش وق
الفضائيــة علــى صفحتهــا: »لدينــا إجمــاع علــى 
أن الرئيــس محمــود عبــاس، هــو مرشــح الرئاســة 

باالنتخابــات املقبلــة«.
61  جريدة القدس
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ــال  ــدة، ق ــة اجلدي ــع اإلدارة األميركي ــة م ــول العالق وح
ــة  ــاعة الثامن ــيبث الس ــذي س ــاء ال ــي اللق ــتية ف اش
مــن مســاء اليــوم اخلميــس، لدينــا رؤيــة للعالقــة مــع 
اإلدارة األميركيــة اجلديــدة وال نعــول علــى أن تكــون 
حليفــة لنــا«. مشــدداً علــى أننــا »نريــد مــن إدارة بايــدن 

ــب«. ــنها ترام ــي س ــني الت ــاء القوان إلغ

وجــدد رئيــس الــوزراء التأكيــد علــى أن »ما جــرى تطبيع 
ــطينية  ــة الفلس ــر بالقضي ــرائيل مض ــع إس ــي م عرب

وخــرق لإلجمــاع العربــي«.

ــتية:  ــال اش ــطني، ق ــي فلس ــي ف ــع الوبائ ــول الوض وح
»ســتصل حصتنــا مــن لقــاح كورونــا تدريجيــاً ابتــداء 

مــن مطلــع الشــهر املقبــل«.

ــة: إن اللقــاء مــع رئيــس  ــت الفضائي مــن جهتهــا، قال
ــة  ــا كيفي ــاور، أبرزه ــن احمل ــة م ــن جمل ــوزراء تضم ال
ــال  ــي ح ــرائيل ف ــع إس ــة م ــلطة الوطني ــل الس تعام
ــي  ــا ه ــدس؟ وم ــي الق ــات ف ــراء االنتخاب ــا إج عرقلته
ــى  ــة عل ــلطة الوطني ــتطرحها الس ــي س ــة الت الرؤي
الرئيــس األميركــي جــو بايــدن؟ وهــل ستشــهد الفتــرة 
املقبلــة عــودة إلــى طاولــة املفاوضــات؟ وعلى أي أســاس 
فــي حــال حدوثهــا؟ وكان الرئيــس محمــود عبــاس 
ــات  ــراء االنتخاب ــأن إج ــياً بش ــوماً رئاس ــراً مرس مؤخ
العامــة علــى ثــالث مراحــل، ومبوجب املرســوم ســتجري 
االنتخابــات التشــريعية بتاريــخ 2021/5/22، والرئاســية 
بتاريــخ 2021/7/31 وفــق النظــام األســاس ملنظمــة 
التحريــر الفلســطينية والتفاهمــات الوطنيــة، بحيــث 

ــن. ــا أمك ــي حيثم ــس الوطن ــات اجملل ــري انتخاب جت

ووجــه الرئيــس جلنــة االنتخابــات وأجهــزة الدولــة كافــة 
للبــدء بإطــالق حملــة انتخابيــة دميقراطيــة فــي جميــع 
محافظــات الوطــن، مبــا فيهــا القــدس، واملشــروع فــي 

حــوار وطنــي يركــز علــى آليــات هــذه العمليــة. 62

ــاء  ــات لبن ــر مناقص ــال تنش ــلطات االحت س
2752 وحــدة ســكنية جديــدة في مســتوطنات 

الضفــة والقــدس 

نشــرت وزارة اإلســكان وســلطة األراضــي اإلســرائيليتان 
مناقصــات لبنــاء 2572 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي 
ــك  ــة وذل ــرقية احمللي ــدس الش ــة والق ــة الغربي الضف
قبــل ســاعات مــن تنصيــب الرئيــس األميركــي اجلديــد 

جــو بايــدن. 

مــن هــذه   2112 إن  اآلن«  »الســالم  وقالــت حركــة 
الوحــدات فــي املســتوطنات فــي جميــع أنحــاء الضفــة 

62  جريدة القدس

ــر  ــا مت نش ــرقية، كم ــدس الش ــي الق ــة و460 ف الغربي
ــارة. ــة والتج ــة بالصناع ــات اخلاص ــن املناقص ــد م العدي

ــاء  ــكنية للبن ــدات س ــي وح ــات ه ــت: املناقص وأضاف
يتــم تســويقها مــن قبــل احلكومــة، ومــن خــالل هــذه 
املناقصــات، يدعــى املقاولــون إلــى تقــدمي عطــاءات 
ــترين،  ــويقها للمش ــازل وتس ــاء املن ــوق بن ــراء حق لش
ويعنــي هــذا عــادة أنــه فــي غضــون عامــني تقريبــاً مــن 

ــع. ــي املوق ــاء ف ــدأ البن ــاء، يب ــن العط ــالن ع اإلع

ويشــمل القــرار 460 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 
ــي  ــرقية، و941 ف ــدس الش ــي الق ــف« ف ــغات زئي »بس
مســتوطنة »عمانوئيــل« و377 فــي »آدم«، و359 فــي 
ــي  ــرامي«، و150 ف ــه أف ــي »معالي ــه« و196 ف ــت أريي »بي
»الفيــه منشــيه«، و95 فــي »كرنيــه شــومرون« و16 فــي 

ــار عيليــت« وجميعهــا بالضفــة الغربيــة. »بيت

ــس  ــب الرئي ــن تنصي ــاعات م ــل س ــرار قب ــاء الق وج
ــل  ــالم اآلن: »نواص ــت الس ــدن. وقال ــو باي ــي ج األميرك
قيادتنــا احلكوميــة البعيــدة عــن االتصــال املضــي 
ــر قــدر ممكــن  ــز أكب قدمــاً فــي تدافعهــا اجملنــون لتعزي
ــرة  ــق االخي ــى الدقائ ــتيطاني حت ــاط االس ــن النش م

ــنطن«.63 ــي واش ــر اإلدارة ف ــل تغيي قب

يجــري عمليــات مســح  إســرائيلي  طاقــم 
»األقصــى«  داخــل  األبعــاد  ثاثــي  وتصويــر 

االحتــال بحراســة 

ــات  أقــدم طاقــم إســرائيلي، أمــس، علــى إجــراء عملي
مســح وتصويــر ثالثــي األبعــاد فــي املســجد األقصــى 
بحراســة شــرطة االحتــالل ورغــم احتجــاج دائــرة 

ــدس. ــالمية بالق ــاف اإلس األوق

مســح  معــدات  اإلســرائيلي  الطاقــم  واســتخدم 
ضوئية متطورة بداعي أنه ألغراض سياحية 

.

وأدان مجلــس األوقاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية 
»ســماح شــرطة االحتــالل جملموعــة مجهولــة الهويــة 
تابعــة  تابــع لشــركة  فريــق عمــل  أنهــم  ادعــوا 
ــي  ــر ثالث ــة، بهــدف عمــل مســح وتصوي ــة أجنبي لدول
ــث  ــارك، حي ــى املب ــجد األقص ــاحات املس ــاد لس األبع
كان بحوزتهــم مجموعــة مــن أدوات املســح والتصويــر 
ــة  ــالل املبيت ــا االحت ــن نواي ــوح ع ــي تب ــورة، والت املتط

ــارك«. ــى املب ــجد األقص ــق املس بح

وحــذر مــن إعــالن »مجموعــات املتطرفــني بــكل وقاحــة 

63  جريدة القدس
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وصلــف عــن أن هــذا املشــروع الهندســي ليــس إال 
ــدر اهلل  ــوم ال ق ــكل املزع ــاء للهي ــال البن ــورة أعم باك

ــم«. ــم وعبثه ــن مآربه ــم م ــم وال مكنه له

ــرض  ــذي تف ــت ال ــي الوق ــه »ف ــى أن ــس إل ــار اجملل وأش
فيــه ســلطات االحتــالل حصــاراً عســكرياً علــى كافــة 
منافــذ البلــدة القدميــة وحتكــم قبضتهــا األمنيــة 
بذريعــة مكافحــة جائحــة كورونــا، والتــي حولــت 
ــارك  ــى املب ــجد األقص ــط املس ــة ومحي ــدة القدمي البل
ــة أوجــه  ــت فيهــا مــن كاف ــة عســكرية خل ــى ثكن إل
احليــاة اال مــن مجموعاتهــا املتطرفــة التــي ال تشــملها 
علــى مــا يبــدو كافــة قــرارات اإلغــالق وحظــر التنقــل، 
ــى  ــل إل ــن يص ــكل م ــادة ل ــة العب ــادر حري ــا تص بينم
ــأة  ــت وط ــه، حت ــالة في ــارك للص ــى املب ــجد األقص املس

ــة«. ــة الباهظ ــات املالي اخملالف

وأضــاف: »بــل عملــت ســلطات االحتــالل علــى تكثيــف 
مشــاريعها التهويديــة فــي محيــط املســجد األقصــى 
املبــارك ال ســيما فــي منطقــة القصــور األمويــة، فــال 
يــكاد ميــر يــوم دون تســجيل خــرق هنــا أو انتهــاك هناك، 
فــوق األرض أو حتتهــا، فأعمــال البنــاء واحلفــر والتنقيــب 
مســتمرة ضاربــة عــرض احلائــط مبجمــل الوضــع 
الصحــي الــذي ال يتــم تطبيقــه إال عنــد احلديــث عــن 

مشــاريع إعمــار املســجد األقصــى املبــارك«.

ــن  ــاد ع ــالل باالبتع ــلطات االحت ــس »س ــب اجملل وطال
إثــارة األزمــات وافتعــال األحــداث فــي املســجد األقصــى 
املبــارك، ووقــف هــذا العبــث بوقــف كل هــذه األعمــال 
ــى  ــود عل ــني اليه ــجع املتطرف ــي تش ــتفزازية الت االس

ــارك«.64 ــى املب ــجد األقص ــتباحة املس اس

اجلمعة 2021/1/15

جرافــات االحتــال تخلــف أضــراراً واســعة 
باألراضــي الزراعيــة شــرق خــان يونــس

ال تــزال آثــار اخلــراب تنتشــر علــى طــول احلدود الشــرقية 
لبلــدة خزاعــة احلدوديــة شــرق محافظــة خــان يونــس، 
جنــوب قطــاع غــزة، بعــد انســحاب جرافــات االحتــالل 

مــن البلــدة.

مزارعــون  واصــل  أمــس،  صبــاح  ســاعات  فمنــذ 
ــي  ــل أراضيهــم الت متضــررون محاوالتهــم إعــادة تأهي
ــري، أو  ــبكات ال ــالح ش ــر إص ــف، عب ــت للتجري تعرض
ــالل وردم  ــة الت إعــادة غــرس أشــتال مت اقتالعهــا، أو إزال

ــات. ــا اجلراف ــي خلفته ــر الت احلف
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ــالل  ــدت خ ــالل تعّم ــات االحت ــون أن جراف ــد مزارع وأك
ــف  ــس، جتري ــن أم ــدة، أول م ــي البل ــي أراض ــا ف توغله
مزروعــات شــتوية، مثــل البازيــالء، والســبانخ وامللفــوف، 
وعمــدت لقلــب األرض، وتدميــر شــبكات الــري، وتغييــر 
مالمــح املــزارع بصــورة كاملــة، جلعــل إعــادة إصالحهــا 

وتأهيلهــا مهمــة شــبه مســتحيلة.

وقــال املــزارع محمــد قديــح: ثمــة مخــاوف كبيــرة ممــا 
هــو آت، فمنشــورات االحتــالل األخيــرة التــي جــرى 
إلقاؤهــا فــي أراضــي املواطنــني، وأنذرتهــم بنقــل 
ــادم،  ــتهداف ق ــد الس ــا، مته ــل جتريفه ــم قب مزروعاته
فاجلرافــات التــزال تتمركــز داخــل موقــع »صوفــاه«، 
وبوابــة »شــراب العســل«، شــرق محافظــة خــان 
يونــس، وعــودة توغلهــا فــي األراضــي مجــدداً مســألة 

ــط. ــق فق دقائ

ــة  ــات املزروع ــات الدومن ــة مئ ــى أن ثم ــح إل ــار قدي وأش
ــف  ــة للتجري ــتوية معرض ــل ش ــراوات ومحاصي باخلض
ــيكبد  ــذا س ــر، وه ــرائيلي األخي ــد اإلس ــل التهدي بفع

ــرة. ــائر كبي ــني خس املزارع

فيمــا أكــد مزارعــون أنهــم ســيواصلون العنايــة 
مبزروعاتهــم، ورعايتهــا، علــى الرغــم مــن أنهــا مهــددة 
بالتجريــف، موضحــني أن مــا يحــدث شــرق خــان يونــس 
هــو محــاوالت مســتمرة مــن االحتــالل إلقامــة منطقــة 
ــة، متتــد حتــى 300 متــر غــرب الســياج الفاصــل،  عازل
وهــو أمــر رفضــه املزارعــون وحتــدوه منــذ العــام .2006

أن  املزروعــة حاليــاً ســبق  األراضــي  أن كل  وأكــدوا 
تعرضــت للتجريــف مــرات عديــدة، وأعــاد مالكهــا 
ــا  ــال مت جتريفه ــي ح ــيحدث ف ــذا س ــتصالحها، وه اس

ــدداً. مج

ــا  ــد تعرضه ــت، بع ــالل تراجع ــات االحت ــر أن جراف يذك
دبابــة  أطلقــت  وقــد  فلســطيني،  قنــاص  لنيــران 
قذائــف مدفعيــة جتــاه نقطــة رصــد تابعــة »للضبــط 
امليدانــي«، وموقــع آخــر، فيمــا ســادت أجــواء مــن التوتــر 

ــة65. ــي املنطق ف
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السبت 2021/1/16

ســتة  بينهــم  املواطنــن  عشــرات  إصابــة 
بالرصــاص خــال قمــع املســيرات ضــد االحتال 

واالســتيطان

أصيــب، أمــس، ســتة مواطنــني بجــروح، بينهم ســيدة، 
والعشــرات برضــوض وحــاالت اختنــاق، خــالل مواجهــات 
ــبوعية  ــيرات األس ــالل املس ــوات االحت ــع ق ــت قم أعقب
ــالل  ــاً لالحت ــدة رفض ــات ع ــي محافظ ــت ف ــي خرج الت
واالســتيطان وســرقة األرض الفلســطينية، فــي الوقــت 
الــذي واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم، وأقدمــوا 

علــى مهاجمــة شــاب، مــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح.

ــاالت  ــرات بح ــاص والعش ــاب بالرص ــب ش ــد أصي فق
اختنــاق متفاوتــة خــالل مواجهــات اندلعــت فــي قريــة 

ــرقي رام اهلل. ــمال ش ــر، ش املغي

وذكــرت مصــادر محليــة أن الشــاب أصيــب بالرصــاص 
ــرات  ــب العش ــا أصي ــف باملطاطـــ، فيم ــي املغل املعدن
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــالق االحت ــراء إط ــاق؛ ج باالختن
ــوا  ــن وصل الغــاز املســيل للدمــوع جتــاه املواطنــني الذي

ــة. ــرق القري ــع« ش ــة »القل ــى منطق إل

وانطلقــت مســيرة ســلمية مــن وســط القريــة باجتــاه 
االســتهداف  علــى  احتجاجــاً  املذكــورة،  املنطقــة 
املتواصــل مــن االحتــالل واملســتوطنني للمواطنــني 
وأراضيهــم، وتنديــداً بحملــة االعتقــاالت التــي تشــنها 
ــن  ــم ع ــة لدفاعه ــي القري ــق أهال ــالل بح ــوات االحت ق

ــم. أراضيه

وفــي قريــة ديــر جريــر، شــمال شــرقي رام اهلل، أصيــب 
ــت  ــات أعقب ــالل مواجه ــاق خ ــاالت اختن ــون بح مواطن
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة شــعبية خرجــت تنديــداً 
بنّيــة االحتــالل إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة علــى 

مســاحات واســعة مــن أراضــي القريــة.

ــوق  ــي ف ــة ف ــالة اجلمع ــني ص ــن املواطن ــات م وأدى املئ
أراضيهــم املهــددة باملصــادرة، وانطلقــوا فــي مســيرة 
ــطينية ورددوا  ــالم الفلس ــا األع ــوا خالله ــعبية رفع ش
ــل أن  ــاألرض، قب ــك ب ــى التمس ــدة عل ــات املؤك الهتاف
تهاجمهــم قــوات االحتــالل مطلقــة الرصــاص وقنابــل 
ــاق. ــاالت اختن ــرات بح ــة العش ــى إصاب ــا أدى إل ــاز، م الغ

ــيرات  ــتمرار املس ــيرة اس ــي املس ــاركون ف ــد املش وأك
ــروف  ــاالت والظ ــن االعتق ــم م ــى الرغ ــعبية، عل الش
ــم. ــن أراضيه ــتيطانية م ــؤر االس ــة الب ــى إزال ــة، حت اجلوي

ــيدة  ــت س ــل، أصيب ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
ــن  ــل مس ــاق، واعتق ــرات باالختن ــاز، والعش ــة غ بقنبل
ــع  ــاً م ــلمية تضامن ــيرة س ــالل مس ــع االحت ــالل قم خ
أهالــي املنطقــة الذيــن يتعرضــون العتــداءات مســتمرة 
مــن قــوات االحتــالل واملســتوطنني، ورفضــاً لسياســة 
ــق  ــالل بح ــا االحت ــي ينتهجه ــي الت ــر العرق التطهي

ــافر. ــكان املس س

ــل  ــى مدخ ــة عل ــالة اجلمع ــني ص ــات املواطن وأدى مئ
قريــة التوانــة، علــى الرغــم مــن إغــالق قــوات االحتــالل 
ــع  ــا ملن ــة منه ــي محاول ــة، ف ــة للقري ــل املؤدي املداخ

ــيرة66. ــة املس إقام

األحد 2021/1/17

أمــام  الطريــق  متهــد  التــال«  »شــبيبة 
االســتياء علــى تلــة جبليــة اســتراتيجية 

شــرق بيــت حلــم

يخطــط مســتوطنون مــن مســتعمرة »نيكــودمي« 
ــن  ــرق م ــى الش ــني إل ــي املواطن ــى أراض ــة عل املقام
ــي  ــع ف ــة تق ــة جبلي ــى تل ــتيالء عل ــم، لالس ــت حل بي
الباديــة الشــرقية ويطلــق عليهــا اســم »أبــو الناظــور« 
و«شــعب اللصــف«. وقــال حســن بريجيــة مديــر هيئــة 
ــم: إن  ــت حل ــي بي ــتيطان ف ــالل واالس ــة االحت مناهض
ــد  ــو 800 دومن ومتت ــاحتها بنح ــدر مس ــة تق ــذه التل ه

ــت.  ــر املي ــاف البح ــى ضف حت

ــع  ــرة وتق ــة الزاه ــن عائل ــراد م ــا ألف ــود ملكيته وتع
ــد  ــي تبع ــب« الت ــب الذي ــة »ج ــن قري ــة م ــى مقرب عل
نحــو 20 كيلــو متــرا عــن مدينــة بيــت حلــم. وأضــاف: 
ــالل  ــود االحت ــة جن ــس، وبحماي ــتوطنون أم ــام املس ق
باقتحامهــا بســياراتهم وذلــك بعــد أن حفــروا شــارعني 
ترابيــني يصــالن إليهــا، معتبــرا أن الوصــول إليهــا هــو 
ــي اتخذهــا املســتوطنون  ــة اإلجــراءات الت ــج جلمل تتوي
االقتحامــات  بينهــا  م  عــدة  أشــهر  مــدار  علــى 
ــة  ــني وحماي ــت أع ــت ح ــا مت ــوارع وكله ــررة الش املتك
ــى  ــتوطنني عل ــجعون املس ــن يش ــالل الذي ــود االحت جن

ــذه األرض. ــى ه ــتيالء عل االس

ــة  ــون األوراق القانوني ــا ميلك ــة أن أصحابه ــد بريجي وأك
التــي تثبــت ملكيتهــم لهــا ولــم يتلــق أيــاً مــن 
ــط  ــال أن مخط ــأن. وق ــذا الش ــادرة به ــارات املص إخط
ــالل،  ــة االحت ــن حكوم ــوم م ــا مدع ــتيالء عليه االس
ــع  ــرة وتق ــة الزواه ــن عائل ــراد م ــا ألف ــود مليكته وتع
ــد  ــي تبع ــب« الت ــب الذي ــة »ج ــن قري ــة م ــى مقرب عل
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نحــو 20 كيلــو متــرا عــن مدينــة بيــت حلــم. وأضــاف: 
ــالل  ــود االحت ــة جن ــس، وبحماي ــتوطنون أم ــام املس ق
باقتحامهــا بســياراتهم وذلــك بعــد أن حفــروا شــارعني 
ترابيــني يصــالن إليهــا، معتبــراً أن الوصــول إليهــا هــو 
ــي اتخذهــا املســتوطنون  ــة اإلجــراءات الت ــج جلمل تتوي
علــى مــدار أشــهر عــدة مــن بينهــا االقتحامــات 
ــني  ــت أع ــت حت ــا مت ــوارع وكله ــر الش ــررة وحف املتك
وحمايــة جنــود االحتــالل الذين يشــجعون املســتوطنني 

ــذه األرض. ــى ه ــتيالء عل ــى االس عل

ــة  ــون األوراق القانوني ــا ميلك ــة أن أصحابه ــد بريجي وأك
ــا مــن إخطــارات  ــق أي ــم يتل تثبــت ملكيتهــم لهــا ول
ــتيالء  ــط االس ــال أن مخط ــأن، وق ــذا الش ــادرة به املص
ــات  ــالل وجمعي ــة االحت ــن حكوم ــوم م ــا مدع عليه
اســتيطانية متــول هــؤالء املســتوطنني وذلــك فــي إطــار 
ــرى  ــاريع أخ ــل مبش ــم يتص ــتيطاني ضخ ــروع اس مش
ــة  ــار سياس ــي إط ــوار ف ــة األغ ــي منطق ــة ف مقام
الضــم الصامتــة، مشــيراً إلــى انــه فــي حال الســيطرة 
علــى هــذه التلــة فــإن اجلمعيــات االســتيطانية تكــون 
قــد أحكمــت إغــالق منطقــة الباديــة الشــرقية التــي 
ــة  ــايدة إضاف ــان والرش ــي كيس ــدود قريت ــي ح ــع ف تق
ــن  ــة م ــات اخلالي ــم آالف الدومن ــب وتض ــب الذي ــى ج إل
ــة.  ــجار مختلف ــة بأش ــا مزروع ــن معظمه ــكان ولك الس

وأوضــح بريجيــة أن الذيــن ينفــذون مخطــط االســتيالء 
ــبيبة  ــمون بـــ »ش ــن يس ــم م ــة ه ــذه املنطق ــى ه عل
ــيطرة  ــن الس ــل م ــخ طوي ــم تاري ــن له ــالل« والذي الت
علــى جبــال وتالل فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربية 
التــي أقيمــت عليهــا مســتوطنات كبيــرة خــالل 
ــداء،  ــذا االعت ــإن ه ــك ف ــع: »لذل ــة. وتاب ــود املاضي العق
عبــارة عــن تنفيــذ لقــرارات وأوامــر صــدرت عــن أعلــى 
املســتويات فــي احلكومــة اإلســرائيلية وتاريــخ شــبيبة 
التــالل حافــل باجلرائــم اخملتلفــة وقــد ســبق لإلرهابــي 
ــا زعيــم حركــة »كاخ« أن دعمهــم وتبعــه بعــد  كاهان
ذلــك أرئيــل شــارون كــي تتحــول هــذه العصابــات إلــى 
مجموعــات رســمية تتلقــى الدعم الســخي لتســهيل 

ــطينية«. 67 ــي الفلس ــى األراض ــتيالء عل ــة االس عملي

مناطــق  عــدة  فــي  يعربــدون  مســتوطنون 
ــي  ــاق ف ــاص واالختن ــات بالرص ــة إصاب بالضف

ــدوم ــر ق ــزا وكف ــع وعن جب

ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــني بالرص ــة مواطن ــب ثالث أصي
باملطــاط بينهــم مســعف، والعشــرات باالختنــاق، 
مســاء أمــس، أثــر قمــع قــوات االحتــالل مســيرة كفــر 
قــدوم شــرق قلقيليــة، وخــالل مواجهــات علــى مدخــل 

67  جريدة القدس

بلدتــي جبــع وعنــزا جنــوب جنــني. فيمــا أطلقــت 
قــوات االحتــالل نيــران رشاشــاتها صــوب أراضــي 
ــوب قطــاع غــزة،  ــة خانيــوس جن املزارعــني شــرق مدين
ــي  ــات«، ف ــر عرف ــهيد ياس ــب »الش ــتهدفت ملع واس
ــم  ــا هاج ــة، بينم ــل الغازي ــوية بالقناب ــدة العيس بل
ــك،  ــر الدي ــا، وكف ــافر يط ــني مبس ــتوطنون املواطن مس
وياســوف، واللــنب الشــرقية، وأغلقــوا مفــرق »عصيــون« 

ــوع.  ــرة وتق ــني زعت ــي ب ــارع االلتفاف والش

ــود  ــأن جن ــان ب ــهود عي ــاد ش ــدوم، أف ــر ق ــي كف فف
االحتــالل أطلقــوا الرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، 
ــني  ــاه املواطن ــة، باجت ــوع بكثاف ــيل للدم ــاز املس والغ
الذيــن خرجــوا تنديــداً باالســتيطان فــي القريــة، 
وللمطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلــق منــذ 17 

ــاً.  عام

وأكــدت مصــادر محليــة، إصابــة 3 مواطنــني بالرصــاص 
جــراء  باالختنــاق  والعشــرات  مســعف،  بينهــم 
استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، خــالل مواجهات 

ــاً. ــم ميداني ــرى عالجه ــة، وج ــي القري ــت ف اندلع

وفــي جنــني، أصيــب عشــرات املواطنــني باالختنــاق 
بالغــاز املســيل للدمــوع، مســاء أمــس، خــالل مواجهات 
مــع االحتــالل علــى مدخــل بلدتــي جبــع وعنــزا جنــوب 

جنــني. 

وأفــاد مصــادر محليــة، بــأن املواجهــات اندلعــت مصــادر 
محليــة، بــأن املواجهــات اندلعــت عقــب نصــب قــوات 
االحتــالل حاجــز عســكري علــى شــارع جنــني – نابلــس 
ــل  ــى مدخ ــر عل ــز آخ ــع وحاج ــدة جب ــرق بل ــد مفت عن

بلــدة عنــزا.

الرصــاص  أطلقــوا  االحتــالل  جنــود  أن  وأوضحــت، 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ ــل الص ــي، وقناب املعدن
ــم  ــدد منه ــة ع ــى إصاب ــا أدى إل ــني، م ــوب املواطن ص

باالختنــاق.

وفــي القــدس، اســتهدفت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
مســاء أمــس، ملعــب »الشــهيد ياســر عرفــات«، 
ــل  ــن القناب ــال م ــا واب ــوية، بإطالقه ــدة العيس ــي بل ف

ــة.68 الغازي

68  جريدة القدس
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إصابــات خــال مواجهــات كفــر قــدوم وجنــوب 
ــي  ــل ف ــتوطنن تتواص ــداءات املس ــن واعت جن

مناطــق عــدة

ــعف  ــم مس ــاص بينه ــني بالرص ــتة مواطن ــب س أصي
والعشــرات بحــاالت اختنــاق متفاوتــة خــالل قمــع 
ــر  ــدة كف ــي بل ــعبية ف ــيرة ش ــالل مس ــوات االحت ق
أعقبــت  مواجهــات  وإثــر  قلقيليــة،  قــدوم، شــرق 
ــع  ــي جب ــل بلدت ــى مدخ ــكري عل ــز عس ــب حاج نص
الــذي واصــل  الوقــت  وعنــزا، جنــوب جنــني، فــي 
املواطنــني  بحــق  اعتداءاتهــم  املســتوطنون  فيــه 
مهاجمــة  علــى  أمــس،  وأقدمــوا،  وممتلكاتهــم 
ــا،  ــافر يط ــي مس ــاكنهم، ف ــني ومس ــازل املواطن من
مبحافظــة اخلليــل، واالعتــداء علــى مزارعــني فــي 
ــي  ــني ف ــي املواطن ــام أراض ــلفيت، واقتح ــة س محافظ

 محافظتي سلفيت وبيت حلم. 
فقــد أصيــب ســتة مواطنــني بجــروح بينهم مســعف، 
والعشــرات بحــاالت اختنــاق متفاوتــة خــالل قمــع قوات 
ــدة كفــر  ــالل مســيرة شــعبية انطلقــت فــي بل االحت
قــدوم، شــرق قلقيليــة، رفضــاً لالحتــالل واالســتيطان، 
وللمطالبــة بفتــح شــارع البلــدة املغلــق منــذ 17 عامــاً 

خدمــة للمســتوطنني.

واندلعــت مواجهــات عنيفــة فــي البلــدة بعــد انطــالق 
 مســيرة شــعبية تنديــداً باعتــداءات املســتوطنني.

ــن  ــر ب ــجد عم ــط مس ــي محي ــات ف ــزت املواجه وترك
ــاب، أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص  اخلط
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــة م ــفنجي بكثاف ــي واإلس املعدن
ســتة مواطنــني بجــروح، عولــج أربعــة منهــم ميدانيــاً، 
فيمــا نقلــت إصابتــان إلــى مستشــفى مبدينــة نابلــس 

ــالج. ــي الع لتلق

وقــال شــهود عيــان إن قــوات االحتــالل تعمــدت إطــالق 
العشــرات مــن قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بشــكل 
مباشــر باجتــاه أســطح املنــازل مــا أدى لوقــوع عشــرات 

اإلصابــات فــي صفــوف النســاء واألطفــال69.

اصابــة األســير املريــض بالســرطان عمــاد أبــو 
رمــوز بفيــروس بالكبــد

 أعلنــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم األحــد، 
ــد  ــاد عب ــرطان عم ــض بالس ــير املري ــة األس ــن إصاب ع
اخلالــق أبــو رمــوز )46 عامــا( من مدينــة اخلليــل، بفيروس 
فــي الكبــد لــم تعــرف طبيعتــه بعــد، وفــق مــا ابلــغ به 

األســير مــن قبــل اطبــاء مصلحــة ســجون االحتــالل.

69  جريدة األيام

وأوضحــت الهيئــة أن األســير أبــو رمــوز املعتقــل منــذ 
العــام 2004، واحملكــوم بالســجن 25 عامــا ويقبــع حاليــا 
فــي ســجن عوفــر، يعانــي مــن ورم ســرطاني فــي 
ــتئصال  ــة اس ــه عملي ــت ل ــني، وأجري ــة اخلصيت منطق

ــورم قبــل عــدة اســابيع. لل

وأضافــت أن األســير يعانــي أيضــا مــن مشــاكل وأوجــاع 
ــل ادارة  ــن قب ــي م ــال طب ــن اهم ــي م ــى، ويعان بالكل

ــالل. ــجون االحت س

ــالل  ــجون االحت ــي س ــى ف ــرى املرض ــدد األس ــغ ع ويبل
قرابــة 700 بحاجــة إلــى تدخــل عالجــي عاجــل، منهــم 
ــن  ــون م ــرون يعان ــرات آخ ــرطان، وعش ــون بالس مصاب

ــة.70 ــة مختلف ــرة ومزمن ــراض خطي أم

ــرائيلي  ــم االس ــون العل ــودانيون يحرق ــرون س متظاه
رفضــا للتطبيــع 

احــرق عشــرات املتظاهريــن الســودانيني، اليــوم األحــد، 
العلــم اإلســرائيلي وســط العاصمــة الســودانية، 

ــرائيل. ــع اس ــع م ــا للتطبي ــوم، رفض اخلرط

جــاء ذلــك حــالل وقفــة احتجاجيــة نّظمتهــا »القــوى 
ــس  ــر مجل ــام مق ــع«، أم ــة التطبي ــعبية ملقاوم الش
ــع  ــام« م ــات أبراه ــا »التفاقّي ــوم، رفض ــوزراء باخلرط ال

ــنطن.71 واش

ــي  ــل ف ــع الفصائ ــع م ــات جتتم ــة االنتخاب جلن
اهلل رام 

عقــدت جلنــة االنتخابــات املركزيــة، اليــوم األحــد، 
ــني  ــاء العام ــع األمن ــا م ــة رام اهلل، اجتماع ــي مدين ف

للفصائــل وممثلــي األحــزاب السياســية.

ــل  ــي الفصائ ــر، ممثل ــا ناص ــة حن ــس اللجن ــع رئي وأطل
علــى اجلــداول الزمنيــة التــي تتضمــن املــدد القانونيــة 
ــية(،  ــريعية، والرئاس ــة 2021 )التش ــات العام لالنتخاب
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــتجريها اللجن ــي س ــات الت والترتيب
احلاليــة والقادمــة ضمــن التحضيــر لالنتخابــات، وفــي 
مقدمتهــا تســجيل الناخبــني كأولــى مراحــل العمليــة 
االنتخابيــة، التــي ســتنطلق رســميا فــي العاشــر مــن 
ــا  ــام، منوه ــة أي ــدة خمس ــتمر مل ــل وتس ــباط املقب ش
ــاح  ــي مت ــكل الكترون ــني بش ــجيل الناخب ــى أن تس إل

ــة. ــي للجن ــع االلكترون ــى املوق ــا عل حالي

70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وبــنّي ناصــر أن هــذه االجتماعــات مــع الفصائــل التــي 
جتــري اليــوم فــي الضفــة الغربيــة ومــن املقــرر إجراؤهــا 
فــي قطاع غــزة، تأتــي ضمــن مســؤولية اللجنــة بتعزيز 
مشــاركة كافــة الفصائــل واألحــزاب السياســية فــي 
االنتخابــات، واالســتماع ملالحظاتهــم وآرائهــم فــي 
ــاح  ــة إلجن ــوات ضروري ــي خط ــة، وه ــة االنتخابي العملي
العمليــة الدميقراطيــة وضمــان أوســع مشــاركة فيهــا 
فــي الضفــة الغربيــة -مبــا فيهــا القــدس- وقطــاع غــزة 

علــى حــد ســواء.

مــن جهتهــم، أكــد اجملتمعــون أهميــة إجنــاح العمليــة 
االنتخابيــة، وكذلــك دعــم جهــود اللجنــة وإجراءاتهــا 

فيمــا يتعلــق بإجــراءات نزاهــة وعدالــة االنتخابــات.72

ويحاولــون  بجــروح  طفلــة  يصيبــون  مســتوطنون 
اختطافهــا فــي قريــة مادمــا جنــوب نابلــس

القــط  الطفلــة حــال مشــهور محمــد   أصيبــت 
هجــوم  جــراء  األحــد،  اليــوم  بجــروح،  عامــا(   11(
للمســتوطنني علــى منــزل عائلتهــا فــي قريــة مادمــا، 

جنــوب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، لـ«وفــا«، إن مســتوطنني هاجمــوا 
منــزل عائلــة الطفلــة الكائــن فــي املنطقــة اجلنوبيــة 
ــذه،  ــوا نواف ــارة، وحطم ــة، باحلج ــن القري ــرقية م الش
مــا أدى إلصابتهــا بجــروح فــي رأســها ووجههــا، كمــا 
ــن  ــوا م ــة متكن ــي القري ــا إال أن أهال ــوا اختطافه حاول

ــم. ــني أيديه ــن ب ــا م تخليصه

وأضــاف دغلــس أن الطفلة نقلــت إلحدى مستشــفيات 
ــة نابلس. مدين

مــن  متكــررة  العتــداءات  مادمــا  وتتعــرض 
منــازل  يهاجمــون  الذيــن  املســتوطنني  قبــل 
على املزارعــني  واالعتــداء  املواطنني وممتلكاتهــم، 
وطردهــم مــن أراضيهــم، حتــت حمايــة قــوات االحتــالل 
ــع  ــة، وتقطي ــوت متنقل ــة لوضع بي ــرائيلي، إضاف اإلس
املعمرة، فــي محاولــة لالســتيالء  الزيتــون  أشــجار 

القريــة.73 أراضــي  علــى 

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االثنن 2021/1/18

ــة  ــات احمللي ــاد الهيئ ــع احت ــث م ــتية يبح اش
آليــة معاجلــة الديــون واملســتحقات

ــه،  ــي مكتب ــتية، ف ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــث رئي بح
مبدينــة رام اهلل، أمــس، مــع احتــاد الهيئــات احملليــة، 
قضايــا تتعلــق بعمــل البلديــات والديــون واملســتحقات 
ــة  ــري املالي ــور وزي ــة، بحض ــدى احلكوم ــا ل ــا وعليه له
شــكري بشــارة، واحلكــم احمللــي مجــدي صالــح، ورئيــس 
االحتــاد موســى حديــد. وأوعــز اشــتية بتشــكيل جلنــة 
مــن وزارة املاليــة واحلكــم احمللــي واالحتــاد، تبــدأ عملهــا 
ــن  ــر، م ــذا األم ــة ه ــاص ملعاجل ــة تق ــع آلي ــوراً، لوض ف
ــي  ــهم ف ــا يس ــة، مب ــون املتراكم ــة الدي ــالل جدول خ
والنهــوض  للمواطنــني،  اخلدمــات  تقــدمي  مواصلــة 

ــات.  ــوي للبلدي ــاع التنم بالقط

أكــد اشــتية ضــرورة الشــراكة والتعــاون بــني احلكومــة 
والهيئــات احملليــة، لتوفيــر أفضــل اخلدمــات للمواطنــني، 
ــي  ــم ف ــزز صموده ــا يع ــة، مب ــة التحتي ــني البني وحتس
مدتهــم وبلداتهــم وقراهــم، داعيــاً الهيئــات إلــى 
مزيــد مــن اإلدارة احلكيمــة والترشــيد وحتســني اجلبايــة. 
ــدمي  ــى تق ــات، إل ــه للبلدي ــوزراء دعوت ــس ال ــدد رئي وج
ــهر  ــة الش ــل نهاي ــذ قب ــة للتنفي ــاريعها القابل مش
اجلــاري، لالســتفادة مــن املشــاريع التــي ســيتم إقرارهــا 
ــق العربيــة واإلســالمية، إضافــة  ــل مــن الصنادي بتموي
ــح  ــة لصال ــا احلكوم ــيقل رصدته ــون ش ــى 100 ملي إل

ــات. 74 ــآت والبلدي ــوزارات واملنش ــة لل ــة التحتي البني

نتنياهــو: ســنعمل خــال اليومــن علــى دعــم 
اســتيطان الشــبيبة فــي الضفــة

نقلــت القنــاة العبريــة الســابعة أمــس، عــن بنيامــني 
ــي  ــه ف ــرائيلية، قول ــة اإلس ــس احلكوم ــو، رئي نتنياه
ــم  ــل أن ننظ ــس: »آم ــة أم ــاع احلكوم ــتهل اجتم مس
خــالل اليــوم أو اليومــني القادمــني اســتيطان الشــبان 
فــي يهــودا والســامرة. أجــرى مــداوالت حــول ذلــك مــع 

ــك«. ــى أمــل الوصــول حلــل لذل ــر األمــن عل وزي

ــاً ورد فيــه  ومــن جهــة ثانيــة نشــر غانتــس أمــس بيان
أنــه جلــم محاولــة نتنياهــو منــع املصادقــة علــى بنــاء 

فلســطيني غيــر قانونــي، مــن خــالل اإلدارة املدنيــة.

ــس  ــاذ لرئي ــل ش ــاب تدخ ــي أعق ــه: »ف ــي بيان وورد ف
ــن  ــا م ــي قضاي ــكرية ف ــاط عس ــع أوس ــة م احلكوم
تعليمــات  غانتــس  وجــه  األمــن،  وزيــر  اختصــاص 
ــوات  ــزام بالقن ــة بااللت ــإلدارة املدني ــة ول ــة األمني للهيئ

74  جريدة القدس
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الرســمية«.

ــة  ــاع اإلدارة املدني ــدء اجتم ــع ب ــه وم ــني أن ــي الب وورد ف
الفلســطيني  البنــاء  علــى  للمصادقــة   – أمــس   –
أجــرت مصــادر فــي مكتــب رئيــس احلكومــة اتصــاالت 
ــف  ــت بوق ــة وطالب ــي اإلدارة املدني ــع ممثل ــرة م مباش
ــكرية  ــادر عس ــت مص ــا وأطلع ــي بذروته ــداوالت وه امل
ــداوالت. ــتمرار امل ــم باس ــرى وأمره ــا ج ــى م ــس عل غانت

ــس  ــب رئي ــاوز مكت ــمح بتج ــن أس ــس: »ل ــال غانت وق
مــن  اللجنــة  نشــاطات  للصالحيــات،  احلكومــة 
ــد  ــل، لق ــراءات عم ــد إج ــن وتوج ــر األم ــات وزي صالحي
ــد  ــي وال توج ــبوعي املاض ــة األس ــاع اللجن ــدد اجتم ح
أي ضــروري للمــس بإجــراءات ســليمة، خــالل تنفيذهــا، 
وإذا أراد رئيــس احلكومــة تقــدمي اعتراضــات فهــو يعــرف 

ــي«. ــم هاتف رق

وذكــرت القنــاة العبريــة 20 أن رؤســاء »اســتيطان 
ــي  ــبوعني ف ــن اس ــر م ــذ أكث ــدون من ــبيبة« يتواج الش
ــس  ــب رئي ــل مكت ــت مقاب ــة أقيم ــة احتجاجي خيم
ــل 11 يومــاً.  ــاً عــن الطعــام قب ــدأوا إضراب احلكومــة وب
ونقــل يوســي دغــان رئيــس اجمللــس االســتيطاني 
شــومرون مكتبــه إلــى هــذه اخليمــة فــي مطلــع 
االســبوع املاضــي وانضــم لالضــراب عــن الطعــام، 
ــي  ــبيبة ف ــتيطان الش ــم اس ــؤالء بتنظي ــب ه ويطال

الضفــة الغربيــة.75

ســلطات االحتــال تصــادق علــى بنــاء 087 
وحــدة ســكنية جديــدة فــي مســتوطنات 

الضفــة

ــى  صادقــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، عل
ــة  ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 780 وح بن
الغربيــة، وذلــك قبــل أيــام قليلــة مــن تنصيــب الرئيــس 

ــدن. األميركــي املنتخــب جــو باي

وقالــت حركــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية: »وافــق 
ــوم  ــة، الي ــى للتخطيــط فــي اإلدارة املدني اجمللــس األعل
)أمــس(، علــى خطــط لبنــاء 780 وحــدة ســكنية فــي 
ــة«. ــة الغربي ــق الضف ــي عم ــا ف ــتوطنات، معظمه املس

ــام  ــي األي ــدت ف ــرائيلية صّع ــة اإلس ــت احلكوم وكان
مخططــات  بنــاء  علــى  املصادقــة  مــن  األخيــرة 

بايــدن. تنصيــب  قبيــل  اســتيطانية 

وقالــت »الســالم اآلن«: »مــن خــالل الترويــج ملئــات 
الوحــدات االســتيطانية، يضــع رئيــس الــوزراء نتنياهــو 

75  جريدة القدس

الشــخصية  السياســية  مصاحلــه  أخــرى  مــرة 
فــوق مصالــح الدولــة. لــن يــؤدي هــذا النشــاط 
ــزاع  ــة حــل الن ــآكل إمكاني ــى ت االســتيطاني فقــط إل
مــع الفلســطينيني علــى املــدى الطويــل، ولكنــه علــى 
ــار  ــي مس ــال داع ف ــرائيل ب ــع إس ــر يض ــدى القصي امل

ــة«. ــدن القادم ــع إدارة باي ــي م تصادم

الرئاسة تدين

وأدان الناطــق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية 
نبيــل أبــو ردينــة، قــرار االحتــالل اإلســرائيلي.

ــر  ــتيطان غي ــى أن االس ــد عل ــة التأكي ــو ردين ــدد أب وج
ــس  ــرارات مجل ــي وق ــون الدول ــب القان ــرعي مبوج ش
األمــن الدولــي، وآخرهــا القــرار 2334 الــذي حظــي 
مبوافقــة دوليــة مبــا فيهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة، 

ــني. ــل الدولت ــض ح ــى تقوي ــط إل ــدف فق ــه يه وأن

واعتبــر أن هــذه القــرارات اإلســرائيلية املتتاليــة محاولة 
اســتباقية مــن قبــل احلكومــة اإلســرائيلية لتقويض أي 
جهــد قــد تقــوم بــه إدارة الرئيــس األميركــي املنتخــب 

جــو بايــدن، إلعــادة إطــالق عمليــة الســالم املتعثــرة.

وقــال أبو ردينــة: إن احلكومة اإلســرائيلية تســتقبل إدارة 
الرئيــس األميركــي املنتخب جــو بايدن باالســتيطان.

ودعــا الناطــق الرســمي باســم الرئاســة، اجملتمــع 
الدولــي إلــى التدخــل الفــوري والعاجل إلجبــار احلكومة 
اإلســرائيلية علــى وقــف تدميرهــا املمنهــج واخملطــط 
حلــّل الدولتــني، مؤكــداً أن االســتيطان يدمــر أّي فرصــة 
ــالل  ــق الســالم العــادل والشــامل بإنهــاء االحت لتحقي
ــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا  وإقامــة الدول

ــدود .1967 ــى ح ــرقية عل ــدس الش الق

 إدانة االحتاد األوروبي واألردن 
ــر  ــي بيت ــال املتحــدث الرســمي باســم االحتــاد األوروب ق
ســتانو: »إن قــرار إســرائيل األخيــر، باملضــي قدمــاً فــي 
خطــط املوافقــة علــى بنــاء مــا يقــارب مــن 800 وحــدة 
ــارض  ــة، يتع ــة الغربي ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي اس
مــع القانــون الدولــي ويقــّوض بشــكل أكبــر احتمــاالت 

حــّل الدولتــني القابــل للحيــاة«.

ــاء  ــه، مس ــدر عن ــان ص ــي بي ــي، ف ــاد األوروب ــا االحت ودع
أمــس، احلكومــة اإلســرائيلية إلــى تعليــق عمليــة 
ــتوطنة  ــكنية ملس ــدات س ــاء وح ــة لبن ــدة اجلاري املزاي

 جديدة بالكامل في »جفعات همتوس«. 
ــاء  ــى إنه ــراراً إل ــراراً وتك ــرائيل م ــا إس ــاد دع وكان االحت
البــؤر  وتفكيــك  االســتيطانية،  األنشــطة  جميــع 
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االســتيطانية التــي أقيمــت منــذ آذار 2001.76

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 2021/1/10 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

2021. /1/17

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)186( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 
املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــّية  ــخصّيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

ــية  ــورات سياس ــدة تط ــى ع ــر إل ــذا التقري ــرّق ه يتط
ــع  ــية واجملتم ــادة السياس ــى القي ــا عل ــل حتريض حتم
ــارة رئيــس  الفلســطيني فــي الداخــل وذلــك عقــب زي
ــة  ــى مدين ــو إل ــني نتنياه ــرائيلية بنيام ــة اإلس احلكوم

ــرة. الناص

ــع  ــرار من ــا ق ــي أحدثه ــة الت ــى الضج ــرق إل ــا تط كم
ــه  ــل، لكون ــي الداخ ــني« ف ــني جن ــم »جن ــرض فيل ع

ــا.” ــال وكاذب ــا بدي ــرض »واقع يع

رصد الصحافة املكتوبة

ــى  ــف« إل ــة »معاري ــي صحيف ــرا ف ــاالن نش ــرّق مق تط
زيــارة نتنياهــو إلــى مدينــة الناصــرة والتحريــض علــى 
ــك  ــا تل ــي أحدثته ــة الت ــتركة، والضج ــة املش القائم

ــة. ــاء املدين ــارة فــي صفــوف أبن الزي

مــا ورد فــي املقالــني هــو بالضبــط االســتراتيجية 
والسياســة التــي يحــاول نتنياهــو وكل صهيونــي 
ــر املهــدد وتفكيــك  ــي غي ــز العرب آخــر تطبيقهــا، تعزي
اخلطــاب الوطنــي الصامــد. وبالتأكيــد ان توقيــت زيارتــه 
ــل ذات  ــي الداخ ــطينية ف ــدات الفلس ــدن والبل ــى امل إل
ــزء  ــا ج ــي أيض ــن ه ــات، ولك ــدة باالنتخاب ــة وطي عالق
ــم  ــرى واالســتراتيجية جتــاه العال مــن السياســة الكب
العربــي، حيــث يتــم تهميــش القضايــا الوطنيــة وبنــاء 
ســالم اقتصــادي، بهــدف ضــرب وإضعــاف احلركــة 
الوطنيــة املناهضــة للوجــود اإلســرائيلي فــي الشــرق 

األوسط.

ــة  ــف نقط ــن تق ــني: »اي ــي املقال ــاء ف ــا ج ــب م وحس
التحــول الكبيــرة فــي توجــه نتنياهــو للناخبــني العرب؟ 
مــن يدعــي أن نتنياهــو يكــره العــرب، ال يفقــه شــيئا 

76  جريدة األيام

عّمــا يحــب أو يكــره نتنياهــو، كمــا وأنــه يؤلّــف 
ــان  ــو، كأي إنس ــه. نتنياه ــن مخيلت ــاءات م ــك االدع تل
طبيعــي، كمثــل كل صهيونــي طبيعــي، يحــب العــرب 
ــون اليهــود. هــو يحــب باألخــص، ألســباب  ــن يحب الذي

ــود.” ــزب الليك ــون حل ــن يصوت ــرب الذي ــية، الع سياس

ــوم  ــي ي ــي«.. ف ــال الثان ــي املق ــاء ف ــياق، ج ــي الس وف
ــو  ــو فيدي ــر نتنياه ــة الـــ 20، نش ــات البرملاني االنتخاب
قصيــر علــى حســابه علــى »الفيســبوك« قائــال: 
ــق  ــم لصنادي ــون بجماهيره ــرب يتدفق ــون الع »املصوت
االقتــراع«. بعــد نشــر هــذا الفيديــو اعتــذر وأوضــح انــه 
ــت للقائمــة املشــتركة،  ــر مــن التصوي يقصــد التحذي
ــو  ــالم أن »أب ــي س ــرة عل ــة الناص ــس بلدي ــى رئي ادع
مــازن« تواصــل معــه فــي يــوم االنتخابــات وحثّــه 
ــق  ــه لصنادي ــرة للتوج ــكان الناص ــجيع س ــى تش عل
حــزب  املشــتركة...  للقائمــة  والتصويــت  االقتــراع 
ــطينية  ــلطة الفلس ــح الس ــل مصال ــان ميثّ ــي البرمل ف
القاتلــة والســلطة فــي املقابــل تعمــل إلجناحهــا فــي 
ــا  ــة بطريقه ــي ان الدميقراطي ــذا يعن ــات – ه االنتخاب

ــالك.” لله

ورد فــي صحيفــة »يســرائيل هيــوم« مقــاالن يتطرّقــان 
ــطيني  ــود الفلس ــع الوج ــتوطنني م ــل املس ــى تعام إل
فــي الضفــة الغربيــة علــى أنــه غيــر قانونــي وال ميكــن 
ــتيطانية،  ــؤر االس ــرعنة الب ــم ش ــم يت ــرعنته إذا ل ش
ــع  ــة م ــي ذات اخلان ــطينيني ف ــع الفلس ــي وض وبالتال
املســتوطنني، مــا يحمــل نزعــا للشــرعية ويحــّول 

ــزاة. ــى غ ــاب األرض إل ــن أصح ــطينيني م الفلس

ــة«،  ــوية انتقائي ــوان »تس ــاء بعن ــذي ج ــال األول ال املق
ــذ  ــلون من ــتيطانية يتوس ــؤر االس ــكان الب ــى أن س ادع
أشــهر لتســوية مســتوطناتهم، فهنــاك 46 بــؤرة 
ــامرة(  ــودا والس ــاء )يه ــع أنح ــي جمي ــتيطانية ف اس
بقــرار  إلــى شــرعنتها  بحاجــة  الغربيــة  الضفــة 
حكومــي واحــد. ولكــن مــا جــرى هــو املصادقــة علــى 

ــطينيني. ــة للفلس ــر قانوني ــات غي بناي

واملقــال الثانــي أوجــز مــا ســبق بجملــة مفادهــا: علــى 
املســتوطنات اليهوديــة ان تتقوقــع وتتحــدد فــي الوقت 
ــع  ــطينية بالتوس ــلطة الفلس ــه الس ــوم في ــذي تق ال

فــي كل املنطقــة وحتظــى علــى مصادقــات لذلــك.”

ــرائيلي،  ــو« اإلس ــع »ماك ــي موق ــر ف ــال نش ــاول مق تن
قــرار منــع عــرض فيلــم »جنــني جنــني« فــي إســرائيل، 
ــم  ــرج الفيل ــار مخ ــن اجب ــدا ع ــخته، ع ــادرة نس ومص
محمــد بكــري بدفــع تعويضــات مببلــغ 175 ألــف 
شــيقل للمدعــي وهــو اجلنــدي فــي جيــش االحتيــاط، 
نيســيم مجناجــي، والــذي اشــترك فــي حملــة »الــدرع 
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الواقــي«، كمــا وعليــه ان يدفــع نفقــات احملكمــة مببلــغ 
ــيقل. ــف ش 50 أل

للروايــة  اإلســرائيلية  املالحقــات  زالــت  فمــا 
الفلســطينية مســتمرة ويتجلــى آخرهــا بنعــت فيلــم 
»جنــني جنــني« – والــذي يوثّــق اجملــزرة اإلســرائيلية فــي 
مخيــم جنــني لالجئــني – علــى انــه كاذب ويُظهــر واقعا 
غيــر موجــود امنــا هــو مــن ثمــرة أفــكار وخيــال اخملــرج. 
خرجــت هــذه املالحقــة مــن أروقــة السياســيني لتدخل 
ــا«،  ــم »قوننته ــذا يت ــرائيلية وبه ــم اإلس ــة احملاك أروق

ــاة. ــم والقض ــالل احملاك ــن خ ــة م ــاد الرواي وإخم

وتطــرّق املقــال إلــى مــا كتبتــه القاضيــة اإلســرائيلية 
ــن  ــو مواط ــي ه ــا: »املدع ــي حكمه ــيلش ف ــت س هلي
ــي  ــة ف ــش للخدم ــل اجلي ــن قب ــتدعاؤه م ــادي مت اس ع
ــم  ــي الفيل ــه ف ــد نفس ــي«، ووج ــدرع الواق ــة »ال حمل
ــن  ــر، مس ــخٍص آخ ــوال ش ــذ أم ــال ويأخ ــن يحت كم
ــل  ــع البدي ــرض الواق ــن ع ــزء م ــه ج ــذا كل ــز، وه وعاج

ــه. ــى علي ــكار املدع ــرة أف ــن ثم م

مواقع التواصل االجتماعي

 تويتــر / جدعــون ســاعر )عضــو برملــان عــن الليكــود( أن 
ــارك قــرار  ــدا. أب ــر مــن أن ال تصــل أب تصــل متأخــرا خي
احملكمــة اللوائيــة فــي اللــد منــع عــرض فيلــم »جنــني 
ــوده.  ــش وجن ــول اجلي ــب ح ــدم األكاذي ــذي ق ــني« ال جن
هــذا كان موقفــي وهــذا هــو القــرار الــذي اتخــذ قبــل 
ــندعم  ــن. س ــة واألم ــة اخلارجي ــي جلن ــهر ف ــع أش بض
ــم،  ــي العال ــة ف ــر أخالقي ــش االكث ــا، اجلي ــش دائم اجلي

ــوده. ــه وجن ضباط

تويتــر/ موشــي بوجــي يعالــون )رئيــس حــزب »تيليــم«( 
قــرار احملكمــة حــول منــع عــرض فيلــم »جنــني جنــني«، 
يصنــع عــدال تاريخيــا مــع اجلنــود بشــكل عــام، وجنــود 
وضحايــا املعركــة فــي جنــني وعوائلهــم بشــكل خاص. 
حريــة التعبيــر عــن الــرأي ليســت حريــة للكــذب 
والتشــهير والتحريــض. قــرار احملكمــة هــو درس مهــم 

ــر والكــذب. فــي احلــرب علــى ثقافــة التزوي

”فيســبوك«/ نفتالــي بينيــت )عضــو برملــان عــن ميينــا( 
محمــد بكــري هــو كاذب وســاقط حيــث شــّهر باســم 
ــر  ــدل بتأخي ــا الع ــمي. صنعن ــذا رس ــود – اآلن ه اجلن
ــي ذات  ــني ف ــي جن ــوا ف ــن حارب ــود الذي ــنوات. اجلن س
املعركــة – أنتــم ابطــال وجميــع شــعب إســرائيل 
ــن  ــا الـــ 13 م ــد الضحاي ــنذكر لألب ــم. س ــورون بك فخ
اجلنــود الذيــن وقعــوا فــي معركــة جنــني خــالل »الــدرع 

ــي.” الواق

ــان )عضــو برملــان عــن الليكــود(  ”فيســبوك«/ عــوزي دي
ــو  ــذا ه ــر: ه ــرق الكبي ــوا الف ــوا وافهم ــوا، انصت انصت
ــت  ــرب للتصوي ــني الع ــع املواطن ــن يدف ــني م ــرق ب الف
لليكــود وميثلهــم بشــكل الئــق وبــني مــن يحــاول بــكل 
ــن  ــك م ــي ويزب ــع الطيب ــم م ــول للحك ــرق الوص الط
ــاب  ــة لإلره ــة والداعم ــة للصهيوني ــتركة املعادي املش

ــكل فخــر! ب

»فيســبوك«/ آفــي ديختــر )عضــو برملــان عــن الليكــود( 
تطعيــم اإلســرائيليني أوال، داخــل اخلــط االخضــر وفــي 

يهــودا والســامرة. هــذه سياســة دولــة إســرائيل.

افتتــح صبــاح اليــوم اعضــاء برملــان ســابقون ونشــطاء 
فــي منظمــات يســارية حملــة تطالــب إســرائيل 
تطعيــم  مــع  بالتــوازي  الفلســطينيني  بتطعيــم 
ــطينيني  ــا للفلس ــس حب ــذا لي ــرائيل. ه ــي إس مواطن
كمــا هــي بصقــة وصفعــة بوجــه ماليــني اإلســرائيليني 
ــالل  ــك خ ــن ذل ــون ثم ــا ويدفع ــون كورون ــن يحارب الذي

ــر. ــام األخي الع

ملــاذا علــى إســرائيل ان تأخــذ مســؤولية تطعيــم 
ســكان غــزة، قبــل ان تنهــي تطعيــم جميــع مواطنيها 
ــك  ــة وأولئ ــو احلمل ــل كاتب ــاذا فع ــا(؟ م ــودا وعرب )يه
الذيــن ميولونهــا، لكــي يقنعوا الســلطة الفلســطينية 
ــم  ــرائيليني؟ ل ــة اإلس ــور لقتل ــع أج ــن دف ــدول ع الع
تكــن لديهــم اجلــرأة احلديــث عــن ذلــك خــالل زيارتهــم 
ــع  ــان م ــي البرمل ــوا ف ــم صوت ــا وانه ــى رام اهلل، كم إل
املشــتركة ضــد قانــون اخلصــم! هــم بحاجــة لتطعيــم 

ضــد النفــاق.

”فيســبوك«/ آفــي ديختــر )عضــو برملــان عــن الليكــود( 
ــام  ــود أم ــا اجلن ــي قاده ــة الت ــة الصعب ــالل املعرك خ
ــدرع  ــة »ال ــن حمل ــن ضم ــني م ــي جن ــني ف ــات اخملرب مئ
الواقــي« )2002(، حــاول الفلســطينيون خلــق واقع كاذب 
ســقط فيــه مئــات الفلســطينيني األبريــاء. معلومــات 
اســتخباراتية واضحــة وثاقبــة فنـّـدت علــى الفــور هــذه 
ــري،  ــد بك ــرج محم ــردع اخمل ــم ي ــذا ل ــب. إال ان ه األكاذي
كاره إســرائيل املعــروف، مــن انتــاج فيلم كاذب ومشــّوه 

يحيــي نســخة اجملــزرة التــي لــم تكــن.

قــادت مجموعــة مــن احملاربــني وعائــالت الضحايــا 
ــب  ــمهم الطي ــى اس ــاظ عل ــة للحف ــة قانوني معرك
للمحاربــني والضحايــا. جنحــوا فــي هــذه املعركــة أمــام 

ــري.)...( . ــينمائي بك ــرب الس اخمل

تويتــر/ ميكــي زوهــر )عضــو برملــان عــن الليكــود( 
تلقينــا اثباتــا آخــرا أننــا صدقنــا فــي ادعائنــا ان القائمة 
املشــتركة ال تخــدم مصالــح مواطنــي إســرائيل العرب، 
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امنــا تشــجع الشــرخ بــني اليهــود والعــرب.

ــض  ــدة التحري ــي ولي ــوم ه ــة الي ــرات العنيف املظاه
املســتمر مــن قبــل أعضــاء البرملــان مســتخدمني هــذا 

ــم. ــى أصواته ــول عل ــوذ للحص ــق املنب الطري

ــة  ــو نتيج ــتطالعات ه ــا لالس ــم وفق ــاف قوته إضع
ــي. ــع العرب ــة اجملتم ليقظ

تويتــر/ بتســلئيل ســموتريتش )عضــو برملــان عــن 
ميينــا( هــذا املطلــب، منــع تبييــض البنــاء العربــي علــى 
ــة،  ــتوطنات اليهودي ــوية املس ــم تس ــى أن تت ــل إل األق
ــَم  ــح ل ــر الواض ــن غي ــي وم ــادق وعمل ــب ص ــو مطل ه
ــس  ــب رئي ــا اطال ــاه. أن ــذا االجت ــر به ــم يفك ــو ل نتنياه
ــل ان  ــد إذ ال يُعق ــوم األح ــة ي ــاء اجللس ــة بإلغ احلكوم
يجفــف االســتيطان اليهــودي ومــن جهــة أخــرى يقــوم 

ــرب. ــاء للع ــض البن بتبيي

تويتــر/ يئيــر نتنياهــو )جنــل رئيــس احلكومــة( أمــر 
ــني منظمــي مظاهــرات بلفــور.  مذهــل. انظــروا مــن ب
ــطينية... ــلطة الفلس ــة للس ــيوعية داعم ــة ش مجموع

رصد اإلعالم املرئي واملسموع

النشــرة  اإلســرائيلي  البــث  هيئــة  )كان(  املصــدر: 
اإلخباريــة املســائية، يلقــي هــذا التقريــر الضــوء 
ــالل«  ــي أطلقتهــا »شــبيبة الت ــى االحتجاجــات الت عل
علــى إثــر مصــرع املســتوطن »أهوفيــا ســندك«، بعــد 
ــق  ــه برش ــبب قيام ــه، بس ــرطة ل ــراد الش ــاردة أف مط
ــطينيني. ــني الفلس ــن املواطن ــارة م ــى امل ــارة عل احلج

ــلطات  ــاهل الُس ــدى تس ــالل التقرير م ــن خ ــر م ويظه
الشــرطة  وأفــراد  اجليــش  وقــوات  اإلســرائيلية 
اإلســرائيلية مــع املســتوطنني احملتجــني، والذيــن مت 
توثيقهــم وهــو يالحقــون عابــري ســبيل فلســطينيني 
ويقومــون برشــق احلجــارة عليهــم، وعــدم التعامــل مــع 
ــي الــالزم لكبــح أعمالهــم  احملتجــني بالشــكل القانون
العنيفــة، وعــدم تقدميهــم للقانــون، فــي الوقــت الــذي 
تفتــح بــه قــوات اجليــش اإلســرائيلي »اجلبهــات« أمــام 
الفلســطينيني احملتجــني علــى العنــف وتقــوم بإطــالق 
ــوع  ــيل لدم ــاز املس ــقهم بغ ــم ورش ــاص عليه الرص
ــاهل  ــم! تس ــم واعتقاله ــع احتجاجه ــل من ــن أج م
ــتوطنني  ــف املس ــة عن ــرائيلية مبعاجل ــلطات اإلس الُس
ــبيبة  ــن( وش ــع الثم ــر )تدفي ــاغ محي ــاع ت ــة أتب وخاص
ــف  ــة العن ــر مبمارس ــادي أكث ــم للتم ــالل، تدفعه الت

ــا77. ــرطة أيًض ــطينيني والش ــد الفلس ض

77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

العاهــل األردنــي والرئيــس املصــري يبحثــان مســتجدات 
ــطينية القضية الفلس

بحــث العاهــل األردنــي امللــك عبــد اهلل الثانــي، والرئيس 
اإلثنــني،  اليــوم  الفتــاح السيســي،  املصــري عبــد 
ــة،  ــة واإلقليمي ــاحتني العربي ــى الس ــتجدات عل املس

ــطينية. ــة الفلس ــا القضي ــي مقدمته وف

ــل  ــا العاه ــي أجراه ــات الت ــالل املباحث ــك خ ــاء ذل ج
ــمان  ــر بس ــي قص ــي، ف ــس السيس ــع الرئي ــي م األردن

ــان. ــة عّم ــة األردني بالعاصم

وأكــد العاهــل األردنــي موقــف األردن الواضــح والثابــت 
ــى ضــرورة  ــة الفلســطينية، والداعــي إل ــال القضي حي
ــى أســاس حــل  ــق الســالم العــادل والشــامل عل حتقي
ــطينية  ــة الفلس ــام الدول ــن قي ــذي يضم ــني، ال الدولت
املســتقلة، ذات الســيادة والقابلــة للحيــاة، علــى حــدود 
ــدس  ــا الق ــام 1967، وعاصمته ــران ع ــن حزي ــع م الراب

ــرقية. الش

ورحــب مبخرجــات قمــة »العــال« التــي ُعقــدت مؤخــرا 
ــي  ــهمت ف ــعودية، وأس ــة الس ــة العربي ــي اململك ف

ــي. ــف العرب ــدة الص ــن ووح ــز التضام تعزي

ــي  ــس السيس ــع الرئي ــي م ــل األردن ــث العاه ــا بح كم
ســبل مواصلــة تعزيــز التعــاون الثنائــي فــي مختلــف 
ــة  ــة التاريخي ــات األخوي ــق العالق ــدا عم ــاالت، وأك اجمل

ــن78. ــني البلدي ب

غيــر  االســتيطانية  النشــاطات  ايرلنــدا: 
الدولتــن حــل  وتقــوض  قانونيــة 

كوفينــي:  ســاميون  االيرلنــدي  اخلارجيــة  قال وزيــر 
األراضــي  فــي  االســتيطاني  إن النشــاط 
ــون  ــب القان ــي مبوج ــر قانون ــة غي ــطينية احملتل الفلس
الدولي، وكرر دعوتــه للحكومــة اإلســرائيلية لوقــف 

االســتيطانية. األنشــطة  جميــع 

وأضــاف فــي بيــان له، حول إعــالن اســرائيل بنــاء وحدات 
اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة الغربية »أشــعر 
بخيبــة أمــل شــديدة إزاء إعالن الســلطات اإلســرائيلية 
فــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع عــن 800 وحــدة 
اإلســرائيلية  املســتوطنات  داخــل  أخــرى  ســكنية 
ــي  ــتيطاني ف ــاط االس ــة. النش ــة الغربي ــي الضف ف
ــب  ــي مبوج ــر قانون ــة غي ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
القانــون الدولــي. ايضــا مــا زلــت قلقــا للغايــة بشــأن 
ــن  ــر م ــم أكث ــدة تض ــتوطنة جدي ــاء مس ــة بن مناقص
1200 وحــدة ســكنية فــي )جفعــات هاماتــوس(. إن 

78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــة احلساس ــذه املنطق ــي ه ــتوطنات ف ــيع املس توس
مــن الناحيــة االســتراتيجية بــني القــدس وبيــت حلــم 
ســيقوض قابليــة البقــاء والتواصــل اإلقليمــي لدولــة 
فلســطينية مســتقبلية وإمكانيــة حــل الدولتــني 
التفاوضــي مبــا يتماشــى مــع الشــروط املتفــق عليهــا 

ــا«. دولًي

وكــرر الوزيــر كوفينــي، دعوتــه للحكومــة اإلســرائيلية 
ــطة  ــع األنش ــف جمي ــرار ووق ــذا الق ــن ه ــع ع للتراج
االســتيطانية، وفــال »إننــي أحــث جميــع األطــراف على 
ــة  ــراءات األحادي ــب اإلج ــي وجتن ــون الدول ــرام القان احت
التــي تقــوض الثقــة والثقــة - وهمــا عنصران حاســمان 

الســتئناف املفاوضــات الهادفــة - بــني األطــراف«.79

ســفيرة فرنســا لــدى لبنــان تؤكــد ضــرورة 
توفيــر حيــاة كرميــة لاجئــن ودعــم »األونــروا”

ــرورة  ــو، ض ــان آن غري ــدى لبن ــا ل ــفيرة فرنس ــدت س أك
ــم  ــطينيني، ودع ــني الفلس ــة لالجئ ــاة كرمي ــر حي توفي
ــني،  ــركاء األوروبي ــع الش ــاون م ــروا« بالتع ــة »األون وكال

ــؤولياتها. ــا ومس ــام بواجباته ــن القي ــا م لتمكينه

دولــة  ســفير  اســتقبال  خــالل  غريــو  وشــددت 
فلســطني لــدى لبنــان أشــرف دبــور لهــا، اليــوم االثنــني، 
ــعبنا  ــوق ش ــة حلق ــية الداعم ــف الفرنس ــى املواق عل
ــة  ــامل للقضي ــادل وش ــل ع ــاد ح ــطيني، وإيج الفلس

الفلســطينية.

ــات  ــاع اخمليم ــى أوض ــو، عل ــفيرة غري ــور الس ــع دب وأطل
احلياتيــة  والظــروف  لبنــان،  فــي  الفلســطينية 
ــعبنا  ــاء ش ــها أبن ــي يعيش ــة الت ــية الصعب واملعيش

ــا. فيه

ــة  ــم القضي ــي دع ــا ف ــة لفرنس ــف الثابت ــن املواق وثم
ــدا  ــة، مؤك ــل الدولي ــة احملاف ــي كاف ــطينية ف الفلس
ــر  ــد مؤمت ــاس لعق ــود عب ــس محم ــة الرئي ــة رؤي أهمي

ــالم. ــي للس دول

ــيق  ــاون والتنس ــتمرار التع ــى اس ــان عل ــق اجلانب واتف
ــني80. ــني البعثت ــا ب ــة وتعزيزه ــر العالق وتطوي

79  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــتوطنن  ــاب املس ــف إره ــب بوق ــتية: نطال اش
ــوض  ــي تق ــتيطانية الت ــة االس ــم الهجم وجل

ــن ــل الدولت ح

جــّدد التأكيــد: احلكومــة جاهــزة لتضــع كل مــا هــو 
ممكــن مــن أجــل إجنــاح العمليــة االنتخابيــة

ــن  ــن املراقب ــق م ــر فري ــي لتحضي ــاد األوروب ــا االحت دع
ــات ــى االنتخاب ــراف عل ــن لإلش الدولي

 الطعومــات التــي طلبناهــا ضــد كورونــا فــي طريقها 
ــا قريبا الين

ــاب  ــف إره ــتية بوق ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــب رئي طال
الهجمــة  شــعبنا، وجلم  أبنــاء  املســتوطنني بحق 
بهــا  تقــوم  التــي  املســبوقة  غيــر  االســتيطانية 

إســرائيل، مــن أجــل تقويــض حــل الدولتــني«.

وقــال اشــتية فــي مســتهل جلســة مجلــس الــوزراء، 
ــرار احلكومــة اإلســرائيلية بإنشــاء  ــني، إن ق ــوم اإلثن الي
760 وحــدة اســتيطانية، يــدل ليــس فقــط علــى 
ــع اإلدارة  ــرائيل م ــه إس ــوم ب ــذي تق ــن ال ــباق الزم س
األميركيــة املنتهيــة واليتهــا، بــل إنهــا تســتقبل 
الرئيــس األميركــي املنتخــب جــو بايــدن بهــذه احلزمــة 

ــتيطانية«. ــاريع االس ــن املش م

اإلدارة  تبــذل  أن  أملــه  الــوزراء عــن  رئيــس  وأعــرب 
أجــل  مــن  ممكــن،  جهــد  كل  اجلديــدة  األميركيــة 
ــبوقة  ــر املس ــتيطانية غي ــة االس ــذه الهجم ــم ه جل
التــي تقــوم بهــا إســرائيل، ســواء كان ذلــك فــي 
ــي  ــة األراض ــي بقي ــا، أو ف ــا حوله ــدس، وم ــة الق مدين

. لفلســطينية ا

ــكل  ــم ب ــف العال ــرورة أن يق ــى ض ــد عل ــّدد التأكي وج
ــل  ــروع ح ــي مش ــؤولياته، وأن يحم ــام مس ــة أم جدي

ــا. ــا دولي ــال اجماع ــذي ين ــني، ال الدولت

وأشــار إلــى أن هــذه الهجمــة ترافقهــا هجمــة أخــرى 
ــة  ــي قري ــرى ف ــا ج ــتوطنني، وم ــاب املس ــق بإره تتعل
ــرر  ــوذج يتك ــو من ــط ه ــال الق ــة ح ــق الطفل ــا بح مادم
الفلســطينية،  األراضــي  بكامــل  يومــي  بشــكل 
واالعتــداء ليــس فقــط علــى األطفــال، ولكنــه يطــال 

ــعبنا. ــدرات ش ــم مق معظ

وفــي ســياق آخــر، طالــب باإلفــراج الفــوري عــن الطفــل 
املقدســي عبــد الرحمــن البشــيتي )15 عامــا(، املصــاب 
ــالل  ــجون االحت ــي س ــرض ف ــد تع ــة، وق ــراض مزمن بأم

إلــى أقســى أنــواع التعذيــب.



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

56

 المجلد التاسع والعشرين

موعــد  حتديــد  بشــأن  الرئاســي  املرســوم  وحــول 
ــات العامــة، قــال رئيــس الــوزراء: نكــرر القــول  االنتخاب
إن احلكومــة جاهــزة لتضــع كل مــا هــو ممكــن مــن أجــل 
ــا  ــا، ونحتاجه ــي نريده ــة الت ــة االنتخابي ــاح العملي إجن
ليــس فقــط مــن أجــل إنهــاء االنقســام، ولكــن أيضــا 
مــن أجــل إعــادة الوهــج الدميقراطــي للمؤسســة 
ــي  ــكل دميقراط ــة بش ــاة اليومي ــطينية، وللحي الفلس
ــا كان،  ــطينية، وحيثم ــي الفلس ــي األراض ــعبنا ف لش
ــي،  ــروعنا الوطن ــز مش ــاءت لتعزي ــات ج ــذه االنتخاب ه
وإلعــادة صياغــة الوحــدة الوطنيــة علــى أســاس 

ــي. دميقراط

وأعــرب عــن أملــه أن يتكلــل احلــوار الفلســطيني 
الفلســطيني الــذي ســيعقد فــي األســبوع األول مــن 
الشــهر املقبــل فــي القاهــرة بحضــور جميــع الفصائل 
بالنجــاح، وإن بنــد النقــاش ســوف يكــون متعلقــا 
بكيفيــة جنــاح االنتخابــات، ونعــول عليــه كثيــرا، ونأمــل 

ــر. ــات تذك ــة عقب ــاك أي ــون هن أال تك

كمــا تطــرّق إلــى مشــاركة أهلنــا فــي القــدس 
ــا  ــت إنه ــرائيل قال ــه: إس ــة، بقول ــة االنتخابي بالعملي
ــات املوقعــة، وأحــد أهــم بنودهــا هــي  ــزم باالتفاقي تلت
ــي  ــاد األوروب ــو االحت ــك ندع ــيني، ولذل ــاركة املقدس مش
يتــم  أن  الفلســطيني  اخلارجيــة  وزيــر  مــن خــالل 
ــق مــن املراقبــني الدوليــني لإلشــراف علــى  ــر فري حتضي
بهــذا  مســاعدتنا  أساســي  وبشــكل  االنتخابــات، 

ــدس. ــي الق ــأن ف الش

ــي  ــجيل ف ــى التس ــني إل ــوزراء املواطن ــس ال ــا رئي ودع
ســجل االنتخابــات، كونهــا عرســا وطنيــا وجديــا 
وحقيقيــا، منوهــا إلــى أن أوســع مشــاركة ليــس فقــط 
ــيصوتون  ــذي س ــا ال ــن ابنائن ــد م ــن العدي ــا م تعطش
ألول مــرة، ولكــن أيضــا لتكــون للعمليــة الدميقراطيــة 
مصداقيــة ومشــاركة شــعبية واســعة، وأيضــا ليكــون 
للمجلــس التشــريعي املنتخــب وزنــه فــي عيــون 

ــني. املواطن

وقــّدم اشــتية شــكره ألبنــاء شــعبنا فــي محافظــات 
التــي  باإلجــراءات  التزامهــم  الوطــن كافــة علــى 
فيــروس  مبواجهــة  واملتعلقــة  احلكومــة  أعلنتهــا 
ــج  ــاءت بنتائ ــات ج ــذه االلتزام ــدا أن ه ــا، مؤك كورون
طيبــة واألرقــام بشــكل يومــي تتجــه نحــو االنخفــاض، 
ــة مــن  وعليــه مت االســتمرار باإلجــراءات املتبعــة للوقاي
ــبوعيني  ــي األس ــال ف ــه احل ــو علي ــا ه ــروس كم الفاي

ــني. املاضي

قــد  التــي  الفيــروس  ضــد  الطعومــات  ان  وأعلــن 
طلبناهــا فــي طريقهــا الينــا فــي القريــب العاجــل، وال 

يوجــد تاريــخ محــدد فــي هــذا املوضــوع، وقــد قمنــا في 
ــم  ــون طع ــل 2 ملي ــن أج ــد م ــوزراء بالتعاق ــس ال مجل
بقيمــة 10 ماليــني دوالر أميركــي، وســتكون هنــاك 

ــا. ــددة أيض ــادر متع ــن مص ــرى م ــات أخ طعوم

وفــي ســياق متصــل، قــال »إن الضغوطــات التــي 
قمنــا بهــا بجانــب اجملتمــع الدولــي، مــن أجــل ان تقــوم 
إســرائيل بتطعيــم أســرانا فــي الســجون، والتــي 
أكــدت أنهــا ســتلتزم بذلــك، تدلل علــى أن اإلرادة ســواء 
مــن قبلنــا أو مــن قبــل اجملتمــع الدولــي والضغوطــات 
ــة التــي متــارس بهــذا املوضــوع هــي التــي دائمــا  اجلدي

ــل«. ــر دلي ــذا خي ــوة، وه ــج املرج ــرز النتائ حت

ــاء شــعبنا املســيحيني  ــوزراء أبن ــس ال ــأ مجل كمــا هن
وأهلنــا األرمــن مبناســبة عيــد امليــالد اجمليــد للطوائــف 

ــة. األرمني

ــوزراء فــي  ــه مــن املقــرر أن يناقــش مجلــس ال وقــال إن
ــة،  ــلفيت كامل ــة س ــر محافظ ــة تطوي ــته خط جلس
وحتويــل جــواز الســفر الفلســطيني الــى جــواز ســفر 
بيومتــري، وهــو النمــوذج العاملــي جلواز الســفر، مشــيرا 
ــني،  ــن عام ــر م ــوزة ألكث ــت محج ــدات كان ــى أن املع إل
ــوف  ــه س ــاء علي ــا اآلن، وبن ــراج عنه ــم االف ــوف يت وس
يكــون اجلــواز الســفر الفلســطيني مبســتوى اجلــوازات 
ــي  ــات الت ــة، واملعلوم ــة النوعي ــن ناحي ــم م ــي العال ف

ــا. يحتويه

ــا  ــود أهلن ــز وج ــك تعزي ــس كذل ــيناقش اجملل ــع: س وتاب
مــن البــدو فــي األماكــن التــي يتواجــدون فيهــا، وتقــدمي 
ــب  ــاعدتهم، بجان ــل مس ــن أج ــن م ــو ممك ــا ه كل م
ــدة مــع شــركات  ــورة جدي ــى فات مناقشــة االتفــاق عل
ــة  ــد اتفاقي ــوف يعتم ــطينية، وس ــاالت الفلس االتص
الدفــع االلكترونــي مــع الشــركة التــي ربحــت العطــاء، 

ــة نوعيــة فــي اخلدمــة. كــون ذلــك ســيحقق نقل

 وأشــار إلــى أنــه ســتتم مناقشــة تأجيــر حزمــة 
ــه  ــا أن ــاع، موضح ــة لالنتف ــي الدول ــن أراض ــدة م جدي
مــن أجــل التطويــر ســيتم ليــس فقــد تســييج أراضــي 
ــة  ــرورة ملح ــن الض ــا، ولك ــاف حلمايته ــة واألوق الدول
ــر  ــس تأجي ــى اجملل ــروض عل ــوم مع ــتثمارها، والي الس
مســاحات ال بــاس بهــا ملســتثمرين فلســطينيني، وهذا 
األمــر يتــم مــن خــالل جلنــة تقــوم بعملهــا بشــفافية 

ــه. ــل وج ــى أكم وعل

وتابــع: يناقــش اجمللــس أيضــا قضايــا متعلقــة باملعلمني 
ــة  ــوم بدراس ــة تق ــكيل جلن ــك تش ــم، وكذل وحقوقه
ــم  ــض منه ــلطة، والبع ــي الس ــود ف ــي العق موظف
لــه 12 عامــا وأكثــر علــى بنــد العقــود، ولديهــم حــق 
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ــم. ــا أن نقيمه علين

ــيناقش  ــوزراء س ــس ال ــد أن مجل ــدد، أك ــذا الص وبه
ــه  ــى علي ــذي مض ــود ال ــي العق ــة ملوظف ــكيل جلن تش

ــيبقى. ــه س ــت جدارت ــن يثب ــل، وم ــت طوي وق

ــوم  ــوزراء الي ــس ال ــى مجل ــروض عل ــه مع ــح أن وأوض
مناقشــة إنشــاء املستشــفى العســكري، خلدمــة 
ــكيل  ــرى تش ــث ج ــة، حي ــزة األمني ــي األجه ــا ف أبنائن
جلنــة منــذ أكثــر مــن شــهر، لدراســة جــدوى انشــائها، 
ــوص. ــذا اخلص ــة به ــات معروض ــر وتوصي ــاك تقري وهن

ــني  ــن القوان ــددا م ــيناقش ع ــس س ــى أن اجملل ــار إل وأش
املتعلقــة باملنافســة، وحمايــة أراضــي الدولــة، وشــروط 
ترخيــص مقاولــي االنشــاءات، ونظــام تشــكيل محاكم 
ــاس  ــود عب ــس محم ــى أن الرئي ــيرا إل ــتئناف، مش االس
قــد أقــر ثالثــة قوانــني متعلقــة بالســلطة القضائيــة، 
عليــه  وبنــاء  اســتئناف،  محاكــم  انشــاء  ومنهــا 
ــاع  ــي قط ــتئناف ف ــم اس ــع محاك ــاك أرب ــتكون هن س
غــزة، واخلليــل، ونابلــس، ورام اهلل، ولذلــك مطلــوب مــن 
مجلــس الــوزراء أن يســاهم فــي إنشــاء هــذه احملاكــم 
ــفافية  ــون بش ــث يك ــي، بحي ــم القضائ ــز اجلس وتعزي
ــية  ــع سواس ــني، فاجلمي ــة املواطن ــي خدم ــة، وف عالي

ــون.81 حتــت القان

الثاثاء 2021/1/19

ــاء  ــاءات لبن ــرح عط ــتيطانية تط ــركات اس ش
حــي اســتيطاني شــرق نابلــس

ــة  ــمال الضف ــي ش ــتيطانية ف ــركات اس ــت ش طرح
الغربيــة، عطــاءات لبنــاء حــي اســتيطاني شــمال 
ــس. ــة نابل ــرقي مدين ــوب ش ــار( جن ــتوطنة )ايتم مس

ــتيطاني  ــي اس ــة ح ــتتم إقام ــروع، فس ــاً للمش ووفق
بأساســات مكتملــة، وليــس منــازل مركبــة، ويشــمل 
بنــاء العشــرات مــن املنــازل مبســاحات متشــابهة، 
تصــل إلــى 150 متــراً مربعــاً مــع حديقــة كبيــرة، يجري 

ــييدها. ــدء بتش ــل الب ــا قبي ــاً لبيعه ــويق حالي التس

ــن  ــد م ــوم واح ــد ي ــروع، بع ــن املش ــالن ع ــي اإلع ويأت
ــز  ــتيطانية، تترك ــدة اس ــاء 792 وح ــى بن ــة عل املصادق
غالبيتهــا فــي شــمال الضفــة ومــن بينهــا مســتوطنة 

ــورة. ــار( املذك )ايتم

وجتثــم علــى أراضــي نابلــس 13 مســتوطنة، و55 بــؤرة 
ــتيطانية  ــرق االس ــا الط ــع أوصاله ــتيطانية، وتقط اس
والتــي  كيلومتــرات،   104 بطــول  االلتفافيــة 

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 تسببت بتدمير ما مساحته 10393 دومناً. 
أراضــي  فــي  لــه  معســكراً   24 االحتــالل  ويقيــم 

 احملافظة، ويفرض إغالقاً على 80 منطقة. 
وميثــل الشــارع االلتفافــي البديــل لشــارع حــوارة 
ــتيطانية  ــاريع االس ــر املش ــن أخط ــداً م ــس، واح الرئي

ــس. ــي نابل ف

وميتــد الشــارع املعلــن مــن حاجــز حــوارة )جنــوب 
نابلــس( وحتــى حاجــز زعتــرة )جنوبــاً(، بطــول 5,7 كيلــو 
متــر، وســيدمر 393 دومنــاً مــن أراضــي: ياســوف، حــوارة، 

ــون. ــجار الزيت ــة بأش ــا 201 دومن مزروع ــا، منه وبيت

ــه ال يقتصــر  وتكمــن خطــورة هــذا الشــارع، فــي كون
علــى مســاحة األراضــي التــي ســيدمرها، بــل يشــمل 
أيضــاً مــا مســاحته 2820 دومنــاً كمناطــق عازلــة علــى 

جانبــي الشــارع مينــع االقتــراب منهــا.

وســيحد الشــارع مــن التوســع العمرانــي، وســيحاصر 
البيــوت الواقعــة بــني الشــارع القــدمي والشــارع اجلديــد، 
وســيدمر أجــزاء كبيــرة مــن حســبة بيتــا التــي تشــكل 

مصــدر رزق ملئــات العائــالت الفلســطينية82.

“اخلارجيــة« تتعهــد مباحقــة الســفير فريدمان 
قانونيــاً بعــد اعترافــه باملشــروع االســتيطاني 

داوود” »مدينة 

ــفير  ــة الس ــني مبالحق ــة واملغترب ــدت وزارة اخلارجي تعه
األميركــي لــدى دولــة االحتــالل ديفيــد فريدمــان قانونيا، 
ــة داوود«  ــتيطاني »مدين ــروع االس ــه باملش ــد اعتراف بع

ــة. وســط القــدس احملتل

وأكــدت الــوزارة فــي بيــان لهــا، اليــوم الثالثــاء، أن 
ومســاحتها  حدودهــا  بكامــل  الشــرقية  القــدس 
ــي أرض  ــلوان ه ــدة س ــة وبل ــدة القدمي ــا البل ــا فيه مب
فلســطينية محتلــة منــذ عــام 1967، وهــي العاصمــة 
األبديــة لدولــة فلســطني، »الباقيــة رغمــا عــن فريدمان 
ــف  ــة واليتهــا واخلارجــة عــن كل تصني ــه املنتهي وإدارت

ــي.” ــي أو أخالق ــي أو دبلوماس قانون

ــا  ــة خروج ــان الظالمي ــات فريدم ــرت أن »تصريح واعتب
ــون  ــة وقراراتهــا والقان ــى الشــرعية الدولي فاضحــا عل

ــية.” ــراف الدبلوماس ــي واألع الدول

ــذا  ــة ه ــا متابع ــى عاتقه ــتأخذ عل ــا »س ــدت أنه وأك
املعنيــة  واجلهــات  القانونيــني  اخلبــراء  مــع  امللــف 
للبحــث فــي امكانيــة محاســبة ومســاءلة املســتوطن 
ــاص.” ــة وذات االختص ــم الدولي ــام احملاك ــان ام فريدم

82  جريدة األيام
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ــة  ــروع »مدين ــان مبش ــراف فريدم ــوزارة اعت ــت ال وادان
ــام  ــاء مه ــن انته ــني م ــل يوم ــي قب ــذي يأت داوود« وال
عملــه كســفير للواليــات املتحــدة األميركيــة، واعتبرته 
ــان  ــات فريدم ــن رغب ــر ع ــل، ويعب ــي وباط ــر قانون غي
وايدولوجيتــه الظالميــة التــي يحــاول إلصاقهــا ليــس 
فقــط ببــالده وامنــا بالدســتور واملبــادئ األميركيــة 

ــدس. ــي الق ــالل ف ــة االحت ــح رواي ــا لصال وتوظيفه

ــفارة  ــن الس ــدر ع ــان ص ــي بي ــال ف ــان ق وكان فيدم
ــراث  ــى الت ــة داود هــي شــهادة عل ــة إن »مدين األميركي
ــكا83.” ــية ألمري ــادئ التأسيس ــيحي واملب ــودي املس اليه

ــى  ــرائيلية إل ــلطات اإلس ــو الس ــا تدع إيطالي
ــتيطانية  ــدات اس ــاء وح ــي بن ــر ف ــادة النظ إع

فــي الضفــة 

أعربــت اخلارجيــة اإليطاليــة، عــن »قلقهــا العميــق« إزاء 
قــرار إســرائيل البــدء فــي بنــاء 800 وحــدة اســتيطانية 

جديــدة فــي مســتوطنات الضفــة الغربيــة.

ــراب  ــدد اإلع ــا جت ــان، إن »إيطالي ــي بي ــوزارة، ف ــت ال وقال
عــن قلقهــا العميــق إزاء قــرار إســرائيل البــدء فــي بنــاء 

800 وحــدة ســكنية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة«.

ــرائيلية  ــلطات اإلس ــة، الس ــة اإليطالي ــت اخلارجي ودع
ــا  ــى أنه ــيرة إل ــا، مش ــي قراره ــر ف ــادة النظ ــى إع إل
رفضــت أيضــا قــرار إســرائيل فــي 17 نوفمبــر/ تشــرين 
ــدات  ــاء وح ــة بن ــرح مناقص ــد ط ــي، عن ــي املاض الثان
بالقــدس  هماتــوس«  »جفعــات  فــي  اســتيطانية 

الشــرقية..

ــي  ــتوطنات ف ــرائيل املس ــيع إس ــى أن توس ــارت إل وأش
ــدد  ــي، ويه ــون الدول ــك القان ــة ينته ــة الغربي الضف
ــتدام  ــادل واملس ــني الع ــل الدولت ــدوى ح ــض ج بتقوي
ــا وقــرارات األمم  ــر املعتــرف بهــا دولي متاشــيا مــع املعايي

ــة. ــدة ذات الصل املتح

ــل  ــن أي عم ــاع ع ــرائيل باالمتن ــوزارة، إس ــت ال وطالب
ــة  ــاخ الثق ــادة من ــة إلع ــود اجلاري ــوض اجله ــادي يق أح
بــني الطرفــني ويعــرض اســتئناف املفاوضــات املباشــرة 

ــر. للخط

ــني  ــل يوم ــرت قب ــد أق ــالل ق ــلطات االحت ــر أن س يذك
ــي  ــى األراض ــدة عل ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 780 وح بن
الفلســطينية احملتلــة، فــي خطــوة اعتبرتهــا الرئاســة 
قبــل  مــن  اســتباقية«  »محاولــة  الفلســطينية 
ــوم  ــد تق ــد ق ــض أي جه ــرائيلية لتقوي ــة اإلس احلكوم

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

بــه إدارة الرئيــس األميركــي املنتخــب جــو بايــدن، إلعــادة 
ــرة.84 ــالم املتعث ــة الس ــالق عملي إط

االحتــال يحطــم نصبــا تذكاريــا لشــهيد فــي 
بيــت حنينــا بالقــدس احملتلــة

ــالل  ــلطات االحت ــة لس ــم تابع ــت طواق حطم   
اإلســرائيلي، مســاء اليــوم االثنــني، النصــب التــذكاري 
للشــهيد مجــدي املســلماني، فــي حــي واد الــدم مــن 

ــة. ــدس احملتل ــا بالق ــت حنين ــدة بي بل

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن طواقــم االحتــالل 
ــذي مت  ــب ال ــت النص ــت وأزال ــكان، وحطم ــت امل داهم
تشــييده منــذ ســنوات طويلــة إحيــاء وتخليــدا لذكــرى 

الشــهيد.

واستشــهد املســلماني مــع انــدالع االنتفاضــة الثانيــة، 
ــام 2000،  ــر ع ــرين أول/ أكتوب ــن تش ــادس م ــي الس ف
فــي منطقــة بــاب األســباط بالقــدس احملتلــة، بعــد أن 

أصيــب برصاصــة مــن مســافة صفــر.

التنظيميــة  اللجنــة  اســتنكرت  الســياق،  وفــي 
فــي منطقتــي بيــت حنينــا وشــعفاط اســتهداف 
النصــب التــذكاري، وبطــش االحتــالل واعتداءاتــه علــى 

وممتلكاتهــم.85 املقدســيني 

األربعاء 2021/1/20

ــات  ــى املؤسس ــهيل عل ــز بالتس ــتية يوع اش
ــن  ــتفادة م ــا لاس ــا ويدعوه ــة ضريبي اإلعامي

ــتدامة« ــدوق »اس صن

بحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، أمــس، مــع نقابــة 
ــة، األوضــاع  ــني ومــدراء وســائل اإلعــالم احمللي الصحفي
املاليــة التــي تواجههــا اإلذاعــات نتيجــة جائحــة 
ــد  ــريح العدي ــت لتس ــرى، أفض ــل أخ ــا« وعوام »كورون

ــائل. ــذه الوس ــتدامة ه ــد اس ــني وتهدي ــن اإلعالمي م

وأوعــز رئيــس الــوزراء بدراســة إمكانيــة إعفــاء وســائل 
اإلعــالم مــن الرســوم الضريبيــة عــن العــام 2020 
اســتدامتها،  وضمــان  االســتمرار  مــن  لتمكينهــا 

ــات. ــذه املؤسس ــادة ه ــك إع وكذل

كمــا دعــا رئيــس الــوزراء مــدراء املؤسســات اإلعالميــة 
ــتدامة«  ــدوق »اس ــن صن ــتفادة م ــدم لالس ــى التق إل
ــروض  ــدمي ق ــدف لتق ــد، ويه ــلطة النق ــره س ــذي تدي ال

ــا. ــة كورون ــن جائح ــررة م ــات املتض ــرة للقطاع ميس

84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وقــال رئيــس الــوزراء: »وســائل اإلعــالم احملليــة هــي رأس 
ــا  ــطينية وحمايته ــة الفلس ــز الرواي ــي تعزي ــة ف احلرب
ــب  ــالل، ويج ــه االحت ــذي ميارس ــف ال ــه التزيي ــي وج ف

ــا«. ــاظ عليه احلف

ــه إذاعــة فلســطينية هــو  ــردد ثبــت علي ــع: »كل ت وتاب
تــردد نحميــه مــن ســيطرة املســتعمرين عليــه، وكمــا 
نريــد تعزيــز ســيادتنا علــى األرض نريــد تعزيزهــا علــى 

تردداتنــا للبــث«.

ودعــا اشــتية وســائل اإلعــالم إلــى مزيــد مــن التركيــز 
ــاء  ــه، وإنش ــالل برامج ــن خ ــة م ــة الوطني ــى الرواي عل
شــراكات مــع وســائل اإلعــالم العربيــة إلبقاء الشــعوب 
العربيــة واعيــة بقضيــة فلســطني فــي ظــل محــاوالت 
طمــس روايتنــا، مشــيراً إلــى اســتعداد احلكومــة 
لرعايــة برامــج وأفــكار إبداعيــة تعــزز الروايــة الوطنيــة 

ــي. ــي والدول ــتويني العرب ــى املس عل

وناقــش مــدراء املؤسســات مــع رئيــس الــوزراء، تبعــات 
ــر  ــالن عب ــى اإلع ــاص إل ــاع اخل ــركات القط ــه ش توج
ــات  ــد مؤسس ــا أفق ــي مم ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــط  ــني بضب ــا، مطالب ــن دخله ــراً م ــزء كبي ــالم ج اإلع

ــاع. 86 ــذا القط ه

غوتيــرش: إنشــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة 
فــي الضفــة والقــدس غيــر شــرعي

ــر األمــني العــام لــألمم املتحــدة انطونيــو غوتيريــش  عب
عــن قلقــه العميــق إزاء قــرار إســرائيل إنشــاء نحــو 800 
وحــدة اســتيطانية جديــدة يقــع معظمهــا فــي عمــق 

الضفــة الغربيــة احملتلــة.

ــده أن إنشــاء مســتوطنات فــي  ــش تأكي وجــدد غوتيري
األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ العــام 1967 مبــا فــي 
ذلــك القــس الشــرقية ليــس لــه أي شــرعية قانونيــة، 

ويشــكل انتهــاكاً صارخــاً مبوجــب القانــون الدولــي. 

وأوضــح فــي بيــان عــن املتحــدث باســمه، أن التوســع 
ــني،  ــني الطرف ــة ب ــر املواجه ــد خط ــتيطاني يزي االس
ويقــوض حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
املصيــر، ويقلــل مــن إمكانيــة إنهــاء االحتــالل وإقامــة 
دولــة فلســطينية متصلــة، وذات ســيادة، وقابلــة 

ــام 1967. ــل ع ــا قب ــدود م ــاس ح ــى أس ــاة عل للحي

وحــث األمــني العــام علــى وقــف مثــل هــذه القــرارات 
التــي تشــكل عقبــة رئيســة أمــام حتقيــق حــل 

الدولتــني والســالم العــادل والدائــم والشــامل.

86  جريدة القدس

ــة، عــن »قلقهــا  ــة اإليطالي ــرت اخلارجي وفــي رومــا، عب
العميــق« إزاء قــرار إســرائيل البــدء فــي بنــاء 800 وحــدة 

اســتيطانية جديــدة فــي مســتوطنات الضفــة. 87

مدفعيــة االحتــال تقصــف عــدة أهــداف شــرق 
القطــاع بعــد إطــاق قذيفــة باجتــاه الغــاف

قصفــت مدفعيــة االحتــالل املتمركــزة شــمال وشــرق 
ــازل  قطــاع غــزة، عــدة أهــداف مــن بينهــا محيــط من
واملراقبــة  الرصــد  نقــاط  مــن  وعــدد  للمواطنــني، 
ــاعة  ــي س ــي ف ــط امليدان ــة والضب ــة للمقاوم التابع
متأخــرة مــن ليلــة أمــس، مــا تســبب فــي وقــوع إصابــة 
واحــدة، وصفــت بالطفيفــة، وذلــك بعــد وقــت قصيــر 
مــن اإلعــالن عــن إطــالق قذيفــة صاروخيــة مــن داخــل 

ــزة. ــالف غ ــدات غ ــاه بل ــاع، باجت القط

ــة  ــي البداي ــرى ف ــه ج ــة إن ــادر متطابق ــت مص وقال
إطــالق عــدد مــن القذائــف باجتــاه نقطــة رصــد، تقــع 
ــم املغــازي وســط القطــاع، بالتزامــن مــع  شــرق مخي
بالرشاشــات  مفتوحــة  ومناطــق  أراض  اســتهداف 
الثقيلــة فــي منطقــة البريــج اجملــاورة، مــن قبــل 
ــل  ــزة داخ ــرائيلية متمرك ــة إس ــاط مراقب ــات ونق دباب

ــد. ــط التحدي خ

ــقطت  ــة س ــف مدفعي ــا أن قذائ ــادر ذاته ــدت املص وأك
ــة  ــي منطق ــني ف ــازل للمواطن ــن من ــة م ــى مقرب عل
ــة  شــرق مخيــم املغــازي، مــا تســبب فــي وقــوع إصاب

ــرة. ــة كبي ــرار مادي ــة، وأض طفيف

ــى  ــني عل ــت منزل ــان إن شــظايا أصاب ــال شــهود عي وق
ــة  ــا، إضاف ــرار فيهم ــوع أض ــي وق ــببت ف ــل، وتس األق
ــني،  ــوف املواطن ــي صف ــوف ف ــن اخل ــة م ــيوع حال لش
خاصــة األطفــال، وإجبــار عائــالت علــى إخــالء منازلهــا 

ــار. ــرد واألمط ــط الب وس

كمــا قصفــت بطاريــة مدفعيــة متمركــزة شــرق 
مدينــة غــزة، نقطــة رصــد ثانيــة قــرب موقــع ملكــة، 
بالتزامــن مــع قصــف مرصــد ثالــث شــرق بلــدة بيــت 

ــاع. ــمال القط ــون ش حان

وبعــد وقــت قصيــر جــددت مدفعيــة االحتــالل قصفها، 
واســتهدفت بعــدة قذائــف نقطــة مراقبــة رابعــة، تقع 

فــي منطقــة جحــر الديــك، جنــوب شــرق مدينــة غزة.

ــوع  ــع عــن وق ــم يســفر قصــف نقــاط الرصــد األرب ول
إصابــات فــي األرواح، لكنــه تســبب بوقــوع أضــرار 

ــتهدفة88. ــاط املس ــي النق ــة ف مادي

87  جريدة القدس
88  جريدة األيام
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نــادي األســير: 782 أســيرا فــي ســجن »نفحة« 
تلقــوا لقــاح كورونا

قــال نــادي األســير إن )287( أســيرا فــي ســجن »نفحــة« 
تلقــوا اللقــاح ضــد عــدوى فيــروس كورونــا.

ــدأت بإعطــاء اللقــاح  ــالل ب ــت إدارة ســجون االحت وكان
لألســرى منــذ ثالثــة أيــام، بعــد مطالبــات عديــدة جــرت 
ــي  ــة، والت ــات احلقوقي ــن املؤسس ــدد م ــن ع ــرًا م مؤخ
ــات  ــد التصريح ــوص، بع ــه اخلص ــى وج ــدت عل تصاع
ــن  ــر األم ــمى بوزي ــا يُس ــا م ــي أطلقه ــة الت العنصري
الداخلــي لــدى حكومــة االحتــالل، وفيهــا حــرض علــى 

ــاح. ــن اللق ــرى م ــان األس حرم

وشــدد نــادي األســير علــى املطلــب األســاس فــي 
ــة  ــة طبي ــود جلن ــة بوج ــل باملطالب ــار، املتمث ــذا اإلط ه
اللقــاح  األســرى  إعطــاء  علــى  تُشــرف  محايــدة 
واإلجــراءات املتعلقــة بذلــك، خاصــة فــي ظــل اســتمرار 
ــي  ــًدا ف ــرى حتدي ــوف األس ــني صف ــات ب ــد اإلصاب تصاع
ــي  ــار ف ــرى كب ــه أس ــع في ــذي يقب ــون«، ال ــجن »رمي س
الّســن ومرضــى، واســتمرار إدارة ســجون االحتــالل 
بعــزل األســرى فــي ظــروف قاســية ومأســاوية ال ســيما 

ــني. املصاب

وأوضــح أن عمليــة إعطــاء اللقــاح بــدأت فــي أكثــر مــن 
ســجن منهــا »عســقالن، وجلبــوع، وهــدارمي«، الفتــا إلى 
أن جملــة مــن التخوفــات مــا تــزال قائمــة بــني صفــوف 
ــة  ــة اللقــاح، خاصــة مــع التجرب ــال قضي األســرى حي
التاريخيــة الطويلــة، املرتبطــة بسياســات إدارة ســجون 
ــال  ــة اإلهم ــا سياس ــرى، ومنه ــق األس ــالل بح االحت
الطبــي )القتــل البطــيء(، واســتخدام أجســادهم 

كحقــل جتــارب89.

رئيســا  بتنصيبــه  بايــدن  يهنــئ  الرئيــس 
املتحــدة للواليــات 

هنــأ رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن، ملناســبة تنصيبــه رئيســا 
للواليــات املتحــدة األميركيــة، ونائبتــه كاميــال هاريــس، 
متمنيــا لهمــا النجــاح فــي مواجهــة التحديــات 

ــرى. الكب

وقــال ســيادته، »إننــا نتطلــع للعمــل ســويا مــن أجــل 
الســالم واالســتقرار فــي املنطقــة والعالــم.”

ــاملة  ــالم ش ــة س ــتعداده لعملي ــس اس ــد الرئي وأك
ــة  ــطيني باحلري ــعب الفلس ــي الش ــق أمان ــة حتق وعادل

89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

واالســتقالل90.

ــل  ــن الطف ــراج ع ــرار باالف ــرى: ق ــة األس هيئ
املريــض البشــيتي بشــرط احلبــس املنزلــي

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرّريــن، اليــوم االربعــاء، 
ــن  ــراج ع ــررت اإلف ــدس، ق ــالل بالق ــة االحت إّن محكم
ــيتي  ــن البش ــد الرحم ــض عب ــي املري ــل املقدس الطف
شــريطة ابعــاده عــن البلــدة القدميــة بالقدس وحبســه 

منزليــا فــي شــعفاط.

ــي بيانهــا، أن احملكمــة أمهلــت  وأضافــت الهيئــة ف
ــرار. ــى الق ــتئناف عل ــوم لالس ــاء الي ــى مس ــة حت النياب

ــرض  ــن م ــيتي م ــن البش ــد الرحم ــى عب ــي الفت ويعان
الســكري، ومنــذ اعتقالــه اصيــب بارتفــاع بالســكر في 
ــية  ــات قاس ــي وحتقيق ــال طب ــن اهم ــي م ــدم ويعان ال

ــن .91 فــي الزنازي

األردن يديــن قــرار إســرائيل طــرح عطــاءات بنــاء 
0062 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة

أدانــت وزارة اخلارجيــة وشــؤون املغتربــني األردنيــة، اليــوم 
ــاء 2572 وحــدة  األربعــاء، طــرح إســرائيل عطــاءات لبن
اســتيطانية جديــدة فــي عــدة مســتوطنات فــي 

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس األراض

وقــال الناطــق الرســمي باســم الــوزارة الســفير ضيــف 
اهلل علــي الفايــز: إن النشــاطات االســتيطانية ليســت 
ــا  ــد خرق ــة، وتع ــة ومرفوض ــة ومدان ــرعية وال قانوني ش
ــا  ــي مقدمته ــي وف ــون الدول ــيماً للقان ــاً وجس فاضح

ــرار مجلــس األمــن رقــم .2334 ق

وأكــد أن سياســة االســتيطان مبجملهــا وبتفاصيلهــا 
متثــل انتهــاكاً للقانــون الدولــي وتقويضــاً ألســس 
الســالم وجهــود حتقيقــه وفــرص حــل الدولتــني علــى 

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش ــاس ق أس

ــل  ــرك وحتم ــى التح ــي إل ــع الدول ــز اجملتم ــا الفاي ودع
لوقــف  إســرائيل  علــى  للضغــط  مســؤولياته 

االســتيطانية.92 ونشــاطاتها  سياســاتها 

90  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
91  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
92  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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العراقيــب  تهــدم  اإلســرائيلية  الســلطات 
281 للمــرة 

األربعــاء،  اليــوم  اإلســرائيلية،  الســلطات  هدمــت 
ــراف  ــلوبة االعت ــب مس ــة العراقي ــي قري ــاكن أهال مس
ــب،  ــة النق ــي منطق ــر ف ــالع والتهجي ــددة باالقت وامله

ــي. ــى التوال ــرة 182 عل للم

ــب  ــة العراقي ــرائيلية قري ــلطات اإلس ــت الس واقتحم
وشــردت أهلهــا فــي العــراء رغــم حالــة الطقــس 

ــالد. ــي الب ــائدة ف ــاردة الس ــواء الب ــرة واألج املاط

وجــاء هــدم خيــام القريــة اليــوم، بعدمــا ُهدمــت فــي 
ــون األول/ ديســمبر .2020 ــوم 17 كان ــة ي ــرة املاضي امل

وتعتبــر هــذه املــرة األولــى التــي يتــم فيهــا هــدم خيــام 
ــاري 2021  ــام اجل ــع الع ــذ مطل ــب من ــي العراقي أهال
ولغايــة اليــوم، فيمــا يعيــد األهالــي نصبهــا مــن جديد 
كل مــرة مــن أخشــاب وغطــاء مــن النايلــون حلمايتهــم 
ــم  ــرة ورغ ــواء املاط ــل األج ــي ظ ــارس ف ــرد الق ــن الب م

جائحــة كورونــا فــي البــالد.

وتواصــل الســلطات اإلســرائيلية هــدم قريــة العراقيــب 
منــذ العــام 2000 فــي محاوالتهــا املتكــررة لدفــع أهالي 

القريــة لإلحبــاط واليــأس وتهجيرهــم مــن أراضيهم.

ــدا  ــهدت تصعي ــطينية ش ــدات الفلس ــر أن البل يذك
فــي هــدم املنــازل واحملــال التجاريــة والــورش الصناعيــة 
ــرة  ــي الطي ــل ف ــا حص ــص كم ــدم الترخي ــة ع بذريع
ــاكن  ــرة، ومس ــة األخي ــي اآلون ــم ف ــر قاس ــد وكف والل
ــي  ــى التوال ــرة 182 عل ــت للم ــي ُهدم ــب الت العراقي

ــب93. ــة النق ــي منطق ــا ف وغيره

ــدة  ــي مل ــرم اإلبراهيم ــاق احل ــدد إغ ــال مي االحت
ــبوع أس

ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــّددت ق  م
اغــالق احلــرم االبراهيمــي أمــام املصلــني املســلمني ملــدة 

أســبوع.

وأوضــح مديــر احلــرم االبراهيمــي حفظــة أبــو ســنينة، 
ــام  ــرم أم ــت احل ــد أغلق ــت ق ــالل كان ــوات االحت أن ق
املصلــني املســلمني منــذ 13 يومــا، باســتثناء موظفــي 

احلــرم، وقــد مددتــه اليــوم ألســبوع آخــر.

وبــني ان ســلطات االحتــالل تتــذرع بحجــج واهيــة 
ــا94. ــدم مصاحله ــا يخ ــب م ــد، وحس ــا تري ــه وقتم إلغالق

93  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدة  ــاء 0062 وح ــاءات بن ــرح عط ــال يط االحت
ــة ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي اس

اليــوم  االحتالل اإلســرائيلي،  ســلطات   طرحــت 
األربعــاء، عطــاءات لبنــاء 2600 وحــدة اســتيطانية 
جديــدة فــي 7 مســتوطنات بالضفــة الغربيــة مبــا 

فيهــا القــدس.

وبحســب وســائل اعــالم عبريــة، فــإن 182 وحــدة 
ــدة،  ــاٍن جدي ــاء مب ــاق بن ــي نط ــتكون ف استيطانية س
ــاٍن  فــي حــني أن الباقــي ســيتم فــي إطــار توســيع مب

ــتيطانية. ــدات االس ــدد الوح ــادة ع ــابقة، لزي س

ومــن بــني املســتوطنات التــي ســيبنى فيهــا »بســغات 
ــح  ــث ســيتم فت زئيــف«، و«هــار حومــا« بالقــدس، حي
ــهر  ــن الش ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــزادات العلني امل

ــل. املقب

وكانــت وســائل االعــالم العبريــة، قــد ذكــرت يوم أمــس، 
ــل  ــو يعم ــني نتنياه ــالل بنيام ــة االحت ــس حكوم أن رئي
قبــل يــوم مــن اســتالم الرئيــس األميركــي جــو بايــدن 
مقاليــد احلكــم مــن أجــل املوافقــة علــى شــرعنة بــؤر 

اســتيطانية »غيــر شــرعية« فــي الضفــة الغربيــة.

وأضافــت، ان نتنياهــو مهتــم بتمريــر القــرار اليــوم قبــل 
تنصيــب جــو بايــدن كرئيــس للواليــات املتحــدة.

إلــى ذلــك قالــت مصــادر مقربــة مــن نتنياهــو ان وزيــر 
اجليــش اإلســرائيلي بينــي غانتــس قــد أبــدى موافقتــه 
ــد  ــه كان ق ــع أن ــس، م ــوم أم ــوة ي ــذه اخلط ــى ه عل

ــام.95 ــدة أي ــل ع ــا قب عارضه

اعتقــاالت  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــال 
واقتــاع اشــجار فــي الضفــة واســتهداف 

غــزة فــي  مدفعــي  وقصــف  للصياديــن 

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
ــم. ــني وممتلكاته ــق املواطن ــا بح انتهاكاته

وفــي الســياق، اعتقلــت تلــك القــوات، األســيرين 
ــاب،  ــعيد ذي ــل س ــام نبي ــالل وبس ــقيقني ب احملررين الش
عقــب دهــم منــزل ذويهمــا وتفتيشــه فــي بلــدة كفــر 
راعــي جنــوب جنــني، علمــا أن شــقيقهم عــزام معتقل 

ــاة. ــذ العــام 2001، ومحكــوم مــدى احلي من

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل، الشــقيقني عبــد 
ــة ســالم شــرق  ــور، مــن قري ــاد جب الرحمــن، وأدهــم اي
نابلــس، عقــب دهــم منــزل ذويهمــا فــي القريــة 

95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وتفتيشــه، باإلضافــة إلــى مداهمــة عــدد مــن املنــازل 
ــة. ــي املنطق ف

وطالــت عمليــات االعتقــال اليــوم، الفتــى صــالح 
ــزل عائلتــه  ــو وردة )16عامــا( مــن من ــن محمــود أب الدي

ــل. ــوب اخللي ــوار جن ــم الف ــي مخي ف

وفــي العيســوية، اعتقلت قــوات االحتــالل االســرائيلي، 
مــن  مقدســيني  خمســة  الثالثــاء،  اليــوم  مســاء 
ــة  ــالل عملي ــه، خ ــيدة وأب وجنل ــم س ــوية بينه العيس
ــازل  ــن من ــددا م ــت ع ــفية طال ــام تعس ــم واقتح ده

ــني. املواطن

ــوات  ــلنا، إن ق ــص ملراس ــو احلم ــاح أب ــن رب ــال املواط وق
ــوارع  ــي ش ــروا ف ــرطة انتش ــة والش ــالل اخلاص االحت
ــات  ــني، ونفــذوا عملي ــازل املواطن العيســوية وأمــام من
ــل  ــف قب ــدة وعن ــال عرب ــا اعم ــام تخلله ــم واقتح ده
أن يعتقلــوا خمســة مواطنــني، مــن بينهــم أب وجنلــه، 
وســيدة، وذلــك بعــد مداهمــة وتفتيــش منازلهــم 
مســتخدمة الــكالب البوليســية، وهــم: الشــابني 
نائــل عبيــد،  عرفــات احمــد مصطفــى، ومحمــد 
واملواطــن وســيم نايــف عبيــد، وابنــه نايــف، باإلضافــة 

ــا. ــرف هويته ــم تع ــرأة ل ــى ام إل

واعتقلــت قــوات االحتالل طفــال مــن بلــدة حزمــا، 
ــة. ــدس احملتل ــرق للق ــمال ش ش

وأفــادت مصــادر محليــة، لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت البلــدة وســط إطــالق قنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع، والصــوت، قبــل أن تعتقــل الطفــل عبــد 
ــزل  ــام من ــن أم ــا( م ــب )16 عام ــان اخلطي ــالم كنع س

ــه. ذوي

واحتجــزت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم الثالثــاء، 
طالبــني مــن قريــة اللنب الشــرقية وهمــا فــي طريقهما 
إلــى مدرســتهما فــي شــارع رام اهلل- نابلــس الرئيســي.

ــنب الشــرقية يعقــوب  ــروي الل ــاد رئيــس مجلــس ق وأف
عويــس لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل أوقفــت الطالبــني 
ــة  ــة األساســية بالقــرب مــن مدخــل القري مــن املرحل
أثنــاء توجههمــا للمدرســة، واحتجزتهمــا، ثــم أطلقت 

ســراحهما بعــد تدخــل املواطنــني هنــاك.

ــالل أمــني ســر حركــة فتــح  ــرات االحت وســلمت مخاب
فــي القــدس شــادي مطــور، اليــوم الثالثــاء، قــرارا مبنعه 
مــن التواصــل املباشــر وغيــر املباشــر مــع 21 شــخصية 

فلســطينية، بعــد اســتدعائه للتحقيــق.

ومــن بــني تلــك الشــخصيات نائــب رئيــس حركــة فتــح 

ــث،  ــان غي ــدس عدن ــظ الق ــول، ومحاف ــود العال محم
ورئيــس وحــدة القــدس بالرئاســة معتصــم تيــم، وعــدد 
مــن قيــادات حركــة فتــح إقليــم القــدس وأمنــاء ســر 

مناطــق وكــوادر تنظيميــة.

ويأتــي هــذا القــرار بعــد سلســلة قــرارت بحــق املطــور، 
كان آخرهــا منعــه مــن دخــول الضفــة الغربيــة ضمــن 
حملــة شرســة تســعى مــن خاللهــا حكومــة االحتالل 
ملنــع العمــل الرســمي والشــعبي الفلســطيني داخــل 

مدينــة القــدس.

فــي ســياق آخر، هاجمــت بحريــة االحتــالل اإلســرائيلي، 
اليــوم، مراكــب الصياديــن بالرصــاص، وفتحــت خراطيم 
ــودانية  ــة الس ــاطئ منطق ــة ش ــا، قبال ــاه عليه املي

شــمال غــرب مدينــة غــزة.

وأفــاد مراســل »وفــا«، بــأن زوارق بحريــة االحتــالل 
منطقــة  بحــر  فــي  الصياديــن  مراكــب  هاجمــت 
ــى  ــاه عل ــم املي ــا خراطي ــت صوبه ــودانية، وفتح الس
بعــد قرابــة ثالثــة أميــال بحريــة، دون أن يبلــغ عــن وقــوع 

ــات. إصاب

يشــار إلــى أن قــوات االحتــالل تتعمــد يوميــاً التنغيــص 
ــن فــي بحــر غــزة، ومتنعهــم مــن  ــاة الصيادي علــى حي

ممارســة مهنــة الصيــد.

ــاء/  ــة الثالث ــف ليل ــل منتص ــق، قبي ــور الح ــي تط وف
خــالل  قذيفــة  بشــظايا  مواطــن،  االربعاء، اصيــب 
ــق  ــي مناط ــع ف ــتهدف، عدة مواق ــي اس ــف مدفع قص

ــزة. ــاع غ ــن قط ــة م متفرق

وقــال مراســلونا إن قذيفــة مدفعيــة أطلقتهــا دبابــات 
ــن  ــني م ــد املواطن ــزل اح ــى من ــقطت عل ــالل س االحت
ــا  ــل إثره ــازي نق ــم املغ ــي مخي ــواد ف ــد اجل ــة عب عائل
ــر  ــة دي ــي مدين ــى ف ــهداء االقص ــفى ش ــى مستش غل

ــاع. ــط القط ــح وس البل

واســتهدفت دبابــات االحتــالل املتمركــزة خلف الســياج 
الفاصــل شــرقي القطــاع، مواقــع شــرق مدينــة غــزة، 
ــاع،  ــط القط ــازي وس ــج واملغ ــي البري ــرق مخيم وش

ــون شــمال القطــاع. وموقعــاً شــرق بلــدة بيــت حان

ــازل  ــض من ــي بع ــة ف ــرار مادي ــى أض ــف إل وأدى القص
ــتهدفة. ــن املس ــن األماك ــة م ــني القريب املواطن

كمــا أطلقــت مدفعيــة االحتــالل قذيفــة واحــدة علــى 
ــا،  ــت الهي ــدة بي ــرب بل ــمال غ ــا ش ــاه موقع ــل جت األق
شــمال القطــاع، مــا أدى إلــى تدميــره واشــتعال النيران 

فيــه.
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وكانــت طائــرات االحتــالل اســتهدفت فجــر أمــس عــدة 
ــوب  ــس جن ــان يون ــح وخ ــي رف ــي محافظت ــع ف مواق

ــات. ــوع إصاب قطــاع غــزة دون وق

ــات  ــوم، تدريب ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــرت ق وأج
عســكرية فــي عــدة مناطــق باألغــوار الشــمالية. وقال 
الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة: إن االحتــالل يجــري 
تدريبــات فــي مناطــق الفارســية، وســهل البــرج، 
ــي  ــل وأراض ــر محاصي ــي تدمي ــبب ف ــا تس ــح، م واملال

ــل. ــن احملاصي ــره م ــح وغي ــة بالقم مزروع

ــن  ــر م ــاء، أكث ــوم الثالث ــتوطنون، الي ــع مس ــا اقتل كم
100 شــتلة زيتــون فــي منطقــة شــعب البطــم، 
ــى  ــة عل ــال«، اجلاثم ــتوطنة »افيج ــن مس ــرب م بالق

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــرق يط ــني ش ــي املواطن أراض

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــد منس وأك
اجلــدار واالســتيطان جنــوب اخلليل راتــب اجلبــور لـ«وفا«، 
ــن 100  ــر م ــوا أكث ــتوطنني اقتلع ــن املس ــددا م أن ع
شــتلة زيتــون فــي املنطقــة املذكــورة، تعــود للمواطــن 

ــن. اســحاق محمــود اجلباري

ــتوطنني  ــل املس ــن قب ــررة م ــداءات متك ــر ان اعت يذك
وقــوات االحتــالل علــى ســكان شــرق يطــا، وممتلكاتهم، 
لصالــح  أراضيهــم  عــن  الرحيــل  عــن  لدفعهــم 

االســتيطان.

ــت  ــد تعرض ــل ق ــي اخللي ــدات ف ــدة بل ــى ان ع ــار إل يش
ــن  ــررة م ــداءات متك ــني العت ــبوعني املاضي ــالل األس خ
ــات  ــت آلي ــث جرف ــتوطنيه، حي ــالل ومس ــل االحت قب
ــن 80  ــر م ــت أكث ــات، واقتلع ــي 8 دومن ــالل حوال االحت
ــت  ــدة بي ــي بل ــرن ف ــة الق ــي منطق ــون ف ــجرة زيت ش
أمــر شــماال، كمــا اقتلــع مســتوطنو »كرمــي تســور«، 
ــا  ــدة ذاته ــي البل ــني ف ــي املواطن ــى أراض ــة عل اجلاثم
علــى اقتــالع عشــرات األشــجار املثمــرة مــن اللوزيــات 

ــب.96 والعن

اخلميس 2021/1/21

ــاء  ــات لبن ــر مناقص ــال تنش ــلطات االحت س
2752 وحــدة ســكنية جديــدة في مســتوطنات 

الضفــة والقــدس

نشــرت وزارة اإلســكان وســلطة األراضــي اإلســرائيليتان 
مناقصــات لبنــاء 2572 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي 
ــك  ــة وذل ــرقية احملتل ــدس الش ــة والق ــة الغربي الضف
قبــل ســاعات مــن تنصيــب الرئيــس األميركــي اجلديــد 

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

جــو بايــدن.

مــن هــذه   2112 إن  اآلن«  »الســالم  وقالــت حركــة 
الوحــدات فــي املســتوطنات فــي جميــع أنحــاء الضفــة 
ــر  ــا مت نش ــرقية، كم ــدس الش ــي الق ــة و460 ف الغربي
ــارة. ــة والتج ــة بالصناع ــات اخلاص ــن املناقص ــد م العدي

ــاء  ــكنية للبن ــدات س ــي وح ــات ه ــت: املناقص وأضاف
يتــم تســويقها مــن قبــل احلكومــة، ومــن خــالل هــذه 
املناقصــات، يُدعــى املقاولــون إلــى تقــدمي عطــاءات 
ــترين،  ــويقها للمش ــازل وتس ــاء املن ــوق بن ــراء حق لش
ويعنــي هــذا عــادة أنــه فــي غضــون عامــني تقريبــاً مــن 

ــع. ــي املوق ــاء ف ــدأ البن ــاء، يب ــن العط ــالن ع اإلع

ويشــمل القــرار 460 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 
ــي  ــرقية، و941 ف ــدس الش ــي الق ــف« ف ــغات زئي »بس
مســتوطنة »عمانوئيــل« و377 فــي »ادم«، و359 فــي 
ــي  ــرامي«، و150 ف ــه اف ــي »معالي ــه« و196 ف ــت أريي »بي
»الفيــه منشــيه«، و95 فــي »كرنيــه شــومرون« و16 فــي 

ــار عيليــت« وجميعهــا بالضفــة الغربيــة. »بيت

ــس  ــب الرئي ــن تنصي ــاعات م ــل س ــرار قب ــاء الق وج
األميركــي جــو بايــدن.

احلكوميــة  قيادتنــا  »تواصــل  اآلن:  الســالم  وقالــت 
ــا  ــي تدافعه ــاً ف ــي قدم ــال املض ــن االتص ــدة ع البعي
النشــاط  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  لتعزيــز  اجملنــون 
االســتيطاني حتــى الدقائــق األخيــرة قبــل تغييــر اإلدارة 

ــنطن.” ــي واش ف

ــك، يشــير نتنياهــو  ــام بذل وأضافــت: »مــن خــالل القي
ــاء  ــوي إعط ــه ال ين ــادم بأن ــي الق ــس األميرك ــى الرئي إل
الفصــل اجلديــد فــي العالقــات األميركيــة اإلســرائيلية 
ــاد  ــر اجل ــة، وال التفكي ــن الرحم ــداً م ــاً واح ــى يوم حت
فــي كيفيــة حــل صراعنــا مــع الفلســطينيني بشــكل 

ــول«. معق

وتابعــت: »املناقصــات املنشــورة اليــوم تضــاف إلــى 780 
وحــدة ســكنية متــت املصادقــة عليهــا هــذا األســبوع 
فــي املســتوطنات، وفتــح مناقصــة آلالف الوحــدات فــي 
ــواكل  ــارات الش ــتثمارات مبلي ــوس واس ــات هامات جفع
فــي الطــرق والبنيــة التحتيــة التــي ســتضاعف عــدد 

املســتوطنني«.

مــن جهــة ثانيــة أشــارت القنــاة اإلســرائيلية الســابعة 
إلــى أن عــدد املســتوطنني بالضفــة الغربيــة 476 ألــف 

. مستوطن

وال يشــمل هــذا العــدد 223 ألــف مســتوطن فــي 
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 مســتوطنات مقامــة علــى أراضــي القــدس الشــرقية.
الــى 699 ألــف  وبذلــك يصــل عــدد املســتوطنني 

. مســتوطن

وكان األمــني العــام لــألمم املّتحــدة ناشــد اإلثنــني 
احلكومــة اإلســرائيلية العــودة عــن قــرار بنــاء 780 
وحــدة ســكنية اســتيطانية جديــدة بالضفــة الغربيــة 

ــة97. احملتل

وقنصــا  لقائــه 15 ســفيرا  اشــتية خــال 
ــاح  ــة إلجن ــية قوي ــا إرادة سياس ــا: لدين أجنبي

إجــراء االنتخابــات

االنتخابــات بوابــة إلنهــاء االنقســام ونريــد املســاندة 
الدوليــة

دعــا اجملتمــع الدولــي للضغــط علــى إســرائيل إلجــراء 
االنتخابــات فــي القــدس

ودعــا إلــى إرســال مراقبــن دوليــن ودعــم احتياجــات 
العمليــة االنتخابيــة

طالــب رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية اجملتمــع الدولــي، 
ــرائيل  ــى إس ــط عل ــي، بالضغ ــاد األوروب ــيما االحت ال س
املشــاركة  بالقــدس مــن  الفلســطينيني  لتمكــني 
باالنتخابــات العامــة وفــق مــا تنــص عليــه االتفاقيــات 
املوقعــة ومــا هــو حــق لهــم مارســوه فــي االنتخابــات 

ــابقة. الس

وقــال اشــتية: »الدميقراطيــة الفلســطينية يجــب 
ــص  ــات تن ــالل، واالتفاقي ــزاج االحت ــة مل ــون رهين أال تك
علــى الســماح لــكل الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة 
ــي  ــا فيهــا القــدس باملشــاركة ف ــة مب والضفــة الغربي
االنتخابــات فــي التصويــت والترشــح، ونريد مــن اجملتمع 

الدولــي أن يضــع ثقلــه مــن أجــل ذلــك.”

جــاء ذلــك خــالل لقائــه مــع 51 ســفيرا وقنصــال 
ــدى  ــا، أعضــاء الســلك الدبلوماســي املعتمــد ل أجنبي
ــرام  ــه ب ــي مكتب ــس ف ــوم اخلمي ــطني، الي ــة فلس دول
ــوص  ــورات بخص ــر التط ــم آخ ــث معه ــث بح اهلل، حي
عقــد االنتخابــات العامــة فــي فلســطني، بحضــور وزيــر 

ــي. ــاض املالك ــني ري ــة واملغترب اخلارجي

ودعــا رئيــس الــوزراء، دول العالــم، مــن خــالل ســفرائها، 
إلــى إرســال مراقبــني للمســاهمة فــي ســير العمليــة 
االنتخابيــة علــى أكمــل وجــه، مثمنــا كافــة أشــكال 
املســاندة إلجــراء االنتخابــات ودعــم احتياجــات العملية 
االنتخابيــة، علمــا أن جلنــة االنتخابــات املركزيــة قــدرت 
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ــون  ــات بـــ23 ملي ــراء االنتخاب ــة إلج ــات املالي االحتياج
دوالر.

ــتمر  ــة ستس ــى أن احلكوم ــوزراء عل ــس ال ــدد رئي وش
بعملهــا علــى أكمــل وجــه فــي خدمــة أبنــاء شــعبنا، 
ــكيل  ــريعي وتش ــس التش ــات اجملل ــاز انتخاب ــى إجن حت
حكومــة جديــدة، وســتبذل كافــة اجلهــود إلجنــاح 
ــالة  ــاء برس ــا ج ــام، مثلم ــاء االنقس ــات وإنه االنتخاب

ــكيلها. ــد تش ــف عن التكلي

ــة  ــة وقوي ــية ثابت ــاك إرادة سياس ــتية: »هن ــال اش وق
إلجــراء االنتخابــات لــدى القيــادة وعلــى رأســها ســيادة 
الرئيــس محمــود عبــاس وجميــع الفصائــل. االنتخابــات 
هــي بوابــة إلنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة 
الوطنيــة بعــد أن فشــلت اتفاقــات املصاحلــة فــي ذلــك. 
ــد  ــب يعي ــريعي منتخ ــس تش ــاك مجل ــيكون هن س

ــعبنا.” ــي لش ــعاع الدميقراط اإلش

وتابــع: »نتطلــع لنجــاح احلــوار الوطنــي الفلســطيني- 
الفلســطيني، الــذي ســيعقد خــالل الشــهر املقبل في 

القاهــرة، وســيناقش ضمــان جنــاح إجــراء االنتخابــات.”

ــدر  ــاس أص ــود عب ــس محم ــتية أن الرئي ــح اش وأوض
االنتخابــات  إجــراء  مواعيــد  فيــه  حــدد  مرســوما 
اجمللــس  تشــكيل  وإعــادة  والرئاســية  التشــريعية 
الوطنــي علــى ثــالث مراحــل، وأن إعــادة تشــكيل اجمللس 
ــة  ــي ملنظم ــام األساس ــق النظ ــتجري وف ــي س الوطن
الفصائــل، وسيشــارك  والتفاهمــات مــع  التحريــر 
ــون  ــم الالجئ ــن فيه ــطينيني، مب ــع الفلس ــا جمي فيه
ــان  ــكل برمل ــه يش ــتات، كون ــي الش ــطينيون ف الفلس

الشــعب الفلســطيني ومنظمــة التحريــر.

ــم  ــم يت ــى اآلن ل ــه حت ــى أن ــوزراء إل ــس ال ــار رئي وأش
ــور  ــذه األم ــات، وه ــوض االنتخاب ــم خل ــكيل أي قوائ تش
تقررهــا الفصائــل بنفســها، معبــرا عــن تفاؤلــه 
ــور  ــتقلني وحض ــم مس ــن قوائ ــعة م ــاركة واس مبش

واســع للشــباب والنســاء98.

اجلامعــة العربيــة تديــن بنــاء 2500 وحــدة اســتيطانية 
وتدعــو لتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن

ــورة  ــتوجب بل ــتيطانية تس ــاريع االس ــي: املش ــو عل أب
ــرة 21- ــالل القاه ــردع االحت ــم ي ــي حاس ــف دول موق

ــوم  ــة، الي ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــا- أدان 1-2021 وف
اخلميــس، اعــالن اســرائيل بنــاء 2500 وحدة اســتيطانية 
جديــدة، مؤكــدة أن كافــة هــذه املشــاريع االســتيطانية 

ــى زوال. ــالل إل كمــا االحت
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وقــال األمــني العــام املســاعد لشــؤون فلســطني 
ــعيد  ــة س ــة العربي ــة باجلامع ــة احملتل ــي العربي واألراض
ــل  ــرائيلي تواص ــالل اإلس ــلطات االحت ــي، إن س ــو عل أب
إمعانهــا فــي االســتهانة بالقانــون وقــرارات الشــرعية 
بتوســيع  الدولــي  اجملتمــع  إلرادة  وحتديهــا  الدوليــة 
وتســريع تنفيــذ مشــاريعها وخططهــا االســتيطانية 
ــوط  ــاوزت كل اخلط ــي جت ــرة والت ــابيع األخي ــي األس ف
واســع  الدولــي  والرفــض  االدانــات  رغــم  احلمــراء، 
النطــاق لالســتيطان االســتعماري اإلســرائيلي املكثــف 
ــة، ومطالبــة  فــي األرض الفلســطينية فــي هــذه اآلون
االحتــالل اإلســرائيلي بالوقــف الفــوري النهائــي لهــذه 
املشــاريع، ومــا متثلــه مــن عــدوان ســافر علــى حقــوق 
ــون  ــيم للقان ــاك جس ــطيني، وانته ــعب الفلس الش
وقــرارات الشــرعية الدوليــة، وتهديــد جــدي بالــغ 

ــالم. ــق الس ــرص حتقي ــني وف ــل الدولت ــورة حل اخلط

ودعــا اجملتمــع الدولــي ومجلــس األمــن إلــى وضــع حــد 
ــازم  ــي ح ــرك دول ــتيطان وبتح ــرطان االس ــم لس حاس
ــاءلة  ــن املس ــة ويضم ــر احلماي ــرعية ويوف ــق الش يطب
الدوليــة لســلطات االحتــالل اإلســرائيلي مبســار عملــي 
يفضــي إلــى تفكيك وإنهــاء االحتــالل، ومتكني الشــعب 
ــر املصيــر فــي  الفلســطيني مــن ممارســة حقــه بتقري
دولتــه املســتقلة علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية، طبقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة وجتســيدا 
ــق  ــي حتقي ــه ف ــع الي ــا يتطل ــي، وم ــع الدول إلرادة اجملتم

االمــن واالســتقرار والســالم واالزدهــار فــي املنطقــة.

ــرائيلي  ــالل اإلس ــلطات االحت ــي، أن س ــو عل ــد أب وأك
تضــرب عــرض احلائــط بهــذه املواقــف الدوليــة وتعلــن 
ــت  ــا أعلن ــورة كم ــر خط ــة أكث ــاريع إضافي ــن مش ع
باألمــس عــن بنــاء 2500 وحــدة جديــدة فــي الســاعات 
اإلدارة  واســتقبال  املنصرفــة،  ترمــب  إلدارة  األخيــرة 
االميركيــة اجلديــدة، مشــددا علــى أن هــذه االنتهــاكات 
تســتوجب بلــورة موقــف دولــي حاســم يــردع االحتــالل، 
ويضــع حــدا فوريــا لوقــف املشــاريع االســتيطانية 
وتأكيــد إزالــة املســتوطنات االســتعمارية، ووضــع قــرار 
مجلــس األمــن رقــم 2334، وجميــع قراراتــه ذات الصلــة 

ــذ99. ــع التنفي موض

شــؤون املــرأة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان يوقعــان 
خطــة العمــل املشــتركة

وقّعــت وزارة شــؤون املــرأة ممثلــة بوزيرتهــا آمــال حمــد، 
فلســطني  فــي  للســكان  املتحــدة  األمم  وصنــدوق 
ــة  ــس، خط ــوم اخلمي ــوس، الي ــتني بلوخ مبمثلته كرس

ــي. ــام احلال ــتركة للع ــل املش العم
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وتشــمل خطــة العمــل تعــاون الطرفــني بشــكل 
متكامــل فــي سلســلة مــن األنشــطة لدعــم وتفعيــل 
دور اللجنــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف، ومراجعــة 
ــكاوى،  ــام الش ــي لنظ ــوع اإلجتماع ــور الن ــن منظ م
ــل  ــي ودلي ــل الوطن ــام التحوي ــث نظ ــة وحتدي ومراجع
ــر اجليــل الثانــي مــن اخلطــة  اإلجــراءات املوحــد، وتطوي
ــداد  ــف 2021-2030، وإع ــة العن ــتراتيجية ملناهض اإلس

أوراق سياســاتية.

احلكومــة  بــني  الشــراكة  أهميــة  حمــد  وأكــدت 
واملؤسســات الداعمــة املبنية علــى أولويــات واحتياجات 
مرجعيــات  علــى  واملرتكــزة  الفلســطينية،  املــرأة 
ــوع  ــة للن ــر القطاعي ــتراتيجية عب ــا اإلس ــة منه وطني

اإلجتماعــي.

وأضافــت أن الشــراكة ســتتمثل فــي تنفيــذ مجموعــة 
ــكل  ــاول بش ــاريع، تتن ــج ومش ــن برام ــطة ضم أنش
خــاص محــور مناهضــة العنــف ضــد املــرأة، مــن خــالل 
دعــم اللجنــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، 
ونظــام التحويــل الوطنــي، ونظــام الشــكاوى، واخلطــة 

ــرة. ــالت املناص ــتراتيجية 2021-2030، وحم اإلس

بدورهــا، شــددت بلوخــس علــى أهميــة الشــراكة مــع 
الــوزارة فــي عملهــا علــى كل مــا يتقاطــع مــع أولويــة 
ــوع  ــى الن ــي عل ــف املبن ــور العن ــي مح ــدوق ف الصن

ــي100. اإلجتماع

اجلمعة 2021/1/22

ــة  ــوارع رئيس ــال ش ــتوطنن يط ــاب املس إره
ــات  ــوع إصاب ــاالت، ووق ــة اعتق ــة حمل بالضف

ــات ــال مواجه خ

شــن املســتوطنون، مســاء أمــس، حملــة اعتــداء 
ومركباتهــم  املواطنــني  بحــق  وواســعة  متزامنــة 
ومنازلهــم خاصــة علــى املفترقــات الرئيســة فــي 
مختلــف محافظــات الضفــة، فــي الوقــت الــذي 
أّمنــت فيــه قــوات االحتــالل احلمايــة لهــذه االعتــداءات 
ــني  ــاه املواطن ــاز باجت ــل الغ ــاص وقناب ــت الرص وأطلق
خــالل تصديهــم لهــا، ســبقت ذلــك إصابــة صحافــي 
ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــون بح ــروح ومواطن بج
مواجهــات أعقبــت حملــة اقتحــام شــنتها قــوات 
ــدة،  ــات ع ــي محافظ ــس، ف ــر أم ــر وعص ــالل، فج االحت
ــاً،  ــت 17 مواطن ــازل واعتقل ــد املن ــا عدي ــت خالله دهم
فــي الوقــت الــذي أغلقــت فيــه مداخــل بلــدة الطــور 
ــعة. ــيط واس ــة متش ــا حمل ــنت فيه ــة وش ــدس احملتل بالق

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ففــي محافظــة نابلــس، رشــق مســتوطنون مركبــات 
ــق  ــدة طري ــاعات ع ــوا س ــارة، وأغلق ــني باحلج املواطن
منعطفــات اللــنب، وهــي الطريــق القدميــة بــني مدينتــي 
ــوب  ــرقية، جن ــنب الش ــة الل ــرب قري ــس، ق رام اهلل ونابل

نابلــس.

ــتوطنني  ــرات املس ــأن عش ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
احتشــدوا علــى شــارع القريــة الرئيــس، وقامــوا بأعمال 
ــالل  ــوات االحت ــة ق ــت حماي ــارة حت ــق حج ــدة ورش عرب

ــة. ــي انتشــرت بكثاف الت

ــز  ــى دوار حاج ــتوطنني عل ــرات املس ــع عش ــا جتم كم
ــة  ــام حرك ــز أم ــوا احلاج ــس، وأغلق ــوب نابل ــوارة، جن ح
املواطنــني، فيمــا جتمــع مســتوطنون قــرب مســتوطنة 
»شــيلو« علــى طريــق نابلــس وهاجمــوا مركبــات 

ــني. املواطن

وقالــت مصــادر محليــة: إن عشــرات املســتوطنني 
جتمهــروا علــى حاجــز زعتــرة، جنــوب نابلــس، مــا دفــع 

ــرى. ــرق أخ ــلوك ط ــى س ــني إل املواطن

وأشــارت إلــى أن مواجهــات اندلعــت بــني أهالــي قريــة 
بوريــن وقــوات االحتــالل عقــب مهاجمــة املســتوطنني 

منــازل املواطنــني قــرب التفافــي ايتســهار101.

املســتوطنن  إرهــاب  يديــن  الــوزراء  رئيــس 
بالضفــة الشــوارع  علــى  املنظــم 

طالــب اجملتمــع الدولــي بتوفيــر احلمايــة للشــعب 
مــن  اإلرهابيــني  املســتوطنني  ومنــع  الفلســطيني 

الســفر

 أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية إرهــاب املســتوطنني 
املنظــم الــذي اســتهدف حركــة تنقــل املواطنــني علــى 
ــس،  ــوم اخلمي ــاء الي ــة مس ــية بالضف ــرق الرئيس الط
وتســبب بإصابــة عــدد منهــم بجــروح، بينهــم أطفــال 

ونســاء، جــراء تعــرض ســياراتهم للرشــق باحلجــارة.

ــة  ــدة إلدان ــة اجلدي ــوزراء، اإلدارة األمريكي ــس ال ــا رئي ودع
تلــك االعتــداءات، التــي جتــري حتــت ســمع وبصــر جنــود 
االحتــالل والعمــل علــى وقفهــا فــورا، واتخــاذ إجــراءات 
وتدابيــر عاجلــة للجــم شــهوة التوســع االســتيطاني 
ــر  ــن عم ــرة م ــات األخي ــالل اللحظ ــارعت خ ــي تس الت
إدارة ترامــب التــي شــرعنت االســتيطان ومنحتــه 
علــى  اجلديــدة  اإلدارة  تعمــل  وأن  األخضــر،  الضــوء 
تطبيــق القــرار األممــي رقــم 2334 الــذي أدان االســتيطان 

ــني. ــل الدولت ــوض ح ــاره يق ــه باعتب ــب بوقف وطال

101  جريدة األيام

 كمــا طالــب رئيــس الــوزراء األمم املتحــدة بالعمــل علــى 
توفيــر احلمايــة للشــعب الفلســطيني، داعيــا اجملتمــع 
الدولــي لوضــع املســتوطنني املتورطــني بتلــك األعمــال 
اإلرهابيــة علــى قوائــم املنــع مــن الســفر، وعــدم 

ــة. ــني العواصــم العاملي الســماح لهــم بالتنقــل ب

ــدن،  ــي امل ــعبية ف ــان الش ــوزراء باللج ــس ال ــاد رئي وأش
ــدى  ــي تتص ــرب، الت ــدات، واخل ــات، والبل ــرى، واخمليم والق
ــكان  ــا س ــم، داعي ــتوطنني املنظ ــاب املس ــا إلره يومي
ــتوطنني،  ــدي للمس ــى التص ــتهدفة إل ــق املس املناط
ــداءات  ــك االعت ــن تل ــم م ــم وأراضيه ــة عائالته وحماي

ــة102. املدان

البيــرة: العشــرات يشــاركون فــي وقفة إســناد 
إصابتــه  أعلنــت  الــذي  األســرى«  لـ«شــيخ 

ــا ــروس كورون بفي

ــع  ــناد م ــة إس ــي وقف ــني ف ــرات املواطن ــارك عش ش
ــح  ــام ضري ــوبكي، أم ــؤاد الش ــواء ف ــرى الل ــيخ األس ش

ــة. ــوم اجلمع ــات، الي ــر عرف ــل ياس ــس الراح الرئي

ــة الشــوبكي  وكانــت ســلطات االحتــالل أعلنــت إصاب
بالفيــروس أمــس اخلميــس.

وأصيــب األســير الشــوبكي )82 عامــاً( بـ«كورونــا« بعــد 
أن انتقلــت العــدوى لــه مــن أحد الســجانني، حيــث كان 
ــة فــي  ــة جراحي مــن املقــرر أن يخضــع صباحــاً لعملي
ــك  ــرائيلي، لذل ــرزالي« اإلس ــفى »ب ــي مستش ــه ف عين
ــاً  ــني الحق ــب، وتب ــجن النق ــن س ــس م ــه باألم مت نقل
ــن  ــة م ــيارة املكون ــي الس ــطة«، وه ــائق »البوس أن س
ــد التــي ينقــل بهــا األســرى، مصــاب بالفيــروس. احلدي

وقالــت عائلتــه فــي حديــث ســابق مــع »وفا« إن »شــيخ 
األســرى« نقــل إلــى قســم عــزل »إيــال« فــي ســجن بئــر 

الســبع بداعــي إخضاعــه للحجــر الصحي.

الشــوبكي  صــور  الوقفــة  فــي  املشــاركون  ورفــع 
ــي  ــر الدول ــب األحم ــب الصلي ــي تطال ــات الت والالفت
ــه  ــراج عن ــل لإلف ــة التدخ ــة الدولي ــات احلقوقي والهيئ
مــن ســجون االحتــالل خاصــة وانــه الشــوبكي يعانــي 
مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، ومــاء علــى العينــني، إضافــة 
ــخيصه  ــذي مت تش ــتاتا وال ــي البروس ــرطان ف ــى س إل
منــذ نحــو عامــني، إضافــة إلــى أنــه أخضــع لعمليــة 
ــم  ــزاء قس ــا اجت ــوام مت خالله ــدة أع ــل ع ــة قب جراحي
مــن عضلــة البطــن بعــد تشــخيص خاطــئ بإصابتــه 

ــى103. ــي الكل ــرطان ف بس

102  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة مدرســة ومســجد مبســافر  وقفــة رفضــا لقــرار إزال
يطــا جنــوب اخلليــل

شــارك مئــات املواطنــني، اليــوم اجلمعــة، بوقفــة رفضــا 
ــة مدرســة  لقــرار ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بإزال

ومســجد مبســافر يطــا جنــوب محافظــة اخلليــل.

وقــال منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار 
واالســتيطان شــرق يطــا وجنــوب اخلليــل راتــب اجلبــور 
ــي  ــة ف ــالة اجلمع ــني أدوا ص ــات املواطن ــا«، إن مئ لـ«وف
املهــددة  األساســية  قصــة«  »أم  مدرســة  ســاحة 
باإلزالــة، ونظمــوا وقفــة لرفــض قــرار اإلزالــة وإلجــراءات 

ــافر. ــي املس ــق أهال ــرائيلي بح ــالل اإلس االحت

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة التــي دعــا إليهــا أهالــي 
ــا  ــم يط ــح إقلي ــة فت ــع حرك ــاون م ــة، بالتع املنطق
واالســتيطان،  اجلــدار  الشــعبية ملقاومــة  واللجــان 
ومديريــة التربيــة والتعليــم، العلــم الفلســطيني 
التــي  التهجيــر  لسياســة  الرافضــة  والشــعارات 
ينتهجهــا االحتــالل. وطالبــوا املؤسســات الدوليــة 
واإلنســانية ضــرورة الوقــوف عنــد مســؤوليتها والعمــل 

ــعبنا. ــاء ش ــة ألبن ــة الدولي ــر احلماي ــى توفي عل

وكانــت ســلطات االحتــالل أخطــرت األســبوع املاضــي 
اخملتلطــة،  األساســية  »أم قصــة«  بإزالــة مدرســة 

ومســجد قيد اإلنشــاء فيهــا.

وتضــم املدرســة 50 طالبــا وطالبــة، وهــي إحــدى 
مــدارس التحــدي والصمــود التــي افتتحتهــا وزارة 
التربيــة والتعليــم فــي املســافر، وتخــدم ثالثــة جتمعات 
ــرج(104. ــة الس ــة، ومنطق ــة، والعبادي ــكنية )أم قص س

املزارعــن شــرق خــان  االحتــال يســتهدف 
يونــس

اليــوم  االســرائيلي،  االحتــالل  قــوات   اســتهدفت 
اجلمعــة، املزارعــني بالرصــاص وهــم فــي األراضــي 
ــة شــرق مدينــة خــان يونــس، جنــوب  الزراعيــة احلدودي

ــزة0 ــاع غ قط

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوات االحتــالل االســرائيلي 
ــف  ــات خل ــكرية والدباب ــراج العس ــي األب ــزة ف املتمرك
ــران  ــت ني ــس أطلق ــرق خانيون ــدودي ش ــريط احل الش
ــة  ــي منطق ــني ف ــوب املزارع ــة ص ــلحتها الرشاش أس
تــرك  علــى  وأجبرتهــم  املدينــة،  شــرق  الفخــاري 

الزراعيــة. أراضيهــم 

ــتهداف  ــي اس ــكل يوم ــالل بش ــوات االحت ــد ق  وتتعم

104  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املزارعــني فــي األراضــي الزراعيــة احلدوديــة شــمال 
وشــرق القطــاع ومتنعهــم مــن الوصــول إليهــا لزراعتها 

ــا105. أو فالحته

السبت 2021/1/23

ــل  ــدة للتدخ ــأمم املتح ــطينية ل ــوات فلس دع
انتخابــات  إجــراء  لضمــان  إســرائيل  لــدى 

بالقــدس

دعــا الفلســطينيون أمــس، األمم املتحــدة إلــى التدخــل 
ــم  ــراء انتخاباته ــان إج ــماح لضم ــرائيل للس ــدى إس ل

العامــة فــي شــرق القــدس.

وحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية األمم املتحــدة 
علــى بــذل كل جهــد ممكــن لتســهيل إجــراء انتخابــات 
الفلســطينيني ومطالبــة إســرائيل بتمكني املقدســيني 

مــن املشــاركة فيهــا.

أجراهــا  هاتفيــة  مباحثــات  خــالل  اشــتية  وأكــد 
ــالم  ــة الس ــاص لعملي ــدة اخل ــق األمم املتح ــع منس م
ــى  ــالند، عل ــور وينس ــد ت ــط اجلدي ــرق األوس ــي الش ف
ضــرورة ســماح إســرائيل للفلســطينيني فــي القــدس 
ــية  ــريعية والرئاس ــات التش ــي االنتخاب ــاركة ف باملش

بالترشــح والتصويــت.

وأكــد اشــتية انفتــاح القيــادة الفلســطينية علــى أي 
عمليــة سياســية برعايــة الرباعيــة الدوليــة ومبشــاركة 

مختلــف القــوى فــي إطــار دولــي متعــدد.

وأطلــع اشــتية املبعــوث األممــي علــى املســتجدات 
املتعلقــة بإجــراء االنتخابــات العامــة.

وناقــش اجلانبــان ترتيبــات اجتمــاع جلنــة تنســيق 
مســاعدات الــدول املانحــة )AHLC( املزمــع عقــده 
الشــهر املقبــل، حيــث وضــع رئيــس الــوزراء وينســالند 
ــني  ــب عام ــلطة عق ــي للس ــع املال ــورة الوض ــي ص ف

صعبــني سياســياً وماليــاً واقتصاديــاً.

ــاح  ــع لق ــول وتوزي ــة وص ــا آلي ــر، بحث ــب آخ ــن جان م
ــا فــي فلســطني واإلجــراءات احلكوميــة  فيــروس كورون

ــاء. ــي الوب ــن تفش ــد م للح

ــي  ــب السياس ــس املكت ــث رئي ــه، ح ــياق ذات ــي الس وف
حلركــة املقاومــة اإلســالمية »حمــاس« إســماعيل هنية 
ــي ال  ــرائيل »ك ــدى إس ــل ل ــى التدخ ــدة عل األمم املتح
تشــكل أي عائــق أمــام العمليــة االنتخابيــة وإجرائهــا 

ــدس«. ــي الق ــة ف خاص
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وشــدد هنيــة فــي بيــان عقــب اجتماعــه عبــر االنترنــت 
لــألمم  الســابق  املنســق  ميالدنــوف  نيكــوالي  مــع 
املتحــدة لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط، علــى 
الــدور املهــم لــألمم املتحــدة واجملتمــع الدولــي فــي ملــف 
االنتخابــات الفلســطينية القادمــة، فــي ضمــان نزاهــة 

ــراع. ــة االقت ــات وحري اإلجــراءات والترتيب

وأكــد هنيــة علــى ضــرورة االعتــراف بنتائــج االنتخابات، 
ســواء املتعلقــة مبؤسســات الســلطة الفلســطينية أو 
ــكيل  ــن تش ــا م ــب عليه ــا يترت ــر، وم ــة التحري منظم

حكومــة وجلــان تنفيذيــة.

وذكــر أن »حمــاس« تــرى فــي االنتخابــات »مدخــاًل 
وإنهــاء  الداخلــي،  الفلســطيني  البيــت  لترتيــب 
ــروع  ــة املش ــراكة وحماي ــدأ الش ــز مب ــام، وتعزي االنقس
الوطنــي الــذي ميــر بتحديــات كبيــرة، وانخراط الشــعب 
ــات  ــي املؤسس ــدداً ف ــارج مج ــي اخل ــطيني ف الفلس

القياديــة«.106

إصابــات  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــال 
ــون  ــاع الزيت ــي واقت ــرف األراض ــاالت وج واعتق

الطــرق وإغــاق 

ــبت،  ــوم الس ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
مــن  وممتلكاتهــم،  املواطنــني  بحــق  انتهاكاتهــا 
ــات، وإغــالق الطــرق، وجــرف األراضــي  اعتقــاالت، وإصاب
ــلمية. ــيرات الس ــع املس ــون، وقم ــجار الزيت ــالع أش واقت

ــوم  ــاء الي ــتوطنون، مس ــق مس ــم، أغل ــت حل ــي بي ف
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــود االحت ــة جن ــت حماي ــبت، وحت الس

ــم. ــت حل ــوب بي ــون« جن ــوش عتصي ــرق »غ مفت

ــتوطنني  ــأن مس ــا« ب ــة لـ«وف ــادر محلي ــادت مص وأف
احتشــدوا علــى مفتــرق غــوش عتصيــون، رافعــني 
ــات  ــة مركب ــام حرك ــوه أم ــرائيلية، وأغلق ــالم اإلس األع

ــل. ــة اخللي ــى محافظ ــن وإل ــني م املواطن

ــوات  ــع ق ــات م ــت، مواجه ــل، اندلع ــياق متص ــي س وف
االحتــالل فــي بلــدة بيــت فجــار جنــوب بيــت حلــم.

ــوات  ــأن ق ــة ب ــد طقاطق ــي حم ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
االحتــالل اقتحمــت البلــدة وأمطــرت منــازل املواطنــني 

ــل الغــاز املســيل للدمــوع. بقناب

وأضــاف أن قــوات االحتــالل اســتولت علــى تســجيالت 
كاميــرات املراقبــة مــن احملــال التجاريــة.

كمــا جرفــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 

106  جريدة األيام

ــت  ــوب بي ــرة جن ــة املعص ــي قري ــي ف ــبت، أراض الس
حلم107.

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
ــوات  ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــن بريجي ــم حس ــت حل ــي بي ف
ــى  ــليمان موس ــن س ــي املواط ــت أراض ــالل جرف االحت
ــة  ــوز« اجلاثم ــدال ع ــتوطنة »مج ــرب مس ــة ق بريجي
ــاحتها  ــغ مس ــار، وتبل ــت فج ــدة بي ــي بل ــى أراض عل

ــات. ــة دومن ثالث

وفــي قلقيليــة، أصيــب مســاء اليــوم الســبت، شــابان 
بقنبلتــي غــاز فــي األطــراف، إثــر قمــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، مســيرة كفــر قــدوم الســلمية املناهضــة 

لالســتيطان.

وقــال منســق املقاومــة الشــعبية فــي كفــر قــدوم مراد 
شــتيوي إن قــوات االحتــالل اقتحمــت قريــة كفــر قــدوم 
واعتــدت علــى املشــاركني فــي املســيرة الســلمية، مــا 
أدى إلــى إصابــة شــابني بقنبلتــي غــاز فــي أطرافهمــا، 
وجــرى نقــل أحدهمــا إلــى املستشــفى لتلقــي العــالج.

وفــي اخلليــل، اعتــدت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــد  ــة ض ــي فعالي ــاركني ف ــى املش ــبت، عل ــوم الس الي
االســتيطان فــي خربــة »التوميــني« مبســافر يطــا جنــوب 

ــل. اخللي

وقــال مراســل »وفــا«، إن قــوات االحتــالل قمعــت 
الفعاليــة، واعتــدت علــى املشــاركني بالضــرب، وإلقــاء 
قنابــل الصــوت، والشــتم بألفــاظ نابيــة، وأعلنــت 

املنطقــة عســكرية مغلقــة.

املقامــة علــى  وأضــاف أن مســتوطني »سوســيا« 
أراضــي املواطنــني، هاجمــوا الصحفيــني الذيــن تواجــدوا 
فــي املــكان لتغطيــة احلــدث، وطاردوهــم بالــكالب، مــا 
ــني  ــم الزميل ــن بينه ــم م ــدد منه ــة ع ــبب بإصاب تس
»وفــا«  الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  بوكالــة 
ــات. ــروح وكدم ــواح بج ــهور الوح ــاب ومش ــزة احلط حم

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
وجبــال جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور لـ«وفــا«، ان هــذه 
الفعاليــة تأتــي للتضامــن مــع أهالــي خربــة »التوميــني« 

ومســافر يطــا، ورفضــا لسياســة االســتيطان.

ــطيني،  ــم الفلس ــة العل ــي الوقف ــاركون ف ــع املش ورف
والفتــات كتبــت عليهــا شــعارات تطالــب اجملتمــع 
ــف  ــعبنا، ووق ــاه ش ــؤولياته جت ــل مس ــي بتحم الدول
ــم االحتــالل ومســتوطنيه، ورددوا هتافــات منــددة  جرائ
باالســتيطان، داعــني أبنــاء شــعبنا، بالتصدي لسياســة 
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ــى األراضــي. االســتيطان واالســتيالء عل

ــبت،  ــوم الس ــتوطنون، الي ــدم مس ــلفيت، أق ــي س وف
ــلفيت. ــرب س ــون غ ــجار زيت ــير أش ــالع وتكس ــى اقت عل

ــوا  ــتوطنني قام ــا«، أن مس ــان لـ«وف ــهود عي ــر ش وذك
بتكســير واقتــالع نحــو 120 شــجرة زيتــون فــي منطقة 
ــك، تعــود ملكيتهــا  »ظهــر صبــح« شــمال كفــر الدي
للمواطنــني جمــال توفيــق علــي األحمــد، وعبــد توفيــق 

علــى األحمــد.

وأضافــوا أن املســتوطنني حطمــوا أبــواب ونوافــذ غرفــة 
زراعيــة وســرقوا مقتنياتهــا فــي منطقــة »الســموكة« 
شــمال كفــر الديــك، تعــود ملكيتهــا للمواطــن محمد 

ــد108. أيوب األحم

مســتوطنون يغلقــون مفتــرق »غــوش عتصيــون« 
ــم ــت حل ــوب بي ــار جن ــت فج ــي بي ــات ف ومواجه

أغلــق مســتوطنون، مســاء اليــوم الســبت، وحتــت 
ــوش  ــرق »غ ــرائيلي، مفت ــالل اإلس ــود االحت ــة جن حماي

ــم. ــت حل ــوب بي ــون« جن عتصي

ــتوطنني  ــأن مس ــا« ب ــة لـ«وف ــادر محلي ــادت مص وأف
احتشــدوا علــى مفتــرق غــوش عتصيــون، رافعــني 
ــات  ــة مركب ــام حرك ــوه أم ــرائيلية، وأغلق ــالم اإلس األع

ــل. ــة اخللي ــى محافظ ــن وإل ــني م املواطن

ــوات  ــع ق ــات م ــت، مواجه ــل، اندلع ــياق متص ــي س وف
االحتــالل فــي بلــدة بيــت فجــار جنــوب بيــت حلــم.

ــوات  ــأن ق ــة ب ــد طقاطق ــي حم ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
االحتــالل اقتحمــت البلــدة وأمطــرت منــازل املواطنــني 

ــل الغــاز املســيل للدمــوع. بقناب

وأضــاف أن قــوات االحتــالل اســتولت علــى تســجيالت 
كاميــرات املراقبــة مــن احملــال التجاريــة109.

مســتوطنون يقتلعــون ويكســرون 021 شــجرة 
زيتــون غــرب ســلفيت

أقــدم مســتوطنون، اليــوم الســبت، علــى اقتــالع 
وتكســير أشــجار زيتــون غــرب ســلفيت.

ــوا  ــتوطنني قام ــا«، أن مس ــان لـ«وف ــهود عي ــر ش وذك
بتكســير واقتــالع نحــو 120 شــجرة زيتــون فــي منطقة 
ــك، تعــود ملكيتهــا  »ظهــر صبــح« شــمال كفــر الدي
للمواطنــني جمــال توفيــق علــي األحمــد، وعبــد توفيــق 

108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

علــى األحمــد.

وأضافــوا أن املســتوطنني حطمــوا أبــواب ونوافــذ غرفــة 
زراعيــة وســرقوا مقتنياتهــا فــي منطقــة »الســموكة« 
شــمال كفــر الديــك، تعــود ملكيتهــا للمواطــن محمد 

ــد110. أيوب األحم

األحد 2021/1/24

القــدس: مخطــط اســتيطاني لتحويــل قصــر 
املفتــي احلســيني إلــى كنيــس

ــتيطانية  ــم االس ــرات كوهاني ــة عطي ــط جمعي تخط
أمــني  احلــاج  املفتــي  لتحويــل قصــر  اإلســرائيلية 
احلســيني فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس الشــرقية 
الوحــدات  عــدد  إلــى كنيــس، ومضاعفــة  احملتلــة 
ــى 56  ــن 28 إل ــر م ــط القص ــي محي ــتيطانية ف االس

وحــدة اســتيطانية.

وقبــل عشــر ســنوات هدمــت اجلمعيــة االســتيطانية 
فنــدق »شــبرد« فــي باحــة قصــر املفتــي وأقامــت منــذ 
ذلــك احلــني 28 وحــدة اســتيطانية علــى أنقاضــه لــم 

يتــم نقــل مســتوطنني إليهــا حتــى اآلن.

ــي،  ــر املفت ــت قص ــتيطانية أبق ــة االس ــن اجلمعي ولك
ــى اآلن. ــوراً حت ــنة 1929، مهج ــم س ــذي اقي ال

ونقلــت صحيفــة »جروزاليــم بوســت« اإلســرائيلية عن 
ــا، املتحــدث باســم عطيــرات كوهانيــم، إن  دانيــال لوري
اجلمعيــة االســتيطانية تنــوي حتويــل القصــر البالغــة 

مســاحته 500 متــر مربــع إلــى كنيــس يهــودي.

ولــم تتمكــن اجلمعيــة االســتيطانية مــن هدمــه 
ــعرية  ــة ش ــاك عدال ــا »هن ــال لوري ــه، وق ــبب قدم بس
ــيني  ــني احلس ــاج أم ــزل احل ــرى من ــا ت ــة عندم جميل

ــار«. ينه

وأشــار لوريــا إلــى انــه منــذ هــدم فنــدق »شــبرد« فإنــه 
متــت إقامــة 28 وحــدة اســتيطانية علــى انقاضــه 
ــتوطنني  ــل مس ــم نق ــم يت ــن ل ــكن، ولك ــزة للس جاه

ــا. إليه

وقــال »الســبب فــي عــدم اكتمــال احلــي اجلديــد، وفــي 
الواقــع لــم يتــم تســويقه فــي الســنوات العشــر التــي 
ــن  ــو أن املطوري ــاء، ه ــدم والبن ــدء اله ــذ ب ــت من انقض
ــغ  ــذي تبل ــع ال ــيم املوق ــادة تقس ــب إلع ــوا بطل تقدم
ــى 56«. ــدات إل ــدد الوح ــة ع ــاحته 5.2 دومن ملضاعف مس

110  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وذكــر أن اخملطــط األصلــي للمنطقــة كان يهــدف 
اســتيطانية. وحــدة   70 إلقامــة 

ــني  ــاج أم ــي احل ــر املفت ــى قص ــارة إل ــي إش ــال ف وق
ــي  ــزل التاريخ ــى املن ــاظ عل ــيتم احلف ــيني »س احلس
ــة  ــع وإعــادة اســتخدامه لتلبي ــب املوق ــي قل ــع ف الواق
ــا  ــس ورمب ــك كني ــي ذل ــا ف ــة، مب ــات اجملتمعي االحتياج

مركــز رعايــة نهاريــة«.111

االحتــال يخطــر بإزالــة منزلــن متنقلــن فــي 
خربــة يــرزا شــرق طوبــاس

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــرت ق أخط
ــاس. ــرق طوب ــرزا ش ــة ي ــي خرب ــني ف ــني متنقل ــة منزل بإزال

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
ــة  ــت اخلرب ــالل داهم ــوات االحت ــأن ق ــارات، ب ــز بش معت
وأخطــرت الشــقيقني رامــي وحافــظ نعيــم مســاعيد، 

ــني خــالل 96 ســاعة. ــة منزليهمــا املتنقل بإزال

ولفــت بشــارات إلــى أن »الكرفانــني« قُدمــا قبــل أشــهر 
مــن مؤسســات دوليــة، للمواطنــني مســاعيد بــدال عــن 

مســكنيهما، اللذيــن هدمها االحتــالل112.

مســتوطنون يغلقــون مفتــرق »غــوش عتصيــون« 
ــم ــت حل ــوب بي ــار جن ــت فج ــي بي ــات ف ومواجه

أغلــق مســتوطنون، مســاء اليــوم الســبت، وحتــت 
ــوش  ــرق »غ ــرائيلي، مفت ــالل اإلس ــود االحت ــة جن حماي

ــم. ــت حل ــوب بي ــون« جن عتصي

ــتوطنني  ــأن مس ــا« ب ــة لـ«وف ــادر محلي ــادت مص وأف
احتشــدوا علــى مفتــرق غــوش عتصيــون، رافعــني 
ــات  ــة مركب ــام حرك ــوه أم ــرائيلية، وأغلق ــالم اإلس األع

ــل. ــة اخللي ــى محافظ ــن وإل ــني م املواطن

ــوات  ــع ق ــات م ــت، مواجه ــل، اندلع ــياق متص ــي س وف
االحتــالل فــي بلــدة بيــت فجــار جنــوب بيــت حلــم.

ــوات  ــأن ق ــة ب ــد طقاطق ــي حم ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
االحتــالل اقتحمــت البلــدة وأمطــرت منــازل املواطنــني 

ــل الغــاز املســيل للدمــوع. بقناب

وأضــاف أن قــوات االحتــالل اســتولت علــى تســجيالت 
كاميــرات املراقبــة مــن احملــال التجاريــة113.

111  جريدة األيام
112  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
113  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

”اجلــدار واالســتيطان«: 869 عمليــة هــدم واقتــالع 
وتكســير 6507 شــجرات خــالل العــام املاضــي

ــوم  ــتيطان، الي ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــدرت هيئ أص
األحــد، تقريــرا موســعا، رصــدت فيــه االنتهــاكات 
اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية للعــام 2020.

وصنفــت الهيئــة فــي تقريرهــا، أبــرز االنتهــاكات 
اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة خــالل 
العــام املنصــرم، الى  ثالثــة عناويــن رئيســية هــي: 

التشــريعات، اإلجــراءات، واملمارســات.

وأكــدت أنــه علــى صعيــد التشــريعات والقــرارات 
احلكوميــة، فقــد جــرى خــالل العــام املاضــي، طــرح 23 
ــن  ــرائيلية، م ــت« االس ــة »الكنيس ــى طاول ــا عل قانون
أجــل النقــاش املبكــر، تناولــت فــي مجملهــا مقترحات 
تراوحــت بــني اقتــراح قانــون، وجتميــد ووقــف اخملصصــات 
املقدمــة لعائــالت فلســطينية، ممــن يحملــون الهويــة 
قــادة  عــن  »الدفــاع  قانــون  واقتــراح  االســرائيلية، 
ــوا  ــن ارتكب ــتوطنني«، مم ــكريني ومس ــيني وعس سياس
جرائــم حــرب ومالحقــون مــن قبــل مؤسســات وهيئــات 

ــة فــي اخلــارج. ــة دولي قضائي

قــرارا،  اتخــذت  االحتــالل  ان حكومــة  وأشــارت الى 
تعيــني  ومت  االســتيطان«،  »وزارة  وخلــق  باســتحداث 
رئيســا  خوتوبلــي«  »تســيفي  الليكــودي  النائــب 
ــورة  ــتوطنات بص ــتيطان واملس ــم االس ــدف دع لها، به

ــدودة. ــر مح غي

ــاص  ــون اخل ــراح القان ــم اقت ــرارا بدع ــذت ق ــا اتخ كم
بتقــدمي إعفــاءات وتســهيالت ضرائبية للمســتوطنات، 
ــب،  ــون الضرائ ــى قان ــالت عل ــداث تعدي ــالل إح ــن خ م
وقــرارا لتمديــد العمل بدعم »مراكــز الصمــود فــي 
املســتوطنات« الــذي اتخذتــه ســابقا، وهذه املراكــز 
للتدريــب علــى اســتخدام الســالح والدفــاع عــن 

املســتوطنات.

»أراضي دولة«:

ــي  ــاحات األراض ــوع مس ــغ مجم ــة، بل ــب الهيئ وحس
ــالل كـــ  ــي أعلنتهــا ســلطات االحت الفلســطينية الت
»أراضــي دولة«، منــذ احتــالل الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــا  ــع، م ــر مرب ــو مت ــي 1700 كيل ــام 1967 حوال ــزة ع غ

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــل أراض ــن مجم ــبته 30% م نس

وهــذه األراضــي مت تخصيــص أجــزاء منهــا إلقامــة 
ــتوطنني،  ــرف املس ــت تص ــت حت ــتوطنات، أو وضع املس
أو تركــت كاحتياطــي لالحتياجــات املتزايــدة للمشــروع 

ــرائيلي. ــتيطاني اإلس االس
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العطاءات:

وبينــت الهيئــة، أن العــام املاضــي، شــهد ســباقا 
محموما بــني صنــاع القــرار فــي دولــة االحتــالل، علــى 
اقتــراح مشــاريع قوانــني، أو املصادقــة على قوانــني تدعو 
لضــم جــزء، أو كل أراضــي الضفــة الفلســطينية إلــى 
إســرائيل، أو علــى األقــل شــرعنة املنشــآت اإلســرائيلية 

عليهــا.

وصادقــت حكومــة االحتــالل علــى مخططــات تتضمــن 
ــة  ــت للمصادق ــتيطانية، وأودع ــدة اس ــاء 6719 وح بن
ــي  ــرى، ف ــدة اخ ــن 8060 وح ــات تتضم ــى مخطط عل
ــة  ــم املصادق ــم يت ــي ل ــاءات الت ــدد العط ــغ ع ــني بل ح
عليهــا بعــد، والتــي تتضمــن 2630 وحــدة اســتيطانية، 
ــي  ــا ف ــادق عليه ــل املص ــا قب ــاءات م ــت العط وتضمن

القــدس بنــاء 1727 وحــدة اســتيطانية.  

أوامر وضع اليد:

رصــدت الهيئــة مــن خــالل التقريــر، أمــرا واحــدا 
ــة،  ــات طبيعي ــالن 3 محمي ــوص إع ــد بخص ــع الي وض
مبســاحة 11790 دومنــا فــي مناطــق: طوبــاس، وتياســير، 

ــى. ــي موس ــك، والنب واجلفتل

علــى  لاللتفــاف  األمــر  هــذا  االحتــالل  يســتخدم 
إعالنــات االســتيالء، بحيــث ســبق أن قــام بإعــالن 
ــن  ــة، وم ــة طبيعي ــة محمي ــم منطق ــو غني ــل أب جب
ثــم أقــام مســتوطنة علــى نفــس املنطقــة منتصــف 

التســعينات.

عمليات الهدم:

الهــدم  عمليــات  مجمــوع  أن  الهيئــة  أكــدت 
التــي نفذتهــا ســلطات االحتــالل بحــق املنشــآت 
ــة  ــغ خــالل العــام املاضــي 869 عملي الفلســطينية بل
هــدم، تركــز معظمهــا فــي محافظــات: القــدس، 
ــا  ــدم فيه ــبة اله ــي زادت نس ــاس، الت ــل، وطوب واخللي
عــن 65% مــن مجمــل عمليــات الهــدم فــي محافظــات 

الضفــة الغربيــة.

إخطارات الهدم:

ــة فــي تقريرهــا أن مجمــوع إخطــارات  أوضحــت الهيئ
ــة  ــل هيئ ــن قب ــا م ــا وتوثيقه ــي مت رصده ــدم الت اله
التــي  الفتــرة  فــي  واالســتيطان،  اجلــدار  مقاومــة 
هــدم،  إخطارا شــمل:   817 بلــغ  التقريــر  يغطيهــا 
ووقــف بنــاء، وإعطــاء فرصــة إضافيــة لالعتــراض علــى 
ــد تركــز 60% مــن هــذه اإلخطــارات  ــر الهــدم«، وق أوام

ــم. ــت حل ــدس، وبي ــل، والق ــات: اخللي ــي محافظ ف

جدار الضم والتوسع:

أكــدت الهيئــة أن طــول جــدار الضــم والتوســع الــذي 
ــي  ــر، ف ــو مت ــغ 93 كيل ــة بل ــة املقدس ــط باملدين يحي
حــني بقــي 46 كيلــو متــر كامتــداد لــم يكتمــل بعــد 
ــزل 84  ــدار يع ــح اجل ــث أصب ــه، بحي ــط ل ــن اخملط ضم
كيلــو متــر مربــع، مبقيــا أكثــر مــن 68 كــم2 كأجــزاء 

ــا. ــتقبل أيض ــي املس ــا ف ــط لعزله مخط

ــدود  ــل ح ــرائيلية داخ ــتوطنات اإلس ــدد املس ــغ ع وبل
ــؤر  ــن الب ــب 10 م ــى جان ــتوطنة، إل ــة 13 مس البلدي
علــى  املوزعــة  اليهوديــة  واألحيــاء  االســتيطانية، 

جغرافيــا املدينــة.

ــد  ــتيطان ما يزي ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــدت هيئ ورص
علــى 930 اعتــداء للمســتوطنني خــالل العــام املنصــرم 
أصيــب خاللهــا 197 مواطنــا، ليشــهد بذلــك ارتفاعــاً 
ملحوظــاً فــي وتيــرة االعتــداءات مقارنــة بالعــام الــذي 

ســبقه.

فــي  مكثــف  بشــكل  االعتــداءات  هــذه  وتركــزت 
ــل، وشــهدت مــا  محافظــات: القــدس، ونابلــس، واخللي

يزيــد 63% مــن مجمــل اعتــداءات املســتوطنني.

وفــي موســم الزيتــون األخيــر، مت رصــد 75 اعتــداء 
طــال املزارعــني فــي مناطــق التمــاس، أســفر عــن 
حــاالت  مئــات  إلــى  إضافــة  مواطنــا،   19 إصابــة 
ــر  ــذي وف ــالل، ال ــش االحت ــببها جي ــي س ــاق الت االختن
احلمايــة للمســتوطنني، فيمــا بلــغ عــدد األشــجار 
واملزروعــات املتضــررة مــن اعتــداءات املســتوطنني 6507 

وعنــب. شــجرات زيتون 

االثنن 2021/1/25

ــرب  ــون ق ــة فرع ــى بواب ــل عل ــهاد عام استش
طولكــرم واالحتــال يخطــر بهــدم منزلــن 

ــاس ــي طوب ــن ف متنقل

استشــهد، صبــاح أمــس، عامــل مــن بلــدة عــراق التايه 
ــرم،  ــوب طولك ــون جن ــة فرع ــى بواب ــس، عل ــرق نابل ش
أثنــاء توجهــه إلــى مــكان عملــه داخــل اخلــط األخضــر، 
اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  بتنفيــذ  اقتــرن  مــا 
ــة. ــة بالضف ــاء مختلف ــي أنح ــداءات ف ــتوطنني اعت واملس

وفــي هــذا الســياق، ذكــر شــهود عيــان أن العامــل فــؤاد 
ــه  ــراء إصابت ــهد ج ــاً( استش ــودة )48 عام ــبتي ج س
بأزمــة قلبيــة حــادة عقــب استنشــاقه الغــاز املســيل 
للدمــوع، الــذي أطلقــه جيــش االحتــالل، صــوب العمال 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

72

 المجلد التاسع والعشرين

املتواجديــن عنــد البوابــة املقامــة علــى مقطــع اجلــدار 
ــل  ــه مت نق ــى أن ــيرين إل ــرم، مش ــوب طولك ــازل جن الع
اجلثمــان إلــى مستشــفى رفيديــا احلكومــي فــي نابلــس.

ــة  ــهد نتيج ــقيقه استش ــودة: إن ش ــي ج ــال عزم وق
استنشــاقه كميــة كبيــرة مــن الغــاز املســيل للدمــوع 
عنــد بوابــة فرعــون، ولــم يكــن يعانــي مــن أّي أمــراض 
ــاء  ــزوج وأب لـــ 4 أبن ــهيد مت ــاً أن الش ــابقة، مبين س

ــوام. ــر 10 أع ــن العم ــغ م ــم يبل أكبره

ومســاء أمــس، شــّيعت جماهيــر غفيــرة جثمــان 
الشــهيد، حيــث انطلقــت مســيرة التشــييع مــن 
ــت  ــس، وتوجه ــي نابل ــي ف ــا احلكوم ــفى رفيدي مستش
لبلــدة عــراق التايــه ملــواراة جثمانــه الطاهــر، مبشــاركة 

ــني. ــات املواطن مئ

وفــي بيــت حلــم، جرفــت آليــات االحتــالل أراضــي 
ــة،  ــوب احملافظ ــرات« جن ــتوطنة »أف ــن مس ــرب م بالق

ــل. ــن العم ــة م ــم صحافي ــت طواق ــا منع كم

ــأ  ــه تفاج ــة، أن ــد بريجي ــب األرض، محم ــر صاح وذك
بتجريــف آليــات االحتــالل ألرضــه، ومســاحتها دومنــان، 
بهــدف شــق طريــق اســتيطاني، رغــم وجــود أوراق 

ــابق. ــار س ــه أي إخط ــن دون توجي ــة، وم ثبوتي

ــة )72  ــي بريجي ــو عل ــن أب ــح املواط ــه، أوض ــن جانب م
ــام 1964،  ــي الع ــراء األرض ف ــام بش ــده ق ــاً( أن وال عام
ــم مبنــع العمــل  وأن قــوات االحتــالل تقــوم بشــكل دائ

ــا. ــا وزراعته فيه

ــام  ــى رعــاة أغن ــدى مســتوطنون عل ــل، اعت ــي اخللي وف
فــي منطقــة ســدة الثعلــة شــرق يطــا جنــوب 

احملافظــة.

ــود  ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــور، منس ــؤاد العم ــال ف وق
مبســافر يطــا وجبــال جنــوب اخلليــل: إن مجموعــة مــن 
ــى  ــني عل ــل« املقامت ــون« و«كرمئي ــتوطني »ماع مس
ــاة  ــى رع ــدت عل ــا، اعت ــرق يط ــني ش ــي املواطن أراض
ــا،  ــافر يط ــة مبس ــدة الثعل ــة س ــي منطق ــام ف األغن
ــم. ــت أغنامه ــي، وهاجم ــول املراع ــن دخ ــم م ومنعته

ــالل  وفــي األغــوار الشــمالية، أخطــرت ســلطات االحت
بهــدم منزلــني متنقلــني فــي خربــة يــرزا شــرق طوبــاس، 

وذلــك بذريعــة إقامتهمــا فــي منطقــة أثريــة.

وأبلــغ مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
واألغــوار الشــمالية، معتــز بشــارات، »األيــام«، بــأن قــوة 
مــن جيــش االحتــالل يرافقهــا ضبــاط مــن مــا تســمى 
اإلدارة املدنيــة، اقتحمــت اخلربــة، وســلمت الشــقيقني 

رامــي وحافــظ نعيــم حافــظ مســاعيد إخطاريــن 
بهــدم منزلــني متنقلــني يعــودان للشــقيقني خــالل 96 

ســاعة.

ــى أن ســلطات االحتــالل تذرعــت أن  وأشــار بشــارات إل
الكرفانــني املهدديــن بالهــدم أقيمــا علــى أراضــي اخلربة 
ــذارات  ــدم واإلن ــات اله ــأة عملي ــت وط ــن حت ــي تئ الت
ــي  ــا ف ــة إقامتهم ــآتها، بذريع ــن منش ــد م ــدم املزي به
منطقــة تدعــي ســلطات االحتــالل أنهــا أثريــة، وهــي 
ذريعــة يســوقها االحتــالل لنفســه مــن أجــل تشــريع 
ــع  ــي مواق ــطينية ف ــآت الفلس ــدم املنش ــات ه عملي

ــمالية114. ــوار الش ــن األغ ــة م متفرق

النتخابــات  ســتتوجه  فتــح  الرجــوب: 
واحــدة بقائمــة  التشــريعي 

أكــد أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح جبريــل 
الرجــوب، اليــوم االثنــني، أن احلركــة ســتخوض انتخابات 
ــو املقبــل  ــار/ ماي اجمللــس التشــريعي املقــررة فــي 22 أي

بقائمــة واحــدة.

وأوضــح الرجــوب فــي حديــث لبرنامــج »ملــف اليــوم« 
عبــر تلفزيــون فلســطني، أن القائمــة ســيتم اختيارهــا 
ــا  ــق عليه ــي مت التواف ــاد الت ــن األبع ــة م ــق مجموع وف
ــي  ــح، وه ــة فت ــة حلرك ــة املركزي ــاع اللجن ــي اجتم ف
اجلغرافــي، والتاريخــي، والدينــي، و«اجلنــدر«، والبعــد 

ــي. ــي، واالجتماع ــادي، والنقاب ــي، واالقتص األكادمي

وشــدد علــى أن فتــح ســتصطف وراء قائمــة مرشــحي 
احلركــة بعــد أن تقرهــا اللجنــة املركزيــة، مشــيراً إلــى 
ــى  ــرأة فــي القائمــة إل ــع نســبة امل ــد ترف أن احلركــة ق
ــباب  ــن الش ــرة م ــبة كبي ــتضمنها نس ــا س 30%، كم

ممــن قدمــوا لفتــح وفلســطني.

وأضــاف أن اللجنــة املركزيــة قســمت الوطــن لـــ6 
ــي  ــن، ف ــكل متزام ــا بش ــل عليه ــم العم ــاحات يت س
محاولــة لاللتحــام املباشــر مــع الشــعب وتقــدمي 
ــراك  ــر وإش ــدة املعايي ــا وح ــة حتكمه ــم انتخابي قوائ
ــن  ــر ع ــة للخــروج بقائمــة تعب ــر قاعــدة جماهيري أكب
الشــعب الفلســطيني، مشــدداً علــى أن الهامــش 
ــق  ــن تنطب ــني وم ــني واملؤهل ــيكون للوطني ــع س األوس
عليهــم املعاييــر، ولــن يكــون فيهــا مجــال لـ«الوجــوه 
الكاحلــة« التــي تســعى إلعــادة إنتاج نفســها وفشــلت 

ــة. ــع القيادي ــن املواق ــد م ــي العدي ف

وأعلــن الرجــوب أنــه سيشــرف علــى إجــراء مشــاورات 
األســيرين  لفتــح  املركزيــة  اللجنــة  عضــوي  مــع 

114  جريدة األيام
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مــروان البرغوثــي وكــرمي يونــس، داعيــاً كافــة الهيئــات 
التنظيميــة فــي األســر وداخــل املعتقــالت إلــى خــوض 
حــوارات وإعــالن أيــة توصيــات أو آراء أو مالحظــات 
ــدد  ــة. وش ــات املقبل ــي االنتخاب ــاركة ف ــص املش تخ
ــارج  ــرى خ ــدس واألس ــي الق ــاء ملف ــرورة إبق ــى ض عل

ــات. ــة االنتخاب ــي مرحل ــية ف ــات السياس التجاذب

ــة  ــح أهمي ــة لفت ــة املركزي ــر اللجن ــني س ــد  أم وأك
النجــاح فــي االنتخابــات ليــس بالفــوز فــي أكبــر عــدد 
ــي  ــوذج دميقراط ــدمي من ــالل تق ــن خ ــل م ــد ب ــن املقاع م
أخالقــي حــر ونزيــه الختيــار أعضــاء اجمللــس التشــريعي، 
ــخ الشــعب  ــي تاري ــذي سيشــكل أهــم محطــة ف وال

ــطينية. ــورة الفلس ــة الث ــد انطالق ــطيني بع الفلس

وأضــاف الرجــوب أن معانــاة شــريحة مــن املواطنــني في 
ــى  ــز كان عل ــم والتميي ــعورهم بالظل ــزة وش ــاع غ قط
جــدول أعمــال اجتمــاع اللجنــة املركزيــة لفتــح الــذي 
ــود  ــس محم ــداً أن الرئي ــي رام اهلل، مؤك ــس ف ــد أم عق
ــوء  ــى الض ــاكل وأعط ــك املش ــل تل ــزم بح ــاس ملت عب

األخضــر ملعاجلتهــا خــالل أيــام.

وبــني أن »فتح« ال تســعى وراء تشــكيل قائمــة انتخابية 
مشــتركة، لكنهــا ال ترفــض ذلــك إذا مــا لبــت شــروط 

ورؤيــة احلركــة وتقاطعــت معها.

ــة  ــة وطني ــكيل جبه ــتقود تش ــة س ــد أن احلرك وأك
موحــدة ينتهــي مبوجبهــا االنقســام ويعــود قطــاع غــزة 
إلــى حضــن الشــرعية، ولتجســيد الســيادة الوطنيــة 
علــى األرض وحتديــد مســتقبل الدولــة، منوهــا إلــى إن 
ــر  ــالل كعنص ــع االحت ــدام م ــى الص ــتركز عل ــح س فت
ثابــت فيمــا يحــدد الوضــع امليدانــي قواعــد االشــتباك 

ــي. ــق وطن بتواف

وقــال: »نحــن نتطلــع للخــروج برؤيــة فتحاويــة ترتكــز 
ــه  ــي مبراحل ــار الدميقراط ــل باملس ــزام الكام ــى االلت عل
الثــالث، التزامنــا باجتمــاع األمنــاء العامــني للفصائــل 
ــاله  ــا ت ــي، وم ــبتمبر املاض ــي أيلول/س ــد ف ــذي انعق ال
ــطنبول،  ــي اس ــاس ف ــح وحم ــني فت ــات ب ــن تفاهم م
وامللــف الثالــث هــو االلتــزام ببنــاء جبهــة وطنيــة لهــا 

ــة«. ــرعية الدولي ــة بالش عالق

وحــول احلــوارات الوطنيــة املرتقبــة فــي القاهــرة، 
ــات  ــض امللف ــوية بع ــتخصص لتس ــا س ــح أنه أوض
العالقــة قبــل إجــراء االنتخابــات، مشــدداً علــى أهميــة 
وقــف املالحقــات علــى خلفيــة سياســية خللــق بيئــة 

ــراع. ــق االقت ــى صنادي ــه إل ــل التوج ــبة قب مناس

ــا  ــث القضاي ــيخصص لبح ــوار س ــذا احل ــاف: »ه وأض

ــة توصياتهــا للرئيــس  ــى أن ترفــع اللجن العميقــة، عل
محمــود عبــاس ليحيلهــا إلــى حكومــة ائتــالف وطنــي 

لتنفيذهــا وفــق مــا يتــم التوافــق بشــأنه«.

ــة  ــة املركزي ــر اللجن ــني س ــدث أم ــر، حت ــب آخ ــن جان م
لفتــح عــن مســار سياســي فــي ظــل اإلدارة األميركيــة 
ــيعقدها  ــي س ــة الت ــى أن اجللس ــاً إل ــدة، منوه اجلدي
ــرار  ــث الق ــتخصص لبح ــاء، س ــن، الثالث ــس األم مجل
األممــي 2334، الــذي تبنــاه اجمللــس فــي 23 كانــون األول/ 
ــرائيل  ــة إس ــى مطالب ــص عل ــذي ن ــمبر 2016، وال ديس
ــا  ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــي الضف ــتيطان ف ــف االس بوق
القــدس الشــرقية، وعدم شــرعية إنشــاء املســتوطنات 

ــام 1967. ــذ ع ــة من ــي األرض احملتل ف

ــة  ــة تكــرس القضي وأكــد الرجــوب أن الوحــدة الوطني
الفلســطينية علــى األجنــدة الدوليــة، مشــدداً علــى أن 
»القيــادة منفتحــة علــى أي عمــل سياســي مرجعيتــه 
ــل أن  ــن نقب ــة، ول ــراف الرباعي ــة وأط ــرعية الدولي الش
ــة  ــري للعملي ــي احلص ــدة الراع ــات املتح ــون الوالي تك

ــية«.115 السياس

االحتــال يخطــر بهــدم مجلــس قــروي وعيــادة 
صحيــة وازالــة 21 خيمــة ســكنية جنــوب 

ــل اخللي

اخطــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــني، 
ــة  ــدة الظاهري ــرق بل ــا ش ــروي زنوت ــس ق ــدم مجل به
ــة 12  ــة وإزال ــا الصحي ــدم عيادته ــل، وبه ــوب اخللي جن

ــكنية. ــة س خيم

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا‹ ب ــة لـ‹وف ــادر محلي ــادت مص وأف
داهمــت قريــة زنوتــا قــرب مســتوطنة ›شــمعة‹ املقامة 
علــى أراضــي املواطنــني، جنــوب اخلليــل، واخطــرت 
بهــدم مجلســها القــروي وعيادتهــا الصحيــة واخطرت 
12 مواطنــا مــن عائــالت البطــاط، وســمامرة، والطــل، 
بإزالــة خيامهــم ومســاكنهم التــي يقطنونهــا برفقــة 

عائالتهــم.

وكانــت قــوات االحتــالل قــد اخطــرت قبــل 40 يومــا، 12 
والطــل  البطــاط، وســمامرة،  عائــالت  مواطنا مــن 
وخضيــرات، واجلباريــن، بإزالــة خيمهــم التــي يقطنونها 

برفقــة عائالتهــم.

ــون  ــخًصا ينتم ــة 150 ش ــا، قراب ــة زنوت ــكن خرب ويس
ــة.116 ــى 27 عائل إل

115  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
116  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 المجلد التاسع والعشرين

ــي  ــر دول ــد مؤمت ــس لعق ــادرة الرئي ــتية: مب اش
ــي  ــدا ف ــاش غ ــور النق ــتكون مح ــام س للس

ــن ــس األم ــة مجل جلس

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية »إن القضيــة 
الفلســطينية ومبــادرة الرئيــس محمــود عبــاس لعقــد 
ــتكون  ــط س ــرق األوس ــي الش ــالم ف ــي للس ــر دول مؤمت
ــي  ــن الت ــس األم ــة مجل ــي جلس ــاش ف ــور النق مح

ــاء.” ــد الثالث ــوم غ ــتعقد ي س

جلســة  مبســتهل  كلمتــه  فــي  اشــتية  وأضــاف 
ــي رام اهلل، ان  ــني، ف ــوم االثن ــبوعية، الي ــة األس احلكوم
جلســة األمــن ســتخصص كذلــك للمســتجدات 
العامليــة، ومــن بينهــا القضيــة الفلســطينية، وإعــادة 
ــوء اإلدارة  ــي ض ــالم، ف ــة للس ــة الرباعي ــل اللجن تفعي

ــدن. ــو باي ــة ج ــدة برئاس ــة اجلدي األميركي

ورحــب مجلــس الــوزراء مبوقــف اململكــة العربيــة 
ــذي  ــرائيل، ال ــع إس ــع م ــض للتطبي ــعودية الراف الس
ــل  ــر فيص ــعودي األمي ــة الس ــر اخلارجي ــه وزي ــر عن عب
ــة  ــه أن إقام ــد في ــذي أك ــعود، وال ــان آل س ــن فرح ب
عالقــات بــني اململكــة وإســرائيل مرهــون بإقامــة الدولة 
ــا  ــيادة وعاصمته ــتقلة وذات الس ــطينية املس الفلس
القــدس الشــرقية، وفــق مــا نصــت عليــه بنــود مبــادرة 

ــة. ــالم العربي الس

وحّيــا مجلــس الــوزراء األشــقاء فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية، ملــكا وحكومــة وشــعبا، علــى هــذا 
بــأن يكــون األســاس  أملــه  املوقــف، معربــا عــن 
ــم  ــرب عالقاته ــقاء الع ــة األش ــه بقي ــدد في ــذي يح ال

بإســرائيل.

ــع  ــى التوس ــتية إل ــرّق اش ــل، تط ــياق منفص ــي س وف
ــهدت  ــه: ش ــتوطنني، بقول ــرف املس ــتيطاني وتط االس
األيــام واألســابيع املاضيــة ارتفاعــا كبيــرا فــي عمليــات 
واالســتيالء  االســتيطاني،  االســتعماري  التوســع 
علــى أراضــي املواطنــني، وهــدم بيوتهــم، واقتــالع 
ــدات  ــرى والبل ــن الق ــد م ــي العدي ــون ف ــجار الزيت أش
الفلســطينية، وهنــا أحيــي أهلنــا فيهــا وهــم يدافعون 

ــم. ــم ومنازله ــن أراضيه ع

وتابــع: كمــا شــهدت األيام املاضيــة اعتداء املســتوطنني 
ــات، كادت  ــى الطرق ــني عل ــل املواطن ــة تنق ــى حرك عل
ــاة بعــض األطفــال والنســاء، ومــن بينهــم  ــودي بحي ت
الطفــل جــاد صوافطــة، الــذي كانــت عائلتــه تســتعد 
ــرض  ــث تع ــة، حي ــمعته الثالث ــاءة ش ــال بإض لالحتف
ــات  ــة حلظ ــت العائل ــا عاش ــه، بينم ــي وجه ــة ف إلصاب
رعــب داخــل املركبــة، التــي تعرضــت لهجــوم باحلجــارة 

مــن قبــل عشــرات املســتوطنني اإلرهابيــني الذيــن 
ــود االحتــالل. ــوا ميارســون إرهابهــم أمــام أعــني جن كان

وأدان إرهــاب املســتوطنني املنظــم، مطالبــا دول العالــم 
بوضــع أســماء هــؤالء علــى قوائــم اإلرهــاب ومنعهــم 

مــن الســفر.

عــن  الــوزراء  رئيــس  حتــّدث  أخــرى،  جهــة  مــن 
اإلجــراءات املتبعــة ضــد الشــركات التــي تتعامــل مــع 
املســتوطنات، بقولــه: نتابــع فــي األمم املتحــدة، وجامعة 
الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون اإلســالمي ضــرورة 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضــد تلــك الشــركات، بغــض 
النظــر عــن جنســيتها، ونأمــل تنبــه الشــركات ودولهــا 
خلطــورة مخالفــة القانــون الدولــي، فــي هذا الشــأن، وال 

ــن.)2334(  ــس األم ــرار مجل ــع ق ــارض م ــيما التع س

ــض  ــه بع ــوم ب ــع تق ــأي تراج ــه ب ــن ترحيب ــرب ع وأع
اجلهــات حــول التعامــل مــع املســتوطنات، ورفــض 

االحتــالل، وااللتــزام بالقوانــني الدوليــة.

ــتيالء  ــوزراء اس ــس ال ــل، أدان مجل ــياق منفص ــي س وف
جمعيــة »عطيــرت كوهانيــم« االســتيطانية علــى 
ــيخ  ــي الش ــيني ف ــني احلس ــاج أم ــي احل ــر املفت قص
ــداد  ــادة أع ــودي، وزي ــس يه ــى كني ــه إل ــراح، وحتويل ج
الوحــدات االســتيطانية املقامــة فــي محيــط البيــت، 

ــتيطانية. ــدة اس ــى 56 وح ــا إل ــل عدده ليص

ــرة  ــة الصخ ــالل لقب ــرطة االحت ــام ش ــا أدان اقتح كم
املشــرفة، ومنــع عمــال الصيانــة مــن القيــام بأعمــال 
الترميــم داخلهــا، وداخــل املســجد املروانــي، واســتمرار 
إغــالق احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف أمــام املصلــني، 
ــاكات  ــف االنته ــل لوق ــي للتدخ ــع الدول ــا اجملتم داعي

ــيحية. ــالمية واملس ــات اإلس ــرائيلية للمقدس اإلس

إلــى  اشــتية  أشــار  العامــة،  االنتخابــات  وبشــأن 
ــني  ــل يوم ــده قب ــذي عق ــاء ال ــالل اللق ــه خ مطالبت
ــة  ــدول األجنبي ــل ال ــفراء وقناص ــن س ــو 50 م ــع نح م
ــذي  ــي ال ــال الهاتف ــى االتص ــة إل ــة، باإلضاف والعربي
أجــراه مــع منســق األمم املتحــدة لعمليــة الســالم فــي 
ــهيل  ــل لتس ــالند، بالتدخ ــور وينس ــط ت ــرق االوس الش
إجــراء االنتخابــات فــي األراضــي الفلســطينية، مبــا فــي 
ــة  ــرى مناقش ــه ج ــا أن ــدس، موضح ــة الق ــك مدين ذل
متطلبــات إجنــاح االنتخابــات، مبــن فــي ذلــك املراقبــون 

ــون. الدولي

وعــن آخــر التطــورات املتعلقــة بفيــروس كورونــا، قــال 
اشــتية: ارتــداء الكمامــات، وغســل األيــدي، والتعقيــم، 
ــا  ــني أيدين ــر ب ــالح املتوف ــو الس ــدي ه ــد اجلس والتباع
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ــا  ــاح قريب ــن اللق ــا م ــول حصتن ــل وص ــى اآلن، قب حت
ــدة،  ــالالت جدي ــد بس ــذي يتوال ــروس، ال ــة الفي ملواجه
ــي  ــم الت ــن دول العال ــد م ــر العدي ــر أجب ــارع كبي وبتس
خففــت مــن تدابيــر الوقايــة للعــودة إليهــا درءا خملاطــر 

ــور. ــروس املتح الفي

ــراءات  ــع بإج ــزام الواس ــد أن االلت ــدد، أك ــذا الص وبه
ــة، وانخفضــت  ــج إيجابي ــى نتائ ــي أدت إل اإلغــالق اجلزئ
ــفيات  ــي املستش ــر ف ــكل كبي ــغال بش ــب اإلش نس
اخملصصــة جلائحــة كورونــا، معربــا عــن أملــه باســتمرار 
ــة  ــة احلرج ــي املرحل ــم تخط ــى يت ــزام حت ــذا االلت ه

ــة. ــائر ممكن ــل خس ــة، بأق املقبل

ــي  ــقاء ف ــع األش ــدرس م ــة ت ــى أن احلكوم ــت إل ولف
اململكــة األردنيــة الهاشــمية واجلانــب اإلســرائيلي 
إغــالق اجلســور مــن أجــل مواجهــة التفشــي الســريع 

للفيــروس املتحــور، ومنــع انتشــاره.

ومــن املقــرر أن يناقــش مجلــس الــوزراء خــالل جلســته 
املركبــات  لصالــح  بخصومــات  متعلقــة  قضايــا 
ــائل  ــاء وس ــام، وإعف ــل الع ــالت النق ــة وحاف العمومي
ــا،  ــتحقة عليه ــة املس ــوم الضريبي ــن الرس ــالم م اإلع
وكهربــاء جنــني، وشــبكات امليــاه، واجملــاري، للعديــد مــن 
ــون  ــروع قان ــاالت، ومش ــون االتص ــروع قان ــرى، ومش الق

ــة117. ــي الدول إلدارة أراض

ــي  ــون ف ــتال الزيت ــرات أش ــون عش ــتوطنون يقتلع مس
البقعــة شــرق اخلليــل

ــتال  ــرات أش ــني، عش ــوم اإلثن ــتوطنون الي ــع مس  اقتل
ــل. ــة اخللي ــرق مدين ــة ش ــة البقع ــي منطق ــون، ف الزيت

ــأن مســتوطني  ــر لـ«وفــا«، ب وأفــاد املواطــن عــارف جاب
»كريــات أربــع« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني شــرق 
اخلليــل، اقتحمــوا أرضــه وأراضــي مواطنــني آخريــن، تزيد 
ــالل  ــش االحت ــة جي ــا، بحماي ــى 25 دومن ــاحتها عل مس

اإلســرائيلي، واقتلعــوا عشــرات أشــتال الزيتــون.

واحلقوقيــة،  الدوليــة  املؤسســات  جابــر،  وناشــد 
بالوقــوف إلــى جانــب املواطنــني فــي املنطقــة، لتعزيــز 
صمودهــم بأراضيهــم، حيــث يتعرضــون للتهديــد 
بشــكل مســتمر مــن االحتــالل ومســتوطنيه، مشــددا 
ــة مــن  ــة دعــم املنطقــة باخلدمــات احلياتي ــى أهمي عل

ــة. ــات اخملتص ــل اجله قب

وتعــد أراضــي البقعــة »ســلة اخلليــل الغذائيــة«، 
ــل االحتــالل  ــة، مــن قب ــداءات شــبه يومي وتشــهد اعت
ــدم  ــة، وه ــي الزراعي ــف لألراض ــن جتري ــتوطنني م واملس

117  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي ري  ــون ف ــا املزارع ــد عليه ــي يعتم ــاه الت ــرك املي لب
ــرا  ــم قس ــدف ترحيله ــم، به ــم ومزروعاته محاصيله

ــتيطان118. ــح االس لصال

الثاثاء 2021/1/26

رفضــاً  البريــج  فــي  احتجاجيــة  وفقــة 
»األونــروا« لتقليصــات 

ــوى  ــج والق ــم البري ــعبية مبخي ــة الش ــت اللجن نظم
الوطنيــة واإلســالمية فــي اخمليــم، أمــس االثنــني وقفــة 
احتجاجيــة أمــام مقــر صحــة البيئــة، ضــد تقليصــات 

ــروا«. »األون

وشــارك فــي الوقفــة العشــرات مــن أبنــاء اخمليــم إلــى 
جانــب رئيــس اللجنــة الشــعبية لالجئــني مخيــم 
وممثلــون  اللجنــة،  وأعضــاء  قنديــل  حــامت  البريــج 
ــاط  ــز النش ــالمية، ومرك ــة واإلس ــوى الوطني ــن الق ع
النســائي، حيــث رفعــوا الفتــات ضــد تقليصــات 
الوكالــة، وضــد سياســة اإلدارة األمريكيــة فــي محاولة 
ــودة. ــق الع ــى ح ــداً عل ــني وتأكي ــة الالجئ ــس قضي طم

ــم  ــني بحقه ــك الالجئ ــى متس ــل عل ــامت قندي ــد ح وأك
الشــرعي بالعــودة إلــى ديارهــم، الفتــاً إلــى أن األونــروا 
ــي  ــعة الت ــة البش ــى اجلرمي ــر عل ــاهد األخي ــي الش ه
ــطينيني«  ــق الفلس ــالل بح ــات االحت ــا عصاب أرتكبته

ــام 1948. ع

وشــدد علــى أن اللجــان الشــعبية لالجئــني فــي كافــة 
ــوف  ــل للوق ــتتصدى وتعم ــزة س ــاع غ ــات قط مخيم
ــع  ــروا( بالتراج ــب إدارة ) أون ــات, دون طال ــام التقليص أم
ــراً  ــا مؤخ ــي أعلنته ــراءات الت ــة اإلج ــن كاف ــوري ع الف
ــول  ــن يتــم القب ــرى فيهــا تقليصــاً واضحــاً ل والتــي ت

ــه مطلقــاً. ب

وقــال عضــو اللجنــة املركزيــة العامــة للجبهــة 
الشــعبية هانــي الثوابتــة خــالل الوقفــة: »إن إدارة 
ــات  ــة وتقليص ــراءات متدرج ــدأت بإج ــوث ب ــة الغ وكال
فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم واخلدمــات واجلوانــب 
اإلغاثيــة، وتســتهدف بشــكل واضــح حقــوق الالجئــني 

ــودة«.119  ــق الع وح

118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
119  جريدة القدس
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ــرم  ــي احل ــم ف ــال الترمي ــف أعم ــال يوق االحت
وإخطــار  هــدم  حملــة  ويشــن  اإلبراهيمــي 

واقتحــام واســعة 

منعــت قــوات االحتــالل، أمــس، اســتكمال أعمــال 
الترميــم فــي احلــرم اإلبراهيمــي، وشــنّت حملــة هــدم 
وإخطــار وإغــالق واقتحــام واســعة تخللتهــا مواجهــات 
ــا  ــت خالله ــرات، هدم ــا العش ــب خالله ــة أصي عنيف
ــزالً  ــري، ومن ــنب األث ــع خــان اللِّ ــات مبوق توســيعات وبواب
بقريــة الوجلــة، ومزرعــة لتربيــة اخليــول فــي بلــدة عناتا، 
ــن  ــكنية م ــارة س ــدم عم ــياقها به ــي س ــرت ف وأخط
ســبعة طوابــق ومنزلــني فــي بلــدة سبســطية، وثالثــة 
منــازل ومنشــأة جتاريــة فــي قريــة النبــي إليــاس، 
ــروي  ــس ق ــر مجل ــني ومق ــني متنقل ــاكن وبيت و10 مس
ــن  ــا، بالتزام ــرزا وزنوت ــي ي ــي خربت ــة ف ــادة صحي وعي
ــة  ــي خرب ــاء ف ــف البن ــاراً بوق ــليمها 20 إخط ــع تس م
امليتــة باألغــوار الشــمالية، ومنعهــا تأهيــل طريــق فــي 
قريــة كردلــة، وإغالقهــا مدخــل قريــة عــراق بوريــن، فــي 
ــم،  ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
ــي  ــتال ف ــرات األش ــالع عش ــى اقت ــس، عل ــوا، أم وأقدم
مدينــة اخلليــل، واالعتــداء علــى الرعــاة وإطــالق الــكالب 

ــان. ــة كيس ــي قري ــم ف ــة نحوه املتوحش

ــل  ــار اخللي ــة إعم ــالل جلن ــوات االحت ــت ق ــد منع فق
مــن اســتكمال أعمــال الترميــم والصيانــة فــي احلــرم 

ــريف. ــي الش اإلبراهيم

ــنينة: إن  ــو س ــي أب ــيخ حفظ ــرم الش ــر احل ــال مدي وق
ــن  ــار م ــة اإلعم ــي جلن ــت موظف ــالل منع ــوات االحت ق
اســتكمال أعمــال الترميــم باحلــرم التــي تشــمل 
ــالء  ــرم، وط ــطح احل ــى س ــم عل ــة وترمي ــال صيان »أعم
جــدران، وتنظيــف احلجــر بالشــيد، والنقوش اإلســالمية 
التاريخيــة« وغيــر ذلــك مــن األعمــال الفنيــة، بحجــة 
ــات  ــن اجله ــك م ــاً بذل ــاً خاص ــم تصريح ــدم حيازته ع

ــالل. ــة االحت ــي حكوم ــة ف اخملتص

وأكــد أن العمــل داخــل احلــرم اإلبراهيمــي مــن صالحيات 
وزارة األوقــاف والشــؤون الدينــة فقــط بالتنســيق مــع 

جلنــة اإلعمــار.

وشــدد علــى أن هــذا اإلجــراء يأتــي فــي إطــار محــاوالت 
ــكام  ــيطرتهم وإح ــرض س ــتوطنيه ف ــالل ومس االحت

ــى احلــرم الشــريف. هيمنتهــم عل

ولفــت إلــى أن قــوات االحتــالل كانــت قــد منعــت يومي 
األحــد واخلميــس املاضيــني، موظفــي اإلعمــار مــن 
ــها. ــة نفس ــه باحلج ــم داخل ــال الترمي ــتكمال أعم اس

ــن  ــت، أول م ــد منع ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــر أن ق يذك
ــات  ــام والدعام ــم الرخ ــال ترمي ــتكمال أعم ــس، اس أم
الداخليــة فــي قبــة الصخــرة املشــرفة واملصلــى 

ــى. ــجد األقص ــي املس ــي ف املروان

قــوات  أقدمــت  الهــدم،  عمليــات  صعيــد  وعلــى 
االحتــالل علــى هــدم العديــد مــن التوســعات والبوابات 
اللــنب  خــان  ملوقــع  أضيفــت  التــي  والتحســينات 
ــت  ــه، وأتلف ــدف حمايت ــس، به ــوب نابل ــرقية، جن الش

ــه. ــة ل ــالك احملاذي األس

ــد  ــزالً قي ــالل من ــوات االحت ــت ق ــياق، هدم ــي الس ف
ــي بيــت حلــم،  ــة الوجلــة، شــمال غرب اإلنشــاء فــي قري
وأصابــت عــددا مــن الشــبان بالرصــاص املعدنــي املغلف 
ــت  ــي أعقب ــات الت ــالل املواجه ــاق، خ ــاط واالختن باملط

ــدم. ــة اله عملي

فــي اإلطــار نفســه، هدمــت ســلطات االحتــالل مزرعــة 
لتربيــة اخليــول فــي بلــدة عناتــا، شــمال شــرق القــدس 

. حملتلة ا

ــة  ــالل مدعوم ــوات االحت ــأن ق ــان ب ــهود عي ــاد ش وأف
بتعزيــزات كبيــرة اقتحمــت البلــدة قبــل أن تهــدم 

ــول. ــة اخلي ــًة لتربي ــا مزرع ــة ترافقه جراف

ــالل  ــوات االحت ــرت ق ــارات، أخط ــد اإلخط ــى صعي وعل
ــرة  ــدة عصي ــي بل ــني، ف ــكنية ومنزل ــارة س ــدم عم به

ــس. ــمال نابل ــمالية، ش الش

وأفــاد رئيــس البلديــة حــازم ياســني بــأن قــوات االحتــالل 
ــدة،  ــل البل ــد مدخ ــة عن ــة الواقع ــت املنطق اقتحم
وســّلمت إخطــاراً بهــدم عمــارة ســكنية مكونــة 
مــن ســبعة طوابــق تعــود للمواطــن محمــد شــوالي، 
باإلضافــة إلــى هــدم منزلــني يعــودان للمواطنــني نبيــل 

ــة. ــدر حمادن وب

كمــا ســلمت قــوات االحتــالل إخطــارات بوقــف البنــاء 
فــي خربــة امليتــة باألغــوار الشــمالية120.

للماشــية  بركســات  يفــكك  االحتــال 
ــرة  ــكنا وحظي ــدم مس ــا ويه ــتولي عليه ويس

الشــمالية باألغــوار  أغنــام 

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  فكك
بركســات للماشــية فــي منطقــة البــرج فــي األغــوار 

ــا. ــتولت عليه ــمالية، واس الش

120  جريدة األيام
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وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات، بــأن االحتــالل داهــم املنطقــة وفــكك 
8 بركســات للماشــية خلمــس عائــالت حتــى اللحظــة، 
بحجــة تواجدهــا فــي محميــات طبيعيــة، مشــيرا إلــى 

أن عمليــة االســتيالء اســتمرت لســاعات.

وأضــاف أن قــوات االحتــالل بعــد انســحابها مــن خربــة 
البــرج توجهــت إلــى منطقــة حمامــات املالــح وهدمــت 
ــن  ــودان للمواط ــام تع ــرة أغن ــكنية وحظي ــة س خيم

برهــان علــي زامــل دراغمــة واســتولت عليهمــا121.

ســانت فيســت وجــزر جريناديــن: ندعــم دعــوة 
ــام  ــي للس ــر دول ــد مؤمت ــاس لعق ــس عب الرئي

ــن ــة للدولت ــدس عاصم والق

 قــال رئيــس وزراء ووزيــر خارجيــة ســانت فيســت 
وجــزر جريناديــن، خــالل كلمتــه أمــام جلســة مجلــس 
األمــن الدولــي، اليــوم، إننــا ندعــم دعــوة الرئيــس 
محمــود عبــاس لعقــد مؤمتــر دولــي لتجســيد عمليــة 
ســالم حقيقيــة، والســعي لالســتجابة للمســعى 
ــطني  ــول فلس ــده، وقب ــال أم ــذي ط ــطيني ال الفلس
كعضــو كامــل فــي األمم املتحــدة حلمايــة الســلم 
ــة  ــدود املقبول ــي احل ــط وف ــرق األوس ــي الش ــن ف واألم

ــني. ــني اجلانب ــددة ب ــا واحمل دولي

بــني  الســلمية  املفاوضــات  دعمــه  أعلــن  كمــا 
الفلســطينيني واإلســرائيليني، ولــدور اللجنــة الرباعيــة 
فــي الدفــع قدمــا للحــوار الناجــع وتســوية كل اخلالفات 

ــن. ــني البلدي ب

لــألرض  احلــرج  الوضــع  إزاء  وأضــاف نحــن قلقــون 
الفلســطينية جتــاه ممارســات الســلطات االســرائيلية 
غيــر الشــرعية، ونكــرر أن كل االنشــطة االســتيطانية 
وخطــط البنــاء االســتيطاني والعطــاءات واملناقصــات 
املطروحــة إلنشــاء أكثر مــن 2500 وحــدة اســتيطانية 
ــون الدولــي، ونحــن قلقــون  هــو مناهــض وخــارق للقان
مــن عنــف املســتوطنني ضــد الفلســطينيني، وندعــو 
لاللتــزام بأحــكام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وقــرارات االمم 

املتحــدة ومجلــس االمــن مبــا فيهــا .2334

ــرم  ــزة يح ــى غ ــروض عل ــالل املف ــار االحت ــال إن حص وق
ــة  ــية، وجائح ــم األساس ــن حقوقه ــطينيني م الفلس
ــطيني،  ــعب الفلس ــاة الش ــن معان ــت م ــا فاقم كورون
داعيــا إلزالــة كل اشــكال القصــور ضد الفلســطينيني، 
الفتــا أن العجــز التمويلــي غيــر املســبوق لألونــروا 
تســبب فــي ضعــف خدماتهــا، داعيــا اجملتمــع الدولــي 
لزيــادة مســاعداته وتوزيعهــا علــى وجــه الســرعة 

121  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــني. للمحتاج

وذكــر إســرائيل بصفتهــا الســلطة القائمــة باالحتــالل 
ــاح  ــتيراد لق ــي اس ــة ف ــة املتمثل ــؤوليتها القانوني مبس
ــا للفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع  كورون
غزة. وقــال إن حواجــز االحتــالل يجــب إزالتهــا للســماح 
ــر،  ــطينيني دون تأخي ــة للفلس ــات الطبي ــدمي اخلدم بتق
ــة  ــة املتعلق ــات الطبي ــق باخلدم ــا يتعل ــا فيم خصوص

مبحاربــة جائحــة كورنــا.

إقامــة  عبــاس  محمــود  الرئيــس  بإعــالن  ورحــب 
اجمللــس  وانتخابــات  رئاســية وتشــريعية  انتخابــات 
الوطنــي الفلســطيني، مؤكــدا أن دولتــه ســتظل 
داعمــة لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط إلحــالل 

حــل الدولتــني والقــدس عاصمــة للدولتــني.122

األربعاء 2021/1/27

استشــهاد فتــى مــن قــراوة بنــي حســان وهدم 
01 منشــآت فــي األغوار الشــمالية

استشــهد الفتــى عطــا ريــان برصــاص االحتــالل، بزعــم 
»محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن«، أمــس الثالثــاء، 
ــا  ــات تخللته ــالل اقتحام ــني خ ــدة مواطن ــب ع وأصي
مواجهــات فــي طوبــاس ومخيــم جنــني وبلــدة حزمــا، 
وهدمــت قــوات االحتــالل 10 منشــآت فــي األغــوار 
ــل  ــا ال يق ــت م ــا، واعتقل ــتولت عليه ــمالية واس الش
ــت  ــا تواصل ــة، فيم ــاء الضف ــن أنح ــاً م ــن 13 مواطن ع
ــر مــن موقــع  اعمــال التجريــف االســيتطاني فــي أكث
الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وأعلنــت  بالضفــة، 
ــان )17 عامــاً( مــن  استشــهاد الفتــى عطــا محمــد ري
ــود  ــاص جن ــلفيت، برص ــي س ــان، غرب ــني حس ــراوة ب ق
االحتــالل، الذيــن أطلقــوا النــار عليــه بينمــا كان عنــد 
ــي  ــارس، غرب ــة ح ــن قري ــة م ــات القريب ــد املفترق أح
ســلفيت، بزعــم محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن قــرب 
ــى  ــالل الفت ــود االحت ــرك جن ــل«، وت ــتوطنة »أريئ مس
ينــزف علــى الرصيــف، بعــد إصابتــه بعــدة رصاصــات، 
ــن  ــفر ع ــا أس ــة، م ــعافات األولي ــه اإلس ــدم ل ــم تق ول

ــور. 123 ــى الف ــهاده عل استش

122  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
123  جريدة القدس
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ــات وســنذهب  ــى إجنــاز االنتخاب مصممــون عل
لــكل  مفتوحــة  وقلوبنــا  القاهــرة  إلــى 

االقتراحــات 

ــه،  ــة ل ــح«، جلس ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــد اجملل عق
مســاء أمــس، مبقــر الرئاســة فــي مدينــة رام اهلل، 
ــة  ــاء اللجن ــاس، وأعض ــود عب ــس محم ــة الرئي برئاس
فــي  كلمــة،  الرئيــس  وألقــى  للحركــة،  املركزيــة 
ــى  ــتجدات عل ــر املس ــا آخ ــاول فيه ــة، تن ــة اجللس بداي

والسياســي. الوطنــي  الصعيديــن 

ــات  ــراء االنتخاب ــث إج ــع لنبح ــس: »جنتم ــال الرئي وق
التشــريعية ثــم الرئاســية ثــم اجمللــس الوطنــي، والتــي 
ــات  ــول ونقاش ــاءات أط ــالً ولق ــاً طوي ــتغرقت وقت اس
ــد هلل  ــن واحلم ــوال، ولك ــام ط ــاعات وأي ــة لس معمق
ــل  ــطينية وكل الفصائ ــراف الفلس ــت كل األط توافق
ــى  ــول إل ــل الوص ــن أج ــطينية م ــخصيات الفلس الش

ــاح«.  ــل بالنج ــل أن تكل ــي نأم ــة الت النتيج

وأضــاف: »بعــد أقــل مــن أســبوع ســيكون هنــاك حــوار 
معمــق بني الفصائــل حــول االنتخابات، ونحــن حريصون 
كل احلــرص علــى أن الــكل الوطنــي يشــارك فــي هــذه 
االنتخابــات، وأن يصــل إلــى النتيجــة التــي يريــد، مبعنــى 
أن ينجــح، فلذلــك ســتكون قلوبنــا مفتوحــة وعقولنــا 
ــا، هــذا  أيضــاً مفتوحــة للحــوار مــع أشــقائنا وإخوانن

احلــوار الــذي ســيعقد حســب االتفــاق فــي القاهــرة«. 

تولــت  التــي  هــي  القاهــرة  أن  »نذكركــم  وتابــع: 
ــع  ــك أجم ــام 2007، ولذل ــذ ع ــة من ــؤولية املصاحل مس
ــذي  ــكان ال ــي امل ــرة ه ــون القاه ــى أن تك ــع عل اجلمي
ــن  ــا م ــى دور غيره ــع، وال ننس ــه اجلمي ــيجتمع في س
الــدول مثــل األردن، وقطــر وســوريا وتركيــا وحتــى 
روســيا، ألن هــذه الــدول كلهــا شــاركت ودعمــت 

واالنتخابــات«. املصاحلــة  موضــوع 

ــس  ــي مجل ــاء ف ــتمع للق ــت اس ــس: »كن ــال الرئي وق
ــات،  ــوا يشــيدون بقراركــم لعقــد االنتخاب األمــن، وكان
وهــي مهمــة جــداً لتثبيــت الشــخصية الوطنيــة 
الوطنيــة«،  الوحــدة  ولتثبيــت  الوطنيــة  واحلقــوق 
إلــى القاهــرة  الرئيــس: »نحــن ســنذهب  وأضــاف 
ــون  ــى أن تك ــات، عل ــكل االقتراح ــة ل ــا مفتوح وقلوبن
ــق  ــذي يتواف ــكل ال ــد، بالش ــف واح ــي ص ــاً ف جميع
عليــه اجلميــع ألننــا نريــد أن يكــون اجلميــع فــي صــف 
ــا  ــع ألنن ــه اجلمي ــق علي ــذي يتواف ــكل ال ــد، بالش واح
نريــد أن يكــون اجلميــع فــي الداخــل وليــس فــي اخلــارج، 
ــاك  ــن هن ــه، ولك ــنلتزم ب ــه س ــق علي ــم التواف ــا يت وم
أســس لهــذا االتفــاق وهــذه اللقــاءات، وهــي مخرجــات 

اجتمــاع األمنــاء العاملــني للفصائــل ومخرجــات اتفــاق 
ــى  ــول 2020، مبعن ــي أيل ــدا ف ــن عق ــطنبول اللذي اس
اتفقنــا علــى األســس التــي جنتمع عليهــا، التــي نلتقي 
عليهــا بشــكل العــام وليــس بالتفصيــل، ولذلــك 
ســنتحاور ونضــع أمامنــا هــذه األســس ونســتمع لــكل 
اقتــراح مــن أجــل تدخــل وحــدة وطنيــة »ال مانــع«، مــن 
ــع«. ــة »ال مان ــة وطني ــات قائم ــل االنتخاب ــل أن ندخ أج

ــم  ــوة جميعه ــه األخ ــق علي ــا يتف ــس: »م ــال الرئي وق
ــز  ــى أن ننج ــون عل ــن مصمم ــه. نح ــون ب ــن ملتزم نح
أهــال وســهال،  وإذا كان معنــا اجلميــع  االنتخابــات، 
ــن  ــن نح ــهال، ولك ــالً وس ــض فأه ــا البع وإذا كان معن
حريصــون كل احلــرص علــى أن يكــون الــكل فــي 
الســاحة، واالنتخابــات ســتجري فــي غــزة وفــي القدس 
الشــرقية وفــي الضفــة الغربيــة. نتمنــى النجــاح لوفد 
فتــح الــذي ســيذهب قريبــاً، ونحــن مــن جهتنا ســنبدأ 
االســتعداد لهــذه االنتخابــات، وال يجــوز فــي دولــة 
متحضــرة، فــي دولــة متقدمــة، ونعتبــر أنفســنا دولــة 
متقدمــة. أن نبقــى دون انتخابــات تشــريعية ورئاســية 
ــس:  ــاف الرئي ــت«. وأض ــذا الوق ــي كل ه ــس وطن ومجل
»لقــد بذلنــا كل جهــد ممكــن منــذ البدايــة وإلــى يومنــا 
هــذا ولــم نحقــق مــا نريــد، إمنــا اآلن بفضــل جهودكــم 
وعملكــم الــدؤوب مــع الفصائــل كافــة أمكــن أن نصل 
إلــى هــذه النتيجــة، التــي نتمنــى النجــاح فــي شــهر 5 
لبدايــة هــذه االنتخابــات باالنتخابــات التشــريعية، ثــم 
ــات  ــية واالنتخاب ــات الرئاس ــرة لالنتخاب ــل مباش ننتق

ــي«. 124 ــس الوطن للمجل

ورفــض  الدولتــن  حــل  دعــم  بايــدن:  إدارة 
ــادة فتــح املمثليــات  الضــم واالســتيطان إع

املســاعدات واســتئناف  الدبلوماســية، 

ــرة  ــدن، للم ــو باي ــي ج ــس األميرك ــمت إدارة الرئي رس
األولــى، معالــم سياســتها حلل الصــراع الفلســطيني-

ــل  ــم ح ــى »دع ــا عل ــوم أساس ــي تق ــرائيلي والت اإلس
الدولتــني املتفــق عليــه بشــكل متبــادل، حــل تعيــش 
ــة  ــب دول ــى جان ــن إل ــالم وأم ــي س ــرائيل ف ــه إس في

ــاة«. ــة للحي ــطينية قابل فلس

الفلســطيني  الطرفــني  أن  إلــى  اإلشــارة  وبعــد 
واإلســرائيلي بعيــدان عــن احلــل وإن الثقــة بــني اجلانبــني 
فــي احلضيــض، فــإن اإلدارة اجلديــدة »ســتحث حكومــة 
جتنــب  علــى  الفلســطينية  والســلطة  إســرائيل 
اخلطــوات األحاديــة اجلانــب التــي جتعــل حــل الدولتــني 
والنشــاط  األراضــي،  ضــم  مثــل  صعوبــة،  أكثــر 
االســتيطاني، وهــدم املنــازل، والتحريــض علــى العنــف، 

124  جريدة القدس
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وتقــدمي تعويضــات لألفــراد املســجونني«.

وســتحث اإلدارة اجلديــدة األطــراف علــى »عــدم االنتبــاه 
عــن حتميــة حتســني الظــروف علــى األرض، وال ســيما 

األزمــة اإلنســانية فــي غــزة«.

ــع  ــطة م ــراكة النش ــة الش ــتعيد اإلدارة األميركي وس
جتديــد  ذلــك  »وسيشــمل  الفلســطينية  القيــادة 
الفلســطينية  القيــادة  مــع  األميركيــة  العالقــات 
والشــعب الفلســطيني، وهــي العالقــات التــي تدهورت 
ــس  ــة، وكان الرئي ــع املاضي ــنوات األرب ــدى الس ــى م عل
ــاعدة  ــج املس ــادة برام ــه إع ــي نيت ــا ف ــدن واضح باي
االقتصاديــة  التنميــة  تدعــم  التــي  األميركيــة 
واملســاعدات اإلنســانية للشــعب الفلســطيني واتخــاذ 
ــي  ــية الت ــات الدبلوماس ــح البعث ــادة فت ــوات إلع خط

أغلقتهــا اإلدارة األميركيــة األخيــرة«.

ــني دول  ــات ب ــع العالق ــة تطبي ــتؤيد اإلدارة األميركي وس
ــالم  ــن الس ــالً ع ــس بدي ــه »لي ــرائيل ولكن ــة وإس عربي
ــل  ــه »تأم ــق أن ــن منطل ــطيني« م ــرائيلي الفلس اإلس
ــات املتحــدة أن ميضــي التطبيــع بطريقــة تفتــح  الوالي

ــا«. ــني قدم ــل الدولت ــع ح ــدة لدف ــات جدي إمكاني

ــل  ــال ممث ــم بأعم ــز، القائ ــارد ميل ــفير ريتش ــال الس وق
ــي  ــدة، ف ــدى األمم املتح ــة ل ــدة األميركي ــات املتح الوالي
ــام«  ــت »األي ــس، حصل ــن، أم ــس األم ــي مجل ــة ف كلم
علــى نصهــا: »هــذه هــي املــرة األولــى التــي تخاطــب 
ــذه  ــأن ه ــن بش ــس األم ــدة مجل ــات املتح ــا الوالي فيه

ــدن«.125 ــس باي ــب الرئي ــذ تنصي ــألة من املس

مطالبــات بإرســال وفــد طبــي فلســطيني ودولــي 
ــا” ــل »كورون ــي ظ ــرى ف ــة األس ــى صح ــراف عل لإلش

ــي رام  ــب مشــاركون فــي مؤمتــر صحفــي عقــد ف طال
ــطيني  ــي فلس ــد طب ــال وف ــاء، بإرس ــوم األربع اهلل، الي
بســبب  األســرى  صحــة  علــى  لالشــراف  ودولــي 

»كورونــا.”

ــي  ــع الدول ــة، اجملتم ــي كيل ــة م ــرة الصح ــت وزي وطالب
الدوليــة  واللجنــة  العامليــة  الصحــة  ومنظمــة 
دوليــة  للصليــب األحمــر بتشــكيل جلنــة طبيــة 
محايــدة لإلشــراف علــى امللــف الصحــي لألســرى 
خصوصــاً فــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا فــي 

اإلســرائيلية. الســجون 

ــة  ــة الوطني ــي للجن ــر صحف ــالل مؤمت ــك خ ــاء ذل ج

125  جريدة األيام

ــة  ــس هيئ ــم: رئي ــى ض ــرى املرض ــاة األس ــاذ حي إلنق
شــؤون األســرى واحملرريــن اللــواء قــدري أبــو بكــر، ورئيس 
نــادي األســير قــدورة فــارس، ومنســق اللجنــة الوطنيــة 
إلنقــاذ حيــاة األســرى حلمــي األعــرج، ورئيــس الهيئــة 

ــا لألســرى أمــني شــومان. العلي

ــرائيلي ال  ــالل اإلس ــلطات االحت ــة: إن س ــت كيل وتابع
ــا  ــكل م ــرى ب ــال األس ــق وإهم ــذاء وخن ــن بإي ــزال مُتع ت
ــراف  ــني واألع ــر للقوان ــد وتنك ــٍم وحق ــن ظل ــا م عنده
الدوليــة، لــذا فــإن اخلطــر اليــوم بــات أكبــر مــن أي يــوم 

مضــى.

ــني  ــاء ب ــار الوب ــة انتش ــذ بداي ــه من ــى أن ــارت إل وأش
ــجلت  ــل ُس ــان/ ابري ــهر نيس ــي ش ــرى ف ــوف األس صف
وكانــت  »كورونــا«،  بفيــروس  إصابــة   )300( قرابــة 
النســبة األعلــى فــي ســجن »جلبــوع«، يليــه ســجني 

ــات. ــبة اإلصاب ــث نس ــن حي ــون« م ــب، ورمي »النق

فيــروس  يســتخدم  االحتــالل  إن  الكيلــة:  وقالــت 
»كورونــا«، كأداة قمــع وتنكيــل بحــق األســرى، دون أدنــى 
اعتبــار جلملــة اخملــاوف احمليطــة بحياتهــم جــرّاء انتشــار 
الوبــاء، وتُشــكّل ســجون االحتــالل بيئــة محفــزة 
علــى انتشــار األمــراض، خاصــة مــع انعــدام اإلجــراءات 

ــاء. ــي الوب ــع تفش ــة ملن ــة الالزم الوقائي

وأضافــت: خاطبنــا منظمــة الصحــة العامليــة واللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر عــدة مــرات للتدخــل وإنقــاذ 
األســرى مــن الواقــع اخلطيــر الــذي يعيشــونه، فــي ظل 
االكتظــاظ الكبيــر فــي ســجون االحتــالل ومــا يعنيــه 

ذلــك مــن حتــول الســجون لبــؤر للوبــاء.

وأكــدت وزيــرة الصحــة أن صمــت اجملتمــع الدولــي علــى 
مــا يعيشــه األســرى الفلســطينيني شــجع ســلطات 
ــن  ــرى الذي ــها باألس ــتمرار بطش ــى اس ــالل عل االحت
ــراف  ــني واألع ــة والقوان ــف الثالث ــة جني ــت اتفاقي نص
الدوليــة علــى حمايتهــم، لــذا فــإن هــذا الصمــت ليس 
ــة  ــد للمنظوم ــل تهدي ــم، ب ــرانا وحده ــداً ألس تهدي

ــا. ــة برمته ــة الدولي القانوني

ــروس  ــات بفي ــداد االصاب ــر، أن اع ــو بك ــني أب ــدوره، ب ب
كورونــا وصلــت الــى 300، وســلطات االحتــالل رفضــت 
ــى  ــراف عل ــرى واالش ــارة األس ــي لزي ــد طب ــول وف وص

ــي. ــم الصح وضعه

ــتجد،  ــا املس ــروس كورون ــاد لفي ــاح املض ــول اللق وح
قــال: كان موقفنــا فــي الهيئــة منــذ موافقــة اســرائيل 
علــى توفيــر اللقــاح، أن نتــرك اخليــار لالســرى، مشــيرا 
إلــى أن 75% مــن االســرى مت تلقيحهــم، وهنــاك ســجون 
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كاملــة مت تطعيمهــا بالكامــل.

ــا«،  ــة الصحيــة لالســرى فــي ظــل »كورون وحــول احلال
ــم  ــا ل ــني بكورون ــرى املصاب ــر أن االس ــو بك ــح أب أوض
ــني  ــرى املصاب ــن االس ــم م ــالج، وأن قس ــوا أي ع يتلق
ــات  ــى االصاب ــث أن أول ــد، حي ــكل متعم ــب بش اصي
ــوا الــى  كانــت بعــد أن شــعر االســرى باالعــراض وحول
ــجن دون  ــاء للس ــم األطب ــا اعاده ــجن فيم ــادة الس عي
أن يبلغوهــم باصابتهــم، مشــيرا إلــى أن االســير أميــن 
ســدر املصــاب بـ«كورنــا« ال يــزال فــي العنايــة املكثفــة 

ــة. ــة حرج ــة صحي وبحال

وحــذر مــن خطــورة الوضــع الصحــي لألســير حســني 
مســاملة املصــاب بالســرطان احملكــوم 20 عامــا قضــى 
ــش  ــي ويعي ــال الطب ــرض لالهم ــذي يتع ــا وال 18 عام
بحالــة شــبه ميــؤوس منــه، مطالبــا بضــرورة الضغــط 

علــى ســلطات االحتــالل لالفــراج عنــه.

ــارس االهمــال  ــالل مي ــارس: إن االحت ــال ف ــه، ق مــن جانب
ــم  ــوا جرائ ــرعوا ومارس ــه ش ــه وبرملان ــي وحكومت الطب
ــرات  ــا العش ــرانا راح ضحيته ــق اس ــي بح ــال طب اهم
مــن أبنائنــا، وآخرهــم الشــهيد ماهــر سعســع بســبب 
عــدم متابعــة وضعــه الطبــي والتأكــد مــن امكانيــة 
اعطائــه اللقــاح بســبب وضعــه الصحــي، وحتــى 
ــق  ــج التحقي ــن نتائ ــجن ع ــح ادارة الس ــم تفص اآلن ل

ــه. بوفات

ــبيل  ــالء س ــض اخ ــالل ترف ــلطات االحت ــاف: أن س وأض
ــة  ــزال فــي غيبوب ــذي ال ي االســير حســني مســاملة، وال

ــه. ــم يتعرفــوا علي ــه ل ــارة لوالدي وفــي آخــر زي

ــد  ــي تعي ــالل الت ــلطات االحت ــات س ــن ممارس ــذر م وح
ــح  ــم لتمن ــى زنازينه ــفيات ال ــن املستش ــرى م االس

االولويــة لالســرائيليني.

ــد اجلهــود والوقــوف  ــى ضــرورة توحي ــو بكــر إل ودعــا أب
الرســمية  االطــر  جميــع  فــي  مســؤولياتنا  عنــد 
والشــعبية ودعــوة اجملتمــع الدولــي للوقــوف عنــد 

مســؤولياته.

مــن ناحيتــه، حــذر االعــرج مــن خطــورة الوضــع 
الصحــي الــذي يتهــدد حيــاة األســرى فــي ظــل فيــروس 
ــه  ــذي يواج ــر ال ــى اخلط ــاف ال ــي تض ــا«، والت »كورون
ــرائيل  ــزام اس ــم بال ــا العال ــى، مطالب ــرى املرض االس
ــاني. ــي االنس ــون الدول ــي والقان ــون الدول ــرام القان باحت

وطالــب االمــني العــام لــالمم املتحــدة أن يحمــل االحتالل 
املســؤولية عــن حيــاة اســيراتنا واســرانا، وضــرورة الــزام 

اســرائيل باســتقبال وفــود مــن االمم املتحــدة.

ــرى  ــول االس ــاف ح ــرورة االلتف ــى ض ــرج إل ــا األع ودع
ــى  ــط عل ــوة، والضغ ــكل ق ــاندتهم ب ــيرات ومس واالس
اجملتمــع الدولــي للتحــرك الطــالق ســراح قدامــى 
ــجون  ــي س ــا ف ــوا 40 عام ــن قض ــرى مم ــداء االس وعم

ــالل. االحت

وطالــب أمــني شــومان بضــرورة االطــالع علــى الوضــع 
ــا«  ــاء »كورون ــل وب ــي ظ ــة ف ــرى، خاص ــي لألس الصح

ــى. ــرى املرض ــن االس ــراج ع ــرورة االف وض

وأشــار إلــى خطــورة سياســة االهمــال الطبــي املتعمد 
الــذي متارســه ادارة الســجون بحــق االســرى، داعيــا الــى 
ضــرورة توحيــد اجلهــود الشــعبية والرســمية والدوليــة 

ــاندة االسرى. ملس

يذكــر أن اللجنــة الوطنيــة إلنقــاذ حيــاة األســرى 
وزارة  جانــب  إلــى  فــي عضويتهــا  تضــم  املرضــى 
ــوزارات واملؤسســات الوطنيــة  ــد مــن ال الصحــة العدي

والشــعبية126. والنقابيــة  واحلقوقيــة 

االحتــالل يقتلــع آالف األشــجار احلرجيــة والزيتــون شــرق 
س با طو

ــوم األربعــاء،  ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت اقتلعــت ق
ــة  ــي منطق ــون ف ــة، والزيت ــجار احلرجي ــن األش اآلالف م

ــاس. عينــون شــرق طوب

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات، بــأن جرافــات تابعــة لالحتــالل باشــرت 
منــذ ســاعات الصبــاح بقــص مــا يقــارب عشــرة آالف 
ــة  ــون؛ بحج ــجرة زيت ــالع 300 ش ــة، واقت ــجرة حرجي ش

أنهــا تقــع فــي مناطــق تدريبــات عســكرية.

وكانــت قــوات االحتــالل قــد أغلقــت كل الطــرق 
املؤديــة إلــى املنطقــة، ومنعــت املواطنــني مــن الوصــول 

ــا127. إليه

اخلميس 2021/1/28

اســتئناف عمليــات الترميــم فــي األقصــى 
ــة ــود أردني ــد جه بع

أكــد الشــيخ عــزام اخلطيــب مديــر عــام أوقــاف القدس 
وشــؤون املســجد األقصــى املبــارك، أنــه جرى اســتئناف 
عمليــة اإلعمــار والترميــم فــي املســجد صبــاح أمــس 

 . د ملعتا كا

126  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
127  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وقــال اخلطيــب: أن اســتئناف عمليــات الترميــم مت بعــد 
جهــود مكثفــة بذلتهــا احلكومــة األردنيــة خــالل األيــام 

القليلــة املاضيــة.

وكان وزيــر اخلارجيــة األردنــي أميــن الصفــدي، قــد أعلــن 
الترميــم واإلعمــار بعــد  عــن اســتئناف عمليــات 
ــة«. وأكــد أن األردن يحتفــظ  »جهــود دبلوماســية أردني
ــي  ــة ف ــؤون الديني ــى الش ــراف عل ــي اإلش ــه ف بحق
القــدس مبوجــب اتفاقيــة الســالم املوقعــة بــني عمــان 
وتــل أبيــب عــام 1994 »وادي عربــة«. وفــي هــذا اإلطــار، 
ــجد  ــؤون املس ــالمية وش ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ ثمن
األقصــى جهــود اململكــة األردنيــة الهاشــمية الكبيــرة 
وضغطهــا املتواصــل لالســتمرار فــي عمليــات اإلعمــار 
ــك  ــات املل ــاً لتوجيه ــجد، تطبيق ــي املس ــم ف والترمي
عبــد اهلل الثانــي ابــن احلســني صاحــب الوصايــة 
والرعايــة علــى املقدســات اإلســالمية واملســيحية فــي 

ــدس. الق

ــع  ــم جمي ــط رغ ــن حتي ــا ل ــرة بأنه ــدت الدائ ــا أك كم
ــي  ــي والقانون ــا التاريخ ــن دوره ــروف ع ــراءات والظ اإلج
والدينــي كمســؤول حصــري عــن إدارة وإعمــار وصيانــة 
املســجد األقصــى املبــارك مبســاحته البالغــة 144 دومنــاً 
ــه مــن مصليــات ومبــان وســاحان  وبجميــع مــا يحتوي
وأســوار. وشــددت علــى اســتمراها بعملهــا فــي حفــظ 
وحمايــة املســجد انطالقــاً مــن موقــف العاهــل األردني 
ــل  ــص ال يقب ــالمي خال ــجد إس ــه كمس ــت اجتاه الثاب

القســمة وال الشــراكة. 

مــن جانبــه، قــال مديــر جلنــة اإلعمــار باملســجد 
ــع  ــال، رف ــه مت فع ــالق، أن ــام احل ــدس بس ــى املهن األقص
قــرار منــع الترميــم الــذي اســتمر 4 ايــام، مشــيراً إلــى 
ــال  ــذ أي اعم ــن تنفي ــل م ــم بالكام ــرى منعه ــه ج أن
ــة  ــداً وامللح ــة ج ــا الضروري ــا فيه ــجد، مب ــار باملس إعم
بــدون إبــداء األســباب. وأوضح أن الشــرطة اإلســرائيلية 
اتصلــت صباحــاً وأبلغتــه بالســماح باســتئناف أعمــال 
اإلعمــار، وإدخــال املــواد املطلوبــة لتنفيــذ هــذه األعمال. 

128

ــى  ــاء عل ــع اإلبق ــتركة م ــة املش ــك القائم تف
حتالــف 3 مــن مركباتهــا وانشــقاق »اإلســامية 

ــة«  اجلنوبي

انتهــى اجتمــاع مركبــات القائمــة املشــتركة )التجمع، 
اجلنوبيــة(  واإلســالمية  للتغييــر  العربيــة  اجلبهــة، 
مســاء أمــس، فــي مديــر شــفا عمــرو إلــى فشــل فــي 
ــات  ــت مكون ــا أعلن ــب م ــاق بحس ــى اتف ــل إل التوص

128  جريدة القدس

ــه  ــارك في ــم تش ــي ل ــر صحاف ــي مؤمت ــتركة ف املش
ــة.  ــالمية اجلنوبي اإلس

ــة  ــتركة بثالث ــة املش ــتمر القائم ــرر أن تس ــن املق وم
مركبــات، هــي اجلبهــة والتجمــع والعربيــة للتغيــر كما 
ذكــر تقريــر نشــره موقــع »عــرب48« مســاء أمــس. وقال 
ســكرتير اجلبهــة، منصــور دهاشــمة »يبــدو أن قائمــة 
مشــتركة بأربعــة مركبــات لــن تكــون. انتهــى النقــاش 
فــي هــذا املوضــوع. اخلــالف هــو خــالف سياســي حــول 
النهــج السياســي الــذي تتصــرف بــه األحــزاب«. وتابــع 
ــج  ــق برنام ــتركة وف ــة املش ــك بالقائم ــن نتمس »نح

ــيني«. ــا السياس ونهجه

ــا  ــه، »اتفقن ــى ط ــع، مصطف ــام التجم ــني ع ــال أم وق
ــي  ــاق وطن ــزم مبيث ــات أن نلت ــا االنتخاب فــي حــال خضن
أخاقــي، نعتبــر املنافســة صحيــة وشــرعية ومطلوبــة« 
وانتهــى إلــى ضــرورة »عــدم انحــراف اخلطاب السياســي 
ــياً أو  ــه سياس ــن أن نقبل ــا ال ميك ــذا م ــعبنا، وه لش

ــاً«. اجتماعي

وفــي املؤمتــر الصحافــي ذاتــه، قــال النائــب عــن العربيــة 
ــج  ــى النه ــاش عل ــعدي، إن النق ــامة س ــر، أس للتغيي
السياســي للمشــتركة كان »قضية مفصليــة، وحاولنا 
ــى  ــرة أن تتوصــل إل ــى مــدار الســاعات األخي ــوم عل الي

حلــول«. 

ــة  ــكيل القائم ــادة تش ــى إع ــل عل ــوازاة العم ــي م وف
ــة،  ــب عــن اإلســالمية اجلنوبي املشــتركة، تواصــل النائ
منصــور عبــاس، مــع عــدد أطــر وشــخصيات لتشــكيل 
ــي«،  ــة »ناصرت ــا قائم ــتركة، بينه ــل للمش ــف بدي حتال
ــض، لـــ  ــليم غمي ــي«، س ــي »ناصرت ــؤول ف ــال مس وق
عــرب 48« إنــه »ال صحــة لوجــود لــي اتفــاق مــع منصور 

عبــاس ولــم نعقــد اتفاقــاً مــع أحــد. 129

ــي  ــة ف ــة طبيعي ــتأصل محمي ــال يس االحت
طوبــاس ويهــدم مســجداً ووحــدة صحيــة 

ومســاكن وحظائــر

ــي  ــة ف ــة طبيعي ــى محمي ــالل عل ــوات االحت ــت ق قض
ــى  ــد عل ــا يزي ــت م ــد أن اقتلع ــاس، بع ــة طوب محافظ
باملبيــدات  تربتهــا  وســممت  شــجرة  آالف  عشــرة 
ــة  ــه حمل ــت في ــذي واصل ــت ال ــي الوق ــة، ف الكيماوي
الهــدم واملصــادرة وأقدمــت خاللهــا علــى هدم مســجد 
مبســافر يطــا ومســاكن وحظائــر فــي جتمعــات بدويــة 
ــع  ــك م ــن ذل ــل، تزام ــدس واخللي ــي الق ــي محافظت ف
ــي  ــن أراض ــات م ــرات الدومن ــتوطنني عش ــة مس حراث
املواطنــني مبحافظــة بيــت حلــم كمقدمــة لالســتيالء 

129  جريدة القدس
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ــا. عليه

فقــد اقتلعــت قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
ترافقهــا جرافــات وعمــال آالف األشــجار فــي محميــة 

ــاس. ــرق طوب ــون، ش ــة عين ــي خرب ــة ف طبيعي

وقــال مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
ــة  ــن 50 آلي ــر م ــام«: إن أكث ــمالية لـ«األي ــوار الش واألغ
ــون  ــة عين ــرت خرب ــات، حاص ــا جراف ــكرية ترافقه عس
ومنعــت املواطنــني مــن الدخــول إليهــا أو اخلــروج منهــا، 
ــا  ــدة كان ضحيته ــة جدي ــكاب جرمي ــدأ بارت ــل أن تب قب
ــو 300  ــة ونح ــجرة حرجي ــرة آالف ش ــن عش ــر م أكث

ــا. ــا أو قطعه ــى اقتالعه ــت عل ــون أقدم ــجرة زيت ش

ــل  ــت قب ــة زرع ــجار احملمي ــى أن أش ــارات، إل ــار بش وأش
نحــو ثماني ســنوات علــى قطعــة أرض تزيد مســاحتها 
ــطني«،  ــر فلس ــروع »تخضي ــن مش ــى 400 دومن ضم عل
ــل  ــى أم ــة، عل ــة البرازيلي ــن القنصلي ــم م ــك بدع وذل
أن تكــون محميــة طبيعيــة ومتنفســا ألهالــي األغــوار 

ممــن تضيــق عليهــم الدنيــا مبــا رحبــت130.

ماهــر  األســير  الشــهيد  جثمــان  تشــييع 
سعســع

ــوم  ــاء الي ــة، مس ــة قلقيلي ــر محافظ ــيعت جماهي ش
اخلميــس، جثمــان الشــهيد األســير ماهر ذيب سعســع 
)45 عامــا(، مــن مدينــة قلقيليــة، الــذي ارتقــى شــهيدا 
ــال  ــة اإلهم ــرائيلي، نتيج ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ف

الطبــي فــي العشــرين مــن الشــهر اجلــاري.

وانطلــق املشــيعون إلــى مقبــرة الشــهداء فــي املدينــة، 
ــات  ــط هتاف ــرى، وس ــر الث ــه الطاه ــث ووري جثمان حي
غاضبــة ضــد االحتــالل وإجراءاتــه القمعيــة بحــق 

ــرى. ــطينيني واألس الفلس

ــدة  ــو حم ــام أب ــة حس ــظ قلقيلي ــب محاف ــال نائ وق
لـ«وفــا«، أن هــذه اجلرمية، جــاءت ضمن سياســة االحتالل 
وحكومتــه املتطرفــة التــي حتظــى بدعــم أميركــي اجتاه 

االســرى القابعــني فــي ســجون االحتــالل.

وقــال مديــر نــادي األســير فــي قلقيليــة الفــي نصــورة 
لـ«وفــا«، إن استشــهاد االســير يعتبــر جرميــة، وحلقــة 
مــن مسلســل القتــل اليومــي، الــذي ال ميكن الســكوت 

عليــه.

ــى  ــان إل ــوق اإلنس ــات حق ــدة ومؤسس ــا األمم املتح ودع
ــة شــعبنا، ومتكينــه مــن  جلــم جيــش االحتــالل وحماي
ــريف. ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته ــه املس ــة دولت إقام

130  جريدة األيام

يذكــر أن الشــهيد كان يعانــي مــن أمــراض عــدة، 
ومحكــوم بـــ)25 عامــا(، قضــى منهــا )16 عامــا(، وهــو 

ــاء”.131 ــه »6 أبن ــزوج ول مت

املؤمتــر الســادس الحتــاد نقابــات العمــال يوصــي مبواصلة 
اجلهــود لتعديــل قانــون العمــل ومراقبــة تطبيــق نظــام 

ــى لألجور احلــد األدن

ــات  ــاد نقاب ــا الحت ــا عام ــعد أمين ــاهر س ــاب ش انتخ
ــطن ــال فلس عم

ــال  ــات عم ــاد نقاب ــادس الحت ــام الس ــر الع ــى املؤمت أوص
ــل،  ــون العم ــل قان ــود لتعدي ــة اجله ــطني مبواصل فلس
ومراقبــة تطبيــق نظــام احلــد األدنــى لألجــور، مــع 
الدعــوة لرفــده مبــا يحتــاج مــن لوائــح جزائيــة رادعــة، 

ــذ. ــل للتنفي ــون قاب ــول لقان ــن التح ــه م متكن

ــس،  ــوم اخلمي ــه الي ــام أعمال ــي خت ــر، ف ــادق املؤمت وص
فــي مدينــة أريحــا، علــى رفــع نســبة متثيــل املــرأة فــي 

ــا ال يقــل عــن %30. ــات االحتــاد، مب ــة هيئ كاف

كمــا صــادق علــى اســتيعاب مــا نســبته 5% مــن ذوي 
ــات  ــي هيئ ــة ف ــم العالي ــة والهم ــات اخلاص االحتياج
االحتــاد كافــة، إضافــة إلــى مصادقتــه علــى تبنــي ورقــة 
القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل.

ــش  ــة العي ــهداء لقم ــاد ش ــة باعتم ــب احلكوم وطال
كشــهداء الواجــب الوطنــي، كمــا صــادق على تشــكيل 
هيئــة قياديــة استشــارية جديــدة، تتيــح اجملــال ألكبــر 
مشــاركة ممكنــة للــكادر فــي العمــل النقابــي، وعلــى 
تقريــر األمــني العــام اإلداري واملالــي، وتقريــر هيئــة 
الرقابــة اإلداريــة واملاليــة، وعلــى اخلطــة االســتراتيجية، 
مــع املالحظــات التــي ســجلها أعضــاء املؤمتــر حولهــا.

كذلــك، صــادق علــى توســيع نطــاق مشــاركة االحتــاد 
فــي املقاومــة الشــعبية حتــى حتقيــق االســتقالل 
الوطنــي الكامل، وأكــد ضــرورة اســتكمال العمــل 
علــى تشــكيل الكونفدراليــة النقابيــة والعماليــة فــي 
فلســطني، وفــوض قيــادة االحتــاد املنتخبــة الســتكمال 

ــا. ــا وإجنازه ــل عليه العم

ــة،  ــل واضح ــتراتيجيات عم ــيم اس ــب بترس ــا طال كم
ــاملة  ــة ش ــة اجتماعي ــبكة حماي ــاء ش ــى بن ــؤدي إل ت
ــن  ــد م ــاءلة، للح ــبة واملس ــة للمحاس ــفافة وقابل وش
البطالــة والفقــر وحمايــة األســر الهشــة عبــر التصدي 
ملعضلــة احلرمــان اليومــي، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــات 

ــات األمم املتحــدة ذات الصلــة والعالقــة. وكيان

131  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــات  ــاد نقاب ــادس الحت ــام الس ــر الع ــاء املؤمت ــد أعض وأك
ــادة  ــف القي ــم خل ــم ووقوفه ــطني، دعمه ــال فلس عم
ــاس. ــود عب ــس محم ــادة الرئي ــعبنا بقي ــرعية لش الش

ــا  ــعد أمين ــاهر س ــاب ش ــر، انتخ ــالل املؤمت ــا مت، خ كم
ــطني. ــال فلس ــات عم ــاد نقاب ــا الحت عام

وكان املؤمتــر افتتــح أعمالــه أمــس األربعــاء فــي جامعــة 
االســتقالل مبدينــة أريحــا حتــت عنــوان »شــهداء لقمــة 

”. العيش

ــة  ــي كلم ــتية، ف ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــارك رئي وب
ــة  ــذه املرحل ــي ه ــر، »ف ــذا املؤمت ــاد ه ــجلة، انعق مس
ــي  ــوض وطن ــة نه ــا حلال ــتعد فيه ــي نس ــة، الت الهام
عــام«، مشــيدا بدور االحتــاد العــام لنقابــات عمــال 
ــرة  فلســطني، ومســاهماته املقــدرة، خاصــة خــالل فت

ــوارئ. الط

وقــال: لقــد كان عــام 2020 عامــا صعبــا بــكل املقاييس، 
ــا  ــة، ومب ــائر ممكن ــل خس ــا، بأق ــه مع ــا ب ــاه ومررن جتاوزن
ــا،  ــيا، واقتصادي ــددا، سياس ــف مج ــا أن نق ــمح لن يس

ــا. واجتماعي

ــر  ــا لتطوي ــل مع ــى العم ــرص عل ــتية »احل ــد اش وأك
ــة  ــا الوطني ــات وقدراتن ــا ومؤسس ــريعاتنا وطاقاتن تش

واالجتماعيــة واالقتصاديــة«.

كمــا حتــدث كل مــن: أمــني عــام االحتــاد الدولــي 
ــام  ــاد الع ــام االحت ــني ع ــرو، وأم ــارون بي ــات ش للنقاب
ــي، والســكرتير  ــن الطبوب ــور الدي التونســي للشــغل ن
مصطفــى  للنقابــات  العربــي  لالحتــاد  التنفيــذي 
التليلــي، ومســؤولة األنشــطة العماليــة فــي منظمــة 
العمــل الدوليــة ماريــا هلينــا، وســكرتير االحتــاد الدولــي 
لعمــال النقــل فــي املنطقــة العربيــة بــالل امللــكاوي، 

ــم. ــول العال ــني ح ــادة النقابي ــن الق ــد م والعدي

نقابــات عمــال  احتــاد  أمــني عــام  املؤمتــر:  وحضــر 
ــة  ــة املركزي ــو اللجن ــعد، وعض ــاهر س ــطني ش فلس
ــي  ــعبية ف ــات الش ــوض املنظم ــح«، مف ــة »فت حلرك
ــتقالل  ــة االس ــاء جامع ــس أمن ــس مجل ــة، رئي احلرك
ــو  ــري أب ــل نص ــر العم ــراوي، ووزي ــق الطي ــواء توفي الل
ــي،  ــر التنميــة االجتماعيــة أحمــد مجدالن جيــش، ووزي
ــس  ــر، رئي ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن وعض
دائــرة التنظيمــات الشــعبية فــي املنظمــة واصــل أبــو 
يوســف، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة صالــح 
ــي  ــة ف ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــر مكت ــت، ومدي رأف
فلســطني منيــر قليبــو، ونقيــب الصحفيــني ناصــر أبــو 

ــرب132. ــف ح ــة يوس ــل وزارة الداخلي ــر، ووكي بك
132  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

”هيئــة األســرى«: إدارة ســجون االحتــالل تواصــل عــزل 
األســير عمــر خــرواط

أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم اخلميــس، 
ــزل  ــل ع ــرائيلي تواص ــالل اإلس ــجون االحت ــأن إدارة س ب
األســير عمــر خــرواط )49 عامــا( مــن اخلليــل، فــي عــزل 
ســجن »هشــارون«، منــذ 2020/12/13، فــي ظــروف 

ــة ومقلقــة. صعب

وذكــرت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، أن إدارة ســجون 
االحتــالل كانــت قــد عزلــت األســير خــرواط فــي شــهر 
ــب  ــا إلــى جان ــه انفرادي آذار العــام املاضــي، حــني مت عزل
رفيقــه األســير حــامت القواســمة، فــي زنازيــن ال تصلــح 
للعيــش اآلدمــي، وفــي ظــروف قاســية وصعبــة، إضافــة 
ــوط  ــد ضغ ــة، وبع ــارة العائل ــن زي ــا م ــى حرمانهم إل
نفذهــا األســرى، ومطالبــات عديــدة، مت إنهــاء عزلهمــا 
نهايــة تشــرين الثانــي املاضــي، لتعــاود إدارة الســجون 
عــزل األســير خــرواط مجــددا فــي 2020/12/13 وحتــى 

اليــوم.

ــم  ــام 2002، وحك ــل ع ــرواط اعتق ــير خ ــر أن األس يذك
ــاة133. ــدى احلي ــجن م ــالل بالّس ــه االحت علي

ــا  ــجار اقتلعه ــة أش ــد زراع ــة تعي وزارة الزراع
ــاس ــرق طوب ــال ش االحت

ــجار  ــة أش ــس، زراع ــوم اخلمي ــة، الي ــادت وزارة الزراع أع
ــاس،  ــرق طوب ــون ش ــة عين ــي خرب ــة ف ــة ورعوي حرجي
بعــد قيــام قــوات االحتــالل أمــس بقطــع وتدميــر كافــة 

ــة. ــي املنطق ــة ف ــجار احلرجي األش

ــات:  ــر صالح ــاس جعف ــي طوب ــة ف ــر الزراع ــال مدي وق
إن وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع فعاليــات محافظــة 
ــة  ــة ورعوي ــجرة حرجي ــوم 500 ش ــت الي ــاس زرع طوب
فــي املنطقــة التــي اســتهدفتها قــوات االحتــالل 
ــالل  ــة خ ــة املنطق ــة كاف ــال زراع ــيتم إكم ــس، وس أم

ــة. ــام القادم األي

وأوضــح أن وزارة الزراعــة لــن تتــرك هــذه املنطقــة أو أي 
منطقــة يســتهدفها االحتــالل وســتعيد زراعــة وإعمار 

كل منطقــة تتعــرض النتهــاكات.

ودعــا محافــظ طوبــاس يونــس العاصــي إلــى تكثيــف 
ــه  ــي وج ــوف ف ــات للوق ــة اجله ــود كاف ــر جه وتضاف
ــالل التعســفية  الهجمــة الشرســة وسياســات االحت
ــي  ــمالية، والت ــوار الش ــاس واألغ ــة طوب ــي محافظ ف

ــكان. ــر الس ــى تهجي ــدف إل ته

133  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

84

 المجلد التاسع والعشرين

ــرة آالف  ــس عش ــت أم ــالل قطع ــوات االحت ــت ق وكان
ــة  ــي خرب ــاحة 200 دومن ف ــى مس ــة عل ــجرة حرجي ش
ــاس التــي تبلــغ مســاحتها مائتــي  عينــون شــرق طوب
ــجار  ــة باألش ــت املنطق ــة زرع ــا أن وزارة الزراع دومن، علم
وبرنامــج  خطتهــا  ضمــن  ســنوات،  ثمانــي  قبــل 
تخضيــر فلســطني بهــدف توســيع املســاحة اخلضــراء 
ومكافحــة التصحــر، والتكيــف مــع التقلبــات املناخية، 

ــي134. ــن الغذائ ــق األم وحتقي

اجلمعة 2021/1/29

ــس  ــم لتكري ــون ضغوطه ــتوطنون يكثف املس
ــت ــات الكنيس ــل انتخاب ــوائية قب ــؤرة عش 07 ب

ــي  ــود ف ــتوطنني اليه ــل املس ــات متث ــعى مجموع تس
ــن  ــراف م ــزاع اعت ــى انت ــة إل ــة احملتل ــة الغربي الضف
رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو بقانونيــة املســتوطنات 
ــي  ــي آذار الت ــة ف ــات املقبل ــل االنتخاب ــوائية قب العش

ــم. ــى أصواته ــو إل ــا نتنياه ــاج فيه يحت

ويتوقــع أن يلعــب اليمــني املتطــرف، الــذي يدعــم 
ــدورَ احلاســم  إضفــاء الشــرعية علــى املســتوطنات، ال
ــات لصالــح طــرف أو آخــر،  فــي ترجيــح كفــة االنتخاب
فــي ظــل تنافــس حــاد بــني أحــزاب اليمــني فــي هــذه 
ــل  ــي أق ــالد ف ــهدها الب ــي تش ــة الت ــات الرابع االنتخاب

ــنتني. ــن س م

وتعتبــر األمم املتحــدة جميــع املســتوطنات فــي الضفــة 
الغربيــة غيــر قانونيــة، بينمــا متّيــز إســرائيل بــني 
مســتوطنات معتــرف بهــا حكوميــاً، وبــؤر اســتيطانية 

ــوائية. عش

فــي املســتوطنات املعتــرف بهــا، تقــّدم إســرائيل 
خدمــات لســكانها، مثــل املــاء والكهربــاء، مماثلــة 
ــل  ــي الداخ ــون ف ــن يعيش ــى الذي ــة إل ــك املقدم لتل
التــي  العشــوائية  املســتوطنات  أمــا  اإلســرائيلي. 
ــي  ــن املبان ــة م ــن مجموع ــارةً ع ــون عب ــا تك ــاً م غالب
ــون  ــا متدين ــي أقامه ــات الت ــة أو الكرفان ــر املكتمل غي
إجمــاالً  فهــي  الغربيــة،  الضفــة  فــي  متشــددون 
ــرائيلية،  ــتيطانية اإلس ــبكة االس ــن الش ــة ع منفصل

لكــن هنــاك اســتثناءات.

وتدفــع اجلماعــات املواليــة للمســتوطنني نتنياهــو 
ــؤرة اســتيطانية عشــوائية  ــراف بنحــو 70 ب ــى االعت إل
يعيــش فيهــا قرابــة 25 ألــف إســرائيلي، هــم بــني 475 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــتوطن ف ــف مس أل
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ومــن اخلطــوات التــي أقدمــت عليهــا مؤخــراً فــي إطــار 
حملــة الضغــط هــذه، تنفيــذ عــدد مــن أفرادهــا إضراباً 
عــن الطعــام قــرب مكتــب رئيــس الــوزراء فــي القــدس 

منــذ بدايــة كانــون الثانــي.

ــي  ــتوطنات ف ــي للمس ــس اإلقليم ــس اجملل ــرّ رئي ويص
شــمال الضفــة الغربيــة احملتلــة يوســي داغــان علــى أن 

ــواع املســتوطنات أمــر »ســخيف«. ــني أن ــز ب التميي

ســبب  يوجــد  »ال  بــرس  فرانــس  لوكالــة  ويقــول 
منطقــي لعــدم متتــع 25 ألــف مواطــن إســرائيلي 
ــا  ــرون. إنه ــا اآلخ ــع به ــي يتمت ــها الت ــوق نفس باحلق
ليســت مســألة سياســية، إنهــا مســألة حقــوق 

135 اجتماعيــة«.

صحيفــة: إســرائيل تعتــزم طــرح خطــة للبناء 
االســتيطاني علــى إدارة بايدن

ــإلدارة  ــراح ل ــدمي اقت ــرائيلية، تق ــة اإلس ــزم احلكوم تعت
يتعلــق  بايــدن،  جــو  برئاســة  اجلديــدة  األميركيــة 
بخطــة خاصــة حــول البنــاء االســتيطاني فــي الضفــة 

ــة. الغربي

ــإن  ــة، ف ــوم« العبري ــرائيل الي ــة »إس ــب صحيف وبحس
ــات  ــم الوالي ــي دع ــتمرار ف ــى االس ــوم عل ــة تق اخلط
ــي  ــرى ف ــا ج ــتوطنات كم ــي املس ــاء ف ــدة للبن املتح
الســنوات األربــع املاضيــة مــن حكــم الرئيــس األميركي 

ــب. ــد ترام دونال

وتعتمــد اخلطــة، التــي مت تنفيذهــا خــالل حكــم 
ــى  ــبًقا عل ــدة مس ــة اإلدارة اجلدي ــى موافق ــب، عل ترام
ــق  ــي مناط ــدود وف ــكل مح ــتيطاني بش ــاء االس البن
ــكل  ــة بش ــذه العملي ــم ه ــن أن تت ــا يضم ــرة، مب صغي
ــول  ــم احلص ــني، وأن يت ــكال الطرف ــب ل ــادئ ومناس ه
علــى موافقــة أميركيــة خاصــة فــي حــال تقــرر بنــاء 

اســتيطاني واســع.

وعملــت إســرائيل خــالل ســنوات حكــم ترامــب، علــى 
تنفيــذ مخططــات اســتيطانية عبــر مــا تســمى 
ــة  ــالل املوافق ــن خ ــا، م ــة له ــة التابع ــاإلدارة املدني ب
ــا  ــتيطانية إم ــات اس ــى 4 مخطط ــام عل ــي كل ع ف
ــد  ــاء املزي ــالل بن ــن خ ــة م ــتوطنات حالي ــيع مس بتوس
مــن الوحــدات فيهــا، أو بنــاء وحــدات أخــرى فــي مبــاٍن 

ــبًقا. ــودة مس موج

ــط  ــذه اخلط ــى أن ه ــة، إل ــة العبري ــارت الصحيف وأش
ــاك  ــل كان هن ــي ولكــن فــي املقاب زادت مــن عــدد املبان
ــا  ــرى وضمه ــى أراٍض أخ ــيطرة عل ــي الس ــا ف انخفاًض

135  جريدة األيام
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ــات  ــى اخملطط ــة عل ــم املوافق ــتوطنات، وكان يت للمس
ــة. ــن احلكوم ــا م ــد فحصه بع

ــى  ــرض عل ــة، أن تع ــق الصحيف ــرائيل، وف ــزم إس وتعت
إدارة بايــدن هــذا املقتــرح، لكنهــا تعلــم أن اإلدارة احلالية 
ســتكون أكثــر صرامــة مــن حيــث حجــم البنــاء، وفــي 
ذات الوقــت تأمــل تــل أبيــب فــي أن واشــنطن ســترغب 
ــذه  ــأن ه ــا بش ــي معه ــكاك العلن ــب االحت ــي جتن ف

القضيــة.

ــة  ــة حساس ــي قضي ــدس وه ــي الق ــاء ف ــأن البن وبش
كمــا تقــول الصحيفــة، يدعــي بنيامــني نتنياهــو رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي بأنــه ال توجــد قيــود سياســية علــى 
البنــاء فــي املدينــة، إال أن مصــادر سياســية قالــت إنــه 
ــل  ــب قب ــل أبي ــن ت ــب م ــب ُطل ــد ترام ــي عه ــى ف حت

البنــاء فيهــا احلصــول علــى موافقــة مــن واشــنطن.

ــدن  ــني جــو باي وشــهد عــام 2010 حــدث دبلوماســي ب
ــاراك  ــبق ب ــي األس ــس األميرك ــا للرئي ــذي كان نائًب ال
أوبامــا، ونتنياهــو، بعــد أن روجــت بلدية القــدس التابعة 
ــي  ــتيطاني ف ــي اس ــاء ح ــرائيلية، لبن ــلطات اإلس للس
ــبب  ــا تس ــب، م ــل أبي ــدن لت ــارة باي ــاء زي ــة أثن املدين

ــا. ــات بينهم ــة وخالف بأزم

وفــي غضــون ذلــك، قــررت منظمــات اســتيطانية 
جتديــد حتركاتهــا مــن أجــل الضغــط مــن خــالل 
ــؤر  ــرعنة الب ــت لش ــي الكنيس ــرائيل ف ــي أرض إس لوب
ــك.136 ــأن ذل ــة بش ــى الكوم ــط عل ــتيطانية، والضغ االس

السبت 2021/1/30

مســيرات ومواجهــات فــي كفــر قــدوم وأهالــي 
اللــن الشــرقية يتصــدون للمســتوطنن

أصيــب تســعة مواطنــني بجــروح والعشــرات باالختنــاق 
ــدة  ــيرة بل ــالل مس ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــديد ج الش
كفــر قــدوم األســبوعية، شــرق قلقيليــة، فــي الوقــت 
الــذي واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا، 
ــري  ــان األث ــع اخل ــام موق ــة اقتح ــى محاول ــدداً، عل مج
ــوا  ــس، وأطلق ــوب نابل ــرقية، جن ــنب الش ــة الل ــي قري ف
ــي  ــا ف ــهل البق ــي س ــة ف ــي أراض زراعي ــم ف أبقاره

ــاً. ــا خراب ــث فيه ــمالية لتعي ــوار الش األغ

مبشــاركة  قــدوم  كفــر  فــي  املســيرة  وانطلقــت 
ــم  ــى الرغ ــس، عل ــر أم ــدة، ظه ــاء البل ــن أبن ــات م املئ
ــا  ــاركون فيه ــرة، وردد املش ــاردة واملاط ــواء الب ــن األج م
الشــعارات الوطنيــة والداعيــة لتصعيــد املقاومــة 

136  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الشــعبية والتصــدي جلرائــم املســتوطنني.

وهاجــم جنــود االحتــالل املشــاركني فــي املســيرة 
بإطــالق كثيــف للرصــاص اإلســفنجي وقنابــل الغــاز ما 
أدى إلصابــة 9 مواطنــني بالرصــاص اإلســفنجي عولج 7 
منهــم ميدانيــاً فيمــا نقــل جريحــان إلــى املستشــفى 
لتلقــي العــالج، فــي حــني أن جميــع حــاالت االختنــاق 

عوجلــت ميدانيــا.

وجتــددت املواجهــات فــي أعقــاب اقتحــام اجلنــود البلــدة، 
ــط  ــي محي ــزت ف ــة ترك ــات عنيف ــث دارت مواجه حي
ــن اخلطــاب وأفشــل خاللهــا الشــبان  مســجد عمــر ب
كمينــاً نصبــه اجلنــود فــي منــزل مهجــور، دون تســجيل 

اعتقــاالت.

واعتلــى جنــود االحتــالل ســطح منــزل املواطــن عدنــان 
عبــد املهــدي، وحطمــوا الزجــاج اخللفــي لســيارة 
ــالق  ــدوا إط ــا، وتعم ــل عليه ــي يعم ــي« الت »التكس

ــر. ــكل مباش ــازل بش ــى املن ــاز عل ــل الغ قناب

تصــدى  االســتيطانية،  االعتــداءات  وعلــى صعيــد 
نابلــس،  جنــوب  الشــرقية،  اللــنب  قريــة  أهالــي 
ــنب«  ــان الل ــام »خ ــتوطنني اقتح ــرات املس ــة عش حملاول

 الواقع على شارع رام اهلل نابلس -الرئيس. 
ــأن مواجهــات اندلعــت بــني  وأفــادت مصــادر محليــة ب
ــان  ــام اخل ــوا اقتح ــن حاول ــتوطنني الذي ــي واملس األهال

ــالل. ــود االحت ــة جن ــت حماي حت

وأشــارت إلــى أن اخلــان يتعــرض بشــكل مســتمر 
العتــداءات قــوات االحتــالل واملســتوطنني، حيــث هدمت 
جرافــات االحتــالل قبــل أيــام نوافــذ وأبوابــاً فيــه، كمــا 

ــكل دوري. ــه بش ــتوطنون اقتحام ــاول املس يح

ــدداً  ــم مج ــتوطنون أبقاره ــق مس ــياق، أطل ــي الس ف
فــي األراضــي الزراعيــة فــي ســهل البقــا فــي األغــوار 

ــمالية. الش

وأفــادت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان بــأن 
املســتوطنني كبــدوا لليــوم الثانــي علــى التوالــي 
مزارعــي الســهل خســائر فادحــة بعــد أن تعمــدوا 

إطــالق أبقارهــم وســط األراضــي الزراعيــة137.

137  جريدة األيام
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الفلســطينية  القضيــة  األردنــي:  العاهــل 
قضيتنــا املركزيــة وحــل الدولتــن الســبيل 

الوحيــد لتحقيــق الســام

ــه  ــي، أن ــد اهلل الثان ــك عب ــي املل ــل األردن ــد العاه أك
األمــن  يحققــوا  أن  والعالــم  ملنطقتنــا  ميكــن  ال 
ــذي ننشــد، دون التوصــل حلــل  واالســتقرار والســالم ال
عــادل وشــامل للقضيــة الفلســطينية، يلبــي جميــع 
ــقيق،  ــطيني الش ــعب الفلس ــروعة للش ــوق املش احلق
علــى أســاس حــل الدولتــني، الــذي يضمــن قيــام الدولة 
والقابلــة  الســيادة  ذات  املســتقلة  الفلســطينية 
للحيــاة، علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران عــام 
ــن  ــش بأم ــرقية، لتعي ــدس الش ــا الق 1967، وعاصمته
ــي،  ــون الدول ــق القان ــرائيل، وف ــب إس ــى جان ــالم إل وس

ــة. ــالم العربي ــادرة الس ــدة، ومب ــات املعتم واملرجعي

وقــال العاهــل االردنــي فــي مقابلــة صحفية مــع وكالة 
ــة  ــبت، إن القضي ــوم الس ــرا«، الي ــة »بت ــاء األردني األنب
الفلســطينية، بالنســبة لــألردن، هــي القضيــة املركزية 

األولى.

طاقاتنــا  بــكل  بالوقــوف،  مســتمرون  وأضــاف: 
وإمكانياتنــا، إلــى جانــب األشــقاء الفلســطينيني، 
فــي مســاعيهم لنيــل حقوقهــم العادلــة واملشــروعة، 
ونحــن علــى تواصــل وتنســيق مســتمرين معهــم.

وشــدد علــى أن األردن ســتواصل جهودهــا لتفعيــل 
إلــى حــل  الســلمية وضمــان وصولهــا  العمليــة 
ــادل  ــالم الع ــق الس ــدا لتحقي ــبيال وحي ــني، س الدولت

والدائــم والشــامل.

وأكــد أن اململكــة تكــرس كل إمكاناتنــا حلمايــة ورعايــة 
القــدس  فــي  واملســيحية  اإلســالمية  املقدســات 
ــيحية138. ــالمية واملس ــة اإلس ــا العربي ــة هويته وحماي

ــذ  ــا من ــوا بكورون ــير أصيب ــرى«: 200 أس ــة األس ”هيئ
ــاري ــام اجل ــع الع مطل

ــير  ــن إن 200 أس ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
فــي ســجون االحتــالل قــد أصيبــوا بفيــروس »كورونــا« 
ــات  ــع عــدد االصاب ــا يرف ــع العــام اجلــاري، م ــذ مطل من
اإلجمالــي إلــى حوالــي 340 إصابــة، تركــزت معظمهما 

فــي ســجني »رميــون« و«النقــب.”

138  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقــال مستشــار الهيئــة حســن عبــد ربــه »إن خمســة 
أســرى مت نقلهــم الــى املستشــفيات اإلســرائيلية 
ــم  ــور حالته ــبب تده ــة«ن بس ــجن »الرمل ــادة س وعي
ــم:  ــا، وه ــة بكورون ــات اإلصاب ــن مضاعف ــة م الصحي
ــز  ــد املع ــد، وعب ــجن املؤب ــوم بالس ــاج احملك ــل عج باس
اجلعبــة، إضافــة الــى نافــذ احلــاج، وأميــن ســدر، ومؤخــرا 

ــان. ــد غيظ ــير خال ــرز لألس ــة األب احلال

وأشــار عبــد ربــه فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
صبــاح اليــوم الســبت، الــى أن حالــة مــن القلــق 
تســود بــني صفــوف األســرى وذويهــم، بســبب انقطــاع 
الزيــارات، فــي ظــل تدهــور احلالــة الصحيــة لعــدد مــن 
ــل  ــي املتعمــد مــن قب األســرى، نتيجــة االهمــال الطب

ــالل. ــجون االحت إدارة س

ــاس  ــت االلتم ــالل رفض ــة االحت ــى أن محكم ــار ال وأش
ــني  ــير حس ــن األس ــراج ع ــة لإلف ــن الهيئ ــدم م املق
ــي  ــد اآلن ف ــث يرق ــرطان، حي ــاب بالس ــاملة املص مس
ــر  ــيتم النظ ــرائيلي، وس ــوروكا« اإلس ــفى »س مستش

ــل. ــاء املقب ــه األربع بقضيت

ــير  ــزل األس ــام من ــي أم ــر صحف ــد مؤمت ــى عق ــوه ال ون
ــوء  ــليط الض ــد لتس ــد غ ــم بع ــت حل ــي بي ــاملة ف مس
ــها  ــي يعيش ــق الت ــة القل ــى حال ــه، وعل ــى معانات عل
ــل  ــة بالتدخ ــة اخملتص ــات الدولي ــة اجله ــه، وملطالب ذوي

ــه. ــراج عن ــوري لإلف الف

وأضــاف عبــد ربــه، أن إدارة ســجون االحتــالل مــا زالــت 
مســتمرة بعــزل أربعــة أســرى، وهــم: وائــل اجلاغــوب في 
عــزل ســجن »مجــدو« منــذ 210 أيــام، وفــدوى حمــادة 
ــير  ــون، واألس ــل الدام ــزل معتق ــي ع ــا ف ــذ 82 يوم من
عمــر خــرواط منــذ أكثــر مــن 47 يومــا، واألســيرة نــوال 

الفتيحــة فــي معتقــل الدامــون منــذ أســبوع.

وأضــاف عبــد ربــه أن األســيرين الشــقيقني بالل وبســام 
ذيــاب مــن كفــر راعــي فــي جنــني يواصــالن إضرابهمــا 
ــي،  ــى التوال ــوم الـــ12 عل ــام للي ــن الطع ــوح ع املفت

ــيئة139. ــا الس ــروف اعتقالهم ــى ظ ــا عل احتجاج

139  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األحد 2021/1/31 

ــى  ــبوقة عل ــر مس ــة غي ــن حمل ــرائيل تش إس
ــق »ج« ــي مناط ــطيني ف ــاء الفلس البن

نــدد وزيــر احلكــم احمللــي الفلســطيني مجــدي الصالح، 
ــدم  ــة ه ــن حمل ــرائيل بش ــام إس ــبت( بقي ــس )الس أم
»غيــر مســبوقة« علــى البنــاء الفلســطيني فــي 
املناطــق )ج( فــي الضفــة، وقــال الصالــح لوكالــة أنبــاء 
»شــينخوا« إن الســلطات اإلســرائيلية أخطــرت األيــام 
ــك  ــي تل ــطينية ف ــي الفلس ــرات املبان ــة عش املاضي
املناطــق بالهــدم »فــي حملــة غيــر مســبوقة«. وتابــع 
أن املبانــي الفلســطينية مقامــة فــي مناطــق )ج( منــذ 
ــرائيلية  ــوة اإلس ــض اخلط ــداً رف ــة، مؤك ــوام طويل أع
التــي تهــدف »لترويــع أمــن الفلســطيني فــي منزلــه«. 
لــكل  مخالفــة  اإلســرائيلية  اخلطــوة  أن  واعتبــر 
ــة  ــى أن احلكوم ــاً إل ــانية، الفت ــم اإلنس ــراف والقي األع
ــي،  ــاد األوروب ــع االحت ــة م ــع القضي ــطينية تتاب الفلس
ــة  ــبل حلماي ــراءات والس ــة اإلج ــاذ كاف ــتقوم باتخ وس

ــق.  ــك املناط ــي تل ــم ف ــطينيني وبنائه الفلس

وســبق أن قــررت وزارة شــؤون املســتوطنات اإلســرائيلية 
لتمويــل  دوالر  ماليــني  ســتة  مبلــغ  تخصيــص 
املســتوطنني ملراقبــة البنــاء الفلســطيني فــي مناطــق 
)ج(، التــي تشــكل 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
واحلــد منــه باســتخدام وســائل مختلفــة كالكاميــرات 
ــرات بــدون طيــار، حســب مــا نشــرت صحيفــة  والطائ

ــبوعني. ــل أس ــرائيلية قب ــس«  اإلس »هآرت

وتقســم الضفــة الغربيــة وبلــدات فــي شــرق القــدس 
ــني  ــع ب ــي املوق حســب اتفــاق )أوســلو( للســالم املرحل
إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطيني عــام 1993، 
إلــى ثــالث مناطــق األولــى )أ( وتخضــع لســيطرة 
ــيطرة  ــع لس ــة )ب( وتخض ــة والثاني ــطينية كامل فلس

ــرائيلية.  ــة إس ــة وإداري أمني

ــى  ــة احلصــول عل ويشــكو الفلســطينيون مــن صعوب
تراخيــص للبنــاء فــي مناطــق )ج( مــن الضفــة الغربيــة 
ــا  ــة« تضعه ــروط »تعجيزي ــا بش ــا يصفوه ــبب م بس

إســرائيل. 

سياســية  »بتكريــس  إســرائيل  الصالــح  واتهــم 
ــر الســكان  ــة تهجي ــى األرض ومحاول األمــر الواقــع عل
الفلســطينيني مــن أراضيهــم فــي تلــك املناطــق مــن 
أجــل ضمهــا وفــرض ســيطرتها عليهــا بحجــة عــدم 

ــكان«. ــود س وج

وأكــد الوزيــر الفلســطيني أن »الشــعب الفلســطيني 
صامــد علــى أرضــه رغــم اإلجــراءات التعســفية 
اليوميــة ضــد اإلنســان واحلجــر والشــجر وكافــة أنــواع 
احليــاة، واحلكومــة تعــل جاهــدة للمصادقــة علــى 
مخططــات هيكليــة فــي مناطــق )ج( لبعــض البلــدات 

الفلســطينية«.140 

الضفــة  فــي  »حمــاس«  مطلعــة:  مصــادر 
ــداً مــن الداخــل ميثلهــا فــي املكتــب  ــد قائ تري

السياســي 

حركــة  فــي  وقياديــة  مطلعــة  مصــادر  كشــفت 
ــة  ــة الغربي ــة بالضف ــن احلرك ــادات م ــاس«، أن قي »حم
وجهــت نــداء للمكتــب السياســي للمطالبــة باعتبــار 
ــه  ــه وممثلي ــاب قيادت ــه انتخ ــق ل ــم يح ــة كإقلي الضف
للمكتــب مــن الداخــل وليــس اخلــارج أو مــن املبعديــن 

ــرة. ــنوات األخي ــي الس ــرى ف ــا ج ــن، كم ــن الوط ع

وقالــت: إن الرســالة التــي نقلــت لقيــادة املكتــب 
السياســي، طالبــت بــأن يكــون للضفــة كلمتهــا 
ــرى  ــن األس ــدة م ــادات املبع ــار القي ــتقلة، واعتب املس
ــس  ــارج ولي ــم باخل ــن اإلقلي ــزء م ــم، ج ــن وغيره احملرري
ــا  ــي لديه ــة الت ــة الغربي ــن الضف ــني ع ــم ممثل اعتباره
قاعــدة جماهيريــة كبيــرة رغــم التضييــق األمنــي 

ــة. ــنوات طويل ــذ س ــة من ــى احلرك ــروض عل املف

درس  السياســي  املكتــب  فــإن  املصــادر،  وبحســب 
ــى  ــاء عل ــو اإلبق ــاً، ه ــم حالي ــه القائ ــالة، والتوج الرس
الوضــع كمــا هــو عليــه فــي ظــل االنتخابــات العامــة 
ــع  ــبب الوض ــل، وبس ــار املقب ــي أي ــتجري ف ــي س الت
ــي  ــة ف ــي الضف ــه ف ــرض نفس ــذي ال زال يف ــي ال األمن
ظــل العمليــات العدوانيــة اإلســرائيلية مــن اعتقــاالت 
ــا. 141 ــطائها وأنصاره ــة ونش ــادات احلرك ــدات لقي وتهدي

علــى  يقتــرح  الشــعب  حــزب  الصاحلــي: 
الفصائــل تطبيــق »القانــون النرويجــي« علــى 

النــواب األســرى

ــو  ــعب، عض ــزب الش ــني حل ــي األم ــام الصاحل ــال بس ق
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر، إن حزبــه اقتــرح 
علــى حركــة »فتــح« وبعــض الفصائــل خــالل اللقــاءات 
ــى  ــرف عل ــة ش ــن وثيق ــاق ضم ــم، االتف ــر معه األخي
مشــروع قانــون يلــزم القــوى السياســية وكتلهــا 
ــمى  ــا يس ــبيه مب ــون ش ــرار قان ــاً بإق ــة الحق البرملاني
)القانــون النرويجــي( بعــد إجــراء االنتخابــات وتنصيــب 

140  جريدة القدس
141  جريدة القدس
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ــل  ــي يتمث ــوره األساس ــن مح ــد، و«لك ــس اجلدي اجملل
باألســرى النــواب، بحيــث يضمــن القانــون اجلديــد 
ــير او  ــا األس ــتبدال عضوه ــة باس ــل البرملاني ــق الكت ح
الــذي يتــم أســره فيمــا بعــد بعضــو آخــر مــن القائمــة 
نفســها حلــني اإلفــراج عنــه، وكذلــك االمــر بالنســبة 
للــوزراء احملتملــني والذيــن قــد يتعرضــون لالعتقــال كما 

ــابقاً. ــدث س ح

ــن  ــد م ــون اجلدي ــام«، إن القان ــي لـ«األي ــاف الصاحل وأض
ــالل  ــة لالحت ــام اي محاول ــق أم ــع الطري ــأنه أن يقط ش
لتعطيــل عمــل اجمللــس التشــريعي، كمــا حصــل 
ــه  ــا أن ــه، كم ــة واليت ــريعي املنقضي ــس التش ــي اجملل ف
ســيعزز مــن قضيــة األســرى فــي املعركــة املســتمرة 

ــالل. ــع االحت م

ــدى اهتمامــه بضمــان  وأوضــح الصاحلــي أن اجلميــع أب
ــن  ــه م ــريعي وحتصين ــس التش ــل اجملل ــتمرارية عم اس
احملــاوالت اإلســرائيلية املتوقعــة لتعطيــل عملــه، كمــا 
ــال  ــى اعتق ــالل عل ــدم االحت ــا أق ــابقاً عندم ــرى س ج
ــال  ــا ت ــة، وم ــة الغربي ــي الضف ــم ف ــرات منه العش
ــني  ــك ب ــة لذل ــة القانوني ــي املعاجل ــن ف ــن تباي ــك م ذل
النــواب رغــم اتفــاق اجلميــع علــى وثيقــة شــرف بهــذا 

ــوص. اخلص

ــون  ــودة القان ــيقدم مس ــه س ــي إن حزب ــال الصاحل وق
للفصائــل فــي حــوار القاهــرة العتمــاده ضمــن وثيقــة 

ــرف. الش

ــى  ــل عل ــاع الفصائ ــالل اجتم ــد خ ــزب أك ــال إن احل وق
موقفــه بضــرورة حتصــني مرســوم االنتخابــات سياســياً 
وقانونيــاً مبــا فــي ذلــك تعديالتــه املقترحــة علــى قانــون 
االنتخابــات فيمــا يخــص القــدس، باإلضافة إلــى ضرورة 
عقــد جلســة للمجلــس املركــزي واملعاجلــة السياســية 
ــة فلســطني( واألفــق  ــة النتخــاب رئيــس )دول والقانوني

السياســي لالنتخابــات142.

بهــدف االســتياء عليهــا: مســتوطنون يزرعون 
أشــجارا فــي أراض شــمال غــرب اخلليل

ــي  ــي أراض ــجارا ف ــد، أش ــوم األح ــتوطنون، الي  زرع مس
ــدف  ــل، به ــرب اخللي ــمال غ ــا، ش ــا وترقومي ــي إذن بلدت

ــا. ــتيالء عليه االس

ــد املنعــم فطافطــة،  ــا عب ــة ترقومي وقــال رئيــس بلدي
لـ«وفــا«، إن مجموعــة مــن مســتوطني »تيلــم وادورة« 
ــة  ــرعوا بزراع ــني، ش ــي املواطن ــى أراض ــني عل املقامت
أشــجار زيتــون وأشــجار حرجيــة فــي منطقــة شــعب 

142  جريدة األيام

ــني. ــي البلدت ــن أراض ــر م ــة عام ــري وخل املص

وأضــاف فطافطــة أن االحتــالل، ومنــذ فتــرة، مينــع 
أصحــاب تلــك األراضــي بالوصــول إليهــا، مقــدرا 
الدومنــات،  بــآالف  املســتهدفة  األراضــي  مســاحة 
يســعى االحتــالل لالســتيالء عليهــا لصالــح التوســع 

ببعضهــا143. املســتوطنات  وربــط  االســتيطاني 

مســتوطنون ينصبــون »كرفانــا« فــي خلــة 
ــا ــرب بدي ــان غ حس

نصــب مســتوطنون، اليــوم األحــد، كرفانــا متنقــال فــي 
»خلــة حســان« غــرب بلــدة بديــا غــرب ســلفيت.

وأفــاد شــهود عيــان، لـ«وفــا«، بــأن ثــالث مركبــات 
للمســتوطنني نقلــت »الكرفــان«، وصــوالً ألراضــي 

اخللــة، عنــد الثالثــة والنصــف فجــرا.

مهــددة  دومن(  آالف   4( خلــة حســان  أن  إلــى  يُشــار 
باالســتيالء عليهــا مــن قبــل املســتوطنني بهــدف 
ــدة  ــتوطنة جدي ــاء مس ــتيطاني وإنش ــع االس التوس
ــل  ــن الكت ــدد م ــتوطنات وع ــس مس ــني خم ــط ب ترب
ســلفيت  محافظتــي  بــني  االســتيطانية  والبــؤر 
وقلقيليــة، وتعــود بدايــات محــاوالت االســتيالء عليهــا 

إلــى عــام .1983

وال تــزال هنــاك عــدد مــن القضايــا تتعلق بـــ200 دومن من 
أصــل 1100 فــي احملاكــم، حاولــت شــركات وسماســرة 
تزويرهــا وتســريبها لصالــح االســتيطان، فيمــا جنحــت 
املســاعي القانونيــة باســترداد أكثــر مــن 900 دومن عبــر 
ســنوات طويلــة مــن املواجهــة القانونيــة فــي محاكــم 

االحتالل144.

143  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
144  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االثنن 2021/2/1

منحــة ماليــة قطريــة بقيمــة 063 مليــون دوالر 
ع للقطا

ــس،  ــي، أم ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــر، متي ــر قط ــدد أمي ج
املنحــة الشــهرية لقطــاع غــزة حتــى نهايــة عــام 2021 

ــاري. اجل

وأعلنــت وكالــة األنبــاء القطريــة، أن أميــر قطــر وجــه 
ــة 360  ــزة بقيم ــاع غ ــى قط ــة إل ــة مالي ــال منح بإرس

مليــون دوالر، تصــرف علــى مــدى عــام كامــل.

ــة  ــار مواصل ــي إط ــي ف ــة تأت ــذه املنح ــت أن ه وأضاف
دولــة قطــر دعمهــا للشــعب الفلســطيني احملاصــر في 
قطــاع غــزة. وأشــارت الوكالــة إلــى ان »املنحــة ســيتم 
توزيعهــا لتشــمل رواتــب مواظفــني، وتقدمي مســاعدات 
ماليــة ألســر الفقيــرة، وتشــغيل محطــات الكهربــاء«، 
للحــد مــن تفاقــم الوضــع الوضــع اإلنســاني والظــروف 
املعيشــية الصعبــة، وقــال مصــدر فلســطيني مطلــع، 
ــار  ــادة إعم ــة إلع ــة القطري ــس اللجن ــول، إن رئي لالناض
ــس  ــاء أم ــال مس ــه وص ــادي، ونائب ــد العم ــزة، محم غ
حاملــني الدفعــة األولــى مــن املنحــة، والتــي تقــدر بـــ 

ــون دوالر.  30 ملي

السياســي حلركــة  املكتــب  رئيــس  اعتبــر  بــدوره، 
»حمــاس« اســماعيل هنيــة، فــي بيــان، أن املنحــة 
القطريــة »امتــداد ملواقــف الدوحــة األصليــة فــي 
الشــعب  ودعــم  غــزةن  قطــاع  حصــار  تخفيــف 
»هــذا  أن  هنيــة  وأضــاف  عامــة«.  الفلســطيني 
ــعبني  ــني الش ــط ب ــق الرواب ــى عم ــن عل ــم يبره الدع
الفلســطيني والقطــري«. وفــي 10 كانــون الثانــي 
املاضــي، بحــث هنيــة مــع أميــر قطــر عــدداً مــن 
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام املشــترك، 

الدوحــة.1  بالعاصمــة 

لصالـــح املستـوطنيـــن.. إرجـــاء إخاء عائلتن 
مــن ســلوان حتــى 7 اجلــاري

أصــدرت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، أمــس، أمــراً 
مؤقتــاً بتجميــد إخــالء عائلــة الشــويكي مــن منزلهــا 
مــن  الســابع  حتــى  بســلوان  الهــوى  بطــن  فــي 
ــن  ــى رد م ــول عل ــار احلص ــاري، بانتظ ــباط اجل ــهر ش ش
ــم«  ــرت كوهاني ــة »عطي ــة حــول مزاعــم جمعي العائل

االســتيطانية اإلســرائيلية.

وكانــت احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية قــررت، فــي 

1 جريدة القدس

ــة الشــويكي  ــي 2020، إخــالء عائل شــهر تشــرين الثان
ــوى،  ــن اله ــي بط ــا ف ــن منازلهم ــان( م ــان نوويت )عائلت

ــني. ــوم اإلثن ــخ الي ــى تاري حت

ولكــن عائلــة الشــويكي اســتأنفت علــى القــرار لــدى 
احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، وتقدمــت بطلــب لتأجيــل 

اإلخــالء حتــى النظــر فــي االســتئناف.

كوهانيــم«  »عطيــرت  جمعيــة  احملكمــة  ومنحــت 
االســتيطانية حتــى تاريــخ يــوم أمــس؛ للــرد علــى هــذه 
االســتئناف قبــل أن تقــرر، أمــس، منــح العائلــة حتــى 
الســابع مــن الشــهر للــرد علــى املوقــف الــذي قدمتــه 

ــم«. ــرت كوهاني »عطي

ولــم يتضــح علــى الفــور مــا إذا كانــت احملكمــة العليــا 
ــوم الثامــن مــن شــباط أو  ــي ي ســتبّت بقرارهــا النهائ

بعــد ذلــك.

حقــوق  عــن  للدفــاع  األهلــي  االئتــالف  وأشــار 
الفلســطينيني فــي القــدس، فــي بيــان، إلــى أنــه فــي 
ــع أن  ــإن املتوق ــة، ف ــالء العائل ــة بإخ ــرار احملكم ــال ق ح
تطلــب اجلمعيــة االســتيطانية مــن مكتــب دائــرة 

اإلجــراء اإلســرائيلية تنفيــذ القــرار.

وقــال: »عائلــة شــويكي هــي واحــدة فقــط مــن حوالــي 
ــن  ــة م ــالء مرفوع ــاوى إخ ــاً دع ــه حالي ــة تواج 84 عائل

قبــل عطيــرت كوهانيــم منــذ العــام 2015«.

ــالل  ــن خ ــة م ــالء 14 عائل ــل إج ــد مت بالفع ــاف: »ق وأض
واســتبدالها  كوهانيــم«  »عطيــرت  منظمــة  إدارة 
ــرد  ــه 700 ف ــا مجموع ــني أن م ــي ح ــتوطنني، ف باملس
ــي  ــزوح اجلماع ــر الن ــون خلط ــوى معرض ــن اله ــن بط م

والســلب«.

وأشــار االئتــالف إلــى أن »العــام 2020 شــهد عــدداً غيــر 
مســبوق مــن قــرارات احملاكــم التــي تؤيــد دعــاوى اإلخالء 
منظمــات  لصالــح  الفلســطينية  العائــالت  ضــد 

ــتوطنني«. املس

ــم  ــمحت احملاك ــط، س ــوى فق ــن اله ــي بط ــال: »ف وق
بإخــالء 19 عائلــة فلســطينية، عددهــم عشــرات 
ــل  ــي مراح ــالت ف ــم العائ ــني أن معظ ــي ح ــراد، ف األف
مختلفــة مــن إجــراءات االســتئناف، وإن خياراتهــم 
ــدأت  ــة ب ــاف القانوني ــبل االنتص ــى س ــول عل للحص
ــن  ــة م ــة مقلق ــى موج ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــاءل، م تتض

ــام«. ــذا الع ــالء ه ــات اإلخ عملي

ــه ال  ــى أن ــد عل ــكان التأكي ــة مب ــن األهمي ــاف: »م وأض
ــات  ــا نزاع ــى أنه ــة عل ــا املعني ــف القضاي ــن وص ميك
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ــالك  ــني م ــي ب ــة األراض ــول ملكي ــردة ح ــة ومنف فردي
ــا  ــب تركه ــي يج ــكان، والت ــني والس ــي املزعوم األراض
للمحاكــم اإلســرائيلية، بــدالً مــن ذلــك، هنــاك حملــة 
ــة،  ــية وأيديولوجي ــداف سياس ــة بأه ــة، مدفوع ممنهج
ــدف  ــطينيني، به ــكان الفلس ــد الس ــنها ض ــم ش يت
نهائــي هــو التهجيــر القســري جملتمعــات فلســطينية 

ــا«. بأكمله

وتابــع: »تقــدم عمليــات اإلخــالء هــذه مــن قبــل 
ــداً والتــي  ــالً جي ــة متوي مجموعــات املســتوطنني املمول
ــع مســتويات  ــى جمي ــا عل ــم مســاعدتها وحتريضه يت
الدولــة، ويتمتعــون بتواطــؤ احملاكــم اإلســرائيلية، والتي 

ــدس«.2 ــتقبل الق ــى مس ــدى عل ــدة امل ــار بعي ــا آث له

الثاثاء 2021/2/2

القــادم  اإلثنــن  ينطلــق  الفصائــل  حــوار 
الرجــوب: ســيكون »بأجنــدة  القاهــرة  فــي 

االنقســام إلنهــاء  مفتوحــة« 

قــال اللــواء جبريــل الرجــوب، أمــني ســر اللجنــة 
املركزيــة حلركــة »فتــح”، لـ«األيــام« إن حــوار الفصائــل 
الفلســطينية فــي العاصمــة املصريــة القاهرة ســيبدأ 

ــة. ــدة مفتوح ــاري بأجن ــهر اجل ــن الش ــن م ــي الثام ف

وأعلنــت الفصائــل الفلســطينية، أمــس، تلقيها دعوات 
مــن جمهوريــة مصــر العربيــة حلــوار فلســطيني، حيث 
مــن املرتقــب وصــول الوفــود املمثلــة لهــذه الفصائــل 

إلــى القاهــرة يــوم الســابع مــن الشــهر اجلــاري.

ــا  ــوار، فيم ــح« للح ــة »فت ــد حرك ــوب وف ــرأس الرج ويت
يتــرأس وفــد حركــة ”حمــاس«، صالــح العــاروري نائــب 

ــة. ــي للحرك ــب السياس ــس املكت رئي

ــد  ــات بع ــاح االنتخاب ــات إجن ــى آلي ــوار عل ــز احل ويترك
ــات  ــراء االنتخاب ــار إلج ــد 22 أي ــس بتحدي ــوم الرئي مرس
ــية. ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــوز إلج ــريعية و31 مت التش

وتــكاد تكــون القضيتــان األهــم فــي هــذا احلــوار همــا 
محكمــة االنتخابــات وأمــن االنتخابــات. ويســتمر احلوار 

مبدئيــاً حتــى العاشــر مــن الشــهر اجلــاري.

وفــي هــذا الصــدد فقــد أشــار الرجــوب إلــى أن »حــوار 
ــوال  ــي وص ــار الدميقراط ــاح املس ــدف إلجن ــرة يه القاه
إلــى إنهــاء االنقســام الفلســطيني وحتقيــق الشــراكة 

ــة«.3 الوطني

2  جريدة األيام
3  جريدة األيام

بنــاء  إجــراءات  بتســريع  يتعهــد  نتنياهــو 
مســتعمرة فــي مطــار القــدس مقابــل وحــدة 

أحــزاب اليمــن املتطــرف

ــس  ــة أم ــوم« العبري ــرائيل الي ــة »إس ــت صحيف نقل
ــو،  ــني نتنياه ــوزراء، بنيام ــس ال ــن رئي ــني م ــن مقرب ع
قولهــم إن نتنياهــو مســتعد ألن يدفــع قدمــا إجــراءات 
إقــرار بنــاء املســتعمرة فــي مطــار القــدس قــرب 
ــي  ــه ف ــا يطالبون ــة، كم ــمالي املدين ــي ش ــا ف قلندي
ــل  اليمــني املتطــرف فــي األشــهر األخيــرة وذلــك مقاب
ــي  ــي اليمــني األيديولوج ــية ف ــد القــوى السياس توحي
املتطــرف، فــي شــكل تنافــس مشــترك فــي االنتخابــات 
القادمــة »للصهيونيــة الدينيــة« برئاســة ســموتريتش، 
إلــى جانــب »البيــت اليهــودي«، وكــذا توقيــع حركتــي 
ــس  ــني للتناف ــم« املتطرف ــت« و«نوع ــما يهودي »عوتس

ــترك.  املش

يشــار إلــى أنهــم فــي محيــط نتنياهــو يخشــون مــن 
أنــه إذا مــا تنافــس ســموتريتش والبيــت اليهــودي مــن 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــم م ــت ونوع ــما يهودي ــة وعوتس جه
ــان  ــاز القائمت ــر اال جتت ــاك خط ــراد، فهن ــى أنف كل عل
ــب  ــن الصع ــيجعل م ــذي س ــر ال ــم، األم ــبة احلس نس

ــي. ــالف حكوم ــكيل ائت ــو تش ــى نتنياه عل

وقالــت الصحيفــة أن »مــا يلــوح مــن اســتعداد للعمــل 
ــل  ــا« ك »مقاب ــروت »قلندي ــي عط ــي ف ــاء ح ــى بن عل
سياســي« جــاء بعــد أن رفضــت اإلدارة املنصرفــة فــي 
ــر  ــب أن تق ــس ترام ــة الرئي ــر والي ــي أواخ ــنطن ف واش
ــب  ــم طل ــة، رغ ــام باخلط ــى األم ــع إل ــو الدف لنتنياه

ــأن«.  ــذا الش ــي ه ــو ف ــن نتنياه ــح م صري

ــتيطاني  ــاء االس ــتهدفة بالبن ــة املس ــر أن املنطق يذك
ذكــرت فــي »صفقــة القــرن« للرئيــس املنصــرف دونالــد 
ــى  ــطينيون عل ــا الفلس ــيحصل فيه ــب كأرض س ترام

منطقــة ســياحية خاصــة بهــم.

التــي  هــي  اإلســرائيلية  اإلســكان  وزارة  وكانــت 
ــتضم 9 آالف  ــي س ــدة الت ــرة اجلدي ــت للمتعم خطط
ــوم« إذا  ــرائيل الي ــه« إس ــت »إن ــكنية. وقال ــدة س وح
مــا أقــر ذلــك فــإن احلــي ســيقوم فــي معظمــه علــى 
أراضــي املطــار القــدمي، الــذي تعطــل منــذ االنتفاضــة 

الثانيــة«.4

4  جريدة القدس
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ــا  ــة الفوق ــة حمص ــد خرب ــة يتفق ــر الزراع وزي
ــوار ــون باإلغ ــة عين ومنطق

ــاء،  ــوم الثالث ــاري، الي ــاض عط ــة ري ــر الزراع ــد وزي تفق
خربــة حمصــة الفوقــا ومنطقــة عينــون باألغــوار 
الشــمالية، التــي تعرضــت للهــدم بشــكل كامــل يــوم 

ــس. أم

ــوزارة تعمــل علــى تنفيــذ  وقــال عطــاري لـ«وفــا« إن ال
برنامــج متكامــل لتعزيــز صمــود أهالــي منطقــة 
األغــوار، حيــث إن محافظة طوبــاس واألغوار الشــمالية 

ــه احلكومــة. ــذي أقرت جــزء مــن العنقــود الزراعــي ال

وأكد أن احملافظة ذات

 أهميــة كبيــرة فــي االقتصــاد الزراعــي بشــقيه النباتي 
واحليوانــي، إذ توفــر 60% مــن حاجــة الســوق احمللــي مــن 
اخلضــار، وحتتــوي علــى نســبة عاليــة جــدا مــن الثــروة 

احليوانيــة.

وأوضــح أن تعزيــز صمــود أهالــي خربــة حمصــة الفوقــا 
التــي اســتهدفتها قــوات االحتــالل أمــس بعمليــة هدم 
وتفكيــك واســعة ملنشــآتها جــزء مــن اخلطــة الطارئــة 
التــي وضعتهــا احلكومــة ملواجهــة قــرار الضــم، والتــي 

تشــمل كافــة املناطــق املســتهدفة فــي األغــوار.

وأكــد أن احلكومــة خصصــت 25 مليــون دوالر ملواجهــة 
ــى  ــوار عل ــي األغ ــود مواطن ــم صم ــم ودع ــرار الض ق
والطاقــة،  التعليــم،  ومنهــا  املســتويات  كافــة 
 7 مبلــغ  تخصيــص  مت  والزراعــة، حيــث  والصحــة، 
ــالل  ــن خ ــذ م ــي تنف ــة والت ــم الزراع ــني دوالر لدع مالي
ــم  ــة ودع ــرق الزراعي ــق الط ــي وش ــتصالح األراض اس

الثــروة احليوانيــة.

وفيمــا يتعلــق باالنتهــاكات التــي تعرضت لهــا منطقة 
عينــون، حيــث أقدمــت قــوات االحتــالل األســبوع املاضي 
علــى قطــع عشــرة آالف شــجرة حرجيــة، أكــد أن وزارة 
الزراعــة عملــت بشــكل فــوري علــى تأمــني عشــرة آالف 
شــجرة للمنطقــة وبــدأت بزراعتهــا مجــددا، كجــزء من 
خطــة حمايــة املــوارد الطبيعيــة التــي تنفذهــا الــوزارة 

لدعــم وزيــادة املســاحات اخلضــراء.

بــدوره، أطلــع محافــظ طوبــاس يونــس العاصــي 
ــة،  ــي احملافظ ــي ف ــع الزراع ــى الواق ــة عل ــر الزراع وزي
ــات  ــبب ممارس ــا بس ــاة فيه ــب املعان ــتعرضا جوان مس

االحتــالل.

وطالــب بتقــدمي كل مــا هــو ممكــن لدعــم صمــود 
األرض. علــى  وتثبيتهــم  املزارعــني 

كمــا أوضــح أن أهالــي خربــة حمصــة وكافــة مناطــق 
األغــوار يعتبــرون خط الدفــاع األول عن املنطقــة، مؤكدا 
أن كافــة املؤسســات الرســمية لــن تتركهــم وحدهــم 

وســتقدم لهــم كل مــا يلــزم لتعزيــز صمودهــم5.

األربعاء 2021/2/3

»بتســيلم«: إســرائيل تواصــل سياســة النقــل 
القســري للســكان الفلسطينين

ــان  ــوق اإلنس ــرائيلي حلق ــات اإلس ــز املعلوم ــال مرك ق
ــل  ــرائيل تواص ــيلم«: إن »إس ــة »بتس ــي احملتل باألراض
ــطينيني«  ــكان الفلس ــري للس ــل القس ــة النق سياس
بعــد أن جــددت حملــة الهــدم الواســعة فــي ُحمصــة، 
ــعة  ــكرية موس ــات عس ــالق تدريب ــس، وإط ــن أم أول م
ــس،  ــم، أم ــا وحقوله ــافر يط ــكان مس ــازل س ــني من ب

ــة. ــرة إضافي ــتمر لفت ــع أن تس ــن املتوق ــي م والت

وأشــار فــي تقريــر أرســله لـ«األيــام« إلــى أنــه »صــادرت 
املنــازل وحظائــر  االثنــني، معظــم  يــوم  إســرائيل، 
املواشــي فــي جتّمــع ُحمصــة، بعــد أن ســبق وهدمــت 
ــا  ــي عندم ــي املاض ــرين الثان ــي تش ــع ف ــذا التجّم ه
االنتخابــات  إلــى  متجهــة  العالــم  أنظــار  كانــت 

ــدة«. ــات املتح ــي الوالي ــية ف الرئاس

اإلســرائيلية  املدنيــة  اإلدارة  تســمى  مــا  إن  وقــال، 
ــؤوي  ــت ت ــكنية كان ــة س ــادرت 13 خيم ــت وص »فكّك
11 أســرة تعــّد معــاً 74 شــخصاً بضمنهــم 41 طفــالً 
وكانــت أســرتان منهــا قــد انتقلتــا للّســكن مؤقتــاً في 
منطقــة فــروش بيــت دجــن عقــب هــدم منزليهمــا في 
تشــرين الثانــي، إضافــة إلــى خمســة بركســات أحدهــا 
ــا  ــام -جميعه ــي خي ــد وثمان ــه بع ــز إقامت ــم تُنج ل

ــي«. ــر للمواش ــُتخدمت كحظائ اس

وأضــاف: »قــال أهالــي ُحمصــة، إّن مندوبــي اإلدارة 
ــة  ــل حمل ــر وقب ــاح الباك ــي الصب ــاؤوا ف ــة ج املدني
ــني  ــة ع ــى منطق ــوا إل ــم أن ينتقل ــادرات، وأمروه املص
شــبلي الواقعــة غــرب حاجــز احلمــرا، وبعــد ذلــك قامت 
القــوات بتفكيــك خيــام األهالــي ومعداتهــم ونقلوهــا 
ــي  ــي ف ــا األهال ــت ليجمعه ــرا وتُرك ــز احلم ــى حاج إل
ــم؛  ــص له ــذي ُخّص ــد ال ــكان اجلدي ــى امل ــم إل طريقه
ــى  ــا إل ــة ونقله ــذه األمتع ــادرة ه ــرت مص ــاً ج والحق
ــع  ــي جتّم ــأِت أهال ــم ي ــني ل ــة ح ــازن اإلدارة املدني مخ

ــا«. ــة ألخذه ُحمص

وتابــع: »لتمويــه عمليــة النقــل القســري التــي جــرت، 
ــأّن  ــاع ب ــّث انطب ــش ب ــم اجلي ــون باس ــاول الناطق ح

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األهالــي )وافقــوا( علــى تــرك التجّمــع )مبحــض إرادتهم( 
ــون  ــني تك ــن ح ــم، ولك ــات( معه ــاب )محادث ــي أعق ف
ــتطيع  ــرائيل( يس ــد )إس ــرف واح ــد ط ــا بي ــّوة كّله الق
ــكّاناً  ــالح س ــات والّس ــدم واجلرّاف ــر اله ــّدد بأوام أن يه
ــت  ــذه ليس ــّوة فه ــم وال ق ــول لُه ــطينّيني ال ح فلس
»محادثــات« وال تواُفقــات وإمّنــا إخضــاع وُعنــف ميارســه 
ــودّي  ــّوق اليه ــدأ التف ــق مب ــد( لتطبي ــام )األبرتهاي نظ

ــاً«. ــاً ودميغرافي ــكان جغرافي ــة امل ــطة هندس بواس

وأشــار »بتســيلم« إلــى أنــه، مــن جهــة ثانيــة، بــدأت، 
ــع  ــاق يُتوقّ ــعة النط ــكريّة واس ــات عس ــس، تدريب أم
ــي  ــق الت ــي املناط ــة ف ــني أو ثالث ــّدة يوم ــتمرّ مل أن تس
أعلنتهــا إســرائيل مناطــق إطــالق نــار فــي تــالل 
ــر  ــم يُج ــالل ل ــأن جيــش االحت ــل، علمــا ب ــوب اخللي جن
أّي تدريبــات عســكريّة فــي هــذه املنطقــة منــذ ســبع 

ــّل. ــى األق ــنوات عل س

ــة  ــاء الضف ــة أنح ــي بقّي ــال ف ــو احل ــا ه ــال: »كم وق
الغربّيــة، أعلنــت أراضــي هــذه املنطقــة »مناطــق 
ــم  ــن منازله ــكّانها م ــراج س ــدف إخ ــار« به ــالق ن إط

واالســتيالء علــى أراضيهــم«.6

شــهيدان بجرميــة للشــرطة اإلســرائيلية فــي 
طمــرة

روى الدكتــور محمــد عرمــوش الــذي يرقــد لتلقــي 
العــالج فــي مستشــفى »رمبام«بحيفــا، تفاصيــل 
اجلرميــة التــي شــهدتها مدينــة طمــرة وأســفرت عــن 
استشــهاد الشــابني، طالــب الطــب، أحمــد حــازي 
ومحمــود ياســني وإصابــة آخريــن بجــروح بينهــم 
الدكتــور نفســه برصــاص الشــرطة اإلســرائيلية، األمــر 

ــطيني.  ــل الفلس ــي الداخ ــب ف ــار الغض ــذي أث ال

ــة  ــل املاضي ــة قب ــى الليل ــة إل ــات اجلرمي ــود حثيثي وتع
بشــكل  النــار  الشــرطة  عناصــر  أطلــق  حينمــا 
ــزل  ــى من ــار عل ــالق ن ــتبهني بإط ــى مش ــوائي عل عش
ــفر  ــا أس ــل، م ــا باحلاص ــة لهم ــن ال عالق ــابني آخري وش
ــر ال  ــخص آخ ــار وش ــي الن ــد مطلق ــل أح ــن مقت ع

ــاً. ــني أيض ــبة للمصاب ــك بالنس ــه، وكذل ــة ل عالق

وأدعــت الشــرطة أنــه »خــالل نشــاط عناصــر لهــا فــي 
ــو  ــار نح ــالق الن ــتبهني بإط ــام مش ــوا قي ــرة الحظ طم
أحــد املنــازل، وعلــى إثــر ذلــك حــاول عناصــر الشــرطة 
ــن  ــفر ع ــا أس ــار م ــالق ن ــادل إط ــع تب ــا ووق اعتقالهم

ــن بجــروح«. ــة آخري مقتــل اثنــني وإصاب

واســتهل د. عرمــوش حديثــه لـ »عــرب 48« عــن العالقة 

6  جريدة األيام

بالشــهيد أحمــد حجــازي الــذي تواجــد فــي منزلهــم 
ــا  ــا بينن ــط فيم ــه »ترب ــول إن ــة بالق ــوع اجلرمي ــت وق وق
عالقــة عائليــة قويــة وكان مبثابــة شــقيق خامــس 

ــا.7  بالنســبة لن

وإبعــاد  واملرابطــن  املوظفــن  اســتهداف 
اشــهر  3 ملــدة  األقصــى  عــن  حارســن 

ــن  ــني ع ــس، موظف ــرائيلية أم ــرطة اإلس ــدت الش أبع
املســجد األقصــى املبــارك وذلــك اســتمراراً لسياســة 
الشــرطة والقــوات اخلاصــة اإلســرائيلية في اســتهداف 
املســجد واملصلــني فيــه والعاملــني فــي دائــرة األوقــاف 
اإلســالمية مــن موظفــني وحــرس ومرابطــني ومرابطات. 
ونــددت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس بهــذا 
ــا  ــالً لعمله ــافراص وتعطي ــالً س ــه تدخ ــرار واعتبرت الق

فــي األقصــى. 

وقالــت: أن ســلطات االحتــالل أبعــدت مســؤول الوحــدة 
املســائية فــي املســجد صامــد عســيلة واحلــارس يــزن 
ــه  ــة إلي ــرق املؤدي ــريف والط ــرم الش ــن احل ــش ع طق
ــادات  ــذه اإلبع ــدة أن ه ــخ 2021/5/26. مؤك ــى تاري حت
واالنتهــاكات تســتهدف موظفــي األوقــاف وحــراس 
األقصــى مــن خــالل املالحقــة واالعتقــال واإلبعــا 
لفتــرات متفاوتــة، فــي محاولــة إلربــاك األوقــاف ومعها 

ــا.  ــن أداء عمله م

ــان  ــذا اإلنس ــون ه ــأن يك ــنا ب ــا أنفس ــن عاهدن ونح
املثالــي بأمانتنــا، إذ أنــه باألمــس عندنــا للدراســة مــع 
ــة  ــوم مزاول ــدأ الي ــرض أن يب ــن املفت ــقيقي وكان م ش
عملــه فــي مستشــفى »بنــي تســيون« ولطاملــا حلــم 
ــة  ــداء الــزي األبيــض«. وأضــاف أن »أحمــد كان مبثاب بإرت
قطعــة داخــل أجســادنا، وقــد تــرك جرحــاً كبيــراً فــي 
القلــب وأنــا منهــار مــن الناحيــة العصبيــة والنفســية 
ومنــذ األمــس لــم أذق طعــم النــوم وكــم كنــت أمتنــى 
ــا  ــاً بعدم ــم، خصوص ــرد حل ــدث مج ــا ح ــون م أن يك
ــدمي  ــن تق ــزاً ع ــت عاج ــى األرض وكن ــد ملق ــت أحم رأي
العــالج لــه بعــد إصابتــي، حســبي اهلل ونعــم الوكيــل 
إن القلــب ليحــزن وإن العــني لتدمــع وأنــا علــى فراقــك 

ــون«.  حملزون

وحمــل عرمــوش »املســؤولية للجهــات املســؤولية 
ــهد  ــي تش ــى الت ــرة األول ــت امل ــذه ليس ــيما وأن ه س
يهــا جرائــم إطــالق نــار، علمــاً أننــا اعتدنــا فــي اآلونــة 
ــك  ــي وكأن ذل ــي احلك ــار ف ــالق الن ــماع إط ــرة س األخي
بــات جــزءاً ال يتجــزأ مــن حياتنــا، وبالتالــي يجــب 
اســتئصال هــذا الــورم الســرطاني الــذي جــرى زراعتــه 

7  جريدة  القدس
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ــي  ــول إنن ــرق بالق ــه تط ــن إصابت ــنا«. وع ــي نفوس ف
ــت  ــي الوق ــني ف ــا القدم ــاري بكلت ــار ن ــب بعي »أصي
ــي  ــاً أنن ــزل، علم ــاحة املن ــي س ــه ف ــدت في ــذي تواج ال
ــيارة إال أن  ــاذاة س ــي مبح ــة نفس ــذاك بحماي ــت آن قم
ــار  ــق الن ــاً وأطل ــح أرض ــرطة انبط ــر الش ــد عناص أح
علــي مــن حتــت الســيارة، وهــم نفســهم مــن أطلقــوا 
النــار علــى أحمــد أيضــاً، وختــم عرمــوش بالقــول » لــم 
ــالح  ــهروا الس ــل أش ــاري ب ــار ن ــي بعي ــوا بإصابت يكتف
علــي أيضــا، عندهــا انتابنــي شــعور باملــوت ولــم أعلــم 
ــب  ــي كطبي ــن نفس ــم ع ــرف، إذ عرفته ــف أتص كي
ــار  ــالق الن ــتبهني بإط ــد املش ــي أح ــوا أنن ــا ظن بعدم
فــي املــكان«. هــذا ويخيــم احلــداد واحلــزن علــى مدينــة 
طمــرة فــي أعقــاب جرميــة القتــل التــي راح ضحيتهــا 
الشــابان أحمــد حجــازي ومحمــود ياســني فيمــا 
ــة  ــطة، الليل ــرة ومتوس ــروح خطي ــران بج ــب آخ أصي
قبــل املاضيــة والتأمــت اللجنــة الشــعبية فــي طمــرة 
ــة  ــس، بجلس ــر أم ــد ظه ــا بع ــة العلي ــة املتابع وجلن
ــس  ــاركة رئي ــل، مبش ــة القت ــاب جرمي ــي أعق ــة ف طارئ
ــاحة  ــى الس ــة عل ــزاب الفاعل ــر واألح ــف األط مختل
احملليــة وانطلــق مظاهــرة احتجاجيــة حاشــدة تزامنــاً 
ــد الســاعة  ــة، أحمــد حجــازي، عن ــازة الضحي مــع جن
ــارع 70  ــى ش ــوالً إل ــه وص ــزل عائلت ــن من ــة م اخلامس
ــذي مت  ــارع ال ــى الش ــازة عل ــالة اجلن ــت ص ــث أقيم حي
إغالقــه، وأشــعل بعــض املشــاركني النــار فــي إطــارات 
الســيارات، فيمــا رفــع مشــاركون يافطــات تدعــو 
ــطيني،  ــل الفلس ــي الداخ ــة ف ــى اجلرمي ــاء عل للقض
ــيرات  ــدة مس ــطينية ع ــدات فلس ــهدت بل ــا ش فيم

ــة.8 ــددة باجلرمي من

حمصــة  فــي  منشــأة   02 يهــدم  االحتــال 
الشــمالية  باألغــوار  الفوقــا 

هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 20 
ــالت  ــدة عائ ــام لع ــر أغن ــكنية وحظائ ــني س ــأة ب منش
فلســطينية فــي خربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار 

الشمالية. 

وأفــاد رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان وليــد 
عســاف لــ«وفــا«، بــأن االحتــالل هــدم عشــرين منشــأة 
فــي اخلربــة الواقعــة فــي ســهل البقيعــة، مشــيرا إلــى 
ــالت  ــني للعائ ــل يوم ــا قب ــد مت هدمه ــأة ق أن 40 منش

ذاتها. 

كمــا اســتولت قــوات االحتــالل علــى مركبتــني، إحداهــا 
لهيئــة مقاومــة اجلــدار، واألخــرى للمواطــن أميــن غريــب.

8  جريدة  القدس

ــدام  ــد أدان إق ــتية، ق ــد اش ــوزراء محم ــس ال وكان رئي
ــر قســري  ــة تهجي ــى تنفيــذ عملي قــوات االحتــالل عل
ــو  ــواودة، وأب ــي الع ــن عائلت ــرة م ــرة أس ــدى عش ألح
البقيعــة  الفوقــا  حمصــة  قريــة  فــي  الكبــاش 
ــدم  ــام به ــر القي ــك عب ــمالية، وذل ــوار الش ــي األغ ف
ــم  ــى خيمه ــتيالء عل ــآتهم واالس ــاكنهم ومنش مس
وممتلكاتهــم وبركســاتهم وحظائــر األغنــام التــي تعــود 

ــردا.  ــن 85 ف ــون م ــني وتتك للعائلت

الدولــة  بإرهــاب  العمليــة  الــوزراء  رئيــس  ووصــف 
املنظــم الــذي ينطــوي علــى تطهيــر عرقــي ألصحــاب 
ــي  ــني ف ــتوطنني الطارئ ــح املس ــني لصال األرض األصلي
ــرائيلية  ــات اإلس ــبق االنتخاب ــي تس ــدات الت ــار املزاي إط
الرابعــة التــي يدفــع شــعبنا ثمنهــا مــن أرضــه 

ــه.  ــع معانات ــه ووج وممتلكات

وطالــب رئيــس الــوزراء اجملتمع الدولــي بالتدخــل العاجل 
إلدانــة تلــك العمليــة وتوفيــر احلمايــة للمواطنــني فــي 
القــرى والبلــدات واخلــرب التــي تتعــرض ألوســع عمليــة 

هــدم ملســاكنهم ومصــادرة ألراضيهم.9

اخلميس 2021/2/4

ــة األســير مســاملة رغــم  ــل البــت بقضي تأجي
وضعــه الصحــي احلــرج

ــس،  ــبع، أم ــر الس ــي بئ ــالل ف ــة االحت ــت محكم أجل
ــير  ــة األس ــي قضي ــدم ف ــتئناف املق ــي االس ــت ف الب
املريــض بالســرطان حســني مســاملة، علــى القــرار 
ــبوع،  ــدة أس ــه، م ــر عن ــراج املبك ــض اإلف ــي برف القاض
ــذه  ــالل ه ــالل( خ ــة االحت ــة )نياب ــن النياب ــت م وطلب

ــا. ــباب رفضه ــول أس ــيرات ح ــاء تفس ــدة إعط امل

وكانــت احملكمــة ُعقــدت لألســير مســاملة أمــس، وهــي 
ــت  ــرًا، ورفض ــه مؤخ ــد ل ــي تُعق ــة الت ــة الثاني احملكم
ــه،  ــراج عن ــبوع اإلف ــو أس ــل نح ــات قب ــة اإلفراج جلن
وصادقــت الحقــاً احملكمــة املركزيــة علــى القــرار، رغــم 

ــرج. ــي احل ــه الصح وضع

وأكــد نــادي األســير أن مســاملة احملُتجــز في مستشــفى 
»ســوروكا« يواجــه وضًعــا صحًيــا حرًجــا، منــذ اإلعــالن 
ــي،  ــي املاض ــون الثان ــي كان ــرطان ف ــه بالس ــن إصابت ع
ــن  ــهرين م ــدار ش ــى م ــى عل ــه عان ــى أن ــيراً إل مش
ــت إدارة  ــدة، وماطل ــن واملع ــي البط ــديدة ف ــاع ش أوج
الســجون فــي نقلــه إلــى املستشــفى، إلــى أن تفاقــم 
ــدم  ــرطان ال ــاب بس ــه مص ــني أن ــي، وتب ــه الصح وضع

ــة. ــة متقدم ــي مرحل ــرض ف ــا(، وأن امل )اللوكيمي

9  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وحّمــل نــادي األســير إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
ــت  ــي مارس ــاملة، الت ــير مس ــاة األس ــن حي ــة ع الكامل
بحقــه سياســتها املمنهجــة واملتمثلــة باإلهمــال 
ــى  ــل إل ــى وص ــيء(، حت ــل البط ــد )القت ــي املتعم الطب

ــرة. ــة اخلطي ــذه املرحل ه

ــات  ــة وجه ــة العاملي ــة الصح ــددًا منظم ــب مج وطال
ــن  ــراج ع ــل لإلف ــل العاج ــرورة التدخ ــاص بض االختص
األســرى املرضــى وكبــار الّســن، ال ســيما مــع اســتمرار 
انتشــار »كورونــا« بــني صفوفهــم، وتصاعــد اإلصابــات 
ــة إدارة  ــرًا، ومماطل ــم مؤخ ــى منه ــوف املرض ــني صف ب
ــر  ــفيات، وتوفي ــى املستش ــم إل ــي نقله ــجون ف الس

ــم. ــة له ــة الالزم ــة الصحي ــروط الرعاي ــى ش أدن

الســنوات  مــدار  وعلــى  االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
ــى،  ــرى مرض ــن أس ــراج ع ــض اإلف ــة رف ــة املاضي القليل
ــز  ــزال يحتج ــجونه، وال ي ــي س ــا ف ــهدوا الحق استش
ــني 2018  ــهدوا ب ــم استش ــرى، 7 منه ــني 8 أس جثام
سياســة  شــكّلت  حيــث  املاضــي،  العــام  وحتــى 
اإلهمــال الطبــي )القتــل البطــيء( إلــى جانــب جملــة 
مــن السياســات التنكيليــة املمنهجــة، ســببا مركزيــا 

ــهادهم. ــي استش ف

ــم،  ــت حل ــن بي ــاملة م ــني مس ــير حس ــر أن األس يُذك
ــجن  ــوم بالّس ــو محك ــام 2002، وه ــذ الع ــل من معتق

ــاً.10 ــدة 20 عام م

 »1E« مخطــط  إســرائيليتان:  منظمتــان 
االســتيطاني علــى طاولــة احلكومــة خــال 

ــام أي

إســرائيليتان،  حقوقيتــان  منظمتــان  كشــفت 
ــة  ــن إمكاني ــاب ع ــس، النق ــالل أم ــان لالحت مناهضت
ــام  ــون األي ــي غض ــرائيلية ف ــة اإلس ــوم احلكوم أن تق
القليلــة املقبلــة مبناقشــة وإقــرار مخطــط »E1« وتبادر 
ــادة  ــدة بقي ــة اجلدي ــع اإلدارة األميركي ــة م ألول مواجه

ــدن. ــو باي ــس ج الرئي

ــراء  ــرر إج ــن املق ــه م ــم« أن ــر عمي ــة »عي ــال منظم وق
ــط  ــة التخطي ــي جلن ــط »E1« ف ــول خط ــة ح مناقش
احملليــة التابعــة جمللــس مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« 
فــي 14 شــباط اجلــاري، وأمــس، تلقــت حركــة »الســالم 
اآلن« إشــعاراً حلضــور املناقشــة فــي إطاراالعتــراض 
ــي آب 2020  ــط ف ــذه اخلط ــد ه ــدم ض ــترك املق املش
مــن قبــل املنظمتــني، إضافــة إلــى »جمعيــة العدالــة 
البيئيــة« فــي إســرائيل. وقالــت »عيــر عميــم«: أنــه لــم 
يتــم حتديــد موعــد مناقشــة االعتراضــات فــي احلكــم 

10  جريدة األيام

العســكري/ اإلدارة املدنيــة »مرحلــة أخيــرة فــي عمليــة 
املوافقــة«، لــذا فــإن املناقشــة اخملطــط لهــا فــي جلنــة 
التخطيــط احملليــة تشــير إلــى اســتمرار تســريع خطط 
ــى  ــرى« عل ــدس الكب ــة »الق ــي منطق ــتيطان ف االس
الرغــم مــن معرفــة موقــف الواليــات املتحــدة اجلديــدة 

بقيــادة بايــدن. 

ــي  ــتها ف ــع مناقش ــن املتوق ــي م ــدة الت ــق األجن ووف
14 الشــهر اجلــاري، ســيتم بحــث أكثــر املشــاريع 
االســتيطانية جــدالً وخطــورة علــى مســتقبل الضفــة 
ــة مــن بينهــا جنــوب القــدس  ــة والقــدس احملتل الغربي
مســتوطنة »جفعــات هاماتــوس« املقامــة علــى أراضي 
ــوب  ــدس وجن ــني الق ــال ب ــكل فاص ــا، لتش ــت صفاف بي
ــو  الضفــة مبــوازاة مســتوطنة »هــار حومــا« – جبــل أب
ــل  ــي متث ــتوطنة »E1« الت ــرقاً مس ــا ش ــم -، فيم غني
ــا  ــيتم إغالقه ــي س ــدس والت ــرقية للق ــة الش البواب
مــع بــدء البنــاء هنــاك بحيــث يترســخ فصــل شــمال 

ــا.  ــن جنوبه ــة ع ــة الغربي الضف

وأكــدت منظمــة »عيــر عميــم«، أنــه هــذه اخملططــات 
االســتيطانية ظلــت لفتــرة طويلــة مناطــق خــط 
أحمــر دولــي بســبب تداعياتهــا املميتــة علــى قابليــة 

ــدس. ــي املق ــني ف ــع عاصمت ــني م ــل الدولت ــار ح إط

وبينــت »عيــر عميــم«، أن اخملطــط يــؤدي إلــى دق 
إســفني أو تشــكيل كتلــة اســمنتية اســتيطانية 
ــم،  ــت حل ــي رام اهلل وبي ــني منطقت ــاً ب ــزاً طبيعي وحاج
فضــالً عــن تقســيم احليــز الفلســطيني املتجــاور 
ــروري  ــة الض ــة الغربي ــرقية والضف ــدس الش ــني الق ب
إلقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة وعاصمتهــا 
ــارة  ــة وعب ــتصبح معزول ــي س ــرقية الت ــدس الش الق
عــن فتــات قــرى مبعثــرة بــني مجموعــة ضخمــة مــن 

املســتوطنات .

ــاب  ــة إره ــا« ضحي ــة الفوق ــة: »حمص اخلارجي
دولــة االحتــال لغيــاب العقوبــات الدوليــة 

ــة الرادع

أدانــت وزاره اخلارجيــه واملغتربــني، اجملــزرة التــي ارتكبتهــا 
ــي  ــا ف ــة الفوق ــة حمص ــق خرب ــالل بح ــوات االحت ق
ــة  ــرب وجرمي ــة ح ــا جرمي ــمالية واعتبره ــوار الش االغ
ــم  ــالل وحج ــاعة االحت ــس بش ــانية، تعك ــد االنس ض
ــة  ــة والكراهي ــتعمار والعنصري ــة االس ــي عقلي تفش
ــالل. ــة اإلحت ــي دول ــم ف ــل احلك ــى مفاص ــيطرتها عل وس

وأكــدت الــوزارة فــي بيــان اليــوم اخلميــس، أن مــا قامــت 
ــة  ــو حلق ــة ه ــة حمص ــد خرب ــالل ض ــوات االحت ــه ق ب
فــي ارهــاب دولــة اإلحتــالل املنظــم الــذي متارســه يوميا 
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ــى  ــاته، عل ــه ومقدس ــه وممتلكات ــعبنا وارض ــد ش ض
ــتخفاف  ــي اس ــع، ف ــم اجم ــن العال ــمع م ــرأى ومس م
متعمــد باالدانــات الدوليــة واســتهتار ممنهــج بالقانــون 
واتفاقيــات  الدوليــة وقراراتهــا  الدولــي والشــرعية 

ــف. جني

ــات  ــارة البعث ــة لزي ــوزارة إنهــا تنظــر بايجابي ــت ال وقال
الدبلوماســية، خاصــة بعثــات دول اإلحتــاد األوروبــي 
املقــررة ظهــر اليــوم، لالطــالع علــى الدمــار الــذي خلفه 
االحتــالل فــي واقــع خربــة حمصــة، مؤكــدة أن الزيــارة 
ــن  ــني الذي ــة للمواطن ــدم احلماي ــن تق ــة ول ــر كافي غي
طــردوا مــن ارضهــم ودمــرت منازلهــم وخيامهــم مــن 
قبــل قــوات االرهــاب االســرائيلية، كمــا أن االدانــات لــن 
تقــوى علــى ردع دولــة االحتــالل مــن اســتكمال عمليــة 
التطهيــر العرقــي بحــق مواطنينــا مــن االغــوار التــي 

تتــم يوميــا بعلــم ومشــاهدة اجملتمــع الدولــي.

وشــددت وزارة اخلارجيــة علــى أن املطلوب اتخــاذ اجراءات 
عقابيــة رادعــة ضــد دولــة االحتــالل االســتعماري، 
ومحاســبة دولــة إســرائيل العنصريــة ومســاءلتها 
ــة مارقــة وخارجــة عــن  ــا، والتعامــل معهــا كدول دولي

ــا. ــي وعزله ــون الدول القان

وكان جيــش اإلحتــالل دمــر أمــس اخلربــة وهــدم منازلها 
ــي  ــرة ف ــن 14 اس ــر م ــى اكث ــاالرض، وأبق ــويتها ب وتس
العــراء دون مــأوى، علمــا أنهــا املــرة الثالثــة التــي تقــدم 
ــة،  ــر اخلرب ــدم وتدمي ــى ه ــالل عل ــوات اإلحت ــا ق فيه
ــعي  ــتعماري توس ــط اس ــن مخط ــزأ م ــزء ال يتج كج
ــح  ــة لصال ــوار احملتل ــرلة االغ ــم وأس ــى ض ــدف ال يه

ــتيطان.11 االس

“التربيــة« وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان 
يؤكــدان ضــرورة تعزيــز التعــاون املشــترك

 

أكــدت وزارة التربيــة والتعليــم، وصنــدوق األمم املتحــدة 
ــراكة،  ــاون والش ــاق التع ــز آف ــرورة تعزي ــكان ض للس
وتدعيــم مرتكزاتهــا، وتوســيع التعــاون ضمــن البرامــج 
احلاليــة، وتلــك املزمــع تنفيذهــا فــي املرحلــة املقبلــة، 
ــوزارة وتوجهاتهــا خاصــة  ــات ال مبــا يتقاطــع مــع أولوي

ــا”. ــات جائحــة »كورون فــي ظــل حتدي

وشــدد وزيــر التربيــة والتعليــم مــروان عورتانــي، خــالل 
ــس،  ــوم اخلمي ــة رام اهلل، الي ــد مبدين ــذي عق ــاء ال اللق
علــى أهميــة إدمــاج مفاهيــم التربيــة الصحيــة 
الشــمولية فــي املنظومــة التعليميــة، التــي تتضمــن 

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة،  ــية واملراهق ــية والنفس ــدية واجلنس ــة اجلس الصح
ــطيني. ــي الفلس ــياق االجتماع ــع الس ــق م ــا يتواف مب

وحتــدث عــن انتهــاكات االحتــالل وممارســاته بحــق 
األطفــال والناشــئني، وانعكاســها علــى صحتهــم 
ــة  ــي أي عملي ــال ف ــراك األطف ــرورة إش ــية وض النفس
ــر منصــة دائمــة لهــم  ــة واســتراتيجية، وتوفي تطويري
ــر عــن مكنوناتهــم واحتياجاتهــم  مــن شــأنها التعبي

ــة. اخملتلف

فلســطني  فــي  الصنــدوق  ممثــل  أشــارت  بدورهــا، 
ــع  ــابقة م ــة الس ــى التجرب ــوس إل ــتينا بلوكه كريس
الــوزارة، وضــرورة مأسســة اجلهــود واســتدامة التعــاون، 
ــن  ــتفادة م ــتركة، واالس ــات املش ــى الغاي ــز عل والتركي
ــي. ــاع التعليم ــة القط ــا خلدم ــدول وتوظيفه ــارب ال جت

ــص  ــر متخص ــم مؤمت ــبل تنظي ــون س ــش اجملتمع وناق
حــول مفاهيــم التربيــة الصحيــة الشــمولية، وتطويــر 
آليــات عمــل االئتــالف الفلســطيني لصحــة املراهقــة، 
وعقــد لقــاءات مماثلــة مــن شــأنها متابعــة احملــاور التــي 

تضمنهــا هــذا اللقــاء.12

ــي  ــبب الثان ــرطان املس ــرض الس ــة: م الصح
ــطن ــي فلس ــاة ف للوف

 أفــادت وزارة الصحــة بــأن مــرض الســرطان يعــد 
ــي للوفــاة فــي فلســطني، بعــد أمــراض  املســبب الثان

ــب. القل

ــوم  ــبة الي ــه ملناس ــان أصدرت ــي بي ــوزارة، ف ــت ال وأضاف
العاملــي للســرطان، الــذي يصــادف الرابــع مــن شــباط 
ــغ  ــرطان املبل ــاالت الس ــوع ح ــام، أن مجم ــن كل ع م
ــي  ــة ف ــغ 3174 حال ــة بل ــة الغربي ــي الضف ــا ف عنه
ــاالت  ــدد احل ــن ع ــا 2.2% ع ــادة قدره ــي، بزي ــام املاض الع
املبلــغ عنهــا فــي عــام 2018، والتــي بلغــت فــي حينــه 

ــة. 3102 حال

ــدى  ــجلة ل ــدة املس ــاالت اجلدي ــدد احل ــغ ع ــت: بل وتابع
حــاالت  مــن   %52.4 بنســبة  حالــة،   1664 اإلنــاث 
الســرطان اجلديــدة، وســجلت 1510 حــاالت بــني الذكــور 
ــي  ــجلة ف ــاالت املس ــوع احل ــن مجم ــبة 47.6%، م بنس

العــام 2019.

فــي  ســجلت  ســرطان  حالــة   1095 أن  وأوضحــت 
الفئــة العمريــة فــوق 64 عامــا، أي 34.5% مــن مجمــوع 
احلــاالت املســجلة فــي العــام 2019، علمــاً بــأن نســبة 
ــة ميثــل 3.3% فقــط مــن مجمــوع  هــذه الفئــة العمري
عــدد الســكان، وســجلت 1936 حالــة بواقــع 61% مــن 

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــجلت  ــاً، وس ــة 15-64 عام ــة العمري ــي الفئ ــاالت ف احل
ــاً. ــة دون 15 عام ــة العمري ــي الفئ ــة أي 4.5% ف 143 حال

ــواع الســرطان شــيوعاً  ويعــد ســرطان الثــدي أكثــر أن
ــدة  ــة جدي ــجيل 536 حال ــث مت تس ــطني، حي ــي فلس ف
عــام 2019، وهــو مــا نســبته 16.9% مــن مجمــوع حاالت 
الســرطان املســجلة، يأتــي بعــد ذلــك ســرطان القولون 
ــم  ــبة 12.6% ث ــة، بنس ــجيل 400 حال واملســتقيم بتس
ســرطان الرئــة بتســجيل 227 حالــة بنســبة 7.2% مــن 

مجمــل احلــاالت.

يشــار إلــى أن معظــم إصابــات ووفيــات الســرطان حتدث 
ــية،  ــة رئيس ــلوكية وغذائي ــر س ــل خط ــبب عوام بس
مثــل: ارتفــاع معــدل كتلــة اجلســم والســمنة، وعــدم 
وقّلــة  كاف،  بشــكل  واخلضــروات  الفواكــه  تنــاول 
النشــاط البدنــي، والتدخــني بــكل أشــكاله، باإلضافــة 

ــرى13. ــل أخ ــى عوام إل

اجلمعة 2021/2/5

الدوليــة  اجلنائيــة  بقــرار  يرحــب  اشــتية 
بعــدم  للعدالة ورســالة  انتصــارا  ويعتبــره 

العقــاب مــن  اجملرمــن  إفــات 

ــوزراء محمــد اشــتية، بالقــرار الصــادر  رحــب رئيــس ال
عــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مســاء اليــوم اجلمعــة، 
ــا  ــه واليته ــدت مبوجب ــذي أك ــا، وال ــة أعضائه بغالبي
ــة عــام  ــى األراضــي الفلســطينية احملتل ــة عل القضائي
1967 مبــا فيهــا الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غزة، 
ــي. ــا األساس ــام روم ــي نظ ــطني دولة عضو ف وأن فلس

ــة ولإلنســانية،  ــر اشــتية القــرار انتصــارا للعدال واعتب
ولقيــم احلــق والعــدل واحلريــة، وانصافــا لدمــاء الضحايا 
ولذويهــم الذيــن يكابــدون ألــم فراقهــم، وكان آخرهــم 
الشــهيد خالــد نوفــل مــن قريــة رأس كركــر غــرب رام 

اهلل، الــذي قتــل بــدم بــارد برصــاص املســتوطنني.

وقــال رئيــس الــوزراء، إن القــرار رســالة ملرتكبــي اجلرائــم، 
ــن  ــم ل ــادم، وأنه ــقط بالتق ــن تس ــم ل ــأن جرائمه ب
يفلتــوا مــن العقــاب، معتبــرا أنــه انتصــار للمحكمــة 
ــاء  ــرائيل إضف ــاوالت إس ــلت مح ــي أفش ــها الت نفس

ــا. ــى مداوالته ــي عل ــع السياس الطاب

وأكــد اشــتية أن احلكومــة تواصــل توثيــق اجلرائــم 
ــة  ــعبنا، وخاص ــاء ش ــد أبن ــة ض ــرائيلية املتواصل اإلس
علــى  واالســتيالء  البيــوت  وهــدم  القتــل  جرائــم 
األراضــي، والتوســع االســتيطاني البتــالع األراضــي، كما 
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حــدث أمــس فــي خربــة حمصــة وغيرهــا مــن األراضــي 
ــي  ــون الدول ــذي ينتهــك القان املهــددة باالســتيطان، ال
وقــرارات الشــرعية الدوليــة، ويقــوض حــل الدولتــني، وال 
ســيما قــرار مجلــس األمــن رقــم )2334(، وأنــه ســيتم 

ــت. ــرع وق ــي أس ــة ف ــا للمحكم رفعه

ــا  ــريع إجراءاته ــة بتس ــوزراء احملكم ــس ال ــب رئي وطال
القضائيــة فــي امللفــات املرفوعــة أمامهــا، والتــي 
تتضمــن اجلرائــم التــي ارتكبتهــا إســرائيل خــالل ثالثــة 
حــروب شــنتها علــى قطــاع غــزة، إضافــة إلــى ملفــي 

ــتيطان.14 ــرى واالس األس

عطلــت  التــي  باجلهــود  يشــيد  الهدمــي 
االحتالــي القــدس  مدينــة  مركــز  مشــروع 

ــود  ــي بجه ــادي الهدم ــدس ف ــؤون الق ــر ش ــاد وزي أش
واخملتصــني  واملهندســني  واحملامــني  املقدســيني 
الفلســطينيني الذيــن عطلــوا »مشــروع مركــز مدينــة 

االحتاللــي. القــدس« 

ــى أن  ــة، إل ــوم اجلمع ــان الي ــي بي ــي ف ــار الهدم وأش
ــدس أدى  ــة الق ــي مدين ــطيني ف ــكل الفلس ــر ال تضاف
ــر  إلــى تعطيــل املشــروع الــذي كان مــن شــأنه ان يغي

ــدس. ــة الق ــه مدين وج

وشــدد علــى أهميــة اســتمرار اجلهــود حتــى الغــاء هذا 
املشــروع االحتاللــي بشــكل كامل.

وقــال إن »تعطيــل املشــروع هــو ثمــرة جهــد املواطنــني 
ومؤسســات اجملتمــع املدنــي واحملامــني واملهندســني 
الذيــن استشــعروا جميعــا اخلطــر الكامــن بهــذا 
املشــروع فهبــوا مــن أجــل حمايــة ممتلكاتهــم وتراثهــم 

ــدس”. ــة الق ــي مدين ــم ف وهويته

وكانــت »احملكمــة املركزيــة« بالقــدس أصــدرت أمــر منع 
ــي  ــط التنظيم ــي اخملط ــث ف ــد البح ــي بتجمي يقض
القــدس  ملنطقــة  االحتــالل  بلديــة  أعدتــه  الــذي 
الشــرقية وجتميــد موعــد االعتــراض علــى اخملطــط إلــى 
ــام  ــة أم ــة العالق ــي القضي ــي ف ــل النهائ ــني الفص ح

ــة. ــة املركزي احملكم

ــدم  ــذي تق ــاس ال ــى االلتم ــاء عل ــرار بن ــذا الق ــاء ه وج
ــن  ــة ع ــة بالنياب ــى احملكم ــر إل ــاث ناص ــي غي ــه احملام ب
مجموعــة مــن املواطنــني مــن القــدس الشــرقية 

ــني. ــي لالجئ ــس النرويج ــن اجملل ــم م وبدع

فــي  املناطــق  اهــم  اخملطــط  ويســتهدف 
القــدس الشــرقية وهــي مركــز املدينــة، وتبلــغ 
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مســاحته حوالــي ســبعمئة دومن تقريبــا، وهــي 
ــدة القدميــة  ــن ســور البل املنطقــة الواقعــة ب
والشــارع ســلطان ســليمان مــن اجلنــوب وبــن 
ــن  ــمال وب ــن الش ــراح م ــيخ ج ــة الش منطق
منطقــة وادي اجلــوز مــن الشــرق وشــارع رقــم 

ــرب15. ــن الغ ــد م واح

”اخلارجيــة« تديــن جرميــة إعــدام الشــاب نوفــل وتطالــب 
»اجلنائيــة الدوليــة« بفتــح حتقيــق فــوري بجرائــم 

ــتوطنيه ــالل ومس االحت

أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني بأشــد العبــارات جرميــة 
إعــدام الشــاب خالــد ماهــر نوفــل) 34 عامــا( مــن قريــة 
رأس كركــر غــرب رام اهلل، الــذي استشــهد فجــر اليــوم 
برصــاص مســتوطن متطــرف حاقــد أثنــاء زيارتــه 
ــل  ــي جب ــالل ف ــا االحت ــتولى عليه ــي اس ــه الت ألرض
ــم  ــالل ل ــات االحت ــب رواي ــه وحس ــا أن ــان، علم الريس

ــتوطنني. ــى املس ــر عل ــكل أي خط يش

ــة، أن  ــوم اجلمع ــا، الي ــان له ــي بي ــوزارة، ف ــرت ال واعتب
هــذه اجلرميــة البشــعة تعكــس مــدى تفشــي ثقافــة 
ــالل  ــة اإلحت ــي دول ــل ف ــة والقت ــة والعنصري الكراهي
لــكل ماهــو فلســطيني، وهــي ترجمــة مباشــرة 
لتعليمــات املســتوى السياســي والعســكري فــي 
إســرائيل التــي تســمح للجنــود واملســتوطنني بإطــالق 
النــار علــى الفلســطيني وقتلــه وفقــا لتقديــر اجلنــود 
ــري بعدهــا املؤسســة السياســية  واملســتوطنني، لتنب
ــرم  ــن اجمل ــاع ع ــالل للدف ــة اإلحت ــي دول ــكرية ف والعس
القاتــل والعمــل علــى حمايتــه، مــن خــالل نشــر عــدد 
ــم  ــرر جرائ ــي تب ــة الت ــة والباطل ــات الواهي ــن الرواي م
ــد  ــالل تؤك ــة االحت ــا أن رواي ــة، علم ــات امليداني اإلعدام
أن الشــهيد وصــل ألرضــه املســتولى عليهــا مــن قبــل 

ــزل. ــو أع ــلمية وه ــة س ــالل بطريق االحت

وحملــت الــوزارة، احلكومة اإلســرائيلية وأذرعهــا اخملتلفة 
املســؤولية الكاملــة واملباشــرة عــن هذه اجلرميــة وغيرها 
ــة  ــة، خاص ــة املتواصل ــات امليداني ــم اإلعدام ــن جرائ م
ــة  ــني القتل ــن للمجرم ــروج اآلم ــواب اخل ــر أب ــا توف أنه
وتقــوم بتغطيتهــم والتســتر عليهــم، بــل وهــي التــي 
زراعتهــم كمليشــيات اســتيطانية  تشــرف علــى 
مســلحة فــي الهضــاب واجلبــال املصــادرة فــي الضفــة 
ــكل  ــال ل ــارا وقت ــا ودم ــوا تخريب ــة، ليعيث ــة احملتل الغربي

مــا هــو فلســطيني بحمايتهــا وحتــت حراســتها.

ــوزارة عــن اســتغرابها الشــديد مــن صمــت  وعبــرت ال
اجملتمــع الدولــي عــن تلــك اجلرائــم، أو التعامــل معهــا 
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ــرد  ــت مج ــة وأصبح ــة ويومي ــت مألوف ــداث بات كأح
ــات  ــض بيان ــاء ببع ــات، أو االكتف ــي اإلحصائي ــام ف أرق
القلــق  عــن  التعبيــر  صيــغ  أو  الشــكلية  اإلدانــة 
ــالل  ــة االحت ــجع دول ــح يش ــا أصب ــا، مب ــن تداعياته م
ــادي  ــى التم ــلحة عل ــتوطنني املس ــيات املس وميليش
بجرائــم اإلعدامــات امليدانيــة، والتعامــل مــع املواطنــني 
الفلســطينيني كأهــداف للرمايــة لتســلية اجلنــود 

واملســتوطنني.

ــح  ــراع بفت ــة باإلس ــة الدولي ــوزارة، اجلنائي ــت ال وطالب
ــت  ــا طالب ــالل، كم ــم االحت ــي جرائ ــمي ف ــق رس حتقي
ــة  ــى دول ــة عل ــات رادع ــرض عقوب ــي بف ــع الدول اجملتم
ــال عناصــر اإلرهــاب  ــا علــى اعتق االحتــالل وإجباره
اليهــودي املنتشــرة فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة، 
ــون  ــا للقان ــي ووفق ــكل علن ــم بش ــدا حملاكمته متهي

ــرب. ــي ح ــي كمجرم الدول

وفــي الوقــت ذاتــه، طالبــت الــوزارة الــدول التــي تدعــي 
احلــرص علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان باعتمــاد أســماء 
ــاب  ــم اإلره ــى قوائ ــة عل ــتوطنني اإلرهابي ــر املس عناص

لديهــا، ومنعهــم مــن دخــول أراضيهــا.

يذكــر أن الشــهيد نوفــل متــزوج ولديــه طفــل )4 
أعــوام(، ويعمــل موظًفــا فــي وزارة املاليــة16.

السبت 2021/2/6

بالواليــة  تقــر  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة 
الفلســطينية  االراضــي  علــى  القضائيــة 

احملتلــة

حســمت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة املوقــف بــأن 
ــي  ــى األراض ــد إل ــي ميت ــي اإلقليم ــا القضائ اختصاصه
ــزة  ــي غ ــام 1967، وه ــذ الع ــرائيل من ــا إس ــي حتتله الت
ــرقية،  ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي والضف
وهجــوم  بالقــرار،  فلســطييني  ترحيــب  وســط 

إســرائيلي عليــه، وقلــق أميركــي.

الدائــرة  اتخذتــه  الــذي  القــرار،  هــذا  وســيكون 
التمهيديــة األولــى للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، 
أمــس، اخلطــوة األخيــرة قبــل إطــالق حتقيــق جنائــي في 
ــم  ــم حــرب وجرائ ــكاب مســؤولني إســرائيليني جرائ ارت
ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــانية ف ــد اإلنس ض

األميركيــة  واإلدارة  اإلســرائيلية  احلكومــة  وكانــت 
الســابقة زعمتــا أنــه ال صالحيــة للمحكمــة فــي 
احلالــة بفلســطني، وهــو مــا رفضتــه املدعيــة العامــة 

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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للمحكمــة فاتــو بنســودا قبــل أن تطلــب مــن الدائــرة 
التمهيديــة األولــى للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة البــّت 

ــر. ــذا األم به

ــل  ــان وص ــي بي ــة، ف ــة الدولي ــة اجلنائي ــت احملكم وقال
ــى  ــة األول ــرة التمهيدي ــررت الدائ ــس: »ق ــام«، أم »األي
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، باألغلبيــة، أن االختصاص 
اإلقليمــي للمحكمــة فــي احلالــة فــي فلســطني، وهــي 
ــة  ــي للمحكم ــا األساس ــام روم ــي نظ ــرف ف ــة ط دول
ــا  ــي حتتله ــي الت ــى األراض ــد إل ــة، ميت ــة الدولي اجلنائي
إســرائيل منــذ العــام 1967، وهــي غــزة والضفــة 

ــرقية«. ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب الغربي

وكانــت فلســطني طلبــت مــن احملكمــة التحقيــق فــي 
3 ملفــات رئيســية وهــي: االســتيطان اإلســرائيلي، 
والعــدوان علــى غــزة، واالنتهــاكات ضــد األســرى 

الفلســطينيني.

ــي 20  ــام«: »ف ــل »األي ــان وص ــي بي ــة، ف ــت احملكم وقال
كانــون األول 2019، أعلنــت املدعيــة العامــة للمحكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة عــن انتهــاء الفحــص األولــي للوضــع 
فــي فلســطني. قــررت املدعيــة العامــة أن جميــع 
املعاييــر القانونيــة مبوجــب نظــام رومــا األساســي 
لفتــح التحقيــق قــد مت اســتيفاؤها. وقــرار فتــح 
ــة  ــاص املدعي ــن اختص ــة م ــذه احلال ــي ه ــق ف التحقي

ــة«. ــة الدولي ــة اجلنائي ــة للمحكم العام

وأضافــت: »فــي 22 كانــون الثانــي 2020، رفعــت املدعية 
العامــة أمــام الدائــرة مبوجــب املــادة 19 )3( مــن نظــام 
رومــا األساســي، مطالبــة باحلكــم فقــط علــى نطــاق 
ــي  ــة ف ــي احلال ــة ف ــي للمحكم ــاص اإلقليم االختص

ــطني«. ــة فلس دول

ــوم )أمــس(،  ــرار الي ــه »فــي ق ــى أن وأشــارت احملكمــة إل
ــة  ــى أن احملكم ــى إل ــة األول ــرة التمهيدي ــارت الدائ أش
ــت  ــتورياً بالب ــة دس ــت مختص ــة ليس ــة الدولي اجلنائي
فــي شــؤون الدولــة التــي مــن شــأنها أن تلــزم اجملتمــع 
ــي  ــاق اإلقليم ــى النط ــم عل ــالل احلك ــن خ ــي. م الدول
لواليتهــا القضائيــة، فــإن الغرفــة ال تفصــل فــي نــزاع 
ــبقاً  ــم مس ــي وال حتك ــون الدول ــب القان ــدودي مبوج ح
فــي مســألة أي حــدود مســتقبلية. قــرار الغرفــة 
ــد االختصــاص اإلقليمــي  ــد هــو حتدي هــو لغــرض وحي

ــة«. للمحكم

ــى بطلــب  ــة األول ــرة التمهيدي وأضافــت: »نظــرت الدائ
ــن  ــة م ــرات املقدم ــك باملذك ــة، وكذل ــة العام املدعي
ــاركوا  ــن ش ــن الذي ــاء اآلخري ــات والعلم ــدول واملنظم ال
كصديــق للمحكمــة ومجموعــات مــن الضحايــا. ورأت 

الدائــرة أنــه، وفقــاً للمعنــى العــادي املعطى لشــروطها 
فــي ســياقها وفــي ضــوء موضــوع النظــام األساســي 
والغــرض منــه، فــإن اإلشــارة إلــى »الدولــة التــي وقــع 
ــادة 12  ــي امل ــا ف ــى أراضيه ــي عل ــلوك املعن ــا الس فيه
)2( )أ( مــن النظــام األساســي يجــب تفســيره علــى أنــه 
ــة طــرف فــي نظــام رومــا األساســي«.17 إشــارة إلــى دول

ــة  ــي لعملي ــوث األمم ــتقبل املبع ــس يس الرئي
ــط ــرق األوس ــي الش ــام ف الس

اســتقبل رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، 
مســاء اليــوم الســبت، مبقــر الرئاســة فــي مدينــة رام 
ــرق  ــي الش ــالم ف ــة الس ــي لعملي ــوث األمم اهلل، املبع

ــالند. ــو وينس ــط ت األوس

ــة  ــي بداي ــد ف ــي اجلدي ــوث األمم ــيادته، باملبع ــب س ورح
مهمتــه، متمنيــا لــه النجــاح والتوفيــق فــي مهمتــه 

ــدة. اجلدي

وأطلــع ســيادته، الضيــف، علــى آخــر مســتجدات 
األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، واجلهــود املبذولة 
ــات التشــريعية فــي شــهر  للتحضيــر إلجــراء االنتخاب

ــل. ــوز املقب ــي مت ــية ف ــم الرئاس ــن ث ــل وم ــار املقب أي

ــدة  ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــود األم ــس، جه ــن الرئي وثم
انطونيــو غوتيريــس وجميــع هيئــات األمم املتحــدة، 
كمــا ثمــن كلمــة املبعــوث األممــي التــي ألقاهــا خــالل 
جلســة مجلــس االمــن الدولــي االخيــرة، والتــي شــددوا 
ــرعية  ــان الش ــي ضم ــدة ف ــى دور االمم املتح ــا عل فيه
ــي لتكــون األســاس فــي حــل  ــون الدول الدوليــة والقان

ــطينية. ــة الفلس القضي

ــة  ــل اللجن ــل عم ــة تفعي ــى أهمي ــيادته إل ــار س وأش
الرباعيــة الدوليــة، وتعزيــز دورهــا خــالل الفتــرة املقبلــة 
الطــالق مفاوضــات جــادة وحقيقيــة تقــوم علــى 
أســاس قــرارات الشــرعية الدوليــة واملرجعيــات الدولية 
املعتمــدة، مجــددا التأكيــد علــى ضــرورة عقــد مؤمتــر 
ــالم  ــق الس ــي حتقي ــا ف ــي قدم ــالم للمض ــي للس دول
ــتقالله  ــه واس ــعبنا حريت ــل ش ــادل وني ــامل والع الش
ــدس  ــا الق ــدود 1967 وعاصمته ــى ح ــه عل ــي دولت ف

ــرقية. الش

ــالمم  ــام ل ــني الع ــات األم ــالند، حتي ــل وينس ــدوره، نق ب
ــزام األمم  ــى الت ــده عل ــس، وتأكي ــيد الرئي ــدة للس املتح
ــرائيلي  ــطيني – االس ــراع الفلس ــاء الص ــدة بانه املتح
وفــق املرجعيــات الدوليــة املتفــق عليها حســب قــرارات 

ــة. ــرعية الدولي الش

17  جريدة األيام
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وأشــار املبعــوث األممــي إلــى أنــه قــد أكــد فــي كلمتــه 
أمــام مجلــس األمــن الدولــي التــزام األمم املتحــدة ببــذل 
كل اجلهــود مــن أجــل ضمــان تطبيــق القانــون الدولــي، 
احتــرام  يتــم  وأن  األساســية  املرجعيــة  يكــون  وأن 
املرجعيــات املعتمــدة فــي هــذا الصــراع التــي انطلقــت 
علــى أساســها العمليــة السياســية، مؤكــدا مهمتــه 

خــالل الفتــرة املقبلــة ســتنطلق مــن هــذه األســس.

األمم  وأن  الفلســطينية  االنتخابــات  أهميــة  وأكــد 
ــالزم  ــم ال ــدمي الدع ــا لتق ــا عليه ــتقوم مب ــدة س املتح
ــة  ــات املركزي ــة االنتخاب ــع جلن ــاون م ــا وبالتع الجناحه

18 الفلســطينية.

اخلارجيــة التركيــة: قــرار اجلنائيــة الدوليــة خطــوة 
مهمــة حملاســبة اســرائيل علــى جرائمهــا

ــرار  ــا لق ــن امتنانه ــة ع ــة التركي ــت وزارة اخلارجي أعرب
علــى  واليتهــا  بشــأن  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة 
األراضــي الفلســطينية احملتلــة منــذ العــام 1967، مبــا 

ــرقية. ــدس الش ــا الق فيه

واعتبــرت الــوزارة، فــي بيــان، صــدر اليــوم الســبت، هــذه 
اخلطــوة »مهمــة«، مــن حيــث محاســبة اســرائيل على 
اجلرائــم التــي ترتكبهــا علــى األراضــي الفلســطينية، 

وحتديــد املســؤولني عــن تلــك اجلرائــم.

ــم  ــي دع ــاهم ف ــوة ستس ــذه اخلط ــى أن ه ــارت إل وأش
ــذي  ــطيني، وال ــعب الفلس ــة للش ــني احلماي ــرار تأم ق
ــة  ــادة بالدهــا فــي مرحل ــراره فــي األمم املتحــدة بري مت اق

ــالمي. ــاون االس ــة التع ــة منظم ــها لقم ترؤس

وأكــدت أن دعــم هــذه اخلطــوة مــن قبــل اجملتمــع 
ــف  ــث ردع العن ــن حي ــة م ــه اهمي ــيكون ل ــي س الدول
ــطيني.19 ــعب الفلس ــد الش ــرائيل ض ــه اس ــذي متارس ال

األحد 2021/2/7

أمــام  محاكمــات  مــن  تتخــوف  إســرائيل 
يعــد  احملكمــة  قــرار  نتنياهــو:  »اجلنائيــة« 

للســامية!! معــاداة 

ــر  ــرائيليون خط ــكريون اإلس ــؤولون العس ــه املس يواج
ــد  ــا بع ــي أوروب ــف ف ــال وتوقي ــرات اعتق ــدار مذك إص
قــرار احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي الهــاي فتــح 
ــي  ــرائيلية ف ــرب إس ــم ح ــكاب جرائ ــأن ارت ــق بش حتقي
ــة  ــة العام ــت املدعي ــطينية. وصادق ــي الفلس األراض
للمحكمــة فاتــو بنســودا بفتــح حتقيــق بشــأن ارتــكاب 

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

جرائــم حــرب إســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية، 
ــي  ــا األساس ــام روم ــي نظ ــة ف ــطني دول ــرة فلس معتب
للمحكمــة. وقالــت احملكمــة اجلنائيــة فــي بيــان إنهــا 
ــي  ــة القضائ ــاص احملكم ــأن اختص ــة ب ــررت باألغلبي ق
اإلقليمــي فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي فلســطني ميتــد 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــطينية الت ــي الفلس ــى األراض إل
إســرائيل منــذ عــام 1967 وهــي قطــاع غــزة والضفــة 

ــدس. ــة الق ــرق مدين ــة وش الغربي

ــو  ــني نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء اإلس ــس ال ــر رئي واعتب
إعــالن  الدوليــة  اجلنائيــة  أن قــرار احملكمــة  أمــس، 
نفســها مختصــة باحلكــم علــى األحــداث فــي األراضي 
ــامية«. ــة للس ــاداة صريح ــة »مع ــطينية احملتل الفلس

وقــال نتنياهــو فــي بيــان »عندمــا حتقــق احملكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة مــع إســرائيل بتهمــة ارتــكاب جرائــم 

ــامية«. ــاداة للس ــد مع ــك يع ــإن ذل ــة، ف ــرب وهمي ح

وأضــاف نتنياهــو إن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة »تدعــي 
ــة،  ــة دميوقراطي ــه عندمــا تدافــع إســرائيل وهــي دول أن
عــن نفســها ضــد اإلرهابيــني الذيــن يقتلــون أطفالنــا 
ويرســلون الصواريــخ إلــى مدننــا، فإننــا نرتكــب جرميــة 
حــرب« فــي إشــارة إلــى حــرب عــام 2014 التــي أطلقــت 

خاللهــا آالف الصواريــخ مــن غــزة إلــى إســرائيل.

ــض  ــة ترف ــة الدولي ــة اجلنائي ــو إن »احملكم ــال نتنياه وق
ــران  ــل إي ــية مث ــات الوحش ــي الديكتاتوري ــق ف التحقي
وســورية التــي ترتكــب فظائــع مروعــة بشــكل شــبه 

يومــي«.

وكان نتنياهــو صــرح أمــس بعيــد إعــالن احملكمــة، 
أن هــذه احملكمــة »هيئــة سياســية« تضــر »بحــق 
ضــد  نفســها  عــن  الدفــاع  فــي  الدميوقراطيــات 

اإلرهــاب«.20

قــرار »اجلنائيــة الدوليــة« ميهــد لتحقيــق جديد 
حول جــرب غــزة 4102

أن  اجلمعــة  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  أعلنــت 
اختصاصهــا القضائــي يشــمل األراضــي الفلســطينية 
ــم  ــي جرائ ــد ف ــق جدي ــح حتقي ــد لفت ــا ميه ــة، م احملتل
حــرب مفترضــة ارتكبــت خــالل احلــرب فــي غــزة عــام 

2014، بــني إســرائيل والفلســطينيني.

وكانــت احلــرب التــي اســتمرت 50 يومــاً، وتســببت 
فــي دمــار ضخــم فــي القطــاع الفلســطيني احملاصــر 
ــطيني،  ــب الفلس ــى اجلان ــهيداً عل ــت 2251 ش وخلف
اجلانــب  علــى  قتيــالً  و74  مدنيــون،  معظمهــم 

20  جريدة األيام
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اإلســرائيلي، معظمهــم جنــود، موضــوع حتقيــق أولــي 
ــس  ــة خم ــتمر قراب ــة اس ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم

ــنوات. س

ــن  ــهر م ــة أش ــد أربع ــي 2015، بع ــون الثان ــي كان ف
انتهــاء حــرب غــزة، بــدأت املدعيــة العامــة للمحكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة فاتــو بنســودة حتقيقــاً أوليــاً ملعرفــة 
مــا إذا كانــت هنــاك أدلــة كافيــه لتبريــر فتــح حتقيــق 

فــي جرائــم حــرب فــي النــزاع. 

شــمل التحقيــق األولــي الــذي اســتمر لفتــرة طويلــة 
كال اجلانبــني اإلســرائيلي والفلســطيني. 

ــة العامــة إنهــا  ــت املدعي ــون األول 2019، قال وفــي كان
تــرد فتــح حتقيــق كامــل فــي جرائــم احلــرب فــي 
األراضــي الفلســطينية، بعــد أن اقتنعــت بارتــكاب 
جرائــم حــرب أو يجــري ارتكابهــا فــي الضفــة الغربيــة، 

ــزة«. ــاع غ ــرقية وقط ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف مب

وقــال رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو إن القــرار جعــل 
ــي  ــا، والت ــراً له ــاي مق ــن اله ــذ م ــي تتخ ــة الت احملكم
ــذ إنشــائها فــي  رفضــت إســرائيل االنضمــام لهــا من

ــة.  ــة العبري ــد الدول ــية« ض ــام 2002، »أداة سياس ع

وقالــت بنســودة إنهــا ســتطلب أوالً مــن احملكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة أن تتخــذ قــراراً فــي شــأن اختصاصها 

ــه اجلمعــة.  ــذي قامــت ب ــي، األمــر ال اجلغراف

ــرى،  ــرة أخ ــة م ــاد احملكم ــى انتق ــو إل ــارع نتانياه وس
واصفــاً القــرار بأنــه »معــاد للســامية« فــي حــني 
ــى احملكمــة  ــن انضمــوا إل وصفــه الفلســطينيون الذي

ــة«. ــار للعدال ــه »انتص ــام 2015، بأن ع

ــة  ــق تابع ــة حتقي ــدرت جلن ــران 2015، أص ــي 23 حزي وف
لــألمم املتحــدة بشــأن نــزاع غــزة عــام 2014 تقريــراً قالت 
ــن  ــأن كال م ــة« ب ــات موثوق ــت »معلوم ــا تلق ــه إنه في
ــرب  ــم ح ــوا جرائ ــطينيني ارتكب ــرائيليني والفلس اإلس
أثنــاء النــزاع ونــددت بالدمــار »غيــر املســبوق« واملعانــاة 

ــانية.  اإلنس

جــاء التقريــر فــي أعقــاب وثيقــة صــادرة عــن مجلــس 
ــل 2015،  ــان / إبري ــي 27 نيس ــرت ف ــي نش ــن الدول األم
ــبع  ــي س ــرائيلي ف ــش اإلس ــى اجلي ــوم عل ــت بالل ألق
ــزة  ــي غ ــدة ف ــألمم املتح ــة ل ــدارس تابع ــى م ــارات عل غ
كانــت تســتخدم كمالجــئ للســكان. وأســفرت هــذه 
ــخصاً. ــني ش ــة وأربع ــهاد أربع ــن استش ــات ع الهجم

كمــا وجــد اخلبــراء املســتقلون الذيــن أعــدوا التقريــر أن 
مــدارس األمم املتحــدة، بينمــا كانــت شــاغرة فــي ذلــك 

الوقــت، اســتخدمت فــي ثــالث حــاالت إلخفــاء أســلحة 
فلســطينية.

ووجــد التقريــر انــه فــي حالتــني، رمبــا اطلــق مســلحون 
ــت  ــا اتهم ــرائيليني، كم ــود إس ــى جن ــا عل ــار منه الن
جماعــات حقــوق إنســان دوليــة، بينهــا منظمــة العفو 
ــكاب  ــني بارت ــش، اجلانب ــس ووت ــن رايت ــة وهيوم الدولي

جرائــم حــرب.

ــرين  ــني تش ــورة ب ــر املنش ــن التقاري ــلة م ــي سلس وف
قالــت   2015 مايــون  وأيــار/   ،2014 نوفمبــر  الثانــي/ 
ــدن إنهــا وثقــت  ــة ومقرهــا لن منظمــة العفــو الدولي
ــرائيلية  ــوات اإلس ــا الق ــت فيه ــاالت هاجم ــي ح ثمان
ــا  ــت م ــذار«، وقتل ــابق إن ــدون س ــزة »ب ــي غ ــازل ف من
ــة  ــوات الدول ــت أن ق ــني، وأضاف ــن 104 مدني ــل ع ال يق
العبريــة دمــرت أربعــة مبــان خــالل األيــام األخيــرة مــن 
ــاني.21 ــي اإلنس ــون الدول ــاكاً للقان ــكلت انته ــرب ش احل

 06 اقتــاع  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــال 
شــجرة زيتــون وتهديــد بهــدم »حمصــة« مــرة 

ــرى أخ

ــتوطنون  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
انتهاكاتهــم بحــق أبنــاء شــعبنا وأرضهــم، حيــث 
ــي  ــي أراض ــجرة ف ــوا 60 س ــتوطنون وقطع ــع مس أقتل
محافظــة ســلفيت، ورشــوا أخــرى مبــواد ســامة، كمــا 
ــارك، فــي  ــوا اقتحامهــم للمســجد األقصــى املب واصل
وقــت اقتحمــت فيــه قــوات االحتــالل عــدة مواقــع فــي 
ــة حمصــة باألغــوار  ــة أبرزهــا فــي خرب الضفــة الغربي

ــا. ــادة هدمه ــني بإع ــددت املواطن ــث ه حي

ــامة  ــواد س ــي مب ــجرة ورش أراض ــع 60 ش ــالع وقط اقت
ــى ــام األقص واقتح

ــي  ــون ف ــجرة زيت ــو 60 ش ــتوطنون واقتلع ــع مس قط
ــلفيت. ــة س ــرب محافظ ــني غ ــك وبروق ــر الدي ــي كف بلدت

وقالــت مصادر محليــة لـ«وفــا« إن املســتوطنني قطعوا 
هــذا العــدد مــن أشــجار الزيتــون فــي منطقــة املــوارس 
ــى  ــت عل ــي اقيم ــني«، الت ــتوطنة »بروخ ــة ملس احملاذي
ــني  ــك وبروق ــر الدي ــي كف ــي بلدت ــني ف ــي املواطن أراض

ــام 1999. ع

كمــا أزال املســتوطنون ســياجا وســرقوا زوايــا حديديــة 
مــن أرض تعــود للمواطــن يوســف صبــرة فــي بروقــني.

ــة  ــي خرب ــني ف ــي املزراع ــتوطنون أراض ــا رش مس كم
ــامة. ــواد س ــس، مب ــرق نابل ــا ش طان

21  جريدة القدس
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ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
الغربيــة غســان دغلــس لـ«وفــا«، إن مســتوطنني مــن 
ــة  ــي خرب ــني ف ــوا املزارع ــار« هاجم ــتوطنة »إيتم مس
طانــا التابعــة لبلــدة بيــت فوريــك، وأجبروهــم بالقــوة 
ــامة. ــواد س ــوها مب ــل أن يرش ــم، قب ــادرة أراضيه ــى مغ عل

كميــل  اهلل  عبــد  ســلفيت  محافــظ  واســتنكر 
ــني  ــق املواطن ــتوطنني بح ــررة للمس ــداءات املتك االعت
وممتلكاتهــم، واصفــا مــا يقومــون بــه »باإلرهــاب 

املنظــم”.

ــد مــن  ــى ضــرورة مواجهــة املســتوطنني باملزي ودعــا إل
ــد  ــاألرض، وزراعــة املزي ــات، والتمســك ب الصمــود، والثب
مــن أشــجار الزيتــون، مؤكــدا وقــوف احملافظــة وكافــة 
املؤسســات اخملتصــة إلــى جانــب األهالــي فــي مواجهــة 

ممارســات االحتــالل العدوانيــة قانونيــا وميدانيــاً.

 48 اقتحــم  املســتوطنني،  اعتــداءات  ســياق  وفــي 
املبــارك،  األقصــى  املســجد  باحــات  مســتوطنا، 
ــي احتجــزت البطاقــات  ــالل الت ــة شــرطة االحت بحماي

الشــخصية لعــدد مــن املصلــني.

ونفــذ املقتحمــون جــوالت اســتفزازية فــي باحــات 
ــة. ــاب املغارب ــن ب ــا م ــى، انطالق األقص

ــى  ــجد األقص ــت املس ــالل أغلق ــوات االحت ــت ق وكان
أمــام املصلــني ملــدة 42 يومــا، بدعــوى انتشــار فيــروس 
»كورونــا« فــي الوقــت الــذي كانــت تســمح فيــه 

للمســتوطنني باقتحامــه.

إصابة أربعة مواطنني بينهم عامل

ــاء  ــى أبن ــا عل ــالل اعتداءاته ــوات االحت ــت ق كما واصل
ــان  ــب مواطن ــني، أصي ــة جن ــي محافظ ــعبنا، فف ش
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، وثالــث برضــوض، 
بعــد أن دهســته قــوات االحتــالل خــالل مواجهــات فــي 

ــني. ــة جن مدين

ــا  ــا«، أن مواطنــني أصيب ــة لـ«وف وذكــرت مصــادر محلي
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط خــالل مواجهــات 
مــع قــوات االحتــالل فــي منطقــة الــدوار الرئيســي فــي 
املدينــة، فيمــا أصيــب مواطــن ثالــث برضــوض بعــد أن 
دهســته ســيارة عســكرية، وجــرى نقــل املصابــني إلــى 

املستشــفى.

ــوات  ــاص ق ــون، برص ــدة اليام ــن بل ــل م ــب عام وأصي
االحتــالل اإلســرائيلي، أثنــاء توجهــه إلــى مــكان عملــه 

الـــ1948. بأراضي 

وذكــرت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، أن العامل خالــد ناصر 
مرعــب فريحــات أصيــب بقدمــه بعــد ان اطلــق جنــود 
ــل  ــدار الفص ــع ج ــرب مقط ــه ق ــار علي ــالل الن االحت
العنصــري مبحــاذاة بلــدة برطعــة جنــوب غــرب جنــني، 

ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش ــه ال ــرى نقل وج

اعتقال طفلني وأسير محرر

خمســة  اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
محــرر. وأســير  طفــالن  بينهــم  مواطنــني 

حيــث اعتقلــت الطفــل ناصــر ســعيد محمــد كبهــا 
)15 عامــا( مــن بلــدة برطعــة، جنــوب غــرب جنــني.

وأفــاد مراســلنا، نقــال عــن مصــادر محليــة، بــأن قــوات 
االحتــالل اعتقلــت الطفــل كبهــا أثنــاء عبــوره احلاجــز 

املقــام علــى مدخــل البلــدة، فــي طريقــه للمنــزل.

ــزن  ــالل الطفــل ي ــت قــوات االحت وفــي القــدس، اعتقل
عرفــات عبيــدات شــقيق األســير محمــد عبيــدات 
ــي  ــا ف ــدة 18 عام ــجن مل ــا بالس ــي حكم ــذي يقض ال
ــوب  ــر جن ــل املكب ــدة جب ــن بل ــالل، م ــجون االحت س

ــة. ــدس احملتل الق

ــن  ــر حس ــامة ناص ــرر أس ــير احمل ــت األس ــا اعتقل كم
صــالح بعــد مداهمــة منزلــه فــي البلــدة القدميــة مــن 
جنــني، واملواطــن املقدســي نظــام أبــو رمــوز )39 عامــا( 
مــن ســكان بلــدة ســلوان، خــالل تواجــده قــرب مصلــى 
ــجد  ــن املس ــرقية م ــة الش ــي اجله ــة ف ــاب الرحم ب

ــارك. ــى املب األقص

وأفــاد جــواد أبــو رمــوز لـ«وفــا«، بــأن ســلطات االحتــالل 
كانــت ســلمت شــقيقه نظــام فــي شــهر أغســطس/ 
ــه  ــى« ومحيط ــن »األقص ــاد ع ــرارا باإلبع ــي ق آب املاض

ملــدة 6 أشــهر.

يذكــر أن أبــو رمــوز تعــرض لإلبعــاد عــن املســجد 
األقصــى مــرات عديــدة بلغــت حصيلتهــا نحــو 3 

ســنوات.

ومــن اخلليــل اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب هيثــم 
طــالل الســماك )22 عامــا( مــن منطقــة بئــر احلمــص 

وســط املدينــة، بعــد أن داهمــت منزلــه.

االحتــالل يجــدد اقتحامــه خلربــة حمصــة ويهــدد 
بهدمهــا مــرة أخــرى

ــة  ــة حمص ــرائيلي خرب ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق وداهم
الفوقــا باألغــوار الشــمالية، وشــرعت بعمليــات تصوير 

للخيــام.
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وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس معتــز 
بشــارات إن دوريتــني تابعتــني جليــش االحتــالل اقتحمتــا 
ــام  ــول اخلي ــش ح ــات تفتي ــود بعملي ــام اجلن ــة، وق اخلرب
ــا مت  ــرة، كم ــدم األخي ــة اله ــد عملي ــت بع ــي أقيم الت

ــرة مســّيرة. ــر املنطقــة بواســطة طائ تصوي

وأضــاف بشــارات أن جيــش االحتــالل هــدد الســكان فــي 
حــال عــدم رحيلهــم عــن املنطقــة أنــه ســيقوم بهــدم 

ــددا. اخلربة مج

يشــار إلــى أن االحتــالل دمــر فــي الثالــث مــن الشــهر 
اجلــاري اخلربــة وهــدم منازلهــا وســّواها بــاألرض، وأبقــى 
ــرة  ــا امل ــا أنه ــراء، علم ــي الع ــرة ف ــن 14 أس ــر م أكث
الثالثــة التــي تقــدم فيهــا قــوات االحتــالل علــى هــدم 
وتدميــر اخلربــة، كجــزء مــن مخطــط اســتعماري 
ــة  ــوار احملتل ــرلة األغ ــم وأس ــى ض ــدف إل ــعي يه توس

ــتيطان. ــح االس لصال

ــي  ــري ف ــع األث ــالل املوق ــوات االحت ــت ق ــا اقتحم كم
بلــدة سبســطية شــمال نابلــس، وقريــة حــارس غــرب 
ــد  ــزل املواطــن رائ ســلفيت حيــث أخــذت قياســات من

ــق. ــة طواب ــن ثالث ــون م ــوف املك ص

ــمارة إن  ــر س ــارس عم ــروي ح ــس ق ــس مجل ــال رئي وق
القريــة تتعــرض ملضايقــات مســتمرة مــن قبــل جنــود 

ــتوطنني. ــالل واملس االحت

ــة  ــني وقري ــة جن ــالل مدين ــوات االحت كمــا اقتحمــت ق
ــازل. ــة وداهمــت عــدة من ــوب غــرب املدين طــورة جن

ــالل  ــوات االحت ــا« أن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــرت مص وذك
ــالق  ــط اط ــراح وس ــي امل ــرقي وح ــي الش ــت احل داهم
وداهمــت منزلــي  للدمــوع،  املســيل  الغــاز  قنابــل 
املواطنــني احمــد رشــدي احلثنــاوي وحســان جــرار 

وفتشــتهما.

كمــا فتشــت عــدة منــازل واســتجوبت ســاكنيها فــي 
طــورة، واعتلــى جنــود االحتــالل أســطح املنــازل التــي 
عــرف مــن أصحابهــا جميــل كامــل زيــد، وزكريا ياســني 

زيــد، ويوســف محمــد زيــد.

وفــي الســاق ذاتــه، اقتحمــت قــوات االحتــالل منطقــة 
عصيــدة فــي بيــت أمــر شــمال اخلليــل، وســط إطــالق 
كثيــف لقنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع باجتــاه 
منــازل املواطنــني، مــا أدى النــدالع مواجهــات دون أن 

يبلــغ عــن إصابــات.

وفــي محافظــة نابلــس، أخطــرت قــوات االحتــالل 
ــازل  ــبعة من ــاء س ــي بن ــل ف ــف العم ــرائيلي بوق اإلس

ــس. ــرب نابل ــرة غ ــدة ص ــي بل ف

وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
فــي شــمال الضفــة مــراد شــتيوي لـ«وفــا«، إن قــوات 
االحتــالل اقتحمــت بلــدة صــرة، وأخطرت بوقــف العمل 
ببنــاء ســبعة منــازل فــي اجلهــة الغربيــة مــن البلــدة، 

املقابلــة للبــؤرة االســتيطانية »حفــاد جلعــاد”.

ــني  ــود للمواطن ــرة تع ــازل اخملط ــة املن ــاف أن ملكي وأض
ــي  ــي، وزاه ــادر تراب ــد الق ــد، وعب ــط محم ــد الباس عب
ترابــي، وفــارس ترابــي، وتيســير غــامن، واميــن غــامن، وضيــاء 

ــي.22 تراب

مســتوطنون يقطعــون 03 شــجرة زيتــون غــرب 
سلفيت

ــوم األحــد، 30 شــجرة  قطــع  مســتوطنون، مســاء الي
زيتــون فــي بلــدة كفــر الديــك غــرب ســلفيت.

ــتوطنني  ــأن املس ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر محلي ــادت مص وأف
قطعــوا هــذا العــدد مــن أشــجار الزيتــون فــي منطقــة 
ــت  ــي اقيم ــتوطنة »بروخني«، الت ــة ملس ــوارس احملاذي امل
الديــك  في بلدتــي كفــر  املواطنــني  أراضــي  علــى 

.1999 وبروقني عــام 

ــل  ــد اهلل كمي ــلفيت عب ــظ س ــتنكر محاف ــدوره، اس ب
ــني  ــق املواطن ــتوطنني بح ــررة للمس ــداءات املتك االعت
ــه  ــون ب ــا يقوم ــا م ــة، واصف ــي احملافظ ــم ف وممتلكاته

ــم«. ــاب املنظ »باإلره

ــد مــن  ــى ضــرورة مواجهــة املســتوطنني باملزي ودعــا إل
ــد  ــاألرض، وزراعــة املزي ــات، والتمســك ب الصمــود، والثب
مــن أشــجار الزيتــون، مؤكــدا وقــوف احملافظــة وكافــة 
املؤسســات اخملتصــة إلــى جانــب األهالــي فــي مواجهــة 

ممارســات االحتــالل العدوانيــة قانونيــا وميدانيــاً.

يشــار إلــى أن املســتوطنني قــد اقتلعــوا صبــاح اليــوم 
30 شــتلة زيتــون مــن أراضــي بلــدة بروقــني غــرب 
احملافظــة، كمــا أزالــوا ســياجا وســرقوا زوايــا حديديــة 

ــرة.23 ــف صب ــن يوس ــود للمواط ــن أرض تع م

قــوات االحتــال تداهــم خربــة حمصة وتشــرع 
ــر اخليام بتصوي

هددت بهدم ما أعيد بناؤه الليلة أو صباح غد

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق داهم
ــمالية،  ــوار الش ــا باألغ ــة الفوق ــة حمص ــد، خرب األح

22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــام. ــر للخي ــات تصوي ــرعت بعملي وش

وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس معتــز 
بشــارات، إن دوريتــني تابعتــني جليــش االحتــالل اقتحمتــا 
ــام  ــول اخلي ــش ح ــات تفتي ــود بعملي ــام اجلن ــة، وق اخلرب
ــا مت  ــرة، كم ــدم األخي ــة اله ــد عملي ــت بع ــي أقيم الت

ــرة مســّيرة. ــر املنطقــة بواســطة طائ تصوي

وأضــاف بشــارات أن جيــش االحتــالل هــدد الســكان فــي 
حــال عــدم رحيلهــم عــن املنطقــة أنــه ســيقوم بهــدم 

اخلربــة مجــددا الليلــة أو غــدا صباحــا.

يشــار إلــى أن االحتــالل دمــر فــي الثالــث مــن الشــهر 
اجلــاري اخلربــة وهــدم منازلهــا وســّواها بــاألرض، وأبقــى 
أكثــر مــن 14 أســرة فــي العــراء دون مــأوى، علمــا أنهــا 
املــرة الثالثــة التــي تقــدم فيهــا قــوات االحتــالل علــى 
ــط  ــن مخط ــزأ م ــزء ال يتج ــة، كج ــر اخلرب ــدم وتدمي ه
اســتعماري توســعي يهــدف إلــى ضــم وأســرلة األغــوار 

احملتلــة لصالــح االســتيطان.24

ــة  ــم العملي ــول دع ــم ح ــرة تفاه رام اهلل: مذك
ــا ــة عليه ــة والرقاب االنتخابي

وقعــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة، والهيئــة املســتقلة 
ــي  ــالف األهل ــم«، واالئت ــوان املظال ــان »دي ــوق اإلنس حلق
لدعــم االنتخابــات والرقابــة عليهــا، اليــوم األحــد، 
ــي  ــود ف ــيق اجله ــى تنس ــدف إل ــم ته ــرة تفاه مذك
ــات  ــل العقب ــة وتذلي ــة االنتخابي ــم العملي ــال دع مج
التــي تواجههــا، والرقابــة الشــاملة عليهــا واملســاهمة 
ــى  ــجعيهم عل ــني وتش ــف املواطن ــة وتثقي ــي توعي ف

ــا. ــاركة به املش

وقــال رئيــس جلنــة االنتخابــات املركزيــة حنــا ناصــر، فــي 
مؤمتــر صحفــي عقــد عقــب توقيــع مذكــرة التفاهــم، 
بالتزامــن بــني مدينتــي رام اهلل وغــزة، إن موضــوع 
احلقــوق واحلريــات أحــد التحديــات الكبيــرة التــي 

ســتواجه االنتخابــات الفلســطينية 2021.

ــل  ــى دور فاع ــع إل ــات تتطل ــة االنتخاب ــاف أن جلن وأض
للهيئة املســتقلة واملؤسســات احلقوقية الفلسطينية 
ــات  ــة احلقــوق واحلري ــق ببيئ ــة إشــكاليات تتعل حلــل أي
والتعامــل مــع الشــكاوى الــواردة بهــذا الشــأن، إضافــة 
إلــى رصــد وتوثيــق انتهــاكات االحتــالل التــي تؤثــر على 

ســير العمليــة االنتخابيــة.

ــة املســتقلة  ــه، ثمــن املفــوض العــام للهيئ مــن جانب
ــراء  ــة بإج ــية املتعلق ــيم الرئاس ــس، املراس ــام يون عص
االنتخابــات، وقــال: »البــد مــن اشــاعة اجــراءات احلقــوق 

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

واحلريــات حتــى تكــون انتخابــات حــرة نزيهــة”.

ــات  ــع مؤسس ــراكة م ــعداء بالش ــن س ــاف: »نح وأض
علــى  للرقابــة  االهلــي  واالئتــالف  املدنــي  اجملتمــع 
علــى  والتشــجيع  احلــث  فــي ســبيل  االنتخابــات 
التســجيل واملشــاركة الفاعلــة والرقابــة علــى جوانــب 

مختلفــة مــن العمليــة االنتخابيــة”.

بــدوره، قــال عــارف جفــال مــن االئتــالف األهلــي 
لدعــم االنتخابــات والرقابــة عليهــا، إن املؤسســات 
الشــريكة فــي االئتــالف ســتركز عملهــا علــى توفيــر 
ــني  ــات ومتك ــرام احلقــوق واحلري ــة واحت ــة االنتخابي البيئ
املواطــن الفلســطيني مــن ممارســة حقــه فــي الترشــح 
ــل  ــذي يكف ــكل ال ــة، وبالش ــة ونزاه ــاب بحري واالنتخ
حتقيــق أعلــى قــدر مــن املســاواة وعــدم التمييــز 
واحلفــاظ علــى حقــوق االنســان اخملتلفــة خــالل مراحــل 

العمليــة الدميقراطيــة.

مــن جهتــه، أكــد املديــر العــام للهيئــة املســتقلة عمار 
دويــك أهميــة توقيــع هــذه املذكــرة التــي تُســهل عمــل 
ــات،  ــى االنتخاب ــب عل ــي تراق ــة الت ــات األهلي املؤسس
وتنظــم آليــات وُســبل مراقبــة ومنــع االنتهــاكات 
احملتملــة للحريــات العامــة املرتبطــة باالنتخابــات، 

ــل. ــاكات حتص ــة أي انته ومعاجل

ــم  ــي لدع ــالف األهل ــن االئت ــة م ــل خريش ــت أم وقال
ــذا  ــع ه ــالف يجم ــا، إن االئت ــة عليه ــات والرقاب االنتخاب
ــى  ــتندة إل ــي املس ــع املدن ــود اجملتم ــة جه ــام كاف الع
ــات ودعمهــا،  ــى االنتخاب ــة عل ــي الرقاب ــة ف ــة غني جترب
ــات 2021  ــون انتخاب ــة، لتك ــة هام ــة وطني إلذكاء حال
بوابــة إلنهــاء االنقســام البغيــض، وتعزيــز الصمــود في 
احلالــة الوطنيــة ملواجهــة كافــة اإلجــراءات العدوانيــة 

ــة االحتــالل. ــي تقــوم بهــا دول الت

ــة  ــق بيئ ــى ضــرورة التعــاون املشــترك خلل وشــددت عل
مالئمــة إلجــراء انتخابــات نزيهــة، ومتكــني وحتفيــز 
املواطنــني علــى التســجيل لالنتخابــات، مبــا فــي ذلــك 

ــا. ــول اليه ــهيل الوص ــات، وتس ــادل املعلوم تب

كمــا دعــت الــى معاجلــة الشــكاوى واملالحظــات 
التــي تــرد إلــى جلنــة االنتخابــات والتعــاون فــي تقــدمي 
اخلدمــات التوعويــة مــن أجــل الرقابــة علــى العمليــة 

ــة. االنتخابي

ــة  ــق بيئ ــى خل ــدف إل ــم ته ــرة التفاه ــر أن مذك يذك
مواتيــة إلجــراء االنتخابــات العامــة التــي حددهــا 
ــن  ــر م ــس عش ــي اخلام ــادر ف ــي الص ــوم الرئاس املرس
ــة،  ــات العام ــأن االنتخاب ــي 2021 بش ــون ثان ــهر كان ش
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بحيــث جتــري االنتخابات التشــريعية بتاريــخ 2021/5/22 
ــخ 2021/7/31. ــية بتاري ــات رئاس ــا انتخاب تليه

ــة  ــني جلن ــترك ب ــاون املش ــى التع ــرة عل ــص املذك وتن
االنتخابــات والهيئــة املســتقلة واالئتــالف األهلي لدعم 
االنتخابــات والرقابــة عليهــا خللــق بيئــة مالئمــة إلجــراء 
انتخابــات حــرة ونزيهــة، ومتكــني وحتفيــز املواطنــني مــن 
ممارســة حقهــم الدســتوري فــي الترشــح واالنتخــاب، 
ــهيل  ــة، وتس ــات الضروري ــادل املعلوم ــك تب ــي ذل ــا ف مب
ــيق  ــى التنس ــة إل ــات. إضاف ــذه املعلوم ــول له الوص
املشــترك ملعاجلــة الشــكاوى املتعلقــة باحلريــات والتــي 
ــي  ــمية ف ــة رس ــن أي مؤسس ــني أو م ــن املواطن ــرد م ت
ــا  ــدمي كل م ــة، وتق ــة االنتخابي ــل العملي ــة مراح كاف
ــكوى  ــوع الش ــل موض ــي ح ــاهمة ف ــأنه املس ــن ش م

بأســرع وقــت ممكــن.

ــات مبوجــب االتفاقيــة بتقــدمي  وســتقوم جلنــة االنتخاب
كافــة الدعــم واملســاندة للجهــود الرقابيــة التــي 
االئتــالف  فــي  الشــريكة  املؤسســات  بهــا  تقــوم 
األهلــي لدعــم االنتخابــات والرقابــة عليهــا، وإحالــة أية 
ــات  ــوق واحلري ــاك احلق ــق بانته ــاالت تتعل ــكاوى أو ح ش
للهيئــة املســتقلة واالئتــالف األهلــي ملتابعتهــا، إضافة 
ــات  ــي احملافظ ــا ف ــة مكاتبه ــى كاف ــم عل ــى التعمي إل
اخملتلفــة، مــن أجــل التعــاون الســريع واملباشــر ملعاجلــة 
الشــكاوى واملالحظــات التــي تردهــا مــن مكاتــب 
ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ومــن املؤسســات  الهيئ
فــي  املنتشــرة  األهلــي  االئتــالف  فــي  الشــريكة 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات الضف محافظ

لتقــدمي  اجلانبــني  تعــاون  االتفاقيــة  تشــمل  كمــا 
ــل  ــن أج ــة م ــة واالعالمي ــة والتوعوي ــات التدريبي اخلدم
الرقابــة علــى االنتخابــات وحــث كافــة األطــراف علــى 
االنخــراط فــي العمليــة االنتخابيــة، وخلــق حالــة مــن 

ــم.25 ــان لديه االطمئن

فعاليــات  عــدة  تقــر  والبيــرة  اهلل  رام  قــوى 
االحتــال جرائــم  ورفــض  األســرى  ملســاندة 

ــة رام اهلل  ــالمية حملافظ ــة واالس ــوى الوطني ــرت الق أق
والبيــرة، اليــوم األحــد، عــدة فعاليات ملســاندة األســرى، 

ورفضــا جلرائــم االحتــالل اإلســرائيلي.

ــب  ــه عق ــي أصدرت ــان صحف ــي بي ــوى ف ــت الق ودع
ــام  ــي اعتص ــاركة ف ــعبنا للمش ــاء ش ــا، أبن اجتماعه
ــوم  ــر، ي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن ــام مق أم
الثالثــاء املقبــل، الســاعة 11:00 ظهرا، اســنادا لألســرى 
ــة  ــر احلماي ــة بتوفي ــالل وللمطالب ــجون االحت ــي س ف

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــم. له

ــة  ــام ممثلي ــام ام ــي اعتص ــاركة ف ــت للمش ــا دع كم
البرتغــال، التــي تتــرأس االحتــاد االروربــي للــدورة احلاليــة، 
الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا، احتجاجــا علــى نيــة 

ــة. كوســوفو نقــل ســفارتها للقــدس احملتل

ودعــت العتبــار اجلمعــة املقبــل، يومــا للتصعيــد 
ــات  ــهد فعالي ــي تش ــع الت ــة املواق ــي كاف ــي ف امليدان
أســبوعية ســلمية مناهضــة لالســتيطان وجــدار 

الفصــل العنصــري.

وجــددت القــوى ترحيبهــا بقــرار اجلنائيــة الدوليــة 
بالواليــة اجلغرافيــة علــى االراضــي الفلســطينية، 
ــي  ــي ف ــق دول ــح حتقي ــق لفت ــد الطري ــا ميه ــو م وه
جرائــم االحتــالل وصــوال حملاكمــة قــادة االحتــالل علــى 

ــعبنا. ــق ش ــم بح جرائمه

وهنــأت القــوى، حــزب الشــعب الفلســطيني ملناســبة 
ــن  ــر م ــي العاش ــيس ف ــادة التأس ــرى الـــ39 الع الذك
شــباط، مؤكــدة دوره النضالــي الهــام فــي اطــار 
منظمــة التحريــر الفلســطينية املمثــل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني واســهاماته الكبيــرة 

ــال26. ــن النض ــة م ــود طويل ــدار عق ــى م عل

نائــب بلجيكــي: قــرار »اجلنائيــة الدوليــة« 
للسياســة  واضحــة  إلدانــات  فرصــة 

ية ر ســتعما ال ا

ــان  ــي البرمل ــة ف ــات اخلارجي ــة العالق ــو جلن ــال عض ق
موتــكان،  النائــب ســيمون  البلجيكــي  الفيدرالــي 
ــة  ــا والي ــأن له ــة بـ ــة الدولي ــة اجلنائي ــرار احملكم إن ق
قضائيــة علــى األراضــي الفلســطينية، فرصــة إلدانــات 

واضحــة للسياســة االســتعمارية.

ــوم  ــه، الي ــي ل ــح صحف ــي تصري ــكان، ف ــر موت واعتب
ــادل  ــالم ع ــارة لس ــرى س ــوة »بش ــذه اخلط ــد، ه األح

ــط”.27 ــرق األوس ــي الش ــم ف ودائ

84 مســتوطنا يقتحمــون باحــات املســجد 
األقصــى

اقتحــم، اليــوم األحــد، 48 مســتوطنا، باحــات املســجد 
األقصــى، بحمايــة شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي.

ونفــذ املقتحمــون جــوالت اســتفزازية فــي باحــات 
ــة. ــاب املغارب ــن ب ــا م ــى، انطالق األقص

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وقــال شــهود عيــان إن شــرطة االحتــالل احتجــزت 
البطاقــات الشــخصية لعــدد مــن املصلــني.

ــى  ــجد األقص ــت املس ــالل أغلق ــوات االحت ــر أن ق يذك
أمــام املصلــني، ملــدة 42 يومــا، بدعــوى انتشــار فيــروس 
»كورونــا« فــي الوقــت الــذي كانــت تســمح فيــه 

للمســتوطنني باقتحامــه.28

ــي  ــن ف ــى الصيادي ــار عل ــق الن ــال يطل االحت
ــزة ــر غ بح

أطلقــت زوارق بحريــة االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم 
األحــد، النــار صــوب مراكــب الصياديــن قبالــة شــاطئ 

بحــر غــزة.

ــت  ــالل أطلق ــة االحت ــأن زوارق بحري ــلنا، ب ــاد مراس وأف
النــار وفتحــت خراطيــم امليــاه صــوب مراكــب الصيادين 
ــة  ــة، قبال ــال بحري ــتة أمي ــة س ــد قراب ــى بع ــي عل وه
بحــر مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، دون وقــوع 
ــن، فيمــا حلقــت أضــرار  ــات فــي صفــوف الصيادي إصاب

بأحــد مراكــب الصيــد.

كمــا اســتهدفت زوارق االحتــالل بالرصــاص وقنابــل 
منطقــة  بحــر  فــي  الصياديــن  مراكــب  الصــوت 
ــة  ــال بحري ــة أمي ــد ثالث ــى بع ــي عل ــودانية، وه الس
شــمال غــرب مدينــة غــزة، وفتحــت عليهــا خراطيــم 
امليــاه، وأجبرتهــا علــى العــودة إلــى شــاطئ البحــر دون 
ــن. ــوف الصيادي ــي صف ــات ف ــوع إصاب ــن وق ــغ ع أن يبل

ــص  ــي التنغي ــكل يوم ــالل بش ــوات االحت ــد ق وتتعم
ــن فــي بحــر غــزة، ومتنعهــم مــن  ــاة الصيادي علــى حي

ــد29. ــة الصي ــة مهن ممارس

االثنن 2021/2/8

فــي  اليــوم  ينطلــق  الفلســطيني  احلــوار 
ــراء  ــام إج ــات أم ــر العقب ــل آخ ــرة لتذلي القاه

االنتخابــات

ينطلــق فــي العاصمــة املصريــة، اليــوم، احلــوار الوطنــي 
الفلســطيني لتذليــل آخــر العقبــات أمــام إجــراء 

ــات. االنتخاب

اجلانــب  بحضــور  ينعقــد  الــذي  احلــوار،  ويســتمر 
تناقــش وفــود 14  األربعــاء، حيــث  املصــري، حتــى 
ــة إلجنــاح  فصيــالً، ومســتقلون، توفيــر األجــواء املطلوب

االنتخابــات.

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــار، علــى  ــوم 22 أي ــات التشــريعية ي وســُتجرى االنتخاب
أن جُتــرى االنتخابــات الرئاســية يــوم 31 متــوز، فيمــا 
ــطيني  ــي الفلس ــس الوطن ــكيل اجملل ــتكمل تش يُس
يــوم 31 آب، بحســب مرســوم أصــدره الرئيــس محمــود 

ــي. ــهر املاض ــاس الش عب

ــة  ــة التنفيذي ــو اللجن ــي، عض ــد مجدالن ــال أحم وق
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، فــي حديــث لـ«األيام«: 
ــاش،  ــار نق ــي مث ــي ه ــا الت ــن القضاي ــدد م ــاك ع هن
ــات، ودور احملكمــة الدســتورية  منهــا محكمــة االنتخاب
ــر  ــاب املباش ــوع االنتخ ــات، وموض ــا باالنتخاب وعالقته
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــني ف ــن الناخب ــة م ــس الدول لرئي

ــزة«. ــاع غ ــدس وقط والق

ــاك  ــرة: »وهن ــى القاه ــه إل ــي طريق ــو ف ــاف، وه وأض
ــات،  ــة، وأمــن االنتخاب ــة االنتخابي موضــوع إدارة العملي
ــات مبــا فيهــا إطــالق  والبيئــة املالئمــة إلجــراء االنتخاب
ــني  ــات العامــة، ووقــف املالحقــة، وإطــالق املعتقل احلري

السياســيني«.

وتابــع مجدالنــي: »هــذه القضايــا اجلوهريــة التــي مــن 
املمكــن أن تكــون علــى جــدول األعمــال، ومــن املمكــن 
نقاشــها بطريقــة جديــة، ونحــن نســعى لتذليــل 
ــات  ــات، وتقــدمي أي تطمين ــات ومعاجلــة أي تخوف العقب

ــي«.30 ــار االنتخاب ــاح املس ــاه إجن باجت

إصابــات فــي جنــن واقتحــام جديــد لـ«حمصة 
ــم  ــون اعتداءاته ــتوطنون يواصل ــا« املس الفوق

مبناطــق عــدة

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق صّع
أمــس، مــن اعتداءاتهــم ضــد املواطنــني فــي الضفــة، 
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــان بالرص ــب مواطن ــث أصي حي
ــوات  ــته ق ــد أن دهس ــث بع ــى ثال ــة إل ــاط، إضاف باملط
االحتــالل فــي مدينــة جنــني، بينمــا أصيــب عامــل مــن 
اليامــون غــرب احملافظــة بعيــار نــاري فــي الســاق، أثنــاء 
توجهــه إلــى مــكان عملــه داخــل اخلــط األخضــر، مــا 
ــي  ــا ف ــة الفوق ــة حمص ــام خرب ــادة اقتح ــرن بإع اقت
ــاء  األغــوار الشــمالية، وتســليم إخطــارات بوقــف البن

ــدة صــرة غــرب نابلــس. ملواطنــني فــي بل

وفــي هــذا الســياق، ذكــرت مصــادر محليــة فــي 
جنــني أن مواطنــني أصيبــا بالرصــاص املعدنــي املغلــف 
ــي  ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــات م ــالل مواجه ــاط خ باملط
ــب  ــا أصي ــة، فيم ــي املدين ــس ف ــدوار الرئي ــة ال منطق
دوريــة  أن دهســته  بعــد  برضــوض  ثالــث  مواطــن 
ــفى. ــى املستش ــني إل ــل املصاب ــرى نق ــكرية، وج عس

30  جريدة األيام
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ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــا: إن ق ــادر ذاته ــت املص وأضاف
ــد أن  ــالح، بع ــن ص ــر حس ــامة ناص ــرر أس ــير احمل األس

ــني. ــن جن ــة م ــدة القدمي ــي البل ــه ف ــت منزل داهم

وفــي بلــدة برطعــة، جنــوب غربــي جنــني، أصيــب 
ــد ناصــر مرعــب فريحــات، برصاصــة فــي  العامــل خال
ــالل قــرب مقطــع  ــود االحت ــه جن قدمــه، أطلقهــا علي
اجلــدار العــازل املقــام علــى أراضــي البلــدة، وجــرى نقلــه 

ــالج.31 ــي الع ــفى لتلق ــى املستش إل

القمــة اإلفريقيــة: املســتوطنات غيــر قانونيــة 
وتشــكل انتهــاكاً جســيماً للقانــون الدولــي

ــالل  ــي خ ــم اخلتام ــي بيانه ــة ف ــادة األفارق ــدد الق ج
قمــة االحتــاد اإلفريقــي الـــ 34، التأكيــد علــى أن جميــع 
األراضــي  فــي  املقامــة  اإلســرائيلية  املســتوطنات 
ــرقية  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، مب ــطينية احملتل الفلس
ــاكات  ــكل انته ــة، وتش ــر قانوني ــوري، غي ــوالن الس واجل
جســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي وقــرارات األمم 
املتحــدة ذات الصلــة، وتتحــدى دعــوات اجملتمــع الدولــي 
ــددوا  ــا ج ــتيطانية. كم ــطة االس ــع األنش ــف جمي لوق
ــر  ــا عب ــس أباب ــي أدي ــدت ف ــي انعق ــة الت ــالل القم خ
ــا،  ــة كورون ــبب جائح ــي«، بس ــال املرئ ــة »االتص تقني
وممثلــه  الفلســطيني  للشــعب  الكامــل  دعمهــم 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، بقيــادة الرئيــس 
محمــود عبــاس، فــي نضالهــم املشــروع ضــد االحتــالل 
اإلســرائيلي مــن أجــل اســتعادة حقوقهــم غيــر القابلة 
للتصــرف، مبــا فــي ذلــك تقريــر املصيــر واالســتقالل فــي 
دولتهــم الفلســطينية القائمــة جنبــاً إلــى جنــب مــع 

ــرائيل. ــة إس دول

وأعــرب القــادة األفارقــة عــن رغبتهــم فــي إيجــاد 
ــاً  ــطينية وفق ــة الفلس ــادل للقضي ــي ع ــل سياس ح
ــرارات األمم املتحــدة  ــع ق ــي، وجمي ــون الدول ــادئ القان ملب
ــالل  ــل لالحت ــاء كام ــى إنه ــؤدي إل ــا ي ــة، مب ذات الصل
ــدأ فــي العــام 1967، وإيجــاد حــل  اإلســرائيلي، الــذي ب
عــادل حملنــة الالجئــني الفلســطينيني مبــا يتوافــق مــع 

ــم )194(. ــدة رق ــرار االمم املتح ق

وأكــد القــادة األفارقــة ثبــات املوقــف اإلفريقــي الداعــم 
للقضيــة الفلســطينية العادلــة، الذي يقــوم على قيم 
احلريــة والعدالــة، وحقــوق اإلنســان، واملبــادئ اإلنســانية، 
واحلفــاظ علــى التضامــن اإلفريقــي التاريخــي الراســخ 
مــع الشــعب الفلســطيني، فــي ســعيه املشــروع مــن 

أجــل االســتقالل واحلريــة والعدالــة.

ودعــت القمــة اإلفريقيــة جميــع أعضــاء اجملتمــع 

31  جريدة األيام

الدولــي إلــى احلفــاظ علــى الوضــع القانونــي للقــدس 
واحتــرام  فلســطني.  لدولــة  كعاصمــة  الشــرقية 
القانــون الدولــي وقــرارات األمم املتحــدة ذات الصلــة 
ــن  ــرار م ــل أو ق ــن أي عم ــاع ع ــأن، واالمتن ــذا الش به
شــأنه تقويــض الوضــع الشــرعي للمدينــة، وال ســيما 
ــى  ــب إل ــل أبي ــن ت ــفارات م ــل الس ــن نق ــاع ع االمتن

ــدس. الق

ــال  ــى االمتث ــالل(، إل ــلطة االحت ــرائيل )س ــوا إس ودع
ــاء  ــي، وإنه ــون الدول ــب القان ــا مبوج ــل اللتزامه الكام
ــل،  ــكل كام ــكري بش ــالل العس ــن االحت ــاً م 53 عام
ــر  ــر املصي ــق تقري ــود حتقي ــا جله ــن إعاقته ــف ع والك
للفلســطينيني، وأهميــة احلفــاظ علــى الوضــع الراهــن 
ــة  التاريخــي لألماكــن املقدســة فــي القــدس والوصاي

ــا.  ــمية عليه الهاش

ــة  ــدول كاف ــع ال ــذ جمي ــرورة أن تتخ ــى ض ــددوا عل وش
ــع  ــرائيل وجمي ــرام إس ــان احت ــة لضم ــر الالزم التدابي
مبوجــب  اللتزامتهــا  الصلــة  ذات  األخــرى  األطــراف 
القانــون الدولــي بإنهــاء االحتــالل، وعلــى احتــالل 
ــن ينتهــي دون تدخــل دولــي  ــة فلســطني ل أراضــي دول
ــون  حاســم وتدابيــر ملموســة للمســاءلة وفقــاً للقان

ــي.32 الدول

41 فصيــاً تبــدأ اليــوم حــوار القاهــرة لبحــث 
ــات  ــا الوحــدة واالنتخاب قضاي

الوطنــي  احلــوار  القاهــرة  فــي  اليــوم  ينطلــق 
ــا  ــث القضاي ــالً لبح ــاركة 14 فصي ــطيني مبش الفلس
الوطنيــة واملصاحلــة وملــف االنتخابــات الفلســطينية 

ــل.  ــار املقب ــي أي ــا ف ــع إجراؤه ــة املزم العام

وغــادرت أمــس وفــود الفصائــل مــن قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة واخلــارج متوجــة نحــو القاهــرة 
ــام،  ــة اي ــتمر ثالث ــذي يس ــوار ال ــي احل ــاركة ف للمش
ســيتم خاللهــا بحــث التحضيــرات لالنتخابــات وتوحيد 
ــد  ــي ق ــات الت ــل للمعيق ــاد ح ــأنها وإيج ــف بش املواق
ــل  ــتجري الفصائ ــة، وس ــة االنتخابي ــا العملي تواجهه
املشــاركة لقــاءات ثنائيــة لبحــث قضايــا تتعلــق 
ــا،  ــان جناحه ــات وضم ــي االنتخاب ــاركة ف ــكل املش بش

ــا.  ــي تهدده ــات الت ــة العقب وإزال

الفلســطينية  االنتخابــات  جتــري  أن  املقــرر  ومــن 
ــاء  ــي، بن ــل بالتتال ــار املقب ــهر أي ــن ش ــدءاً م ــة ب الثالث
علــى مراســيم أصدرهــا الرئيــس محمــود عبــاس 
ــذه  ــر ه ــل. وتعتب ــع الفصائ ــق م ــأن بالتواف ــذا الش به
االنتخابــات بحــال أجريــت األولــى منــذ 15 عامــاً عانــى 
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ــام  ــار االنقس ــن آث ــطيني م ــعب الفلس ــا الش خالله
ــي. الداخل

وضــم وفــد حمــاس مــن غــزة يحيــى الســنوار ود. 
ــر،  ــو معم ــا أب ــتهي وزكري ــي مش ــة وروح ــل احلي خلي
ــر  ــل مزه ــعبية جمي ــة الش ــد اجلبه ــم وف ــا ض فيم
ــد الغــول ومحمــد طومــان، ووفــد  ــو دقــة كاي ومــرمي أب
اجلهــاد اإلســالمي خالــد البطــش ونافــذ عــزام وخضــر 
حبيــب وداود شــهاب، ووفــد املبــادرة د. عائــد ياغــي 
ونبيــل ديــاب، ووفــد اجلبهــة الشــعبية القيــادة العامــة 
لــؤي القريوتــي، ووفــد منظمــة الصاعقــة محــي الديــن 

ــو دقــة.  أب

وقــال عضــو املكتــب السياســي حلركــة حمــاس خليــل 
احليــة إننــا ذاهبــون إلــى القاهــرة لالتفــاق علــى تذليــل 
كل العقبــات أمــام إجــراء االنتخابــات العامــة، واضــاف 
»نغــادر قطــاع غــزة إلــى القاهــرة، ونحــن نحمل رســالة 
األمــل والتفــاؤل الــذي يحدونــا بإنهــاء حالــة االنقســام، 
ــي  ــروع الصهيون ــة املش ــا ملواجه ــكل قوان ــرغ ب والتف
ــي تقــف امــام الشــعب الفلســطيني  ــات الت والتحدي

بتصفيــة قضيتــه العادلــة.

ــة  ــة مهم ــة فارق ــام محط ــن أم ــة » نح ــع احلي وتاب
ــد  ــطيني، ونري ــعب الفلس ــخ الش ــي تاري ــدة ف وجدي
ــى  ــق عل ــد ونتف ــكل جه ــل ب ــوارات ان نعم ــذه احل به
ــات  ــام االنتخاب ــة أم ــة اي عقب ــاف وإزال ــل الصع تذلي
ونحــن  الوطنــي،  واجمللــس  والرئاســية  التشــريعية 
ــوح  ــدر املفت ــل والص ــة والعق ــروح التفاؤلي ــل ال نحم

علــى كل االحتمــاالت«.

الفصائــل  فقــط  دعــت  مصــر  أن  إلــى  واشــار 
وكنــا   ،2011 اتفــاق  علــى  املوقعــة  الفلســطينية 
نأمــل مــن املصريــني أال يســتثنوا أحــداً، وأن يتــم دعــوة 

اجلميــع. 

ولفــت د. احليــة إلــى أنــه ســيتم خــالل حــوار القاهــرة 
ــى  ــم عل ــرورة التفاه ــاء، وض ــوع القض ــة موض مناقش
هــذه القضايــا، وإنهاء أي إشــكاليات ومشــاكل قضائية 

وقانونيــة، وال بــد مــن إزالــة هــذه العقبــات.

وأوضــح احليــة أن احلــوار ســيناقش أيضــاً احلريــات 
ــة املناخــات للشــعب الفلســطيني الن  العامــة وتهيئ
ميــارس حريتــه بشــكل طبيعــي، وهنــاك فرصــة إلزالــة 
ــعبنا مــن  ــى ش ــت عل ــات فرض ــراءات أو عقوب أي إج
كل اجلهــات، وتابــع »نحــن أمــام بوابــة مهمــة وطريــق 
واســع ميكــن أن نصــل مــن خاللــه إلــى محطــة جديــدة 

ــق«. ــن التواف ــة م وحال

وقــال الناطــق باســم حركــة »فتــح« حســني حمايــل، 
ــوارات  ــة احل ــتكمال جملموع ــو اس ــرة ه ــوار القاه إن ح
الســابقة، بــدءاً باللقــاء بــني أمــني ســر اللجنــة 
املركزيــة اللــواء جبريــل الرجــوب ونائــب رئيــس املكتــب 
ــر  ــاروري، عب ــح الع ــاس« صال ــة »حم ــي حلرك السياس
ــة،  ــة احلالي ــى املرحل ــول إل ــزة، والوص ــات التلف شاش
ــاً  ــمياً وخطي ــطينية رس ــل الفلس ــض الفصائ بتفوي
ــة  ــيم املتعلق ــدار املراس ــاس بإص ــود عب ــس محم الرئي

باالنتخابــات.

وأضــاف: »اســتطعنا التغلــب علــى مجموعــة كبيــرة 
مــن العقبــات، وفــي لقــاء القاهــرة ســيتم طــرح 
موضــوع انتخابــات اجمللــس التشــريعي والتفاصيــل 
األخــرى، ونحــن فــي فتــح ذاهبــون باجتــاه احلــوار بقلــوب 
مفتوحــة، ومنتلــك اإلرادة السياســية نحــن والفصائــل 
للتغلــب علــى العقبــات والتفاصيــل اآلن بســيطة 
أمــام مــا مت االتفــاق عليــه ســابقاً، وبعــد حــوار القاهــرة 
ــم  ــاه أن تت ــل باجت ــن العم ــد م ــاك املزي ــيكون هن س
ــة  ــابقاتها بنزاه ــت س ــا مت ــة كم ــة االنتخابي العملي

ــفافية. وش

وتابــع: »االهــم ليــس االنتخابــات بحــد ذاتهــا، بــل إنهــاء 
ــطيني،  ــكل الفلس ــني ال ــراكة ب ــاء ش ــام وبن االنقس
ــا  ــون لدين ــن يك ــي، ول ــوار الوطن ــون باحل ــن متفائل ونح

ــات«. ــرج إال االنتخاب مخ

وأكــد خالــد البطــش عضــو املكتــب السياســي حلركــة 
ــرة  ــاء القاه ــة للق ــة ذاهب ــالمي، أن احلرك ــاد اإلس اجله

للعمــل بــكل جهــد إلجنــاح احلــوار.

حــوار  فــي  تشــارك  احلركــة  ان  البطــش  وأوضــح 
ــاء  ــدف إنه ــوار به ــاح احل ــد إلجن ــل بجه ــرة وتعم القاه
الشــق املتعلــق مبعانــاة النــاس بغــزة والضفــة وإنهــاء 

ــة.  ــق املصاحل ــام وحتقي االنقس

وفيمــا يتعلــق بالشــق السياســي قــال البطــش 
ــق  ــة والتواف ــراكة الوطني ــق الش ــك بتحقي »سنتمس
ــاملة  ــة ش ــة وطني ــي كمرجعي ــج سياس ــى برنام عل
ــر.33 ــة التحري ــاء منظم ــادة بن ــي، وإع ــكل الوطن ــاق ال باتف

املالكــي: مســتعدون لانخــراط فــي مفاوضات 
جــادة عبــر مؤمتــر دولــي تقــوده الرباعيــة يهــدف 

ــاء االحتال النه

املالكــي،  ريــاض  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزيــر   جــدد 
ــي  ــراط ف ــتعدادها لالنخ ــطني واس ــة فلس ــد دول تأكي
مفاوضــات جــادة عبــر مؤمتــر دولــي، ينطلــق مــن أســس 
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وثوابــت القانــون الدولــي ومرجعياتــه املعتمــدة، تقــوده 
الرباعيــة الدولــي، ضمــن ســقف زمنــي واضــح، يهــدف 
ــطيني  ــعب الفلس ــاء الش ــالل واعط ــاء االحت ــى انه ال
حريتــه واســتقالله علــى ارضــه للحفــاظ علــى حقوقه 
ــه، ولضمــان مســتقبله. ــى كرامت ــى مقدســاته وعل عل

 وأضــاف فــي كلمته خــالل اجتمــاع وزراء اخلارجيــة 
العــرب الطــارئ اخلــاص بالقضيــة الفلســطينية: »لقد 
القــت هــذه املبــادرة قبــوال مــن كل الــدول العربيــة بــال 
اســتثناء، ومرحبــا بهــا، لترميــم مــا تعودنــا عليــه مــن 
دعــم واســناد ال محدوديــن لقضيتنــا املركزيــة األولــى، 

القضيــة الفلســطينية”.

واضــاف: كل الشــكر ألخــوي وزيــري خارجيــة جمهوريــة 
ــة  ــة األردني ــكري، واململك ــامح ش ــة س ــر العربي مص
ــة، هــذا  الهاشــمية أميــن الصفــدي، علــى هــذه الرعاي
العــزم األصيــل لتجــاوز كل مــا مررنــا بــه والنظــر الــى 

ــا اجلميــع. االمــام واثقــني مــن صدقيــة نواي

وتابــع: »ان نختلــف، ال يجــب ان يحــول دون رؤيــة الصــورة 
ــم  ــع قضيته ــف م ــة تق ــوة عروبي ــي اخ ــا، ف بكامله
ــاندها  ــا، تس ــا، حتمله ــع عنه ــا تداف ــطني، حتميه فلس
بــكل مــا توفــر مــن امكانيــات، حتــى يحصــل الشــعب 
ــيد  ــي جتس ــروعة ف ــه املش ــى حقوق ــطيني عل الفلس
الســيادة  ذات  للحيــاة  القابلــة  املســتقلة  دولتــه 
ــا بحــدود عــام 1967، وبعاصمتهــا  ــة جغرافي واملتواصل
القــدس الشــرقية.. دولــة لطاملــا وقفتــم معهــا 
ــات  فكــرة ومشــروعا وترســيخا واثقــا ومدهــا بإمكاني
حقيقيــة بــكل تقــوى، تتجــذر، ينمــو عودهــا، ويصلــب 
ــتقالل  ــة واالس ــداء احلري ــم أع ــاة، انه ــه الطغ ــي وج ف

ــون«. ــانية والقان ــداء االنس ــعوب، واع للش

واضــاف: مروجــو الضــم واالســتيطان والتفــوق العرقي، 
الدولــة  والعنصريــة،  الفاشــية  امليــول  واصحــاب 
ــا ألرض  ــى باحتالله ــي تتباه ــم الت ــي العال ــة ف املتبقي
وحيــاة شــعب آخــر، وترفــض حتــى االعتــراف بــه ناهيك 
ــوده،  ــض وج ــه وترف ــظ حقوق ــه، تلف ــول ب ــن القب ع
وترتكــب بحقــه اجلرائــم دون وازع او ضميــر، تختبــئ وراء 
ــعبنا. ــاء ش ــن ابن ــد م ــريد املزي ــامية لتش ــتار الالس س

وأشــار الــى أن قــرار قضــاة الدائــرة التمهيديــة األولــى 
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة برهــان علــى جرائــم 
وممارســات االحتــالل، معربــا عــن أملــه بــأن يتــم فتــح 
ــي  ــة ف ــة العام ــل املدعي ــن قب ــمي م ــق الرس التحقي
ــك  ــال للش ــاك مج ــى هن ــى ال يبق ــات حت ــرع االوق أس
فــي مســتوى تلــك اجلرائــم، التــي كانــت وال تــزال 
ترتكــب بحــق الشــعب الفلســطيني االعــزل مــن قبــل 
ــم  ــتوى جرائ ــي ملس ــتعماري، ترتق ــالل االس ــة االحت دول

ــانية. ــد االنس ــم ض ــرب وجرائ ح

واكــد املالكــي، التــزام دولــة فلســطني مببــادرة الســالم 
ــه  ــن أمل ــرا ع ــا، معب ــة وخالص ــا ورؤي ــة نهج العربي
وتوقعــه مــن ادارة بايــدن رؤيــة معمقــة وتفهــم اكبــر 
ــة  ــون، للطبيع ــة والقان ــا، للسياس ــخ واجلغرافي للتاري
ــاءلة،  ــة واملس ــق، للعدال ــل واملنط ــانية، للعق واالنس

ــاب. ــواب والعق وللث

وقــال: متوســمون العــدول عــن قــرارات ظاملــة مجحفة، 
وتصحيــح مســار أعــوج اليــم، حابــى االحتــالل وناصــره 
علــى حســاب احلــق والقانــون والتاريــخ والعدالــة، 
منــد ايدينــا ملــن ميــد لنــا يــده، مــن اجــل العمــل معــا 
ــو  ــتركة نح ــة مش ــن رؤي ــر ضم ــح احلاض ــى تصحي عل

ــتقبل. املس

وزف املالكــي للحضــور بشــرى انطالقــة مســيرة احلــوار 
السياســي الفصائلــي اليــوم، معربــا عــن شــكره 
ــر العربيــة علــى رعايتهــا لــه ودوام  جلمهوريــة مص
ــة ملــف املصاحلــة منــذ  حفاظهــا علــى حمــل وحماي
كان قرارنــا بإنهــاء االنقســام ولــم شــمل األســرة 

ــن. ــقي الوط ــي ش ــطينية ف الفلس

وقــال: نأمــل لهــذا احلــوار النجــاح لكــي ننطلــق 
ــدءا  ــة، ب ــات املصاحل ــتكمال ملف ــو اس ــا نح بأهدافن
ــه،  ــعى إلجناح ــا نس ــت واقع ــي اصبح ــات الت باالنتخاب

ــتحق.34 ــا نس ألنن

ــاع وزراء  ــر واالردن: اجتم ــطني ومص ــة فلس وزراء خارجي
اخلارجيــة العــرب الطــارئ أكــد علــى مركزيــة القضيــة 

الفلســطينية

قــال وزراء خارجيــة فلســطني ومصــر واألردن، إن اجتمــاع 
بالقضيــة  اخلــاص  الطــارئ  العــرب  اخلارجيــة  وزراء 
ــم  ــة للعال ــالة واضح ــي رس ــد ف ــطينية، أك الفلس

ــا. ــطينية عربي ــة الفلس ــة القضي ــى مركزي عل

وأضــاف وزراء اخلارجيــة فــي مؤمتــر صحفــي عقــد فــي 
مقــر اجلامعــة العربيــة بالقاهــرة، مســاء اليــوم اإلثنني، 
أن االجتمــاع ســجل جناحــا كبيــرا وأعــاد التأكيــد علــى 
أهميــة العمــل العربــي املشــترك فــي دعــم القضيــة 

الفلســطينية.

وقــال وزيــر اخلارجيــة املصــري ســامح شــكري: »أكدنــا 
فــي االجتمــاع علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية 
وضــرورة العمــل لتحقيــق حقوقــه املشــروعة وإقامــة 
ــة  ــد جلس ــاع عق ــالل االجتم ــتقلة، ومت خ ــه املس دولت
ــا  ــوا فيه ــة تطرق ــة ومطول ــة معمق ــاورية مغلق تش

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه  ــي تواج ــات الت ــا والتحدي ــه القضاي ــة أوج ــى كاف إل
العالــم العربــي، وكان حــوارا شــفافا وصريحــا وتنــاول 
كل القضايــا وضــرورة تكثيــف العمــل العربي املشــترك 
ملواجهــة التحديــات، ومت االتفــاق علــى أســلوب اجرائــي 

ملزيــد مــن احلــوارات املفتوحــة بــني الــدول.

وأضــاف شــكري » نشــكر وزيــر اخلارجيــة األردنيــة علــى 
ــة  ــة املشــتركة لدعــم القضي ــة األردني ــادرة املصري املب
ــي  ــن ف ــف البلدي ــي مواق ــيق ف ــطينية والتنس الفلس

ــا ذات االهتمــام املشــترك. كافــة القضاي

وبــني أن جهــد اليــوم مهــد للتوصــل لتفاهمــات 
ــني  ــة ب ــة التفاوضي وتيســير األمــور الســتئناف العملي
اجلانبــني الفلســطيني واإلســرائيلي، وهنــاك اجتماعات 
جملموعــة ميونــخ وسنســتمر فــي التفاعــل مــع مصــر 
ــع اإلدارة  ــر م ــا املباش ــا، وتواصلن ــا وأملاني واألردن وفرنس
للمســار  الدعــم  كل  لتوفيــر  اجلديــدة  األميركيــة 

ــو. ــو مرج ــا ه ــي مب ــي ليأت التفاوض

إلــى ذلــك قــال وزيــر اخلارجيــة األردنــي اميــن الصفــدي: 
إن مخرجــات االجتمــاع كانــت إيجابيــة وجيــدة وأكــدت 
مركزيــة القضيــة الفلســطينية، وأن العــرب مجمعــون 
علــى ثوابــت وشــروط حتيقــي الســالم الدائــم والشــامل.

اململكــة  قبــل  مــن  املشــتركة  الدعــوة  إن  وقــال 
وجمهوريــة مصــر عكســت اجلهــد الكبيــر الــذي يقــوم 
بــه البلــدان والتنســيق والتواصــل املســتمرين اللذيــن 
جنريهمــا حــول كل القضايــا مــن أجــل ان نخــدم 

مصاحلنــا العربيــة املشــتركة.

وأضــاف أن اجتمــاع اليــوم أكــد علــى مركزيــة القضيــة 
الشــعب  سيســندون  العــرب  وأن  الفلســطينية، 
ــة  ــي الدول ــه ف ــروع وحق ــه املش ــطيني وحقوق الفلس
ذات الســيادة علــى حــدود 1967 وهــو محطة ســننطلق 
منهــا لعمــل عربــي أكثــر تنســيقا، خصوصــا أن هنــاك 
إدارة أميركيــة جديــدة خــرج منهــا بــوادر إيجابيــة 
تســتوجب أن ننخــرط معهــا إيجابيــا وفــق رؤيــة 
مشــتركة لنعيــد الزخــم للعمليــة الســلمية ونعيــد 
املفاوضــات جتــاه ســالم عــادل ال ميكــن أن يتحقــق فــي 

ــالل. ــاء االحت ــل بق ظ

ــر  ــكر وزي ــا، واِش ــل مع ــي العم ــتمرون ف ــاف مس وأض
خارجيــة مصــر لــكل اجلهــود املبذولــة إجنــاح االهتمــام 
واخملرجــات املهمــة التــي خــرج فيهــا االجتمــاع، وأشــكر 
ــي  ــاض املالك ــطيني ري ــة الفلس ــر اخلارجي ــك وزي كذل

وأمــني عــام جامعــة الــدول العربيــة.

ــاض  ــني ري ــة واملغترب ــر اخلارجي ــال وزي ــه، ق ــن جانب م

ــر ســامح  املالكــي: نوجــه كل الشــكر واالمتنــان للوزي
االهتمــام  لهــذا  صفــدي  أميــن  ومعالــي  شــكري 
واملســؤولية العادلــة واجلهــد املتراكــم واالصــرار لعقــد 
االجتمــاع وتعــاون األمــني العــام لتســهيل هــذا اللقــاء، 
واجتمــاع اليــوم هــو فــي غايــة األهميــة، وما صــدر عنه 
ــد التأكيــد لــكل مــن راوده الشــك مــن  مــن قــرار يعي
كــون القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة املركزيــة 
األولــى، وموضــوع التضامــن العربــي هــو أســاس 
ــة  ــاز يشــكل رســالة قوي ــا بقــرار ممت وجوهــري، وخرجن
حــول التفــاف العــرب حــول قضيتهــم املركزيــة األولــى 
قضيــة فلســطني، واليــوم يــوم مهــم يجــب أن نتذكــره 
ــز  ــي والقف ــي - العرب ــدع العرب ــجل رأب الص ــه س ألن
عــن بعــض االزمــات، والتركيــز علــى مــا يجمعنــا أكثــر 
ممــا يفرقنــا، والعمــل مــن أجــل وحــدة املوقــف العربــي 
والتضامــن العربــي - العربــي، واســاس كل ذلــك املبــادرة 

ــن شــكري والصفــدي. الرائعــة مــن  الوزيري

وأضــاف، اليــوم وبرعايــة مصريــة أيضــا التقــت فصائــل 
وقــوى العمــل السياســي الفلســطيني فــي اجتمــاع 
الفلســطينية  االنتخابــات  إلجنــاح  العمــل  بهــدف 
القادمــة بعــد مرســوم الســيد الرئيــس بالدعــوة 
النتخابــات تشــريعية ورئاســية، واجتمــاع اليــوم الــذي 
ــان  ــى ضم ــل عل ــر وتعم ــة مص ــتضيفه جمهوري تس
ــزز  ــاء ليع ــة، ج ــة األهمي ــي غاي ــاع ف ــه كان اجتم جناح
ذلــك ويســهل العمليــة االنتخابيــة، واجللســة األولــى 
مــن  متفائلــون  ونحــن  ناجحــة  كانــت  لالجتمــاع 

ــاع. ــذا االجتم ــات ه مخرج

ــوزراء  ــس ال ــس رئي ــا، جل ــوم أيض ــي: الي ــال املالك وق
لــه  ووجهــت  االتهــام  كرســي  علــى  اإلســرائيلي 
ــي  ــالس وتلق ــاد واالخت ــات بالفس ــن االتهام ــد م العدي
ــا  ــرج منه ــة خ ــات حملاكم ــي بداي ــال، وه ــوة واحتي رش
ــأن  ــة ب ــا البهج ــا يعطين ــض، م ــه وممتع ــر الوج مقف
يتــم محاكمــة هــذا اجملــرم الــذي ارتكــب جرائــم حــرب 
وجرائــم ضــد اإلنســانية، وقــد صــد صــدر عــن الدائــرة 
ــه  ــد أن ــا يؤك ــة م ــة الدولي ــة اجلنائي ــى للمحكم األول

ــالل.35 ــم االحت ــي جرائ ــق ف ــح حتقي ــن فت ميك

فــي اجتماعــه  العربيــة  اجلامعــة  مجلــس 
الدولتــن  بحــل  التمســك  يؤكــد  الطــارئ 

العربيــة الســام  ومبــادرة 

ــة  ــا القانوني ــة بواليته ــة اجلنائي ــرار احملكم ــب بق - رح
ــطينية ــي الفلس ــى األراض عل

- طالــب إســرائيل باالســتجابة ملبــادرة الســالم العربية 

35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عبــر االســتئناف الفــوري ملفاوضات الســالم

الفلســطينية  اإلنتخابــات  إجــراء  بقــرار  رحــب   -
مصــر تبذلهــا  التــي  باجلهــود  والترحيــب 

جامعــة  مجلــس  رحــب  وفــا-   2021-2-8 القاهــرة 
اخلارجيــة  وزراء  مســتوى  علــى  العربيــة  الــدول 
ــى للمحكمــة  ــة األول ــرة التمهيدي العــرب، بقــرار الدائ
اجلنائيــة الدوليــة القاضــي بــأن االختصــاص اإلقليمــي 
ــمل  ــطني يش ــي فلس ــة ف ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
ــذ  ــرائيل من ــا إس ــي احتلته ــطينية الت األرض الفلس
ــا  ــة مب ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــي قط ــام 1967 وه ع

ــرقية. ــدس الش ــا الق فيه

ــى القــرار املقــدم مــن مصــر واألردن  وشــدد اجمللــس عل
ــني،  ــوم االثن ــد، الي ــذي عق ــارئ ال ــاع الط ــي االجتم ف
حضوريــا مبقــر األمانــة العامــة بالقاهــرة مببــادرة 
مصريــة أردنيــة، لبحــث مختلــف القضايــا ذات األهمية 
ــة  ــا القضي ــي مقدمته ــي وف ــن القوم ــح األم ملصال
ــة  ــدول العربي ــك ال ــا، ومتس ــطينية وتطوراته الفلس
ــطينية  ــة الفلس ــد الدول ــذي يجس ــني ال ــل الدولت بح
املســتقلة ذات الســيادة علــى أســاس القانــون الدولــي 
ومبــادرة  الصلــة،  ذات  الدوليــة  الشــرعية  وقــرارات 
ــام  ــروت ع ــة بي ــي قم ــرت ف ــي أق ــة الت ــالم العربي الس
2002 بكامــل عناصرهــا، ومبــدأ األرض مقابــل الســالم، 
واعتبــار هــذا احلــل الســبيل الوحيــد لتحقيــق الســالم 
والدائــم فــي منطقــة الشــرق األوســط،  العــادل 
ومطالبــة اجلانــب اإلســرائيلي باالســتجابة ملبــادرة 
ــر االســتئناف الفــوري ملفاوضــات  ــة عب الســالم العربي
الســالم بنــاء علــى املرجعيــات الدوليــة ومــا تضمنتــه 
ــع  ــح جمي ــق مصال ــة حتق ــر هام ــن عناص ــادرة م املب

ــراف. األط

ورحــب الــوزارء، بقــرار دولــة فلســطني إجــراء االنتخابات، 
املبذولــة  وبالتطــورات األخيــرة فــي إطــار اجلهــود 
ــك  ــب كذل ــق املصاحلــة الفلســطينية، والترحي لتحقي
باجلهــود التــي تبذلهــا جمهوريــة مصــر العربيــة فــي 
ــد  ــي والتعه ــام الداخل ــاء االنقس ــدد إلنه ــذا الص ه

ــود. ــك اجله ــم تل بدع

أو  أيــة مشــروعات  اخلارجيــة رفضهــم  وزراء  وأكــد 
ــوق  ــك حق ــب تنته ــة اجلان ــرائيلية أحادي ــوات إس خط
الشــعب الفلســطيني وتخالــف القانــون الدولــي، 
ــادة  ــه، وإع ــل عن ــذي ال بدي ــني ال ــل الدولت ــوض ح وتق
التأكيــد علــى ضــرورة اإللتــزام بقــرارات الشــرعية 
الدوليــة وفــي مقدمتهــا قــرارات مجلــس األمــن 
الداعيــة إلــى الوقــف الفــوري والكامــل لكافة أنشــطة 
ــرقية،  ــدس الش ــي الق ــك ف ــي ذل ــا ف ــتيطان مب االس

ال ســيما قــرار مجلــس األمــن 2334، إلــى جانــب 
التأكيــد علــى إدانــة املمارســات اإلســرائيلية األحاديــة 
ــتوطنات  ــاء املس ــق بن ــرض حقائ ــى ف ــعى إل ــي تس الت
ــا  ــى األرض، خصوص ــد عل ــتيالء جدي ــعتها، واس وتوس
األراضــي واملمتلــكات مــا يقــوض فــرص إحــالل ســالم 
عــادل ودائــم، والتأكيــد علــى أهميــة احتــرام القانــون 
ــطينية  ــي األرض الفلس ــذه ف ــاني وتنفي ــي اإلنس الدول

ــرقية. ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب احملتل

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، مب ــراف الدولي ــس، كل األط ــث اجملل وح
األمم املتحــدة والرباعيــة الدوليــة علــى اتخــاذ خطــوات 
ــة  ــات ذات مصداقي ــالق مفاوض ــل إط ــن أج ــة م عملي
ــى  ــي إل ــي وتفض ــل النهائ ــا احل ــع قضاي ــج جمي تعال
إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي لــألرض الفلســطينية 
احملتلــة عــام 1967، وإلــى حتقيــق الســالم العــادل 
والشــامل علــى أســاس حــل الدولتــني، والترحيــب 
ــة  ــع عجل ــة، لدف ــة واإلقليمي ــراف الدولي ــود األط بجه
ــا  ــة، مب ــتراتيجية عربي ــل اس ــذي ميث ــادل ال ــالم الع الس
ــن  ــرة ضم ــة األخي ــة واملصري ــود األردني ــك اجله ــي ذل ف
مجموعــة ميونــخ، والتأكيــد علــى أهميــة دور الواليــات 
ــي  ــة ف ــة الدولي ــراف الرباعي ــة وأط ــدة األميركي املتح
ــي  ــع الدول ــراط اجملتم ــة انخ ــى أهمي ــار، وعل ــذا اإلط ه
فــي تســهيل إعــادة إطــالق مفاوضــات ســالم ذات 
ــعب  ــل للش ــتقبل أفض ــق ملس ــح األف ــة، تفت مصداقي
الفلســطيني ولشــعوب املنطقــة، باالســتناد إلــى 

ــالم. ــة للس ــادرة العربي املب

ــات  ــاء باإللتزام ــة للوف ــة، احلاج ــس اجلامع ــد مجل وأك
الناشــئة مبوجــب مقــررات القمــم العربيــة املتعاقبــة 
بشــأن دعــم موازنــة دولــة فلســطني، وتفعيــل شــبكة 
األمــان املاليــة بأســرع وقــت ممكــن، لتمكــني الســلطة 
الفلســطينية مــن مواجهــة الضغــوط  الوطنيــة 
ــرض  ــي تتع ــادة الت ــة احل ــات املالي ــة واألزم االقتصادي
ــالل اإلســرائيلي  لهــا بســبب إجــراءات ســلطات اإلحت
ــرض  ــطيني وف ــاد الفلس ــق االقتص ــد خن ــي تتعم الت

ــوال. ــز األم ــة وحج ــات املالي العقوب

وأشــاد بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه وكالــة األمم 
ــطينيني  ــني الفلس ــغيل الالجئ ــة وتش ــدة إلغاث املتح
»األونــروا« فــي توفيــر املســاعدات اإلنســانية واخلدمــات 
ــع  ــث اجملتم ــطينيني، وح ــني الفلس ــية لالجئ األساس
ــة  ــذه الوكال ــاه ه ــه جت ــاء بالتزامات ــى الوف ــي عل الدول
ــز  ــاوز العج ــى جت ــاعدتها عل ــل مس ــن أج ــة م الدولي
املالــي الكبيــر الــذي تعانــي منــه واإليفــاء بالتفويــض 
املمنــوح لهــا بقــرار إنشــائها، إلــى أن يتــم حــل قضيــة 
ــرار األمم  ــق ق ــادال وف ــال ع ــطينيني ح ــني الفلس الالجئ

ــام 1948. ــدة 194 لع املتح
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وأكــد ضــرورة اســتعادة الزخــم للعمل العربي املشــترك 
اســتناداً إلــى رؤيــة تواكــب وتســعى لتحقيــق مصالــح 
ــه  ــدد في ــر تتع ــم متغي ــي عال ــة ف ــعوب العربي الش
التحديــات، وإلــى مبــدأ ســيادة القــرار للــدول العربيــة، 
ــوق  ــة واحلق ــا املبدئي ــل بالقضاي ــك الكام ــع التمس م
ــها  ــى رأس ــروف وعل ــع الظ ــر م ــي ال تتغي ــة الت الثابت
القضيــة الفلســطينية، والتأكيــد علــى أهميــة إعــادة 
ــف  ــك باملوق ــي والتمس ــف العرب ــى الص ــة إل اللحم
العربــي اجلامــع حيــال حقــوق قــرارات األمم املتحــدة ذات 
الصلــة واملرجعيــات اخلاصــة بعملية الســالم للشــعب 
ــدة  ــرارات األمم املتح ــاً لق ــقيق وفق ــطيني الش الفلس
ومبــادرة الســالم العربيــة، والتأكيــد علــى كافــة 
قــرارات القمــم العربيــة بشــأن القضية الفلســطينية 
والصــراع العربــي اإلســرائيلي وصيانــة األمــن القومــي 
العربــي، وآخرهــا قــرارات القمــة العربيــة 30 قمــة 
ــخ 31  ــس بتاري ــدت بتون ــي عق ــن الت ــزم والتضام الع

ــارس/آذار 2019. م

ــه  ــت ب ــذي قام ــدور ال ــة ال ــى أهمي ــس عل ــدد اجملل وش
اجلزائــر فــي إعــالن قيــام دولــة فلســطني علــى أرضهــا 
ــوي  ــا الق ــي 1988 ودعمه ــرين ثان ــي 15 نوفمبر/تش ف
ــة، واإلشــادة  ــة الفلســطينية العادل املتواصــل للقضي
الفلســطينية  القضيــة  دعــم  فــي  تونــس  بــدور 
ــة  ــتها للجلس ــيما رئاس ــن وال س ــس األم ــي مجل ف
الوزاريــة التــي انعقــدت بتاريــخ 2021/1/26 لبحــث 
»الوضــع فــي الشــرق األوســط مبــا فــي ذلــك القضيــة 

الفلســطينية”.

ــراف  ــع أط ــة م ــدول العربي ــل ال ــة تواص ــد أهمي وأك
ــبة  ــرة بالنس ــراف املؤث ــع األط ــة وجمي ــة الدولي الرباعي
لهــذه القضيــة حلثهــا علــى اإلنخــراط دون انتظــار فــي 
ــى  ــب إل ــى تســويتها، والطل ــى التوصــل إل العمــل عل
ــة  ــاورات الالزم ــاالت واملش ــراء االتص ــام إج ــني الع األم
ملتابعــة تنفيــذ القــرار وتقــدمي تقريــر إلــى اجمللــس فــي 

هــذا الشــأن.

وشــدد اجمللــس علــى ضــرورة احلفــاظ علــى طابــع 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة مب ــطينية احملتل ــة األرض الفلس ووضعي
القــدس الشــرقية، واإلشــارة إلــى أهميــة احلفــاظ 
ــن  ــي لألماك ــي والقانون ــم التاريخ ــع القائ ــى الوض عل

ــريف. ــدس الش ــي الق ــة ف املقدس

مركزيــة  علــى  التأكيــد  اجلامعــة  وأعــاد مجلــس 
ــة،  ــدول العربي ــبة لل ــطينية بالنس ــة الفلس القضي
ــة  ــدول العربي ــة ال ــزام كاف ــى الت ــد مجــددا عل والتأكي
بدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني املشــروعة وغيــر 
القابلــة للتصــرف، وعلــى رأســها تقريــر املصيــر وحــق 

العــودة وإقامــة الدولة الفلســطينية املســتقلة كاملة 
الســيادة، علــى خطــوط الرابــع مــن يونيو/حزيــران 1967 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، والتأكيــد علــى ضــرورة 
ــطينيني  ــني الفلس ــة االجلئ ــادل لقضي ــل ع ــاد ح إيج
ــم 194. ــدة رق ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق وف

وأكــد ضــرورة تعزيــز التضامــن العربــي، وتقــدمي موقــف 
ــات املاثلــة أمــام  عربــي جامــع حيــال مختلــف التحدي
ــا  ــق عليه ــت املتف ــى الثواب ــوم عل ــة، يق ــدول العربي ال
عربيــا ودوليــا، والتأكيــد علــى ضــرورة وجــود دور عربــي 
ــة  ــات اإلقليمي ــة التحدي ــي مقارب ــل ف ــي فاع جماع
ــن  ــة م ــف باملنطق ــي تعص ــات الت ــل األزم ــود ح وجه
أجــل إنهــاء هــذه األزمــات وحتقيــق األمــن واالســتقرار 
الــذي يحمــي املصالــح العربيــة وحقــوق شــعوبها فــي 
العيــش اآلمــن الكــرمي، والتأكيــد علــى أن الــدول العربية 
كمجموعــة حتــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة 
تدافــع عــن مصالــح مشــتركة، وعــن األمــن القومــي 
العربــي، وســط التفاعالــت والتطــورات اخملتلفــة علــى 
الســاحة الدوليــة مبــا يحــول دون الضغــوط والتدخــالت 
ــدات  ــق أجن ــة لتحقي ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــن الق م
ومصالــح تلــك القــوى علــى حســاب املصالــح العربيــة 
ــة  ــق الدول ــوم ومنط ــى مفه ــاظ عل ــعى للحف وتس

ــعوب.36 ــدة الش ــا لوح تأمين

ــرطه زوال  ــام ش ــرب: الس ــة الع وزراء اخلارجي
ــتقرار  ــاس االس ــن اس ــل الدولت ــال وح االحت

ــة باملنطق

 أكــد وزراء اخلارجيــة العــرب، فــي اجتماعهــم الطــارئ، 
ــة  ــة املصري ــي العاصم ــني، ف ــوم االثن ــد الي ــذي عق ال
القاهــرة، لبحــث تطــورات القضيــة الفلســطينية 
ودعمهــا، أن الســالم شــرطه زوال االحتــالل اإلســرائيلي، 
وأن القضيــة الفلســطينية ســتظل علــى الــدوام 

ــة. ــالم باملنطق ــاس الس ــراع وأس ــاح الص مفت

ورحــب الــوزراء، بقــرار دولــة فلســطني إجــراء االنتخابات 
اجلهــود  إطــار  فــي  األخيــرة  وبالتطــورات  العامــة، 
ــك  ــطينية، كذل ــة الفلس ــق املصاحل ــة لتحقي املبذول
باجلهــود التــي تبذلهــا جمهوريــة مصــر العربيــة فــي 
ــد  ــي، والتعه ــام الداخل ــاء االنقس ــدد، إلنه ــذا الص ه

ــود. ــك اجله ــم تل بدع

وجــدد وزراء اخلارجيــة رفضهــم أليــة مشــاريع أو خطوات 
ــعبنا  ــوق ش ــك حق ــب، تنته ــة اجلان ــرائيلية أحادي إس
الفلســطيني وتخالــف القانــون الدولــي، وتقــوض حــل 
ــى  ــد عل ــادة التأكي ــه، وإع ــل عن ــذي ال بدي ــني ال الدولت

36  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

112

 المجلد التاسع والعشرين

ضــرورة االلتــزام بقــرارات الشــرعية الدوليــة، وفــي 
مقدمتهــا قــرارات مجلــس األمــن الداعيــة إلــى الوقــف 
الفــوري والكامــل لكافــة األنشــطة االســتيطانية 
ــرار  ــيما ق ــرقية، ال س ــدس الش ــي الق ــك ف ــي ذل ــا ف مب

ــن 2334. ــس األم مجل

وأدانــوا املمارســات اإلســرائيلية األحاديــة التــي تســعى 
ــاء  ــى فــرض األمــر الواقــع علــى األرض، واســتمرار بن إل
ــي  ــى أراض ــتيالء عل ــعتها، واالس ــتوطنات وتوس املس
املواطنــني وممتلكاتهــم، مــا يقــوض فــرص إحــالل ســالم 
عــادل ودائــم، مؤكديــن أهميــة احتــرام القانــون الدولــي 
ــة،  اإلنســاني، وتنفيــذه فــي األرض الفلســطينية احملتل

مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية.37

عبــر  متــر  النهائيــة  الغيط: التســوية  أبــو 
مســارٍ وحيــد هــو حــل الدولتــن

ــة  ــه، أكــد األمــني العــام للجامعــة العربي وفــي كلمت
أحمــد أبــو الغيــط، أن حــل الدولتــني هــو اخليــار 
ــى  ــددا عل ــطينية، مش ــة الفلس ــل القضي ــد حل الوحي
أن النشــاط االســتيطاني اإلســرائيلي غيــر قانونــي، وأن 
االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ونقــل الســفارة 

ــارٍ عــن الشــرعية. اليهــا عمــل ع

وقــال: إن اجتماعنــا اليــوم يبعــث رســالة للعالــم، بــأن 
ــى  ــطينية عل ــة الفلس ــع القضي ــة تض ــدول العربي ال
رأس أولوياتهــا، ويتعــني علــى اجملتمــع الدولــي بــدوره أن 
يضعهــا علــى قمــة أجندتــه فتحقيــقُ تســويٍة دائمــة 
وعادلــة لهــذا النــزاع الطويــل كفيــٌل بــأن يخلــق 
ــق  ــا يطل ــا مب ــة كله ــي املنطق ــدة ف ــة جدي ديناميكي
ــد  ــال تري ــل ألجي ــتقبالً أفض ــم مس ــات، ويرس الطاق
العيــش بســالم وأمــن، ولكــن الســالم الــذي يتأســس 
علــى احلــق هــو وحــده مــا يســتمر واألمــن الــذي يرتكــز 

ــدوم. ــذي ي علــى العــدل هــو فقــط ال

وأوضــح أن التســوية النهائيــة متــر عبــر مســارٍ وحيــد 
هــو حــل الدولتــني وهــو املســار الــذي يحظــى بتوافــق 
ــطينيني  ــِة الفلس ــِد أغلبي ــل وبتأيي ــم ب ــرب والعال الع
ــن  ــٌة ع ــٌة بديل ــق صيغ ــي األف ــس ف ــرائيليني ولي واإلس
ــطينيني  ــة الفلس ــة حاج ــا تلبي ــني ميكنه ــِل الدولت ح

ــى األمــن. ــة، وحاجــِة اإلســرائيليني إل ــى الدول إل

وشــدد أبــو الغيــط علــى ان اإلجمــاع الدولــي علــى حــل 
الدولتــني البــد أن يُترَجــَم فــي حتــرك عملــّي يقــود إلــى 
إنقــاذ هــذا احلــل مــن محــاوالت إســرائيلية مســتمرة 
النشــاط  وأن  وتهميشــه،  تقويضــه  إلــى  تهــُدُف 
االســتيطاني في الضفــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، 
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يُشــكل عقبــة خطيــرة فــي طريــق حــل الدولتــني، وهــو 
ــرارات  ــٌف لق ــي، ومخال ــرعي وال قانون ــر ش ــاط غي نش
الشــرعية الدوليــة، وعلــى رأســها قــرار مجلــس األمــن 
2334، كمــا أن االعتــراف بالقــدس عاصمــًة إلســرائيل، 
ــرعية،  ــن الش ــار ع ــل ع ــا عم ــفارات إليه ــل الس ونق
ويُشــكل مخالفــة للقــرارات األمميــة فــي هــذا الصــدد.

وتابــع أمــني عــام جامعــة الــدول العربيــة: لقــد أثبتــت 
ــية ال  ــوية السياس ــة أن التس ــنوات املاضي ــة الس جترب
ــى  ــط تتبن ــة أو بُخط ــروعاٍت أُحادي ــا مبش ــن فرُضه مُيك
ــى  ــالل وتتماه ــة باالحت ــة القائم ــر الدول ــة نظ وجه
ــار  ــق ملس ــد الطري ــوى متهي ــا س ــس أمامن ــا، لي معه
ــع  ــوم جمي ــو الي ــا ندع ــاوض، وإنن ــر التف ــوية عب التس
وفــي  والتأثيــر،  املصداقيــة  ذات  الدوليــة  األطــراف 
مقدمتهــا الرباعيــة الدوليــة، أن تبــذل جهــداً حقيقيــاً 
ــة سياســية يكــون لهــا أفــق  مــن أجــل إطــالق عملي
زمنــي واضــح، وتتأســس علــى نتائــج جــوالت التفــاوض 
ــادرة  ــس مب ــي وأس ــون الدول ــادئ القان ــابقة ومب الس

ــة. ــالم العربي الس

إطــالق  إن  بالقــول:  الغيــط كلمتــه  أبــو  واختتــم 
عمليــة تفاوضيــة تتنــاول قضايــا احلــل النهائــي يظــل 
ــأن  ــطينيون ب ــعر الفلس ــي يش ــد لك ــبيل الوحي الس
ــل،  ــة فــي آخــر نفــق االحتــالل الطوي ثمــة ضوء للحري
وليــس بخــاٍف أن الشــعب الفلســطيني أوشــك أن 
يفقــد الثقــة فــي حــل الدولتــني، وفــي إمكانيــة 
تطبيقــه علــى األرض بعــد أن وجــد مــن الطــرف اآلخــر 
ــدِم  ــال ال يكل له ــل وعم ــل، ب ــذا احل ــن ه ــاً ع انصراف
ــراف  ــا أن انص ــه، مضيف ــروط حتقق ــِو ش ــه ومح أركانِ
ــي  ــون ف ــن يك ــني ل ــل الدولت ــن ح ــطينيني ع الفلس
مصلحــة أي طــرف، خاصــة وأن بدائَلــه لــن حتقــق 
ــِر  ــن اخملاط ــتزيد م ــا، وس ــن أهدافه ــاً م ــرائيل أي إلس

ــا. ــِة به ــداِت احملُدق والتهدي

وقــال إن الشــعب الفلســطيني يحظــى بــكل الدعــم 
بــكل االحتــرام والتقديــر مــن الشــعوب العربيــة 
جميعــا، وأن القضيــُة الفلســطينية هــي قضيــة 
الفلســطينيني،  قضيــَة  تكــون  أن  قبــل  العــرب 
ومكانُتهــا وتأثيرهــا فــي الــرأي العــام العربي راســخة ال 
ــع  ــي اجلام ــت العرب ــذا البي ــي ه ــا ف تتزحزح، وحضورُه
ــوف  ــزام بالوق ــددا االلت ــاً، مج ــاً وجوهري ــل مركزي يظ
ــال ســيادتها وحتقــق  ــى أن تن ــب فلســطني إل ــى جان إل

اســتقاللها.

ــح  ــَف لصال ــد وأن تُوَظ ــرةَ الب واكــد أن التطــوراِت األخي
الهــدف  حتقيــق  أجــل  ومــن  الفلســطيني،  احلــق 
ــأن  ــا املشــتركة ب ــا الُعلي الفلســطيني، وخلدمــة غايتن
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ــاً  ــًة، وواقع ــة قائم ــطينيَة حقيق ــَة الفلس ــرى الدول ن
ملموســاً. 

ــي  ــراءات الت ــة اإلج ــه لكاف ــط دعم ــو الغي ــدد أب وج
تتخذهــا الرئاســة الفلســطينية مــن أجــل تعزيــز 
وَحــدِة البيــت الفلســطيني وإعــادة اُللحمــِة لــه، عبــر 
فاجلهــدان متكامــالن  واملصاحلــة معــا  االنتخابــات 
ــطيني،  ــف الفلس ــة املوق ــي تقوي ــاً ف ــهمان مع ويس

داخليــاً وخارجيــاً.38

الســام  املصــري: مبــادرة  اخلارجيــة  وزيــر   -
العربيــة هــي املرجعيــة لتحقيــق الســام فــي 

ــة املنطق

ــامح  ــري س ــة املص ــر اخلارجي ــدد وزي ــه، ش ــن جانب م
شــكري، علــى أن مبــادرة الســالم العربيــة لعــام 
ــي  ــالم ف ــق الس ــة لتحقي ــي املرجعي ــتظل ه 2002 س
ــاذ  ــدم اتخ ــرورة ع ــى ض ــد عل ــر تؤك ــة، وأن مص املنطق
ــتقرار  ــدد االس ــد ته ــدس ق ــي الق ــة ف ــوات أحادي خط

ــة ــي املنطق ف

وقــال: مــن يظن البعــض أن العالــم العربــي فــي ظــل 
ــه  ــن قضيت ــغل ع ــد انش ــة ق ــروف الدقيق ــك الظ تل
دولــة فلســطينية  إقامــة  وأن  العادلــة  الرئيســية 
مســتقلة ذات ســيادة علــى حــدود 4 يونيــو 1967 
وعاصمتهــا القــدس الشرقيــــة قــد انــزوت علــى 
ــذي  ــن ال ــو الظ ــة، وه ــدول العربيـ ــات ال ــدة أولوي أجن

يجانبــه الصــواب.

ــتظل  ــت وس ــطينية كان ــة الفلس ــاف، ان القضي وأض
ــة  ــاب العملي ــا ش ــي، مهم ــر العرب ــب الضمي ــي قل ف
ــن  ــم م ــى الرغ ــل، وعل ــود وتعطي ــن رك ــة م التفاوضي
ــروعات  ــب ومش ــة اجلان ــرائيلية أحادي ــات اإلس املمارس
ــك  ــيرا إن تل ــة، مش ــة الغربي ــي الضف ــتيطان ف االس
القضية واجهــت ظروفــاً شــديدة الصعوبــة خــالل 
ــوت  ــة ال مت ــا العادل ــة، إال أن القضاي ــنوات املاضي الس
وتظــل حتظــى بالشــرعية طاملــا أنهــا لــم جتــد للحــل 
ــع  ــم اجملتم ــم يق ــا ل ــبيالً وطامل ــة س ــوية العادل والتس
الدولــي بعــد بواجبــه جتاههــا بحثــاً عــن االســتقرار عبر 

ــي. ــون الدول ــاذ القان إنف

ــتمرة  ــا املس ــل جهوده ــر تواص ــكري، ان مص ــع ش وتاب
واحلثيثــة إلنهــاء االنقســام الفلســطيني، ولــم تبخــل 
بتقــدمي كافــة أنــواع الدعــم واملســاندة لألشــقاء 
الفلســطينيني الســتعادة اللحمــة وإعــادة ترتيــب 
البيــت الفلســطيني، إميانــاً منهــا بــأن حتقيــق املصاحلة 
الفلســطينية ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى قدرة 
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الشــعب الفلســطيني علــى تســيير عمليــة التفــاوض 
ــروعة،  ــه املش ــه وطموحات ــق أهداف ــد وحتقي ــن جدي م
ــرة  ــتضيفها القاه ــي تس ــاءات الت ــى اللق ــيرا إل مش
خــالل هــذه اآلونــة لتفعيــل احلــوار بــني مختلــف 
عقــد  ســبل  ومناقشــة  الفلســطينية  الفصائــل 
ــس  ــم اجملل ــية ث ــم الرئاس ــريعية ث ــات التش االنتخاب
وآليــات  العــام اجلــاري  املقــررة منتصــف  الوطنــي 
ــاس«. ــود عب ــس »محم ــن الرئي ــبما أعل ــا، حس إجناحه

واشــار إلــى أن مصــر تؤكــد دائمــاً علــى ضــرورة احتــرام 
الوضــع القائــم فــي القــدس الشــريف والعمــل علــى 
ــون  ــراءات يك ــب إي إج ــه، وجتن ــاظ علي ــه واحلف حمايت
مــن شــأنها تأجيــج الصــراع أو اتخــاذه ملالمــح أو أبعــاد 
دينيــة ســيكون لهــا تداعياتهــا اخلطيــرة علــى األمــن 
ــر  ــد مص ــا تؤك ــي، كم ــي والدول ــتقرار اإلقليم واالس
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــتمرار أداء وكال ــى اس ــا عل حرصه
ــي  ــس، ف ــا اخلم ــق عملياته ــروا( مبناط ــني )األون الالجئ
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــاه الالجئ ــا جت ــام مبهامه القي
حيــث توفيــر اخلدمــات الالئقــة فــي ظــل ظــروف 
ــق  ــك ح ــار أن ذل ــدة، وباعتب ــانية معق ــية وإنس سياس
الوكالــة كمنظمــة ذات  أصيــل لهــم، تقــوم بــه 
طبيعــة إنســانية ال يجــب تسييســها، وحــث اجملتمــع 
الدولــي علــى الوفــاء مبســاهماته املاليــة خاصــة فــي 
هــذا التوقيــت احلــرج وذلــك حلــني التوصــل إلــى تســوية 
عادلــة ودائمــة للقضيــة الفلســطينية تســمح لهؤالء 

ــطينية.39 ــي الفلس ــى األراض ــودة إل بالع

املالكــي: مســتعدون لانخــراط فــي مفاوضات 
جــادة عبــر مؤمتــر دولــي تقــوده الرباعيــة ضمــن 
انهــاء  الــى  يهــدف  واضــح  زمنــي  ســقف 

ــال االحت

ــي  ــي ف ــاض املالك ــة ري ــر اخلارجي ــال وزي ــه، ق ــن جانب م
ــن كل  ــوال م ــادرة قب ــذه املب ــت ه ــد الق ــه: »لق كلمت
الــدول العربيــة بــال اســتثناء، ومرحبــا بهــا، لترميــم مــا 
تعودنــا عليــه مــن دعــم واســناد ال محدوديــن لقضيتنــا 

ــطينية”. ــة الفلس ــى، القضي ــة األول املركزي

واضــاف: كل الشــكر ألخــوي وزيــري خارجيــة جمهوريــة 
ــة  ــة األردني ــكري، واململك ــامح ش ــة س ــر العربي مص
ــة، هــذا  الهاشــمية أميــن الصفــدي، علــى هــذه الرعاي
العــزم األصيــل لتجــاوز كل مــا مررنــا بــه والنظــر الــى 

ــا اجلميــع. االمــام واثقــني مــن صدقيــة نواي

وتابــع: »ان نختلــف، ال يجــب ان يحــول دون رؤيــة الصــورة 
ــم  ــع قضيته ــف م ــة تق ــوة عروبي ــي اخ ــا، ف بكامله
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ــاندها  ــا، تس ــا، حتمله ــع عنه ــا تداف ــطني، حتميه فلس
بــكل مــا توفــر مــن امكانيــات، حتــى يحصــل الشــعب 
ــيد  ــي جتس ــروعة ف ــه املش ــى حقوق ــطيني عل الفلس
الســيادة  ذات  للحيــاة  القابلــة  املســتقلة  دولتــه 
ــا بحــدود عــام 1967، وبعاصمتهــا  ــة جغرافي واملتواصل
القــدس الشــرقية.. دولــة لطاملــا وقفتــم معهــا 
ــات  فكــرة ومشــروعا وترســيخا واثقــا ومدهــا بإمكاني
حقيقيــة بــكل تقــوى، تتجــذر، ينمــو عودهــا، ويصلــب 
ــتقالل  ــة واالس ــداء احلري ــم أع ــاة، انه ــه الطغ ــي وج ف

ــون«. ــانية والقان ــداء االنس ــعوب، واع للش

واضــاف: مروجــو الضــم واالســتيطان والتفــوق العرقي، 
الدولــة  والعنصريــة،  الفاشــية  امليــول  واصحــاب 
ــا ألرض  ــى باحتالله ــي تتباه ــم الت ــي العال ــة ف املتبقي
وحيــاة شــعب آخــر، وترفــض حتــى االعتــراف بــه ناهيك 
ــوده،  ــض وج ــه وترف ــظ حقوق ــه، تلف ــول ب ــن القب ع
وترتكــب بحقــه اجلرائــم دون وازع او ضميــر، تختبــئ وراء 
ــعبنا. ــاء ش ــن ابن ــد م ــريد املزي ــامية لتش ــتار الالس س

وأشــار الــى أن قــرار قضــاة الدائــرة التمهيديــة األولــى 
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة برهــان علــى جرائــم 
وممارســات االحتــالل، معربــا عــن أملــه بــأن يتــم فتــح 
ــي  ــة ف ــة العام ــل املدعي ــن قب ــمي م ــق الرس التحقي
ــك  ــال للش ــاك مج ــى هن ــى ال يبق ــات حت ــرع االوق أس
فــي مســتوى تلــك اجلرائــم، التــي كانــت وال تــزال 
ترتكــب بحــق الشــعب الفلســطيني االعــزل مــن قبــل 
ــم  ــتوى جرائ ــي ملس ــتعماري، ترتق ــالل االس ــة االحت دول

ــانية. ــد االنس ــم ض ــرب وجرائ ح

واكــد املالكــي، التــزام دولــة فلســطني مببــادرة الســالم 
ــه  ــن أمل ــرا ع ــا، معب ــة وخالص ــا ورؤي ــة نهج العربي
وتوقعــه مــن ادارة بايــدن رؤيــة معمقــة وتفهــم اكبــر 
ــة  ــون، للطبيع ــة والقان ــا، للسياس ــخ واجلغرافي للتاري
ــاءلة،  ــة واملس ــق، للعدال ــل واملنط ــانية، للعق واالنس

ــاب. ــواب والعق وللث

وقــال: متوســمون العــدول عــن قــرارات ظاملــة مجحفة، 
وتصحيــح مســار أعــوج اليــم، حابــى االحتــالل وناصــره 
علــى حســاب احلــق والقانــون والتاريــخ والعدالــة، 
منــد ايدينــا ملــن ميــد لنــا يــده، مــن اجــل العمــل معــا 
ــو  ــتركة نح ــة مش ــن رؤي ــر ضم ــح احلاض ــى تصحي عل

ــتقبل. املس

وزف املالكــي للحضــور بشــرى انطالقــة مســيرة احلــوار 
السياســي الفصائلــي اليــوم، معربــا عــن شــكره 
ــر العربيــة علــى رعايتهــا لــه ودوام  جلمهوريــة مص
ــة ملــف املصاحلــة منــذ  حفاظهــا علــى حمــل وحماي
كان قرارنــا بإنهــاء االنقســام ولــم شــمل األســرة 

ــن. ــقي الوط ــي ش ــطينية ف الفلس

وقــال: نأمــل لهــذا احلــوار النجــاح لكــي ننطلــق 
ــدءا  ــة، ب ــات املصاحل ــتكمال ملف ــو اس ــا نح بأهدافن
ــه،  ــعى إلجناح ــا نس ــت واقع ــي اصبح ــات الت باالنتخاب

ــتحق. ــا نس ألنن

ــتعدادها  ــطني واس ــة فلس ــد دول ــي تأكي ــدد املالك وج
ــي،  ــر دول ــر مؤمت ــادة عب ــات ج ــي مفاوض ــراط ف لالنخ
الدولــي  القانــون  وثوابــت  أســس  مــن  ينطلــق 
ومرجعياتــه املعتمــدة، تقــوده الرباعيــة الدولــي، ضمــن 
ــالل  ــاء االحت ــى انه ــدف ال ــح، يه ــي واض ــقف زمن س
ــتقالله  ــه واس ــطيني حريت ــعب الفلس ــاء الش واعط
علــى ارضــه للحفــاظ علــى حقوقــه علــى مقدســاته 

ــتقبله.40 ــان مس ــه، ولضم ــى كرامت وعل

وزيــر اخلارجيــة األردنــي: القضية الفلســطينية 
هــي مفتــاح الســام فــي املنطقة

ــني  ــؤون املغترب ــة وش ــر اخلارجي ــال وزي ــه، ق ــن ناحيت م
األردنــي أميــن الصفــدي، إن القضيــة الفلســطينية 
هــي قضيتنــا املركزيــة األولــى، وهــي أســاس الصــراع، 
ــرائيل  ــوض إس ــذي تق ــامل ال ــالم الش ــاح الس ومفت

ــه. ــرص حتقيق ف

ــقاء  ــناد األش ــة إلس ــة حقيق ــاك حاج ــاف ان هن وأض
أهميــة  ثمــة  انــه  إلــى  فلســطني، مشــيرا  فــي 
اجلديــدة،  األميركيــة  اإلدارة  مــع  إيجابيــا  للعمــل 
ــة  ــات فاعل ــالق مفاوض ــورة إط ــى بل ــاج إل ــا نحت كم
وحقيقيــة، والتوصــل إلــى حــل الدولتــني، إلقامــة دولــة 
فلســطينية، وعاصمتهــا القــدس احملتلــة علــى حــدود 

.67

وشــدد الصفــدي علــى أن حــل الدولتــني هــو الســبيل 
ــي،  ــى موقــف دول ــد إلنهــاء الصــراع، واحلاجــة إل الوحي
معتبــرا املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة خرقــا 
ــة  ــار الدول ــل خي ــني، ويجع ــل الدولت ــل ح ــا يقت فاضح
ــا  ــا نظام ــم حينه ــيواجه العال ــا، وس ــدة صعب الواح
ــه، إال بحصــول الفلســطينيني  ــا ال ميكــن تفادي عنصري

ــم. ــى حقه عل

وحتــدث عــن اعتــداءات ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي 
علــى املقدســات اإلســالمية واملســيحية فــي القــدس 
احملتلــة، فــي انتهــاك واضــح للقانــون الدولي، واســتفزاز 
ــي  ــل عرب ــا لعم ــيحيني، داعي ــلمني واملس ــاعر املس ملش
ممنهــج حلمايــة املدينــة، وتثبيــت ســكانها، ألن الســيادة 
هنــاك فلســطينية، والوصايــة هاشــمية، واملســؤولية 
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فلســطينية أردنيــة عربيــة دوليــة.

وأكــد الصفــدي دعــم بــالده جهــود املصاحلــة الوطنيــة، 
ــى  ــا إل ــي ضمــان إجنازهــا، الفت ــر ف ــود مص ــا جه مثمن
ــة  ــي لوكال ــي والسياس ــم املال ــتمرار الدع ــرورة اس ض
ــروا«،  ــطينيني »األون ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش غ

ــا.41 ــتمرار خدماته ــن اس ــن م لتتمك

وزيــر اخلارجيــة الســعودي يؤكــد موقــف بــاده 
الداعــم للقضيــة الفلســطينية

ــة الســعودي فيصــل  ــر اخلارجي ــال وزي ــه، ق وفــي كلمت
بــن فرحــان بــن عبــد اهلل آل ســعود، إن الوطــن العربــي 
ــد  ــا يؤك ــية، م ــي احلساس ــة ف ــا غاي ــش اوضاع يعي

ــترك. ــي املش ــل العرب ــز العم ــرورة تعزي ــة وض أهمي

ــا  ــات، إال أنن ــذه التحدي ــن ه ــم م ــه بالرغ ــاف ان وأض
ــا  ــة جتــاه القضاي ــا الثابت ــا متمســكني مبواقفن ــا زلن م
ــى  ــطينية عل ــة الفلس ــي القضي ــي تأت ــة، والت املركزي
رأســها، مؤكــدا موقــف اململكــة الثابــت بالوقــوف إلــى 
جانــب شــعبنا الفلســطيني، ودعمهــا  جلميــع اجلهــود 
ــة  ــامل للقضي ــادل وش ــل ع ــى ح ــول إل ــة للوص الرامي

ــطينية. الفلس

ــار اســتراتيجي  ــى أن الســالم خي وشــدد آل ســعود عل
ــي  ــع الدول ــا اجملتم ــة، مطالب ــتقرار املنطق ــن اس يضم
ــالم،  ــة الس ــاء عملي ــود إلحي ــن اجله ــد م ــذل املزي بب
التــي حتقــق إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى 
القــدس الشــرقية،  حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا 
ــالل  ــات االحت ــع ممارس ــعودية جلمي ــض الس ــددا رف مج

ــة.42 ــه احملتل ــعبنا، وأرض ــد ش ــرائيلي ض اإلس

وزيــر اخلارجيــة اليمني: القضية الفلســطينية 
محــل إجمــاع عربي

ــن  ــي أحمــد عــوض ب ــة اليمن ــر خارجي ــال وزي ــدوره، ق ب
مبــارك، إن هــذا االجتمــاع يؤكــد الثوابــت العربيــة التي 
مت التوافــق عليهــا وأولهــا القضيــة الفلســطينية، 
التــي هــي محــل إجمــاع عربــي، وإحقــاق احلقــوق 
املشــروعة لــألرض الفلســطينية وإنهــاء االحتــالل، وهو 
ــة،  ــدول العربي ــه كل ال ــن أجل ــل م ــع تعم ــدف جام ه
مضيفــا ان حــل الصــراع هــو املدخــل احلقيقي للســالم 
ــزام باملرجعيــات  واحلــل العــادل والشــامل، يكــون بااللت
الســالم  ومبــادرة  الصلــة  ذات  الدوليــة  والقــرارات 

ــة. العربي

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأعــرب عــن تأييد اليمــن للحــوار الوطني الفلســطيني، 
ومســاعي إجنــاح االنتخابــات املقبلــة كخطــوة مهمــة، 
علــى طريــق توحيــد الصــف الفلســطيني، لنيــل 

حريتــه واســتقالله.

التأكيــد علــى دعــم شــعبنا  وجــدد بــن مبــارك 
الفلســطيني لنيــل حقوقــه التــي كفلتهــا لــه املواثيق 
الدوليــة، وتأييــد اليمــن لنتائــج هــذه االجتمــاع اخلــاص 

ــطني.43 ــق بفلس ــا يتعل ــرب فيم ــة الع ــوزراء اخلارجي ب

تكثيــف  يجــب  لبنــان:  خارجيــة  وزيــر 
جهودنــا إلعــادة االعتبــار ألولويــة القضيــة 

دوليــا الفلســطينية 

ــذا  ــة، إن ه ــربل وهب ــي ش ــة اللبنان ــر اخلارجي ــال وزي وق
االجتمــاع االســتثنائي جــاء فــي الوقــت املناســب، 
حملوريــة القضيــة الفلســطينية، التــي حتتــاج لتكاتــف 
ــادل  ــل ع ــاه ح ــع باجت ــى الدف ــادر عل ــد، ق ــي موح عرب

ــالم. ــق الس ــح حتقي ــامل يتي وش

ــرات  ــدورة احلاليــة تنعقــد فــي ظــل تغيي وأضــاف ان ال
دوليــة ومواقــف إقليميــة، مــا يدفعنــا لتكثيــف 
ــة القضيــة  ــار ألولوي ــا املشــتركة إلعــادة االعتب جهودن
وإعادتهــا  الدولــي،  الصعيــد  علــى  الفلســطينية 

للواجهــة ملواجهــة التعنــت اإلســرائيلي.

ــل  ــم متتث ــالل اإلســرائيلي ل وأوضــح أن ســلطات االحت
لقــرارات الشــرعية الدوليــة، بــل أمعنــت فــي تعميــق 
ــد  ــاك قواع ــي انته ــتمرت ف ــطيني، واس ــرح الفلس اجل

ــي. ــي أو قانون ــان دون رادع أخالق ــوق اإلنس حق

وأضافــت »فــي األشــهر املقبلــة يجــب أن نســمع 
التوصــل حلــل للقضيــة  وبقــوة، لضمــان  صوتنــا 
الفلســطينية، خاصــة أن الــدول الكبــرى تؤكــد نيتهــا 
الدفــع لتثبيــت االســتقرار فــي الشــرق األوســط، لكــن 
ــودة  ــالل وع ــاء االحت ــا دون إنه ــون ممكن ــتقرار يك أي اس
الفلســطينيني وقيــام الدولــة الفلســطينية«، مطالبــا 
اللجنــة الرباعيــة بتفعيــل دورهــا، والدفــع قدمــا 

ــطينية. ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــل حل للتواص

ــي  ــة الت ــالم العربي ــادرة الس ــالده مبب ــزام ب ــدد الت وج
ــي  ــون الدول ــادئ القان ــروت، ومبب ــة بي ــي قم ــت ف أطلق
واإلنســاني، والتأكيــد علــى حــل الدولتــني وقيــام 
ــا  ــدود 1967 وعاصمته ــى ح ــطينية عل ــة الفلس الدول
ــا  ــظ بهويته ــب أن حتتف ــي يج ــرقية، الت ــدس الش الق
العربيــة، وعــدم القبــول بتغييــرات فــي وضعهــا 
ــعبنا  ــوق ش ــى حق ــديد عل ــي، والتش ــي والدول القانون
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الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف، وفــي طليعتهــا 
ــودة. ــر والع ــر املصي ــق تقري ح

ــة االســتمرار فــي  ــد أهمي ــة لتأكي ــدول العربي ودعــا ال
دعــم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني »األونــروا«، 
لتبقــى علــى مــا تقدمــه جتــاه الالجئــني، حتــى التوصل 

ــم.44 ــادل لقضيته ــل ع حل

- وزيــر خارجية العــراق: القضية الفلســطينية 
ســتظل القضية املركزيــة للعرب

وشــدد وزيــر خارجيــة جمهوريــة العــراق فــؤاد حســني، 
ــة  ــتظل القضي ــطينية س ــة الفلس ــى أن القضي عل
ــن  ــت م ــالده الثاب ــف ب ــدا موق ــرب، مؤك ــة للع املركزي
القضيــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني 
فــي تقريــر املصيــر وتأطيــر هــذا احلــق مــن قبــل القيادة 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــات الس ــطينية ومؤسس الفلس
متطلعــا  الفلســطيني،  للشــعب  املمثلــة  وهــي 
ــية  ــريعية والرئاس ــات التش ــكل االنتخاب ــى أن تش إل
العــام  منتصــف  إجراؤهــا  املزمــع  الفلســطينية 
احلالــي مرحلــة مفصليــة مهمــة نحــو حتقيــق الرخــاء 

ــقيق. ــطيني الش ــعب الفلس ــتقرار للش واالس

وأعــرب الوزيــر حســني، عــن أملــه فــي اســتمرار الدعــم 
ــي  ــم ف ــن دور مه ــا م ــا له ــروا مل ــة األون ــي لوكال الدول
ــر  ــطيني وتوفي ــعب الفلس ــاة الش ــن معان ــل م التقلي

ــه. ســبل العيــش واالســتقرار ل

ــة  ــز دور جامع ــى تعزي ــل عل ــرورة العم ــد ض ــا أك كم
ــروف  ــذا الظ ــي ه ــة ف ــا اخملتلف ــة وآلياته ــدول العربي ال
التــي متــر بهــا املنطقــة، كونهــا متثــل اإلطــار الشــامل 
للعمــل العربــي املشــترك، الــذي يســاعد بشــكل 
ــا  ــا تأثيره ــة له ــوة إقليمي ــرك كق ــي التح ــل ف فاع
وموقعهــا املتميــز بحكــم مــا ميتلكــه أعضاؤهــا مــن 

ــروات. ــاٍت وث ــدراٍت وطاق ق

ــي  ــي ف ــه يأت ــاع كون ــة االجتم ــني، اهمي ــد حس واك
ِظــّل ظــروٍف دوليــٍة وإقليميــٍة حساســة تتطلــب ِمــن 
اجلميــع التعامــل معهــا مبــا يضمــن مصالــح وحقــوق 
الشــعوب العربيــة ومبــا يحقــق األمــن واالســتقرار 

ــة. للمنطق

ــع  ــاء م ــاد والبن ــل اجل ــى العم ــه إل ــن تطلع ــرب ع وأع
العالقــات  يخــدم  مبــا  اجلديــدة،  األميركيــة  اإلدارة 
ــتقرار  ــالم واالس ــق الس ــي حتقي ــهم ف ــتركة ويس املش
فــي ظــل العديــد مــن األزمــات التــي عصفــت باملنطقة 
خــالل الســنوات الســابقة، فضــال عــن تعزيــز التعــاون 

44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب فــي ظــل عــودة بعــض 
ــة45. ــاطات اإلرهابي النش

ــال  ــد االحت ــا: تصعي ــة موريتاني ــر خارجي وزي
ــي ــون الدول ــاك للقان ــطن انته ــي فلس ف

وقــال وزيــر الشــؤون اخلارجيــة للجمهوريــة املوريتانيــة، 
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، إن مبــدأ األرض مقابــل 
الســالم ومــا تقــوم بــه اســرائيل مــن تصعيــد مســتمر 
وتكثيــف االســتيطان ومحــاوالت تهويــد القــدس، 
وانتهــاك املقدســات، انتهــاك ممنهــج للقانــون الدولــي 

واجلهــود الدوليــة الراميــة لعمليــة الســالم.

ــق  ــت حل ــالده الثاب ــف ب ــي موق ــر املوريتان ــد الوزي وأك
ــي  ــيادة ف ــة، والس ــش بكرام ــي العي ــطيني ف الفلس
ــريف،  ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته ــة مس ــار دول إط
ودعــم جمهوريتــه جلميــع الفقــرات العاملــة فــي القرار 
ــطينية. ــة الفلس ــة بالقضي ــة املتعلق ــرح وخاص املقت

ــى اخلــروج فــي هــذا االجتمــاع بخطــوات مــن  ودعــا إل
ــة  ــي مواجه ــدة ف ــة جدي ــق ديناميكي ــأنها أن تخل ش

ــتجدة. ــات املس ــف التحدي مختل

وأشــاد باجلهــود اجلبــارة التــي تبذلهــا األمانــة العامــة 
ــذه  ــا ه ــة قضاي ــي خدم ــة ف ــدول العربي ــة ال جلامع
األمــة، والتــي تنعقــد فــي ســياق عربــي ودولــي خــاص 
أنتجتــه جملــة مــن التطــورات الدوليــة واإلقليميــة ملــا 

ــر مــن قضاياهــا املشــتركة.46 لهــا عميــق األث

وزيــر خارجيــة الكويــت: ندعم الشــعب الفلســطيني 
للحصــول علــى حقوقه املشــروعة

ــاح  ــر الصب ــد ناص ــت أحم ــة الكوي ــر خارجي ــدد وزي وج
ــال  ــي حي ــت واملبدئ ــالده الثاب ــف ب ــى موق ــد عل التأكي
قضيــة العــرب املبدئيــة، وهــي القضيــة الفلســطينية، 
ــب  ــوف جلان ــم والوق ــه الدع ــة أوج ــدمي كاف ــي تق وف
شــعبنا، حلــني احلصــول علــى حقوقــه الشــرعية 
الكاملــة، وإيجــاد حــل عــادل للســالم الدائــم، املتمثــل 
بحــل الدولتــني، والــذي يــؤدي الــى قيــام الدولــة 
ــى  ــرقية عل ــدس الش ــا الق ــطينية، وعاصمته الفلس
ــران عــام 1967، طبقــا لقــرارات  ــع مــن حزي حــدود الراب
الســالم  ومبــادرة  الصلــة  ذات  الدوليــة  الشــرعية 

ــة. العربي

ولفــت الــى أننــا أحــوج مــا نكــون الــى االلتــزام لتوحيد 
ــل  ــا، والعم ــاوز خالفاتن ــكنا وجت ــز متاس ــا وتعزي مواقفن
ــات  ــذه التحدي ــة ه ــدروس ملواجه ــق وم ــكل منس بش

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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التــي تواجــه منطقتنــا، مشــيرا إلــى أن وجــود املوقــف 
العربــي اجلامــع، يحقــق احلمايــة لألمــن العربــي، ويخدم 

املصالــح العربيــة املشــتركة.47

العربــي  العمــل  املغربــي:  اخلارجيــة  وزيــر 
العادلــة  التســوية  مــع  متــازم  املشــترك 

الفلســطينية للقضيــة 

ــاون  ــة والتع ــؤون اخلارجي ــر الش ــال وزي ــه، ق ــن جانب م
ــة  ــاوب اململك ــة، إن جت ــر بوريط ــي ناص ــي املغرب الدول
ــة  ــن الرغب ــع م ــر ناب ــادرة األردن ومص ــع مب ــة م املغربي
فــي حتقيــق انطالقــة جديــدة للعمــل العربــي املشــترك 
ــي،  ــم العرب ــه العال ــي تواج ــات الت ــل التحدي ــي ظ ف
ــل  ــي حتت ــطينية، الت ــة الفلس ــها القضي ــى رأس وعل

ــا. ــدارة اهتمامن ص

وأضــاف ان االجتمــاع يشــكل بدايــة خللــق أرضيــة 
ــل  ــة، والتعام ــح دول املنطق ــل مصال ــتركة، تكف مش
ــا  ــا، داعي ــتى أنواعه ــات بش ــة التحدي ــة ملواجه بواقعي
ألن يكــون االجتمــاع نقطــة حتــول الســترجاع ســلطة 
ــق  ــة، وخل ــا امللح ــوية القضاي ــي تس ــي ف ــرار العرب الق
التــوازن املطلــوب لدعــم القضيــة الفلســطينية، نحــو 
ــطني  ــة فلس ــة دول ــزاع، إلقام ــذا الن ــي له ــل النهائ احل

ــدس. ــا الق وعاصمته

ــالزم  ــي املشــترك مت وأوضــح بوريطــة أن العمــل العرب
الفلســطينية،  للقضيــة  العادلــة  التســوية  مــع 
ــة  ــوب مواصل ــر، واملطل ــى اآلخ ــس عل ــا ينعك فكالهم
ــار  ــبث بخي ــة للتش ــاعي الهادف ــاح املس ــز إلجن التركي
التفــاوض واحلــوار، لبلــوغ الغايــة املنشــودة لقيــام 
ــتقرار  ــالم واالس ــق الس ــطينية، وحتقي ــة الفلس الدول

ــط. ــرق األوس ــي الش ف

ــة  ــى القضي ــاظ عل ــزم باحلف ــرب ملت ــاف ان املغ وأض
الفلســطينية، لتكــون قضيــة وطنيــة مغربيــة حتــى 
ــم  ــي فه ــرب ف ــف املغ ــدا موق ــا، مؤك ــل له ــاد ح إيج
حتقيــق  حتــى  الفلســطينية،  القضيــة  ومناصــرة 
حــل الدولتــني، الفتــا إلــى ان جلنــة القــدس ســتواصل 
ــاع  ــة، والدف ــذه املدين ــاص له ــع اخل ــن الوض ــاع ع الدف

ــة.48 ــذه املدين ــة له ــة التاريخي ــن الهوي ع

القضيــة  اجلزائــري:  اخلارجيــة  وزيــر 
اهتماماتنــا قائمــة  رأس  حتتــل  الفلســطينية 

وقــال وزيــر اخلارجيــة اجلزائــري صبــري بوقــدوم، إن 
القضيــة الفلســطينية حتتــل رأس قائمــة االهتمامــات، 

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــا. ــرب جميع ــوب الع ــي قل ــة ف ــن مكان ــا م ــا له مل

ــب  ــت أصع ــطينية عاش ــة الفلس ــاف ان القضي وأض
فتراتهــا فــي املرحلــة األخيــرة فــي ظــل االنحيــاز 
اإلدارة  قبــل  مــن  اإلســرائيلي  لالحتــالل  الفاضــح 
بحــق  اجلائــرة  وقراراتهــا  الســابقة  األميركيــة 

. لفلســطينيني ا

مــن  املبــادرة  زمــام  باســتعادة  بوقــدوم  وطالــب 
ــار  ــث مس ــادة بع ــة إلع ــروف املالئم ــر الظ ــل توفي أج
املفاوضــات علــى أســاس مرجعيــات الســالم املتوافــق 
عليهــا دوليــا، ووفــق اللوائــح األمميــة، ومبــادئ الشــرعية 
الدوليــة ذات الصلــة، ومبــادرة الســالم العربيــة، بالنظر 

ــتجدة. ــروف املس للظ

وشــدد علــى أن حساســية املرحلــة تتطلــب قبــل كل 
شــيء، ترتيــب البيــت الداخلــي، وتضافــر اجلهــود ووضــع 
ــار،  ــوق كل اعتب ــطينية ف ــة الفلس ــة القضي مصلح
ــة منســجمة  ــى أن تكــون املواقــف العربي واحلــرص عل

مــع املصالــح القوميــة املشــتركة.

ــة فــي  ــري باجلهــود املبذول ــة اجلزائ ــر اخلارجي وأشــاد وزي
ســبيل رص الصــف الفلســطيني، وحيــا قيــام الرئيــس 
الهامــة  باخلطــوة  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
االنتخابــات،  لتنظيــم  مواعيــد  بتحديــد  املتمثلــة 
معربــا عــن أملــه فــي أن تســهم فــي تقويــة املصاحلــة 

ــطيني. ــف الفلس ــد املوق وتوحي

وشــدد علــى أن بــالده التــي احتضنــت فــي اإلعــالن عــن 
ــي/  ــرين الثان ــي 15 تش ــطينية ف ــة الفلس ــام الدول قي
ــروط  ــت والالمش ــا الثاب ــد موقفه ــر 1988، تؤك نوفمب
ــه،  ــة حقوق ــترجاع كاف ــي اس ــعبنا ف ــق ش ــم حل الداع
وقيــام دولتــه املســتقلة علــى حــدود عــام 1967 كاملــة 
ــادرة  ــاس مب ــى أس ــدس، عل ــا الق ــيادة وعاصمته الس

ــة.49 الســالم العربي

وزيــر اخلارجيــة الليبــي: القضية الفلســطينية 
ــى رأس أولوياتنا عل

ــيالة،  ــر س ــد الطاه ــا محم ــة ليبي ــر خارجي ــد وزي وأك
ــا،  ــى رأس أولوياتن ــي عل ــطينية تأت ــة الفلس أن القضي
حيــث متــر بــأدق وأخطــر فتراتهــا نتيجــة جتاهــل حقــوق 
ــل  ــق احل ــف بأف ــكاد تعص ــطيني، وت ــعب الفلس الش

ــا. ــالم برمته ــة الس وبعملي

وقــال ســيالة دعــم صمــود شــعبنا وحقــه فــي إقامــة 
دولتــه املســتقلة علــى أرضــه، وعاصمتهــا القــدس، 

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــا دول ــي تتخذه ــوات الت ــالده للخط ــم ب ــددا دع مج
ــر  ــراءات غي ــة اإلج ــا ملواجه ــا ودولي ــطني إقليمي فلس
القابلــة  غيــر  بحقوقهــا  متــس  التــي  القانونيــة، 

للتصــرف.

بإجــراءات  الرئيــس محمــود عبــاس  بقــرار  ورحــب 
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية، قائــال: نتمنــى 
االنتخابــات  تنظيــم  فــي  النجــاح  للفلســطينيني 
ــم  ــى دع ــددا عل ــعبهم«، مش ــات ش ــق تطلع لتحقي
ــف  ــد املوق ــق لتوحي ــة كطري ــة الوطني ــالده للمصاحل ب
ــاع  ــة، للدف ــركات املقبل ــزز التح ــا يع ــطيني، مب الفلس

ــة. ــه العادل ــعبنا وقضيت ــوق ش ــن حق ع

ــي  ــوار الوطن ــي باحل ــة الليب ــر اخلارجي ــب وزي ــا رح كم
ــة، لدعــم  ــة مصري الــذي ســيجرى فــي القاهــرة برعاي
ــه  ــارك في ــال أن تش ــي، آم ــتحقاق االنتخاب ــاز االس وإجن

ــطينية.50 ــل الفلس ــة الفصائ كاف

ــادة  ــوب إع ــد وج ــارات يؤك ــة اإلم ــر خارجي وزي
ــة فلســطينية ــاده الداعــم إلقامــة دول موقــف ب

ــور  ــي أن ــة اإلمارات ــة للشــؤون اخلارجي ــر الدول وأكــد وزي
قرقــاش، موقــف بــالده الداعــم إلقامــة دولة فلســطني، 
ــران  ــن حزي ــع م ــدود الراب ــى ح ــدس عل ــا الق وعاصمته

عــام 1967.

ودعــا قرقــاش، إلــى زخــم جديــد إلطــالق عمليــة 
الســالم فــي الشــرق األوســط، ومواصلــة تقــدمي الدعم 
لشــعبنا الفلســطيني، والتركيــز علــى حجــم الدعــم 
ــية  ــة السياس ــود للعملي ــر اجلم ــا، وكس ــا وعاملي دولي
ــات  ــة واملرجعي ــرعية الدولي ــرارات الش ــاس ق ــى أس عل

ــة. الثابت

واإلقليميــة  الدوليــة  اجلهــود  كافــة  دعــم  وأكــد 
املبذولــة، مضيفــا ان هنــاك اجماعــا عربيــا ضــد 
إجــراءات إســرائيل غيــر القانونيــة، والتــي تشــكل 

عقبــة أمــام حــل الدولتــني.

بــالده  مواصلــة  إلــى  اإلماراتــي  الوزيــر  وأشــار 
تقــدمي الدعــم الــالزم، لتلبيــة احتياجــات شــعبنا 
الفلســطيني، وحتقيــق التنميــة املســتدامة أســوة 

العالــم.51 شــعوب  ببقيــة 

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــد دعــوة الرئيــس  ــر خارجيــة الســودان: نؤي وزي
محمــود عبــاس لعقــد مؤمتــر دولــي للســام

ــد  ــة الســودان محمــد شــريف عب ــر خارجي وأعــرب وزي
اهلل، عــن تأييــده لدعــوة الرئيــس محمــود عبــاس لعقد 

مؤمتــر دولــي للســالم.

ــد  ــاس لعق ــود عب ــس محم ــوة الرئي ــد دع ــال: نؤي وق
ــرى أن  ــام 2021، ون ــع الع ــالم مطل ــي للس ــر دول مؤمت
ــة  ــل فرص ــوى ميث ــذه الدع ــع ه ــي م ــاوب الدول التج
يجــب اغتنامهــا لتحقيــق الســالم، داعيــا أميــركا 

ــادرة. ــذه املب ــم ه لدع

وأضــاف، ان القضيــة الفلســطينية ســتظل مــن أهــم 
ــا  ــة، وقناعتن ــا العربي ــه قضايان ــي تواج ــات الت التحدي
ــوية  ــي دون تس ــن يأت ــتقرار ل ــالم واالس ــة أن الس الثابت
ــة  ــام الدول ــرائيلي وقي ــي اإلس ــراع العرب ــاملة للص ش
الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة والقابلة للحياة 
وعاصمتهــا القــدس الشــريف علــى حــدود الرابــع مــن 
ــة  ــرعية الدولي ــرارات الش ــق ق ــام 1967 وف ــران ع حزي
ــك  ــالل وتفكي ــة، وإنهــاء االحت ــادرة الســالم العربي ومب
املســتوطنات وإلغــاء خطــة الضــم اإلســرائيلية وليــس 
ــرقية  ــدس الش ــاس بالق ــدم املس ــط، وع ــا فق تعليقه

ورفــض نقــل ســفارات الــدول إليهــا.

القــرار  ملشــروع  دعمــه  الســوداني،  الوزيــر  وأكــد 
الداعــي لتعزيــز التضامــن العربــي والدعــم الالمحــدود 
ــتقرار  ــن واالس ــق األم ــطينية وحتقي ــة الفلس للقضي

ــي. ــم العرب ــي العال ف

ــات،  ــدة حتدي ــة ع ــرة املاضي ــهدت الفت ــد ش ــال لق وق
ــي  ــى األمــن القومــي العرب ــر مباشــر عل كان لهــا تأثي
ــة  ــات الداخلي ــتمرار الصراع ــي، واس ــي والدول واإلقليم
فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، والتنافــس اإلقليمــي 
ــن  ــى االم ــلبا عل ــر س ــا أث ــا، م ــي بلدانن ــي ف والدول

ــي.52 ــي العرب القوم

ســلطنة عمــان تؤكــد علــى املرجعيــات األمميــة 
القضيــة  حلــل  العربيــة  الســام  ومبــادرة 

لفلســطينية ا

ــان  ــلطنة عم ــم لس ــدوب الدائ ــال املن ــه، ق ــن جانب م
ــي: إن  ــد اهلل الرحب ــة عب ــدول العربي ــة ال ــي جامع ف
عمــان تدعــم القضيــة الفلســطينية، ومتثــل ذلــك فــي 
ــه  ــى أخي ــارق، إل ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــن الس ــالة م رس
ــي  ــت املوقــف العمان ــاس، أكــد فيهــا ثواب محمــود عب
ــى  ــد عل ــا للتأكي ــطينية، داعي ــة الفلس ــاه القضي جت

52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــول  ــة حلص ــالم العربي ــادرة الس ــة ومب ــات األممي املرجعي
ــتقالل. ــة واالس ــى احلري ــقيق عل ــطني الش ــعب فلس ش

ــد  ــطينية، واي ــة الفلس ــاح املصاحل ــي إلجن ــا الرحب ودع
دور مصــر فــي إنهــاء االنقســام، مرحبــا بــكل النتائــج 
التــي تعيــد الزخــم للقضيــة الفلســطينية، وتشــجع 
ــام  ــع باهتم ــد للدف ــن جدي ــودة م ــي للع ــع الدول اجملتم
العالــم جتــاه القضيــة الفلســطينية فــي اعلــى 

ــه.53 اهتمام

ــان  ــال وضم ــاء االحت ــادي بإنه ــال: نن الصوم
ــر ــر املصي ــودة وتقري ــق الع ح

وقــال وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة جلمهوريــة 
الصومــال الفيدراليــة بــالل محمــد عثمــان، إننــا نؤكــد 
ــا  ــي رأس أولوياتن ــطينية، فه ــة الفلس ــا للقضي دعمن
بإنهــاء االحتــالل  ننــادي  واهتمامــات بالدنــا، كمــا 
ــر  ــطيني وتقري ــعب الفلس ــودة للش ــق الع ــان ح وضم
وعاصمتــه  املســتقلة  دولتــه  قيــام  فــي  مصيــره 

ــرقية. ــدس الش الق

ــة  ــدور اململكــة األردني ــه ل ــره وترحيب وأعــرب عــن تقدي
الهاشــمية فــي احلفــاظ علــى األماكــن املقدســة فــي 
ــا  ــة الســالم فــي املنطقــة، الفت القــدس، ولدفــع عجل
ــا  ــف القضاي ــث مختل ــوم لبح ــاع الي ــى أن االجتم ال
ذات األهميــة، وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية 

ــا. وتطوراته

وكان وزراء اخلارجيــة العــرب قــد عقــدوا قبيــل انطــالق 
أعمــال االجتمــاع، جلســة تشــاورية بحضــور وزيــر 
اخلارجيــة املصــري ســامح شــكري، رئيــس الــدورة 
احلاليــة جمللــس اجلامعــة العربيــة، واألمــني العــام 
جلامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، ووزراء 

اخلارجيــة العــرب.

ــأن  ــر بش ــات النظ ــادل وجه ــة تب ــالل اجللس ــرى خ وج
التطــورات العربيــة عامــة، والفلســطينية خاصــة، 
ــول  ــق ح ــد، والتواف ــي موح ــف عرب ــورة موق ــدف بل به
ــارئ. ــاع الط ــن االجتم ــدر ع ــرر أن يص ــرار املق ــروع الق مش

ــوزاري  ــاع ال ــي االجتم ــطني ف ــة فلس ــد دول ــرأس وف وت
الطــارئ وزيــر اخلارجيــة واملغتربــني ريــاض املالكــي، 
بحضــور الســفير املنــاوب باجلامعــة مهنــد العكلــوك، 
بالــوزارة  العربيــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة  ومديــر 
الســفير فايــز أبــو الــرب، واملستشــار تامــر الطيــب مــن 

ــة.54 ــة العربي ــطني باجلامع ــة فلس مندوبي

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ضــرورة  يؤكــد  مصــر  لــدى  تونــس  ســفير 
ــم  ــتركة لدع ــة مش ــة عربي ــى رؤي ــق عل التواف

الفلســطينية القضيــة 

ــة  ــدى جمهوري ــية ل ــة التونس ــفير اجلمهوري واكد س
مصــر العربيــة محمــد بــن يوســف: أن تونــس الرئيــس 
احلالــي للجامعــة العربيــة، والعضــو العربــي غيــر 
الدائــم فــي مجلــس األمــن بــادرت منــذ الدعــوة لهــذا 
االجتمــاع الطــارئ باجــراء مشــاورات مــع ببعــض 
الــدول الشــقيقة للتاكيــد علــى ضــرورة التوافــق 
علــى رؤيــة عربيــة مشــتركة تســتند علــى املرجعيــات 
ــة  ــم القضي ــة لدع ــالم العربي ــادرة الس ــة ومب الدولي
االهتمــام  صــدارة  إلــى  وإعادتهــا  الفلســطينية، 
ــية،  ــة السياس ــاء العملي ــى إحي ــل عل ــي، والعم الدول
ــق  ــة بتحقي ــراف املعني ــع األط ــة جلمي ــاركة فاعل مبش
الســالم الدائــم والعــادل والشــامل فــي منطقــة 

ــط. ــرق األوس الش

ــة  ــة الرباعي ــيما اللجن ــة وال س ــة الدولي ــا اجملموع ودع
ــى تكثيــف  ــة للســالم فــي الشــرق األوســط ال الدولي
جهودهــا الســئناف املفاوضــات املباشــرة بــني اجلانبــني 
لفــرض  حــد  ووضــع  واإلســرائيلي،  الفلســطيني 
سياســة األمــر الواقــع التــي تنتهجهــا ســلطات 
ــا وكل  ــطينية وضمه ــي الفلس ــي األراض ــالل ف االحت
اجلهــود الراميــة لتقويــض حــل الدولتــني، وإهــدار فــرص 

ــا. ــي منطقتن ــش ف ــن والتعاي ــالم واألم الس

وأكــد اســتعداد بــالده املســاهمة فــي أي حتالــف 
اقليمــي أو دولــي يرمــي إلــى دفــع خيــار الســالم 
ــه،  ــقيق مطالب ــطيني الش ــعب الفلس ــق للش ويحق
وميكنــه مــن اســترداد حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف 
ــى  ــة الفلســطينية احلــرة املســتقلة عل وإقامــة الدول

ــرقية. ــدس الش ــا الق ــام 1967 وعاصمته ــدود ع ح

واســتعرض بــن بوســف الــدور التونســي فــي مجلــس 
االمــن فــي دعــم القضيــة الفلســطيني، قائال: »عملت 
تونــس فــي مجلــس االمــن الدولــي علــى تأمــني أســباب 
جنــاح جلســة النقــاش اخملصصــة لبحــث الوضــع فــي 

الشــرق االوســط مبــا فــي ذلــك فلســطني«.

ــف  ــدة املوق ــي ووح ــف العرب ــة املوق ــاف: أن صالب وأض
ــز  ــي تعزي ــيا ف ــرطا أساس ــا ش ــطيني باعتباره الفلس
موقفنــا التفاوضي بشــأن عمليــة الســالم وجهودنا في 
الدفــاع عــن احلقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني 
الشــقيق، تبــرز أهميــة دعــوة الرئيــس محمــود عبــاس 
إجــراء االنتخابــات العامــة، مــا يعــد خطــوة أساســية 

فــي املصاحلــة«.
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وشــدد علــى ضــرورة ايفــاء اجملتمــع الدولــي بالتزاماتــه، 
إزاء وكالــة األونــروا مبــا يضمــن قيامهــا مبهامهــا 

واســتمرار خدماتهــا لالجئــني الفلســطينيني.55

بالقــدس  املتاجــر  أصحــاب  مينــع  االحتــال 
رفــع إغــاق  القدميــة مــن افتتاحهــا رغــم 

»كورونــا”

ــال  ــاب احمل ــرائيلي أصح ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق منع
مــن  القدميــة  القــدس  فــي  التجاريــة  واملصالــح 
ــروس  ــبب في ــالق بس ــة االغ ــع حال ــم رف ــا رغ افتتاحه

»كورونــا”.

وقــال مراســلنا، إن عناصــر ممــا تســمى »شــرطة 
القشــلة« بالقــدس احملتلــة، نفــذت اليــوم االثنــني، 
جــوالت فــي البلــدة القدميــة مــن املدينــة احملتلــة، 
وأجبــرت غالبيــة أصحــاب احملــالت التجاريــة علــى 

بالقــوة. إغالقهــا 

وأضــاف رئيــس جلنــة جتــار القــدس حجــازي الرشــق فــي 
حديــث مــع »وفــا«، ان قــوات االحتــالل هــددت أصحــاب 
ــم  ــة مبخالفته ــدة القدمي ــي البل ــة ف ــالت التجاري احمل
بقيمــة 10 آالف شــيقل، رغــم فــك اإلغــالق بالعاصمــة 
ــتهداف  ــي اس ــك ف ــا«، وذل ــبب »كورون ــس، بس ــوم أم ي

واضــح لضــرب اقتصــاد اهالــي البلــدة القدميــة.

وأشــار الرشــق، الــى أن ســلطات االحتــالل فكــت 
ــة،  ــدس الغربي ــي الق ــة ف ــالت التجاري ــن احمل ــالق ع اإلغ
ــة 2-7- ــخ 27-12-2020 ولغاي ــن تاري ــتمر م ــذي اس ال

2021، فيمــا أبقــت غالبيــة احملــالت التجاريــة فــي 
القــدس القدميــة مغلقة، مــا عــدا التموينيــة واخلضــار 
ــن  ــرة م ــدادا كبي ــتقبالها اع ــة اس ــه، بحج والفواك
ــي اســتمرارا لســعي  ــة تأت ــع واهي اجلمهــور، وهــي ذرائ
ســلطات االحتــالل إلــى خنــق االقتصــاد الفلســطيني 

ــدس.56 ــي الق ف

ــاة  ــر حي ــة توفي ــدون أهمي ــون يؤك ــيون أوروبي دبلوماس
ــل ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــذ مس ــكان وتالمي ــة لس آمن

أكــدت مديــرة مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون 
اإلنســانية لدى فلســطني »أوتشــا« ســارة مســكروفت، 
واملمثلــة اخلاصــة ملنظمــة اليونيســيف فــي فلســطني 
ــوم  ــب الي ــون وأجان ــيون أوروبي ــي، ودبلوماس ــيا امل لوس
ــكان  ــه لس ــاة آمن ــر حي ــة توفي ــى أهمي ــني، عل االثن

وتالميــذ مســافر يطــا جنــوب اخلليــل.

جــاء ذلــك خــالل زيارتهــم مدرســة »أم قصــة/ مدرســة 
55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــدم ف ــددة باله ــم 20« امله ــود رق ــدي والصم التح
ــة اخملتلطــة  ــن، ومدرســة املســافر الثانوي ــة الزويدي قري
فــي قريــة الفخيــت، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة التربية 
ــة  ــات الدولي ــن املؤسس ــدد م ــاركة ع ــم ومش والتعلي

واحملليــة.

واطلــع الدبلوماســيون األوروبيــون خــالل لقاءاتهــم 
باألهالــي فــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل، علــى 
الظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها، واملشــاكل التــي 
تواجههــم فــي ظل املمارســات واالجــراءات اإلســرائيلية 
واملســتوطنني،  االحتــالل  جنــود  بــني  األدوار  وتبــادل 
ــة  ــم، خاص ــم وترحيله ــق عليه ــى التضيي ــة ال الهادف
ــة  ــن عرقل ــال م ــدارس واألطف ــذ امل ــه تالمي ــا يعاني م

ــة. ــداءات متواصل واعت

وشــدد الدبلوماســيون، علــى ضــرورة توفيــر حيــاة آمنــة 
ــذه  ــكان ه ــبة لس ــة مناس ــة صحي ــرمي وبيئ ــش ك وعي
ــان  ــا، وضم ــا برمته ــافر يط ــي مس ــرب ف ــرى واخل الق
حقــوق التالميــذ فــي الوصــول للتعليــم بشــكل هــادئ 

ــل. ــات وعراقي ــن، ودون أي منغص وآم

وشــرح رئيــس بلديــة يطــا عيســى ســميرات، والوكيــل 
التربيــة  وزارة  فــي  التعليميــة  للشــؤون  املســاعد 
والتعليــم ثــروت زيــد، ومديــر تربيــة يطــا ياســر 
صالــح، ورؤســاء اجملالــس القرويــة فــي جتمعــات الباديــة 
ــراء  ــي ج ــذ واألهال ــه التالمي ــا يعاني ــا، م ــافر يط ومس
ممارســات واعتــداءات االحتــالل املتواصلــة عليهــم، 
ــد هــدم مســاكنهم وخيمهــم  وعيشــهم حتــت تهدي
ــني ان  ــم، موضح ــم وترحيله ــار مياهه ــم وآب ومنازله
ــم  ــة إلرغامه ــتوطنيه الرامي ــالل ومس ــاوالت االحت مح
علــى الرحيــل جميعهــا بــاءت وســتبوء بالفشــل 
لتجــذر األهالــي بأراضيهــم وممتلكاتهــم، وشــددوا علــى 
ضــرورة جلــم االحتــالل ومســتوطنيه وفضــح اعتداءاتــه 
الدولــي، ومتابعــة هــذه  وممارســاته امــام اجملتمــع 
االعتــداءات فــي املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية 

ــة. الدولي

وأشــار ممثلــو عــدد مــن املؤسســات الدوليــة ممــن 
ــادة  ــة زي ــى أهمي ــة، ال ــارة التضامني ــي الزي ــاركوا ف ش
ــي مــدارس مســافر يطــا،  ــة ف ــل الغــرف الصفي وتأهي
ــانية  ــاعدات إنس ــن مس ــن م ــا أمك ــر م ــدوا بتوفي ووع
ودعــم لألهالــي الذيــن طالبــوا بدورهــم بتحســني 
ودعــم  والصحيــة،  التعليميــة  اخلدمــات  مســتوى 
الطلبــة احملتاجــني، وبنــاء املزيــد مــن املــدارس والعيــادات 
الصحيــة فــي مســافر يطــا املســتهدفة واملهــددة مــن 

ــالل.57 ــل االحت قب

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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بنــاء  بأعمــال  يشــرعون  مســتوطنون 
اســتيطانية فــي أراضــي عينابــوس جنــوب 

بلــس نا

شــرع مســتوطنون، اليــوم االثنــني، بأعمــال بنــاء 
اســتيطانية في اراضــي املواطنــني مت جتريفهــا فــي 

قريــة عينابــوس جنــوب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــاء  غســان دغلــس، إن املســتوطنني شــرعوا بأعمــال بن
اســتيطانية فــي أراٍض جــرى جتريفهــا قبــل نحــو شــهر، 

ــوس. فــي منطقــة عــراق ميــالدي شــمال بلــدة عيناب

ــم )3(  ــوض رق ــي ح ــع ف ــي تق ــذه األراض ــاف ان ه واض
ــي  ــجلة ف ــة مس ــي قطع ــرة، وه ــرش والوع ــع الع موق
ــة  ــا لعائش ــود ملكيته ــم )56(، تع ــل رق ــة وحتم املالي

ــادة. ــاح زي ــة الصب وصفي

التــي  التجريــف  أن عمليــات  إلــى  دغلــس  وأشــار 
املنطقــة، لتوســعة حــدود مســتوطنة  شــهدتها 
ــوب  ــرى جن ــت ق ــي س ــى أراض ــة عل ــهار« املقام »يتس
نابلــس، وتتمــدد علــى حســاب أراضــي املواطنــني.58

اخلارجيــة: هــدم »حمصــة« اســتخفاف إســرائيلي 
متعمــد بالشــرعية الدوليــة وقراراتهــا

ــلطات  ــدم س ــني، إن ه ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  قال
االحتــالل اإلســرائيلي، خربــة حمصــة الفوقــا فــي 
األغــوار الشــمالية، يعكــس متردهــا علــى القانــون 
ــات  ــتخفافها باإلدان ــف، واس ــات جني ــي واتفاقي الدول
وترحيــل  الهــدم  وجرائــم  لالســتيطان،  الدوليــة 
واملطالبــات  الدوليــة  واملناشــدات  الفلســطينيني، 

ــم. ــك اجلرائ ــف تل بوق

ــني، ان  ــوم االثن ــا، الي ــان له ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وأضاف
ذلــك فــي حــد ذاتــه رســالة واضحــة للمجتمــع الدولي 
إلقناعــه بعــدم جــدوى تلــك االدانــات واملناشــدات، 
ومفادهــا بــأن املطلــوب اتخــاذ إجــراءات عمليــة ملزمــة 
لتنفيــذ القــرارات األمميــة ذات الصلــة، وفــي مقدمتهــا 
القــرار 2334، وفــرض عقوبــات علــى االحتــالل إلجبــاره 

ــي. ــاع إلرادة اجملتمــع الدول ــى االنصي عل

وأدانــت عمليــات التغــول االســتيطاني املتصاعــدة فــي 
ــا  ــة مب ــة احملتل ــي الضف ــة ف ــكان ومنطق ــن م ــر م أكث
فــي ذلــك عمليــات االســتيالء علــى االراضي وســرقتها، 
وهــدم املنــازل واملنشــآت، وتهجيــر وطــرد وترحيــل 

ــكناهم  ــن س ــن أماك ــطينيني م ــني الفلس املواطن

58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــع  ــي جمي ــتيطان ف ــق االس ــيع وتعمي ــح توس لصال
املناطــق املصنفــة »ج« وأســرلتها.

كمــا أدانــت الــوزارة اقــدام قــوات االحتــالل علــى 
ــة  ــرة الثاني ــة للم ــة حمص ــام خرب ــر خي ــدم وتدمي ه
علــى التوالــي، بعــد أن شــهدت خــالل األيــام القليلــة 
ــد  ــيني لعدي ــني الدبلوماس ــرة للممثل ــة تظاه املاضي
ــوا  ــن أعلن ــي، الذي ــاد األوروب ــا دول االحت ــا فيه ــدول، مب ال
ــر  ــى توفي ــل عل ــة، والعم ــع اخلرب ــم م ــن دوله تضام

ــا.59 ــة له احلماي

ايرلنــدا: عمليــات الهــدم والتهجيــر فــي خربــة 
للقانــون  حمصــة عمــل شــنيع ومخالــف 

ــي الدول

قلقهــا  عــن  اإليرلنديــة  اخلارجيــة  وزارة   أعربــت 
الشــديد مــن زيــادة خطــر التهجيــر الفعــال للمدنيــني 
الفلســطينيني، فــي إشــارة الــى عمليــات الهــدم 
ــالل اإلســرائيلي  ــوات االحت ــي نفذتهــا ق ــر الت والتهجي
فــي خربــة حمصــة باألغــوار الشــمالية، ووصفــت ذلــك 
ــتضعفني«. ــكان املس ــد الس ــنيعة ض ــال الش بـ« باألعم

وقــال وزيــر اخلارجيــة اإليرلنديــة، ســيمون كوفينــي: »إن 
االســتيالء علــى املبانــي فــي هــذا اجملمــع، والتــي أقيمت 
ــكات  ــابق ملمتل ــدم الس ــد اله ــانية بع ــاعدة إنس مبس
اجملمــع مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية فــي تشــرين 
ــر، هــي أعمــال شــنيعة ضــد الســكان  ــي/ نوفمب الثان
الدولــي،  اإلنســاني  القانــون  املســتضعفني. يحظر 
وال ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التدميــر غيــر 
الضــروري للممتلــكات اخلاصــة. إننــي مســتاء بشــكل 
خــاص مــن اســتمرار عمليــات الهــدم، بــل وزيادتهــا فــي 
ــلطات  ــزام الس ــن الت ــم م ــى الرغ ــي، عل ــام املاض الع
الســكنية  املبانــي  بعــدم اســتهداف  اإلســرائيلية 

ــد 19«. ــة كوفي ــالل جائح ــطينية خ الفلس

ــدم  ــات اله ــاهم عملي ــدي: »تس ــر اإليرلن ــاف الوزي وأض
فــي خلــق بيئــة معيشــية صعبــة للمجتمعــات 
الفلســطينية املتضررة. إننــي قلــق للغايــة بشــأن زيادة 
ــرائيل،  ــني. وأدعو إس ــال للمدني ــر الفع ــر التهجي خط
ــذا  ــاه ه ــا جت ــاء بالتزاماته ــى الوف ــة، إل ــوة محتل كق
املتمثلــة  الضــارة  عن ممارســتها  والتوقــف  اجملمــع 
ــطينية.«60 ــكات الفلس ــدم املمتل ــالء وه ــات اإلخ بعملي

59  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم  ــون عامه ــدس يدخل ــن الق ــرى م ــة أس أربع
الـــ02 فــي ســجون االحتــال

دخــل أربعــة أســرى مقدســيون، اليــوم اإلثنــني، عامهــم 
ــث مت  ــرائيلي، حي ــالل اإلس ــجون االحت ــي س الـــ 20 ف

ــام 2002. ــاال ع ــم أطف اعتقاله

ــد  ــير أحم ــه، إن األس ــان ل ــي بي ــير ف ــادي األس ــال ن وق
صــالح الديــن شــويكي، اعتقــل وكان يبلــغ مــن العمــر 
ــة  ــالل عملي ــاص خ ــه بالرص ــد إصابت ــا(، بع )14 عام
ــا  ــا، فيم ــجن 20 عام ــه بالس ــم علي ــال، وحك االعتق
ارتقــى صديقــه ســامر أبــو ميالــة شــهيًدا فــي اليــوم 

ــه. ذات

وأضــاف أن األســير مهنــد نايــف جويجــان، اعتقــل وكان 
عمــره )16 عامــا(، وحكــم عليــه االحتــالل بالســجن 25 

. ما عا

وأوضــح أن األســير أمجــد محمــد أبــو رميلــه، اعتقــل 
االحتــالل  عليــه  وحكــم  عامــا(،   15( عمــره  وكان 

ــاة. ــدى احلي ــجن م بالس

ولفــت النــادي إلــى ان األســير ســمير ياســر حســونة، 
اعتقــل وهــو فــي الـــ18 مــن عمــره، ويقضــي حكمــا 

ــاة.61 ــدى احلي ــجن م بالس

األســير علــي برغوثــي يــروي تفاصيــل اعتقالــه 
القاســية وحلظــات التنكيــل بــه

تفاصيــل  عامــا(،   25( برغوثــي  علــي  األســير   روى 
يــد جيــش  والهمجيــة علــى  القاســية  اعتقالــه 

بــه. التنكيــل  وحلظــات  اإلســرائيلي،  االحتــالل 

ــير  ــن األس ــن ع ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ ونقل
ــي  ــرب رام اهلل، ف ــمال غ ــر ش ــة كوب ــن قري ــي م برغوث
ــي  ــهادته الت ــني، ش ــوم اإلثن ــا الي ــادر عنه ــر ص تقري
ــي/  ــون الثان ــي 21 كان ــه ف ــوم اعتقال ــذ ي ــا من وثقته

ــي. ــر املاض يناي

ونقلــت الهيئــة االفــادة عــن األســير قولــه إن عناصــر 
مــن املســتعربني داهمــت منزلــه فجــرا، وأخــذوا ينــادون 
ــه،  ــد خروج ــوت، وبع ــرات الص ــطة مكب ــه بواس علي
باجتاههــم  أجبــروه علــى خلــع مالبســه والســير 
ــه،  ــادوه لســاحة بيت ــم اقت بطريقــة عكســية، ومــن ث
ــرب  ــه بالض ــداء علي ــه واالعت ــق مع ــدأوا بالتحقي وب
واللكمــات علــى كافــة أنحــاء جســده، كمــا تعمــدوا 
خنقــه أكثــر مــن مــرة، وإخافتــه بالــكالب البوليســية، 
ــو  ــاعة وه ــن س ــر م ــه ألكث ــداء علي ــتمروا باالعت واس

61  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مكبــل اليديــن، وعلــى إثــر ذلــك أُصيــب بعــدة رضــوض 
ــى اآلن. ــا حت ــي منه ــزال يعان ــده ال ي بجس

ــش  ــن جي ــدة م ــول وح ــد وص ــه بع ــى أن ــارت إل وأش
االحتــالل قامــت وحــدة »الدوفدفــان« باالنســحاب 
وقبــل  للجيــش،  وتســليمه  األســير  منــزل  مــن 
انســحابهم تعمــد أحــد عناصرهــا فــك املرابــط 
ــة  ــير بقطع ــد األس ــى ي ــودة عل ــتيكية املوج البالس

معصمــه. وجــرح  األرض  مطروحة علــى  زجــاج 

وأضافــت أنــه فيمــا بعــد جــرى زج األســير داخــل اجليــب 
العســكري ونقلــه إلــى معســكر »بيــت إيــل«، وطــوال 
تواجــده باجليــب لــم يتوقــف اجلنــود عــن ضربــه وركلــه 
علــى كافــة أنحــاء جســده، وبعدهــا جــرى نقلــه إلــى 
ــى  ــل إل ــم نُق ــن ث ــتجوابه، وم ــر« الس ــل »عوف معتق

قســم )14( بــذات املعتقــل.

وذكــرت الهيئــة أن غالبيــة املواطنــني الذيــن تعتقلهــم 
ــب  ــون للّتعذي ــرائيلي، يتعرّض ــالل اإلس ــلطات االحت س
اجلســدي واملعاملــة املهينــة خــالل عمليــات اعتقالهــم 
والّتحقيــق معهــم، الفتــة أن االحتــالل ميعــن فــي 
ممارســة الّتعذيــب كأداة لالنتقــام مــن األســرى وســلب 
إنســانيتهم، للضغــط عليهــم مــن أجــل انتــزاع 
االعترافــات بالقــوة، ضاربــة بعــرض احلائــط كافــة 
املواثيــق الدوليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان التــي تكفــل 

ــني.62 ــرى ومعتقل ــم كأس حقوقه

ــدأ  ــرة تب ــي القاه ــي ف ــوار الوطن ــات احل جلس
ــوم الي

الوطنــي  احلــوار  جلســات  اإلثنــني،  اليــوم  تبــدأ، 
ــد  ــا العدي ــى أجندته ــرة، وعل ــي القاه ــطيني ف الفلس
ــات  ــة االنتخاب ــا: قضي ــة، أبرزه ــا الوطني ــن القضاي م
التشــريعية، واإلجــراءات القانونيــة والفنيــة للعمليــة 
االنتخابيــة التــي تعبــر عــن إرادة شــعبنا الفلســطيني، 
ــدوق  ــالل صن ــن خ ــرار م ــب الق ــيكون صاح ــذي س ال

ــراع. االقت

ــة  ــة املصري ــى العاصم ــن إل ــول املتحاوري ــل وص واكتم
ــدا  ــد، متهي ــس األح ــوم أم ــة، ي ــوة مصري ــرة، بدع القاه

ــي. ــوار الوطن ــات احل ــالق جلس النط

ــح«،  ــة »فت ــل حرك ــودا متث ــوار وف ــات احل ــم جلس وتض
واجلبهــة  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية  واجلبهــة 
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني، وطالئــع حــزب التحرير 
الشــعبية، وحــزب الشــعب الفلســطيني، واالحتــاد 
ــال  ــة النض ــدا«، وجبه ــطيني »ف ــي الفلس الدميقراط

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــطينية، وجبه ــر الفلس ــة التحري ــعبي، وجبه الش
ــطينية،  ــة الفلس ــة العربي ــة، واجلبه ــر العربي التحري
القيــادة  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  واجلبهــة 
ــي  ــطينية، وحركت ــة الفلس ــادرة الوطني ــة، واملب العام
»حمــاس«، و«اجلهــاد اإلســالمي«، إضافــة الــى عــدد مــن 

الشــخصيات املســتقلة.63

ــون  ــم تلفزي ــى طاق ــدون عل ــتوطنون يعت مس
ــلفيت ــرب س ــطن غ فلس

 اعتــدى مســتوطنون، اليــوم االثنــني، علــى طاقــم 
تلفزيــون فلســطني، عنــد مدخــل مســتوطنة »آرائيــل« 
ــرق  ــمال وش ــدات ش ــدة بل ــي ع ــى أراض ــة عل املقام
وغــرب ســلفيت، وذلــك أثنــاء تغطيــة »اليــوم اإلعالمــي 

ــتيطان”. ــد االس ــوح ض املفت

ــأن حــراس وأمــن االحتــالل التابعــني  وأفــاد مراســلنا، ب
التغطيــة  أثنــاء  تعمــدوا  املذكــورة  للمســتوطنة 
ــر  ــل، وتصوي ــم العم ــى طاق ــويش عل ــرة التش املباش
ــة اخلاصــة بهــم، ومطالبتهــم مبغــادرة  بطاقــات الهوي

ــكان.64 امل

االحتــال يواصــل عــزل 8 أســرى فــي »مجــدو« 
بظــروف صعبــة

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم االثنــني، 
ــذ  ــل من ــرائيلية تواص ــالل اإلس ــجون االحت إن إدارة س
ــدو  ــجن مج ــزل س ــي ع ــرى ف ــزل 8 أس ــهر ع ــدة أش ع

ــية. ــة وقاس ــروف صعب بظ

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان، أن األســرى املعزولــني هم: 
عمــاد البطــران مــن اخلليــل، ووائــل نعيــرات مــن جنــني، 
ــل اجلاغــوب ومحمــود عطــا مــن نابلــس، وعرفــات  ووائ
ــا،  ــن حيف ــرحان م ــاد س ــل، وعم ــن اخللي ــة م ارفاعي
ــن  ــامي م ــب غن ــدس، وغال ــن الق ــان م ــب علي ومصع

ــام 48. ــي ع أراض

وأشــارت إلــى أن األســرى الثمانيــة محرومــون مــن 
ــنوات،  ــذ س ــم من ــهر وبعضه ــذ أش ــل من ــارات األه زي
ــن ضيقــة جدرانهــا خشــنة،  حيــث يقبعــون فــي زنازي
ــض ذات  ــا مراحي ــاءة، وبداخله ــة واإلض ــر للتهوي تفتق
رائحــة كريهــة، ومغيبــون عــن العالــم اخلارجــي بصــورة 

تامــة.

ولفتــت الــى أن إدارة املعتقــل قامــت بإعطــاء عــدد مــن 
ــزر(  ــاح )فاي ــن لق ــى م ــة األول ــني اجلرع ــرى املعزول األس

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

ــا. ضــد كورون

ودعــت الهيئــة، كافــة اجلهــات املعنيــة احلقوقيــة 
إلــى  اإلعالميــة،  واملؤسســات  الدوليــة  والقانونيــة 
ضــرورة تســليط الضــوء علــى قضيــة األســرى املعزولني 

ــت.65 ــرع وق ــم بأس ــاء معاناته ــى انه ــل عل والعم

هيئــة األســرى: 11 أســيرا مريضــا فــي »عيــادة الرملــة« 
تلقــوا اجلرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا

أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم االثنــني، 
بــأن األســرى املرضــى القابعــني فيمــا تســمى »بعيــادة 
ســجن الرملــة«، قــد تلقــوا جميعــا اجلرعــة األولــى مــن 
ــام، وســيتلقون اجلرعــة  ــا قبــل أي لقــاح فيــروس كورون

الثانيــة بتاريــخ الثامــن عشــر مــن الشــهر اجلــاري.

ــا  ــيرا مريض ــان، أن 11 أس ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ــة«، وهــم كل مــن  ــادة ســجن الرمل يقبعــون فــي »عي
ــم رداد،  ــدة، ومعتص ــور موق ــاويش، ومنص ــد الش )خال
ــح، ومحمــد طقاطقــة،  ــح صال ــرع، وصال وناهــض األق
ــاملة،  ــد مس ــور، ومحم ــو عاه ــال اب ــل، ونض ــم بل وهيث
ابــو ســليم(، تصنــف  ورامــي مصطفــى، وناظــم 
ــى أنهــا األصعــب واألخطــر فــي  ــة حاالتهــم عل غالبي
ســجون االحتــالل، وتعتبــر أجســادهم األضعــف واألقــل 

ــر. ــروس اخلطي ــذا الفي ــة ه ــي مواجه ــة ف مناع

يذكــر أن عــدد األســرى املرضــى فــي ســجون االحتــالل 
ــون  ــيرا مصاب ــم 11 أس ــير، بينه ــة 700 أس ــل قراب يص
ــة  ــراض مزمن ــن أم ــون م ــير يعان ــرطان، و300 أس بالس

ــة.66 ــة حثيث ــة صحي ــى رعاي وبحاجــة إل

الثاثاء 2021/2/9 

ــات  ــن عملي ــداً م ــذ مزي ــال ينف ــش االحت جي
الهــدم فــي خربتــي حمصــة الفوقــا ويــرزا 

الشــمالية باألغــوار 

ــاق  ــرات باالختن ــروح والعش ــبان بج ــة ش ــب ثالث أصي
دهــم  حملــة  أعقبــت  عنيفــة  مواجهــات  خــالل 
فــي  االحتــالل  قــوات  شــنتها  واســعة  واقتحــام 
محافظــات عــدة، أقدمــت خاللهــا علــى معــاودة 
هــدم وتفكيــك ومصــادرة مســاكن أعيــد بناؤهــا 
ــني  ــني متنقل ــا، وهــدم منزل ــة حمصــة الفوق فــي خرب
ــة  ــي قري ــر ف ــمالية، وبئ ــوار الش ــرزا باألغ ــة ي ــي خرب ف
ــر، شــرق رام اهلل، بالتزامــن مــع إخطارهــا بوقــف  املغي
العمــل فــي 4 مســاكن وبئــر فــي قريــة التوانــة، جنــوب 

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اخلليــل، وشــروعها فــي التنقيــب عــن اآلثــار فــي قريــة 
ــد  ــذي صع ــت ال ــي الوق ــم، ف ــت حل ــرق بي ــان، ش كيس
ــني  ــق املواطن ــم بح ــن اعتداءاته ــتوطنون م ــه املس في
ــروح  ــني بج ــة مواطن ــى إصاب ــا أدى إل ــم م وممتلكاته
وكدمــات، وأقدمــوا خاللهــا علــى اقتحــام خــان اللــنب 
الشــرقية األثــري، وأطــراف قريــة كفــر نعمــة، والشــروع 
بأعمــال بنــاء اســتيطانية فــي أراضــي قريــة عينابــوس، 
ــي  ــتيطاني ف ــع اس ــة جتم ــم إقام ــن عزمه ــالن ع واإلع

ــرقية. ــم الش ــت حل ــة بي بادي

فقــد اقتحمــت قــوة كبيــرة مــن جيــش وشــرطة 
االحتــالل أحيــاء عــدة مــن مدينــة البيــرة، ودهمــت عدداً 
مــن املنــازل، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة فــي 

محــاور عــدة.

وأشــارت املصــادر إلــى أن املواجهــات جتــددت خــالل 
باجتــاه  املدينــة  مــن  املقتحمــة  القــوة  انســحاب 
أراضيهــا،  علــى  اجلاثمــة  »بســاجوت«  مســتوطنة 
ــتعربني  ــن املس ــدة م ــللت وح ــحاب تس ــالل االنس وخ
بــني الشــبان واختطفــت أربعــة منهــم وأصابــت 

شــابني آخريــن بجــروح.

ــوا  ــالل نكل ــود االحت ــتعربني وجن ــى أن املس ــت إل ولفت
بالشــبان خــالل اختطافهــم وانهالــوا عليهــم بالضــرب 
املبــرح، فــي الوقــت الــذي نشــرت فيــه شــرطة االحتالل 

مشــاهد مصــورة لعمليــة االختطــاف.

فيمــا أُصيــب الشــاب نــور البيطــاوي، بالرصــاص احلــي 
خــالل اعتقالــه فــي مخيــم جنــني.

ــت  ــالل دهم ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
منــزل الشــاب وأطلقــت نحــوه الرصــاص مــا أدى إلــى 
ــى  ــيرة إل ــدر، مش ــي الص ــي ف ــاص احل ــه بالرص إصابت

ــه.67 ــورة إصابت ــم خط ــه رغ ــا اعتقلت أنه

ــرطة زوال  ــام ش ــرب: الس ــة الع وزارة اخلارجي
ــتقرار  ــاس االس ــن أس ــل الدولت ــال وح االحت

ــة ــي املنطق ف

ــارئ  ــم الط ــي اجتماعه ــرب ف ــة الع ــد وزراءا خلارجي أك
ــورات  ــث تط ــرة، لبح ــي القاه ــس، ف ــد أم ــذي عق ال
ــرطة  ــالم ش ــا، أن الس ــطينية ودعمه ــة الفلس القضي
زوال االحتــالل، وأن القضيــة الفلســطينية ســتظل 
الســالم  وأســاس  الصــراع  مفتــاح  الــدوام  علــى 

باملنطقــة. 

ورحــب الــوزراء، بقــرار دولــة فلســطني إجــراء االنتخابات، 

67  جريدة األيام

املبذولــة  وبالتطــورات األخيــرة فــي إطــار اجلهــود 
ــك  ــب كذل ــق املصاحلــة الفلســطينية، والترحي لتحقي
باجلهــود التــي تبذلهــا جمهوريــة مصــر العربيــة فــي 
ــد  ــي والتعه ــام الداخل ــاء االنقس ــدد إلنه ــذا الص ه
بدعــم تلــك اجلهــود. وأكــدوا رفضهــم ايــة مشــروعات 
أو خطــوات إســرائيلية أحاديــة اجلانــب تنتهــك حقــوق 
الشــعب الفلســطيني وتخالــف القانــون الدولــي، 

ــه. ــل عن ــذي ال بدي ــني ال ــل الدولت ــوض ح وتق

ــة  ــة العربي ــام للجامع ــني الع ــد األم ــه، أك ــن جانب م
أحمــد أبــو الغيــط، ان حــل الدولتــني هــو اخليــار 
ــى  ــدداً عل ــطينية، مش ــة الفلس ــل القضي ــد حل الوحي
أن النشــاط االســتيطاني اإلســرائيلي غيــر قانونــي، وأن 
االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ونقــل الســفارة 

ــرعية. ــن الش ــار ع ــل ع ــا عم إليه

ــد  ــار وحي ــر مس ــر عب ــة مت ــوية النهائي ــد إن التس وأك
هــو حــل الدولتــني وهــو املشــار الــذي يحظــى بتوافــق 
ــطينيني  ــة الفلس ــد أغلبي ــل وبتأيي ــم ب ــرب والعال الع
ــن  ــة ع ــة بديل ــق صيغ ــي األف ــس ف ــرائيليني ولي واإلس
ــطينيني  ــة الفلس ــة حاج ــا تلبي ــني ميكنه ــل الدولت ح

ــن.68 ــى األم ــرائيليني إل ــة اإلس ــة، وحاج ــى الدول إل

حكوميــة  شــركة  إنشــاء  تقــرر  احلكومــة 
لتعزيــز خدمــات اإلنترنــت واالتصــاالت ويعتمــد 
ــي  ــم العال ــات التعلي ــدوام ملؤسس ــات ال تعليم

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقــدت هنــا 
أمــس، إنشــاء شــركة فلســطينية حكوميــة لألليــاف 
وتســهيل  نــت  اإلنتــر  لتعزيــز خدمــات  الضوئيــة 
وصولهــا للمواطنــني، وإنشــاء الشــركة الفلســطينية 

ــا. ــد بإدارته ــلطة النق ــف س ــلة، وتكلي املراس

واعتمــد اجمللــس، تعليمــات الــدوام املؤسســات التعليم 
األكادمييــة  العمليــة  جــودة  يضمــن  مبــا  العالــي 
ومصداقيتهــا، فيمــا قــرر تشــكيل جلنــة وزاريــة وأخــرى 
ــة  ــز الرواي ــج تعزي ــل لبرنام ــة عم ــدمي خط ــة لتق فني
الفلســطينية، تشــمل إعــداد معلومــات موثقــة حــول 
ــة  ــي كاف ــا ف ــطينية وتوثيقه ــرى الفلس ــدن والق امل
مواقــع النشــر. وصــادق مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
رقــم »95«، علــى جــدول أيــام العطــل الرســمية 
لألعيــاد الوطنيــة والدينيــة، وعلــى تخصيــص موازنــة 
ــق  ــا واف ــوارة، بينم ــاء ح ــر م ــل بئ ــادة تأهي ــة إلع مالي
علــى عــدد مــن أذونــات الشــراء لغيــر حاملــي الهويــة 
ــن  ــدداً م ــة ع ــورة نهائي ــد بص ــطينية، واعتم الفلس

ــة.  األنظم

68  جريدة القدس
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ــي  ــن ف ــد أعل ــتية، ق ــد اش ــوزراء محم ــس ال وكان رئي
ــوزراء، أن وزارة  ــس ال ــبوعية جملل ــة األس ــتهل اجللس مس
الصحــة ستباشــر عمليــة تطعيــم اجلمــوع ضــد 
فيــروس »كورونــا« اعتبــاراً مــن منتصــف الشــهر 
اجلــاري بعــد أن يكتمــل وصــول اللقاحــات مــن مصــادر 
ــم  ــوزراء إن التطعي ــس ال ــال رئي ــة، وق ــددة وآمن متع
ــاب  ــن أصح ــة م ــى بالرعاي ــخاص األول ــيبدأ باألش س
األمــراض املزمنــة وكبــار الســن، مشــدداً علــى ضــرورة 
ــد  ــى التباع ــرص عل ــة واحل ــداء الكمام ــتمرار بارت االس

ــزاء.69 ــوت الع ــراس وبي ــة األع ــدم إقام ــدي وع اجلس

د جلنــة االنتخابــات يصــل ظهــر اليــوم قطــاع 
غــزة

ظهــر  املركزيــة،  االنتخابــات  جلنــة  وفــد  يصــل 
ــت  ــر بي ــر معب ــزة، عب ــاع غ ــى قط ــاء، إل ــوم الثالث الي
حانون شــمال القطــاع، قادمــا مــن مدينــة رام اهلل، 
ــي،  ــع املدن ــات اجملتم ــل ومؤسس ــي الفصائ ــاء ممثل للق

وإطــالق عمليــة تســجيل الناخبــني.

وقــال املتحــدث باســم اللجنة فريــد طعــم اهلل لـ«وفا«، 
ــه، كال  ــم بجانب ــاع، يض ــى القط ــه إل ــد املتوج إن الوف
مــن: املديــر التنفيــذي للجنــة هشــام كحيــل، ونائبــه 

أشــرف الشــعيبي.

وأشــار إلــى أن الوفد ســيلتقي مبمثلــي الفصائــل 
ــي، واالطــالع علــى  الوطنيــة ومؤسســات اجملتمــع املدن
اســتعدادات املكتــب اإلقليمــي للجنــة فــي غــزة ألولــى 
مراحــل العمليــة االنتخابيــة املتمثلــة فــي إطــالق 
ــي  ــن ف ــٍد بالتزام ــوم غ ــني ي ــجيل الناخب ــة تس عملي
الضفــة الغربيــة والقطــاع، والتــي تســتمر حتــى 

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــر م ــادس عش الس

ــا  ــيكون الكتروني ــت س ــم اهلل، أن التصوي ــح طع وأوض
املوقــع  عبــر  وذلــك  »كورونــا«،  جائحــة  بســبب 
اإللكترونــي اخملصــص لذلــك علــى مــدار الســاعة، ومــن 
ــن  ــر القادري ــني غي ــا للمواطن ــون يدوي ــن أن يك املمك

علــى اســتخدام التكنولوجيــا.

وتابــع: أن عــدد مراكــز االقتــراع فــي قطــاع غــزة 
ســيتراوح مــا بــني 20-30 مركزا، وســتفتح يوميــا مــن 
ــتثناء  ــاًء، باس ــة مس ــى الرابع ــا وحت ــة صباح الثامن

ــبت. ــة والس ــي اجلمع يوم

ــني  ــجيل الناخب ــة تس ــق عملي ــرر أن تنطل ــن املق وم
لالنتخابــات الفلســطينية، يوم غــٍد األربعــاء، وتســتمر 
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ــه.70 ــى الســادس عشــر مــن الشــهر ذات إل

فــي  هــدم  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــال 
حمصــة ويــرزا واعتقــاالت وإصابات واســتيطان 

للمســتوطنن واعتــداءات 

تواصــل ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم االثنــني، 
انتهاكاتهــا بحــق أبنــاء شــعبنا وممتلكاتــه، حيــث 
ــدى  ــرزا، واعت ــي ي ــني ف ــة ومنزل ــة حمص ــت خرب هدم
تلفزيــون  وطاقــم  املواطنــني  علــى  املســتوطنون 
ــل  ــى، واعتق ــتوطنون األقص ــم املس ــطني، واقتح فلس
4 مواطنــني، واعتــداءات للمســتوطنني، وانتهــاكات 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــدة ف جدي

هــدم خربــة حمصــة ومنزلــن فــي يــرزا وبئــر ميــاه فــي 
املغيــر وأخــذ مقاســات منزلــن فــي دير اســتيا

فــي األغــوار الشــمالية، هدمــت قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، اليــوم االثنــني، 31 منشــأة منهــا 9 خيــام 
ســكنية، و22 خيمــة وحظيــرة للماشــية، إضافــة 
لتمزيــق وتخريــب 8 شــوادر وبئــر ميــاه، أقيمــت مؤخــرا 

ــمالية. ــوار الش ــا باألغ ــة الفوق ــة حمص ــي خرب ف

ــن  ــززت م ــالل ع ــوات االحت ــأن ق ــلتنا، ب ــادت مراس وأف
تواجدهــا العســكري عســكرية فــي اخلربــة، واســتولت 
ــة  ــني للهيئ ــي، ومركبت ــرار زراع ــاه، وج ــزان مي ــى خ عل
ــدار  ــة اجل ــة مقاوم ــون، وهيئ ــة والتلفزي ــة لإلذاع العام

ــتيطان. واالس

يشــار إلــى أن االحتــالل دّمــر فــي الثالــث مــن الشــهر 
اجلــاري اخلربــة وهــدم منازلهــا وســّواها بــاألرض، وأبقــى 
أكثــر مــن 14 أســرة فــي العــراء دون مــأوى، علمــا أنهــا 
املــرة اخلامســة التــي تقــدم فيهــا قــوات االحتــالل علــى 
ــط  ــن مخط ــزأ م ــزء ال يتج ــة، كج ــر اخلرب ــدم وتدمي ه
اســتعماري توســعي يهــدف إلــى ضــم وأســرلة األغــوار 

احملتلــة لصالــح االســتيطان.

ــالل اإلســرائيلي،  ــوات االحت ــاس، هدمــت ق وشــرق طوب
اليــوم االثنــني، منزلــني متنقلــني »كرفانــني« فــي خربــة 

يــرزا شــرق طوبــاس.

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
هــدم  االحتــالل  بــأن  ملراســلينا،  بشــارات  معتــز 
»كرفانــني« ســكنيني للشــقيقني رامــي وحافــظ نعيــم 

ــاعيد. مس

ولفــت بشــارات إلــى أن »الكرفانــني« قُدمــا للشــقيقني 
عــن  بــدال  دوليــة،  مؤسســات  مــن  أشــهر  قبــل 
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ــهر  ــي ش ــالل ف ــا االحت ــن هدمهم ــكنيهما، اللذي مس
ــص. ــدم الترخي ــة ع ــي؛ بحج ــام املاض ــن الع ــبتمبر م س

ــرائيلي،  ــالل االس ــوات االحت ــت ق ــرق رام اهلل، هدم وش
ــي  ــت ف ــة جبعي ــي منطق ــاه ف ــر مي ــني، بئ ــوم االثن الي

ــرق رام اهلل. ــر ش ــة املغي قري

وقــال نائــب رئيــس مجلــس قــروي املغيــر مــرزوق 
ــوات  ــا«، إن ق ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــم ف ــو نعي أب
االحتــالل بتعزيــزات عســكرية اقتحمــت منطقــة 
ــاه  ــر مي ــا بئ ــت آلياته ــة، وهدم ــمال القري ــت ش جبعي
ــا. ــو علي ــم أب ــل ابراهي ــزارع فض ــا للم ــود ملكيته تع

ــرت  ــالل حاص ــوات االحت ــى أن ق ــم ال ــو نعي ــت أب ولف
ــول،  ــن الوص ــني م ــت املواطن ــل، ومنع ــة بالكام املنطق
ــدة  ــل ع ــت قب ــالل هدم ــوات االحت ــى أن ق ــيرًا ال مش
ــدون  ــاء ب ــة البن ــه، بحج ــن ذات ــن للمواط ــهر بئري أش

ــص. ترخي

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــذت ق ــلفيت، أخ ــرب س وغ
اليــوم االثنــني، قياســات منزلــني فــي بلــدة ديــر اســتيا 

شــمال غــرب ســلفيت.

وقــال رئيــس بلديــة ديــر اســتيا ســعيد زيــدان لـ«وفــا«، 
ــذت  ــني، وأخ ــدة مرت ــت البل ــالل اقتحم ــوات االحت إن ق
ــد  ــة وعب ــني عجارم ــني حس ــي املواطن ــات منزل قياس
ــدة. ــراف البل ــى أط ــان عل ــن يقع ــدان، اللذي ــن زي الرحم

وأوضــح زيــدان، ان سياســة أخــذ قياســات املنــازل تأتــي 
ــعى  ــي مس ــي، ف ــى األهال ــق عل ــياق التضيي ــي س ف
ــة  ــتوطنات احمليط ــل املس ــن قب ــتيطاني م ــع اس لتوس

ــدة. بالبل

ــن  ــاد ع ــى وإبع ــتوطنا لأقص ــام 74 مس اقتح
البلــدة القدميــة ومنــع التجــار مــن افتتــاح 

محالهــم

املســجد  االثنــني،  اليــوم  مســتوطنا،   47 اقتحــم 
األقصــى املبــارك، بحراســة مشــددة مــن قبــل شــرطة 

ــالل. االحت

وأفــادت دائــرة أوقــاف القــدس احملتلــة، بأن 47 مســتوطنا 
ــة،  ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــى، م ــات األقص ــوا باح اقتحم
ــة  ــن جه ــادروه م ــل أن يغ ــة، قب ــاً تلمودي وأدوا طقوس

ــاب السلســلة. ب

يشــار إلــى أن 106 مســتوطنني قــد اقتحمــوا األقصــى 
منــذ يــوم أمــس، وذلــك بعــد فــك االغــالق الــذي 
ــة،  ــة احملتل ــي العاصم ــالل ف ــلطات االحت ــه س فرضت

ــا. ــة كورون ملواجه

ــوم  ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــلطات االحت ــدت س ــا أبع كم
االثنــني، رئيــس جلنــة املقابــر اإلســالمية بالقــدس 
احملتلــة مصطفــى أبــو زهــرة، عــن البلــدة القدميــة ملــدة 

ــا. 15 يوم

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوات االحتــالل أفرجــت عــن أبــو 
زهــرة بعــد التحقيــق معــه، بشــرط إبعــاده عــن البلــدة 

القدميــة بالقــدس.

ــو زهــرة فــي وقــت ســابق اليــوم،  واعتقــل االحتــالل أب
ــة،  ــدس احملتل ــة بالق ــاب الغوامن ــي ب ــه ف ــد توقيف بع

ــا”. ــة لـ«وف ــه مصــادر محلي ــادت ب ــا أف بحســب م

ــاب  ــرائيلي أصح ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــا منع فيم
ــي القــدس القدميــة مــن  ــة ف ــح التجاري احملــال واملصال
ــروس  ــبب في ــالق بس ــة االغ ــع حال ــم رف ــا رغ افتتاحه

ــا”. »كورون

وقــال مراســلنا، إن عناصــر ممــا تســمى »شــرطة 
القشــلة« بالقــدس احملتلــة، نفــذت اليــوم االثنــني، 
جــوالت فــي البلــدة القدميــة مــن املدينــة احملتلــة، 
وأجبــرت غالبيــة أصحــاب احملــالت التجاريــة علــى 

بالقــوة. إغالقهــا 

وأضــاف رئيــس جلنــة جتــار القــدس حجــازي الرشــق فــي 
حديــث مــع »وفــا«، ان قــوات االحتــالل هــددت أصحــاب 
ــم  ــة مبخالفته ــدة القدمي ــي البل ــة ف ــالت التجاري احمل
بقيمــة 10 آالف شــيقل، رغــم فــك اإلغــالق بالعاصمــة 
ــتهداف  ــي اس ــك ف ــا«، وذل ــبب »كورون ــس، بس ــوم أم ي

واضــح لضــرب اقتصــاد اهالــي البلــدة القدميــة.

وأشــار الرشــق، الــى أن ســلطات االحتــالل فكــت 
ــة،  ــدس الغربي ــي الق ــة ف ــالت التجاري ــن احمل ــالق ع اإلغ
ــة 2-7- ــخ 27-12-2020 ولغاي ــن تاري ــتمر م ــذي اس ال

2021، فيمــا أبقــت غالبيــة احملــالت التجاريــة فــي 
القــدس القدميــة مغلقــة، مــا عــدا التموينيــة واخلضــار 
ــن  ــرة م ــدادا كبي ــتقبالها اع ــة اس ــه، بحج والفواك
ــي اســتمرارا لســعي  ــة تأت ــع واهي اجلمهــور، وهــي ذرائ
ســلطات االحتــالل إلــى خنــق االقتصــاد الفلســطيني 

ــدس. ــي الق ف

ــة  ــر نعم ــرقية وكف ــن الش ــي الل ــات ف إصاب
ــم  ــى طاق ــتوطنن عل ــداء املس ــل واعت واخللي

ــل ــي اخللي ــطن ف ــون فلس تلفزي

جــراء  باالختنــاق،  املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب 
استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، أطلقــه جيــش 
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االحتــالل اإلســرائيلي صوبهــم، فــي قريــة التوانــة 
مبســافر يطــا جنــوب اخلليــل.

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوات االحتــالل، هاجمت مســاكن 
ــوت  ــل الص ــوع، وقناب ــيل للدم ــاز املس ــني بالغ املواطن
وأخطــرت بوقــف العمــل فــي 4 مســاكن وبئــر مــاء فــي 

القريــة التوانــه.

وجنــوب نابلــس، أصيــب مواطــن مســاء اليــوم االثنــني، 
بعــد قيــام مســتوطنني بإســقاطه عــن جــدار ارتفاعــه 
أربعــة أمتــار، خــالل اقتحامهــم خــان اللــنب الشــرقية 

جنــوب نابلــس.

وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي اللــنب الشــرقية لـ«وفــا«، 
أن املواطــن محمــد ســميح ضراغمــة )50 عامــا(، نقــل 
ــدة  ــا أن ع ــالج، مضيف ــي الع ــفى لتلق ــى املستش إل
ــم  ــالل تصديه ــات خ ــوا بكدم ــن أصيب ــني آخري مواطن
ــة  ــنب بحماي ــان الل ــوا خ ــن اقتحم ــتوطنني، الذي للمس

ــالل. ــش االحت ــن جي ــززة م ــوات مع ــن ق م

وغــرب رام اهلل، اندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي واملســتوطنني، اليــوم االثنــني، فــي منطقــة 
ــة  ــة كفــر نعمــة غــرب مدين ــاب الطاقــة« مــن قري »ب

رام اهلل.

ــالل  ــود االحت ــأن جن ــا«، ب ــان لـ«وف ــهود عي ــاد ش وأف
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــي، واملعدن ــاص احل ــوا الرص أطلق

ــني. ــوب املواطن ــوع ص ــيل للدم ــاز املس والغ

ــالل  ــود االحت ــع جن ــت م ــات اندلع ــوا أن مواجه وأضاف
ــي  ــي أراض ــبان، ف ــوا الش ــن الحق ــتوطنني، الذي واملس
لــم  لكنهــم  أحدهــم  اعتقــال  وحاولــوا  القريــة، 

ــك. ــن ذل ــوا م يتمكن

وفــي ســياق متصــل، اعتــدى مســتوطنون، اليــوم 
االثنــني، علــى طاقــم تلفزيــون فلســطني، عنــد مدخــل 
مســتوطنة »آرائيــل« املقامــة علــى أراضــي عــدة بلدات 
ــة  ــاء تغطي ــك أثن شــمال وشــرق وغــرب ســلفيت، وذل

ــوح ضــد االســتيطان”. ــوم اإلعالمــي املفت »الي

ــأن حــراس وأمــن االحتــالل التابعــني  وأفــاد مراســلنا، ب
التغطيــة  أثنــاء  تعمــدوا  املذكــورة  للمســتوطنة 
ــر  ــل، وتصوي ــم العم ــى طاق ــويش عل ــرة التش املباش
ــة اخلاصــة بهــم، ومطالبتهــم مبغــادرة  بطاقــات الهوي

ــكان. امل

استهداف قطاع غزة

اســتهدفت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــني، 

املزارعــني ورعــاة األغنــام فــي أراضيهــم الزراعيــة 
ــس. ــان يون ــزة وخ ــي غ ــرق مدينت ــة ش احلدودي

ــزة  ــالل املتمرك ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــل »وف ــاد مراس وأف
فــي موقــع »ملكــة« واآلليــات العســكرية خلــف 
الســياج احلــدودي شــرق مدينــة غــزة، أطلقــت الرصاص 
وقنابــل دخانيــة صــوب مجموعــات مــن املزارعــني فــي 
األراضــي الزراعيــة شــرق حــي الزيتــون، دون أن يبلــغ عــن 
إصابــات بــني املزارعــني الذيــن اضطــروا لتــرك أراضيهــم 

والعــودة إلــى بيوتهــم.

كمــا اســتهدفت قــوات االحتــالل اجلاثمــة فــي محيــط 
ــرق  ــرائيلي ش ــكري اإلس ــوفيم« العس ــع »كيس موق
مدينــة خــان يونــس أراضــي املزارعــني بنيــران األســلحة 
الرشاشــة، إضافــة إلــى اســتهداف رعــاة األغنــام شــرق 
منطقــة القــرارة شــماال، وأرغمتهــم علــى اخلــروج مــن 

املــكان، دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات.

ــتيطاني  ــاء االس ــرعون بالبن ــتوطنون يش مس
ــوب نابلــس وشــرق بيــت حلــم جن

شــرع مســتوطنون، اليــوم االثنــني، بأعمــال بنــاء 
ــي  ــا ف ــني مت جتريفه ــي املواطن ــي اراض ــتيطانية ف اس

قريــة عينابــوس جنــوب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــاء  غســان دغلــس، إن املســتوطنني شــرعوا بأعمــال بن
اســتيطانية فــي أراٍض جــرى جتريفهــا قبــل نحــو شــهر، 

ــوس. فــي منطقــة عــراق ميــالدي شــمال بلــدة عيناب

ــم )3(  ــوض رق ــي ح ــع ف ــي تق ــذه األراض ــاف ان ه واض
ــي  ــجلة ف ــة مس ــي قطع ــرة، وه ــرش والوع ــع الع موق
ــة  ــا لعائش ــود ملكيته ــم )56(، تع ــل رق ــة وحتم املالي

ــادة. ــاح زي ــة الصب وصفي

التــي  التجريــف  أن عمليــات  إلــى  دغلــس  وأشــار 
املنطقــة، لتوســعة حــدود مســتوطنة  شــهدتها 
ــوب  ــرى جن ــت ق ــي س ــى أراض ــة عل ــهار« املقام »يتس
نابلــس، وتتمــدد علــى حســاب أراضــي املواطنــني.

وشــرق بيــت حلــم، أعلــن مســتوطنون، اليــوم االثنــني، 
ــة  ــرقية مبحافظ ــة الش ــي البادي ــم ف ــع له ــة جتم إقام

بيــت حلــم.

اجلــدار  مقاومــة  هيئــة  مكتــب  مديــر  وأفــاد 
واالســتيطان فــي بيــت حلــم حســن بريجيــة ملراســلنا، 
ــأن مســتوطنني قــد وزعــوا منشــورا بشــأن عزمهــم  ب
ــع  ــدف التوس ــة، به ــك املنطق ــي تل ــع ف ــة جتم إقام

االســتيطاني.
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وأشــار بريجيــة إلــى أن املســتوطنني قامــوا خــالل األيــام 
املاضيــة بحراثــة األرض وزراعتهــا، قبــل ان يتصــدى 

ــا. ــم منه ــون ويطردونه ــم املواطن له

اعتقال 4 مواطنن بينهم فتاة

ــني  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
3 شــبان وفتــاة، واقتحمــت مصلــى بــاب الرحمــة فــي 

ــارك. اجلــزء الشــرقي مــن املســجد األقصــى املب

ــالل  ــرطة االحت ــن ش ــر م ــأن عناص ــلنا، ب ــاد مراس وأف
ــا،  ــد كبه ــم مج ــرف منه ــاة، ع ــبان وفت ــوا 3 ش اعتقل
ــدس  ــباط بالق ــرطة األس ــز ش ــى مرك ــم إل واقتادته
القدميــة، وذلــك بعــد اقتحامهــم مصلــى بــاب الرحمة، 
املصلــني  بطاقــات  فــي  ودققــت  القبــة،  واعتــالء 

الشــخصية.

حفريــات شــرق بيــت حلــم للتنقيــب عــن آثــار 
ــوب اخلليــل وتســليم 5 إخطــارات جن

ــوم االثنــني،  ــالل اإلســرائيلي، الي أجــرت ســلطات االحت
ــان  ــة كيس ــي قري ــي أراض ــار ف ــن آث ــب ع ــال تنقي أعم

شــرق بيــت حلــم.

وأفــاد نائــب مديــر مجلــس قــروي كيســان أحمــد 
ــار«  ــرة اآلث ــأن عمــاال يتبعــون لـــ »دائ غــزال ملراســلنا، ب
ــة  ــي منطق ــب ف ــال التنقي ــرعوا بأعم ــرائيلية ش اإلس
ــات،  ــة عبي ــن عائل ــني م ــود ملواطن ــزراب، تع ــر امل ظه
محاذيــة ملســتوطنة »ايبــي هناحــل«، فــي إطــار أطمــاع 

ــدة. ــؤرة جدي ــة ب ــتيطانية إلقام اس

ــبوع  ــي أس ــل حوال ــتوطنني قب ــزال أن املس ــاف غ واض
ــن  ــم م ــام ومنعوه ــاة األغن ــى رع ــكالب عل ــوا ال أطلق
دخــول األرض فــي نفــس املنطقــة، بحمايــة قــوات 

ــالل . االحت

وجنــوب اخلليــل، قــال منســق جلنــة احلمايــة والصمــود 
مبســافر يطــا جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور لـ«وفــا«، إن 
ــة وســلم 5 إخطــارات ملواطنــني  ــالل داهــم القري االحت
مــن عائــالت: العمــور، ومخامــرة، وربعــي، بوقــف العمل 
فــي 4 مســاكن وبئــر مــاء، مضيفــا أن املواطنــني حاولوا 
ــاز  ــل الغ ــم بقناب ــدى عليه ــه اعت ــه إال أن ــدي ل التص
ــاق،  ــاالت اختن ــدد بح ــة ع ــبب بإصاب ــا تس ــوت م والص

ــا.71 عوجلــوا ميداني

األربعاء 2021/2/10

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــول  ــا ح ــئ قراره ــرائيلية ترج ــة« اإلس »املركزي
ــراح ــيخ ج ــي الش ــازل ف ــاء 4 من ــرارات إخ ق

ــدس  ــي الق ــرائيلية ف ــة اإلس ــة املركزي ــأت احملكم أرج
الشــرقية احملتلــة إلــى موعــد لــم حتــدده قرارهــا بشــأن 
الدعــوى املقدمــة إليهــا مــن 4 عائالت فلســطينية ضد 

قــرار إخالئهــا مــن منازلهــا فــي حــي الشــيخ جــراح.

وتظاهــر العشــرات من الفلســطينيني ونشــطاء ســالم 
إســرائيليني، قبالــة احملكمــة أثنــاء انعقادهــا، ضــد 
ــرائيلية  ــم إس ــا محاك ــي أصدرته ــالء الت ــرارات اإلخ ق

ــراح. ــيخ ج ــي الش ــطينيني ف ــد فلس ض

وحمــل املتظاهــرون الفتــات دعــت إلــى إنهــاء االحتــالل 
ــدس  ــة الق ــي مدين ــطينية ف ــة فلس ــة عاصم وإقام
الشــرقية ووقــف إخــالء املنــازل الفلســطينية لصالــح 

ــتوطنني. مس

ــل  ــررت قب ــرائيلية ق ــح اإلس ــة الصل ــت محكم وكان
ــالت مــن منازلهــا فــي حــي  عــدة أشــهر إخــالء 4 عائ

ــراح. ــيخ ج الش

ــدم  ــذارات باله ــت إن ــي تلق ــالت الت ــدد العائ ــل ع ويص
12 عائلــة فيمــا يتهــدد الهــدم العديــد مــن العائــالت 

األخــرى.

وقــال احملامــي ســامي إرشــيد، محامــي العائــالت، 
للصحافيــني: أرجــأت احملكمــة إصــدار احلكــم الــى مــا 
بعــد دراســتها املرافعــات التــي مت تقدميهــا لهــا والتــي 
ــرار  ــدر الق ــد يص ــس(، وق ــوم )أم ــا، الي ــتمعت إليه اس
خــالل يــوم أو أســبوع أو شــهر، ال يوجــد موعد فحســب 
ــرار. ــدار الق ــهور إلص ــة 3 ش ــام احملكم ــإن أم ــون ف القان

وأضــاف: قلنــا إن القــرار الــذي اتخذتــه محكمــة 
الصلــح باإلخــالء هــو قــرار خاطــئ ألنــه جتاهــل حقــوق 
ــت  ــي منح ــازل الت ــذه املن ــطينية به ــالت الفلس العائ
ــة  ــة وموثق ــة قانوني ــب اتفاقي ــام 1956 مبوج ــم الع له

ــة. ــة األردني ــع احلكوم م

وتابــع: قلنــا أيضــا، إن محكمــة الصلــح جتاهلــت األدلــة 
واالدعــاءات بخصــوص اخللــل واألمــور غيــر الصحيحــة 
التــي جــرت العــام 1972 ومت مبوجبهــا تســجيل ملكيــة 

األرض جلهــات إســرائيلية.

وقــال: نأمــل أن تقــوم احملكمــة بعــد أن اســتمعت 
إلــى االســتئناف أن تصلــح األخطــاء التــي وقعــت 
فــي قــرار محكمــة الصلــح وان متنــع إخــالء 4 عائــالت 

ــراح.72 ــيخ ج ــي الش ــن ح ــطينية م فلس

72  جريدة األيام
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ــتوطنن  ــمح للمس ــرائيلية يس ــش اإلس اجلي
بالبنــاء فــي مناطــق تدريباتــه باألغــوار ويطــرد 

ــطينين الفلس

ــن أن  ــس، ع ــاب أم ــرائيلية النق ــادر إس ــفت مص كش
اجليــش اإلســرائيلي يطــرد الفلســطينيني مــن مناطــق 
تدريباتــه فــي غــور األردن فيمــا يســمح للمســتوطنني 
بالتواجــد والبنــاء فــي تلــك املناطــق، بــدون حصولهــم 
علــى أي موافقــة رســمية علــى ذلــك، وقــال صحيفــة 
ــح  ــك يتض ــس، أن ذل ــرته أم ــر نش ــي تقري ــس« ف »هآرت
مــن رد اجليــش اإلســرائيلي علــى طلــب بخصــوص 
ــي  ــه احملام ــدم ب ــات، تق ــى معلوم ــول عل ــة احلص حري

ايتــي مــاك.

ــي  ــوادث الت ــرر احل ــاب تك ــي أعق ــب ف ــذا الطل ــد ه وق
ــول  ــطينيني الدخ ــى الفلس ــش عل ــا اجلي ــر فيه يحظ
ــك  ــمح بذل ــار ويس ــالق الن ــق إط ــي مناط ــي ف للرع
ــذه  ــاء ه ــروض بق ــن املف ــه م ــن أن ــتوطنني رغ للمس

ــع. ــام اجلمي ــة أم ــق مغلق املناط

إخــاء  قــرار  تؤجــل  اســرائيلية  محكمــة 
جــراح الشــيخ  فــي  منازلهــم  مــن  عائــات 

ــا  ــس، قراره ــرائيلية أم ــة اإلس ــة املركزي ــت احملكم أجل
الــذي يقضــي بإخــالء 4 عائــالت فلســطينية مــن 
منازلهافــي حــي الشــيخ جــراح، لصالــح مخططــات 
اســتيطانية، فيمــا طالــب عشــرات النــواب البريطانيني 
فــي رســالة إلــى وزيــر خارجيــة بالدهــم بالضغــط على 
ــا  ــيني، فيم ــر املقدس ــة تهجي ــف سياس ــرائيل لوق إس
رحبــت حركــة »فتــح« واجمللــس الوطنــي بهــذا املوقــف 

الشــجاع.

وكان العشــرات مــن املواطنــني املقدســيني املتضرريــن، 
ــي  ــة ف ــة املركزي ــى احملكم ــة مبن ــروا قبال ــد تظاه ق
قــرارات  أمــس، لالحتجــاج علــى  احملتلــة،  القــدس 
اإلخــالء. ورفعــوا الفتــات كتــب علــى بعضهــا »كفــى 
ــو ألن  ــعارات تدع ــالل«، ورددوا ش ــالل«، و«ال لالحت لالحت

ــطينية. ــة الفلس ــة للدول ــدس عاصم ــون الق تك

ــت  ــرائيلية، كان ــح اإلس ــة الصل ــى أن محكم ــار إل يش
قــد قــررت العــام املاضــي إخــالء 12 عائلــة مــن منازلهــا 
فــي حــي الشــيخ جــراح لصــال املســتوطنني. وينــص 
ــهر  ــا الش ــالت، منازله ــي 4 عائ ــى أن تخل ــرار عل الق
ــد  ــة ض ــاً للمحكم ــت التماس ــا قدم ــي، لكنه املاض

ــرار.73 الق

73  جريدة القدس

الكيلــة: نســعى لتطويــر برنامــج طب األســرة 
وباقــي البرامــج التدريبيــة فــي اجملــال الصحي

ــوزارة  ــعي ال ــة س ــي الكيل ــة م ــرة الصح ــدت وزي أك
مــع اجلهــات الشــريكة لتطويــر برنامــج طــب األســرة 
وباقــي البرامــج التدريبيــة فــي اجملــال الطبــي والصحــي 

فــي فلســطني.

ــس  ــام اجملل ــني ع ــع أم ــا م ــالل اجتماعه ــك خ ــاء ذل ج
الطبــي أمــني ثلجــي، وعميــد كليــة الطــب فــي جامعة 
النجــاح الوطنيــة خليــل عيســى، ومديــر عــام الرعايــة 
الصحيــة األوليــة كمــال الشــخرة، ومديــر عــام البحث 

العلمــي فــي الــوزارة عبــد اهلل القواســمي.

وأضافــت الكيلــة أن برنامــج طــب األســرة تشــترك فيه 
ــة  ــاح الوطني ــة النج ــة جامع ــب وزارة الصح ــى جان إل

بإشــراف اجمللــس الطبــي.

ــى  ــج حت ــي البرنام ــز ف ــا أجن ــون م ــتعرض اجملتمع واس
اليــوم، حيــث تخرج منــه 28 طبيبــاً، التحــق معظمهم 

بــوزارة الصحــة.

وقدمــت الكيلــة توجيهاتهــا بخصــوص مراجعــة 
ــتوى  ــع املس ــطني لرف ــي فلس ــة ف ــج التدريبي البرام
األكادميــي مــن خــالل إشــراك اجلامعــات فــي البرامــج 

ــة. ــة اخملتلف التدريبي

التدريبــي  املســاق  أنــه ســيتم مراجعــة  وتابعــت 
لبرنامــج طب األســرة مــن خــالل وزارة الصحــة وجامعة 
النجــاح لكــي يتــم تطويــر البرنامــج مبــا تناســب مــع 

ــام. ــص اله ــذا التخص ــن ه ــطني م ــات فلس احتياج

ــوزارة  ــا ال ــي وضعته ــة الت ــة اخلط ــتعرضت الكيل واس
ــرة  ــب األس ــي ط ــوم ف ــج دبل ــاء برنام ــي إعط ــدء ف للب
ملــن يرغــب مــن أطبــاء الــوزارة، حيــث يســتمر ملــدة عــام 
بإشــراف منظمــة الصحــة العامليــة، وســيتم االعتــراف 

بهــذه الســنة كجــزء مــن البرنامــج التدريبــي.74

االحتــالل يشــرع بتغييــر أســماء الشــوارع واألحيــاء فــي 
املناطــق اخلاضعــة لســيطرته األمنيــة فــي اخلليل

ــوارع  ــماء الش ــر أس ــرائيلي بتغيي ــالل اإلس ــدأ االحت ب
فــي املناطــق اخلاضعــة لســيطرته فــي مدينــة اخلليــل، 
حيــث مت تغييــر اســم »حــارة جابــر« الواقعــة فــي قلــب 

البلــدة القدميــة إلــى »احلــارات اليهوديــة”.

وأكــد رئيــس بلديــة اخلليــل تيســير أبــو ســنينة 
خطــورة هــذه اخلطــوة، مســتنكرا محــاوالت االحتــالل 

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــل. ــة اخللي ــب مدين ــد قل ــتمرة لتهوي املس

ــة  ــماء العربي ــك باألس ــة التمس ــى أهمي ــدد عل وش
لكافــة الشــوارع واحلــارات واألحيــاء واألماكــن املقدســة 
واإلســالمية  العربيــة  هويتهــا  علــى  تــدل  التــي 
ــة  ــي ومنظم ــع الدول ــا اجملتم ــطينية، مطالب والفلس
»يونســكو«  الدوليــة  والثقافــة  والعلــوم  التربيــة 
بضــرورة التحــرك العاجــل ملــا حتملــه هــذه اخلطــوة مــن 

ــة. ــرب ثقافي ح

وأوضــح أبــو ســنينة أّن البلديــة قّدمــت التماســا لــدى 
احملكمــة اإلســرائيلية العليــا، إلعــادة اللوحــات القدميــة 
ــاس  ــدم املس ــي وع ــارع العرب ــم الش ــل اس ــي حتم الت
بهــذه األســماء التاريخيــة التــي تضــرب جذورهــا فــي 

عمــق التاريــخ الفلســطيني.75

اخلميس 2021/2/11

خطــة إلقامــة 009 وحــدة اســتيطانية جديــدة 
فــي القــدس احملتلــة

ــالل  ــة االحت ــرائيلية إن بلدي ــالم إس ــائل إع ــت وس قال
توســعة  خطــة  قدمــت  بالقــدس  اإلســرائيلي 
ــدس  ــمال الق ــي ش ــف«، ف ــغات زئي ــتوطنة »بس ملس
وحــدة   900 إقامــة  تشــمل  احملتلــة،  الشــرقية 

نية. اســتيطا

ــي  ــة الت ــوم« أن اخلط ــرائيل الي ــة »إس ــرت صحيف وذك
ــة االحتــالل اإلســرائيلي هــي  ــن عنهــا رئيــس بلدي أعل
ــى  ــدف إل ــرائيلي وته ــيكل إس ــون ش ــة 350 ملي بقيم

ــتوطنة. ــيع املس توس

ــع أراٍض  ــويق قط ــمل تس ــة تش ــى أن اخلط ــارت إل وأش
لبنــاء 680 وحــدة اســتيطانية و250 منــزالً اســتيطانياً 

كبيــراً.

ولفتــت إلــى أن اخلطــة تشــمل متديــد القطــار اخلفيــف 
ــدس  ــع الق ــا م ــتوطنة لربطه ــول باملس ــافات أط ملس
ــط  ــذا اخل ــذ ه ــي تنفي ــروع ف ــة الش ــة، متوقع الغربي

بعــد عــدة أشــهر.76

رئيــس مســتوطنة »كريــات أربــع« يدعــو لقتــل 
رئيس بلدية اخلليل 

ــس  ــل رئي ــس، بقت ــون، أم ــتوطنون متطرف ــدد مس ه
ــنينة. ــو س ــير أب ــل، تيس ــة اخللي بلدي

75  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
76  جريدة األيام

وجــاء ذلــك مــن خــالل دعــوة رئيــس مســتوطنة 
ــت،  ــو الكنيس ــان، وعض ــو ليفم ــع«، إلياه ــات أرب »كري
ــل. ــة اخللي ــس بلدي ــل رئي ــى قت ــول، إل ــي أبوتب موش

ــان  ــن ليفم ــرائيلي، ع ــيروجيم« اإلس ــع »س ــل موق ونق
ــل،  ــة اخللي ــس بلدي ــة رئي ــب »تصفي ــه يج ــه، إن قول
وذلــك بعــد عرقلتــه لعمليــة بنــاء املصعــد قــرب 
املســجد اإلبراهيمــي، عبــر التوجــه للمحكمــة العليــا 

اإلســرائيلية«.

ــرائيلية  ــدات اإلس ــى التهدي ــنينة عل ــو س ــب أب وعّق
بقتلــه بالقــول، إنهــا ليســت املــرة األولــى التــي يتلقــى 
فيهــا تهديــدات بالقتــل منــذ توليــه منصبــه، مؤكــداً 
ــذه  ــهادة، وأن ه ــاريع ش ــطينيني مش ــع الفلس أّن جمي
ــة  ــه و«عزمي ــن عزميت ــال م ــن تن ــة ل ــة التحريضي احلمل
شــعب اجلّباريــن الذيــن يواجهــون أعتــى وآخــر احتــالل 

فــي التاريــخ«.

التصريحــات  هــذه  أّن  إلــى  ســنينة  أبــو  وأشــار 
التحريضيــة ضــده تأتــي رداً علــى رفضــه للقــرار 
ــل  ــريف واملتمث ــي الش ــرم اإلبراهيم ــق احل ــف بح اجملح
فــي بنــاء مصعــد داخلــه، والــذي ميس بــاإلرث اإلســالمي 
ــى  ــص عل ــي ين ــون الدول ــى أّن »القان ــاً إل ــق، الفت العري
عــدم الســماح لقــوى االحتــالل بالتغييــر فــي معالــم 
األرض احملتلــة«، مؤكــداً أّن »هــذه التهديــدات تزيــده 
إصــراراً وحتديــاً علــى اســتكمال مشــواره النضالــي فــي 
ــطينية«. ــل الفلس ــة اخللي ــة مدين ــى هوي ــاظ عل احلف

ــت  ــطينية، قال ــة الفلس ــوزارة اخلارجي ــح ل ــي تصري وف
ــي  ــع« ه ــات أرب ــتوطنة »كري ــس مس ــدات رئي إن »تهدي

ــل«. ــى القت ــح عل ــض صري ــة حتري مبثاب

اإلســرائيلية  احلكومــة  رئيــس  الــوزارة،  وحّملــت 
ــق  ــرر يلح ــن أي ض ــرة ع ــة، واملباش ــؤولية الكامل املس

برئيــس بلديــة اخلليــل.77

ــة  استشــهاد مواطــن شــمال ســلفيت وإصاب
عامــل برصــاص االحتــال فــي برطعــة

استشــهد مســاء أمــس املواطــن عــزام جميــل عــزات 
عامــر أثر دهســه بســيارة مســتوطن شــمال ســلفيت، 
وأفــادت مصــادر محليــة بأنــه عامــل مــن ســكان قريــة 
كفــر قليــل جنــوب نابلــس، وتعــرض للدهــس بســيارة 
ــارس،  ــدة ح ــرق بل ــرب مفت ــتوطن ق ــا مس كان يقوده
بينمــا كان فــي طريــق عودتــه مــن مــكان عملــه. 
وحســب املصــادر، فقــد نقــل الشــهيد إلى مستشــفى 
ســلفيت احلكومــي ومــن ثــم إلــى مستشــفى رفيديــا. 

77  جريدة األيام
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وفــي جنــني، أصيــب عامــل مــن قريــة العرقــة، برصــاص 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، قــرب بلــدة برطعــة.78

تفــاؤل حــذر جتــاه إمكانيــة جنــاح محطــة 
االنتخابــات

ــرت  ــي ظه ــة الت ــورة الوحدوي ــن الص ــم م ــى الرغ عل
فــي ختــام جلســات احلــوار الوطنــي الــذي انعقــد فــي 
ــني »9-8«  ــني متتالي ــرة ليوم ــة القاه ــة املصري العاصم
شــباط اجلــاري. وإصــدار بيان ختامــي يتعلــق باالنتخابات 
واحلريــات العامــة وغيرهــا مــن البنــود املتعلقــة بهــا، إال 
أن التفــاؤل احلــذر هــو الســائد لــدى املراقبــني واملتابعــني 
وحتــى فــي أوســاط الشــارع الفلســطيني الــذي عــاش 
جتــارب ســابقة لســنوات فشــلت فيهــا جلســات مماثلة 

حملــاوالت إنهــاء االنقســام.

ويبــدو أن الضغــوط العربيــة والدوليــة ومطالبــات 
ــالل  ــن خ ــرعيات م ــد الش ــرورة جتدي ــات بض ــك اجله تل
انتخابــات عامــة، إلــى جانــب بعــض اللقــاءات الثنائيــة 
بــني »فتــح« و«حمــاس« والتــي كان آخرهــا فــي القاهرة، 
ــن 12  ــوم م ــاق املدع ــذا االتف ــى ه ــول إل ــرت للوص أثم
ــل بعــض امللفــات زاد مــن مخــاوف  ــالً، إال إن ترحي فصي
حصــول انتكاســة تؤثــر علــى التقــدم أكثــر مــن أجــل 
إنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة من خالل 
نظــام سياســي واحــد مبشــاركة الــكل الفلســطيني. 
ــراش، أن  ــم أب ــية إبراهي ــوم السياس ــور العل ــرى دكت وي
ــدة  ــبب م ــة وأن س ــت واردة خاص ــا زال ــق م ــة القل حال
احلــوارات فــي القاهــرة كانــت فقــط يومــني ثــم صــدر 
بيــان ختامــي، معتبــراً أن هــذه الفتــرة لــم تكــن كافيــة 
حلــل كل القضايــا اخلالفيــة، مــا يشــير إلــى احتمالــني، 
ــاس«  ــح« و«حم ــني »فت ــبق ب ــاق مس ــق باتف األول يتعل
ــة  ــراف معين ــر أط ــة أو عب ــاالت جانبي ــالل اتص ــن خ م
ــة إخــراج  ــى عملي ــم االتفــاق عل منهــا مصــر، ومــن ث
ــل  ــي ترحي ــي، أو الثان ــي وفصائل ــر وطن ــاق مبظه االتف
ــوط  ــت ضغ ــع حت ــة وأن اجلمي ــة خاص ــا اخلالفي القضاي
ــر  ــات، واعتب ــاز االنتخاب ــرعة إجن ــة لس ــة وأوروبي أميركي
ــا  ــة مل ــا اخلالفي ــل القضاي ــه أن ترحي ــي حديث ــراش ف أب
ــار  ــؤدي النفج ــد ت ــورة، ق ــه خط ــات في ــد االنتخاب بع
ــكل  ــي ستش ــة الت ــه احلكوم ــي وج ــا ف ــذه القضاي ه
ــا  ــطيني، وهن ــعب الفلس ــل الش ــا متث ــف بأنه وتوص
ــي أن  ــه ف ــن أمل ــاً ع ــال معرب ــا ق ــورة كم ــن اخلط تكم
تنطلــق حــوارات الشــهر املقبــل اخلاصــة لبحــث ملــف 
منظمــة التحريــر بحســن نيــة وتفــاؤل للمضــي قدمــاً 

ــح.79  ــكل صحي بش

78  جريدة القدس
79  جريدة القدس

مســاحون إســرائيليون يقومــون مبســح أراٍض فــي قريــة 
كيســان شــرق بيــت حلــم

قــام مســاحون إســرائيليون وحتــت حمايــة قــوات 
االحتــالل، اليــوم اخلميــس، مبســح أراٍض فــي قريــة 

ــم. ــت حل ــرق بي ــان ش كيس

ــد  ــان احم ــروي كيس ــس ق ــس مجل ــب رئي ــاد نائ وأف
غــزال لـ«وفــا«، بــأن طاقمــا مــن املســاحني قاموا مبســح 
أراٍض فــي منطقــة خربــة املــزراب جنــوب شــرق البلــدة، 
ــن  ــني م ــود ملواطن ــي 500 دومن تع ــدر بحوال ــي تق والت
عائلــة العبيــات، محاذيــة ملســتوطنة »ايبــي هناحــل«، 
ــتيطانية  ــؤرة اس ــة ب ــا القام ــتيالء عليه ــدف االس به

ــدة. جدي

وأشــار الــى أن منطقــة املــزراب تعتبــر املتنفــس الوحيد 
ــا  ــتيالء عليه ــي االس ــي، وبالتال ــام واملواش ــاة األغن لرع
يعنــي إحــكام اخلنــاق علــى القريــة وقتــل احليــاة فيهــا.

يذكــر أن عمــاال يتبعــون لـــ »دائــرة اآلثــار« اإلســرائيلية 
شــرعوا قبــل ثالثــة أيــام، بأعمــال التنقيــب فــي 
ــي  ــتوطنة »ايب ــة ملس ــزراب، احملاذي ــة امل ــة خرب منطق
هناحــل«، فــي إطــار أطمــاع اســتيطانية إلقامــة بــؤرة 

ــدة.80 جدي

اشــتية: قطــاع الصحــة شــهد انتعاشــة 
كبيــرة نريــد املراكمــة عليهــا وصــوال لتوطــن 

ــة اخلدم

ــنطلق  ــة س ــابيع القادم ــال األس ــتية: خ اش
ــن ــم املواطن ــة لتطعي حمل

ــة  ــرة الصح ــتية، ووزي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــرّم رئي ك
ــة  ــر وزارة الصح ــي مق ــس ف ــوم اخلمي ــة، الي ــي كيل م
بــرام اهلل، ممثــل مكتــب منظمــة الصحــة العامليــة فــي 
فلســطني جيرالــد روكنشــوب، خــالل حفــل وداع أقيــم 
لــه ملناســبة انتهــاء مهامــه الرســمية فــي فلســطني، 
ــة وكادر  ــات الدولي ــي املؤسس ــن ممثل ــدد م ــور ع بحض

ــة. وزارة الصح

واعتبــر رئيــس الــوزراء منظمــة الصحــة العامليــة 
ــة  ــر الوقائي ــراءات والتدابي ــي اإلج ــيا ف ــريكا أساس ش
ــوم األول لوصــول  ــذ الي ــا« من ــروس »كورون ملواجهــة في
ــل  ــع كام ــن نتاب ــاف:« نح ــطني، وأض ــى فلس ــاء إل الوب
األعمــال بــني وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة 
واســتفدنا مــن جتاربهــم فــي العالــم وســوف نســتمر 

ــم”. ــاون معه ــي التع ف

80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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واســتطرد اشــتية: »إن »روكنشــوب« واملنظمة بشــكل 
عــام ومــا ميثالنــه لــم يكونــوا شــركاء لنــا فقــط بــل 
عملــوا معنــا بــكل مهنيــة عاليــة وكنــا ســعداء ومــا 
نــزال بالشــهادة التــي قدمتهــا منظمــة الصحــة 
العامليــة حــول أداء فلســطني فــي مواجهــة الفيــروس 
وحتمــل أعلــى درجــات املســؤولية ســواء كان ذلــك 
ــر  ــذا األم ــة به ــه عالق ــا ل ــي كل م ــة أو ف ــي الوقاي ف
وفلســطني ســجلت قصــة جنــاح مــن بدايــة املواجهــة 

ــا هــذا”. ــى يومن إل

وأعــرب رئيــس الــوزراء عــن ســعادته بارتفــاع مســتوى 
ــم  ــاء والتزامه ــر الوب ــني مبخاط ــدى املواطن ــي ل الوع

ــاره. ــاحة انتش ــص مس ــة لتقلي ــر الوقائي بالتدابي

ــن  ــوط لك ــود وهب ــي صع ــات ف ــام اإلصاب ــاف: »أرق وأض
األســاس فــي هــذا األمــر ليــس فقــط اللقــاح بــل وقاية 
النــاس ووعيهــم وأنــا ســعيد جــدا بالتــزام املواطنــني، 

رغــم أن هنــاك درجــات متفاوتــة فــي هــذا االلتــزام”.

وأشــار اشــتية إلــى أن احلكومــة وضعــت كل مــا لديهــا 
مــن إمكانيــات متاحــة فــي مواجهــة الفيــروس: »حيــث 
ــة  ــاع الصح ــى قط ــات ال ــك اإلمكاني ــل كل تل مت حتوي
وفتحــت العديــد مــن املستشــفيات والعيــادات التــي مت 
جتهيزهــا باملعــدات واملســتلزمات الطبيــة، ومت توظيــف 
ــاع  ــذا القط ــهد ه ــي، وش ــف كادر صح ــن أل ــر م أكث
ــد أن نراكــم عليهــا ليــس فقــط  انتعاشــة كبيــرة نري
مــن أجــل مواجهــة »كورونــا« ولكــن لتوطــني اخلدمــة 
املتعلقــة بالصحــة بشــكل عــام واالســتغناء بالكامــل 

عــن كل التحويــالت خــارج القطــاع احلكومــي”.

ــود  ــره للجه ــكره وتقدي ــن ش ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي وأع
مواجهــة  فــي  الصحيــة  الكــوادر  بذلتهــا  التــي 
الصحــي،  الــكادر  بتطعيــم  وســعادته  الفيــروس، 
مشــيرا الــى أن حملــة لتطعيــم املواطنــني ســتنطلق 

ــة. ــابيع القادم ــالل األس خ

وتابــع: »نشــكر كادر وزارة الصحــة الذيــن عملــوا علــى 
ــعيدون  ــدا وس ــة ج ــروف صعب ــي ظ ــه ف ــل وج أكم
بتطعيــم هــذا الــكادر وســوف نطلــق حملــة لتطعيــم 
املواطنــني الذيــن هــم أغلــى مــا منلــك خــالل األســابيع 
ــو  ــم وه ــرف مه ــى ظ ــون عل ــن مقدم ــة، ونح القادم

ــك”.81 ــزون لذل ــات وجاه االنتخاب

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــتيطانية  ــؤرة اس ــاء ب ــادة بن ــارات وإع ــاالت وإخط اعتق
ــام ــاة أغن ــى رع ــوم عل ــى وهج ــد لألقص ــام جدي واقتح

ــالل  ــوات االحت ــاكات ق ــس انته ــوم اخلمي ــتمرت الي اس
واملســتوطنني بحــق أبنــاء شــعبنا وممتلكاتهــم، حيــث 
مت اعتقــال 21 مواطنــاً، أحدهــم اختطفتــه وحــدة 
ــازل  ــدم من ــارات به ــّلمت إخط ــا ُس ــتعربني، كم مس
ــة  ــتوطنون إقام ــاد مس ــس؛ وأع ــرب نابل ــآت ق ومنش
ــات  ــددت اقتحام ــة، وجت ــي ذات احملافظ ــى أراض ــؤرة عل ب
املســتوطنني للمســجد األقصــى املبــارك واعتداءاتهــم 

ــل. ــي اخللي ــام ف ــاة األغن ــى رع عل

وفيمــا يلــي مجمــل االنتهــاكات التــي وثقتهــا 
»وفــا« علــى مــدار اليــوم:

مــن  مواطنــا   12 تطــال  اعتقــاالت  حملــة 
لضفــة ا

ــا،  ــالل، 11 مواطن ــوات االحت ــت ق ــل، اعتقل ــي اخللي ف
ــر  ــا(، وصق ــا )50 عام ــو ماري ــدي أب ــد حم ــم: محم وه
ــل  ــر اخلي ــش ناص ــا(، وعاي ــا )46 عام ــو ماري ــود أب محم
ــؤي شــحدة علقــم )35 عامــا(، ومحمــد  )26 عامــا(، ول
ســمير أبــو ماريــة )20 عامــا(، وعبــد اهلل محمــد 
اخليــل )20 عامــا(، ومحمــد بســام العالمــي )20 عامــا(، 
وعيســى هاشــم بحــر)22 عامــا(، ونهــاد محمــد عــارف 
ــل )33  ــو س ــر أب ــزة جاب ــرازم، وحم ــامة ال ــرازم، وأس ال

ــا(. عام

وفــي جنــني، اعتقــل االحتــالل، أربعــة مواطنــني، وهــم: 
األســيران احملــرران عبــد الباســط احلــاج، وعبــد الرحيــم 
ســامي احلــاج، ورايــق أنيــس شــعبان )35 عامــا(، وأحمــد 

رايــق شــعبان.

ومــن رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الشــابني ناصــر 
صقــر الســوطي ومســلم يحيــى وكالهمــا يبلغــان مــن 

العمــر )18 عامــا(.

اليــوم  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  طوبــاس،  وفــي 
اخلميــس، املواطنــة مــرام دراغمــة بعــد ان داهمــت 
منزلهــا فــي قريــة عــني البيضــا باألغــوار الشــمالية.

كذلــك اختطفــت وحــدات مســتعربة إســرائيلية، 
ــو عكــر )50 عامــا(، وهــو مــن  املواطــن رافــت نعيــم أب
ــي  ــك ف ــم، وذل ــت حل ــرب بي ــة غ ــدة الدوح ــكان بل س
ــاورة. ــر اجمل ــدة اخلض ــي بل ــة ف ــام ملحم ــاب اقتح أعق

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن وحيــد شــبانة 
ــي  ــده ف ــالل تواج ــور، خ ــكان الط ــن س ــا(، م )51 عام
ــة. ــدس احملتل ــة الق ــط مدين ــن وس ــالح الدي ــارع ص ش



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

133

 المجلد التاسع والعشرين

ــل  ــالل، الطف ــوات االحت ــزت ق ــر، احتج ــب آخ ــن جان م
ــرب  ــروره ق ــاء م ــا(، أثن ــح )12 عام ــد داوود صبي محم

ــم. ــت حل ــرق بي ــوع ش ــدة تق ــمالي لبل ــل الش املدخ

وأفــرج االحتــالل عــن الطفــل بعــد تدخــل أهالــي 
البلــدة.

بــؤرة  بنــاء  وإعــادة  منشــآت  بهــدم  إخطــارات 
نابلــس أراضــي  علــى  اســتيطانية 

شــرع مســتوطنو مســتوطنة »ايــش كوديــش« بإعــادة 
ــن  ــة م ــة اجلنوبي ــي املنطق ــتيطانية ف ــؤرة اس ــاء ب بن

ــوب شــرق نابلــس. ــدة قصــرة، جن أراضــي بل

وأزيلــت هــذه البــؤرة قبــل عــدة ســنوات مــن قبــل جلــان 
ــعبية. املقاومة الش

فــي غضــون ذلــك، أخطرت قــوات االحتــالل االســرائيلي، 
بهــدم 8 مســاكن ومنشــآت زراعيــة وخــزان ميــاه فــي 

قريــة عــني شــبلي شــرق نابلــس.

ــت  ــرائيليون وحت ــاحون إس ــام مس ــان، ق ــب ث ــن جان م
ــة  ــي منطق ــح أراٍض ف ــالل، مبس ــوات االحت ــة ق حماي
ــة  ــان الواقع ــة كيس ــرق قري ــوب ش ــزراب جن ــة امل خرب

ــم. ــت حل ــرقي بي ش

وجــرى  دومن،   500 بحوالــي  األرض  مســاحة  وتقــدر 
مســحها بهــدف االســتيالء عليهــا إلقامــة بــؤرة 
»ايبــي  مســتوطنة  مبحــاذاة  جديــدة،  اســتيطانية 

هناحــل«.

اقتحــام جديــد لباحــات األقصــى واعتــداء علــى رعــاة 
م غنا أ

اقتحــم 103 مســتوطنني، اليــوم اخلميــس، باحــات 
ــة. ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى املب ــجد األقص املس

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس احملتلــة، بــأن 
ــات  ــوا باح ــا، اقتحم ــا يهودي ــتوطنا، و45 طالب 58 مس
ــالل، وأدوا  ــرطة االحت ــة ش ــى، بحماي ــجد األقص املس

ــة. ــا تلمودي طقوس

وفــي اعتــداء آخــر، هاجــم عــدد مــن املســتوطنني رعــاة 
أغنــام فــي منطقــة »سوســيا« شــرق يطا، ورشــقوهم 

82 باحلجارة.

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2021/2/12

ــي  ــتيطانية ف ــؤرة اس ــاء ب ــادة بن ــروع بإع الش
قصــرة مســح أراض شــرق بيــت حلم لاســتياء 

عليهــا

بــؤرة  بنــاء  بإعــادة  أمــس،  مســتوطنون،  شــرع 
اســتيطانية فــي املنطقــة اجلنوبيــة مــن أراضــي 
ــرت  ــا أخط ــس، فيم ــرق نابل ــوب ش ــرة جن ــدة قص بل
ــاكن،  ــة مس ــدم ثماني ــرائيلي به ــالل اإلس ــوات االحت ق
ومنشــآت، وخــزان ميــاه فــي قريــة عــني شــبلي شــرق 

ــس. نابل

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
ــنوات  ــدة س ــل ع ــت قب ــؤرة أزيل ــس، إن الب ــان دغل غس
مــن قبــل جلــان املقاومــة الشــعبية، مبينــاً أن عــدداً من 

مســتوطني »ايــش كوديــش« شــرعوا بإعــادة بنائهــا.

ــوات  ــام ق ــى قي ــبلي، إل ــني ش ــق بع ــا يتعل ــت فيم ولف
ــزل  ــدم من ــار به ــة، واإلخط ــام القري ــالل باقتح االحت
ــني  ــا للمواطن ــود ملكيته ــاه وتع ــزان مي ــس، وخ وبرك

ــتية. ــم اش ــد، وابراهي ــة محم عائش

وأضــاف: إن قــوات االحتــالل أخطــرت بهــدم مســكنني 
ــام وعريشــة، تعــود ملكيتهــا للمواطــن  ــرة اغن وحظي
شــحدة عبــد ربــه أبــو كبــاش، وإزالــة » كرفــان« 

 تعود ملكيته للمواطن نظام خضر. 
ــت  ــرائيليون، حت ــاحون إس ــام مس ــم، ق ــت حل ــي بي وف
قريــة  فــي  أراٍض  االحتــالل، مبســح  قــوات  حمايــة 

ــم. ــت حل ــرق بي ــان ش كيس

ــد  ــان احم ــروي كيس ــس ق ــس مجل ــب رئي ــر نائ وذك
غــزال، أن طاقمــاً مــن املســاحني قــام مبســح أراٍض فــي 
ــدر  ــدة، تق ــرق البل ــوب ش ــزراب جن ــة امل ــة خرب منطق
بحوالــي 500 دومن تعــود ملواطنــني مــن عائلــة العبيــات، 
محاذيــة ملســتوطنة »ايبــي هناحــل«، بهدف االســتيالء 

ــدة. ــؤرة اســتيطانية جدي عليهــا إلقامــة ب

وأشــار الــى أن املنطقــة، تعتبــر املتنفــس الوحيــد 
ــا  ــتيالء عليه ــي االس ــي، بالتال ــام واملواش ــاة األغن لرع
ــا. ــاة فيه ــل احلي ــة، وقت ــى القري ــاق عل ــكام اخلن ــي إح يعن

ــرائيلية،  ــار اإلس ــدائرة اآلث ــون لـ ــاالً يتبع ــر أن عم يذك
شــرعوا قبــل ثالثــة أيــام، بأعمــال التنقيــب فــي 
ــي  ــتوطنة »ايب ــة ملس ــزراب، احملاذي ــة امل ــة خرب منطق
هناحــل«، فــي إطــار أطمــاع اســتيطانية إلقامــة بــؤرة 

ــدة.83 جدي

83  جريدة األيام
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ــل  ــات احل ــع ملفاوض ــدس تخض ــنطن: الق واش
ــي النهائ

ــس،  ــاء اخلمي ــة، مس ــة األميركي ــت وزارة اخلارجي أعلن
أن وضــع مدينــة القــدس يخضــع ملفاوضــات احلــل 

النهائي.   

ــم  ــدث باس ــي للمتح ــز صحف ــي موج ــك ف ــاء ذل ج
تخضــع  »القــدس  فيــه:  برايس قــال  الوزارة نيــد 
ملفاوضــات احلــل النهائــي، وهــذا املوقــف لــم يتغيــر”.

كمــا شــدد علــى أن عــودة املســاعدات األميركيــة 
ــم  ــع قي ــا م ــة بتوافقه ــطينيني »مرهون ــى الفلس إل

واشــنطن ومــع املصالــح األميركيــة”.

ــراءات  ــب اإلج ــروري جتن ــن الض ــه م ــد أن ــاف: نعتق وأض
األحاديــة التــي تغــذي التوتــر وتقــوض اجلهــود املبذولــة 
ــاء  ــم والبن ــك الض ــي ذل ــا ف ــني، مب ــل الدولت ــع ح لدف

ــدم.84 ــتيطاني واله االس

السبت 2021/2/13

مســتوطن،  دهســه  األغــوار  فــي  شــهيد 
وإصابــة العشــرات خــال قمــع الفعاليــات 

األســبوعية

ــرة،  ــة رام اهلل والبي ــن محافظ ــن م ــهد مواط استش
وأصيــب آخران بجــروح، بعد قيام مســتوطن بدهســهم 
قــرب مفتــرق عــني البيضــاء باألغــوار الشــمالية، 
ــاح  ــي، صب ــار بيئ ــي مس ــاركتهم ف ــالل مش ــك خ وذل
ــني، جــراء قمــع  أمــس، بينمــا أصيــب عشــرات املواطن
ــبوعية  ــات األس ــرائيلي الفعالي ــالل اإلس ــوات االحت ق
التــي تقــام، كل جمعــة، ضــد االســتيطان واجلــدار 

 العازل، في العديد من أنحاء الضفة. 
وفــي هــذا الســياق، قــال معتــز بشــارات مســؤول ملف 
األغــوار فــي محافظــة طوبــاس: إن مواطنــاً استشــهد، 
وأصيــب اثنــان آخــران إثر دهســهم مــن قبل مســتوطن، 
فــي منطقــة مــا بــني مفــرق عــني البيضــا وبــردال فــي 
ــة  ــني الثالث ــى أن املواطن ــاً إل ــمالية، الفت ــوار الش األغ
كانــوا ضمــن مجموعــة مــن املواطنــني، قدمــوا لدعــم 

 منطقة كردال واألغوار في املسار البيئي. 
ــي أنهــم تفاجــؤوا  وذكــر مشــاركون فــي املســار البيئ
بانــزالق مركبــة ملســتوطن، كان يقودهــا بســرعة عالية، 
مــا أدى إلــى استشــهاد املواطن بــالل بواطنــة )52 عاماً( 
مــن ســكان البيــرة، وإصابــة املواطنــني، فرحــات عابــد 

 من رام اهلل، وشادي أبو غوش من القدس. 

84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــأن  ــر ب ــالل األحم ــة اله ــي جمعي ــادر ف ــادت مص وأف
واســتلمت  احلــادث،  ملــكان  توجهــت  طواقمهــا 
الشــهيد، حيــث مت نقلــه إلــى أحــد املشــافي القريبــة، 
فيمــا قــام اإلســعاف اإلســرائيلي بنقــل املصابـَـني إلــى 

 مستشفى العفولة داخل اخلط األخضر. 
ســتفتح  أنهــا  اإلســرائيلية  الشــرطة  وادعــت 
ارتكابهــا  كان  مــا  إذا  ملعرفــة  باحلــادث،  حتقيقــاً 

 بشكل متعمد أو أنه حادث سير عادي. 
يذكــر أن الشــهيد تاجــر معــروف فــي رام اهلل، وينحــدر 
أصــالً من قريــة عجول شــمال احملافظــة، بيد أنــه يقطن 
وعائلتــه فــي البيــرة منــذ أمــد طويــل، علمــاً أنــه جــرى 
تشــييع جثمانــه إلــى مثــواه األخيــر فــي مقبــرة البيرة، 

 ظهر أمس، مبشاركة حشود من املواطنني. 
باألعيــرة  شــبان  ثمانيــة  أصيــب  قلقيليــة،  وفــي 
بحــاالت  والعشــرات  باملطــاط،  املغلفــة  املعدنيــة 
اختنــاق جــراء استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، الــذي 
أطلقــه جنــود االحتــالل خــالل قمعهــم مســيرة 

 كفر قدوم األسبوعية شرق احملافظة. 
ــراد  ــة، م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــر الناط وذك
ــي  ــاركني ف ــت املش ــالل هاجم ــوات االحت ــتيوي، أن ق ش
ــدوم،  ــر ق ــي كف ــام ف ــي تق ــبوعية الت ــيرة األس املس
للتنديــد باالســتيطان، واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة 

 املغلق من قبل االحتالل منذ 17 عاماً. 
ــب  ــة عق ــت القري ــالل اقتحم ــوات االحت ــح أن ق وأوض
ــازل،  ــت أســطح عــدد مــن املن انطــالق املســيرة، واعتل
ــى  ــا أدى إل ــيرة، م ــي املس ــاركني ف ــى املش ــدت عل واعت
 تســارع وقــوع إصابــات، جــرى عــالج معظمهــا ميدانيــاً.

ــدة،  ــاء البل ــن أبن ــات م ــيرة املئ ــي املس ــارك ف وكان ش
الذيــن أدوا صــالة اجلمعــة في مســجد عمر بــن اخلطاب، 
قبــل أن ينطلقــوا باجتــاه البوابــة التــي تغلــق الشــارع، 
 مردديــن هتافــات تدعــو لتصعيــد املقاومــة الشــعبية.

وفــي نابلــس، أصيــب مواطنــان بالرصــاص، والعشــرات 
ــوات  ــع ق ــر قم ــوع، إث ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ باالختن
فــي  لالســتيطان  مناهضــة  فعاليــة  االحتــالل 

 قرية بيت دجن شرق احملافظة. 
ــعبية  ــة الش ــو اللجن ــش عض ــو جي ــليم أب ــال س وق
للدفــاع عــن األراضــي فــي قريــة بيــت دجــن: إن قــوات 
االحتــالل هاجمــت املشــاركني فــي الفعالية الســلمية، 
ــط  ــر وس ــجد الكبي ــام املس ــن أم ــت م ــي انطلق الت
ــتيالء  ــددة باالس ــرقية امله ــة الش ــى املنطق ــة، إل القري

ــتيطان.85 ــح االس ــا لصال عليه
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ــاب الرحمــة  مســتوطنون يقتحمــون مقبــرة ب
ويــؤدون طقوســا قــرب بــاب األســباط

 اقتحمــت مجموعــة مــن املســتوطنني، اليوم الســبت، 
مقبــرة بــاب الرحمــة املالصقــة للســور الشــرقي 

ــا. ــور فيه ــوا القب ــارك، ودنس ــى املب ــجد األقص للمس

وأفــاد عضــو جلنــة املقابــر اإلســالمية بالقــدس احملتلــة 
ــا  ــتوطنني أدوا طقوس ــأن املس ــا«، ب ــام لـ«وف ــذر صي من
قــرب بــاب األســباط عقــب اقتحامهــم مقبــرة الرحمة، 
ــة عناصــر  ــور وانتهكــوا حرمتهــا، بحماي ودنســوا القب

شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي.

وقال املتحدث باســم اللجنــة أحمد ســمرين لـ«وفا«، إن 
أهالــي بلــدة ســلوان تصــدوا للمســتوطنني، وطردوهــم 
مــن املــكان، مضيفــا أنهــا ليســت املــرة األولــى التــي 
ينتهــك فيهــا املســتوطنون حرمــة املقبــرة، حيــث وفــي 
وقــت ســابق أقامــوا حفــال رســميا فيهــا، فــي خطــوة 
ــن  ــدس، م ــي بالق ــع العرب ــد الطاب ــى تهوي ــدف إل ته

أجــل تفريغهــا مــن الســكان.

يشــار إلــى أن مقبــرة بــاب الرحمــة أحــد أشــهر املقابــر 
ــباط  ــاب األس ــة ب ــن منطق ــد م ــة، ومتت ــدس احملتل بالق
حتــى نهايــة ســور املســجد األقصــى الشــرقي، وتصــل 

ــجد. ــة جنوب املس ــور األموي ــى القص إل

وفــي الســياق، شــددت شــرطة االحتــالل مــن إجراءاتهــا 
ــجد  ــة، واملس ــدس القدمي ــواب الق ــى أب ــكرية عل العس

األقصــى املبــارك.

وأفــاد شــهود عيــان لـ«وفــا«، بــأن االحتــالل عرقــل دخول 
ــق  ــدس، ودق ــي الق ــواب ف ــل واألب ــرب املداخ ــي ق األهال

فــي هوياتهــم الشــخصية.86

األحد 2021/2/14

»فتــح«: الهــدف شــراكة وطنيــة قائمــة علــى 
ــر  ــام عب ــاء االنقس ــة وإنه ــس الدميقراطي أس

ــراع ــدوق االقت صن

ــاً  ــح«، اجتماع ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــدت اللجن عق
لهــا، مســاء أمــس، برئاســة الرئيــس محمــود عبــاس، 

ــة رام اهلل. ــي مدين ــة ف ــر الرئاس ــك مبق وذل

وفــي بدايــة االجتمــاع، أطلــع الرئيــس أعضــاء اللجنــة 
املركزيــة علــى آخــر املســتجدات، حلشــد الدعــم العربي 
ــد  ــق عق ــى طري ــطينية عل ــة الفلس ــي للقضي والدول
ــطينية  ــة الفلس ــل القضي ــالم حل ــي للس ــر دول مؤمت

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، مشــيراً إلــى التجــاوب 
الدولــي الواســع مــع مبــادرة الرئيــس بهــذا اخلصــوص، 
ــي  والتــي ظهــرت خــالل جلســة مجلــس األمــن الدول
األخيــرة التــي ناقشــت هــذه املبــادرة وســبل تفعيلهــا.

وأشــاد الرئيــس باجلهــود التــي تبذلهــا مصر الشــقيقة 
واألردن الشــقيق لعقــد اجتمــاع لــوزراء اخلارجيــة العرب، 
وذلــك مــن أجــل توحيــد املوقــف العربــي جتــاه القضيــة 
الفلســطينية باعتبارهــا قضيــة العــرب املركزيــة، 
ــي  ــم الدول ــد الدع ــطينية حلش ــود الفلس ــم اجله ودع
ــطينية  ــة الفلس ــل القضي ــي وح ــر الدول ــد املؤمت لعق

وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة.

وناقشــت اللجنــة املركزيــة عــدة ملفــات أهمهــا 
ــة  ــات، حيــث اســتمعت اللجنــة املركزي ملــف االنتخاب
حلركــة »فتــح« لتقريــر مفصــل مــن وفــد احلركــة الــذي 
ــطينية،  ــل الفلس ــرة للفصائ ــوار القاه ــي ح ــارك ف ش
ــراء  ــوالً إلج ــا وص ــل إليه ــي مت التوص ــج الت ــرز النتائ وأب

ــل. ــار املقب ــهر أي ــي ش ــريعية ف ــات التش االنتخاب

وأكــدت »مركزيــة فتــح« ترحيبهــا ببيــان القاهــرة الــذي 
مت التوصــل إليــه خــالل جلســات احلــوار الوطنــي، مؤكداً 
أنهــا شــكلت األرضيــة لالنطــالق نحــو إنهاء االنقســام 
ــات  ــة االنتخاب ــر بواب ــة عب ــة الوطني ــق املصاحل وحتقي
ــطيني  ــن الفلس ــا املواط ــيكون فيه ــي س ــة الت العام

هــو صاحــب القــرار.

ــت  ــي حتقق ــج الت ــة، إن النتائ ــة املركزي ــت اللجن وقال
فــي القاهــرة هــي تعبيــر حقيقــي عــن اإلرادة الوطنيــة 
الفلســطينية فــي تأســيس مرحلــة جديــدة مــن 
الشــراكة الوطنيــة القائمــة علــى أســس الدميقراطيــة 
ــالل  ــن خ ــراع، م ــدوق االقت ــر صن ــام عب ــاء االنقس وإنه
ــع  ــات حــرة ونزيهــة فــي جمي التمســك بعقــد انتخاب
الغربيــة  الضفــة  يشــمل  مبــا  فلســطني،  أنحــاء 

ــزة.87 ــاع غ ــرقية وقط ــدس الش والق

مــن  اجلزائــري  الوفــد  بانســحاب  اإلشــادة 
بســبب  املتوســط  البحــر  برملــان  اجتمــاع 

إســرائيلي وفــد  مشــاركة 

ــر  ــة لتحري ــعبية والدميقراطي ــان الش ــادت اجلبهت اش
الوفــد  بانســحاب  اإلســالمي  واجلهــاد  فلســطني 
ــة  ــات اجلمعي ــي فعالي ــارك ف ــري املش ــي اجلزائ البرملان
البرملانيــة للبحــر األبيــض املتوســط مــن فعاليــة 
برملانيــة، بســبب مشــاركة وفــد إســرائيلي فيهــا. وأكد 
ــوة  ــذه اخلط ــى أن ه ــا، عل ــح له ــي تصري ــعبية ف الش
ليســت غريبــة عــن اجلزائــر مهــد الثــورة واألحــرار 
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ــاً  ــتبقى حصن ــت وس ــا كان ــي كم ــادة فه ــعباً وقي ش
منيعــاً أمــام كل تغييــب القضيــة الفلســطينية«.

ــرف  ــي تع ــهداء والت ــر الش ــة أن »جزائ ــت اجلبه وأضاف
جيــداً معنــى املســتعمر والتضحيــة والفــداء والدعــم 
الدائــم للقضيــة الفلســطينية لــن يتســتطيع أن 
تدفــع كل أمــواج التطبيــع الهــادرة فــي احمليــط للرســو 
ــه  ــامخة أبي ــتبقى ش ــة وس ــذل واملهان ــاء ال ــي مين ف
ــوة  ــذه اخلط ــدة أن »ه ــرار«. مؤك ــهداء األب ــاء الش بدم
ــري  ــان اجلزائ ــرار البرمل ــيداً لق ــاً جتس ــي أيض ــة تأت الهام
ــالل.  ــع االحت ــع م ــرمي التطبي ــن جت ــروع قادري ــى مش عل

ــف  ــع املوق ــجاماً م ــه، انس ــروج ل ــن ي ــة م ومحاكم
اجلزائــري الشــعبي والوطنــي والرســمي العــام الداعــم 
لشــعبنا ونضالــه والرافــض جملــة وتفصيــال للتطبيع 

ــة عالقــات مــع االحتــالل«. أو إقامــة أي

ــد  ــحاب الوف ــالمي انس ــاد اإلس ــة اجله ــت حرك وثمن
ــب  ــو املكت ــزام، عض ــذ ع ــال ناف ــري، وق ــي اجلزائ البرملان
ــر  ــا اجلزائ ــه، »عودتن ــان ل ــي بي ــة، ف ــي للحرك السياس
ــة«. ــة واألصيل ــف املبدئي ــذه املواق ــى ه ــادة عل ــعباً وقي ش

ــر  ــن اجلزائ ــه »إدراك م ــف أن ــذا املوق ــزام ه ــر ع واعتب
للمســؤولية جتــاه فلســطني واالنتصــار لقضيتهــا«. 

بــدوره وجــه محمــد حمامــي، عضــو اللجنــة املركزيــة 
للجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني، وممثلهــا 
فــي اجلزائــر، حتيــة تقديــر وإكبــار للجزائــر قيــادة ودولــة 
ــه  ــر عن ــذي عب وجيشــاً وشــعباً، للموقــف القومــي ال
ــر  ــان البح ــاع برمل ــى اجتم ــري إل ــي اجلزائ ــد البرملان الوف
املتوســط فــي برشــلونة، حــني انســحب أعضــاء الوفــد 
بســبب وجــود وفــد إســرائيلي فــي النــدوة التــي كانــت 

ســيتحدث فيهــا النائــب اجلزائــري عمــار موســى. 

وأضــاف حمامــي، لقــد عودتنــا اجلزائــر الشــقيقة علــى 
الــدوام وقوفهــا إلــى جانــب شــعبنا الفلســطيني فــي 
نضاالتــه فــي امليــدان وفــي احملافــل الدوليــة، وســيبقى 
التاريــخ يســجل أنــه علــى أرض اجلزائــر الشــقيقة، ولــد 
إعــالن اســتقالل دولــة فلســطني، الــذي أصبــح هدفــاً 
ــال  ــات ب ــدم التضحي ــعبنا ويق ــه ش ــن أجل ــل م يناض

حســاب.

ــة  ــة الدميقراطي ــي اجلبه ــا ف ــالً إنن ــي قائ ــم حمام وخت
ــز  ــى تعزي ــر فلســطني حريصــون كل احلــرص عل لتحري
ــواه  ــر، وق ــعب اجلزائ ــع ش ــة م ــوة النضالي ــر اإلخ أواص
السياســية ومــع دولــة اجلزائــر، والوقــوف إلــى جانبهــا 
فــي مســيرتها مــن أجــل األمــن واالســتقرار والتنميــة 
ــة  ــع العدال ــاء مجتم ــي بن ــة، ف ــة واجملتمعي االقتصادي

ــة.88 ــة والدميقراطي االجتماعي

97 مســتوطنا يقتحمــون باحــات املســجد 
األقصــى

ــو  ــم عض ــد، بينه ــوم األح ــتوطنا، الي ــم 79 مس  اقتح
ــني،  ــيه فيجل ــرف موش ــرائيلية املتط ــت اإلس الكنيس

ــارك. ــى املب ــجد األقص ــاحات املس س

ــات  ــأن االقتحام ــالمية، ب ــاف اإلس ــرة األوق ــادت دائ وأف
ــاب  ــن ب ــا م ــالل، انطالق ــرطة االحت ــة ش ــرت بحماي ج
ــى  ــات األقص ــي باح ــتوطنون ف ــول املس ــة، وجت املغارب

ــتفزازي. ــكل اس بش

وأوضحــت أن االقتحامــات متــت علــى شــكل مجموعات 
ــف  ــابعة والنص ــاعة الس ــد الس ــدأت عن ــة، ب منفصل

صباحــا، وانتهــت عنــد الســاعة احلاديــة عشــرة.89

ــع نحــو ألــف شــتلة أشــجار  )محــدث( االحتــالل يقتل
ــاس ــة شــرق طوب حرجي

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اقتلع
نحــو ألــف شــتلة أشــجار حرجيــة فــي منطقــة 

»عينــون« شــرق طوبــاس، واســتولت عليهــا.

ــأن  ــات، ب ــر صالح ــاس جعف ــة طوب ــر زراع ــاد مدي وأف
قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة املذكــورة واقتلعــت 
ألــف شــتلة، كانــت وزارة الزراعــة قــد اعــادت زراعتهــا، 
ــر  ــالل أواخ ــا االحت ــي اقتلعه ــجار الت ــن األش ــدال م ب

ــرم. ــهر املنص الش

ــون  ــهر كان ــي ش ــت ف ــالل اقتلع ــوات االحت ــر أن ق يذك
ــة  ــر املنصــرم نحــو 10 آالف شــجرة حرجي ــي/ يناي الثان
فــي منطقــة »عينــون« شــرق طوبــاس، مزروعــة علــى 

ــاحة 200 دومن.90 مس

االثنن 2021/2/15

ــجرة  ــاع 0001 ش ــى أراض واقت ــتياء عل االس
ــزالً ــدم 51 من ــارات به ــع إخط ــة وتوزي حرجي

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق صّع
أمــس، مــن اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني فــي الضفــة، 
ــى 19  ــالل عل ــلطات االحت ــتيالء س ــي اس ــى ف ــا جتل م
دومنــاً مــن أراضــي قريــة عــزون عتمــة جنــوب قلقيليــة، 
واقتــالع 1000 شــجرة حرجيــة فــي منطقــة »عينــون« 

88  جريدة القدس
89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
90  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــاً مــن بلــدة يتمــا  ــاس، وتســليم 15 مواطن شــرق طوب
جنــوب نابلــس إخطــارات بهــدم منازلهــم.

وفــي هــذا الســياق، ذكــر مســؤول ملــف االســتيطان 
فــي محافظــة قلقيليــة، محمــد أبــو الشــيخ، أن 
ــكرياً بوضــع  ــراً عس ــدرت أم ــالل أص ــلطات االحت س
ــاء  ــة، بهــدف بن ــاً غــرب القري ــى نحــو 19 دومن ــد عل الي
66 وحــدة اســتيطانية لصالــح مســتوطنة »أورانيــت« 

ــة. ــي القري ــى أراض ــة عل املقام

ــو 1000  ــالل نح ــوات االحت ــت ق ــاس، اقتلع ــي طوب وف
شــتلة أشــجار حرجيــة فــي منطقــة »عينــون«، 

واســتولت عليهــا.

ــأن  ــات، ب ــر صالح ــاس، جعف ــة طوب ــر زراع ــاد مدي وأف
قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة، واقتلعــت 1000 
شــتلة، كانــت وزارة الزراعــة قــد أعــادت زراعتهــا، بــدالً 
مــن األشــجار التــي اقتلعهــا االحتــالل أواخــر الشــهر 

ــي. املاض

يذكــر أن قــوات االحتــالل اقتلعــت، خــالل الشــهر 
ــة  ــي منطق ــة ف ــجرة حرجي ــو 10 آالف ش ــي، نح املاض

»عينــون«، مزروعــة علــى مســاحة 200 دومن.

ــاً  ــالل 15 مواطن وفــي نابلــس، ســّلمت ســلطات االحت
مــن يتمــا إخطــارات بهــدم منازلهــم.

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة، 
ــن  ــاً م ــّلم 15 مواطن ــالل س ــس: إن االحت ــان دغل غس
ســكان »حاظــورة«، فــي منطقــة »بطــن العــني« ببلــدة 

يتمــا، إخطــارات بهــدم منازلهــم.

ــني املواطنــني: شــادي جنــار، ومعــني جنــار،  وعــرف مــن ب
ونضــال صنوبــر، وإبراهيــم مطيــع، وأحمــد توفيــق جنــار، 

ويزيــد خضيــر، ومحمــد أحمــد جنــار، وأنــس جنــار.

ــتوطنني،  ــن املس ــدد م ــم ع ــه، هاج ــار ذات ــي اإلط وف
مســاء أمــس، حافلــة كان ســائقها قــد ضــّل طريقــه 

ــس. ــوب نابل ــة جن ــرة القبلي ــة عصي ــي قري ف

وقــال رئيــس مجلــس قــروي عصيــرة القبليــة، حافــظ 
باجتــاه  طريقــه  ضــّل  احلافلــة  ســائق  إن  صالــح: 
ــوم  ــئ بهج ــة، ففوج ــراف القري ــى أط ــاه عل ــزان املي خ
ــة. ــاج احلافل ــم زج ــى حتطي ــا أدى إل ــتوطنني، م للمس

يذكــر أن مســتوطنني مــن »يتســهار« هاجمــوا منــازل 
مواطنــني مــن القريــة، وألقــوا احلجــارة باجتاههــا 
ــن  ــلة م ــي سلس ــي، ف ــم األهال ــدى له ــل أن يتص قب
االعتــداءات املتكــررة التــي ميارســها املســتوطنون ضــد 

ــة. ــرة القبلي عصي

وفــي القــدس، اقتحــم 119 مســتوطناً، بينهــم عضــو 
ــاحات  ــني، س ــيه فيجل ــرف موش ــت« املتط »الكنيس
ــائية. ــة واملس ــني الصباحي ــي الفترت ــى ف ــجد األقص املس

ــات  ــأن االقتحام ــالمية ب ــاف اإلس ــرة األوق ــادت دائ وأف
ــاب  ــن ب ــاً م ــالل، انطالق ــرطة االحت ــة ش ــرت بحماي ج
باحــات  فــي  املســتوطنون  جتــول  حيــث  املغاربــة، 

»األقصــى« بشــكل اســتفزازي.91

التوصــل إلــى اتفــاق لنقــل الغــاز اإلســرائيلي 
إلــى محطــة توليــد الكهربــاء فــي قطــاع غــزة

ــر  ــة قط ــني دول ــترك ب ــاق مش ــن اتف ــس، ع ــن، أم أعل
واألمم املتحــدة واالحتــاد األوروبــي، بشــأن مشــروع تركيــب 
نظــام لتزويــد الغــاز مــن إســرائيل إلــى محطــة توليــد 
الكهربــاء الوحيــدة فــي غــزة، بعــد ســنوات مــن 
ــس  ــادي رئي ــد العم ــفير محم ــال الس ــات. وق املفاوض
اللجنــة القطريــة إلعــادة إعمــار غــزة: إن املشــروع 
ــاء  ــاج الكهرب ــة إلنت ــة املالي ــيقلل التكلف ــور س املذك

ــد. ــة التولي ــاج محط ــة إنت ــيزيد طاق ــزة، وس ــي غ ف

تكلفــة  ســيقلل  املشــروع  أن  العمــادي  وأوضــح 
الكهربــاء فــي غــزة مــن 200 مليــون دوالر إلــى 10 
ــن  ــد م ــة التولي ــاج محط ــة إنت ــيزيد كمي ــني، وس مالي

إلــى 400 ميغــاوات. 200 ميغــاوات 

وأفــاد بأنــه مت االتفــاق مــع االحتــاد األوروبي الــذي خصص 
مبلــغ 5 ماليــني دوالر، لتركيــب أنابيــب الغــاز إلــى 
ــاء فــي غــزة، فيمــا ســتتكفل  ــد الكهرب محطــة تولي

ــرائيل.92 ــل إس ــب داخ ــب األنابي ــر بتركي قط

 83 تخصيــص  علــى  إســرائيلية  مصادقــة 
مليــون شــيكل للســيطرة علــى أراٍض فــي 

املســتوطنات لتوســيع  الضفــة 

صــادق مجلــس إدارة »كيــرن كييمــت ليســرائيل« – 
ــى  ــس، عل ــرائيل – »كاكال«( أم ــم إلس ــدوق الدائ الصن
مشــروع قــرار يقضــي بشــراء أراض مــن فلســطينيني 
ــتوطنات،  ــيع املس ــدف توس ــة، به ــة الغربي ــي الضف ف
رغــم معارضــة اإلدارة االميركيــة لهــذا القــرار. ومت 
خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة تخصيــص مبلــغ 38 
مليــون شــيكل مــن أجــل شــراء أراض كهــذه، واإلعــالن 
ان لـــ »كاكال« صالحيــة العمــل فــي الضفــة الغربيــة، 
ــر األمــن  ــر تخــوف مــن ردود فعــل دوليــة، توجــه وزي وإث
رئيــس »كاكال«،  إلــى  بينــي غانتــس،  اإلســرائيلي، 
أبراهــام دوفدوفانــي، بطلــب إلرجــاء املــداوالت فــي 

91  جريدة األيام
92  جريدة األيام
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ــن  ــراء أراض م ــرار بش ــول ق ــدوق ح ــس إدارة الصن مجل
ــمي.93  ــكل رس ــة بش ــة الغربي ــي الضف ــطينيني ف الفلس

ــرائيلي –  ــراع اإلس ــل الص ــل حل ــة بدائ خمس
الفلســطيني

ــد(  ــة )رائ ــر األمريكي ــث والتطوي ــة البح ــرت مؤس نش
مؤخــراً دراســة مطولــة فــي حوالــي 180 صفحــة حــول 
ــه  ــوان كتبت ــطيني بعن ــرائيلي – الفلس ــراع اإلس الص
ــل  ــو« بدائ ــة وه ــة والعبري ــة والعربي ــات اإلجنليزي باللغ

ــطيني«. ــرائيلي – الفلس ــراع اإلس ــي الص ف

وتولــى إجــراء الدراســة مركــز السياســة العامــة 
ــارك  ــد، وش ــة رائ ــط مبؤسس ــرق األوس ــة الش ملنطق
ــن  ــد م ــة رائ ــني مبؤسس ــن الباحث ــة م ــا خمس فيه
ــال إيجــل،  ــوراه هــم: داني ــى درجــة الدكت احلاصلــني عل
التحليــالت  عــن  املســؤول  القتصــادي،  الباحــث 
الفلســطيني،   – اإلســرائيلي  للصــراع  االقتصاديــة 
وإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء احلــرب فــي ســورية، ودعــم 

ــن. ــي اليم ــالم ف ــة الس عملي

كمــا شــارك فــي الدراســة ســي. روس. انتونــي، الباحث 
االقتصــادي ومديــر املبادرة اإلســرائيلية – الفلســطينية 
مبؤسســة رائــد، وشــيرا إيفــرون، وهــي متخصصــة فــي 
ــة  ــى سياس ــا عل ــز أبحاثه ــات وتترك ــل السياس حتلي
ــي.  ــا ت ــط، وريت ــرق األوس ــاه الش ــدة جت ــات املتح الوالي
ــات  ــال السياس ــي مج ــني ف ــرة باحث ــي كبي ــرم وه ك
مبؤسســة البحــث، ومتخصصــة فــي الساســيات 
ومــاري  البرامــج،  وحتســني  التعليميــة،  واملســاواة 
فايانــا وهــي كبيــرة محللــي االتصــاالت، وتســاعد فــي 
صياغــة اســتراتيجية االتصــاالت اخلاصــة ببرنامــج 
الرعايــة الصحيــة مبؤسســة رائــد، والســفير املتقاعــد 
تشــارلز رايــس، الــذي تتركــز أبحاثــه علــى اقتصاديــات 
التنميــة والتجــارة. وقــاد مشــروعات خاصــة بالتأثيــرات 
والصــراع  لبريكســت،  والسياســية  االقتصاديــة 
اإلســرائيلي – الفلســطيني وصنــع القــرار اخلــاص 

ــي. ــن القوم باألم

وذكــرت الدارســة أنــه طــوال عقــود هيمــن حــل 
ــى  ــطيني عل ــرائيلي – الفلس ــراع اإلس ــني للص الدولت
اجلهــود الراميــة حلــل الصــراع، وتثيــر الشــكوك حــول 
إمكانيــة جنــاح هــذا احلــل التســاؤل حــول أي مــن 
ــي  ــا حظ ــح إذا م ــن أن ينج ــرت، ميك ــل، إذا توف البدائ

ــي.  ــع الدول ــب اجملتم ــن جان ــم م ــم املالئ بالدع

ــة  ــي املنطق ــة ف ــاالت مكثف ــد مبق ــو رائ ــام باحث وق
جلمــع بيانــات كميــة ونوعيــة بشــأن إمكانيــة النجــاح 

93  جريدة القدس

بالنســبة خلمســة بدائــل هــي: الوضــع الراهــن، وحــل 
الدولتــني، والكونفدراليــة، والضــم، وحــل الدولتــني 
الواحــدة. وشــملت دراســة التعــرف علــى آراء مفصلــة 

ــخصاً.  ــن 270 ش ــر م ألكث

مــن فلســطيني الضفــة الغربيــة وغــزة، واليهــود 
اإلســرائيليني، والعــرب داخــل اســرائيل فــي الفتــرة مــا 

ــو 2019. ــار/ ماي ــو 2018 وأي ــوز/ يولي ــني مت ب

ووفقــاً للدراســة فــإن أول هــذه البدائــل هــو اســتمرار 
ــات  ــاب اتفاق ــي أعق ــر ف ــذي ظه ــن ال ــع الراه الوض
ــات  ــن االتفاق ــة م ــي مجموع ــام 1993، وه ــلوا ع أوس
ــة  ــني احلكوم ــالم ب ــة س ــدأت عملي ــي ب ــة الت التاريخي
اإلســرائيلية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. واتســم 
ــي  ــي محــدود، وحتكــم أمن الوضــع الراهــن بحكــم ذات
وهــو البديــل املفضــل لــدى اجملتمــع الدولــي منــذ 
ــة فلســطينية  عقــود. ويشــمل هــذا احلــل إقامــة دول
ــة إســرائيل، وتكــون احلــدود  مســتقلة إلــى جانــب دول
علــى أســاس حــدود مــا قبــل 1967 مــع تبــادل لألراضــي 
ــتحول  ــي س ــة الت ــة الغربي ــي الضف ــض أراض لتعوي
إلســرائيل للحــد مــن إزالــة املســتوطنات، وإقامــة بنيــة 
ــل  ــطينيني داخ ــة الفلس ــة حرك ــان حري ــل لضم نق
دولتهــم اجلديــدة، وإصــدار قــرار بشــأن وضــع القــدس، 
ــبة  ــني بالنس ــن اجلانب ــة م ــة مقبول ــل لطريق والتوص

ــطينيني. ــني الفلس لالجئ

ــاك  ــة يكــون هن ــث اخلــاص بالكونفدرالي ــل الثال والبدي
ــالث دول  ــطني( أو ث ــرائيل وفلس ــان )إس ــاه دولت مبقتض
)إســرائيل والضفــة الغربيــة وغــزة( مســتقلة وذات 
ســيادة تتعــاون فيمــا بينهــا بشــأن القضايــا ذات 

ــة. ــة فدرالي ــق حكوم ــن طري ــترك ع ــام املش االهتم

أمــا البديــل الرابــع وهــو الضــم تقــوم إســرائيل 
ــي  ــي الت ــن األراض ــزاء م ــض األج ــم بع ــاه بض مبقتض
اســتولت عليهــا أثنــاء حــرب 1967، ممــا يزيــد مــن حجم 
ــظ  ــل يحتف ــذا البدي ــل ه ــي ظ ــرائيل، وف ــي إس أراض
ــن  ــع الراه ــل الوض ــي مث ــم ذات ــطينيون بحك الفلس
ــة  ــا احمللي ــى القضاي ــلطة عل ــم الس ــون له ــث تك حي
ــه مــن احملتمــل  ــى الرغــم مــن أن ــي، عل واألمــن الداخل
أن تكــن األراضــي التــي ســوف ميــارس الفلســطينيون 
فيهــا الســلطة غيــر مترابطــة ويهيمــن عليهــا عــدد 
ضئيــل مــن املراكــز احلضريــة. ويقضــي البديــل اخلامــس 
اخلــاص بالدولــة الواحــدة بــأن تكــون هنــاك دولــة واحدة 
تضــم كل )أو معظــم( األراضــي الواقعــة بني نهــر األردن 
والبحــر املتوســط، وتختلــف االقتراحــات املتنوعــة حلــل 
الدولــة الواحــدة بالنســبة الفتراضاتهــا فيمــا يتعلــق 
ــت  ــا إذا كان ــدة وم ــة اجلدي ــي للدول ــع الدميقراط بالطاب
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ــزة.94  ــمل غ ستش

الثاثاء 2021/2/16

محكمــة لاحتــال تقضــي بإخــاء 4 عائــات 
مــن منازلهــا فــي الشــيخ جــراح

قضــت محكمــة إســرائيلية، أمــس، بإخــالء 4 عائــالت 
مــن منازلهــا فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس 

الشــرقية احملتلــة لصالــح مســتوطنني.

ــدس  ــرائيلية بالق ــة اإلس ــة املركزي ــررت احملكم ــد ق فق
ــرد  ــي والك ــم واجلاعون ــالت القاس ــالء عائ ــة إخ احملتل
ــل. ــار املقب ــهر أي ــن ش ــي م ــوم الثان ــى ي ــكافي حت واس

ــة  ــة املركزي ــى احملكم ــتأنفت إل ــالت اس ــت العائ وكان
ــرائيلية  ــح اإلس ــة الصل ــه محكم ــرار أصدرت ــى ق عل
ــتيطانية. ــات اس ــح جماع ــا لصال ــن منازله ــا م بإخالئه

ولكــن احملكمــة رفضــت االعتــراض الــذي قدمتــه 
العائــالت لهــا.

وقالــت مصــادر حقوقيــة إن العائــالت تنــوي االســتئناف 
علــى القــرار إلــى احملكمــة العليــا اإلســرائيلية.

ــي  ــا ف ــازل له ــت من ــالت أقام ــرات العائ ــت عش وكان
حــي الشــيخ جــراح فــي العــام 1956 بنــاء علــى اتفــاق 

ــروا(. ــة )األون ــة ووكال ــة األردني ــع احلكوم م

وفــي الســنوات املاضيــة أخلــت اجلماعات االســتيطانية 
3 عائــالت مــن منازلهــا فــي الشــيخ جــراح وهــي: الكرد 

ــاوي وحنون. والغ

ــيخ  ــي الش ــطينية ف ــة فلس ــالء 12 عائل ــدد اإلخ ويته
ــة  ــيتطانية إقام ــات االس ــوي اجلماع ــث تن ــراح حي ج
مســتوطنة مــن 250 وحــدة اســتيطانية علــى أنقــاض 
ــا.95 ــا منه ــالء أصحابه ــال إخ ــطينية ح ــازل الفلس املن

االربعاء 2021/2/17 

االحتــال يهــدم منــزالً ومنشــآت بالقــدس 
واملســتوطنون يعتــدون علــى مركبــات فــي 

ترمســعيا

هدمــت قــوات االحتــالل، أمــس، منزالً ومنشــآت وجــداراً 
وأزالــت أســالكاً شــائكة محيطــة بــأرض فــي القــدس 
ــات  ــا مؤسس ــام قدمته ــى خي ــتولت عل ــة، واس احملتل
دوليــة ألهالــي خربــة حمصــة باألغــوار الشــمالية، فــي 

94  جريدة القدس
95  جريدة األيام

ــم  ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
وأقدمــوا علــى إعطــاب وحتطيــم نحــو عشــر مركبــات 
ــرة  ــة رام اهلل والبي ــي محافظ ــعيا ف ــدة ترمس ــرب بل ق
واقتحــام املوقــع األثــري فــي بلــدة سبســطية مبحافظة 

نابلــس.

ــة،  ــدس احملتل ــي الق ــالل ف ــة االحت ــت بلدي ــد هدم فق
ــاء فــي  ــة وجــداراً وأساســات بن ــزالً ومنشــآت زراعي من
منطقــة »راس كبســة« فــي بلــدة ســلوان جنــوب 

ــى. ــجد األقص املس

ــالل  ــة االحت ــم بلدي ــة، إن طواق ــادر محلي ــت مص وقال
ــاد  ــي جه ــزل املقدس ــت من ــة ودهم ــت املنطق اقتحم
ــو رمــوز )40 عامــاً( وباشــرت بهــدم املســكن  حســن أب

 الذي أقامه بعد هدم منزله قبل أشهر. 
وأشــارت إلــى أن ســلطات االحتــالل شــردت مــن املنــزل 
الــذي تبلــغ مســاحته 90 متــراً مربعــاً، 4 أفــراد، بينهــم 

طفــالن.

وقــال أبــو رمــوز، إن طواقــم البلديــة اقتحمــت منزلــه 
قبــل أســبوع، وأبلغتــه شــفوياً بقرارهــا هدم املنــزل دون 
تســليمه أي قــرار أو إنــذار مكتــوب، حتــى ال يتمكــن من 
التوجــه لالســتئناف عليــه، ليتفاجــأ صباحــاً باقتحــام 

املنــزل دون إنــذار.

وأوضــح أبــو رمــوز أن طواقــم البلديــة أمهلتــه بعــض 
الوقــت لتفريــغ جــزء مــن محتويــات منزلــه، ثــم قامــت 

بهدمــه.

وأوضــح أن هــذا هــو الهــدم الثانــي ملنزلــه، حيــث 
هدمــت البلديــة منزلــه فــي آب املاضــي، وأعــاد عمليــة 
ــرته  ــع أس ــه م ــاش في ــي، وع ــرين الثان ــي تش ــاء ف البن

ــراد. ــن 4 أف ــة م املكون

ــي  ــن أراض ــاع ع ــة الدف ــو جلن ــال عض ــياق، ق ــي الس ف
ــالل  ــة االحت ــم بلدي ــه، إن طواق ــو تاي ــد أب ــلوان خال س
ــة  ــآت زراعي ــدم منش ــزل به ــدم املن ــب ه ــرت عق باش
»بركســات« وجــدار وأساســات بنــاء فــي ذات املنطقــة 

ــرى. ــة أخ ــود لعائل تع

ــت  ــة، اقتحم ــدس احملتل ــر بالق ــل املكب ــدة جب ــي بل وف
ــالك  ــت األس ــدة وأزال ــي البل ــا ف ــالل أرض ــوات االحت ق

ــا. ــة به ــائكة احمليط الش

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل وجرافاتها 
ــت  ــدة، وأزال ــي البل ــنة ف ــر الس ــة دي ــت منطق اقتحم
ــة  ــود لعائل ــة أرض تع ــط بقطع ــائكة حتي ــالكاً ش أس

طلــب.
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وفــي خربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار الشــمالية، 
اقتحمــت قــوات االحتــالل اخلربــة أثنــاء وجــود موظفــي 

ــة. ــة وأوروبي ــات دولي مؤسس

وأشــارت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان إلــى 
ــيارة  ــق س ــت الح ــي وق ــرت ف ــالل حاص ــوات االحت أن ق
ــي  ــي ألهال ــاد األوروب ــن االحت ــة م ــا مقدم ــل خيام حتم

ــام.96 ــى اخلي ــتولي عل ــل أن تس ــة قب اخلرب

مخطــط احتالــي لعــزل أحيــاء مقدســية 
ــن  ــف مواط ــراح... و041 أل ــيخ ج ــد الش وتهوي

مهــددون بالتهجيــر

أن االحتــالل اإلســرائيلي  أكــدت مصــادر مطلعــة، 
ــطيني  ــن فلس ــف مواط ــو 140 أل ــزل نح ــعى لع يس
ــل  ــدار الفص ــارج ج ــم خ ــدس وجعله ــن الق ــن مدي ع
ــا  ــري تنفيذه ــة يج ــاريع مختلف ــر مش ــري، عب العنص
فــي الشــطر الشــرقي مــن املدينــة، فــي الوقــت 
الــذي كشــف فيــه النقــاب عــن مخطــط اســتيطاني 
ــاء  ــول القض ــد أن حت ــراح بع ــيخ ج ــي الش ــد ح لتهوي
اإلســرائيلي إلــى أداة فــي يــد املســتوطنني ضــد ســكان 

ــدم. ــالء واله ــر اإلخ ــم خط ــن يتهدده ــي الذي احل

ــطينيون  ــؤولون فلس ــذر مس ــياق، يح ــذا الس ــي ه وف
ــات  ــزل جتمع ــن ع ــدث ع ــرائيلية تتح ــر إس ــن تقاري م
ســكنية بأكملهــا شــمال وشــرق القــدس احملتلــة عــن 
ــي  ــف مقدس ــني 125-1400 أل ــا ب ــا م ــة، يقطنه املدين

ــية. ــة املقدس ــة الهوي ــن حمل م

فــإن  إســرائيليني  تصريحــات مســؤولني  وبحســب 
ــرقية  ــدس الش ــكان الق ــن س ــيني م ــبة املقدس نس
ــام  ــي الع ــالل ف ــعى االحت ــكل 38% ويس ــة تش والغربي
2050 إلــى أن يصبحــوا أقــل مــن 12% فقــط مــن عــدد 

ــي.  ــكان اإلجمال الس

ــياق،  ــذا الس ــي ه ــادرة ف ــات الص ــرز التصريح ــن أب وم
تصريــح القائــد الســابق لشــرطة االحتــالل فــي 
ــد آالف  القــدس ميكــي ليفــي التــي دعــا فيهــا لتجري
املقدســيني مــن حــق اإلقامــة وســلخ جتمعــات كبــرى 

ــدس. ــن الق ع

وقــال مديــر مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة 
دعــوة  إن  احلمــوري  زيــاد  بالقــدس  واالقتصاديــة 
ــدة،  ــت جدي ــالل ليس ــرطة االحت ــابق لش ــد الس القائ
ــا  ــى الدميوغرافي ــاس عل ــكل أس ــل بش ــالل يعم واالحت
ــن  ــث ع ــه يبح ــا أن ــدس، كم ــي الق ــطينية ف الفلس
معادلــة جديــدة تقــوم علــى مبــدأ التخلــي عــن 
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الســكان املقدســيني وطــرح اقتراحــات إدارة املقدســيني 
جملالــس لوائيــة تابعــة للبلديــة أو حتويــل إدارة الســكان 

ــة. ــة الغربي ــرائيلية بالضف ــة اإلس ــإلدارة املدني ل

وأضــاف أن كل هــذه اإلجــراءات تســتهدف املقدســيني 
الســاكنني خــارج اجلــدار وعددهــم 140 ألــف مقدســي، 
حيــث يبحــث االحتــالل عــن مخــارج قانونيــة للتخلــص 
منهــم بهــدوء، وأتوقــع أنــه فــي اي وقــت قــد يتخــذون 
للمقدســيني  الدائمــة  اإلقامــات  إلغــاء  خطــوة 

ــري. ــل العنص ــدار الفص ــارج ج ــني خ القاطن

ــتوطنة  ــي مس ــاء ف ــعى للبن ــالل يس ــح أن االحت وأوض
ــدة  ــف وح ــى 20 أل ــني 15 إل ــا ب ــاء م ــروت« وإلنش »عط
اســتيطانية ســيجري ربطهــا مبســتوطنة »بســيغوت« 
ــح  ــرة لتصب ــة البي ــي مدين ــي ف ــى أراض ــة عل املقام
ــرق. ــاق وط ــبكة أنف ــة بش ــدة، متصل ــتوطنة واح مس

ــيليم«  ــة »بتس ــا منظم ــات أصدرته ــب معطي وبحس
احلقوقيــة اإلســرائيلية، فــإن حقــوق هــدم منــذ مطلــع 
ــة  ــة العــام املاضــي شــرد قراب ــى نهاي العــام 2004 حت

3579 مقدســياً بعــد هــدم منازلهــم.

ــات  ــة الدراس ــر جمعي ــال مدي ــياق، ق ــذا الس ــي ه وف
ــراج  ــي إن إخ ــل التفكج ــدس، خلي ــي الق ــة ف العربي
الســكان الفلســطينيني خلــف اجلــدار العنصــري 
حتــدث عنــه نتنياهــو نفســه بشــكل واضــح، ألن اليــوم 
الســيطرة اإلســرائيلية علــى األرض اكتملــت ويســعون 
للســيطرة علــى الســكان ليكــون عــدد الســكان 

ــة. ــدس احملتل ــي الق ــط 12% ف ــرب فق الع

وأضــاف أنــه يجــري إخــراج 200 ألــف فلســطيني 
يتــم  فيمــا  إدارتهــم،  املدنيــة«  »اإلدارة  رفضــت 
ــة لهــم حتــت الســيطرة  الســعي لعمــل إدارات محلي

اإلســرائيلية.

إلــى ذلــك قــال نائــب محافــظ القــدس عبــد اهلل 
صيــام، إن اســتهداف البعــد الدميغرافــي بالقــدس 
ــي  ــر حلارت ــدأ بالتهجي ــالل ب ــام االحت ــذ قي ــتمر من مس
الشــرف واملغاربــة بالقــدس القدميــة، وتطــورت عمليــات 
ــارج  ــم خ ــم وإخراجه ــدم منازله ــيني به ــرد املقدس ط
جــدار الفصــل العنصــري ومنــع لــم الشــمل وســحب 
الهويــات، كمــا أن هنــاك قــرارات تأخــذ طابــع الترحيــل 
اجلماعــي كمــا يجــري اآلن فــي كل مــن: بطــن الهــوى، 

ــراح. ــيخ ج ــر، والش ــور باه وص

ــات اســتيطانية  ــه، كشــفت جمعي ــد ذت ــى الصعي عل
عــدة  عقدهــا  عــن  الســفاردمي«  طائفــة  و«جلنــة 
جلســات مــع البلــدة الســتمالك أراضــي تعــود لهــذه 
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األخيــرة ســبق وصادرتهــا مــن الوقــف اإلســالمي وذلــك 
متهيــداً لتوســيع »احلــي اليهــودي« فــي الشــيخ جــراح، 
وبنــاء مجمــع جتــاري وفنــدق بالقــدب مــن نصــب اجلنــود 
ــران 1967. ــة حزي ــي نكس ــوا ف ــن قتل ــرائيليني الذي اإلس

ــم »ت/ج 4915«،  ــل رق ــذي يحم ــط ال ــب اخملط وبحس
ــوي املشــروع االســتيطاني فــي محــورة االســاس،  يحت
توســيع مفــرق الطــرق فــي الشــيخ جــراح لربــط 
البــؤر االســتيطانية ومغــادرة معــو الســعدي »صديــق 
شــمعون« فــي »كبانيــة أم هــارون« و«كــرم اجلاعونــي«، 
ويصــادر مســاحة واســعة مــن أراضــي املواطــن هنــاك 
لصالــح الطــرق والنصــب التــذكاري اإلســرائيلي الــذي 
ســيصبح فــي وســط املشــروع بعــد تطويــره حســب 
ــتيطانية.  ــؤرة االس ــح الب ــة لصال ــاء حديق ــط، وبن اخملط

ــد  ــة بع ــن البلدي ــى رد م ــول عل ــة للحص ــي محاول وف
جهــد وانتظــار طويلــني، كان الــردن مغتصبــاً : »هنــاك 
بحــث ومشــروع لتطويــر منطقــة الشــيخ جــراح 
لصالــح الســكان هنــاك والبحــث مــع مطوريــن 

للمنطقــة«. حســب تعبيرهــا.

ــاً  ــاك بحث ــة أن هن ــي البلدي ــر ف ــف كبي ــد موظ وأك
ــي.  ــط احل ــي وس ــدق ف ــاء فن ــروعاً لبن ــاً ومش متقدم
وقــال إن مســاحة املشــروع متتــد حتــى حــدود »مخيــم 
ــاً فــي ســت  الصمــود« ومســجد الشــيخ جــراح جنوب
قطــع أرض متواصلــة، وعلــى مســاحة 7000 متــر مربع، 
ــع  ــر مرب ــى 130.000 مت ــل إل ــة تص ــاحة إجمالي ومبس
وســعة الفنــادق 300 غرفــة، كمــا يحتــوي اخملطــط على 

ــات.97 واجه

اخلميس 2021/2/18

وفــاة مواطنــة خــال اقتحــام االحتــال منــزل 
شــقيقها مســتوطنون يقتحمــون األقصــى 

ــال ــة االحت بحراس

ــة دهــم واقتحــام  شــنت قــوات االحتــالل، أمــس، حمل
ــت  ــازل وعاث ــن املن ــدداً م ــا ع ــت خالله ــّية دهم وحش
ــة  ــة رحم ــاة املواطن ــن وف ــفر ع ــا أس ــاً، م ــا خراب فيه
ــى  ــة، إل ــكتة قلبي ــاً( بس ــور )67 عام ــو عاه ــل أب خلي
ــذي  ــب اعتقــال عــدد مــن الشــبان، فــي الوقــت ال جان
واصــل فيــه املســتوطنون اقتحاماتهــم للمســجد 

ــى. األقص

ــة،  ــكتة قلبي ــور بس ــو عاه ــة أب ــت املواطن ــد توفي فق
ــي  ــقيقها ف ــزل ش ــالل من ــوات االحت ــام ق ــالل اقتح خ

ــم. ــت حل ــرق بي ــم، ش ــو اجني ــة أب قري
97  جريدة القدس

وأفــاد املواطــن رامــي أبــو عاهــور بـــأن املواطنــة أصيبت 
بحالــة مــن اخلــوف والهلــع الشــديدين وأغمــي عليهــا 
خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل منــزل شــقيقها، 

ــية. ــة وحش بطريق

وأشــار إلــى أنــه جــرى نقــل شــقيقته إلــى مستشــفى 
ــاك  ــاال، وهن ــت ج ــة بي ــي مدين ــة ف ــة العربي اجلمعي

ــة. ــن عــن وفاتهــا جــراء ســكتة قلبي أعل

ولفتــت مصــادر محليــة إلــى أن جنــود االحتــالل عبثــوا 
مبحتويــات املنــزل وعاثــوا فيــه فســاداً وخرابــاً، رغــم مــا 
ــطينية  ــالم فلس ــى أع ــتولوا عل ــة، واس ــاب املواطن أص
والفتــات طبعــت عليهــا صــور الشــهيد ياســر عرفــات، 
ــرت  ــد فج ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــى أن ق ــيرة إل مش
بــاب منــزل العائلــة نفســها خــالل دهمــه قبــل نحــو 

ســبعة أشــهر.

ــي اإلدارة  ــن ف ــار الس ــرة كب ــت دائ ــا، حمل ــن جهته م
ــة  ــة االجتماعي ــوزارة التنمي العامــة لشــؤون األســرة ب
ــهاد  ــن استش ــة ع ــؤولية الكامل ــالل املس ــوات االحت ق

ــور. ــو عاه ــة أب املواطن

ــمى  ــا يس ــان م ــر: إن بي ــامن عم ــرة غ ــر الدائ ــال مدي وق
جيــش االحتــالل نفــي مســؤوليته عــن احلادثــة تضليــل 
ــي  ــوده ف ــية جن ــى أن وحش ــدداً عل ــام، مش ــرأي الع لل
عمليــات اقتحــام املنــازل وترويــع كبــار الســن واألطفال، 
جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون، وهــي سياســة ممنهجة 
ــني  ــازل املواطن ــم ملن ــي تت ــام الت ــات االقتح ــي عملي ف

وفــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل.

وطالــب اجملتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته القانونية 
والفاعــل  واجلــاد  العاجــل  والتحــرك  واألخالقيــة 
ــه املتصاعــدة ضــد  ــالل وانتهاكات ــم االحت لوقــف جرائ
املواطنــني فــي األرض الفلســطينية احملتلــة وتوفيــر 

ــم.98 ــة له احلماي

السبت 2021/2/20

مناقصــة لشــق نفــق أســفل »قلنديــا« ومتويــل 
لشــارع الزعيم-العيزريــة، ومناقصــة اللتفافــي 

رة حوا

قالــت حركــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية، إنــه مت قبــل 
أيــام إغــالق مناقصــة لشــق نفــق أســفل حاجــز 
قلنديــا، مشــيرة إلــى أنــه إذا لــم يتــم إيقــاف املشــروع، 
ــل. ــان املقب ــي 4 نيس ــل ف ــدأ العم ــع أن يب ــن املتوق فم

98  جريدة األيام
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بوصــول  للســماح  مصمــم  »الطريــق  وأضافــت: 
مســتوطني منطقــة رام اهلل إلــى إســرائيل، دون املــرور 

ــدس«. ــي الق ــة ف ــات املروري ــر االختناق عب

كمــا أشــارت إلــى أن وزيــرة النقــل اإلســرائيلية ميــري 
ــع  ــه توقي ــت في ــاً أعلن ــاً صحافي ــدرت بيان ــف أص ريغي
عقــد مــع شــركة »موريــا« وتخصيــص ميزانيــة خاصة 
الزعيم-العيزريــة  لطريــق  التفصيلــي  للمخطــط 
بإغــالق منطقتــي  ان يســمح  والــذي مــن شــأنه 
»معاليــم أدوميــم« و«إي واحــد« االســتيطانيتني أمــام 

الفلســطينيني.

نُشــرت  أخــرى،  إغــالق مناقصــة  مت  وقالــت »كمــا 
فــي كانــون الثانــي 2021 إلدارة وتخطيــط مشــروع 
توســيع الطريــق 437 بــني حزمــا واملنطقــة الصناعيــة 
ــم  ــه يت ــي أن ملســتوطنة »شــاعر بنيامــني«، وهــذا يعن
حاليــاً اختيــار مديــر املشــروع الــذي يُتوقــع منــه إعــداد 
اخلطــط التفصيليــة، واإلشــراف علــى عمليــة توســيع 
ــي  ــل ف ــدأ العم ــد يب ــا، وق ــا وإدارته ــق بأكمله الطري

ــاً«. ــام تقريب ــون ع غض

ولفتــت »الســالم اآلن« أيضــاً إلــى تخصيــص امليزانيــات 
ــاً  ــح طريق ــق 505، ليصب ــة الطري ــط ومضاعف لتخطي

واســعاً مــن شــرق إلــى غــرب غــور األردن.

وأشــارت إلــى أنــه باإلضافــة إلــى ذلــك، مت إغــالق 
مناقصــة ملشــروع التفافــي حــوارة، وهــو مــا يعنــي أن 
ــام. ــون أي ــي غض ــدأ ف ــد يب ــق ق ــاء الطري ــي بن ــل ف العم

احلكومــة  »تقــوم  اآلن«:  »الســالم  حركــة  وقالــت 
ــر  ــم األم ــة بحك ــة الغربي ــم الضف ــرائيلية بض اإلس
ــي  ــواقل ف ــارات الش ــتثمار ملي ــالل اس ــن خ ــع م الواق
ــى  ــتوطنني إل ــدد املس ــة ع ــة ملضاعف ــرق املصمم الط

ــك«. ــن ذل ــر م ــون وأكث ملي

ــريعة  ــة س ــا برحل ــق قلندي ــمح نف ــت: »سيس وأضاف
إلــى إســرائيل دون املــرور عبــر االختناقــات املروريــة فــي 
القــدس، وســيحول املســتوطنات فــي منطقــة رام 
ــتوطنني  ــذب آالف املس ــواح جت ــى ض ــور األردن إل اهلل وغ

ــا«. ــش فيه للعي

وتابعــت »طريــق الفلســطينيني بــني العيزريــة والزعيــم 
ــي »إي  ــاء ف ــي البن ــدم ف ــرائيل بالتق ــمح إلس سيس
ــاب أمــام حــل الدولتــني«.99 ــي إغــالق الب واحــد«، وبالتال

99  جريدة األيام

رفــض شــعبي لتطبيــق األونــروا ســلة غذائيــة موحــدة 
جئني لال

إلغــاء الكابونــة الصفــراء املضاعفــة بــدءا مــن 
األســبوع اجلــاري

ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــرار وكال ــي ق ــون لق ــر الزعن خض
الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا«، تطبيــق نظــام 
»الســلة الغذائيــة املوحــدة« جملتمــع الالجئــني وحجــب 
ــن  ــة م ــر الالجئ ــن آالف األس ــة ع ــاعدات الغذائي املس
ذوي الدخــل الثابــت احملــدود رفضــا شــعبيا واســعا فــي 
صفــوف أبنــاء شــعبنا، وســط مطالبــات بالتراجــع عــن 

ــق هــذا النظــام. تطبي

وأكــد الجئــون أن قــرار األونــروا بتوحيــد الســلة الغذائية 
وإلغــاء الكابونــة الصفــراء وإقصــاء آالف األســر املعــوزة 
ــانية،  ــة إنس ــاعدة، جرمي ــن املس ــدود م ــل احمل ذات الدخ
وتعميــق حلالــة البــؤس والفقــر التــي يعيشــها الالجــئ 

الفلســطيني فــي مختلــف أماكــن تواجــده.

الالجــئ أبــو رمضــان يونــس )55 عامــا( مــن حــي النصــر 
ــة  ــوال الكابون ــا«: »ل ــول لـ«وف ــزة يق ــة غ ــرب مدين غ
ــذا  ــا، وه ــم بحالن ــا، اهلل عال ــا لضعن ــراء علين الصف
قــرار ســيجوعنا ومــا نقــدر نلبــي حاجــات أبناءنــا 
ــت الســيرج  ــرز واحلليــب وزي بعــد خفــض الطحــني وال
واحلمــص والعــدس والســردينة والســكر، وتطبيــق 
القــرار جرميــة إنســانية بحقنــا، املفــروض يزيدونــا أكثــر 

ــراء”. ــن الصف م

ــة  ــال بحاج ــم أطف ــردا غالبيته ــدي 13 ف ــاف: »عن وأض
ملســاعدة األونــروا وزيــادة الكابونــا الصفــراء بــدل 
تخفيضهــا.. ملــاذا األونــروا تفعــل معنــا هكــذا، املفروض 
العالــم يقــف بجانبنــا ويدعمنــا، نحــن حقــا الجئني في 
بلدنــا لكــن واجبهــم يســاعدونا ويدعمونــا حتــى نرجع 
علــى أراضينــا املســلوبة عنــوة منــا، أراضينــا تبعــد عنا 
بضعــة كيلومتــرات وهــذه مســؤولية اجملتمــع الدولــي 

يرجعنــا عليهــا، كفــى ظلمــا بحقنــا”.

ــل  ــدة موســى )51 عامــا( مــن حــي ت أمــا الالجئــة عاي
الهــوى فــي مدينــة غــزة تتســاءل، »مــا هــو الهــدف من 
ــات ومســاواة املســحوق واملعــدوم مــع  ــد الكابون توحي
متوســط احلــال أو امليســور؟ هــذا مرفــوض مــن األونــروا 
وعليهــم إيجــاد حــل منصــف ومــا يطبقــوا هــذا 
ــة وليــس تقليصهــا”. ــادة الكابون ــا، نحــن مــع زي علين

”أنــا أناشــد كل ضميــر حــي فــي اجملتمــع الدولــي 
ــا  ــا وم ــى بالدن ــا عل ــاعدتنا ويرجعون ــاندتنا ومس مس

ــى. ــة موس ــف الالجئ ــا«، تضي ــة حينه ــا كابون بدن
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مــن جهتــه، يقــول الالجــئ أبــو عمــر عمــاد )43 
ــزة:  ــة غ ــرق مدين ــوب ش ــون جن ــي الزيت ــن ح ــا( م عام
ــرة  ــول الفت ــرا ط ــة الصف ــى الكابون ــد عل ــا بعتم »أن
ومــا بحتــاج اشــتري طحــني وال املــواد الغذائيــة التــي 
اســتلمها مــن األونــروا، ألنهــا بتســندني فتــرة، واحلمــد 
هلل تغنينــا عــن احلاجــة للنــاس، والتخفيــض ســيؤدي 
لزيــادة مأســاتي وزيــادة الوضــع االقتصــادي واملعيشــي 
الصعــب عنــدي، وأنــا وأســرتي 7 أفــراد عايشــني علــى 

ــاعدة”. املس

بــدوره، قــال رئيــس دائــرة شــؤون الالجئــني فــي منظمــة 
التحريــر أحمــد أبــو هولــي: »إن هــذا النظــام ســيلحق 
الظلــم بأكثــر مــن 770 ألــف الجــئ فلســطيني حتــت 
خــط الفقــر، مــن خــالل تخفيــض ســلتهم الغذائيــة 
املصنفــة بالصفــراء وحجــب املســاعدات الغذائيــة عــن 
ــدود،  ــت احمل ــل الثاب ــن ذوي الدخ ــة م ــر الالجئ آالف األس
ــى  ــروا عل ــذي ســتطبقه األون ــد ال وهــذا النظــام اجلدي
الالجئــني فــي الــدورة األولــى للعــام احلالــي 2021، 
ســتكون لــه انعكاســات ســلبية علــى مجتمــع 
ــهده  ــا تش ــل م ــي ظ ــزة ف ــاع غ ــي قط ــني ف الالجئ
مخيمــات القطــاع مــن ظــروف معيشــية صعبــة مــع 
ــاد احتياجــات الالجئــني  تفشــي الفقــر والبطالــة وازدي

ــا”. ــة كورون ــا جائح ــي فرضته ــم الت ومتطلباته

ــع  ــى العــودة لتوزي ــة الغــوث، إل ــي وكال ــو هول ودعــا أب
ــع  ــر املدق ــات الفق ــق تصنيف ــة وف ــاعدات الغذائي املس
)املضاعفــة(  الصفــراء  والكابونــة  املطلــق  والفقــر 
والكابونــة البيضــاء باعتبــاره النظــام األمثــل إلنصــاف 
الشــريحة األكثــر فقــرا واملصنفــني حتــت خــط الفقــر 
ــام  ــا ع ــي مت تقييمه ــر الت ــط االس ــا رب ــع، رافض املدق
ــراد ادراجهــا فــي قائمــة املســتفيدين اجلــدد  2019، وامل
األطفــال  ادارج  أو  الطارئــة  الغذائيــة  للمســاعدات 
ــاعدات  ــى املس ــي تتلق ــالت الت ــوالدة للعائ ــي ال حديث
الغذائيــة لالونــروا، بتطبيــق النهــج الشــمولي ملعاييــر 

ــة. ــاعدات الغذائي ــتحقاق املس اس

وأشــار إلــى أن احلــاق األســر اجلديــدة فــي قائمــة 
ــة  ــة الطارئ ــاعدات الغذائي ــدد للمس ــتفيدين اجل املس
هــي مهمــة األونــروا مــن خــالل التواصــل مــع املانحــني 
لرفــع موازنــة الطــوارئ لتغطيــة احتياجــات الالجئــني 
املتزايــدة واملســتفيدين اجلــدد مــن برنامــج املســاعدات 
ــم  ــدأ تقاس ــالل مب ــن خ ــس م ــة، ولي ــة الطارئ الغذائي
ــى حســاب الالجــئ  ــي ســتكون عل ــوارد املتاحــة الت امل

ــه. ــوت أبنائ ــطيني وق الفلس

وفي هذا الســياق، قــال املستشــار اإلعالمــي لـ«األونروا« 
عدنــان أبــو حســنة لـ«وفــا«: »تنظــر األونــروا إلــى نظام 

توزيــع أكثــر عدالــة وأكثــر شــفافية، وهــذه الكابونــة 
تعتمــد علــى الكابونــة البيضــاء للجميــع مــع إضافــة 
عشــرة كيلوغرامــات مــن مــادة الطحــني لــكل الجــئ 
ــلم  ــرد سيتس ــكل ف ــة، ف ــلم كابون ــطيني يتس فلس

باإلضافــة ملــا يتســلمه عشــرة كيلوغرامــات”.

وأوضــح أبــو حســنة، أنــه بهــذا النظــام )توحيــد 
ــى  ــوزع عل ــروا أن ت ــتطيع األون ــة( تس ــلة الغذائي الس
فئــات أكبــر، وهنــاك عشــرات اآلالف مــن العائــالت التــي 
ــد اجلــدد واحلــاالت التــي مت  مت ضمهــا واآلالف مــن املوالي
ــدورة  ــذه ال ــي ه ــت اآلن ف ــا وأصبح ــتها وتقييمه دراس

ــدة. ــة املوح ــن الكابون ــلم ضم ــة ستتس املقبل

ــروا، وهــذا  وأكــد أن هنــاك أزمــة ماليــة تعيشــها األون
املــال اخملصــص للكوبنــات يجــب أن يــوزع بطريقــة أكثــر 
ــات  ــاء الكابون ــك مت إلغ ــع، لذل ــمل اجلمي ــة لتش عدال
الصفــراء وال يوجــد صفــراء أو بيضــاء بــل موحــدة 
ــن  اآلن، مضيفــا »هــذا النظــام ســيزيد مــن عــدد الذي
يتســلمون الكابونــات مــن مليــون و140 ألــف إلــى 
ــة  ــر عدال ــع أكث ــة توزي ــف، وهــي عملي ــون و200 أل ملي
ــن  علــى فئــات تنتظــر، فــال ميكــن لهــؤالء النــاس الذي
ــنوات  ــروا س ــرات اآلالف، أن ينتظ ــم بعش ــرون وه ينتظ
طويلــة أكثــر مــن ذلــك فــي الوقــت الــذي نحــن نلتــزم 
بالنظــام القــدمي، لذلــك هــذا النظــام الهــدف منــه أن 
ــع”. ــة التوزي ــي عملي ــة ف ــفافية وعدال ــر ش ــون أكث يك

ــو  ــال أب ــوث، ق ــة الغ ــدى وكال ــي ل ــز املال ــول العج وح
حســنة: »نحــن أعلنــا عــن ميزانيــة تقتــرب مــن مليــار 
ونصــف املليــار دوالر، هــذه امليزانيــة طموحة نســتهدف 
الالجئــني  الحتياجــات  خاللهــا  مــن  االســتجابة 
الفلســطينيني، ســواء امليزانيــة املنتظمــة أو الطــوارئ 
أو املشــاريع فــي الضفــة وغــزة ولبنــان وســوريا واألردن 

ــرقية”. ــدس الش والق

ــدم  ــأن يتق ــي ب ــع الدول ــب اجملتم ــن نطال ــاف، »نح وأض
ملســاعدة األونــروا التــي هــي عامــل اســتقرار إقليمــي 
وتقــدم خدمــات لـــ5.7 مليــون الجــئ فلســطيني، وهذه 
ــروا  ــض األون ــب تفوي ــتمر حس ــب أن تس ــات يج اخلدم
ــال  ــطينيني ح ــني الفلس ــة الالجئ ــل قضي ــى أن حت إل
ــروا”.100 ــود األون ــزوم لوج ــك ال ل ــد ذل ــامال، وبع ــادال وش ع

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــر  ــيرة كف ــال مس ــع االحت ــال قم ــات خ إصاب
ــن  ــى مزارع ــدون عل ــتوطنون يعت ــدوم ومس ق

ــوار ــي األغ ف

ــاق  ــاالت اختن ــرات بح ــروح والعش ــابان بج ــب ش أصي
ــي  ــيرة ف ــالل مس ــوات االحت ــع ق ــالل قم ــة خ متفاوت
بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، فــي الوقــت الــذي 
واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني 
ــى  ــداء عل ــى االعت ــس، عل ــوا، أم ــم، وأقدم وممتلكاته
الرعــاة فــي خربــة مكحــول باألغــوار الشــمالية، وتقييد 
مواطــن وســرقة محلــه التجــاري فــي قريــة حوســان، 

غــرب بيــت حلــم.

فقــد أصيــب شــابان بالرصاص اإلســفنجي، والعشــرات 
ــاق بالغــاز املســيل للدمــوع خــالل قمــع  بحــاالت اختن

جيــش االحتــالل مســيرة فــي كفــر قــدوم.

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي لـــ »األيــام«: خــرج أهالــي البلــدة فــي مســيرة 
ــطينية  ــالم الفلس ــا األع ــوا خالله ــس، رفع ــر أم عص
ورددوا الهتافــات املنــددة باالحتالل واالســتيطان وســرقة 

األرض الفلســطينية.

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل هاجمــوا املســيرة لــدى 
ــلطات  ــه س ــذي تغلق ــدة ال ــل البل ــن مدخ ــا م اقترابه
اجلاثمــة  قدوميــم  مســتوطنة  لصالــح  االحتــالل 
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــني الرص ــا، مطلق ــى أراضيه عل
باملطــاط واالســفنجي، وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
ــار اســفنجي  ــة شــاب بعي ــى إصاب ــة، مــا أدى إل بكثاف
فــي الكتــف، وآخــر باليــد، والعشــرات بحــاالت اختنــاق 

ــة.101 متفاوت

االجتماعيــة  التنميــة  املتحــدة:  األمم 
أســوأ  تعانــي  الفلســطينية  واالقتصاديــة 

4991 العــام  منــذ  ســنواتها 

قالــت األمم املتحــدة إن عــام 2020 كان عــام انتكاســات 
ــبب  ــم بس ــاتهم واقتصاده ــطينيني ومؤسس للفلس
جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد واألزمــة املاليــة غيــر 

املســبوقة.

وأشــار مكتــب املنســق اخلــاص لــألمم املتحــدة لعمليــة 
الســالم فــي الشــرق األوســط إلــى أنــه »خــالل إغــالق 
ــي  ــد حوال ــي، فق ــع املاض ــي الربي ــد-19 األول ف كوفي
150000 فلســطيني وظائفهــم، ومــن املتوقــع حــدوث 

101  جريدة األيام

ــار ســلبية كبيــرة باملثــل مــن اإلغــالق احلالــي«. آث

ويســلط تقريــر يقدمــه مكتــب املنســق اخلــاص لــألمم 
ــى  ــة الســالم فــي الشــرق األوســط ال املتحــدة لعملي
جلنــة تنســيق مســاعدات الــدول املانحــة يــوم الثالثــاء 
األوضــاع  الضــوء علــى  النرويــج  برئاســة  املقبــل، 

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ــة ف االقتصادي

وأضــاف التقريــر، الــذي وصلــت نســخة منــه لـ«األيام«: 
»فــي عــام 2020، تقلــص االقتصــاد الفلســطيني 
ــر  ــد أكب ــو أح ــة، وه ــني 10 و12 باملائ ــراوح ب ــبة تت بنس
الســلطة  إنشــاء  منــذ  الســنوية  االنكماشــات 

الفلســطينية فــي عــام 1994«.

ويشــير التقريــر إلــى أن مــا يقــرب مــن نصــف الســكان 
الفلســطينيني بحاجــة اآلن إلــى مســاعدات إنســانية، 
حيــث فاقــم الوبــاء مــن األزمــة اإلنســانية التــي طــال 

أمدهــا.

املؤســفة  األحــداث  تؤثــر  أن  املتوقــع  »مــن  وقــال: 
ــة  ــارات التنمي ــى مس ــلبي عل ــكل س ــام 2020 بش لع

الفلســطينية لســنوات عديــدة قادمــة«.

وقــال تــور وينســالند، املنســق اخلــاص لعمليــة الســالم 
الســلطة  تضــررت  لقــد  األوســط:  الشــرق  فــي 
ــي  ــدة ف ــطيني بش ــعب الفلس ــطينية والش الفلس
عــام 2020، مــع وجــود أكثــر مــن نصــف الســكان فــي 
عــوز، لكننــي آمــل أن يتقــدم املانحــون ويقدمــوا الدعــم 

ــه. ــة إلي ــتد احلاج ــذي تش ال

ولكــن وينســيالند أشــار الــى بعــض جوانــب التفــاؤل. 
وقــال: »اعتبــارًا من أوائل شــباط، بــدأت اللقاحــات أيًضا 
ــن  ــة، وم ــطينية احملتل ــي الفلس ــى األراض ــول إل بالوص
خــالل جهــود منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف، 
تدعــم األمم املتحــدة اســتعداد احلكومــة الفلســطينية 
ــالل  ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــا، مب ــات وإدارته ــي اللقاح لتلق

برنامــج كوفاكــس العاملــي«.

وأشــار وينســالند إلــى »الدعــم اللوجســتي إلســرائيل 
فــي توصيــل اللقاحــات إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة«. وقــال: عــالوة علــى ذلــك، مــن املتوقــع تخصيــص 
كميــات كبيــرة مــن اللقاحــات لتغطيــة الفئــات 
ذات األولويــة فــي األرض الفلســطينية احملتلــة فــي 
الشــهرين املقبلــني، ولكــن ال تــزال هنــاك فجــوات 

ــرة. ــة كبي متويلي

ــذا  ــن ه ــة، لك ــات عصيب ــذه أوق وأضــاف وينســالند: ه
ــطينيني  ــرائيليني والفلس ــادة اإلس ــي للق ــبب إضاف س
إلبــداء املرونــة والنهــج العملــي حلــل القضايــا العاجلة 
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وضمــان جتــاوز الشــعب الفلســطيني لعــام صعــب.

ــر اجملتمــع الدولــي إلــى دعــم مجموعــة  ويدعــو التقري
واســعة مــن املشــاريع اإلنســانية واإلمنائيــة، إلــى جانب 
املســاعدة الفنيــة، ملســاعدة احلكومــة الفلســطينية 

ــاء بتعهداتهــا باإلصــالح االقتصــادي.102 ــى الوف عل

ــوم باحلكــم  القضــاء الفلســطيني ينطــق الي
ضــد بريطانيــا ملســؤوليتها عــن اجلرائــم وقــت 

االحتــال ومنحــه »وعــد بلفــور«

ــوم،  ــس الي ــة نابل ــة بداي ــد محكم ــرر أن تعق ــن املق م
ــى  ــا، عل ــد بريطاني ــم، ض ــي احلك ــق ف ــة للنط جلس
باســم  يعــرف  مــا   ،1917 عــام  إصدارهــا  خلفيــة 
ــات  ــالل العصاب ــة الحت ــذي كان بداي ــور«، ال ــد بلف »وع

فلســطني. ألرض  الصهيونيــة 

قامــوا  والذيــن  احلملــة،  علــى  القائمــون  ودعــا 
ــي  ــع الوطن ــم التجم ــة، وه ــوى القضائي ــع الدع برف
للمســتقلني واملؤسســة الدوليــة ملتابعــة حقــوق 
فــي  للمشــاركة  قانونيــاً،  الفلســطيني  الشــعب 
ــق  ــة النط ــة »جلس ــي اخلتامي ــوم العامل ــات »الي فعالي
باحلكــم« بشــأن الدعــوى التــي مت حتريكهــا بشــأن 
مســؤولية بريطانيــا عــن اجلرائــم التــي ارتكبتهــا فــي 

فلســطني.

وأوضحــوا فــي نــص الدعــوى، أن ذلــك ســيكون اليــوم 
األحــد املوافــق 21 شــباط اجلــاري، عنــد الســاعة 
التاســعة والنصــف صباحــاً مــن أمــام محكمــة بدايــة 

ــس. نابل

ــة  ــل »اململك ــا حُتم ــوى أنه ــون الدع ــي مضم ــاء ف وج
ــا  ــة وتبعاته ــؤولية القانوني ــا( املس ــدة )بريطاني املتح
الناشــئة عــن ســلوكها وتصرفاتهــا اخملالفــة للقواعــد 
ــا  ــي ارتكبته ــم الت ــي، واجلرائ ــون الدول ــالق والقان واألخ

ــور«. ــد بلف ــا وع ــا فيه ــطني، مب ــا فلس ــالل احتالله خ

وتأتــي الدعــوى باعتبــار أن بريطانيــا هــي مصــدر 
معانــاة الشــعب الفلســطيني، حيــث مكنــت احلركــة 
الصهيونيــة فــي فلســطني منــذ إعالنهــا وعــد بلفــور 
عــام 1917 قبــل صــك االنتــداب بعامــني، وحتويــل الوعــد 

ــى مشــروع تنفيــذي.  إل

ــس،  ــدى محكمــة نابل ــد جــرى تســجيل الدعــوى ل وق
ــي. ــام املاض ــن الع ــرين األول م ــوم 22 تش ي

كمــا يؤكــد القائمــون علــى الدعــوى، أن ســلطات 
ــم  ــن اجلرائ ــر م ــت الكثي ــي، ارتكب ــداب البريطان االنت

102  جريدة األيام

واالنتهــاكات، ضــد الشــعب الفلســطيني، إبــان حقبــة 
احتاللهــا للبــالد التــي انتهــت عــام 1948، وهــو العــام 
الــذي احتلــت فيــه العصابــات الصهيونية لفلســطني، 
يشــار إلــى أن البريطانيــني بعــد احلــرب العامليــة األولــى 
فــي عــام 1920، انتزعــوا فلســطني بعــد ســقوط 
الدولــة العثمانيــة، وظــل احتاللهــم قائمــاً حتــت 

ــام 1948. ــى الع ــداب« حت ــمى »انت مس

ــب  ــتقلني مني ــي للمس ــع الوطن ــس التجم ــال رئي وق
ــداب  ــك االنت ــابقة »إن ص ــات س ــي تصريح ــري ف املص
ــد  ــطيني والتمهي ــعب الفلس ــاة الش ــل معان كان أص

ــه«. ــلب أرض ــه وس ــاك حقوق ــي النته الفعل

وأضــاف: »وعــد بلفــور غيــر مقبــول، وهــو ليــس مجــرد 
تصريــح، بــل شــهادة ميــالد لدولــة بحــروف مــن العــار 
ــا  ــمته بريطاني ــي رس ــج إحالل ــالن ونه ــم والبط والظل
بالشــراكة مــع احلركــة الصهيونيــة، متجاهلــة حقــوق 
أكثــر مــن 93% مــن شــعبنا الفلســطيني، ومنــح 
اليهــود، الذيــن كانــت نســبتهم آنــذاك 7% كامــل 

ــوق.103 احلق

ــة  ــات العام ــيان بشــأن احلري ــومان »رئاس مرس
التشــريعي  باجمللــس  املســيحين  ومقاعــد 

ــل  املقب

أمــس،  مســاء  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  أصــدر 
مرســومني رئاســيني األول يتعلــق باحلريــات العامــة فــي 
جميــع األراضــي الفلســطينية والثانــي حــول املقاعــد 
اخملصصــة للمســيحيني مــن أبنــاء شــعبنا فــي اجمللــس 
ــأن  ــوم األول بش ــد املرس ــد أك ــل. فق ــريعي املقب التش
ــذه  ــات ه ــر مناخ ــى توفي ــة، عل ــات العام ــز احلري تعزي
ــي  ــة ف ــراف كاف ــا لألط ــون ملزم ــى أن يك ــات، عل احلري
أراضــي دولــة فلســطني. علمــاً أنــه جــاء بنــاء علــى مــا 
اتفقــت عليــه الفصائــل الفلســطينية فــي اجتماعهــا 

ــة.  ــة مصري ــرى برعاي ــذي ج ــرة، ال ــر بالقاه األخي

أمــا املرســوم الثانــي، فيقضــي بخصيــص ســبعة 
ــل  ــريعي املقب ــس التش ــي اجملل ــل ف ــى األق ــد عل مقاع
للمواطنــني املســيحيني، وذلــك اســتجابة ألحــكام 
ــك،  ــى ذل ــك إل ــي بذل ــذي يقض ــات ال ــون االنتخاب قان
ــر العــدل محمــد الشــاللدة، مســاء أمــس، إن  قــال وزي
ــة،  ــات العام ــز احلري ــوص تعزي ــس بخص ــوم الرئي مرس
يشــمل جميــع األرض الفلســطينية »الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية«، وملــزم لكافــة أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني ويســري علــى جميــع مناطــق 

ــطني. ــة فلس دول

103  جريدة القدس
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ــات  وأضــاف: إن مرســوم الرئيــس جــاء اســتناداً للواجب
ــعب  ــح الش ــة مصال ــي رعاي ــيادته ف ــتورية لس الدس
الفلســطيني وحمايــة حقوقــه وحرياتــه العامــة، وهــذا 
املرســوم صــدر للحمايــة القانونيــة للحقــوق واحلريــات 
العامــة، واســتناداً للنظــام األســاس الفلســطيني 
ووثيقــة  التحريــر  ملنظمــة  األســاس  وللقانــون 
ــق  ــدات واملواثي ــتناداً للمعاه ــك اس ــتقالل، وكذل االس
ــز  ــأن تعزي ــطني بش ــة فلس ــا دول ــت له ــي انضم الت

ــة.  ــه العام ــان وحريات ــوق اإلنس ــة حق حماي

ــن  ــراح احملتجزي ــالق س ــد إط ــوم يؤك ــع: »إن املرس وتاب
واملوقوفــني والســجناء علــى خلفيــة الــرأي أو االنتمــاء 
السياســي فــي كل األرض الفلســطينية فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، فاحملكمــة اجلنائيــة حــدد الواليــة 
القانونيــة فــي اختصاصهــا علــى أرض دولة فلســطني، 
فكيــف مبرســوم الرئيــس فهــو يســري علــى كافــة أرض 

الســلطة الوطنيــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية«.

وأردف وزيــر العــدل: إن املرســوم يشــمل املقدســني 
الذيــن يشــاركون فــي االنتخابــات الفلســطينية بغــض 
ــالل  ــل االحت ــن قب ــادر م ــم الص ــرار الض ــن ق ــر ع النظ

ــة. ــدس احملتل للق

ــة  ــة الكامل ــر احلري ــتهدف توفي ــوم يس ــال: إن املرس وق
للدعايــة االنتخابيــة بكافــة أشــكالها فــي فلســطني، 
مبعنــى ال متييــز بــني فصيــل وآخــر، فالدعايــة االنتخابية 
بنفــس املســتوى دون أي متييــز، واملرســوم يضمــن مبــدأ 

املســاواة بالدعايــة االنتخابيــة بكافــة أشــكالها.

الشــرطة  أن  يحــدد  املرســوم  أن  الشــاللدة  وبــني 
الفلســطينية الشــرعية بلباســها الرســمي هــي 
مــن ســتتولى اإلشــراف علــى االنتخابــات فــي الضفــة 
ــة  ــة حلماي ــكيالتها الكامل ــزة بتش ــاع غ ــة وقط الغربي
مراكــز االقتــراع والعمليــة االنتخابيــة، واملرســوم أكــد 
علــى توفيــر حريــة العمــل الكاملــة للجنــة االنتخابات 

ــاً. ايض

ــول  ــور ح ــوم يتمح ــي املرس ــس ف ــد الرئي ــال: إن البن وق
ــف  ــاز والتوق ــة واالحتج ــر املالحق ــى حظ ــد عل التأكي
ــون،  ــارج القان ــاءلة خ ــواع املس ــة أن ــال وكاف واالعتق
ــوده  ــواده وبن ــكل م ــتند ب ــوم يس ــذا املرس ــى ه مبعن
والتشــريعات  الفلســطيني  القانــون  أحــكام  إلــى 

الفلســطينية واالتفاقيــات الدوليــة.

املركزيــة  االنتخابــات  جلنــة  رحبــت  جانبهــا،  مــن 
باملرســوم الرئاســي الصــادر عــن الرئيــس عبــاس بشــأن 
تعزيــز احلريــات العامــة، وقــال في بيــان صحفــي »إن من 
شــأن هــذا املرســوم أن يعــزز حريــة العلــم السياســي 

ــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــواء م ــر أج ــي، ويوف والوطن
ويتيــح إمكانيــة التجمعــات السياســية واالنتخابيــة، 
خصوصــاً خــالل فتــرة الدعايــة االنتخابيــة، إضــاف إلــى 
أنــه يحظــر املالحقــة واالحتجــاز والتوقيــف واالعتقــال، 

ــواع املســاءلة خــارج أحــكام القانــون«. وكافــة أن

ــهل  ــوم »سيس ــذا املرس ــى أن ه ــة إل ــارت اللجن وأش
عملهــا فــي ســبيل اجنــاز االنتخابــات التشــريعية 
ــة  ــن حري ــر م ــاحة أكب ــيعطي مس ــية، إذ س والرئاس
ــة  ــات حــرة ودميقراطي ــذ انتخاب ــر الالزمــة لتنفي التعبي
ونزيهــه، تتســاوى فيهــا الفــرص أمــام جميــع القوائــم 

ــحني«. واملرش

الشــعبي  النضــال  جبهــة  اعتبــرت  بدورهــا، 
بشــأن  الرئاســي  املرســوم  إصــدار  الفلســطيني، 
احلريــات العامــة فــي دولــة فلســطني، تتويجــاً للحــوار 
الوطنــي فــي القاهــرة، وخطــوة نحــو تهيئــة األجــواء 
واملناخــات الســتحقاق العمليــة الدميقراطيــة، كمدخل 
ــي  ــام السياس ــة النظ ــد بني ــام، وجتدي ــاء االنقس إلنه

وشــرعيته.104 

تشــييع الشــهيد اخلطيــب مبوكــب عســكري 
يهاجمــون  مســتوطنون  مهيــب  وشــعبي 

ــه ــن وجنل ــى مس ــداء عل ــاً واالعت مواطن

شــيعت محافظــة بيــت حلــم أمــس، جثمــان الشــهيد 
األســير داوود طلعــت اخلطيــب، فــي مراســم عســكرية 
وشــعبية ووطنيــة حاشــدة، وســط مشــاعر الغضــب 
ــن  ــر م ــى أكث ــد أمض ــل عني ــراق مناض ــى ف ــزن عل واحل
ثلــث عمــره فــي ســجون االحتــالل وذلــك فــي الوقــت 
الــذي واصــل فيــه اجليــش اإلســرائيلي اعتداءاتــه علــى 

أبنــاء شــعبنا فــي الضفــة والقطــاع.

فقــد بــدأت مراســم التشــييع، مــن مستشــفى بيــت 
جــاال احلكومــي فــي مراســم عســكرية رســمية، 
ــدة القدميــة ببيــت حلــم،  ــه فــي البل ــى منزل وصــوالً إل
حيــث ألقــى ذووه ومحبــوه نظــرة الــوداع األخيــرة 
ــه الطاهــر، ثــم نقــل إلــى مســجد عمــر  علــى جثمان
ــن اخلطــاب فــي ســاحة املهــد حيــث أقيمــت صــالة  ب

ــه. ــازة علي اجلن

وخــالل التشــييع املهيــب، رفــع املشــاركون، صــور 
الشــهيد واألعــالم الفلســطينية ورددوا الهتافــات التــي 
ــرى  ــد األس ــرائيلي ض ــالل اإلس ــراءات االحت ــدد بإج تن
ــى  ــل عل ــى العم ــني إل ــم، داع ــى منه ــة املرض وخاص

ــم.  حتريره

104  جريدة القدس
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وقــال محمــد املصــري أمــني ســر »فتــح« إقليــم بيــت 
ــتقبال  ــوم باس ــا نق ــن حينم ــوم حزي ــذا ي ــم، أن »ه حل
أســير محمــوالً علــى األكتــاف بعــد أن أمضــى 18 عامــاً 
فــي ســجون االحتــالل واســتهد جــراء اإلهمــال الطبــي 
واحتجزتــه الســلطات اإلســرائيلية خلمســة أشــهر مــا 
يــدل علــى مــدى الفاشــية التــي متارســها ضــد أســرانا 

علــى مــرأى ومســمع العالــم بأســره«.

مــن جانبــه، قــال مديــر مكتــب هيئــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن فــي بيــت حلــم منقــذ أبــو عطــوان إن اخلطيــب 
ــئ  ــل البط ــي والقت ــان الطب ــة احلرم ــهد نتيج استش
ــرانا،  ــق اس ــالل بح ــجون االحت ــه إدارة س ــذي متارس ال
حيــث أن اخلدمــات الطبيــة املقدمــة لهــم تــكاد تكــون 
معدومــة. وأوضــح أبــو عطــوان أن 7 جثامــني أســرى مــا 
زالــت محتجــزة لــدى االحتــالل وهــم: نصــار طقاطقــة، 
ــر،  ــو وع ــال أب ــائح، وكم ــام الس ــارود، وبس ــارس ب وف
وســعيد الغرابلــي، وعزيــز عويســات، وأنيــس دولــة وهــو 

األقــدام مــن ثمانينيــات القــرن املاضــي.105 

مخابــرات االحتــال تســتدعي أكادمييــا وباحثــا 
مــن حــي الثــوري بالقــدس

اســتدعت مخابــرات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء 
اليــوم األحــد، الباحــث فــي شــؤون القــدس واألكادميــي 
جمــال عمــرو )65 عامــا(، بعــد اقتحــام منزلــه فــي حــي 

الثــوري مــن ســلوان.

وقالــت مصــادر محليــة لــ«وفــا«، إن مخابــرات االحتالل 
ــرو،  ــث عم ــزل الباح ــت من ــة داهم ــوات خاص ــة ق برفق
ــي  ــرف 4 ف ــم غ ــال لقس ــتدعاًء عاج ــه اس ــت ل وترك

ــه.106 ــي اعتقال ــلها ف ــد فش ــكوبية، بع املس

إطالق مشروع لالستصالح الزراعي جنوب قلقيلية

وزارة  مــع  بالتعــاون  قلقيليــة،  محافظــة  أطلقــت 
ــروعا  ــد، مش ــوم االح ــة، الي ــة الزراعي ــة، واالغاث الزراع
قريــة جلعــود جنــوب  فــي  الزراعــي  لالســتصالح 

قلقيليــة.

ــه  ــي كلمت ــة ف ــع رواجب ــة راف ــظ قلقيلي ــال محاف وق
بحفــل اطــالق املشــروع، إن هــذا املشــروع يأتــي ضمــن 
خطــة العنقــود الزراعــي لتعزيــز صمــود املزارعــني، فــي 
املناطــق املســتهدفة مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي، 
فــي ظــل مــا يواجهونــه مــن اجــراءات احتالليــة 

ــتثمارها. ــا واس ــول اليه ــن الوص ــم م متنعه

مــن جانبــه، أوضــح مديــر عــام مديريــة زراعــة قلقيليــة 

105  جريدة القدس
106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أحمــد عيــد لـ«وفــا«،  أن املشــروع ســينفذ علــى 
مراحــل، وتشــمل األولــى تأهيــل 45 دومنــا مــن االراضــي 
الزراعيــة، وتســييج 45 أخــرى، إضافــة إلــى بنــاء 1176 
ــماد  ــع س ــتنادية، وتوزي ــدران االس ــن اجل ــا م ــرا مربع مت

ــة. ــة مجتمعي ــان حماي ــكيل جل ــوي، وتش عض

ــمال  ــي الش ــة ف ــة الزراعي ــر االغاث ــد مدي ــدوره، أك ب
محافظــة  اهالــي  دعــم  أهميــة  زنابيــط،  عاهــد 
قلقيليــة، وتعزيــز صمودهــم فــوق أرضهــم وزيــادة 

الزراعيــة.107 األراضــي  مســاحة 

ــن  ــاكن املواطن ــش مس ــال تفت ــوات االحت ق
ــوار ــي األغ ف

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق داهم
خربتــي مكحــول وســمرا فــي األغــوار الشــمالية، 

وفتشــت مســاكن املواطنــني.

يشــار إلــى أن قــوات االحتــالل قــد داهمــت فــي ســاعات 
الصبــاح الباكــر خربــة حمصــة الفوقــا، وصــورت اخليام 

التــي مت إعــادة بنائهــا.108

يؤكــد  الرئاســي  املرســوم  الشــعب:  حــزب 
إصــرار القيــادة علــى إنهــاء االنقســام والذهــاب 

ــات لانتخاب

 ثّمــن عضــو املكتــب السياســي حلــزب الشــعب وليــد 
العــوض مرســوم الرئيــس محمــود عبــاس بشــأن 
احلريــات العامــة، واعتبــره تأكيــدا علــى إصــرار القيــادة 
علــى إنهــاء االنقســام، وتوحيــد شــطري الوطــن، 
ــريعية  ــة، التش ــا الثالث ــات مبواعيده ــاب لالنتخاب والذه
للنظــام  واحتكامــا  الوطنــي،  واجمللــس  والرئاســية 

ــطني. ــة فلس ــي لدول ــون األساس والقان

وأضــاف العــوض فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
ــي  ــة الت ــواء الطبيعي ــي األج ــذه ه ــد، ان ه ــوم االح الي
ــى  ــب عل ــا يترت ــات، وم ــوال لالنتخاب ــا وص ــب توفره يج
ــة  ــى خلفي ــني عل ــك مــن اخــالء ســبيل كل املعتقل ذل
ــن  ــا ع ــطينية، معرب ــي الفلس ــي كل األراض ــرأي ف ال
أملــه بــأن يكــون هنــاك التــزام مبرســوم ســيادته بشــأن 

ــة.109 ــات العام احلري

107  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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111 مستوطنا يقتحمون ساحات »األقصى”

ــوم، ألن  ــذا املرس ــورا به ــل ف ــرورة العم ــى ض ــا  إل ودع
االخــالل بــه ســيؤدي لإلخــالل مبجريــات العمليــة 

االنتخابيــة.

ســاحات  األحــد،  اليــوم  مســتوطنا،   111 اقتحــم 
املبــارك. األقصــى  املســجد 

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن عشــرات من املســتوطنني 
األقصــى، وجتولوا فيــه  املســجد  باحــات  اقتحمــت 
ــل  ــن قب ــددة م ــة مش ــة، بحراس ــا تلمودي وأدوا طقوس

ــرائيلي. ــالل اإلس ــرطة االحت ش

ــرت  ــالل أجب ــرطة االحت ــا، ان ش ــادر ذاته ــت املص وأضاف
مجموعــة مــن النســاء علــى مغــادرة محيــط صحــن 
مســجد قبــة الصخــرة، لتســهيل اقتحــام املتطرفــني 

للمــكان.110

االثنن 2021/2/22

مســتوطنون يقطعــون أشــجار زيتــون فــي 
ــة  ــى« بحماي ــد لـ«األقص ــام جدي ــة اقتح الوجل

ــال ــوات االحت ق

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق صع
أمــس، مــن اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني فــي الضفــة، 
ــجار  ــرات أش ــتوطنني عش ــع مس ــي قط ــى ف ــا جتل م
الزيتــون املثمــرة فــي قريــة الوجلــة شــمال غربــي بيــت 
ــى،  ــجد األقص ــد للمس ــام جدي ــذ اقتح ــم، وتنفي حل
إضافــة إلــى توزيــع إخطــار بهــدم بنايــة قــرب مدخــل 

ــوم. ــم الي ــر أن يت ــدس، ينتظ ــي الق ــوية ف العيس

وفــي هــذا الســياق، ذكــر الناشــط الشــبابي فــي 
الوجلــة، إبراهيــم عــوض اهلل، أن املواطــن فــوزي خليفــة 
تفاجــأ عنــد دخولــه أرضــه بتقطيــع 70 شــجرة زيتــون، 
عمرهــا يفــوق عشــرة أعــوام، بوســاطة منشــار، وتقــع 

فــي منطقــة عــروق زنيــد جنــوب القريــة.

وأوضــح عــوض اهلل أن القريــة تتعــرض منــذ فتــرة 
إلــى هجمــة مــن قبــل قــوات االحتــالل واملســتوطنني، 
ــاء،  ــازل وإخطــار أخــرى بوقــف البن مــا متثــل بهــدم من

ــجار. ــالع أش ــف أراض، واقت وجتري

وفــي القدس، اقتحم 28 مســتوطناً، ســاحات »األقصى« 
 بحراسة مشددة من قوات االحتالل. 

وذكــرت مصــادر محليــة أن مجموعــة مــن املســتوطنني 
اقتحمــت باحــات املســجد، وجتولــت فيــه وأدت طقوســاً 

110  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ية. تلمود

ــرت  ــالل أجب ــرطة االحت ــا: إن ش ــادر ذاته ــت املص وأضاف
مجموعــة مــن النســاء علــى مغــادرة محيــط صحــن 
مســجد قبــة الصخــرة، لتســهيل اقتحــام املتطرفــني 

للمــكان.

االحتــالل،  ســلطات  أخطــرت  ذاتــه،  اإلطــار  وفــي 
مســؤول حــراس »األقصــى« خــالل الفتــرة الصباحيــة، 
فــادي علــي عليــان، بهــدم بنايــة عائلتــه املؤلفــة مــن 

ــوية. ــل العيس ــرب مدخ ــني ق طابق

وقــال عليــان: إن بلديــة االحتــالل فــي القــدس أبلغتــه 
ــاً،  ــراً مربع ــى 370 مت ــاحتها حوال ــة مس ــدم بناي به
ــقيقيه  ــه ولش ــود ل ــكنية، تع ــقق س ــع ش ــم أرب وتض
ــن  ــوم(، ويقط ــد )الي ــوم غ ــم، ي ــد ووالده ــراد وأمج م
ــذ 10  ــيدة من ــالً، ومش ــم 12 طف ــرداً منه ــا 17 ف فيه

ــوام. أع

اخلارطــة  ضمــن  تقــع  البنايــة  أن  رغــم  وأضــاف: 
ــاء فيهــا بالعيســوية، إال أن  الهيكليــة املســموح بالبن
ــي  ــّي ومنع ــق عل ــا للتضيي ــعى لهدمه ــالل يس االحت

ــى«. ــل بـ«األقص ــن العم م

ــت محكمــة االحتــالل رفضــت، فــي الثامــن مــن  وكان
ــان  ــة علي ــزل عائل ــدم من ــرار ه ــد ق ــي، جتمي آب املاض
بالعيســوية، بعــد أن صادقــت علــى وقــف أي إمكانيــة 

ــة. ــل العائل ــن قب ــص م ــراءات الترخي ــة إج ملواصل

ــرات  ــدة م ــرض ع ــان تع ــى علي ــارس األقص ــر أن ح يذك
ــل  ــوى تعطي ــجد؛ بدع ــن املس ــاد ع ــال واإلبع لالعتق
اقتحامــات املســتوطنني، واالحتجــاج علــى تدنيــس 

ــات. ــالل للمصلي ــود االحت جن

ــس  ــو مجل ــزل عض ــالل من ــوات االحت ــت ق ــا داهم كم
ــة،  ــات الديني ــؤون واملقدس ــالمية والش ــاف اإلس األوق
ــدس.111 ــا بالق ــت حنين ــدة بي ــي بل ــادر، ف ــد الق ــامت عب ح

ــان  ــعب يعلن ــزب الش ــعبية وح ــة الش اجلبه
التشــريعية  باالنتخابــات  مشــاركتهما 

تقاطــع العامــة«  و«القيــادة 

ــر فلســطني، مســاء  أعلنــت اجلبهــة الشــعبية لتحري
ــات  ــوض اإلنتخاب ــا خ ــن نيته ــمياً ع ــد، رس ــس األح أم
ــا  ــي ومواقفه ــا السياس ــق برنامجه ــريعية »وف التش

ــالل«. ــع االحت ــا م ــي صراعه ــة ف ــة واملبدئي الثابت

ــة  ــة املركزي ــا، إن اللجن ــان له ــي بي ــة ف ــال اجلبه وق

111  جريدة األيام
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العامــة لهــا عقــدت اجتماعــاً ناقشــت خاللــه اخملاطــر 
ــة  ــطينية والهادف ــة الفلس ــة بالقضي ــرى احمليط الكب
ــع  ــد توقي ــة بع ــة، خاص ــوق الوطني ــة احلق ــى تصفي إل
اتفاقــات أوســلو، مؤكــدة علــى حــق العــودة للشــعب 
الفلســطيني إلــى أرضــه وديــاره التــي شــرد منهــا عــام 
1948، باعتبــاره أســاس وجوهــر القضيــة، كمــا وأكــدت 
وإصرارهــا  باالحتــالل،  لالعتــراف  القاطــع  رفضهــا 
علــى مواصلــة النضــال بــكل أشــكاله وعلــى رأســها 

ــلحة.  ــة املس املقاوم

ــررت  ــس ق ــذه األس ــى ه ــا عل ــعبية« أنه ــت »الش وبي
ــات ال  ــي االنتخاب ــاركتها ف ــة أن »مش ــاركة، مبين املش
عنــي أن تكــون شــريكاً فــي تكريــس اتفاقــات أوســلو، 
وال غطــاء ألي مــن إفرازاتــه، وال تعنــي بــأي حــال التكيف 
مــع هــذا الواقــع، بــل رفضــه باملطلــق، ومقاومتــه بــكل 

الســبل السياســية والدميقراطيــة والكفاحيــة«.

ــات  ــذه االنتخاب ــي ه ــة ف ــاركة اجلبه ــت: »إن مش وقال
هــي محاولــة لضبــط وتعديــل ميــزان القــوى الداخلــي 
ــرارات،  ــتئثار بالق ــرد واالس ــة التف ــن عملي ــل م للتقلي
ــع  ــي م ــتباك السياس ــي االش ــا ف ــف حضورن وتوظي
ــلو  ــكة بأوس ــزل متمس ــم ت ــي ل ــذة الت ــادة املتنف القي

ــى األرض«. ــه عل وتبعات

وأضافــت: إن حتديــد وثيقــة الوفــاق الوطنــي ومخرجــات 
سياســية  كمرجعيــة  العامــني  األمنــاء  اجتمــاع 
ــى  ــد األدن ــة احل ــذه املرحل ــي ه ــكل ف ــات يش لالنتخاب
للتوافــق الوطنــي حولهــا، بالرغــم مــن عــدم تضمــني 
البيــان اخلتامــي الصــادر عــن حــوار القاهــرة مرجعيــة 
قــرارات اجمللســني الوطنــي واملركــزي بالتحلــل مــن 
ــي  ــيق األمن ــف التنس ــه ووق ــلو والتزامات ــاق أوس اتف
السياســية  املرجعيــة  االحتــالل كجــزء مــن  مــع 

لالنتخابــات«.

ــة  ــي العملي ــاركة ف ــداف املش ــد أه ــت: »إن أح وتابع
ــل م. ت. ف.  ــاء وتفعي ــاه بن ــع باجت ــو الدف ــة ه االنتخابي
وفــق وثيقــة الوفــاق الوطنــي )وثيقــة األســرى( والعمــل 
علــى انتخــاب مجلــس وطنــي فلســطيني جديــد 
وتوحيــدي يضــم اجلميــع، بهــدف إعــادة إحيــاء القضية 
ــة«. ــة والدولي ــة والعربي ــا الوطني ــطينية بأبعاده الفلس

ــية  ــويات السياس ــة التس ــا كاف ــى رفضه ــدت عل وأك
التــي تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
كمــا ترفــض توظيــف االنتخابــات لالانخــراط فــي 
مفاوضــات جديــدة فــي ظــل إدارة بايــدن والتــي تشــكل 

ــة.  ــة القضي ــاوالت تصفي ــداداً حمل امت

وقالــت: »إن صــوت اجلبةالشــعبية ســيبقى عاليــاً 

ــا  ــن خارجه ــطينية وم ــات الفلس ــل املؤسس ــن داخ م
ألجــل صيانــة احلــق الفلســطيني كامــالً، والــذود عنــه 

ــن«. ــي كل امليادي ــا، وف ــياً وكفاحي سياس

ــاق  ــق التف ــا املطل ــل رفضه ــب تواص ــت: »إن اجل وأضاف
أوســلو وإفرازاتــه، وتطالــب الســلطة القيــادة التنفــذة 

ــه وقطــع العالقــة مــع االحتــالل«. بإلغائ

وأكــدت اســتمرار موقفهــا الداعــي إلــى الفصــل 
ــة م. ت.  ــة، وويف ــلطة اإلداري ــة الس ــني وظيف ــي ب الكل
ف. الكفاحــي والسياســية، وتعمــل علــى الفصــل بــني 

ــي. ــس الوطن ــريعي واجملل ــس التش اجملل

وقالــت: »إن اجلبهــة الشــعبية وهــي تخــوض العمليــة 
ــادة  ــوى إلع ــع كل الق ــل م ــب وتعم ــة تطال االنتخابي
احليــاة للميثــاق الوطنــي الفلســطيني ورفــض كل 
ــل  ــا« تعم ــده »وإنه ــى بن ــت عل ــي أجري ــالت الت التعدي
ــد  ــام، وتوحي ــاء انقس ــى إنه ــؤولية عل ــكل دأب ومس ب
ــي  ــج سياس ــاس برنام ــى أس ــطني عل ــف الفلس الص
ــية  ــويات السياس ــق التس ــن منط ــداً ع ــاوم بعي مق

والتصفويــة«.

وأعلــن وليــد العــوض، عضــو املكتــب السياســي حلــزب 
الشــعب الفلســطيني، األحــد، أن احلــزب قــرر املشــاركة 
ــة، موضحــاً أن مشــاورات جتــري  ــات املقبل فــي االنتخاب

لتحديــد شــكل هــذه املشــاركة.

وأوضــح العــوض، فــي تصريــح خــاص أن حــزب الشــعب 
قــرر اجتمــاع عقــده أمــس، التأكيــد علــى خيــار الذهاب 
لالنتخابــات بقائمــة موحــدة تضــم قــوى اليســار 
ــى أي  ــا احلــزب عل ــب انفت ــى جان والنســاء والعمــال، إل

خيــارات أخــرى.

الســاعات  فــي  اليســا  قــوى  »ستحســم  وقــال: 
القادمــة شــكل املشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة،ث 
ــوى  ــدة لق ــة املوح ــكيل القائم ــاالت لتش ــدأت االتص ب

ــار«. اليس

وأضــاف العــوض: »حتــرص قــوى اليســار علــى احلفــاظ 
املتمثلــة  الواســعة  االجتماعيــة  القاعــدة  علــى 
ــوق  ــون احلق ــني وص ــني واملزارع ــرأة الفالح ــال وامل بالعم

الدميقراطيــة الدســتورية للمواطنــني«.

إجــراء  أمــام  املتوقعــة  العقبــات  أبــرز  أن  واعتبــر 
االنتخابــات، تتمثــل فــي ممارســات االحتالل اإلســرائيلي، 
احتمــال تدخلــه فــي اللحظــات احلاســمة فــي تعطيــل 
انتخابــات مدينــة القــدس، األمــر الــذي سيشــكل 
حرجــاً لــكل القــوى الفلســطينية، التــي تؤكــد علــى 
االنتخابــات  القــدس فــي هــذه  ضــرورة مشــاركة 
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ــة. ــة االنتخابي ــح والدعاي بالترش

ــي  ــاد األوروب ــام االحت ــي قي ــى أهم ــوض، عل ــدد الع وش
والقــوى الدوليــة بالضغــط علــى االحتــالل اإلســرائيلي 

ــل. ــدس دون عراقي ــي الق ــا ف ــراء االنتخاب إلج

أعلنــت اللجنــة املركزيــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطني – القيــادة العامــة، مســاء أمــس األحــد، عــن 
قرارهــا مبقاطعــة انتخابــات اجمللــس التشــريعي »كونها 

جــري علــى أســاس البرنامــج السياســي ألوســلو«.

ــدت  ــا عق ــى أنه ــا إل ــان له ــي بي ــة ف ــارت اللجن وأش
األوضــاع  خاللــه  يحثــت  اســتثنائياً  اجتماعــاً 
مــع  وتداخالتهــا  ومســتجداتها  الفلســطينية 
ــق  ــاش معم ــرى نق ــة، وج ــة والدولي ــاحة اإلقليمي الس
ــوار  ــة احل ــطيني وخاص ــأن الفلس ــورات الش ــر تط آلخ
الفلســطيني الــذي عقــد في القاهــرة فــي 2021/92-8، 

ــرارات. ــات وق ــن توصي ــه م ــج عن ــا نت وم

ــة، أن  ــة للجبه ــة املركزي ــاء اللجن ــت: »رأى أعض وقال
العامــل األســاس فــي إجنــاح املصاحلــة وحتقيــق الوحــدة 
ــة  ــتراتيجية وطني ــى اس ــز إل ــب أن يرتك ــة يج الوطني
ــي  ــة ف ــعب الكامل ــداف الش ــق أه ــى حتقي ــوم عل تق
التحريــر والعــودة وإقامــة الدولــة الفلســطينية، وهــذا 
يتطلــب إعــادة تفعيــل وتطويــر منظمــة التحريــر 
الفصائــل  مبشــاركة  ومؤسســاتها  الفلســطينية 
والقــوى الوطنيــة الفلســطينية كافــة ومبشــاركة رموز 
ــار  ونخــب وكفــاءات وطنيــة متثــل أبنــاء شــعبنا بإعتب
أننــا حركــة حتــرر وطنــي مــن حقنــا الشــرعي والقانوني 
اســتخدام مختلــف أســاليب املقاومــة وفــي مقدمتهــا 

ــان. ــص البي ــق ن ــلح »وف ــاح املس الكف

ــه  ــرض ل ــا تتع ــة مل ــة اجلبه ــاً رؤي ــت »وإنطالق وأضاف
ومخاطــر  حتديــات  مــن  الفلســطينية  القضيــة 
متالحقــة بلغــت ذروتهــا فــي مــا ســمي صفقــة 
القرنومــا رافقهــا  موجــات التطبيــع العربــي الرســمي 
ــطيني  ــي الفلس ــع الداخل ــى الوض ــر إل ــذل، وبالنظ امل
ناقــش اجملتمعــون موقــف اجلبهــة مــن املشــاركة فــي 
ــادم«. ــو الق ــي 2 أيار/ماي ــريعي ف ــس التش ــات اجملل أنتخاب

وتابعــت »بعد مناقشــات مســتفيضة وقــراءات متعددة 
ــات أو  ــك االنتخاب ــي تل ــاركة ف ــى املش ــب عل ــا يترت مل
ــراراً  ــة ق ــة للجبه ــة املركزي ــذت اللجن ــا اتخ عدهمه
ــريعي«. ــس التش ــات اجملل ــي انتخاب ــاركة ف ــدم املش بع

علــى  »ســتجري  االنتخابــات  ألن  قرارهــا  وأرجعــت 
ــز  ــلو، والقف ــاق أوس ــي إلتف ــج السياس ــاس البرنام أس
عــن مخرجــات اجتمــاع األمنــاء العامــني بــني بيــروت – 

رام اهلل الــذي عقــد فــي بيــروت بتاريــخ 2020/9/3، عــن 
وثيقــة الوفــاق الوطنــي )وثيقــة األســرى( التــي كانــت 

ــاع«. ــذا االجتم ــات ه ــد مخرج أح

ــس  ــات اجملل ــي انتخاب ــارك ف ــا ستش ــى أنه ــت إل ولفت
ــر  ــة التحري ــر منظم ــل وتطوي ــدف تفعي ــي به الوطن
ــاً مــن أنهــا  ــز البرنامــج الوطنــي املقــاوم انطالق وتعزي

ــي.112  ــرر وطن ــة حت حرك

القضاء الفلسطيني: »وعد بلفور« باطل

ــي  ــد، وف ــس األح ــس، أم ــة نابل ــة بداي ــت محكم قض
ــور«  ــد بلف ــالن »وع ــة، ببط ــة وتاريخي ــابقة قضائي س
ــون  ــي القان ــة ف ــد القطعي ــه القواع ــؤوم النتهاك املش

ــي. الدول

وحملــت احملكمــة التــي مثلــت القضــاء الفلســطيني، 
اململكــة املتحــدة )بريطانيــا( املســؤولية القانونيــة 
وتبعاتهــا عــن ســلوكها وتصرفاتهــا اخملالفــة لقواعــد 
ــة  ــراف الدولي ــي واألع ــون احملل ــي والقان ــون الدول القاه
وقــرارات عصبــة األمم املتحــدة وهيئــة األمم املتحــدة 
الفلســطينية  لألراضــي  احتاللهــا  فتــرة  خــالل 
وتنفيذهــا لوعــد بلفــور الــذي أدى إلــى حرمــان الشــعب 
ــية  ــة والسياس ــه القانوني ــن حقوق ــطيني م الفلس
ــر  ــي تقري ــه ف ــة حق ــن ممارس ــه م ــانية، ومنع واإلنس

ــه. ــى أرض ــره عل مصي

وجــاء النطــق باحلكــم الــذي تــاله القاضي مجــدي جرار، 
خــالل جلســة مفتوحــة حضرهــا ممثلــون عــن التجمــع 
ــة  ــة ملتابع ــة الدولي ــتقلني واملؤسس ــي للمس الوطن
حقــوق الشــعب الفلســطيني اللتــني بادرتــا لرفــع هذه 
القضيــة، والفريــق القانونــي املكلــف مبتابعــة القضية، 
إلــى جانــب ممثلــي العديــد مــن املؤسســات الرســمية 
واألهليــة مــن مختلــف احملافظــات. ومــا أصــدر احلكــم 
حتــى هتــف عــدد مــن احلضــور بعبــارة »يحيــا العــدل... 

يحيــا العــدل«.113

األســيرتن  عــزل  إنهــاء  األســرى«:  “هيئــة 
فتيحــة ونــوال  حمــادة  فــدوى  املقدســيتن 

ــن، اليــوم االثنــني،  قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
إن إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلية أنهــت عــزل 
ــة  ــوال فتيح ــادة ون ــدوى حم ــيتني ف ــيرتني املقدس األس

ــة. ــرة طويل ــزل لفت ــي الع ــا ف ــد أن مكثت بع

وبينــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، أن األســيرتني القابعتان 
ــع  ــاق م ــا التف ــون«، توصلت ــجن »الدام ــزل س ــل ع داخ

112  جريدة القدس
113  جريدة القدس
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 المجلد التاسع والعشرين

إدارة الســجن يقضــي بإنهــاء عزلهمــا املتواصــل منــذ 
نحــو 105 أيــام بحــق األســيرة حمــادة و30 يومــا بحــق 

األســيرة فتيحــة.

ــل  ــان داخ ــا تعاني ــيرتني كانت ــة إن األس ــت الهيئ وقال
وذات  والعتمــة  الضيقــة  االنفــرادي  العــزل  زنازيــن 
ــة،  ــاة اآلدمي ــح للحي ــي ال تصل ــة، الت ــة الكريه الرائح
ــاً. ــاً ونوع ــا كم ــدم لهم ــام املق ــوء الطع ــى س ــة إل إضاف

ــغ األســيرة املقدســية فــدوى حمــادة مــن العمــر  وتبل
)34 عاًمــا(، وهــي مــن بلــدة صــور باهــر جنــوب مدينــة 
ــال،  ــة أطف ــا خمس ــة ولديه ــة، متزوج ــدس احملتل الق
واعُتقلــت فــي الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 

114.2017

ــات  ــح لالنتخاب ــراءات الترش ــر إج ــات تُق ــة االنتخاب جلن
ــريعية التش

أقــر أعضــاء جلنــة االنتخابــات املركزيــة اليــوم اإلثنــني، 
إجــراءات الترشــح لالنتخابــات التشــريعية املقــررة يــوم 

22 أيــار/ مايــو القــادم.

ــات  ــة االنتخاب ــاء جلن ــاع أعض ــالل اجتم ــك خ ــاء ذل ج
باملقــر العــام فــي مدينــة البيــرة وعبــر تقنيــة الربــط 
ــي  ــا ف ــع أعضائه ــس« م ــو كونفرن ــي »فيدي االلكترون
ــات،  ــة االنتخاب ــاء جلن ــر أعض ــث أق ــزة، حي ــة غ مدين
الواجــب  واملرفقــات  والنمــاذج  الترشــح  إجــراءات 
ــحيها  ــم ومرش ــح للقوائ ــب الترش ــي طل ــا ف توفره
فــي االنتخابــات التشــريعية، وســتقوم اللجنــة خــالل 
ــاب  ــأن ب ــاً ب ــور علم ــرها للجمه ــة بنش ــام القادم األي
الترشــح لالنتخابــات التشــريعية يفتــح يــوم الســبت 
ــهر. ــن ذات الش ــي 31 م ــل ف ــل ويقف ــارس املقب 20 آذار/م

التطــورات  اللجنــة فــي االجتمــاع  كمــا وبحثــت 
ــات الفلســطينية 2021، وتفاصيــل  املتعلقــة باالنتخاب
ــف  ــت منتص ــي انته ــني الت ــجيل الناخب ــة تس عملي
الشــهر اجلــاري، واإلجــراءات واالســتعدادات ملرحلــة 
النشــر واالعتــراض املقــرر أن تنطلــق فــي األول مــن آذار 

ــح. ــاب الترش ــح ب ــن فت ــا م ــا يعقبه ــل، وم املقب

ــات  ــج ومخرج ــى نتائ ــة عل ــاء اللجن ــَع أعض ــا أّطَل كم
واإلدارة  اللجنــة  رئيــس  يجريهــا  التــي  اللقــاءات 
التنفيذيــة مــع الفصائــل الوطنيــة ومؤسســات اجملتمع 
ــة  ــدى دول ــن ل ــفراء املعتمدي ــل والس ــي والقناص املدن

فلســطني.115

”وفــا« ترصــد خطــاب التحريــض والعنصريــة فــي 

114  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
115  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اإلســرائيلي اإلعــالم 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  وكالــة   ترصــد 
ــالم  ــي االع ــري ف ــي والعنص ــاب التحريض »وفا«، اخلط
العبــري املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك صفحات 
لشــخصّيات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 

ــرائيلّي. ــع اإلس ــي اجملتم ــة ف ــّية واعتباريّ سياس

يعــرض التقريــر )191( فــي الفتــرة الواقعــة بــني 2/14-
2021/2/20، جملــة مــن املقــاالت اإلخباريــة التــي حتمــل 
ــا  ــطينيني، كم ــد الفلس ــة ض ــة جلّي ــا وعنصري حتريض
ويســتعرض مقابــالت تلفزيونيــة وتقاريــر مصــّورة، 
ــو  ــى الرادي ــالت عل ــة، ومقاب ــرة االخباريّ ــن النش ضم
اإلســرائيلي ضمــن البرامــج األكثــر شــعبية فــي 

ــرائيلي. ــارع اإلس الش

ــرّق  ــني؛ يتط ــمني مختلف ــى قس ــر عل ــوي التقري يحت
ــي  ــة ف ــض والعنصري ــد التحري ــى رص ــم األول إل القس
ــة  ــف اخباري ــن صح ــوب م ــرائيلي املكت ــالم اإلس االع
ــوت  ــا هي: »يديع ــي متّ رصده ــف الت ــة. الصح مختلف
ــس/  ــف/ هآرت ــع/ معاري ــان/ همودي ــد نئم ــوت/ يتي أحرون
يســرائيل هيوم«. أمــا القســم الثانــي، يســتعرض 
رصــد العنصريــة والتحريــض فــي الصحافــة املصــّورة 
ــرائيلّية  ــوات إس ــدة قن ــة لع ــار اليومي ــرات االخب لنش
والقنــاة  الثانيــة،  والقنــاة  قنــاة »كان«،  مختلفــة؛ 
العاشــرة، والقنــاة 7 والقنــاة 20. باإلضافــة إلــى هــذا، متّ 
تعّقــب أكثــر البرامــج شــعبية في الشــارع اإلســرائيلي 
تساهل« و »ريشــيت  الرئيســّية »جالي  لإلذاعــة 

ــت«. بي

نســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وعلــى اعضــاء 

القائمــة املشــتركة.

ــوم« مقال يتطــرّق  ــى صحيفــة »يســرائيل هي جــاء عل
الســلطة  تقودهــا  التــي  التطويــر  إلــى عمليــات 
الفلســطينية فــي مناطــق )ج( فــي الضفــة الغربيــة، 
مدعيــا »منــذ القــرن الثالــث عشــر قبــل امليــالد بقــي 
ــى  ــال ال ــل عيب ــي جب ــت االرض ف ــع حت ــح يهوش مذب
ــال  ــل ادام زرت ــطوري، الراح ــار االس ــم اآلث ــل عال أن وص
ــات.  ــنوات الثمانيني ــي س ــا ف ــوم م ــي ي ــفه، ف واكتش
وفــي االســابيع األخيــرة بــدأت الســلطة الفلســطينية 
ــذي  ــور ال ــن الس ــزء م ــررا جل ــببت ض ــني س ــه، ح بهدم
ــى.  ــى حص ــة ال ــارة العتيق ــت احلج ــه وفتت ــط ب يحي

ــه. ــن تصليح ــرر ال ميك ــذا ض وه

 ان قصــة مذبــح يهوشــع هــي قصــة معظــم املواقــع 
االثريــة فــي يهــودا والســامرة فــي العقديــن األخيريــن. 
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ــراغ  ــي مألت الف ــود«، الت ــي اخلل ــة »نحم ــوم منظم تق
الــذي خّلفتــه الدولــة، مبتابعــة تلــك املواقــع، والنتائــج 
مريبــة. 80 فــي املئــة مــن املواقــع فــي يهــودا والســامرة 
تضــررت، ومنهــا نحــو 10 فــي املئــة بشــكل جســيم. 
وهكــذا، بينمــا يبلــغ الهــدم والســلب لآلثــار فــي 
اســرائيل الصغيــرة نســبة واحــد فــي املئــة فــي 
الســنة، فــان الصــورة فــي يهــودا والســامرة معاكســة 

ــا... جوهري

جــاء علــى ذات الصحيفــة خبــرا محرّضــا علــى أعضــاء 
القائمــة املشــتركة لعالقتهــم الوطيــدة مع الســلطة 
ــن  ــان أمي ــو البرمل ــى عض ــا »تلق ــطينية، مدعي الفلس
عــودة طــرود أمــوال خــالل زيارتــه لباريــس قبــل 3 أعــوام، 
ــوم أمــس. وفقــا للنشــر،  ــاة 20 ي ــا نشــرته قن وفقــا مل
ــس  ــذي كان رئي ــهر آذار 2018، وال ــالل ش ــودة خ ــام ع ق
اجلبهــة الدميقراطيــة للســالم واملســاواة آنــذاك واليــوم 
ــتراك  ــس لالش ــارة باري ــتركة، بزي ــة املش ــس القائم رئي
فــي مؤمتــر مــن قبــل منظمــة اليونســكو التابعــة لألمم 
املتحــدة. ولكــن، جــدول اعمالــه املضغــوط لــم يتخلــل 
املؤمتــر فقــط خــالل زيــارة عــودة للعاصمــة الفرنســية. 
إلقــاء اخلطابــات، وجــد  انتهــى عــودة مــن  حــني 
ــلطة  ــي الس ــر ف ــوري، كبي ــزي خ ــع رم ــاء م ــا للق وقت
الفلســطينية وحركــة فتــح وكان رئيــس مكتــب ياســر 
ــه  ــوري بكون ــزي خ ــروف رم ــابق. مع ــي الس ــات ف عرف
أيضــا »احملاســب« - أي الشــخص الــذي يتــرأس الصندوق 
الوطنــي الفلســطيني املســؤول عــن أمــوال منظمــة 

ــطينية. ــر الفلس التحري

وفقــا للمصــادر التــي كانــت شــاهدة علــى تلــك 
اللقــاءات، والتــي امتــدت علــى مــدار ثالثــة أيــام، 
ــني،  ــع الطرف ــدة جتم ــة ووطي ــة طيب ــون عالق فيصف
ويرفقهــا املديــح والدعابــة مــن قبــل محاســب منظمة 
ــرائيلي.  ــان اإلس ــو البرمل ــطينية لعض ــر الفلس التحري
ــح:  ــط املدائ ــس فق ــي باري ــودة ف ــق ع ــم يتل ــن، ل ولك
ــه  ــني ان ــاة 20 يتب ــت قن ــي وصل ــات الت ــا للمعلوم وفق
فــي احــدى اللقــاءات فــي مطعــم فاخــر فــي باريــس، 
تلقــى عــودة عــدة طــرود يحتــوون علــى مــال مببلــغ 20 

ــف دوالر. أل

ــرّع«  ــن »تب ــارة ع ــي عب ــودة ه ــا ع ــي تلقاه ــوال الت األم
مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والفلســطينيني 
ــزب  ــة للح ــة االنتخابي ــل الدعاي ــة قبي ــال اجلبه ألعم
ــوري  ــزي خ ــان رم ــى لس ــاء عل ــا ج ــا مل ــي، وفق العرب
لعضــو  نفقــات مختلفــة  ميــّول  »رمــزي  ملقربيــه. 
ــة  ــا جله ــي« وفق ــزب عرب ــس حل ــودة كرئي ــان ع البرمل
عربيــة تواجــدت فــي اللقــاء فــي باريــس وحتــدث حــول 
هــذه النقطــة مــع خــوري، رئيــس الصنــدوق الوطنــي 

ــوال  ــل األم ــة »مت حتوي ــذات اجله ــا ل ــطيني. وفق الفلس
بعلــم وموافقــة أبــو مــازن. أبــو مــازن يــرى بعــودة كمــن 
ــر اخلارطــة السياســية فــي إســرائيل.  يســتطيع تغيي
تهــدف األمــوال لتغطيــة النفقــات الشــخصية لعــودة 

ــرائيل««. ــي إس ــات ف ــل االنتخاب ــاعدته قبي ومس

رصد الصحف

يسرائيل هيوم

17.02.2021

أرئيل كهانا

ــع  ــف التعــاون م ــف الهــاي«: اخملطــط لوق ــون يوق »قان
ــة احملكم

ــة  ــع محكم ــرائيل م ــة إس ــاء عالق ــيتم بن ــف س كي
ــار  ــة اختي ــى خلفي ــاي عل ــي اله ــة ف ــات الدولي اجلناي
املدعــي العــام اجلديــد؟  كشــفت صحيفــة »يســرائيل 
ــار كــرمي خــان ســيجعل مّتخــذي  هيــوم« ان قــرار اختي
القــرار فــي القــدس بإعــادة حســاباتهم حــول مقاطعة 
احملكمــة. ولكــن، يعتقــدون فــي منظمــة »شــورت 
هديــن« انــه يجــب وقــف التعــاون مــع املؤسســة 
ــك. ــون لذل ــن قان ــالل س ــن خ ــاون م ــع التع ــة – ومن الدولي

العاملــون فــي املنظمــة علــى قناعــة ان هويــة املدعــي 
ال تغيــر احلقيقــة انــه يجــب وقــف االتصــال مــع 
ــا.  ــا أيض ــو به ــت عض ــرائيل ليس ــة، إذ ان إس احملكم
علــى خلفيــة هــذا االدعــاء، وضــع مقتــرح قانــون وفقــه 
ســيتم منــع الهــاي مــن التحقيــق مــع إســرائيل فــي 
داخــل الدولــة او التحقيــق مــع إســرائيليني. يوجــد فــي 
الواليــات املتحــدة قانــون مشــابه منــذ ســنوات. كذلــك 
ــة  ــي الدول ــتدعي حاكم ــث اس ــا، حي ــع كيني ــر م األم
ــبيهة  ــوات ش ــذت خط ــاي، اتخ ــي اله ــات ف لتحقيق

ــي وقــف تدخــالت احملكمــة فــي شــؤونها. وجنحــت ف

يشــمل »مقتــرح القانــون للحمايــة مــن اجــراءات 
محكمــة اجلنايــات الدوليــة فــي الهــاي« عــدة مركبــات 
ومــن بينهــم الســجن ملــدة 5 ســنوات وعقوبــات ماليــة 
لــكل جهــة مدنيــة، مثــل اجلمعيــات، التــي مــن املمكن 
ان تنقــل معلومــات للمحكمــة بشــكل مباشــر او غيــر 
ــي  ــن يُعط ــكل م ــنوات ل ــدة 5 س ــجن مل ــر؛ الس مباش
خدمــات للمحكمــة؛ منــع أي عالقــة ماليــة، مباشــرة 
او غيــر مباشــرة، مــع احملكمــة، وذلــك يشــمل ان تقــوم 
احملكمــة بتوظيــف محققــني مــن قبــل تلــك اجلمعيــات 
للعمــل فــي إســرائيل؛ منــع جميــع مؤسســات الدولــة 
ــني  ــة او ملمثل ــات للمحكم ــن املعلوم ــوع م ــل أي ن حتوي
ــة  ــر، إال مبصادق ــر مباش ــر او غي ــكل مباش ــا، بش عنه
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ــة  ــخص للمحكم ــليم أي ش ــع تس ــاء؛ من ــر القض وزي
ــع  ــه؛ من ــق مع ــة التحقي ــود احملكم ــة ت ــة ثالث او جله
ممثلــي احملكمــة مــن الدخــول إلــى إســرائيل وتنفيــذ أي 
عمــل داخــل الدولــة؛ اعتبــار كل ممتلــكات للمحكمــة 
ــة؛  ــة إرهابي ــة ملنظم ــكات تابع ــة كممتل ــل الدول داخ
اعــالن حكومــي ذات عواقــب قضائيــة علــى كل جانــب 
أجنبــي يعمــل لصالــح احملكمــة داخــل إســرائيل؛ واجب 
حكومــي لتوفيــر احلمايــة القضائيــة واالقتصاديــة على 

كل إســرائيلي ُفتحــت ضــده إجــراءات فــي احملكمــة.

أشــاروا فــي »شــورت هديــن« ان مقتــرح القانــون جاهــز 
ــل.  ــدء للعم ــة الـــ 24 للب ــكيل احلكوم ــرون تش وينتظ
وفــي حديــث للصحيفــة مــع احملاميــة نيتســانا درشــان 
ــرح  ــف مقت ــف خل ــن تق ــة وم ــة املنظم ــر، رئيس اليتن
القانــون، ادعــت ان »علــى دولــة إســرائيل ان تفعــل مــا 
ــي  ــة ف ــة احملكم ــور إقام ــدة ف ــات املتح ــه الوالي فعلت
الهــاي قبــل 20 عامــا. انتظرنــا وقتــا طويــال مــع مقترح 
هــذا القانــون ولكننــا نــرى اليــوم حبــل املشــنقة 
يقتــرب مــن عنــق دولــة إســرائيل فــي محكمــة 

اجلنايــات الدوليــة فــي الهــاي«.  

يسرائيل هيوم

18.02.2021

أرئيل كهانا

ــوداء  ــة الس ــي القائم ــش ف ــة: »ادراج اجلي ــود أوروبي جه
ــألمم املتحــدة« التابعــة ل

جتــري »حملــة األطفــال« منــذ نحــو ســنتني وتقودهــا 
منظمــات يســارية متطرفــة مــن خــالل إصــدار تقاريــر 
منتظمــة تصــف جنــود كمــن ينكلــون بشــكل ممنهــج 
بأطفــال فلســطينيني. يشــارك فــي احلملــة »مجلــس 
حلقــوق  الدوليــة  »اجلمعيــة  النرويجــي«،  الالجئــني 
ــدور  ــال«. ي ــذوا األطف ــطني«، و«انق ــرع فلس ــل ف الطف
احلديــث عــن منظمــات لبعضهــا عالقــات موثقــة مــع 
ــني  ــطني« وكانت ب ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش »اجلبه
ــة  ــى محكم ــرائيل ال ــد اس ــكاوى ض ــوا الش ــن رفع م

ــة فــي الهــاي. ــات الدولي اجلناي

ــة األطفال« وفقــا لتوجيهــات  تتحــدد مضامــني »حمل
منظمــة األمم املتحــدة »اليونيســيف« والوكالــة الدولية 
ــي حتــرض ضــد  ــة للفلســطينيني ”اوتشــا”، الت احلصري
اســرائيل منــذ عشــرات الســنني، إذ ان الهــدف النهائــي 
ــوداء.  ــة الس ــي القائم ــرائيلي ف ــش االس ــو ادراج اجلي ه
صــرّح إيــاد أبــو قطيــش مــن »اجلمعيــة الدوليــة حلقــوق 
ــد ادخــال االحتــالل  الطفــل – فلســطني« أن »نحــن نري

الــى »قائمــة اخلــزي والعــار«. وأعلــن مســؤول كبيــر فــي 
منظمــة »انقذوا األطفــال« فــي عــام 2015 بــأن هــدف 
املنظمــة هــو ادراج اجليــش االســرائيلي فــي القائمــة. 
ــني  ــرها األم ــنوية ينش ــة س ــن قائم ــث ع ــدور احلدي ي
العــام لــألمم املتحــدة، حتــوي بالغالــب علــى منظمــات 

ارهابيــة مثــل داعــش، القاعــدة وطالبــان.

يسرائيل هيوم

17.02.2021

كرني إلداد

ــرائيل  ــي إلس ــدوق الوطن ــة: الصن ــي صدم ــار ف اليس
ــي ــذ األراض ينق

فــي شــهر آب مــن عــام 1903 خــالل املؤمتــر الصهيونــي 
الســادس، قــام املشــاركني بصياغــة املبــادئ األساســية 
للصنــدوق الوطنــي إلســرائيل، واعطــي لــه التفويــض 
لشــراء االراضــي فــي أرض إســرائيل مــن أجــل الشــعب 
اليهــودي. تنــص املبــادئ األساســية علــى »شــراء فــي 
أرض إســرائيل ارض صاحلــة للبنــاء، حقــل وحديقــة 

وكذلــك احــراش وقطــع اراضــي مــن كل نــوع«.

شــهدت أرض إســرائيل تقلبــات سياســاتية، سياســية 
وقانونيــة منــذ ذلــك احلــني وحتــى يومنــا هــذا. واصــل 
الصنــدوق الوطنــي شــراء األراضــي، بكميــات مختلفــة، 
فــي كل انحــاء البــالد. اجملموعــة التــي تتــرأس الصنــدوق 
الوطنــي هــي مــن اليســار، ولذلــك لــم تنفــذ الكثيــر 
مــن الصفقــات العقاريــة فــي يهــودا والســامرة، ولكن، 
ــن  ــا م ــام ميكنه ــة أي ــل بضع ــرارا قب ــذت اإلدارة ق اتخ
شــراء اراضــي فــي املناطــق التــي تقــع حتــت الســيطرة 
ــا  ــامرة، وأيض ــودا والس ــي يه ــرائيلية الكاملة ف االس
ــي،  ــدوق الوطن ــيتمكن الصن ــتوطنات س ــيع املس توس
ــي  ــع الضواح ــل في جمي ــن العم ــوم، م ــن الي ــدء م ب
االســرائيلية بشــكل متســاٍو – النقــب، اجلليــل، يهــودا 
والســامرة. هــذا تغييــر دراماتيكــي فــي السياســة. أدى 
هــذا القــرار الصهيونــي املفاجــئ إلــى اخــراج اليســار 
ــذي يحــاول أن  املتطــرّف عــن طوعــه. رفيــف دروكــر، ال
يظهــر كصحفــي جــدي ومتــوازن، لــم يســتطع جلــم 
ــه بالبــث احلــي واملباشــر. ادعــى  غضبــه وفقــد أعصاب
ــوم  ــي ي ــع رازي بركائ ــه م ــة ل ــالل مقابل ــي خ الصحف
ــراء  ــن ش ــي ع ــدوق القوم ــف الصن ــني، اّن: »توق اإلثن
ــنوات.  ــر س ــل عش ــة قب ــة الغربي ــي الضف ــي ف االراض
ولكــن، بــدأ اليمــني األيديولوجــي، بغــض نظــر اجرامــي 
مــن دانــي عطــر )رئيــس الصنــدوق املنصــرف( بتالعبــات 

ــس اإلدارة«. بشــعة وخــداع اجلهــاز دون إذن مــن مجل
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يسرائيل هيوم

18.02.2021

إيال زيسار

أيضا دومن خلف دومن يُعتبر نفوذ

ــذ  ــط، أمــام تنفي ــل ســنة بالضب وقفــت إســرائيل، قب
ــى اجــزاء واســعة مــن يهــودا  ــم فــرض النفــوذ عل حل
ــن  ــة م ــة صامت ــي ومبوافق ــد أمريك ــامرة، بتأيي والس
جانــب ببعــض الــدول العربيــة. غيــر أن اســرائيل 
اختــارت اال تســير فــي هــذا املســار، وبــدال مــن الوقــوع 
فــي مواجهــة محتملــة مــع الفلســطينيني ومــع 
ــل  ــة، مث ــاح فوري ــد أرب ــت حص ــة، فضل ــرة الدولي االس

ــم”. ــات ابراهي ”اتفاقي

لقــد تأجــل حتقيــق حلــم الســيادة – أو لعلــه »أفلــت« 
مثلمــا وصــف ذلــك ارئيــل كهانــا فــي »اســرائيل هــذا 
األســبوع« ويبــدو أنــه مــع دخــول ادارة بايــدن ســتكون 
حاجــة الــى بــذل جهــود عظيمــة ورمبــا حتــى معجــزة 
ــات  ــه تصريح ــادت ب ــا اف ــذا م ــام. ه ــى االم ــه ال لدفع
وزيــر اخلارجيــة اجلديــد انطونــي بلينكــن، والتــي تراجــع 
فيهــا أو لألســف حتفــظ علــى االعتــراف الــذي منحتــه 
ــاف  ــوالن. واض ــي اجل ــرائيل ف ــيادة اس ــب لس ادارة ترام
بانــه بخــالف التواجــد والســيطرة العمليــة إلســرائيل، 
واللذيــن تؤيدهمــا الواليــات املتحــدة بالفــم املــآلن فــان 
مســألة الســيادة ســيتعني عليهــا ان تلقــى جوابــا فــي 
مباحثــات قانونيــة وغيرهــا حــني تعــود ســوريا ذات يــوم 

لتقــف مــن جديــد علــى قدميهــا.

يتطــرّق األكادميــي فــي مقالــه إلــى عــدم تنفيــذ 
اخملطــط الــذي وعدتــه حكومــة اليمــني للمســتوطنني 
ــي  ــق ج ف ــى مناط ــرائيلي عل ــوذ اإلس ــرض النف ــن ف م
ــو  ــتوطنات. يدع ــع املس ــم جمي ــة وض ــة الغربي الضف
األكادميــي إيــال زيســار فــي مقالــه إلــى مّتخــذي القــرار 
فــي إســرائيل فــرض احلقائــق علــى أرض الواقــع وعــدم 
ــا  ــن ضمنه ــة م ــة دولي ــن أي جه ــة م ــار املوافق انتظ
ــدن  ــول إدارة باي ــع دخ ــا م ــدة خصوص ــات املتح الوالي
اجلديــدة. هــذه املطالبــات تُظهــر وتؤكــد عــدم اكتــراث 
إســرائيل للقانــون الدولــي وتعمــل كل مــا في وســعها 

لســلب األرض مــن أصحابهــا األصالنيــني.  

رصد السوشيال ميديا  

فيسبوك

16.02.2021

عوزي ديان – عضو برملان عن الليكود

عــدم مناليــة الدخــول للحــرم اإلبراهيمــي هــو جرميــة 
بحــق الــزوار الذيــن يســتصعبون الوصــول إلــى املوقــع 
التراثــي املُتــاح للجميــع. املســؤول عــن الغهمــال 
املتواصــل هــي القيــادة الفلســطينية التخريبيــة فــي 
اخلليــل واجلهــاز القضائــي البيروقراطــي، ولكــن علينــا 
ان نســيطر نحــن علــى األمــر وان نعطــي احلــل للجميع. 
ــة للحــرم اإلبراهيمــي  ــة األمــن واخلارجي ــارة مــن جلن زي
ــى  ــتنكار عل ــتندات االس ــن مس ــر م ــاهم أكث سُيس

اإلهمــال املســتمر. 

فيسبوك

17.02.2021

متان كهانا – عضو برملان عن ميينا

ــد  ــني ال يوج ــي اخملرب ــال ومعانق ــة األطف ــي قتل لداعم
ــي  ــرا ف ــوم أم ــدث الي ــرائيل. ح ــان إس ــي برمل ــكان ف م
إســرائيل. اتفاقيــة بيبي-منصــور عبــاس ســمحت 

ــان. ــاء برمل ــوا أعض ــني ان يكون ــي اخملرب ملعانق

ــن  ــود م ــاء الليك ــرّب أعض ــه، تس ــابقة ل ــكل ال س بش
التصويــت علــى شــطب دعمــي اإلرهــاب أعضــاء 
البرملــان مــن احلركــة اإلســالمية وحــزب التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي وبالتالــي منحوهــم الشــرعية ألن 

ــرائيل. ــت إس ــي كنيس ــان ف ــاء برمل ــوا أعض يكون

أيضــا فــي االنتخابــات يوجــد خطــوط حمــراء. محاولــة 
ــرعن  ــي ال تُش ــط العرب ــوات الوس ــض أص ــذاب بع اجت
التعــاون مــع داعمــي اإلرهــاب. الشــرعية التــي منحهــا 
ــحادة  ــو ش ــامي أب ــك، س ــه يزب ــوم لهب ــود الي الليك
ــخ  ــي تاري ــار ف ــة ع ــتكون وصم ــاس س ــور عب ومنص

ــو. ــد نتنياه ــت عه ــود حت الليك

تويتر

18.02.2021

حركة ام ترتسو

ــل  ــن قب ــا م ــم متويله ــات يت ــط منظم ــدمت ان فق اعتق
ــرب؟ ــم احل ــرائيل بجرائ ــم إس ــة تته ــات أوروبي حكوم

مــن املهــم ان تعلمــوا انــه فــي اجلامعــة العبريــة 
)املُمّولــة مــن أمــوال املواطنــني( يدفعــون حملاضــرة تتهم 

ــال. ــس باألطف ــرائيل بامل إس

تعرّفــوا علــى احملاضــرة نــادرة شــلهوب كيفوركيــان مــن 
مدرســة الرفــاه والعمــل االجتماعي. 

تويتر
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16.02.2021

حركة ريجافيم

اإلســرائيلي  الوطنــي  الصنــدوق  ســارة:  بشــرى 
غالبــا  والســامرة.  يهــودا  فــي  أراضــي  سيشــتري 
نحــن نُخبركــم عــن حربنــا املتواصلــة للحفــاظ علــى 
أراضــي الدولــة. هــذه املــرة يُســعدنا مشــاركتكم فــي 
ــي  ــدوق الوطن ــس الصن ــادق مجل ــل: ص ــر املتفائ اخلب
ــام للعمــل علــى مشــروع  اإلســرائيلي خــالل هــذه األي

ــامرة.  ــودا والس ــي يه ــي ف ــذ األراض ــع ينق واس

تويتر

17.02.2021

ماطي يوغاف – عضو برملان عن الليكود

للمقاومــة  دعمهــا  عــن  مراعنــة  ابتســام  عّبــرت 
ــود  ــت وج ــا وقّوض ــة كم ــات إرهابي ــلحة ملنظم املس
ــة ودميقراطيــة. لذلــك ال  دولــة إســرائيل كدولــة يهودي

ــت الـــ 24. ــات للكنيس ــوض االنتخاب ــا ان تخ ميكنه

أنا أبارك هذا القرار.

ــة  ــرائيل كدول ــة إس ــي دول ــاب ويلغ ــم اإلره ــن يدع م
يهوديــة ودميقراطيــة، مكانــه فــي البرملــان فــي رام اهلل 
)أبــدا لــن يكــون فــي دولتنــا( وليــس فــي الكنيســت. 

تويتر

19.02.2021

جلعاد اردان – سفير إسرائيل في الواليات املتحدة

التعليــم علــى الكراهيــة لــن يجلــب الســالم! كل مــن 
ــروا  ــن االون ــه ان يدي ــراع علي ــال للص ــد ح ــد ان يج يري
ــذي  ــر ضــد املنهــاج التعليمــي ال لرفضهــا اخــذ تدابي
ــامية. ــاداة الس ــة ومع ــة، الكراهي ــى العنصري ــي عل ينم

تويتر

17.02.2021

اوسنات مارك – عضو برملان عن الليكود

قمــت اآلن بالتصويــت ســويا مــع 15 رفيقــا آخــرا فــي 
جلنــة االنتخابــات علــى شــطب ابتســام مراعنــة.

ــى  ــار إل ــي اخت ــل ال ــزب العم ــى ح ــل عل ــعر باخلج اش
صفوفــه عضــو يهــني قــدس األقــداس لدولــة إســرائيل 

وتأمــل لنســفها.

انتظــر بفــارغ الصبــر إلــى قــرار احملكمــة العليــا. 
ــي ثمــار وجــود  ــي يجن ــني زعب ــت الشــرعية حلن مــن ان

مراعنة.   

 

رصد التلفاز

املصدر: )كان( هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون

التاريخ: 11.02.2021

النشرة اإلخبارية املسائية

تقرير: ُعمري حاييم

 20s=t&nyhh03qAzCw=v?watch/com.youtube.www//:https

املقدمة:

الفلســطيني-  الصــراع  التقريــر،  هــذا  يظهــر 
ــث  ــة، حي ــة التاريخي ــن األثري ــول األماك ــرائيلي ح اإلس
ــى كل  ــتيالء عل ــرائيلية باالس ــلطات اإلس ــم الُس تهت
مــكان اســتراتيجي ولــه أهميــة جغرافيــة، أو دينيــة أو 
حتــى تاريخيــة، لتنســبه إلــى الشــعب اليهــودي، وأنــه 
ــة، ال  ــة اليهودي ــخصيات الديني ــد الش ــى أح ــع إل تاب
يهــم مــكان هــذا املوقــع، فــكل شــيء بالنســبة لهــا 
مســتباح، ســواء فــي األراضــي احملتلــة عــام 48، أو فــي 
ــد،  ــة يتواج ــي أي منطق ــم ف ــة، وال يه ــة الضف منطق
ــه،  ــتيالء علي ــاول االس ــواء » أ »، » ب » و » ج »، فتح س
أو مصادرتــه، أو جتعــل منــه منطقــة نــزاع مــع اجلانــب 

الفلســطيني.

فتســتخدم إســرائيل ارهابًا جديــًدا ضد الفلســطينيني 
ــعار »  ــت ش ــك حت ــة، وذل ــات التاريخي ــر الرواي ــي تغيي ف
التــراث أو املــوروث اإلســرائيلي »، وهــو ليــس مًســا فــي 
ــخ وكل  حقــوق الفلســطينيني فقــط، إمنــا ميــس التاري
ــة  ــل هوي ــذي ميث ــاني ال ــراث اإلنس ــق بالت ــق املتعل احل

الشــعوب!

 

املصدر: القناة 13

التاريخ: 09.02.2021

النشرة اإلخبارية املسائية

لقــاء مــع اليمينــي املتطــرف ايتمــار بــن غفيــر رئيــس 
حــزب عوتســماه يهوديــت
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املقدمة:

ــن  ــار ب ــرف ايتم ــي املتط ــع اليمين ــاء م ــذا اللق ــي ه ف
ــة  ــت، )»العظم ــماه يهودي ــزب عوتس ــس ح ــر، رئي غفي
ــن  ــدث ع ــا، يتح ــاع كاهان ــن أتب ــو م ــة«( وه اليهودي
دخولــه إلــى الكنيســت، وحتالفــه مــع حــزب الليكــود، 
وهــذه املــرة ســيدخل بــن غفيــر إلــى الكنيســت، بــدون 
تقدميــه مثــل كل مــرة إلــى الشــطب، لكونــه مشــبع 
ــط  ــكل فق ــي ال تش ــة، الت ــة واإلرهابي ــاآلراء العنصري ب
خطــرًا علــى املواطنــني الفلســطينيني مــن داخــل 
ــمى  ــا يس ــى م ــا عل ــا أيًض ــر، إمن ــط األخض ــارج اخل وخ
ــذي  ــد ال ــرًا للعقائ ــا نظ ــرائيل(، وأمنه ــة إس )دميقراطي

ــا. ــاع كاهان ــا أتب يتبناه

ولكــن، هــذه املــرة لــم يتــم شــطب احلــزب، وذلــك بنــاء 
ــو  ــة نتنياه ــود برئاس ــزب الليك ــني ح ــة ب ــى اتفاقي عل
ــن  ــر، م ــن غفي ــة ب ــت برئاس ــماه يهودي ــزب عوتس وح
أجــل دخــول األخيــر إلــى االئتــالف احلكومــي مــع 

ــة. ــكيل حكوم ــو وتش نتنياه

املصدر: )كان( هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون

التاريخ: 29.12.2020

برنامج: اللحظة احلاسمة- املوسم الرابع

ــة )00:00- ــن الترجم ــزء األول م ــاد: اجل ــى رأس املوس عل
)05:33

املقدمة:

يتحــدث هــذا الفيلــم الوثائقــي عــن املوســاد، وكيــف 
ــم  ــم اخضاعه ــف يت ــه، كي ــه وموظفي ــار محاربي يخت
يــد  علــى  اختيارهــن  ويتــم  قاســية،  المتحانــات 
مختصــني وأطبــاء نفســيني بعدمــا يتجــاوزوا كل 

االمتحانــات بنجــاح.

هــذا الفيلــم الوثائقــي، سيكشــف للمــرة األولــى 
األســرار اخلفيــة لتجنيــد رجــال املوســاد وزرعهــم فــي 

دول أجنبيــة. 

املصدر: )كان( هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون

التاريخ: 11.02.2021

النشرة اإلخبارية املسائية

تقرير: ُعمري حاييم

20s=t&nyhh03qAzCw=v?watch/com.youtube.www//:https

 املقدمة:

الفلســطيني-  الصــراع  التقريــر،  هــذا  يظهــر 
ــث  ــة، حي ــة التاريخي ــن األثري ــول األماك ــرائيلي ح اإلس
ــى كل  ــتيالء عل ــرائيلية باالس ــلطات اإلس ــم الُس تهت
مــكان اســتراتيجي ولــه أهميــة جغرافيــة، أو دينيــة أو 
حتــى تاريخيــة، لتنســبه إلــى الشــعب اليهــودي، وأنــه 
ــة، ال  ــة اليهودي ــخصيات الديني ــد الش ــى أح ــع إل تاب
يهــم مــكان هــذا املوقــع، فــكل شــيء بالنســبة لهــا 
مســتباح، ســواء فــي األراضــي احملتلــة عــام 48، أو فــي 
ــد،  ــة يتواج ــي أي منطق ــم ف ــة، وال يه ــة الضف منطق
ــه،  ــتيالء علي ــاول االس ــواء » أ »، » ب » و » ج »، فتح س
أو مصادرتــه، أو جتعــل منــه منطقــة نــزاع مــع اجلانــب 

الفلســطيني.

فتســتخدم إســرائيل ارهابًا جديــًدا ضد الفلســطينيني 
ــعار »  ــت ش ــك حت ــة، وذل ــات التاريخي ــر الرواي ــي تغيي ف
التــراث أو املــوروث اإلســرائيلي »، وهــو ليــس مًســا فــي 
ــخ وكل  حقــوق الفلســطينيني فقــط، إمنــا ميــس التاري
ــة  ــل هوي ــذي ميث ــاني ال ــراث اإلنس ــق بالت ــق املتعل احل

ــعوب!116 الش

عيســى: النشــاطات االســتيطانية متعارضــة 
ومنافيــة للشــرعية الدوليــة

ــع  ــى إن جمي ــا عيس ــي حن ــون الدول ــر القان ــد خبي أك
ــة  ــر قانوني ــرائيلية غي ــتيطانية االس ــطة االس االنش
وتشــكل انتهــاكات جســيمة للمــادة 49 فقــرة 6 مــن 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949 وبالتالي تشــكل 
جرائــم حــرب كمــا هــو منصــوص عليــه فــي املــادة 85 
ــنة 1977  ــي االول لس ــول االضاف ــن البروتوك ــرة 4 م فق
امللحــق باتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 واملــادة 8 فقرة   

ب مــن نظــام رومــا لســنة 1998.

وشــدد عيســى علــى ضــرورة مســاءلة دولــة إســرائيل، 
الســلطة القائمــة باالحتــالل، عــن جميــع جرائــم 
ــطيني،  ــعب الفلس ــد الش ــا ض ــي ترتكبه ــرب الت احل
وطالــب مجلــس األمــن الدولــي باتخــاذ اجــراءات 
مســتعجلة إلعــالء شــأن قواعــد القانــون الدولــي 
ــم  ــده بالدع ــا مت تأكي ــو م ــني وه ــل الدولت ــاذ ح وانق
ــي  ــدة ف ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــي اجلمعي ــي ف الدول
إلــزام  ويجــب   ،2012/11/29 بتاريــخ   19/67 قرارهــا 
اســرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل علــى التخلــي 
ــد  ــدوان ض ــع والع ــتيطان والتوس ــات االس ــن سياس ع

الشــعب الفلســطيني وارضــه.

واجلمعيــة  األمــن  مجلــس  عيســى  طالــب  كمــا 

116  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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العموميــة لهيئــة االمم املتحــدة االســتناد مجــدداً الــى 
القــرارات الدوليــة فــي املعركــة ضــد االســتيطان. وهــي 

ــي: ــو التال ــى النح عل

القــرار – 446 لســنة 1979 الصــادر عــن مجلــس االمــن 
ــكان  ــل الس ــتيطان ونق ــد ان االس ــث أك ــي حي الدول

ــرعي. ــر ش ــطينية غي ــي الفلس ــرائيليني لألراض االس

القــرار – 452 لســنة 1979 ويقضــي بوقــف االســتيطان 
حتــى فــي مدينــة القــدس وبعــدم االعتــراف بضمهــا 

الــى الكيــان الصهيونــي.

ــك  ــى تفكي ــا ال ــذي دع ــنة 1980 ال ــرار – 465 لس الق
مفــرزات  مــن  بكونهــا  االســرائيلية  املســتوطنات 

االســرائيلي. االحتــالل 

القــرار – 478 لســنة 1980 الــذي يؤكــد بنقاطــه علــى 
القــرارات الســابقة.

ــو  ــدة 2334 ه ــألمم املتح ــع ل ــن التاب ــس األم ــرار مجل ق
قــرار تبنتــه فــي 23 ديســمبر 2016، حــث علــى وضــع 
نهايــة اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية، ونــص 
القــرار علــى مطالبــة إســرائيل بوقــف االســتيطان فــي 
ــرعية  ــدم ش ــرقية، وع ــدس الش ــا فيها الق ــي مب الغرب
إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات فــي األرض احملتلــة 

ــذ عــام 1967. من

وقــال: هنــاك قــرارات اخــرى صــادرة عــن اجلمعيــة 
ــا: ــن أهمه ــرائيلي، وم ــتيطان اإلس ــرم االس ــة جت العمومي

القرار رقم 2851 لسنة 1977م

القرار رقم 42/160 لسنة 1987م

القرار رقم 44/48 لسنة 1989م

القرار رقم 45/74 لسنة 1990م

القرار رقم 46/47 لسنة 1991م

وتبعــاً جملموعــة القــرارات املذكــورة أعــاله، وفق عيســى، 
النشــاط االســتيطاني وعمليــة مصــادرة  »يعتبــر 
األراضــي وضمهــا وبنــاء املســتوطنات اإلســرائيلية 
عليهــا فــي الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس 
ــن  ــال ع ــة، فض ــرعية الدولي ــة للش ــة ومنافي متعارض
ــالل  ــة االح ــتيطانية وعملي ــاطات االس ــارض النش تع
احملتلــة  الفلســطينية  االراضــي  فــي  الدميغرافــي 
ألبســط قواعــد القانــون الدولــي وبشــكل خــاص 
التفاقيــة الهــاي لســنة 1907م واللوائــح امللحقــة بهــا 
والتــي تؤكــد مبجملهــا علــى ضــرورة حمايــة مصالــح 

ــالل«. ــت االحت ــعب حت الش

ــه مــن املالحــظ أن احلكومــات االســرائيلية  وأضــاف: إن
ــة عــام  املتعاقبــة منــذ عــام 1967م وصــوال حتــى بداي
ــة املذكــورة  ــني الدولي ــم تكتــف بنقــض القوان 2020 ل
ــك، حــني قامــت  ــى ابعــد مــن ذل ــت ال ــل ذهب اعــاله، ب
بالســيطرة علــى االراضــي اخلاصــة فــي الضفــة 
الغربيــة مبــا فيهــا مدينــة القــدس التــي نصــت 
املواثيــق الدوليــة علــى حمايتهــا ابتــداء مــن اتفاقيــة 
الهــاي ســنة 1907الــى اتفاقيــة جنيــف الرابعة لســنة 
ــات  ــع عملي ــى من ــارة ال ــا مت االش ــث فيهم 1949م، حي

ــاً. ــة كلي ــي اخلاص ــادرة االراض مص

واختتــم عيســى قائــالً: »إن اخلطــاب الفلســطيني 
يتطلــب فــي الوقــت الراهــن ســقفا اعلــى مــن 
وليــس  املســتوطنات  بتفكيــك  يطالــب  املاضــي 
ان  الدوليــة تؤكــد  جتميدهــا، خاصــة وان القــرارات 
املســتوطنات متثــل عقبــة رئيســية امــام اقامــة الدولة 
الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة علــى االراضــي 
ــر قانونيــة  واملــوارد الطبيعيــة مــن جهــة، وكونهــا غي
ــة  ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــا للق ــرعية طبق ــر ش وغي

ــرى.117 ــة أخ ــن جه م

رشــيدة طليــب تدعــو إلــى التركيــز علــى 
مــن  بــدال  العنصريــة  اجلماعــات  مواجهــة 

األمنيــة الصاحيــات  توســيع 

ــطينية  ــول فلس ــن أص ــة م ــة األميركي ــاول النائب حت
رشــيدة طليــب منــع اخملططــات احلكوميــة األميركيــة 
الســاعية إلــى فــرض تشــريعات جديــدة تتضمــن زيــادة 
ــرات أمنيــة بحجــة  ــراء تغيي ــلطات املراقبــة وإج س

ــي. ــاب احملل ــة اإلره مواجه

ــا،  ــن زمالئه ــعة م ــب تس ــى جان ــب، إل ــت طلي وكتب
رســالة إلــى قيــادة الكونغــرس حتــث فيهــا املشــرعني 
ــد  ــي، بع ــن القوم ــلطات األم ــيع س ــب توس ــى جتن عل
هجــوم الســادس مــن كانــون األول/ ينايــر املاضــي علــى 

ــنطن. ــي واش ــرس ف ــى الكونغ مبن

ــر  ــا أكث ــم جتعلن ــراءات ل ــذه اإلج ــب، إن ه ــت طلي وقال
ــى  ــة إل ــي بحاج ــات الت ــت اجملتمع ــل هوجم ــا، ب أمن

ــض. ــرف األبي ــن التط ــة م احلماي

وأوضحــت املندوبــة الدميقراطيــة عــن واليــة ميشــيغان 
ــون  ــي القان ــيئاً ف ــأن ش ــاد ب ــأ االعتق ــن اخلط ــه م أن
ــاذ  ــى أن وكاالت إنف ــيرة إل ــر، مش ــى التغيي ــة إل بحاج
اجلماعــات  ملواجهــة  األولويــة  متنــح  لــم  القانــون 
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ــا  ــض، مم ــس األبي ــوق اجلن ــن بتف ــي تؤم ــة، الت العنصري
ــة. ــات امللون ــر باجملتمع أض

ــا  ــي مت فرضه ــة، الت ــني األمني ــتخدام القوان ــد مت اس وق
بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول 
)الهجــوم علــى مركــز التجــارة( ضــد اجلالية اإلســالمية 
فــي الواليــات املتحــدة، حيــث مت مراقبــة املســاجد 
ووضــع قوائــم مراقبــة بحجــة مواجهــة اإلرهــاب بــدون 

أي رادع أو رقيــب.

ــة إن  ــوق املدني ــن احلق ــة ع ــات املدافع ــول اجلماع وتق
األمــن  ســلطات  بتوســيع  املقترحــة  التشــريعات 
قــد تســتخدم ضــد اجملتمعــات املضطهــدة، بــدال 
ــوده  ــذي تق ــي، ال ــي الفعل ــاب احملل ــة اإلره ــن مواجه م

اجلماعــات العنصريــة البيضــاء.

ــاع  ــر الدف ــى وزي ــت طليــب قــد كتبــت رســالة إل وكان
ــة  ــرات الوطني ــرة اخملاب ــن، ومدي ــد أوس ــي لوي األميرك
ــات  ــن املعلوم ــد م ــا املزي ــب فيه ــز، تطل ــل هين أفري
ــأن اجليــش  ــر التــي تفيــد ب والتوضيحــات حــول التقاري
ــة  ــف خاص ــات هوات ــات تطبيق ــترى بيان ــي اش األميرك

ــلمني. باملس

ــة أن  ــات الفيدرالي ــب التحقيق ــالء ملكت ــف عم وكش
التدريبــات ال تــزال »معاديــة للمســلمني« فيمــا يتعلــق 

ــاب.118 ــة اإلره مبكافح

ــكنية  ــقق س ــدم 4 ش ــال يه ــدس: االحت الق
ــوية ــي العيس ف

شــرعت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــني، 
بهــدم بنايــة ســكنية مــن طابقــني تضــم أربــع شــقق 
ــدة  ــل بل ــرب مدخ ــان ق ــة علي ــود لعائل ــكنية تع س

ــة. ــدس احملتل ــوية بالق العيس

ــود  ــرة مــن جن ــة، أن أعــدادا كبي ــت مصــادر محلي وقال
االحتــالل ترافقهــم جرافــة وصلــت إلــى محيــط 

ــا. ــرعت بهدمه ــة وش البناي

وقــال فــادي عليــان صاحــب إحــدى الشــقق لـ »وفــا«، إن 
بلديــة االحتــالل بالقــدس احملتلــة، أبلغتــه أمــس األحــد 
بنّيتهــا اليــوم هــدم بنايــة مســاحتها حوالــي 370 مترا 
مربعــا وتضــم 4 شــقق ســكنية، تعــود لــه وشــقيقيه 
مــراد وأمجــد ووالدهــم، ويقطــن فيهــا 17 فــردا منهــم 

12 طفــال، ومشــيدة منــذ 10 أعــوام.

اخلارطــة  ضمــن  تقــع  البنايــة  أن  رغــم  وأضــاف، 
ــاء فيهــا بالعيســوية، إال أن  الهيكليــة املســموح بالبن

118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــي ومنع ــق عل ــا للتضيي ــعى لهدمه ــالل يس االحت
ــى. ــل باألقص ــن العم م

وكانــت محكمــة االحتــالل اإلســرائيلي قــد رفضــت في 
الثامــن مــن آب/ أغســطس مــن العــام املاضــي، جتميــد 
قــرار هــدم منــزل عائلــة عليــان ببلــدة العيســوية، بعــد 
أن صادقــت علــى وقــف أي إمكانيــة ملواصلــة إجــراءات 

الترخيــص مــن قبــل العائلــة.

ــال  ــرض لالعتق ــان تع ــى علي ــارس األقص ــر أن ح يذك
ــل  ــوى تعطي ــرات، بدع ــدة م ــجد ع ــن املس ــاد ع واإلبع
اقتحامــات املســتوطنني واالحتجــاج علــى تدنيــس 

ــات. ــالل للمصلي ــود االحت جن

ــيليم  ــة بيتس ــا منظم ــات أصدرته ــب معطي وبحس
احلقوقيــة اإلســرائيلية، فــإن االحتــالل هــدم منــذ 
مطلــع العــام 2004 حتــى نهايــة العــام املاضــي 
1097 منــزال فــي القــدس الشــرقية، فيمــا هــدم 
ــرة  ــس الفت ــي نف ــزال ف ــيون ذاتيا قرابة 235 من املقدس
لتجنــب غرامــات باهظــة جــدا يفرضهــا االحتــالل 
عليهــم بعــد تنفيــذ عمليــات الهــدم بجرافاتــه، فيمــا 
هــدم االحتــالل 458 مبنــى ومنشــأة غيــر ســكنية فــي 

ــرة. ــس الفت نف

ــام  ــع ع ــذ مطل ــه من ــى أن ــات إل ــير ذات املعطي وتش
ــة 3579  ــرد قراب ــي ش ــام املاض ــة الع ــى نهاي 2004 حت

ــم.119 ــدم منازله ــد ه ــيا بع مقدس

ــاد  ــاش االقتص ــه النكم ــع تقديرات ــي يرف ــك الدول البن
ــي ــام املاض ــى 11.5% الع ــطيني إل الفلس

األراضــي  عمــوم  فــي  البطالــة  معــدل   -
مــن  األخيــر  الربــع  فــي  الفلســطينية: %23.4 

2 0 2 0 م  لعــا ا

- معــدل الفقــر ارتفــع إلــى نحــو 30% ونحــو 1.4 مليون 
شــخص يعانــون منه

حتديــات  يواجــه  الفلســطيني  الصحــة  قطــاع   -
كبيــرة بســبب جائحــة كورونــا

توقــع البنــك الدولــي انكمــاش االقتصــاد الفلســطيني 
ــر عــن  بنســبة 11.5 باملئــة العــام املاضــي، بفــارق كبي
تقديــرات ســابقة بانكمــاش حــول7%، حتــت تأثيــر 

ــة. ــوال املقاص ــاع أم ــا وانقط ــة كورون جائح

وقــال البنــك الدولــي، فــي تقريــر وزعــه اليــوم اإلثنــني، 
وســيقدمه الجتمــاع جلنــة تنســيق املســاعدات الدولية 
»إن  الثالثــاء،  غــدا  املقــرر  الفلســطيني  للشــعب 
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ــق  ــزال تلح ــد-19( ال ت ــا )كوفي ــة كورون ــات جائح تداعي
الضــرر باالقتصــاد الفلســطيني املتعثــر بالفعــل، 
ــاجت  ــي الن ــاش إجمال ــى انكم ــؤدي إل ــع أن ت ــن املتوق وم
احمللــي بنســبة 11.5% فــي عــام 2020، وهــو أحــد أشــّد 

ــالق”. ــى اإلط ــات عل االنخفاض

ويدعــو البنــك الدولــي فــي تقريــره اجلديــد إلــى 
»التنســيق علــى جميــع املســتويات ملكافحــة تفشــي 
ــات  ــدمي اخلدم ــتمرارية تق ــان اس ــا، وضم ــروس كورون في
ــة  ــة احلالي ــل األزم ــي ظ ــك ف ــة، وذل ــة احليوي الصحي
فــي  الطبيــة  املعــدات  ونقــص  العامــة،  للماليــة 
القطــاع الصحــي، والصعوبــات احمليطــة بالقــدرة علــى 

ــات”. ــني اللقاح تأم

ــلط  ــر يس ــان، إن التقري ــي بي ــي، ف ــك الدول ــال البن وق
الضــوء علــى التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا 
ــة  ــات جائح ــف تداعي ــطيني، ويص ــاد الفلس االقتص
كورونــا علــى قطــاع الصحــة والتدابيــر املعتمــدة علــى 

ــات. ــد السياس صعي

وجــاء فــي التقريــر إنــه »حتــى قبــل أن تتفاقــم األوضاع 
مــن جــراء اجلائحــة، فــإن آفــاق االقتصــاد الفلســطيني 
ــو،  ــتويات النم ــاض مس ــل انخف ــي ظ ــة ف ــت قامت كان
ــدالت  ــاع مع ــة، وارتف ــة العام ــز املالي ــتمرار عج واس

ــد معــدالت الفقــر”. ــة، وتزاي البطال

ــرات  ــة للتأثي ــوءاً نتيج ــع س ــذا الوض ــاف: ازداد ه واض
ــي  ــة، وه ــوال املقاص ــف أم ــة وتوق ــة للجائح املضاعف
ــة عــن  ــواردات التــي حتصلهــا إســرائيل نياب ــب ال ضرائ
الســلطة الفلســطينية، مــا أدى إلــى موجــة انكمــاش 

هــي األشــّد مــن نوعهــا فــي النشــاط االقتصــادي”.

وقــال املديــر واملمثــل املقيــم للبنــك الدولي فــي الضفة 
ــان،  ــي البي ــانكار، ف ــان ش ــزة، كانث ــاع غ ــة وقط الغربي
ــا وتداعياتهــا إلــى تفاقــم الوضــع  »أدت جائحــة كورون
ــطيني  ــاد الفلس ــل لالقتص ــق بالفع ــب واملقل الصع

ــام 2020”. ــي ع ف

وأضــاف: مــع اســتمرار جائحــة كورونــا، فــإن الضغــوط 
االجتماعيــة  األنظمــة  علــى  الواقعــة  اإلضافيــة 
ــة والصحيــة الهشــة جتعــل مــن الصعــب  واالقتصادي
أن  كمــا  األزمــة.  مــع  بفعاليــة  التعامــل  كثيــراً 
ــات  ــني اللقاح ــد تأم ــى صعي ــة عل ــات القائم التحدي
تزيــد مــن حالــة عــدم اليقــني للشــعب الفلســطيني 

وللتعافــي االقتصــادي”.

علــى  ســلباً  أثــرت  األزمــة  أن  شــانكار  وأوضــح 
مســتويات التوظيــف، ال ســيما فــي القطاعــات التــي 

ــياحة  ــل الس ــي، مث ــد االجتماع ــر التباع ــرت بتدابي تأث
ــى  ــرون إل ــن يعب ــال الذي ــاءات والعم ــم واإلنش واملطاع
ــوم  ــي عم ــة ف ــدل البطال ــغ مع ــا بل ــرائيل، فيم إس
األراضــي الفلســطينية ذروتــه خــالل الربــع الثالــث مــن 
ــع  ــي الرب ــى 23.4% ف ــض إل ــل أن ينخف ــام 2020، قب ع
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــع 15% ف ــن العام، بواق ــر م األخي

ــزة. ــاع غ ــي قط و43% ف

ــر  ــدل الفق ــإن مع ــي، ف ــك الدول ــرات البن ــق تقدي وف
ــون  ــي نحــو 1.4 ملي ــى نحــو 30%، حيــث يعان ارتفــع إل

ــر. ــن الفق ــخص م ش

وقــال شــانكار: باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قرار الســلطة 
الفلســطينية بالتوقــف عــن تســلم أمــوال املقاصــة 
مــن احلكومــة اإلســرائيلية، فــي الفتــرة مــن أيــار إلــى 
تشــرين الثانــي 2020، قلــص املــوارد املتاحــة للتصــدي 
ــة،  ــف للجائح ــر املضاع ــة. وأدى التأثي ــة الصحي لألزم
ــة  ــات املقدم ــع املعون ــة، وتراج ــوال املقاص ــف أم وتوق
للموازنــة بنســبة 20% إلــى فجــوة فــي املاليــة العامــة 
جتــاوزت املليــار دوالر- وهــي أعلــى فجــوة منــذ ســنوات.

ــا  ــة كورون ــم جائح ــي أن تفاق ــك الدول ــل البن ورأى ممث
ــف  ــزة كش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــي كل م ف
عــن وجــود أوجــه قصــور فــي النظــام الصحــي 
ــزاع،  ــد الن ــول أم ــن ط ــرر م ــذي تض ــطيني، ال الفلس
ومحدوديــة املــوارد، والتحديــات املرتبطــة بتجــزؤ نظــم 

ــات. ــدمي اخلدم ــة وتق احلوكم

وقــال: لــدى األراضــي الفلســطينية أحــد أدنــى معدالت 
اختبــار اإلصابــة بفيــروس كورونــا فــي املنطقة، ويشــير 
ــني  ــى 21% ب ــد عل ــذي يزي ــي، ال ــة احلال ــدل اإلصاب مع
األفــراد الذيــن خضعــوا لالختبــار، إلــى خــروج اجلائحــة 
عــن نطــاق الســيطرة، وذلــك وفقــاً إلرشــادات منظمــة 

الصحــة العامليــة.

وتابــع: أدت اجلائحــة إلــى تعطــل متويــل اخلدمــات 
الصحيــة األساســية األخــرى، مثــل خدمات صحــة األم 
والطفــل، باإلضافــة إلــى األمــراض غيــر الســارية، وأدى 
ــديد  ــل ش ــى تعط ــرائيل إل ــع إس ــيق م ــق التنس تعلي
ــى  ــول عل ــة للحص ــة اخلارجي ــالت الطبي ــي التحوي ف
خدمــات العــالج املنقــذة للحيــاة فــي إســرائيل، وهــي 

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ــرة ف ــر متوف ــات غي خدم

وقــال شــانكار: »إن قطــاع الصحــة الفلســطيني 
ــات كبيــرة، ومــن شــأن حتســني التنســيق  يواجــه حتدي
بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وكذلــك بــني 
الســلطة الفلســطينية وإســرائيل فــي أوقــات تفشــي 
ــي  ــة ف ــى املنطق ــع عل ــود بالنف ــا أن يع ــروس كورون في
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ــن  ــاد. وم ــي االقتص ــان تعاف ــروس وضم ــة الفي مكافح
مصلحــة اجلميــع أيضــاً احلــرص علــى ارتفــاع معــدالت 

ــم.” ــة بالتطعي التغطي

وفقــا للبنــك الدولــي، تتوقــع الســلطة الفلســطينية 
تطعيــم 20% مــن الســكان بجرعــات مجانيــة يوفرهــا 
ــة  ــن منظم ــم م ــي بدع ــس« الدول ــج »كوفاك برنام
الصحــة العامليــة، وتعتــزم وزارة الصحــة شــراء لقاحات 

إضافيــة لتغطيــة 60% مــن الســكان.

وقــال شــانكار: إن التقديــرات املتعلقــة بتكلفــة شــراء 
ــى أن  ــير إل ــم تش ــة التطعي ــا وحمل ــات كورون لقاح
ــة  ــون دوالر لتغطي ــي 55 ملي ــى حوال ــة إل ــاك حاج هن
60 مــن الســكان، لكــن توجــد فجــوة حاليــة تبلــغ 30 

ــون دوالر. ملي

ــى  ــت حت ــطينية تلق ــلطة الفلس ــى أن الس ــت إل ولف
ــات. ــن اللقاح ــة م ــف جرع ــن 20 أل ــل م اآلن أق

واضــاف: فــي حــني تتصــّدر إســرائيل قائمــة دول 
ــد  ــم ض ــدل تطعي ــرع مع ــا أس ــي لديه ــم الت العال
الصحــة  وزارة  إســتراتيجية  فــإن  كورونــا،  فيــروس 
اإلســرائيلية لــم تخصــص أي جرعــات لدعــم األراضــي 
الفلســطينية، باســتثناء توفيــر 5 آالف لقــاح لألطبــاء 

الفلســطينيني.

التقريــر، بتحســني  الدولــي، فــي  البنــك  ويوصــي 
الفلســطينية  الســلطة  بــني  التنســيق  مســتوى 
وإســرائيل مــن أجــل مكافحــة فيــروس كورونــا وإعطــاء 
اللقاحــات، واحلــد مــن املصاعــب القائمــة بســبب 
القيــود املفروضــة علــى احلركــة عبــر املعابــر احلدوديــة 
ــاة. ــذة للحي ــة املنق ــتلزمات الطبي ــرور املس ــماح مب للس

ــي  ــرة ف ــة كبي ــيق أهمي ــذا التنس ــب ه ــال: يكتس وق
ــى  ــطينية عل ــلطة الفلس ــه الس ــف في ــت تعك وق
ــم  ــا للتطعي ــى خططه ــرة عل ــات األخي ــع اللمس وض

ــروس. ــد الفي ض

كمــا يوصــي التقريــر بإنشــاء مركــز لعمليــات الطوارئ 
ــات  ــل إدارة البيان ــن أج ــة، م ــة العام ــة بالصح اخلاص
علــى نحــو مركــزي مبــا يكفــل توجيــه عمليــة اتخــاذ 
ــع  ــة م ــيق فعال ــة تنس ــة هيئ ــون مبثاب ــرارات، وليك الق

ــركاء. ــع الش جمي

ــرادات  ــن إي ــرة م ــبة كبي ــدان نس ــل فق ــي ظ ــال »ف وق
املوازنــة، ميكــن للجهــات املانحــة املســاعدة فــي احلــد 
ــالل  ــن خ ــة م ــة احلالي ــات الصحي ــدة التحدي ــن ح م
زيــادة االســتثمارات للمســاعدة فــي مكافحــة فيــروس 
ــا، واملســاعدة فــي الوقــت نفســه علــى ضمــان  كورون

اســتمرارية تقــدمي اخلدمــات الصحيــة احليويــة وتوفيــر 
ــات.120 اللقاح

الثاثاء 2021/2/23

مناطــق  عــدة  فــي  واســعة  هــدم  حملــة 
للتوســع  خدمــة  باخلليــل  حفريــات  وبــدء 

ني ســتيطا ال ا

شــنت قــوات االحتــالل حملــة، هــدم ومصــادرة واســعة 
ــا  ــة الفوق ــة حمص ــدم خرب ــى ه ــا عل ــت خالله أقدم
ــع شــقق  ــزل وأرب ــي األغــوار الشــمالية مجــدداً، ومن ف
ســكنية ومحلــني جتاريــني وعريشــني زراعيــني فــي 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــم، ف ــت حل ــدس وبي ــي الق محافظت
ــة  ــى حتتي ــة بن ــر وإقام ــات حف ــه بعملي ــرعت في ش
ــتيطاني. ــع االس ــةً للتوس ــل، خدم ــة اخللي ــط مدين وس

فقــد أقدمــت قــوات االحتــالل علــى هــدم خربــة 
حمصــة الفوقــا للمــرة السادســة علــى التوالــي، 
خــالل أســابيع قليلــة، وســط ضغــوط كبيــرة متارســها 

ــا. ــم منه ــة لتهجيره ــي اخلرب ــى أهال عل

ــي  ــوار ف ــف األغ ــؤول مل ــارات مس ــز بش ــال معت وق
ــام«: إن  ــاس واألغــوار الشــمالية، لـ«األي محافظــة طوب
ــات  ــا جراف ــالل ترافقه ــش االحت ــن جي ــرة م ــوات كبي ق
وطواقــم مــا تســمى »اإلدارة املدنيــة«، اقتحمــت اخلربــة 
قبــل ســاعات الظهــر، بعــد أن أعلنتهــا منطقــة 
عســكرية مغلقــة، وفرضــت حصــاراً محكمــاً عليهــا 
وهدمــت 12 خيمــة ســكنية، و3 خيــام لألغنــام، و4 

ــاه. ــات مي ــج وخزان ــادرت صهاري ــر وص حظائ

وأكــد بشــارات أن قــوات االحتــالل منعــت الصحافيــني 
ــم«،  ــول العال ــاء ح ــة »أطب ــق منظم ــطاء وفري والنش
مــن الوصــول إلــى اخلربــة احملاصــرة علــى أمــل مــد يــد 
ــة بفعــل اعتــداءات االحتــالل  العــون للعائــالت املنكوب

ــدة. املتصاع

االحتــالل هدمــت وصــادرت  أن قــوات  إلــى  وأشــار 
ــة  ــن جمعي ــة م ــكن مقدم ــدة للس ــام مع ــالث خي ث
ــاد  ــن االحت ــة م ــام مقدم ــة أغن ــر، وخيم ــالل األحم اله
األوروبــي، تعــود للمواطنــني عبــد الغنــي العــواودة 
وجنليــه معــاذ وأنــس، وأربــع خيــام ثــالث منهــا مقدمــة 
ــي،  ــاد األوروب ــن االحت ــدة م ــر وواح ــالل األحم ــن اله م
وحظيرتــي  مجروريــن،  ميــاه  صهريجــي  وصــادرت 
أغنــام مســاحتهما 500 متــر مربــع تعــود للمواطنــني 
ــو  ــج أب ــليمان افري ــد س ــرب ومحم ــد وح ــقاء ولي األش
الكبــاش، ودمــرت وصــادرت ثــالث خيــام معــدة للســكن 

120  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

161

 المجلد التاسع والعشرين

مقدمــة مــن الهــالل األحمــر واثنتــني معدتــني كحظائر 
للمواشــي مقدمتــني مــن االحتــاد األوروبــي، وصهريجــي 
تعــود  بالســتيكية  ميــاه  خزانــات  وأربعــة  ميــاه 
ــم،  ــام وناظ ــه نظ ــج وجنلي ــماعيل افري ــني إس للمواطن
وهدمــت خيمتــي ســكن مقدمتــني مــن الهــالل 
ــن  ــود للمواط ــة تع ــام مفتوح ــرة أغن ــر وحظي األحم

ــند121. ــه س ــاش وابن ــو الكب ــود أب ــر محم ياس

للمــرة  ُحمصــة  قريــة  يهــدم  االحتــال 
السادســة وبنايــة ســكنية ومحلــن بالقــدس، 

ومنــزالً تقــوع

للمــرة السادســة علــى التوالــي خــالل أســابيع، هدمت 
قــوات االحتــالل أمــس مســاكن ومنشــآت املواطنني في 
قريــة حمصــة باألغــوار الشــمالية، واســتولت عليهــا 
وعلــى 4 صهاريــج ميــاه وممتلــكات أخــرى، كمــا هدمــت 
بنايــة ســكنية فــي العيســوية، ومحلــني جتاريــني فــي 
صــور باهــر بالقــدس، ومنــزالً قيــد اإلنشــاء فــي تقــوع، 
ومنشــأتني زراعيتــني فــي اخلضــر ببيــت حلــم، وباشــرت 
ــذت  ــل، ونف ــط اخللي ــتيطاني وس ــر اس ــات حف عملي
حملــة اعتقــاالت واســعة فــي أنحــاء الضفــة، طالــت 
مــا ال يقــل عــن 21 مواطنــاً، وأصابــت شــاباً بالرصــاص 

احلــي خــالل اقتحامهــا مــن مخيــم الدهيشــة.122 

قــرار إســرائيلي بتوســيع عدد من املســتوطنات 
ــي  ــن أراض ــي م ــارع التفاف ــق ش ــة وش بالضف

كفــر عقــب وقلنديــا

قــررت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، توســيع عــدد من 
ــطينية  ــي الفلس ــى األراض ــة عل ــتوطنات املقام املس
فــي عــدد مــن املناطــق بالضفــة الغربيــة، فيمــا أعلنت 
ــي  ــاب أراض ــى حس ــي عل ــارع التفاف ــق ش ــا ش نيته

كفــر عقــب وقلنديــا.

ــي  ــط ف ــرة اخلرائ ــر دائ ــال مدي ــياق، ق ــذا الس ــي ه وف
جمعيــة الدراســات العربيــة، خبيــر االســتيطان خليــل 
التفكجــي، أن اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية، أعلنــت يــوم 
ــار  اجلمعــة األخيــر عــن قــرار توســيع مســتوطنة »بيت
عيليــت« املقامــة علــى أراضــي نحالــني وحوســان، 
بإضافــة 1061 وحــدة ســكنية إليهــا مشــمولة بالبنية 
التحتيــة وطريــق ســيكون جــزءاً مــن شــارع رقــم »45«، 
وذلــك علــى مســاحة 303 دومنــات، كمــا صادقــت علــى 
مشــروع رقــم 926/1 الــذي يتضمــن إقامــة نفــق يربــط 
مســتعمرة »كوخــاف يعقــوب« املقامــة علــى أراضــي 
البيــرة مــع املســتعمرات املنــوي إقامتهــا فــي منطقــة 
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مطــار قلنديــا.

وقــال إن اللجنــة الفرعيــة لالســتيطان بــاإلدارة املدنيــة، 
أعلنــت عــن إيــداع اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي رقــم 
426/1/3/19 ملســتعمرة »بيتــار عيليــت« باحلــي املعــروف 
ــن  ــاً ع ــت أيض ــة، أعلن ــاف أن اللجن ــم »A2”. وأض باس
ــم 170/4/8  ــي رق ــي التفصيل ــط الهيكل ــداع اخملط إي
ملســتعمرة »رفافــاً« املقامــة علــى أراضــي قريتــي 
ــاء  ــاً لبن ــاحة 41 دومن ــى مس ــارس« عل ــتيا وح ــر اس »دي
64 وحــدة ســكنية ومناطــق عامــة ومؤسســات. كمــا 
أعلنــت عــن إيــداع اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي 
ــة  ــف« املقام ــات زئي ــتعمرة »جفع ــم 220/26/3 ملس رق
ــى  ــط إل ــدف اخملط ــا. وبه ــب وبيتوني ــي اجلي ــى أراض عل
إقامــة مئــات الوحــدات االســتيطانية ومناطــق عامــة 
ومؤسســات حســب التفكجي، الــذي أوضح أن توســيع 
املســتوطنات يأتــي وفــق منظومــة ذات أبعــاد خطيــرة 
ــز  ــم احلي ــطيني وض ــود الفلس ــق الوج ــدف لتطوي ته
ــتوطنات.  ــح املس ــي لصال ــن األراض ــاح م ــاء املت والفض

ــي  ــط التفصيل ــى اخملط ــاً، عل ــة ايض ــت اللجن وصادق
املقامــة علــى  »يتمــار«  رقــم ب/163/4 ملســتعمرة 
ــاً  ــى مســاحة خمســني دومن ــا« عل ــة »عورت أراضــي قري
ــك  ــكنية، كذل ــدة س ــة 123 وح ــدومن إلقام ــف ال ونص
صادقــت علــى اخملطــط التفصيلــي رقــم 111/1/4 
ــي  ــى أراض ــة عل ــمرون« املقام ــفي ش ــتعمرة »ش ملس
قريــة »الناقــورة« علــى مســاحة 85.6 دومنــاً إلقامــة 152 
وحــدة اســتيطانية جديــدة. مــن جهــة أخــرى أعلنــت 
ــة  ــي اإلدارة املدني ــاء ف ــم والبن ــة للتنظي ــة احمللي اللجن
ــداع اخلارطــة رقــم »101/051396«  اإلســرائيلية، عــن إي
لشــق طريــق التفافــي مــن أراضــي كفــر عقــب 
ــا علــى مســاحة تبلــغ تســعة دومنــات ونصــف  وقلندي
الــدومن ووصلــه بـــ »نظــام« الطريــق الرئيــس عنــد حاجز 

ــكري. ــا العس قلندي

وحســب التفكجــي فقــد مت االعــالن عــن شــق الشــارع 
االلتفافــي فــي كفــر عقــب مــن قبــل بلــدة االحتــالل 
رقــم 101/0751396  القــدس ضمــن املشــروع  فــي 

ــا. ــز قلندي ــف حاج ــع خل ــذي يق وال

ــه  ــتيطان »أري ــراب االس ــه ع ــدم ب ــط تق ــق مخط ووف
كنــج«، فســوف يتــم شــق شــارع التفافــي خلــف جدار 
الفصــل والضــم العنصــري فــي منطقتــي كفــر عقــب 
وقلنديــا للوصــول إلــى أراضــي يزعــم أنــه قام بشــرائها 
ــداً  ــك متهي يهــود قبــل عقــود فــي تلــك املنطقــة، وذل
ــدار  ــار اجل ــل مس ــر وتعدي ــتيطاني كبي ــي اس ــاء ح لبن

لضمهــا للقــدس وتصبــح داخــل الســور العــازل.123 

123  جريدة القدس
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 المجلد التاسع والعشرين

االحتــالل يهــدم قريــة حمصــة للمــرة السادســة 
ــوع ــي تق ً ف ــزال ــدس ومن ــني بالق ــكنية ومحل ــة س وبناي

أســابيع،  التوالــي خــالل  علــى  السادســة  للمــرة 
ــآت  ــاكن ومنش ــس مس ــالل أم ــوات االحت هدمــت ق
ــمالية،  ــوار الش ــة باألغ ــة حمص ــي قري ــني ف املواطن
ــكات  ــاه وممتل ــج مي ــى 4 صهاري ــا وعل ــتولت عليه واس
ــة ســكنية فــي العيســوية،  أخــرى، كمــا هدمــت بناي
ومحلــني جتاريــني فــي صــور باهــر بالقــدس، ومنــزالً قيــد 
اإلنشــاء فــي تقــوع، ومنشــأتني زراعيتــني فــي اخلضــر 
ببيــت حلــم، وباشــرت عمليــات حفــر اســتيطاني 
وســط اخلليــل، ونفــذت حملــة اعتقــاالت واســعة فــي 
ــي  ــن 21 احل ــل ع ــا ال يق ــت م ــة، وأصاب ــاء الضف أنح

ــة.  ــم الدهيش ــا ومخي ــالل اقتحامه خ

وهدمــت جرافــات االحتــالل أمــس بنايــة ســكنية قــرب 
ــود  ــقق، تع ــم 4 ش ــدس، تض ــوية بالق ــل العيس مدخ
ــد،  ــراد وأمج ــقيقه م ــان، وش ــادي علي ــني، ف للمواطن

ــم.  ووالده

وقــال املواطــن فادي عليــان، إن بلديــة االحتــالل بالقدس، 
ــة  ــدم البناي ــا ه ــد( بنيته ــس األول )األح ــم أم أبلغته
التــي يقطــن فيهــا 17 فــرداً، منهــم 12 طفــالً، علمــاً 
ــة  ــن اخلارط ــع ضم ــوام، وتق ــذ 10 أع ــيدة من ــا مش أنه

ــاء فيهــا بالعيســوية. الهيكليــة املســموح بالبن

وفــي صــور باهــر بالقــدس، هدمــت جرافــات االحتــالل، 
محلــني جتاريــني يعــودان للمواطــن محمــد طرشــان، دون 
أن يتــم إخطــاره مســبقاً بذلــك، علمــاً أنهما مشــيدان 

منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً. 

ــن  ــي الثام ــت ف ــد هدم ــالل ق ــلطات االحت ــت س وكان
ــي  ــق الثان ــي، الطاب ــرين أول املاض ــن تش ــرين م والعش
مــن احملــالت التجاريــة للمواطــن محمــد طرشــان 

ــص. ــاء دون ترخي ــة البن بحج

ــوات  ــت ق ــم، هدم ــت حل ــوب بي ــوع، جن ــدة تق ــي بل وف
االحتــالل منــزالً قيــد اإلنشــاء تبلــغ مســاحته 160 متراً 
ــلمان،  ــود س ــد محم ــن مجاه ــود للمواط ــاً، يع مربع
ــر  ــدة اخلض ــي بل ــني، ف ــني زراعي ــت عريش ــا وهدم كم
باحملافظــة، يعــودان للمواطنــني محمــود خليــل غنيــم، 
ــص. ــدم الترخي ــة ع ــح بحج ــى صبي ــد مصطف ومحم

وفــي األغــوار الشــمالية، هدمــت قــوات االحتــالل أمــس 
وللمــرة السادســة علــى التوالــي خــالل عــدة أســابيع، 
ــة  ــة حمص ــي خرب ــآتهم، ف ــني ومنش ــاكن املواطن مس
الفوقــا واســتولت عليهــا، لتعيــد تشــريدهم مجــدداً.

وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس معتــز 
بشــارات، إن قــوات االحتــالل داهمــت »حمصــة الفوقــا« 
وهدمــت 12 خيمــة ســكنية، و3 خيــام لألغنــام، و4 

حظائــر، واســتولت علــى املنشــآت بعــد هدمهــا.

ــاً  ــتولى أيض ــالل اس ــش االحت ــارات أن جي ــح بش وأوض
علــى 4 صهاريــج ميــاه مجــرورة، و4 خزانــات ميــاه 
ــا  ــي مت هدمه ــام الت ــى أن اخلي ــيراً إل ــتيكية، مش بالس
للمواطنــني  قدمــت  كانــت  عليهــا،  واالســتيالء 
ــد  ــم بع ــة، إلبوائه ــات دولي ــل مؤسس ــن قب ــاك م هن
عمليــات الهــدم األخيــر التــي اســتهدفت مســاكنهم 

وخيامهــم.

ــر  ــات حف ــس، بعملي ــالل أم ــلطات االحت ــرعت س ش
ومتديــد بنيــة حتتيــة اســتيطانية، خلــف محطــة 
احلافــالت املركزيــة )الكــراج القدمي( في شــارع الشــهداء 
توســيع معســكر  بغيــة  اخلليــل،  مدينــة  وســط 
ــة. ــط املدين ــني وس ــي املواطن ــى أراض ــام عل ــش مق للجي

أبعــدت ســلطات االحتــالل الباحــث فــي شــؤون القدس 
ــام،  ــدة 10 أي ــى مل ــجد األقص ــن املس ــرو ع ــال عم جم
ــه  ــت مع ــتدعته وحقق ــد أن اس ــد، بع ــة للتمدي قابل
ــا  ــة قبــل املاضيــة حــول دوره فــي اإلعــالم وقضاي الليل

ــتيطان. ــدس واالس الق

ــو  وأبعــدت ســلطات االحتــالل الشــاب دانيــال زهيــر أب
نصــرة )20 عامــاً( عــن مــكان ســكنه ببلــدة الطــور فــي 
القــدس، ملــدة 14 يومــاً، وفرضــت عليــه احلبــس املنزلــي 
ليومــني، بعــد أن اســتدعته وحققــت معــه فــي مركــز 

املســكوبية.

مــن جانــب آخــر، اقتحــم 89 مســتوطناً بحمايــة 
ــى  ــجد األقص ــات املس ــس، باح ــالل أم ــرطة االحت ش
املبــارك، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه.124 

ــة  ــة وعنصري ــة مارق ــرائيل دول ــة: إس اخلارجي
ــا ــب مقاطعته ــون ويتوج ــن القان ــه ع وخارج

 قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، إن إســرائيل دولــة 
مارقــة وعنصريــة وخارجــه عــن القانــون ويتوجــب 

مقاطعتهــا وفــرض العقوبــات عليهــا.

ــاء،  وأدانــت الــوزارة فــي بيــان صــادر عنهــا اليــوم الثالث
جرائــم االحتــالل املســتمرة ضــد شــعبنا وأرضــه 
وممتلكاتــه ومقدســاته، فــي عــدوان مفتــوح يســتهدف 
الوطنــي  الفلســطيني  الوجــود  يومــي  بشــكل 
واإلنســاني فــي القــدس الشــرقية احملتلــة ومحيطهــا 
ــوار. ــا االغ ــا فيه ــة )ج( مب ــق املصنف ــع املناط ــي جمي وف

124  جريدة القدس
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ــت »إن هــذه املمارســات وهــذا العــدوان املتواصــل  وقال
القــدس  وتهويــد  أســرلة  تكريــس  الــى  يهــدف 
وفصلهــا نهائيــا عــن محيطهــا الفلســطيني وربطهــا 
ــن %60  ــد ع ــا يزي ــص م ــرائيلي، وتخصي ــق االس بالعم
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة احملتلــة كاحتيــاط 
اســتراتيجي لالســتيطان، وهــو مــا يــؤدي بشــكل 
متدحــرج الــى اغــالق البــاب أمــام أيــة فرصــة إلقامــة 
دولــة فلســطينية متصلــة جغرافيــا وذات ســيادة 
ــرقية، ووأد  ــدس الش ــا الق ــاة بعاصمته ــة للحي وقابل
أيــة فرصــة لتحقيــق الســالم علــى أســاس مرجعيــات 
ــدأي  ــا مب ــي مقدمته ــا وف ــا دولي ــرف به ــالم املعت الس

ــالم.« ــل الس ــني واالرض مقاب ــل الدولت ح

وأضافــت »إن مشــهد جرافــات االحتــالل وهي تســتبيح 
األرض الفلســطينية جتريفــا وتخريبــا كمــا يحــدث مــن 
شــق طــرق اســتيطانية ضخمــة فــي جنــوب الضفــة 
الغربيــة وشــمالها، وتوســيع للمســتوطنات كمــا هــو 
ــا  ــت«، وم ــار علي ــتوطنة »بيت ــط مس ــي محي ــال ف احل
ــر لألشــجار الفلســطينية  ــه ايضــا مــن تدمي تقــوم ب
وللبنيــة التحتيــة لالقتصــاد الفلســطيني، وهــدم 
ــس  ــدث باألم ــا ح ــطينية كم ــازل الفلس ــرات املن عش
ــه  فــي القــدس وبيــت حلــم وحمصــة، ومــا تتعــرض ل
األغــوار احملتلــة مــن عمليــات تطهيــر عرقــي وتهجيــر 
وجــود  أي  مــن  افراغهــا  الــى  يهــدف  للمواطنــني 

ــطيني«. فلس

وشــددت اخلارجيــة فــي بيانهــا علــى أن دولــة االحتــالل 
ــع  ــق وقائ ــر خل ــني عب ــل الدولت ــر ح ــي تدمي ــة ف ماضي
ــي  ــة ف ــذه، ماضي ــول دون تنفي ــى األرض حت ــدة عل جدي
انتهــاكات صارخــة حلقــوق االنســان الفلســطيني 
العقوبــات  وفــرض  اليومــي  التنكيــل  خــالل  مــن 
ــة فــي  ــاة الفلســطينية، وماضي ــة وخنــق احلي اجلماعي
االســتخفاف بالقانــون الدولــي واالســتهتار بالشــرعية 
ــاريعها  ــذ مش ــي تنفي ــة ف ــا، وماضي ــة وقراراته الدولي
مبواقــف  مكترثــة  غيــر  التوســعية  االســتيطانية 
الــدول التــي تدعــي التمســك بحــل الدولتــني واحلــرص 
ــة  ــدات الدولي ــان، واملناش ــوق االنس ــادئ حق ــى مب عل
واملطالبــات لدولــة االحتــالل بااللتــزام بالقــرارات األمميــة 

ــة.« ذات الصل

الوضــع  هــذا  اســتمرار  أن  »اخلارجيــة«  واعتبــرت 
ــالل لفــرض  ــي تفرضهــا ســلطات االحت بالطريقــة الت
الضــم  مسلســل  ضمــن  األرض  علــى  الوقائــع 
ــطني،  ــة فلس ــيد دول ــروع جتس ــل مش ــي يقت التدريج
غيــر مقبــول ومرفــوض. ويتحمــل اجملتمــع الدولــي 
ــا  ــرائيل بتأكيده ــرار اس ــه، وأن إص ــك وتبعات ــج ذل نتائ
ــات  ــذه املمارس ــر ه ــيتها عب ــا وفاش ــى عنصريته عل

اســتعمارية  مارقــة  كدولــة  تصنيفهــا  تســتحق 
وعنصريــة خارجــة عــن القانــون الدولــي، ووجــب عليهــا 

املقاطعــة وفــرض العقوبــات.125

األســير أحمــد أبــو علــي يخضــع اليــوم لعمليــة 
فــي مستشــفى »ســوروكا” قســطرة 

 يخضــع األســير أحمــد بــدر أبــو علــي )46 عاًمــا( مــن 
ــة  ــاء، لعملي ــوم الثالث ــل، الي ــوب اخللي ــة يطــا جن مدين
ــوروكا«  ــفى »س ــي مستش ــب ف ــي القل ــطرة« ف »قس
اإلســرائيلي، حيــث نُقــل قبــل عــدة أيــام بعــد تعرضــه 
»النقــب  فــي ســجن  لوعكــة صحيــة مفاجئــة، 

ــراوي”. الصح

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان، أن األســير أبــو علــي 
عانــى مؤخــرًا مــن تفاقــم فــي وضعــه الصحــي إلــى أن 
أُصيــب بوعكــة صحيــة، وتبــني أنــه يعانــي مــن عــدم 
انتظــام فــي نبضــات القلــب، وعليــه جــرى نقلــه إلــى 

املستشــفى.

وأوضــح، أن األســير أبــو علــي املعتقــل منــذ عــام 2012، 
ــكري  ــا الس ــرى، منه ــاكل أخ ــدة مش ــن ع ــي م يُعان
املزمــن، والضغــط إضافــة إلــى مشــاكل فــي املفاصــل، 

وصعوبــة فــي احلركــة والُســمنة.

ويواجــه إلــى جانــب املئــات مــن األســرى املرضــى فــي 
ــة  ــا اعتقاليــة قاســية، وجمل ســجون االحتــالل، ظروًف
مــن السياســات التنكيليــة املمنهجــة، التــي تنفذهــا 
ــة  ــا سياس ــنوات، أبرزه ــدار س ــى م ــجون عل إدارة الس
اإلهمــال الطبــي )القتــل البطــيء(، التــي تُشــكّل 

ــرى. ــقّ األس ــل بح ــرز أدوات التنكي ــوم أب الي

ــجن  ــوم بالّس ــي محك ــو عل ــير أب ــى أن األس ــار إل يُش
ملــدة 12 عاًمــا، وهــو متــزوج وأب لـــ)9( مــن األبنــاء، علًما 

أن والــده توفــي وهــو فــي األســر.126

نــادي األســير: تفاقــم الوضــع الصحي لأســير 
ــاب احلجوج إيه

 قــال نــادي األســير، اليــوم الثالثــاء، إن تفاقًمــا طــرأ على 
ــا(  ــوج )33 عاًم ــاب احلج ــير إيه ــي لألس ــع الصح الوض
ــروف  ــرّاء الظ ــل، ج ــي اخللي ــم ف ــي نعي ــدة بن ــن بل م
ــة إدارة  ــا، ومماطل ــي يواجهه ــية الت ــة القاس االعتقالي

ــه. ــالزم ل ــالل فــي تقــدمي العــالج ال ســجون االحت

ــدأ  ــوج ب ــي، أن احلج ــان صحف ــي بي ــادي ف ــح الن وأوض
يعانــي مؤخــرًا مــن ظهــور كتلــة فــي إحــدى خاصرتيــه، 

125  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
126  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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علًمــا أنــه ومنــذ تاريــخ اعتقالــه عــام 2014، عانــى ومــا 
يــزال مــن أوجــاع حــادة فــي الرقبــة والظهــر، وصعوبــة 
ــرّح  ــرّب املب ــه للض ــرّاء تعرض ــت ج ــة، نتج ــي احلرك ف
خــالل عمليــة اعتقالــه، ولتحقيــٍق قــاٍس، اســتمر فــي 

حينــه قرابــة الشــهرين.

جهــات  كافــة  احلجــوج  األســير  عائلــة  وطالبــت 
االختصــاص بضــرورة الضغــط علــى إدارة ســجون 
االحتــالل، مــن أجــل تقــدمي العــالج الــالزم لــه، ومتابعــة 

أوضاعــه الصحيــة.

ولفــت نــادي األســير إلــى أن األســير احلجــوج محكــوم 
بالّســجن عشــر ســنوات، وهــو متــزوج وأب لطفلــني.

يذكــر أنــه خــالل العــام املاضــي، ومطلــع العــام اجلــاري، 
ــى  ــه وحت ــا أن ــى، علًم ــرى املرض ــداد األس ــدت أع تصاع
نهايــة العــام املاضــي، بلــغ عــدد األســرى املرضــى نحــو 
700، منهــم نحــو 300 أســير يعانــون أمراًضــا مزمنــة، 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة صعب ــا اعتقالي ــون أوضاًع ويواجه
سياســة اإلهمــال الطبــي املمنهجــة )القتــل البطيء(، 
والتــي ســاهمت بشــكٍل أساســي، فــي تســجيل املزيد 
ــة،  ــم الصحي ــم أوضاعه ــة، وتفاق ــاالت املرضي ــن احل م

وارتقــاء عــدد منهــم شــهداء.

يُشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل ورغــم اســتمرار 
ــات  ــذ عملي ــي تنفي ــتمرت ف ــا(، اس ــار الـ)كورون انتش
االعتقــال اليوميــة بحــقّ املواطنــني، حيــث بلغــت 
ــى  ــاء، حت ــار الوب ــة انتش ــذ بداي ــال من ــاالت االعتق ح
نهايــة كانــون الثانــي/ ينايــر املاضــي، أكثــر مــن )4000( 
حالــة، مــن بينهــا مرضــى وكبــار ّســن، وأطفــال 

ونســاء.127

األربعاء 2021/2/24

جتريــف أراض فــي أبــو ديــس لتنفيــذ مخطــط 
اســتيطاني مواجهــات خــال حملــة دهــم 

ــدة ــات ع ــي محافظ ــام ف واقتح

ــة دهــم واقتحــام  شــنت قــوات االحتــالل، أمــس، حمل
ــة،  ــات عنيف ــا مواجه ــدة تخللته ــات ع ــي محافظ ف
أراضــي  مــن  واســعة  مســاحات  خاللهــا  جرفــت 
املواطنــني فــي بلــدة أبــو ديــس جنــوب شــرقي القــدس 
احملتلــة، ضمــن اخملطــط االســتيطاني )إي 1(، واعتقلــت 
19 مواطنــاً وفتشــت عــدداً كبيــراً مــن املنــازل وحققــت 

ــا. ــع قاطنيه م

وقــال رئيــس جلنــة الدفــاع عــن أراضــي أبــو ديــس بســام 
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ــي  ــف ف ــال جتري ــذت أعم ــالل نف ــوات االحت ــر، إن ق بح
ــتوطنة  ــرب مس ــس ق ــو دي ــن أب ــرقية م ــة الش املنطق

ــس. ــو دي ــن أب ــني م ــود ملواطن ــدار«، تع »كي

ــع  ــدر بـــ1500 دومن مين ــة تق ــي املنطق ــاف، إن أراض وأض
االحتــالل أصحابهــا مــن العمــل فيهــا أو اســتصالحها، 
وهــي تقــع ضمــن اخملطــط االســتيطاني شــرق القــدس 

املعــروف باســم )إي 1(.

وأشــار إلــى إعطــاء رئيــس حكومــة االحتــالل بنيامــني 
نتنياهــو خــالل األســبوع الفائــت الضــوء األخضــر 
للشــروع فــي تنفيــذ أخطــر مشــروع اســتيطاني فــي 
هــذه املنطقــة، والــذي ســبق أن القــى اعتراضــات دوليــة 
واســعة ألن مــن شــأن تنفيــذه فصــل شــمال الضفــة 

الغربيــة عــن جنوبهــا.

وفــي وقــت الحــق مــن مســاء أمــس، اندلعــت مواجهات 
ــدة  ــالل بل ــوات االحت ــام ق ــاب اقتح ــي أعق ــة ف عنيف
أبــو ديــس. أطلقــت خاللهــا قــوات االحتــالل الرصــاص 

وقنابــل الغــاز دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات.

وشــهدت بلــدة اليامــون، غــرب جنــني، مواجهــات 
ــوارع  ــاء والش ــن األحي ــدد م ــى ع ــدت إل ــعة امت واس
ــددا  ــود ع ــرات اجلن ــش عش ــني فت ــي ح ــة، ف الداخلي

ــازل. ــن املن ــرا م كبي

وأشــارت املصــادر إلــى أن قــوات االحتــالل فتشــت خــالل 
ــن  ــازل ألســرى محرري ــرا مــن املن املواجهــات عــددا كبي
عــرف مــن أصحابهــا: محمــد أبــو الهيجــا، وثائر ســمار، 
ــمودي،  ــن س ــي حس ــن، ورام ــو حس ــادل أب ــد ع ومحم
وحســام عباهــرة، وشــادي غنمــة، وجبريــل بقلــي، 
ــدد  ــع ع ــت م ــات، وحقق ــور فريح ــول، وأن ــام زغل وعص

ــاً.128 ــبان ميداني ــن الش م

جتمــع  فــي  املواطنــن  يحصــي  االحتــال 
اخلليــل جنــوب  يطــا  فــي  لصيفيــر 

احصــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، الليلــة املاضيــة، 
ــوب  ــا جن ــافر يط ــر مبس ــع لصيفي ــي جتم ــني ف املواطن

ــل. اخللي

وأوضــح منســق جلــان احلمايــة والصمــود فــؤاد العمــور، 
ــة  ــي منطق ــاء أهال ــت باحص ــالل قام ــوات االحت ان ق
ــع،  ــم والتوس ــدار الض ــارج ج ــع خ ــي تق ــر الت لصيفي

ــر”. ــتوطنة »لصيفي ــا مس ــى أراضيه ــام عل وتق

ــة  ــي عــن تخوفهــم مــن أن تكــون عملي وأعــرب األهال
اإلحصــاء التــي نفذتهــا قــوات االحتــالل، مقدمــة 

128  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

165

 المجلد التاسع والعشرين

لهــدم مســاكنهم وترحيلهــم عــن أراضيهــم، لصالــح 
ــتيطان.129 االس

اخلميس 2021/2/25

إدارة بايــدن تؤكــد: الفلســطينيون يســتحقون 
تطلعاتهــم املشــروعة لقيــام دولــة واســتقال

إن  بايــدن  جــو  األميركــي  الرئيــس  إدارة  قالــت 
الفلســطينيني يســتحقون تطلعاتهــم املشــروعة 

واســتقالل. دولــة  لقيــام 

وقــال نيــد برايــس، الناطــق بلســان وزارة اخلارجيــة 
األميركيــة: »نعتقــد أن الفلســطينيني يســتحقون 

تطلعاتهــم املشــروعة لقيــام دولــة واســتقالل«.

وأضــاف فــي اللقــاء الصحافــي اليومــي فــي وزارة 
اخلارجيــة األميركيــة: »عندمــا يتعلــق األمــر بحــّل 
الدولتــني، تعتقــد إدارة بايــدن أن هــذا احلــّل هــو أفضــل 
طريقــة لضمــان هويــة إســرائيل كدولــة يهوديــة 
ــة  ــب دول ــى جان ــالم إل ــش بس ــا تعي ــة بينم ودميقراطي

فلســطينية دميقراطيــة قابلــة للحيــاة«.

وتابــع برايــس فــي نــص حديثــه الــذي وصــل »األيــام«: 
»هــذا هــو بالضبــط ســبب اســتمرار حــّل الدولتــني في 
كونــه جوهــر الطريقــة التــي ننظــر بهــا إلــى الصــراع 

وكيــف نعتقــد أنــه ينبغــي حــّل الصــراع«.

ــع، ال  ــتدرك: »اآلن، بالطب ــي اس ــق األميرك ــن الناط ولك
أعتقــد أن هنــاك مــن يقــول إن حــّل الدولتــني املتفــاوض 
عليــه وشــيك فــي الســاعات أو األيــام القادمــة، نحــن 
واقعيــون، ولكــن فــي الوقــت عينــه نعتقــد أنــه يوّفــر 

إطــاراً صاحلــاً للحــّل الــذي حتّدثنــا عنــه«.

ورداً علــى ســؤال حــول إذا مــا كان مــن اجملــدي احلديــث 
ــات  ــرب االنتخاب ــع ق ــة م ــراءات األحادي ــف اإلج ــن وق ع
اإلســرائيلية، رد برايــس: »الواليــات املتحــدة هــي أقــوى 
ــياء  ــة أش ــا متابع ــم. ميكنن ــي العال ــة ف ــّد دول وأش
ــح  ــا مصال ــد. لدين ــت واح ــي وق ــا ف ــددة وإجنازه متع
ــر  ــا قيــم، وال ينبغــي أن يكــون هــذان األمــران غي ولدين
متســقني، وفــي الواقــع، مصاحلنــا هــي قيمنــا والعكس 
صحيــح. لذلــك عندمــا يتعلــق األمــر بحــّل الدولتــني، 

ــني«. ــى كال اجلانب ــب عل ــا تلع ــإن قيمن ــة ف فبصراح

أن  يجــب  إســرائيل  أن  نعتقــد  »ونحــن  وأضــاف: 
ــة ودميقراطيــة، وفــي  تســتمر فــي كونهــا دولــة يهودي
ــتحقون  ــطينيني يس ــد أن الفلس ــه، نعتق ــت عين الوق
ــتقالل.  ــة واس ــام دول ــي قي ــروعة ف ــم املش تطلعاته
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ــا  ــة. حتدثن ــي كل عالق ــا ف ــا معن ــب قيمن ــك جنل لذل
ــا عنهــا فــي دول أخــرى فــي  عنهــا فــي مصــر، وحتدثن
هــذه القاعــة، وهــذا صحيــح بالتأكيــد عندمــا يتعّلــق 

ــاً«. ــرائيل أيض ــر بإس األم

ــزم  ــم يلت ــال ل ــي ح ــب ف ــاك عواق ــت هن ــا إذا كان وعم
ــوزراء اإلســرائيلي، قــال برايــس: »أعتقــد أننــا  رئيــس ال
ــاق  ــى نط ــة وعل ــذه القاع ــن ه ــداً م ــني ج ــا واضح كن
ــع  ــكان أن متتن ــة مب ــن األهمي ــه م ــد أن ــع، نعتق أوس
ــؤدي  ــب ت ــة اجلان ــوات أحادي ــاذ خط ــن اتخ ــرائيل ع إس
ــع  ــود لدف ــك اجله ــض تل ــرات وتقوي ــم التوت ــى تفاق إل

ــام«. ــى األم ــني إل ــل الدولت ح

ــة  ــة وفرضي ــن مبركزي ــن نؤم ــرى، نح ــرة أخ ــاف: »م وأض
حــل الدولتــني، ال نريــد أن نــرى أيــاً مــن اجلانبــني يتخــذ 

خطــوة مــن شــأنها أن جتعــل ذلــك بعيــد املنــال«.

إلــى ذلــك فقد قــال برايــس: »نحــن نعتقد أن مــن املهم 
للفلســطينيني حتقيــق زيــادة فــي الوصــول إلــى لقــاح 
كوفيــد فــي األســابيع املقبلــة. نعتقــد أنــه مهــم لهم، 
ــرائيل،  ــم إلس ــه مه ــا أن ــة، كم ــم اخلاص الحتياجاته
ولصحــة إســرائيل وأمنهــا أيضــاً. ولكــن هنــاك أيضــاً 
ديناميكيــة أوســع نطاقــا تلعــب دورهــا. طاملــا أن 
كوفيــد خــارج عــن الســيطرة فــي أي جــزء مــن العالــم، 
ــكلت  ــي ش ــرات الت ــذه املتغي ــور ه ــرى تط ــا أن ن ميكنن
مثــل هــذا التحــدي لنــا«. وأضــاف: »وهــذا أيضــاً ســبب 
ــالل  ــن خ ــي م ــهد الدول ــي املش ــات ف ــا بالتزام تعهدن
برنامــج غافــي، وهــو التــزام بقيمــة مليــاري دوالر أعلــن 
عنــه الرئيــس فــي أواخــر األســبوع املاضــي، تــاله مليــارا 

دوالر إضافيان على املدى الطويل«. 

الواليــات  »حكومــة  إن  اخلارجيــة،  وزارة  وقالــت 
املتحــدة تســعى إلــى العمــل مــع الفلســطينيني 
مــن  كجــزء  الدولــي  واجملتمــع  واإلســرائيليني 
اإلســرائيليني  حيــاة  لتحســني  األوســع  جهودنــا 

 والفلسطينيني على حد سواء«. 
ــارك  ــه »ش ــى أن ــام« إل ــل »األي ــان وص ــي بي ــارت ف وأش
ــاء، فــي جلســة الربيــع الجتمــاع  وفــد أميركــي، الثالث
جلنــة االتصــال اخملصصــة )AHLC(، والتــي تعتبــر فرصــة 
مهمــة للمجتمــع الدولــي لدعــم التنميــة االقتصاديــة 
ــع  ــني الوض ــى حتس ــز عل ــع التركي ــطينيني، م للفلس

فــي غــزة«.

وعلــم فــي هــذا الســياق أنــه مثل الواليــات املتحــدة في 
ــرائيلي  ــطيني -اإلس ــف الفلس ــؤول املل ــاع مس االجتم

فــي وزارة اخلارجيــة األميركيــة هــادي عمــرو.

ــة،  ــالل املناقش ــة: »خ ــة األميركي ــت وزارة اخلارجي وقال
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التــزام  علــى  التأكيــد  املتحــدة  الواليــات  أعــادت 
الواليــات املتحــدة بتعزيــز الرخــاء واألمــن واحلريــة لــكّل 
مــن اإلســرائيليني والفلســطينيني واحلفــاظ علــى آفــاق 
حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه، حيــث تعيــش إســرائيل 
فــي ســالم وأمــن إلــى جانــب دولــة فلســطينية قابلــة 

ــاة«. للحي

ــزام  ــى االلت ــدة عل ــات املتح ــّددت الوالي ــت: »وش وأضاف
ــرورة  ــانية وض ــة واإلنس ــاعدات االقتصادي ــم املس بدع
حتقيــق تقــدم فــي املشــاريع املعّلقــة التــي مــن شــأنها 
ــع  ــت جمي ــاة الشــعب الفلســطيني، وحث حتســني حي
األطــراف علــى جتنّــب اخلطــوات األحاديــة اجلانــب التــي 

ــة«.130 ــر صعوب ــني أكث ــل الدولت ــل ح جتع

ــالل 24  ــرائيل خ ــي إس ــاء ف ــدة بالوب ــة جدي 4395 إصاب
ســاعة

أعلنــت وزارة الصحــة اإلســرائيلية تشــخيص 4395 
فــي  املســتجد  كورونــا  بفيــروس  جديــدة  إصابــة 
إســرائيل خــالل الـــ 24 ســاعة األخيــرة، فيمــا يواصــل 
ــج  ــا نتائ ــاع، بينم ــدوى )R( باالرتف ــل الع ــل تناق معام
ــرات  ــع مؤش ــتقرة م ــدت مس ــة ب ــات املوجب الفحوص

ــيء. ــاع بط الرتف

ووفقــاً لبينــات وزارة الصحــة, فــإن معامــل تناقــل 
ــس،  ــاح أم ــي صب ــد 9، ف ــف عن ــع وتوق ــدوى ارتف الع
فيمــا تظهــر الفحوصــات املوجبــة اســتقراراً، حيــث مت 
ــاف  ــة الكتش ــة مخبري ــف عين ــذ 74 أل ــس األول، أخ أم
كورونــا، أظهــرت النتائــج أن 6.1% منهــا موجبــة، وعلــى 
الرغــم مــن هــذا االســتقرار إال أن هنــاك مؤشــرات 

ــة. ــات املوجب ــيء بالفحوص ــاع بط الرتف

البيانــات، فــإن 77.1% ممــن مت تشــخيص  وبحســب 
ــي  ــا 5.5% ف ــاً، بينم ــروس دون 39 عام ــم بالفي إصابته

ــوق. ــا ف ــاً وم ــل 60 عام جي

وتأتــي هــذه املعطيــات، مــع اســتمرار حملــة التطعيم، 
حيــث تلقــى خــالل الـــ 24 ســاعة األخيــرة، 150 ألــف 
ــا، فيمــا بلــغ إجمالــي  شــخص التطعيــم ضــد كورون
عــدد مــن تلقــوا التطعيــم أكثــر مــن 4.5 مليــون 
ــى  ــوا عل ــني حصل ــن 3 مالي ــر م ــا أكث ــخص، بينم ش
اجلرعتــني األولــى والثانيــة، وحصلــوا علــى بطاقــة 

ــم. تطعي

هــذا، واســتعرض رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية، بنيامني 
ــر  ــاركة وزي ــده مبش ــي عق ــر صحاف ــي مؤمت ــو، ف نتنياه
ــي  ــراء ف ــتاين، وخب ــي إدلش ــرائيلي، يول ــة اإلس الصح
جهــاز الصحــة، مســاء أمــس، 5 مراحــل »العــودة إلــى 
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احليــاة الطبيعيــة« ورفــع كافــة القيــود التــي تفرضهــا 
حكومتــه ملواجهــة كورونــا، تنتهــي فــي نيســان 

ــة. ــطة االقتصادي ــل لألنش ــح كام ــل، بفت املقب

ــل  ــس مراح ــن خم ــة م ــدم خط ــو: »أق ــال نتنياه وق
ــا«، وأضــاف »نريــد أن نصــل  للخــروج اآلمــن مــن كورون
ــون  ــن ملي ــر م ــاك أكث ــم، هن ــون متطع ــى 6.2 ملي إل
ــى  ــو حت ــم ول ــم تتطعيمه ــم يت ــغ ل ــرائيلي بال إس
ــر  ــم، ينتظ ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــى. ف ــة األول باجلرع
ــات  ــرائيل، اللقاح ــة إس ــي دول ــات، ف ــون اللقاح املواطن

ــني«. ــر املواطن تنتظ

ــي اســتعرضها نتنياهــو  وبحســب مراحــل اخلــروج الت
ــة  ــة. واملرحل ــة احلالي ــي املرحل ــى ه ــة األول ــإن املرحل ف
ــداء  ــاً ابت ــم تدريجي ــاز التعلي ــح جه ــي فت ــة ه الثاني
ــدء العمــل  مــن 2 آذار املقبــل، واملرحلــة الثالثــة هــي ب
ــن  ــي م ــبوع الثان ــي االس ــر«، ف ــواز األخض ــب »اجل مبوج

ــهر آذار. ش

ــن  ــاء م ــي االنته ــود ه ــع القي ــة لرف ــة الرابع واملرحل
ــر 16  ــن العم ــني م ــكان البالغ ــع الس ــم جمي تطعي
ــة  ــل، واملرحل ــة آذار املقب ــى نهاي ــوق، حت ــا ف ــاً فم عام
اخلامســة هــي اســتئناف كامــل األنشــطة االقتصاديــة 

ــل.131  ــان املقب ــي نيس ف

ــزام  ــدم الت ــول ع ــر ح ــة تقري ــف: مناقش جني
فــي  عادلــة  حتقيقــات  بإجــراء  إســرائيل 

نتهاكاتهــا  ا

املفــوض  تقريــر  اإلنســان  مجلــس حقــوق  ناقــش 
الســامي حــول ضمــان املســاءلة واحملاســبة حتــت 
ــى  ــارة إل ــي إش ــس، ف ــال اجملل ــن أعم ــي م ــد الثان البن
ــي  ــة ف ــات عادل ــراء حتقيق ــرائيل بإج ــزام إس ــدم الت ع
ــارج  ــل خ ــة القت ــا، خاص ــت به ــي قام ــاكات الت االنته
إطــار القانــون واســتهداف املدنيــني فــي العــدوان الــذي 

وقــع عــام 2009/2008.

ــة  ــات جلن ــي توصي ــاء ف ــا ج ــون م ــش اجملتمع ــا ناق كم
غولدســتون،  القاضــي  برئاســة  احلقائــق  تقصــي 
ــذي  ــدوان ال ــي الع ــق ف ــي احلقائ ــة تقص ــك جلن وكذل
ــوص  ــق بخص ــي احلقائ ــة تقص ــام 2014. وجلن ــع ع وق
االعتــداءات علــى املظاهــرات الســلمية عــام 2018.

وطالــب املفــوض الســامي فــي تقريــر املؤسســات 
ــي  ــراف ف ــامية األط ــدول الس ــة وال ــات الدولي واجملموع
اتفاقيــة جنيــف باتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة للضغــط 
ــى  ــى إســرائيل لوقــف انتهاكاتهــا واعتداءاتهــا عل عل
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 المجلد التاسع والعشرين

ــة. ــة والعام ــكات اخلاص ــني واملمتل ــكان املدني الس

ــات  ــن اجملموع ــدد م ــن ع ــالت م ــاش مداخ ــل النق وتخل
والــدول بصفتهــا الوطنيــة منهــا اجملموعــة اإلســالمية 
واالحتــاد  اإلفريقيــة  واجملموعــة  العربيــة  واجملموعــة 
األوروبــي، طالــب فــي مجمــل مداخالتهــا دولــة االحتالل 
ــن  ــني م ــتهداف املدني ــا، واس ــف انتهاكاته ــرورة وق بض
ــدمي  ــرورة تق ــتوطنني وض ــالل واملس ــوات االحت ــل ق قب
ــرر  ــر الض ــة جلب ــاد آلي ــة وإيج ــم للعدال ــي اجلرائ مرتكب

ــض. والتعوي

وقــال املنــدوب الدائــم لدولــة فلســطني الســفير 
ــة  ــدا جملموع ــر رص ــمل التقري ــي: »ش ــم خريش إبراهي
ــالل  ــوات االحت ــا ق ــت به ــي قام ــاكات الت ــن االنته م
ــرين األول 2020  ــى تش ــي 2019 وحت ــرين الثان ــذ تش من
فــي كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس 

ــرقية. الش

وخــالل هــذه الفتــرة استشــهد 67 مدنيــاً، وجــرح أكثــر 
مــن 3700، منهــم عــدد مــن األطقــم الطبيــة واملعاقني 
ــني  ــاز جثام ــاء، واحتج ــال والنس ــني واألطف والصحفي
الشــهداء فــي انتهــاك صــارخ لــكل االتفاقيــات الدولية 
والقانــون الدولــي، إضافــة إلــى سياســة اإلهمــال 
الطبــي لألســرى واملعتقلــني الفلســطينيني واملوقوفــني 

اإلداريــني وخاصــة فــي ظــل جائحــة »كوفيــد 19«.

أن قطــاع غــزة يخضــع ألبشــع اشــكال  وأضــاف 
ــى  ــذي مض ــار ال ــالل احلص ــن خ ــي م ــاب اجلماع العق
عليــه أكثــر مــن 14 عامــاً األمــر الــذي يشــكل انتهــاكاً 
ــاء  ــا ج ــة م ــاني، خاص ــي اإلنس ــون الدول ــاً للقان صارخ
فــي املــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، األمــر الذي 
ــل  ــدة العم ــي واألمم املتح ــع الدول يســتدعي مــن اجملتم
علــى فــك هــذا احلصــار اجلائــر والــذي يتســبب مبعانــاة 

ــة.132  ــاة كاف ــاك فــي مناحــي احلي ــاء شــعبنا هن أبن

االســتياء علــى عشــرات الدومنــات واعتقــاالت 
واقتحــام  تضامــن  خيمــة  علــى  واالعتــداء 

ــى ــد لأقص جدي

اخلميــس،  اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــال   واصــل 
االنتهــاكات بحــق أبنــاء شــعبنا وممتلكاتــه فــي 
عــن  أعلــن  حيــث  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة 
رام  محافظــة  شــرق  دومنــا   193 علــى  االســتياء 
اهلل والبيــرة، فيمــا طالــت حملــة االعتقــاالت 12 
مواطنــاً فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، كمــا اعتــدى 
ــع  ــن م ــة تضام ــي خيم ــن ف ــى املواطن ــال عل االحت
عائلــة عليــان فــي بلــدة العيســوية؛ بينمــا اقتحــم 
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أكثــر مــن 100 مســتوطن املســجد األقصــى بحمايــة 
شــرطة االحتــال.

االســتياء علــى عشــرات الدومنــات شــرق رام اهلل 
إلقامــة مكــب نفايــات

ــتياء  ــرائيلي، االس ــال اإلس ــلطات االحت ــت س أعلن
علــى 193 دومنــا مــن أراضــي بلدتــي ديــر دبــوان ورمــون 
شــرق محافظــة رام اهلل والبيــرة، بهــدف إقامــة “مكب 

ــات” يخصــص للمســتوطنات. للنفاي

وقــال رئيــس بلديــة ديــر دبــوان منصــور  منصــور، 
ــاعي  ــى مس ــير إل ــال تش ــرها االحت ــط نش إن خرائ
االســتياء علــى مــا مجموعــه 193 دومنــا مــن أراضــي 

ــة. املنطق

الضفة الغربيــة  مــن  مواطنــا   21 اعتقــال 
وأســرى محــررون أطفــال  بينهــم  والقــدس 

شــنت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، حملــة اعتقــاالت 
طالــت 11 مواطنــا، بينهــم أطفــال وأســرى محــررون، 
بعــد اقتحــام عــدة مــدن وبلــدات وقــرى فــي الضفــة 

الغربيــة والقــدس.

واعتقــل االحتــال األســير احملــرر مهــدي بشــناق مــن 
ــرى  ــا ج ــن، كم ــرب جن ــة غ ــة رمان ــي قري ــه ف منزل
اعتقــال األســير احملــرر يــزن الكــردي، مــن مخيــم 

ــم. ــت حل ــمال بي ــدة ش عاي

ــن  ــة مواطن ــال خمس ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
مــن محافظــة اخلليــل، بينهــم الطفــان حســام 
املقوســي، وعــاء الكرنــز لــدى تواجدهمــا علــى 

مدخــل مخيــم الفــوار.

وفــي القــدس، اعتقــل االحتــال الشــاب أنــور ســامي 
ــه  ــث مبحتويات ــه والعب ــة منزل ــب مداهم ــد، عق عبي

ــة. فــي العيســوية شــرق املدين

اقتحمــت قــوة مــن جيــش  ذلــك،  وفــي غضــون 
االحتــال مخيــم قلنديــا شــمال القــدس، واعتقلــت 
الشــابن محمــد يوســف الشــوعاني، ومحمــد مــراد 

الشــوعاني.

والحقــا، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، اليــوم 
ــدة  ــن بل ــبيتان م ــو س ــد أب ــاب محم ــس، الش اخلمي
الطــور بالقــدس احملتلــة، بعــد أن أوقفــت مركبــة 
تقــل عمــاال عائــدون مــن عملهــم إلــى منازلهــم فــي 

ــدة. البل
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ــن طولكــرم، مت اعتقــال الشــاب يوســف الناطــور  وم
ــه فــي احلــي الشــرقي  )28 عامــا(، بعــد أن دهــم منزل

فــي املدينــة.

ــرة مــن جيــش  ــوة كبي ــب آخــر، اقتحمــت ق مــن جان
االحتــال اقتحمــت بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت حلــم ، 
مــا أدى النــدالع مواجهــات لــم يبلــغ عــن وقــوع 

ــا. ــات فيه إصاب

عشــرات املســتوطنن يقتحمــون املســجد 
األقصــى وأطــراف مدينــة رام اهلل

ــارك،  اقتحــم 115 مســتوطنا، املســجد األقصــى املب
بحمايــة شــرطة االحتــال اإلســرائيلي، وجتولــوا فــي 
باحاتــه، وحتديــدا فــي صحــن قبــة الصخــرة املشــرفة.

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســامية، بــأن املســتوطنن 
انطلقــوا مــن بــاب املغاربــة، بحمايــة العشــرات مــن 
شــرطة االحتــال وعبــر مجموعــات متتابعــة، وقامــوا 

بعــرض خرائــط تتعلــق بالهيــكل املزعــوم.

وســجلت األوقــاف للمــرة األولــى اقتحامــاً فــردي 
للمســتوطنن بحمايــة شــرطة االحتــال، وذلــك منذ 

ــام 2003. ــى ع ــة لأقص ــات املنظم ــة االقتحام بداي

علــى مقربــة مــن ذلــك، اقتحم عــدد من املســتوطنن 
أطــراف حــي الطيــرة مبدينــة رام اهلل، مــن جهــة بلــدة 
عــن قينيــا الواقعــة شــمال غــرب املدينــة، ألداء 
ــة قــوة مــن جيــش االحتــال. ــة بحماي طقــوس تلمودي

ــة  ــى روّاد خيمــة تضامني ــدي عل ــال يعت االحت
فــي العيســوية

اعتــدت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، اليــوم اخلميــس، 
علــى املتواجديــن فــي خيمــة التضامــن املقامــة 
علــى أنقــاض منــزل عائلــة عليــان، الــذي هدمــه 
االحتــال اإلســرائيلي يــوم اإلثنــن املاضــي، فــي بلــدة 

ــة ــدس احملتل ــرق الق ــمال ش ــوية ش العيس

وهــدد االحتــال املواطنــن مبعاقبــة مــن يــؤم اخليمــة 
للتضامــن مــع عائلــة عليــان.133

اللجنــة املركزيــة تعقــد اجتماعــا برئاســة 
الرئيــس

ــوم  ــي مرس ــا ورد ف ــذ م ــة تنفي ــد أهمي ــس يؤك -الرئي
ــطن ــة فلس ــي دول ــة ف ــات العام ــاق احلري إط

الرباعيــة  اللجنــة  أهميــة مواصلــة عمــل  -أكــد 
133  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الدوليــة

-أشاد باجلهود التي قام بها اجتماع املانحن

-املركزيــة تؤكــد التزامهــا بخــوض االنتخابــات بقائمــة 
ــدة ــر موح ــق معايي موحدة وف

ــة  ــا العالق ــة القضاي ــى معاجل ــا عل ــدت حرصه -أك
ــة ــات اجلنوبي ــص احملافظ ــي تخ الت

ــاً  ــح«، اجتماع ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــدت اللجن عق
لهــا، مســاء اليــوم اخلميــس، برئاســة الرئيــس محمــود 

ــة رام اهلل. ــي مدين ــة ف ــر الرئاس ــك مبق ــاس، وذل عب

ــع ســيادة الرئيــس أعضــاء  ــة االجتمــاع أطل وفــي بداي
اللجنــة املركزيــة علــى آخــر املســتجدات، حلشــد 
الدعــم العربــي والدولــي للقضيــة الفلســطينية 
مــن أجــل انهــاء االحتــالل اإلســرائيلي ألرض دولــة 
ــام  ــدود الع ــى ح ــة عل ــام الدول ــيد قي ــطني وجتس فلس
1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وحــل قضيــة 
ــرى  ــراح االس ــالق س ــرار 194، وإط ــق الق ــني وف الالجئ
االحتــالل  ســجون  فــي  املعتقلــني  الفلســطينيني 

اإلســرائيلي.

اللجنــة  مواصلــة عمــل  أهميــة  وأكــد ســيادته، 
علــى  مؤخــراً  اجتمعــت  التــي  الدوليــة  الرباعيــة 
مســتوى املندوبــني لدفــع عمليــة الســالم الــى االمــام 
وفــق املرجعيــات الدوليــة املتعمــدة وقــرارات الشــرعية 
ومبــادرة الســالم العربيــة، مؤكــداً أهميــة عقــد املؤمتــر 
ــام. ــى االم ــالم ال ــة الس ــع عملي ــالم لدف ــي للس الدول

كمــا أشــاد ســيادته، باجلهــود التــي قــام بهــا اجتمــاع 
املانحــني )AHLC( يــوم 2021/2/23، برئاســة النرويــج 
نتــج  ومشــاركة 30 دولــة ومنظمــة دوليــة، ومــا 
عنــه مــن تأكيــد علــى مواصلــة دعــم االقتصــاد 
وبنيتهــا  الدولــة  مؤسســات  وبنــاء  الفلســطيني 
التحتيــة ودعــم العمليــة االنتخابيــة مبوجــب املرســوم 

الرئاســي.

كمــا أكــد الرئيــس أهميــة تنفيــذ مــا ورد فــي املرســوم 
الرئاســي إلطــالق احلريــات العامــة فــي دولة فلســطني، 
وذلــك من أجــل متهيــد املنــاخ املالئــم إلجــراء االنتخابات 
العامــة بصــورة شــفافة وحــرة ونزيهــة تكــرس احليــاة 
ــطيني  ــي الفلس ــهد السياس ــي املش ــة ف الدميقراطي

فــي جميــع محافظــات الوطــن.

وشــدد ســيادته، علــى ضــرورة توفيــر الظــروف املالئمــة 
كافــة إلجــراء هــذه االنتخابــات فــي مواعيدهــا املقــررة، 
وأهميــة التــزام األطــراف املعنيــة كافــة مبــا مت التوصــل 
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إليــه مــن تفاهمــات خــالل جلســات احلــوار الســابقة.

وناقشت اللجنة املركزية عدة ملفات أهمها:

 ملف االنتخابات

 وحيــت اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح اجلهــود املميــزة 
ــث  ــي حتدي ــة ف ــات املركزي ــة االنتخاب ــا جلن ــي بذلته الت
ســجل الناخبــني، مشــيدة باإلقبــال الكبيــر الــذي أبداه 
ــجل  ــي س ــمائهم ف ــجيل اس ــي تس ــعبنا ف ــاء ش أبن
ــذي يعكــس  ــى 93%، األمــر ال ــذي وصــل ال ــني ال الناخب
الرغبــة الكبيــرة للمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة، 
مؤكــدة املوقــف الفلســطينية بضــرورة مشــاركة كل 
ــاً  أبنــاء شــعبنا فــي هــذه االنتخابــات ترشــحاً وانتخاب

مبــا فيهــا أبنــاء شــعبنا فــي مدينــة القــدس احملتلــة.

ــود  ــس محم ــدار الرئي ــة، بإص ــة املركزي ــادت اللجن وأش
االراضــي  فــي  احلريــات  إطــالق  مرســوم  عبــاس، 
ــت  ــي توال ــة الت ــل اإليجابي ــطينية، وردود الفع الفلس
ــخصيات  ــي والش ــل الوطن ــل العم ــن فصائ ــه م علي
ــى  ــاً عل ــس إيجاب ــذي ينعك ــر ال ــة، األم ــة كاف الوطني
ســير التحضيــرات للعمليــة االنتخابيــة، ويوفــر املنــاخ 
ــس إرادة  ــة تعك ــرة ونزيه ــورة ح ــه بص ــم إلجرائ املالئ

ــوم. ــذا املرس ــة به ــزام احلرك ــدت الت ــعبنا، وأك ش

واســتمعت اللجنــة املركزيــة إلــى تقاريــر اللجــان 
ــراء  ــرا إلج ــا حتضي ــوم به ــي تق ــراءات الت ــس واإلج اخلم

االنتخابــات.

ــة فتــح، لوفــد احلركــة فــي  ــك، اســتمعت مركزي كذل
ــر،  ــماعيل جب ــاج اس ــق احل ــة الفري ــات اجلنوبي احملافظ
وروحــي فتــوح، وأحمــد حلــس، وصبــري صيــدم، لنتائــج 
لقاءاتهــم مــع ابنــاء احلركــة فــي احملافظــات اجلنوبيــة، 
خلــوض  احلركــة  بهــا  تقــوم  التــي  واالســتعدادات 
القادمــة، مؤكــدة حــرص  التشــريعية  االنتخابــات 
ــي  ــة الت ــا العالق ــة القضاي ــى معاجل ــح عل ــة فت حرك
تخــص احملافظــات اجلنوبيــة والعمــل علــى إجنــاح هــذه 
ــن  ــا م ــاركة فيه ــع مش ــان أوس ــر ضم ــات عب االنتخاب

ــعبنا. ــاء ش ــل أبن قب

ــة  ــوض حرك ــا بخ ــة التزامه ــة املركزي ــدت اللجن وأك
موحدة وفــق  بقائمــة  االنتخابيــة  للعمليــة  فتــح 

ــدة. ــر موح معايي

الشأن السياسي

ثمنــت اللجنــة املركزيــة، دور اللجنــة الرباعيــة الدوليــة 
ــي 2021/2/15  ــا ف ــدت اجتماعه ــي عق ــا الت وجهوده
ــتجدات  ــر املس ــة آخ ــني لدراس ــتوى املندوب ــى مس عل

ــع  ــدف دف ــدة، وبه ــة اجلدي ــدوم اإلدارة االميركي ــد ق بع
الــى األمــام وفــق قــرارات  جهــود صنــع الســالم 

ــة. ــرعية الدولي الش

التــي  املانحــة  الــدول  املركزيــة  اللجنــة  وحيــت 
اجتمعــت فــي 2021/2/23، برئاســة النرويــج ومشــاركة 
ــه  ــت الي ــا توصل ــدرةً م ــة، مق ــة دولي ــة ومنظم 30 دول
ــة  ــج لدعــم االقتصــاد الفلســطيني ومواصل مــن نتائ
بنــاء مؤسســاته الوطنيــة وبنــاه التحتيــة ودعــم 

االنتخابــات.

كمــا أكــدت، رفضهــا الكامــل جلميــع اإلجــراءات 
واحملــاوالت االســرائيلية الهادفــة القتــالع أبنــاء شــعبنا 
مــن أرضــه، وخاصــة فــي منطقــة األغــوار، فــي مخالفة 
صريحــة وواضحــة لكافــة القــرارات والقوانــني الدولية، 
صامــداً  الفلسطيني ســيبقى  شــعبنا  أن  مؤكــدة 
فــوق أرضــه، متمســك بحقوقــه املشــروعة التــي لــن 
ــا  ــددة رفضه ــن، مج ــا كان الثم ــا مهم ــى عنه يتخل
ــوت  ــدم البي ــات ه ــتيطان وعملي ــكال االس ــكل أش ل
وعمليــات االعتــداء علــى األفــراد واملمتلــكات والعمــل 
املمنهــج لســلطات االحتــالل اإلســرائيلي لتغييــر 
طابــع وهويــة مدينــة القــدس، ومشــددةً علــى ضــرورة 
علــى  املتكــررة  املســتوطنني  العتــداءات  التصــدي 
املقدســات اإلســالمية واملســيحية وبخاصــة املســجد 
األقصــى الــذي يتعــرض العتــداءات متكــررة، ملــا لذلــك 
مــن خطــورة علــى مجمــل املســار السياســي وانفجــار 

ــى االرض. ــاع عل األوض

وبهــذا الشــأن، جــددت اللجنــة املركزيــة، دعوتهــا 
بالعمــل  العالقــة  ذات  الدوليــة  األطــراف  لكافــة 
ــد  ــاس لعق ــس عب ــادرة الرئي ــم مب ــى دع ــوري عل الف
ــرعية  ــرارات الش ــى ق ــم عل ــالم قائ ــي للس ــر دول مؤمت
الدوليــة حلــل القضيــة الفلســطينية، خاصــة وان 
االحتــالل االســرائيلي يســابق الزمــن لتكريس سياســة 
ــاطات  ــد النش ــالل تصعي ــن خ ــع م ــر الواق ــرض االم ف
االســتيطانية وعمليــات الهــدم واالعتقــاالت ومصــادرة 

األراضــي. 

سياســي  بحــل  االلتــزام  فتــح،  مركزيــة  وأكــدت 
املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  يحقــق 
كاملــة الســيادة علــى أســاس حــل الدولتــني وقــرارات 
ــعب  ــوق الش ــى حق ــاظ عل ــة، واحلف ــرعية الدولي الش
ــة  ــة واالســتقالل وإقام الفلســطيني املشــروعة باحلري
دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى 

ــام 1967. ــران الع ــن حزي ــع م ــدود الراب ح

ــة، اجملتمــع الدولــي للمســاعدة  ودعــت اللجنــة املركزي
فــي توفيــر اللقاحــات للشــعب الفلســطيني ملواجهــة 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

170

 المجلد التاسع والعشرين

ــد  ــل حص ــذي يواص ــا ال ــروس كورون ــاء في ــار وب انتش
املزيــد مــن االرواح، مشــددة علــى ضــرورة حتمــل االحتالل 
ــر  ــي توفي ــالل ف ــوة احت ــؤولياته كق ــرائيلي مس االس
ــات جنيــف حلقــوق االنســان. اللقاحــات حســب اتفاقي

صمود أبناء شعبنا

ــى  ــعبنا عل ــاء ش ــود أبن ــة صم ــة املركزي ــت اللجن حي
ــي  ــواء ف ــم، س ــن تواجده ــة أماك ــي كاف ــم ف أرضه
ــدس  ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــزة أو الضف ــاع غ قط
ــة  ــل املقاوم ــر تفعي ــل عب ــة احملت ــي مواجه ــة، ف احملتل
ــا  ــا وقران الشــعبية الســلمية املنتشــرة فــي كل مدنن

ــه. ــعبنا وحمايت ــن ش ــدم أم ــا يخ ــطينية مب الفلس

والعشــرين جملــزرة احلــرم  الســابعة  الذكــرى  وفــي 
االبراهيمــي الشــريف، أكــدت اللجنــة املركزيــة حلركــة 
فتــح، أن جرائــم االحتــالل املتواصلــة بحــق مقدســاتنا 
االســالمية واملســيحية، لــن تنــال مــن عزميــة شــعبنا، 
النضاليــة،  مســيرته  مواصلــة  عــن  تثنيــه  ولــن 
وصــوال الــى نيــل حقوقــه باحلريــة واالســتقالل، داعيــة 
اجملتمــع الدولــي الــى ضــرورة االســراع بتوفيــر احلمايــة 
ــالل  ــم االحت ــد جرائ ــاته ض ــعبنا ومقدس ــة لش الدولي
ــي  ــان واألرض ف ــد األنس ــدة ض ــتوطنيه املتصاع ومس

ــطني. ــة فلس دول

ــاء  ــي ألبن ــود البطول ــح، بالصم ــة فت ــادت مركزي  وأش
ــة، وهــم يواجهــون  ــة القــدس احملتل شــعبنا فــي مدين
حمــالت التهويــد الشرســة التــي تقــوم بهــا ســلطات 
ومقدســاتها  األبديــة  عاصمتنــا  ضــد  االحتــالل 

اإلســالمية واملســيحية.

كمــا وجهــت التحيــة ألســرانا األبطــال فــي معتقــالت 
االحتــالل، مؤكــدة أنــه ال ســالم وال اســتقرار دون اإلفــراج 
الكامــل عنهــم دون قيــد أو شــرط، مشــددة علــى 
أنهــا لــن تســمح باملســاس بحقوقهــم مهمــا كانــت 
الضغــوط، وأن الشــهداء االكــرم منــا جميعا، ســيبقون 
الشــعلة التــي تنيــر طريــق بنــاء دولتنــا الفلســطينية 
املســتقلة، وأن حيــاة عائالتهــم وأســرهم خــط احمــر 

لــن نقبــل املســاس بــه بــأي حــال مــن االحــوال.

امللفــات  مــن  عــدد  إلــى  االجتمــاع،  تطــرق  كمــا 
ــح،  ــة فت ــي حلرك ــأن الداخل ــة بالش ــة املتعلق الداخلي
ــاد  ــة انعق ــتبقى بحال ــة س ــة املركزي ــدة ان اللجن مؤك
دائــم ملتابعــة ايــة تطــورات تهــم الشــأن الوطنــي علــى 

ــة.134 ــد كاف الصع
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التميمــي يطالــب األمم املتحــدة بتطبيــق قــرار 
اليونســكو اخلــاص باحلــرم االبراهيمــي فــي 

ــل اخللي

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــب عض طال
ــرة حقــوق االنســان واجملتمــع  الفلســطينية، رئيــس دائ
ــام  ــوف أم ــدة بالوق ــي، األمم املتح ــد التميم املدني، أحم
مســؤولياتها وتطبيــق قــرار منظمــة اليونســكو، 
إحــدى منظماتهــا، الــذي صــدر فــي متــوز 2017م 
ــا  ــا تراثي ــريف موقع ــي الش ــرم االبراهيم ــار احل »باعتب
فلســطينيا«، األمــر الــذي يلــزم األطــراف الدوليــة 
بالتصــدي لــكل املمارســات التهويديــة التــي متارســها 
ســلطات االحتــالل جتاهــه، حتــى بــات يخضــع بشــكل 

ــتوطنيها. ــيطرة مس ــيطرتها وس ــل لس كام

ــرى  ــي الذك ــس، ف ــوم اخلمي ــه الي ــان ل ــي بي ــاف، ف وأض
الســابعة والعشــرين جملــزرة احلــرم االبراهيمــي، »إن 
ــا  ــت الضحاي ــزرة عاقب ــذ اجمل ــالل ومن ــلطات االحت س
بفــرض ســيطرتها علــى احلــرم االبراهيمــي ومحيطــه 
فــي البلــدة القدميــة بهــدف تهويــده وتهويــد محيطــه 
بشــكل كامــل، غيــر مكتفيــة بجرميــة تقســيمه، االمر 
يتطلــب التدخــل الدولــي لفــرض القانــون الدولــي 
ــكو  ــة اليونس ــرار منظم ــة وق ــي احملتل ــاص باألراض اخل
ــى  ــة ال ــدة القدمي ــرم والبل ــادة احل ــر وإع ــف الذك االن

ــة”. ــطينية الكامل ــيادة الفلس الس

ــالل تنتهــك كل  وأوضــح التميمــي »أن ســلطات االحت
ــرم  ــاه احل ــة جت ــات الدولي ــراف واالتفاق ــني واألع القوان
ــع  ــن من ــل م ــي اخللي ــة ف ــدة القدمي ــي والبل االبراهيم
ــه  ــطينيني إلي ــول الفلس ــع وص ــه، ومن ــع االذان في رف
ــان  ــرعه لقطع ــام، وتش ــب األي ــي غال ــه ف ــالة في والص
ــم  ــون أعماله ــونه ويواصل ــن يدنس ــتوطنني الذي املس
ــه  ــي محيط ــه وف ــطينيني في ــد الفلس ــة ض العدائي
ــرارات  ــط كل الق ــرض احلائ ــني بع ــي ضارب ــكل يوم بش
الدوليــة فــي ظــل صمــت دولــي صــارخ، خاصــة بعــد 
ــة  ــة املراقب ــرد بعث ــى ط ــالل عل ــلطات االحت ــدام س إق
الدوليــة فــي اخلليــل بدايــة العــام 2019، أمــر اعتبرتــه 
ضــوءا اخضــر لتنفيــذ مخططاتهــا االســتعمارية 

والتهويديــة«.135

الكيلــة لـ«وفــا«: احلالــة الوبائيــة مقلقــة للغايــة 
ــالل  ــترازينيكا« خ ــاح »أس ــي لق ــول مليون ــر وص وننتظ

ــام أي

ــار  ــة إن الوزاة بانتظ ــي الكيل ــة م ــرة الصح ــت وزي قال
وصــول اللقاحــات بهــدف تطعيــم 60% مــن املواطنــني 

135  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــات مت  ــذه اللقاح ــن ه ــزءا م ــث إن ج ــل، حي ــى األق عل
ــر  ــزء اآلخ ــطني، واجل ــة فلس ــح دول ــه لصال ــرع ب التب

ــة. ــة احلكوم ــى نفق ــره عل ــم، مت توفي واأله

ــس،  ــوم اخلمي ــا، الي ــة وف ــث لوكال ــي حدي ــت ف وتابع
ــع  ــاح م ــة لق ــي جرع ــراء مليون ــة ش ــا اتفاقي »أجنزن
شــركة »اســترازينيكا«، وقمنــا بــكل اإلجــراءات الالزمة، 
ــد الشــركة بــكل الوثائــق  مــن تســجيل اللقــاح وتزوي
الالزمــة التفاقيــة الشــراء، ورصــد ثمنهــا كامــال، 

واملتطلبــات اللوجســتية كلــوازم التبريــد.

ــد اللقاحــات، والشــركة  وأضافــت »نحــن بانتظــار توري
ــة  ــع نهاي ــول م ــتبدأ بالوص ــات س ــا أن اللقاح أبلغتن

ــل آذار«. ــاري وأوائ ــباط اجل ــهر ش ش

إلــى جانــب ذلــك، قالــت الكيلــة »تلقينــا وعــودا بتلقي 
لقاحــات كتبــرع، منهــا لقاحــات مــن منظمــة الصحة 
ــا  ــا م ــص لن ــس«، وخص ــة »كوفاك ــر آلي ــة عب العاملي
يكفــي لتطعيــم 20% مــن الســكان، وكان يفتــرض أن 
تبــدأ بالوصــول فــي 14 شــباط، لكــن خلــال لوجســتيا 

مــن طــرف املورديــن أخــر وصولهــا.

وقالــت وزيــرة الصحــة إن احلكومــة تلقــت 10 آالف 
جرعــة كتبــرع مــن روســيا، وألفــي جرعــة أخــرى مــن 
لقــاح »موديرنــا«، ونحــن بانتظــار وصــول 50 ألــف 

ــني. ــن الص ــة م جرع

ــن  ــة م ــف جرع ــدات بـــ50 أل ــا تعه ــت: تلقين وتابع
ــاد  ــركة احت ــن ش ــا م ــة تبرع ــف جرع ــد، و50 أل الهن
ــن  ــة م ــف جرع ــي«، و15 أل ــي س ــي س ــني »س املقاول
اجلاليــة الفلســطينية فــي بريطانيــا، هــذا إلــى جانــب 
وعــود مــن بعــض الــدول، لكننــا نعتمــد أساســا 
علــى الكميــة التــي تعاقدنــا علــى شــرائها مــن 

اســترازينيكا«.

ووصفــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة الوضــع الوبائــي 
ــارع  ــث تتس ــدا«، حي ــق ج ــه »مقل ــطني بأن ــي فلس ف
ــات  ــات تشــمل فئ ــت الوفي ــات، فيمــا بات ــرة اإلصاب وتي
ــة  ــل اإلصاب ــي قب ــجل مرض ــدون س ــر، وب ــة أصغ عمري

ــا. بكورون

ــات  ــني الوفي ــن ب ــال، م ــبيل املث ــى س ــت: »عل وأوضح
ــل،  ــي اخللي ــا ف ــره 29 عام ــاب عم ــوم ش ــجلة الي املس
ــة أمــراض، وســيدة فــي دورا  ــي مــن أي ــم يكــن يعان ول

ــا«. ــا 51 عام ــرى عمره ــا، وأخ ــا 47 عام عمره

)املصابــة(  االيجابيــة  النتائــج  نســبة  أن  وأضافــت 
ــى  ــة إل ــوص اليومي ــي الفح ــني إجمال ــن ب ــت م وصل
ــر  ــا آلخ ــزة، وفق ــاع غ ــي قط ــة، و4% ف ــي الضف 22% ف

ــس. ــوم اخلمي ــدرت الي ــة ص حصيل

طفرات جديدة

ولفتــت وزيــرة الصحــة إلــى تزايــد »مقلــق« فــي عــدد 
ــات بالطفــرات املتحــورة مــن الفيــروس. اإلصاب

ومــن بــني 460 فحصــا عشــوائيا حلــاالت مصابــة 
ــرة  ــة بالطف ــا 352 إصاب ــن بينه ــني أن م ــا، تب بكورون
ــة،  ــوب افريقي ــرة اجلن ــة بالطف ــة، و57 إصاب البريطاني
ــة  ــرة البرازيلي ــة بالطف ــة إصاب ــجل أي ــم تس ــا ل فيم

ــكا. ــد فت ــا األش ــف بأنه ــي توص الت

ــات بالطفــرة  ــة إن »عــدم تســجيل إصاب ــت الكيل وقال
ــا مبنــأى عنهــا«. البرازيليــة ال يعنــي أنن

ــدر  ــكل مص ــرات يش ــذه الطف ــود ه ــت أن »وج وأضاف
ــا  ــار، وبعضه ــريعة االنتش ــي س ــا، فه ــر لن ــق كبي قل

ــالج«. ــوالت الع ــم وبروتوك ــتجابة للمطاعي ــل اس أق

إشغال املستشفيات في ارتفاع

وقالــت الوزيــرة إن نســبة إشــغال أســرّة »كوفيــد-19« 
ــت  ــث ارتفع ــي، حي ــاع يوم ــفيات بارتف ــي املستش ف
النســبة فــي الضفــة الغربيــة إلــى 85.6% مــن إجمالي 
عــدد األســرّة املتاحــة )70% شــمال الضفــة و103% فــي 

وســطها و84% فــي جنوبهــا(.

كذلــك ارتفعــت نســبة إشــغال أجهــزة التنفــس 
ــدء  ــى 62%، وهــي أعلــى نســبة منــذ ب االصطناعــي إل
ــة. ــق الكيل ــر«، وف ــق كبي ــاة لقل ــذا مدع ــة، »وه اجلائح

وقالــت »نحــن نقتــرب مــن نســبة اإلشــغال القصــوى، 
ــفيات  ــة املستش ــيع طاق ــى توس ــا عل ــف حالي ونعك
احلكوميــة واخلاصــة التــي وجهناهــا لتخصيــص طابــق 
ــا لكــي نتمكــن مــن اســتقبال األعــداد  ملرضــى كورون

ــني«. ــن املصاب ــدة م املتزاي

وتابعــت: »حتــى اآلن نحــاول اســتيعاب مرضــى كورونــا 
ــبء  ــم الع ــوزارة، وحج ــة لل ــفيات التابع ــي املستش ف
علــى املستشــفيات اخلاصــة بــني 10-15%، لكننــا 

ــا«. ــال منه ــا كام ــس تعاون نلم

 ازدياد عدد اإلصابات في املدارس

ــي  ــادة ف ــظ زي ــوزارة تلح ــة إن ال ــرة الصح ــت وزي وقال
ــوم، ســواء  ــات فــي املــدارس يومــا بعــد ي أعــداد اإلصاب

ــية. ــات التدريس ــذ أو الهيئ ــني التالمي ب

وتابعــت أن كل هــذا يضــاف إلــى عــدم التــزام املواطنــني 
باإلجــراءات، كارتــداء الكمامــات والتباعــد االجتماعي.
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الشــامل  باإلغــالق  وتوصيــة  اجتماعيــة   اجــراءات 
ألســبوعني

وكانــت اللجنــة الوبائيــة رفعــت توصيــة إلــى مجلــس 
ــوزراء بإغــالق شــامل للبــالد ملــدة أســبوعني، بهــدف  ال

احتــواء هــذه املوجــة مــن تفشــي الوبــاء.

وقــال الكيلــة »نحــن بحاجــة إلــى اجــراءت اجتماعيــة 
للحــد مــن الوبــاء. مــا لــم يتــم اتخــاذ هــذه االجــراءات، 
ــإن  ــة، ف ــون باإلجــراءات الصحي ــزم املواطن ــم يلت ومــا ل

احلــال ســيزداد ســوءا«.

وأضافــت: »أوصينــا باإلغــالق الشــامل، والقــرار اآلن 
ــة  ــاك دراس ــا، وســيكون هن ــة الطــوارئ العلي ــد جلن بي

ــا«. ــة له كامل

جاهزون لبدء التطيعم

وأكــدت الكيلــة جاهزيــة وزارة الصحــة للبــدء بحملــة 
التطعيــم حــال وصــول اللقاحــات.

وقالــت: لدينــا جاهزيــة كاملــة لتطعيــم 60 ألــف 
مواطــن فــي الضفــة و40 الفــا فــي قطــاع غــزة 
يوميــا، وجاهــزون مــن حيــث سلســلة التبريــد، وتأهيــل 

الكــوادر، والســجالت واملنصــات اإللكترونيــة.

ــة  ــي الضف ــم ف ــزا للتطعي ــا 45 مرك ــت: جهزن وتابع
الغربيــة، وفرنــا فيهــا كل مســتلزمات الطــوارئ، إضافة 
ــق،  ــى املناط ــا عل ــم، ومت توزيعه ــرات التطعي ــى حج إل

ــكل مركــز. وســنقوم بنشــر أســماء التجمعــات ل

بروتوكول التطعيم

ــوزارة  ــه ال ــذي تتبع ــول ال ــة ان البروتوك ــدت الكيل وأك
منظمــة  بروتوكــول  هــو  التطعيــم  عمليــة  فــي 
ــي،  ــكادر الطب ــه ال ــذي اولويات ــة، وال ــة العاملي الصح
ــدءا  ــم القطاعــات األخــرى ب ــار الســن واملرضــى، ث وكب
ــم  ــن، ث ــني واألم ــور كاملعلم ــا للجمه ــر تعرض باألكث

ــل. ــا فاألق ــل تعرض األق

منصتا التطعيم واالستعالم

وحــول إلغــاء منصــة التطعيــم التــي مت إطالقهــا قبــل 
ــي  ــد تلق ــا بع ــه مت حذفه ــة أن ــت الكيل ــام، أوضح أي
نصائــح مــن دول مجــاورة كاألردن، لعــدم جدواهــا 
اللقاحــات  أن  »وطاملــا  أحدثتهــا،  التــي  واإلربــاكات 

ــا«. ــي له ــال داع ــع، ف ــتتوفر للجمي س

واســتدركت »أبقينــا علــى منصــة االســتعالم، والتــي 
ــى اللقــاح مــن االطــالع  متكــن كل مواطــن حصــل عل

بشــكل  بــه  اخلاصــة  واملعلومــات  البيانــات  علــى 
شــخصي بواســطة رقــم هويتــه، وليــس علــى شــكل 

ــع«. ــالع اجلمي ــة الط ــوف متاح كش

أيضــا، طباعــة شــهادة تطعيــم  املنصــة  وتتيــح 
لــكل مــن يتلقــى اجلرعــة الثانيــة مــن اللقــاح، ســواء 

ــره. ــفر أو غي ــراض الس ألغ

 

تطور في الكادر والتجهيزات

وعلــى اعتــاب نهايــة عــام علــى بــدء انتشــار الفيــروس 
فــي فلســطني، قالــت الكيلــة إن اجلهــاز الصحــي 
شــهد تطــورا ســواء علــى صعيــد الــكادر، عــددا 

ــدات. ــزات واملع ــد التجهي ــى صعي ــال، أو عل وتأهي

وأوضحــت: قبــل اجلائحــة، كان لدينــا 53 وحــدة عنايــة 
مكثفــة فقــط، واآلن بــات لدينــا 350 وحــدة، مبعــدل 50 
ألــف دوالر للوحــدة الواحــدة )إجمالــي التوســع حوالــي 
ــس  ــزة تنف ــزودة بأجه ــا م ــون دوالر(، وجميعه 15  ملي

اصطناعــي«.

ــب  ــني طبي ــد، ب ــوزارة 1500 كادر جدي ــت ال ــا وظف كم
ــي  ــك الدول ــن البن ــم م ــاندة، بدع ــن مس ــرض ومه ومم

ــي.136 ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح وبرنام

اجلمعة 2021/2/26

االحتــال يصــادر 391 دومنــاً فــي ديــر دبــوان 
ــتوطنات ــات« للمس ــب نفاي ــة »مك ــون إلقام ورم

أقدمــت ســلطات االحتــالل علــى االســتيالء علــى 193 
دومنــاً شــرق محافظــة رام اهلل والبيــرة إلقامــة »مكــب 
ــنت  ــذي ش ــت ال ــي الوق ــتوطنات، ف ــات« للمس نفاي
ــى  ــا عل ــدت خالله ــام اعت ــم واقتح ــة ده ــه حمل في
ــان  ــة علي ــع عائل ــن م ــة التضام ــي خيم ــني ف مواطن
ــمال  ــوية، ش ــدة العيس ــي بل ــا ف ــدم منزله ــي ه الت
شــرقي القــدس احملتلــة، واعتقلــت 12 مواطنــاً بينهــم 
فتيــان فــي محافظــات عــدة، فــي الوقــت الــذي واصــل 
فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم، وأقدمــوا، أمــس، علــى 
اقتحــام أطــراف حــي الطيــرة مبدينــة رام اهلل ألداء 
ــالل. ــش االحت ــن جي ــوة م ــة ق ــة بحماي ــوس تلمودي طق

فقــد قــال رئيــس بلديــة ديــر دبــوان منصــور منصــور: إن 
خرائــط نشــرها االحتــالل تشــير إلــى اســتيالئه علــى 
مــا مجموعــه 193 دومنـًـا مــن أراضــي قريتــي ديــر دبــوان 

ورمــون، شــرق رام اهلل.

136  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأشــار إلــى أن القــرار االحتاللــي يؤكــد أن الهــدف مــن 
عمليــة االســتيالء هــو إنشــاء »مكــب نفايــات« لصالح 
املســتوطنني، مشــدداً علــى أن هــذا القــرار أمــر مرفوض 
مــن املواطنــني، ومؤكــداً أن األهالــي ســيتصدون لــكل 

محــاوالت االحتــالل االســتيالء علــى أرضهــم.

مــن جهــة أخــرى، اعتــدت قــوات االحتــالل علــى 
ــان،  ــة علي ــع عائل ــن م ــة التضام ــي خيم ــني ف املواطن
التــي نصبهــا نشــطاء فــي بلــدة العيســوية، شــمال 
شــرقي القــدس احملتلــة، عقــب هــدم االحتــالل منزلهــا 

ــي. ــني املاض اإلثن

ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــأن ق ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف
اخليمــة املقامــة علــى أنقــاض املنــزل املدمــر، واملكــون 
ــة  ــالت مكون ــؤوي 4 عائ مــن 4 شــقق ســكنية، وكان ي
مــن 14 شــخصاً، وهدمــت أجــزاء مــن اخليمــة، وأخرجت 
ــاروا  ــا. وأش ــني فيه ــى املواطن ــدت عل ــا، واعت محتوياته
إلــى أن قــوات االحتــالل هــددت املواطنــني بعــدم احلضور 

للخيمــة، وعــدم التضامــن مــع عائلــة عليــان.

فــي ســياق متصــل، أطلــق نشــطاء مقدســيون حملــة 
ــان  ــة علي ــزل عائل ــاء من ــادة بن ــات إلع ــع التبرع جلم
املدمــر، فــي حتــد لالحتــالل الــذي هــدم عــددًا مــن منازل 

املقدســيني منــذ مطلــع العــام اجلــاري.

وفيمــا يتعلــق باالعتــداءات االســتيطانية، اقتحــم عدد 
مــن املســتوطنني، مســاء أمــس، أطــراف حــي الطيــرة 
مبدينــة رام اهلل، مــن جهــة بلــدة عــني قينيــا، الواقعــة 
شــمال غربــي املدينــة، ألداء طقــوس تلموديــة بحمايــة 

قــوة مــن جيــش االحتــالل.

وأفــاد شــاهد عيــان، بــأن االحتــالل نصــب حاجــزاً 
ــرة  ــي الطي ــني ح ــة ب ــق الرابط ــى الطري ــكرياً عل عس
ــتوطنني  ــة للمس ــر احلماي ــا، لتوفي ــني قيني ــدة ع وبل
ــي  ــدة بداع ــات ع ــة مبركب ــى املنطق ــوا إل ــن وصل الذي
أداء طقــوس دينيــة. فــي الســياق، اندلعــت مواجهــات 
ــة،  ــل املاضي ــة قب ــالل، الليل ــوات االحت ــبان وق ــني ش ب
بالتزامــن مــع اقتحــام مئــات املســتوطنني »مقــام 

ــس. ــة نابل ــرقي مدين ــف«، ش يوس

وأســفرت املواجهــات عــن إصابــة عــدد مــن املواطنــني 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط واالختنــاق بالغــاز 

املســيل للدمــوع137.

ــل  ــن ويعرق ــل آخري ــني ويعتق ــب مواطن ــالل يصي االحت
وصــول املصلــني لألقصــى ومينــع األذان فــي احلــرم 

137  جريدة األيام

اإلبراهيمــي

واصــل االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، اليــوم 
اجلمعــة، االنتهــاكات بحــق أبنــاء شــعبنا وممتلكاتهــم 
ــث  ــدس، حي ــزة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ف
ــرات  ــالل وعش ــاص االحت ــات برص ــدة إصاب ــجلت ع س
ــم  ــني بينه ــال 4 مواطن ــرى اعتق ــاق، وج ــاالت االختن ح
ــى  ــني إل ــول املصل ــالل وص ــل االحت ــا عرق ــان، فيم فتي
»األقصــى« ومنــع األذان فــي احلــرم اإلبراهيمــي، وهاجــم 
بالرصــاص صياديــن ومزارعــني فــي قطــاع غــزة، بينمــا 
اقتحــم مســتوطنون مقامــات إســالمية قرب ســلفيت 

واقتلعــوا أشــتال زيتــون شــرق بيــت حلــم.

إصابة طفلني بنيران االحتالل في رام اهلل وقلقيلية

ــا(  ــة )16 عام ــرزاق فلن ــد ال ــد عب ــل أحم ــب الطف أصي
ــود  ــل جن ــن قب ــتهدافه م ــد اس ــي، بع ــاص احل بالرص
االحتــالل فــي منطقــة »اخلربــة« بقريــة صفــا غــرب رام 

اهلل.

كمــا أصيــب طفــل يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات بعيــار 
»إســفنجي« فــي صــدره، والعشــرات بحــاالت اختنــاق 
خــالل قمــع قــوات االحتــالل املســيرة األســبوعية فــي 
قريــة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة، والتــي تنظــم رفضــاً 
لالســتيطان وللمطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلــق 

منــذ أكثــر مــن 17 عامــا.

ــاق،  ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــدد م ــب ع ــك أصي كذل
بعــد قمــع جيــش االحتــالل اإلســرائيلي مســيرة منــددة 
بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة فــي منطقــة جبــل 

»الشــرفة« بقريــة ديــر جريــر شــرق رام اهلل.

كمــا أصيــب عشــرات املواطنــني بحــاالت اختنــاق، جــراء 
ــت  ــيرة انطلق ــرائيلي مس ــالل االس ــش االحت ــع جي قم
ــرم  ــزرة احل ــرى 27 جمل ــاء الذك ــل، إلحي ــة اخللي ــي مدين ف
ــداءات  ــراءات واعت ــدا بإج ــريف، وتندي ــي الش اإلبراهيم

االحتــالل علــى احلــرم.

اعتقال 4 مواطنني بينهم فتيان

اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب مــراد علــي شــرايعة 
بعــد أن أطلقــت الرصــاص باجتاهــه بالقــرب مــن قريــة 

روجيــب شــرق نابلــس.

ومــن بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني، اعتقلــت قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي الفتيــني يــزن ســعيد حمارشــة، 
ومحمــد ياســر حمدونــي، وهــو جنــل الشــهيد األســير 
»مابــو  العســكري  احلاجــز  قــرب  ياســر حمدونــي 
ــا  ــي كان ــة الت ــة الناري ــى الدراج ــتولت عل ــان«، واس دوت
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ــتقالنها. يس

ومســاء، اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي الشــاب 
يوســف علــي صــالح )20 عامــا(، مــن حــي بطــن الهــوى 

ببلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقصــى املبــارك.

مــن جانــب آخــر، اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــالل 
منــزل املواطــن عنــان اجلعبــري فــي حــي اجللــدة مبدينــة 

اخلليــل، وســلمته بالغــا ملقابلــة مخابراتهــا.

االحتــالل يعرقــل وصــول املصلــني إلــى األقصــى ومينــع 
األذان فــي احلــرم اإلبراهيمــي

ــني  ــول املصل ــرائيلي وص ــالل االس ــوات االحت ــت ق عرقل
إلــى املســجد االقصــى املبــارك ونصبــت احلواجــز 
ــة. ــدة القدمي ــل البل ــع مداخ ــى جمي ــكرية عل العس

ــن  ــة م ــة الغربي ــة الضف ــة هوي ــالل حمل ــع االحت ومن
ــم. ــدد منه ــاز ع ــى، ومت احتج ــى االقص ــول ال الدخ

مــن جانــب آخــر، منعــت ســلطات االحتــالل رفــع 
ــة  ــل، بحج ــة اخللي ــي مبدين ــرم اإلبراهيم ــي احل األذان ف
احتفــال املســتوطنني بعيــد »املســاخر » لــدى الشــعب 

ــودي. اليه

ــمال  ــالمية ش ــات إس ــون مقام ــتوطنون يقتحم مس
ــم  ــت حل ــرق بي ــون ش ــتال زيت ــون أش ــلفيت ويقتلع س
اقتحــم عشــرات املســتوطنني بحمايــة قــوة مــن 
جيــش االحتــالل، املقامــات اإلســالمية فــي بلــدة كفــل 

ــلفيت. ــمال س ــارس ش ح

وأدى املســتوطنون صلــوات تلموديــة فــي تلــك املقامات، 
بينمــا أغلــق االحتــالل البوابــة احلديديــة املنصوبــة على 
ــكرياً  ــزاً عس ــب حاج ــي، ونص ــدة الرئيس ــل البل مدخ

علــى مدخــل آخــر.

مــن جانــب آخــر، اقتلع مســتوطنون حتــت حمايــة قوات 
االحتــالل، 20 شــتلة زيتــون مــن أراضــي قريــة كيســان، 
شــرق بيــت حلــم، بداعــي قربهــا مــن مســتوطنة »ايبــي 

هناحل”.

ــم  ــتوطنني ومنعوه ــة للمس ــو القري ــدى مواطن وتص
ــتال. ــالع األش ــة اقت ــن مواصل م

االحتــالل يهاجــم الصياديــن واملزارعــني بالرصــاص فــي 
قطــاع غــزة

ــب  ــرائيلي، مراك ــالل اإلس ــة االحت ــت زوارق بحري هاجم
الصياديــن وهــي علــى بعــد ســتة أميــال قبالــة مينــاء 
الصياديــن غــرب مدينــة غــزة بالرصــاص، وفتحــت 

صوبهــا خراطيــم امليــاه، مــا أدى إلحلــاق أضــرار جســيمة 
فــي مركــب واحــٍد علــى األقــل.

الرصــاص وقنابــل  كمــا أطلقــت قــوات االحتــالل 
الصــوت، صــوب املواطنــني وهــم يعلمــون فــي أراضيهم 
ــس،  ــرق خانيون ــمال ش ــرارة ش ــة الق ــة مبنطق الزراعي
وأرغمتهــم علــى مغــادرة املــكان دون ان يبلــغ عــن وقــوع 

ــات.138 إصاب

إصابــات واعتقــاالت خــالل قمــع الشــرطة اإلســرائيلية 
مظاهــرة فــي أم الفحــم

 أصيــب عــدد مــن املتظاهريــن بالرصــاص املعدنــي 
ــرة،  ــم باخلطي ــروح أحده ــت ج ــاط، وصف ــف باملط املغل
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــع الش ــراء قم ــرون، ج ــل 7 آخ واعتق
ــي  ــم، الت ــة أم الفح ــي مدين ــة ف ــرة احتجاجي مظاه

ــي. ــى التوال ــابع عل ــبوع الس ــم لألس تنظ

ــي،  ــاص املطاط ــرائيلية الرص ــرطة اإلس ــت الش وأطلق
وقنابــل الصــوت، ورشــت امليــاه العادمــة صوب عشــرات 
املتظاهريــن، الذيــن خرجــوا عقــب صــالة اليــوم اجلمعة، 
ــي،  ــع العرب ــف باجملتم ــة والعن ــد اجلرمي ــدا بتصاع تندي
وتواطــؤ الشــرطة فــي مكافحتهــا، مــا أدى إلــى إصابــة 

شــاب )30 عامــا( فــي رأســه.

وحمــل املشــاركون فــي التظاهــرة االحتجاجيــة، توابيتا 
بعــدد ضحايــا جرائــم القتــل، الذيــن قتلــوا منــذ 
مطلــع العــام اجلــاري، حيــث اعتــدت عليهــم الشــرطة 
ــي املغلــف  ــاص املعدن ــية بالرص ــرائيلية بوحش اإلس

ــروات. ــاط واله باملط

ــي  ــرة ف ــي طم ــن أهال ــدد م ــارك ع ــياق، ش ــي الس وف
تظاهــرة احتجاجيــة مماثلــة علــى مفــرق املدينــة، ضــد 
ــف  ــرة العن ــاح ظاه ــح جم ــي كب ــرطة ف ــؤ الش تواط

ــي. ــع العرب ــي اجملتم ــية ف ــة املتفش واجلرمي

بالكشــف  مطالبــة  شــعارات  املتظاهــرون  ورفــع 
ــت  ــددة بصم ــرى من ــم، وأخ ــني ومحاكمته ــن اجملرم ع
ــذ  ــل من ــث قت ــرطة، حي ــس الش ــر إزاء تقاع اجلماهي
 15 العربيــة  البلــدات  فــي  اجلــاري  العــام  مطلــع 

ضحيــة.139

مســتوطنون يقتحمــون املقامــات اإلســالمية فــي 
ــارس ــل ح كف

ــة،  ــوم اجلمع ــر الي ــتوطنني، فج ــرات املس ــم عش اقتح
بحمايــة قــوة مــن جيــش االحتــالل، املقامات اإلســالمية 

138  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
139  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فــي بلــدة كفــل حــارس شــمال ســلفيت.

ــتوطنني  ــا«، أن املس ــة لـــ«وف ــادر محلي ــادت مص وأف
ــة فــي املقامــات اإلســالمية حتــى  ــوات تلمودي أدوا صل
ســاعات الصبــاح، حتــت حمايــة قــوات االحتــالل التــي 
رافقتهــم، والتــي قامــت بنصــب حاجــز عســكري 
ــة  ــة احلديدي ــدة، وإغــالق البواب علــى أحــد مداخــل البل

ــي.140 ــا الرئيس ــى مدخله ــة عل املنصوب

السبت 2021/2/27

قريــة  فــي  خطيــرة  بجــروح  فتــى  إصابــة 
صفــا واالحتــال يقمــع مســيرات اجلمعــة 

يــة اجلماهير

ــوات  ــالق ق ــراء إط ــرة، ج ــروح خطي ــى بج ــب فت أصي
ــي  ــه ف ــالل تنزه ــه، خ ــي صوب ــاص احل ــالل الرص االحت
ــة  ــع إصاب ــك م ــن ذل ــرب رام اهلل، تزام ــا، غ ــة صف قري
طفــل آخــر بجــروح والعشــرات بحــاالت اختنــاق خــالل 
ــي  ــت ف ــي خرج ــيرات الت ــالل املس ــوات االحت ــع ق قم
واالســتيطان،  باالحتــالل  تنديــداً  محافظــات عــدة 
وإحيــاًء لذكــرى مجــزرة احلــرم اإلبراهيمــي، التــي تزامــن 
إحياؤهــا مــع منــع ســلطات االحتــالل رفــع األذان منــه 
بحجــة األعيــاد اليهوديــة، فــي الوقــت الذي واصــل فيه 
املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا علــى اقتالع أشــتال 

 زيتون في قرية كيسان، شرق بيت حلم. 
جــراء  خطيــرة  بجــروح  فتــى  أصيــب  فقــد 
احلــي  الرصــاص  االحتــالل  قــوات  إطــالق 

 صوبه، في قرية صفا غرب رام اهلل. 
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي صفــا أحمــد ســمارة 
بــأن الفتــى أحمــد عبــد الــرزاق فلنــة )16 عامــاً( 
أصيــب بالرصــاص احلــي بعــد أن اســتهدفه جنــود 

 االحتالل في منطقة »اخلربة« بالقرية. 
ــة  ــل مبركب ــت الطف ــالل نقل ــوات االحت ــاف، إن ق وأض
بالقــدس،  »هداســا«  مستشــفى  إلــى  إســعاف 
ــا  ــاقيه، فيم ــدى س ــي إح ــاب ف ــه مص ــني أن ــث تب حي
الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  ذكــرت 
خطيــرة. الطفــل  حالــة  بــأن  أُبلغــت   أنهــا 

وأشــار إلــى أن األهالــي حاولــوا الوصــول إلــى املنطقــة 
التــي أصيــب فيها الطفــل، إال أن جنــود االحتــالل هددوا 
ــب  ــل أصي ــاً أن الطف ــم، موضح ــار صوبه ــالق الن بإط
بينمــا كان بصحبــة أحــد أصدقائــه فــي منطقــة 

 »اخلربة«، التي تعتبر متنزها ألهالي القرية. 
وفــي مدينــة اخلليــل، أصيــب العشــرات بحــاالت اختناق 
خــالل قمــع جيــش االحتــالل مســيرة إلحيــاء الذكــرى 
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 الـ27 جملزرة احلرم اإلبراهيمي الشريف. 
شــعبية  مســيرة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
البــكاء  علــي  مســجد  أمــام  مــن  انطلقــت 
رفــع  اجملــزرة،  لذكــرى  إحيــاء  املدينــة  وســط 
ــات  ــطينية والالفت ــالم الفلس ــا األع ــاركون فيه املش
واملســتوطنني. االحتــالل  بجرائــم   املنــددة 

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أطلقــت قنابــل 
الصــوت، والغــاز املســيل للدمــوع جتــاه املواطنــني، مــا 

 أدى إلصابة العشرات منهم بحاالت اختناق. 
ســلطات  فيــه  منعــت  وقــت  فــي  ذلــك  جــاء 
ــة  ــي بحج ــرم اإلبراهيم ــي احل ــع األذان ف ــالل رف االحت

 احتفال املستوطنني بعيد املساخر »بورمي«. 
وقــال مديــر احلــرم ورئيــس ســدنته الشــيخ حفظــي أبو 
ســنينة، إن ســلطات االحتــالل منعــت رفــع األذان حتــى 
ــال  ــني احتف ــم تأم ــبت، بزع ــوم الس ــاء، الي أذان العش

 املستوطنني مبا يسمونه عيد املساخر. 
أصيــب  اهلل،  رام  شــرق  جريــر،  ديــر  قريــة  وفــي 
خــالل  اختنــاق  بحــاالت  املواطنــني  عشــرات 
مبحــاوالت  منــددة  االحتــالل مســيرة  قــوات  قمــع 

 االحتالل سرقة أراضي القرية. 
ــوا  ــة انطلق ــي القري ــأن أهال ــة ب ــادر محلي ــات مص وأف
ــدا  ــرفة، تندي ــل الش ــاه جب ــلمية باجت ــيرة س ــي مس ف
بنيــة االحتــالل إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة علــى 

ــة141. ــي القري ــن أراض ــعة م ــاحات واس مس

االحتــال يعتقــل فتــاة مــن األقصى ويســتولي 
ــة  ــع فعالي ــلفيت ويقم ــي س ــن ف ــى جراري عل

تضامنيــة

واصــل االحتالل اإلســرائيلي، اليــوم الســبت، االنتهاكات 
بحــق أبنــاء شــعبنا وممتلكاتهــم فــي الضفــة الغربيــة 
ــل  ــى واعتق ــجد األقص ــم املس ــث اقتح ــدس، حي والق
فتــاة مــن باحاتــه، واســتولى علــى جراريــن زراعيــني فــي 
ســلفيت، واعتــدى علــى املشــاركني فــي ذكــرى انطــالق 

اجلبهــة الدميقراطيــة فــي عــني الســاكوت باألغــوار.

االحتــال يقتحــم “األقصــى” ويعتقــل فتــاة مــن 
باحاتــه

املســجد  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
األقصــى املبــارك، واعتقلــت فتــاة مــن بحاتــه، ومت 

للتحقيــق. إلــى  اقتيادهــا 

االســتياء علــى جراريــن زراعيــن غــرب ســلفيت 
وقمــع فعاليــة تضامنيــة فــي عــن الســاكوت

ــن  ــى جراري ــرائيلي، عل ــالل االس ــوات االحت ــتولت ق اس
141  جريدة األيام
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زراعيــني فــي بلــدة بديــا غــرب ســلفيت، ومنعــت 
ــم. ــة أرضه ــن حراث ــني م املواطن

ــة  ــالل اقتحــم خل ــأن االحت ــة، ب ــادت مصــادر محلي وأف
حســان، ومنعــت املزارعــني داوود عبــد اهلل حســان، 
ــتصالحها،  ــا واس ــة أراضيهم ــن حراث ــالمة، م ورؤوف س

ــا. ــى جراريهم ــتولت عل واس

مــن جانــب آخــر، اعتــدت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
اليــوم الســبت، علــى املشــاركني فــي مســيرة للجبهــة 
ــي  ــا الـــ52، ف ــرى انطالقته ــبة ذك ــة ملناس الدميقراطي

عــني الســاكوت باألغــوار الشــمالية.

وأطلــق جنــود االحتــالل قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، 
والصــوت صــوب املشــاركني فــي املســيرة.

دهم منزل أسير محرر في جنن

ــير  ــزل األس ــرائيلي، من ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق داهم
ــي  ــي احل ــعدي ف ــق الس ــد اهلل مطل ــد عب ــرر محم احمل
ــتجوبت  ــته، واس ــني، وفتش ــة جن ــن مدين ــرقي م الش

ــاكنيه.142 س

املســجد  علــى  االحتــالل  اعتــداءات  يديــن  األزهــر 
اإلبراهيمــي احلــرم  فــي  األذان  رفــع  ومنعــه  األقصــى 

القاهــرة 27-2-2021 وفــا- أدان األزهــر الشــريف بأشــد 
العبــارات اعتــداءات االحتــالل اإلســرائيلي املتكــررة على 
ــة  ــى عرقل ــم عل ــارك، وإقدامه ــى املب ــجد األقص املس
وصــول املصلــني إليــه، أمــس اجلمعــة، مســتنكرا 
ــي  ــرم اإلبراهيم ــي احل ــع األذان ف ــع رف ــا من ــدة أيض بش

ــريف. الش

ــبت،  ــوم الس ــه، الي ــدر عن ــان ص ــي بي ــر ف ــد األزه وأك
ــان  ــا الكي ــي ينتهجه ــتفزازية الت ــات االس أن السياس
ــة  ــى حري ــدي عل ــا التع ــن بينه ــي م ــرائيلي والت اإلس
العبــادة التــي كفلتهــا كافــة الدســاتير الدوليــة، ال بــد 
وأن تكــون محــل إدانــة وإســتنكار مــن جميــع العقــالء 
ــا،  ــدي له ــع للتص ــف اجلمي ــم، وأن يتكات ــول العال ح
داعيــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لالضطــالع مبهامهــا 
ــاكات  ــد انته ــة ض ــراءات القانوني ــة اإلج ــاذ كاف واتخ
االحتــالل اإلســرائيلي بحق دور العبــادة الفلســطينية.

وذّكــر األزهــر مبوقفــه التاريخــي الدائــم واملســتمر فــي 
مســاندة الشــعب الفلســطيني املظلــوم ونضالــه 
ــه  ــة وأرض ــه املغتصب ــتعادة حقوق ــو اس ــروع نح املش
املعتــدى عليهــا، مشــددا علــى أن هــذه االنتهــاكات لــن 
ــالل  ــة وأن االحت ــطني عربي ــة أن فلس ــن حقيق ــر م تغي
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ــني.143 ــد ح ــو بع ــى زوال ول إل

ومكونــات  الفصائــل  لكافــة  ســنتوجه  الرجــوب: 
واحــدة انتخابيــة  قائمــة  للمشــاركة فــي  شــعبنا 

أعلــن أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح جبريــل 
ــة للحركــة قــررت التوجــه  ــة املركزي الرجــوب أن اللجن
مكونــات  وكل  كافــة،  الوطنــي  العمــل  لفصائــل 
ــم  ــي حلثه ــي ونقاب ــاص وأكادمي ــاع خ ــن قط ــعبنا م ش
ــر  ــدة تعب ــة واح ــة انتخابي ــي قائم ــاركة ف ــى املش عل

ــعبنا. ــات ش ــن طموح ع

وأعلــن الرجــوب فــي حديــث الذاعــة صــوت فلســطني، 
ــط  ــق لضب ــة طري ــع خارط ــن وض ــبت، ع ــوم الس الي
الوضــع التنظيمــي فــي حركــة »فتــح«، وإقــرار آليــات 
ــار املرشــحني  ــر الختي تضمــن وحــدة املفاهيــم واملعايي
ــات  ــن طموح ــر ع ــة تعب ــكيل قائم ــن تش ــا يضم مب
ــات. ــتى القطاع ــي ش ــه ف ــعبنا ومصاحل ــات ش وتطلع

وشــدد علــى التــزام حركــة »فتــح« مبســار إنهــاء 
ــى أن  ــة، مشــيرا إل ــاء الشــراكة الوطني االنقســام، وبن
املرســوم الرئاســي لتعزيــز احلريــات يفتــح اآلفــاق إليجاد 
ايجابيــة حلــراك شــعبي جماهيــري خلــوض  بيئــة 
ــة  ــة ومريح ــواء صحي ــي أج ــة ف ــة الدميقراطي العملي

ــع. للجمي

وعبــر الرجــوب عــن أملــه مــن اجلميــع فــي إدراك دالالت 
املرســوم وإزالــة كافــة عقبــات املاضــي وتداعيــات 

ــاءالت ــف للمس ــن وق ــام م االنقس

املعتقلــني  كافــة  ســراح  وإطــالق  واالســتدعاءات 
ــببا  ــت س ــي كان ــر الت ــاء كل املظاه ــيني، وإلغ السياس

ــة. ــرة املاضي ــي الفت ــواء ف ــميم األج ــي تس ف

وأكــد الرجــوب أن نســبة التســجيل لالنتخابــات املقبلة 
مؤشــر علــى رغبــة شــعبنا للمشــاركة فيهــا مشــددا 
علــى »ضــرورة أن نبنــي عليهــا إلنهــاء االنقســام وجتــاوز 

الوضــع االســتثنائي الذي يعيشــه شــعبنا”.144

هيئــة األســرى: عــام علــى عــزل االحتــالل لألســير عمــر 
خــرواط بظــروف قاســية

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن إدارة ســجن 
ــر  ــير عم ــزل األس ــل ع ــرائيلي، تواص ــارون« اإلس »هش
بأوضــاع  اخلليــل،  )49 عامــا( مــن  فهمــي خــرواط 

ــيئة. ــة س ــة ومعامل ــية وصعب ــة قاس اعتقالي

وأوضحــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، اليــوم الســبت، أن 

143  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
144  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــام  ــارس الع ــذ آذار/ م ــه من ــد مت عزل ــرواط ق ــير خ األس
املاضــي، وحــرم مــن زيــارات األهــل واالتصــال الهاتفــي، 
ــروج  ــه باخل ــمح ل ــني، وال يس ــارات احملام ــن زي ــر م وكثي
ــى  ــة إل ــا، باإلضاف ــدة يومي ــاعة واح ــورة« س ــى »الف إل

ــه. ســوء الطعــام املقــدم ل

ــن  ــرار م ــزل بق ــرواط ع ــير خ ــة أن األس ــت الهيئ وبين
ــل عــام داخــل ســجن »رميــون«،  ــرات االحتــالل قب مخاب
ومــن ثــم مت نقلــه إلــى عــزل »جلبــوع«، وبعدهــا 
ــن  ــى زنازي ــم إل ــن ث ــة«، وم ــون- الرمل ــن »أيال ــى زنازي إل
ــذي  ــه ال ــاء عزل ــرار بإنه ــدر ق ــا ص ــدو«، وبعده »مج
اســتمر ثمانيــة أشــهر، ليتــم بعدهــا نقلــه إلــى 
ــالل  ــن االحت ــطة«، لك ــل »ش ــرى مبعتق ــام األس أقس
أعــاد بعــد بـــ 20 يومــا عزلــه مــرة أخــرى داخــل زنازيــن 

ســجن »هشــارون«.

ــل  ــرواط معتق ــر خ ــير عم ــى أن األس ــارة إل ــدر اإلش جت
منــذ عــام 2002، ومحكــوم بالســجن املؤبــد أربــع 

ــرات.145 م

األحد 2021/2/28

ــدوم  ــر ق ــي كف ــيرتن ف ــع مس ــال يقم االحت
واألغــوار وانــدالع مواجهــات عنيفــة عقــب 

ــوع ــدة تق ــام بل اقتح

أصيــب عشــرات املواطنــني بحــاالت اختنــاق جــراء 
قمــع قــوات االحتــالل مســيرتني فــي بلــدة كفــر قــدوم، 
شــرق قلقيليــة، وعــني الســاكوت باألغــوار الشــمالية، 
رفضــاً لالحتــالل واالســتيطان، وخــالل مواجهــات فــي 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــم، ف ــت حل ــوب بي ــوع، جن ــدة تق بل
ــجد  ــام املس ــى اقتح ــالل عل ــود االحت ــه جن ــدم في أق
األقصــى واعتقــال فتــاة مــن باحاتــه، إلــى جانــب 
اعتقالهــم عــدداً مــن الشــبان خــالل تصديهــم حملاولــة 
ــة،  ــدس احملتل ــيدة بالق ــى س ــداء عل ــتوطنني االعت مس
ــتيالء  ــا واالس ــة أرضهم ــن حراث ــني م ــم مزارَع ومنعه
حســان،  خلــة  منطقــة  فــي  جراريهمــا  علــى 

 املهددة باالستيطان مبحافظة سلفيت. 
بالغــاز  باالختنــاق  العشــرات  أصيــب  فقــد 
االحتــالل  قمــع  خــالل  للدمــوع،  املســيل 

 مسيرة في بلدة كفر قدوم. 
قلقيليــة  إقليــم  فــي  اإلعالمــي  الناطــق  وأفــاد 
البلــدة  أهالــي  بــأن  »األيــام«  شــتيوي  مــراد 
شــعبية  مســيرة  فــي  أمــس،  عصــر  خرجــوا، 
األرض  وســرقة  واالســتيطان  لالحتــالل  رفضــاً 
البلــدة  شــارع  بفتــح  وللمطالبــة  الفلســطينية، 

145  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املغلــق منــذ أكثــر مــن 17 عامــاً لصالــح مســتوطنة 
 »قدوميم« اجلاثمة على أراضيها. 

وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل هاجمــت املشــاركني فــي 
املســيرة مطلقــة الرصــاص وقنابــل الغــاز بكثافــة فيما 

 رد الشبان برشق جنود االحتالل باحلجارة. 
ــت  ــالل اقتحم ــش االحت ــن جي ــوة م ــى أن ق ــت إل ولف
البلــدة مطلقــة قنابــل الغــاز بكثافــة، ما أدى إلــى وقوع 
مزيــد مــن اإلصابــات باالختناق وجتــدد املواجهــات خاصة 
وســط البلــدة وفــي محيــط مســجد عمــر بــن اخلطاب، 

 منوهاً بأن جميع اإلصابات عوجلت ميدانياً. 
وفــي عــني الســاكوت باألغــوار الشــمالية، أصيــب 
العشــرات باالختنــاق خــالل قمــع قــوات االحتــالل 
مســيرة منــددة بســرقة األرض الفلســطينية نظمتهــا 
 اجلبهــة الدميقراطيــة ملناســبة ذكــرى انطالقتهــا الـ52 .

اندلعــت  مواجهــات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
قــوات  خاللهــا  أطلقــت  الســاكوت  عــني  فــي 
واعتقلــت  بكثافــة  الغــاز  قنابــل  االحتــالل 

 خاللها شاباً ومتضامناً أجنبياً. 
ــالل  ــوات االحت ــة إن ق ــان دراغم ــة فريه ــت املواطن وقال
منعتهــا مــن الوصــول إلــى أرضهــا بالرغــم مــن 
ــع  ــب من ــى جان ــة، إل ــة اخلاص ــا أوراق امللكي امتالكه

 عشرات املواطنني من الوصول للمنطقة. 
خربــة   32 بــني  مــن  واحــدة  الســاكوت،  وعــني 
تقطنهــا  وكانــت  األردن،  نهــر  امتــداد  علــى  تقــع 
وتتبــع   ،1967 عــام  قبــل  فلســطينية  عائــالت 

 حملافظة طوباس في األغوار الشمالية. 
ــوة  ــت ق ــم، اقتحم ــت حل ــوب بي ــوع، جن ــدة تق ــي بل وف
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل بلــدة تقــوع مــا أدى إلــى 

اندالع مواجهات عنيفة. 

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن عشــرات الشــبان تصــدوا 
للقــوة املقتحمــة ورشــقوها باحلجــارة، مشــيرة إلــى أن 
ــل الغــاز املســيل  جنــود االحتــالل تعمــدوا إطــالق قناب
للدمــوع باجتــاه املنــازل مــا أدى إلــى وقــوع العديــد مــن 

اإلصابات بني النساء واألطفال.146  

الرجــوب: ســنتوجه لكافــة الفصائل للمشــاركة 
فــي قائمــة انتخابيــة واحــدة

أعلــن أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح جبريــل 
ــة للحركــة قــررت التوجــه  ــة املركزي الرجــوب أن اللجن
مكونــات  وكل  كافــة،  الوطنــي  العمــل  لفصائــل 
ــم  ــي حلثه ــي ونقاب ــاص وأكادمي ــاع خ ــن قط ــعبنا م ش
ــر  ــدة تعب ــة واح ــة انتخابي ــي قائم ــاركة ف ــى املش عل

ــعبنا. ــات ش ــن طموح ع

146  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

178

 المجلد التاسع والعشرين

وأعلــن الرجــوب فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
ــع  ــط الوض ــق لضب ــة طري ــع خارط ــن وض ــس، ع أم
التنظيمــي فــي حركــة »فتــح«، وإقــرار آليــات تضمــن 
وحــدة املفاهيــم واملعاييــر الختيــار املرشــحني مبــا 
طموحــات  عــن  تعبــر  قائمــة  تشــكيل  يضمــن 
وتطلعــات شــعبنا ومصاحلــة فــي شــتى القطاعــات. 

وشــدد علــى التــزام حركــة »فتــح« مبســار إنهــاء 
ــى  ــيراً إل ــة، مش ــراكة الوطني ــاء الش ــام، وبن االنقس
ــاق  ــح اآلف ــات يفت ــز احلري ــي لتعزي ــوم الرئاس أن املرس
إليجــاد بيئــة إيجابيــة حلــراك شــعبي جماهيــري خلــوض 
ــة  ــة ومريح ــواء صحي ــي أج ــة ف ــة الدميقراطي العملي

ــع. للجمي

وعبــر الرجــوب عــن أملــه مــن اجلميــع فــي إدراك دالالت 
املرســوم وإزالــة كافــة عقبــات املاضــي وتداعيــات 

ــاءالت. ــف للمس ــن وق ــام م االنقس

املعتقلــني  كافــة  ســراح  وإطــالق  واالســتدعاءات 
ــبباً  ــت س ــي كان ــر الت ــاء كل املظاه ــيني، وإلغ السياس

ــة. ــرة املاضي ــي الفت ــواء ف ــميم األج ــي تس ف

وأكــد الرجــوب أن نســبة التســجيل لالنتخابــات املقبلة 
مؤشــر علــى رغبــة شــعبنا للمشــاركة فيهــا مشــدداً 
علــى »ضــرورة أن نبنــي عليهــا إلنهــاء االنقســام وجتــاوز 

الوضــع االســتثنائي الذي يعيشــه شــعبنا«.147 

153 مستوطنا يقتحمون باحات »األقصى”

أن 153  القــدس،  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  أعلنــت 
ــوم  ــاح الي ــى صب ــات األقص ــوا باح ــتوطنا اقتحم مس
ــات  ــل اجلماع ــن قب ــه م ــوات القتحام ــد دع ــد، بع األح

املتطرفــة.

وأوضحــت األوقــاف فــي بيــان صحفــي، أن االقتحامــات 
ــات  ــكل مجموع ــى ش ــة عل ــاب املغارب ــن ب انطلقت م

متفرقــة.

ــرائيلية،  ــد اإلس ــات املعب ــمى جماع ــا تس ــت م وكان
قــد وزعــت أمــس الســبت ملصقــا، عبــر مجموعاتهــا 
ــه  فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، دعــت مــن خالل
وطالبــت  األقصــى،  للمســجد  مركــزي  القتحــام 
ــام  ــكل اقتح ــى ش ــام عل ــون االقتح ــأن يك ــوات ب الدع

احتفالــي )كرنفالــي(.148

53 عاما على استشهاد القائد عبد الفتاح حمود

ــهاد  ــرى الـــ 53 الستش ــد، الذك ــوم األح ــادف الي تص

147  جريدة القدس
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ــة  ــي حرك ــد مؤسس ــود، أح ــاح حم ــد الفت ــد عب القائ
ــة. ــا املركزي ــو جلنته ــح وعض فت

ولــد حمــود عــام 1933 فــي قريــة التينــة قــرب مدينــة 
الرملــة فــي أراضــي عــام 1948، وهاجــر إلــى غــزة عــام 
النكبــة 1948 وأكمــل دراســته الثانويــة فيهــا، بعدهــا 
ــي  ــي ف ــة اجلامع ــال تعليم ــر إلكم ــى مص ــافر ال س

ــرة. ــة القاه جامع

بــرز خــالل مســيرته اجلامعيــة كقيــادي جتديــدي داخــل 
االجتــاه اإلســالمي ليكــون أحــد قيــادات التيــار الوطنــي 
ــراز الشــخصية الفلســطينية  الثــوري الداعــي الــى إب
املســتقلة فــي العمــل النضالــي آنــذاك، وأصبــح نائبــاً 
ــس  ــدة خم ــطينيني مل ــالب الفلس ــة الط ــس رابط لرئي
ــها  ــي كان يرأس ــة الت ــك الرابط ــة، تل ــنوات متتالي س

الشــهيد الرمــز أبــو عمــار فــي تلــك الفتــرة.

وبعــد أن أكمــل دراســته بالقاهــرة انتقــل للعمــل 
ــل  ــم انتق ــن ث ــعودية، وم ــي الس ــرول ف ــي وزارة البت ف
الــى األمــارات العربيــة املتحــدة ليعمــل فــي شــركات 
النفــط، بــرز مــن خــالل أدائــه املتميــز ومتابعتــه 
ــذا  ــي ه ــة ف ــرات دولي ــدة مؤمت ــوره لع ــة وحض احلثيث
اجملــال، وبعدهــا انتقــل الــى االردن متفرغــاً للعمــل 

النضالــي والتنظيمــي.

كان القائــد الشــهيد عبــد الفتــاح حمــود مــن األعمدة 
األساســية التــي نهضــت علــى أكتافهــا حركــة 
ــري  ــه الس ــارس عمل ــاوي، م ــاء الفتح ــيس والبن التأس
فــي الدعــوة حلركــة فتــح معتمــدا علــى مجلــة 
»فلســطيننا« واملنشــورات والبيانــات التــي كان يوزعهــا 

ــطينيني. ــد الفلس ــق بري ــى صنادي عل

ومــن خــالل عملــه كان لــه االتصــال املباشــر مــع مركــز 
ــان  ــي لبن ــل ف ــق، اعتق ــت واملناط ــي الكوي ــة ف احلرك
فــي الســتينات واطلــق ســراحه وأبعــد إلــى األردن فــي 

ــام 1963. الع

ــالق  ــي إط ــة ف ــادة احلرك ــي قي ــه ف ــع إخوان ــارك م ش
ــة  ــي منطق ــام 1965 وكان ف ــطينية ع ــورة الفلس الث
الســلط فــي األردن فــي ذاك الوقــت، واغتيــل فــي 
مدينــة املفــرق حيــث كان فــي واجــب وطنــي وتنظيمــي 

ــام 1968. ــك ع ــام وذل ــى الش ــا ال متجه

ــد أول شــهيد مبوقعــه التنظيمــي  كان الشــهيد القائ
كعضــو جلنــة مركزيــة حلركــة فتــح.149

149  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االثنني 2021/3/1

”الوطنــي« يدعــو للبنــاء علــى رســالة البرملانيني 
األوروبيــني للضغــط علــى االحتالل اإلســرائيلي

ــم  ــات العال ــطيني برملان ــي الفلس ــس الوطن ــا اجملل دع
واحتاداتهــا اإلقليميــة والدوليــة وفــي مقدمتهــا االحتــاد 
البرملانــي الدولــي للبنــاء علــى رســالة البرملانيــني 
اإلســرائيلي  االحتــالل  علــى  للضغــط  األوروبيــني 
ــي  ــي األراض ــتعماري ف ــم االس ــروع الض ــف مش لوق

الفلســطينية احملتلــة.

ــني، إن  ــوم االثن ــي الي ــان صحف ــي بي ــس ف ــال اجملل وق
رســالة 442 برملانيــاً أوروبيــاً مــن برملانــات 22 دولــة 
ــم  ــن قبله ــؤوال م ــعارا مس ــكّل استش ــة، تش أوروبي
فــي  الســالم  عمليــة  مبســتقبل  احملــدق  للخطــر 
املنطقــة، جــراء اســتمرار ســلطات االحتــالل فــي 
الشــرعية  وقــرارات  الدولــي  للقانــون  انتهاكاتهــا 
الدوليــة ذات الصلــة بالقضيــة الفلســطينية وخاصــة 
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2334 لعــام 2016.

 ورحــب اجمللــس مبا جــاء فــي رســالة البرملانيــني املوجهة 
لــوزراء اخلارجيــة األوروبيــني، ومطالبتهــم ممارســة املزيد 
ــف  ــرائيلي لوق ــالل اإلس ــى االحت ــوط عل ــن الضغ م

الضــم الفعلــي لألراضــي الفلســطينية احملتلــة.

وأثنــى علــى مــا جــاء فــي رســالة البرملانيــني بضــرورة 
العمــل علــى منــع االحتــالل مــن املضــي باتخــاذ 
ــة  ــع إمكاني ــأنها من ــن ش ــب م ــة اجلان ــوات أحادي خط
ــي ودول  ــاد األوروب ــث »االحت ــالم، وح ــى س ــل إل التوص
ــتخدام أدوات  ــة واس ــدرة قيادي ــار ق ــى إظه ــا عل أوروب
لوقــف  بحوزتهــا«،  موجــودة  متنوعــة  سياســية 
ــطيني  ــي الفلس ــي األراض ــرائيلية ف ــاكات اإلس االنته

ــة. احملتل

التخــاذ  األوروبــي  االحتــاد  اجمللــس حكومــات  ودعــا 
خطــوات عمليــة والبنــاء علــى هــذه الرســالة لوقــف 
الضــم الفعلــي الــذي يتقــدم بســرعة، وخاصــة زيــادة 
وتيــرة التوســع االســتيطاني الســريع وهــدم املمتلكات 
الفلســطينية وتشــريد أصحابهــا فــي إطــار برنامــج 
التهويــد الــذي متارســه ســلطات االحتــالل فــي دولــة 

ــة.1 ــطني احملتل فلس

التصنيــف  بإلغــاء  بايــدن  إدارة  يطالــب  اشــتية 
ــالم ــريك س ــا ش ــر واعتباره ــة التحري ــي« ملنظم »اإلرهاب

طالــب رئيــس الــوزراء محمــد إشــتية، أمــس، الرئيــس 

1  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األميركــي جــو بايــدن، بإلغــاء تصنيــف منظمــة 
وأن  إرهابيــة«،  »منظمــة  الفلســطينية  التحريــر 
يعتبرهــا »شــريك ســالم«، وذلــك خــالل كلمــة ألقاهــا 
ــاء مؤسســة  فــي االجتمــاع الثالــث عشــر جمللــس أمن
ــان  ــق بي ــاً، وف ــد إلكتروني ــذي ُعق ــات«، ال ــر عرف »ياس

ــه. ــن مكتب ــدر ع ص

ــى تواصــل مــع إدارة الرئيــس  وقــال إشــتية: »نحــن عل
االنتخابيــة  احلملــة  فــي  ســمعناه  ومــا  بايــدن، 
ــع،  ــى أرض الواق ــك عل مهــم، ولكــن يجــب ترجمــة ذل

القنصليــة واملكتــب ومتويــل األونــروا«.

مناســبة،  مــن  أكثــر  فــي  بايــدن،  إدارة  وأعلنــت 
فــي  األميركيــة  القنصليــة  فتــح  إعــادة  نيتهــا 
ــر  ــة التحري ــب منظم ــح مكت ــرقية، وفت ــدس الش الق
الفلســطينية لــدى واشــنطن، واســتئناف املســاعدات 
لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني 
»األونــروا«، وجميعهــا إجــراءات اعتبرهــا الفلســطينيون 
»عقابيــة« اتُّخــذت فــي عهــد الرئيــس الســابق دونالــد 

ــب. ترام

وأضــاف إشــتية: »لكــن األهــم هــو أن يصــدر الرئيــس 
التحريــر  منظمــة  أن  يعتبــر  مرســوماً  األميركــي 
الفلســطينية شــريك ســالم، وأن تصنيفهــا كداعمــة 

ــاً«. ــح الغي ــد أصب ــاب ق لإلره

وجــدد إشــتية دعــوة اجملتمــع الدولــي لالســتجابة 
ــاس،  ــود عب ــس محم ــا الرئي ــبق أن أطلقه ــادرة س ملب
لعقــد مؤمتــر دولــي للســالم »ضمــن مظلــة الشــرعية 

ــة«. ــة، والتعددي الدولي

مــن جهــة ثانيــة، التقــى إشــتية، أمــس، عبــر تقنيــة 
ــات  ــي الوالي ــطينية ف ــة الفلس ــع اجلالي ــو، م الفيدي
آخــر  معهــم  ناقــش  حيــث  األميركيــة،  املتحــدة 
واالقتصاديــة،  والصحيــة  السياســية  التطــورات 
فــي  العامــة  االنتخابــات  عقــد  إلــى  باإلضافــة 

2 فلســطني.

ــدة  ــف قاع ــة تكش ــار األميركي ــة باألقم ــورة حديث ص
ــدس ــرب الق ــريّة ق ــرائيلية س ــة إس أمني

الصناعيــة  باألقمــار  التصويــر  شــركة  التقطــت 
األميركيــة »بالنيــت البــس« منشــأة أمنيــة إســرائيلية 
ــور  ــوازاة الص ــك مب ــدس، وذل ــي الق ــوب غرب ــع جن تق
التــي التقطتهــا ألعمــال توســيع وتطويــر فــي مفاعــل 
ــوم  ــة أسوشــيتدبرس، ي ــا النــووي، ونشــرتها وكال دميون

2  جريدة األيام
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ــي. ــس املاض اخلمي

والصــور التــي التقطتهــا الشــركة األميركيــة كانــت 
ــس«،  ــة »هآرت ــرت صحيف ــا ذك ــق م ــة، وف ــودة عالي بج
أمــس. وأشــارت إلــى أن املنطقــة التــي مت تصويرهــا تقع 
ــط  ــي اخلرائ ــر ف ــيمش«، وتظه ــت ِش ــة »بي ــرب مدين غ
اإلســرائيلية أنهــا منطقــة مفتوحــة، وكمنطقــة 

ــي. ــران املدن ــط الطي ــي خرائ مغلقــة ف

إال أن الصحيفــة أكــدت أنــه توجــد فــي هــذه املنطقــة 
ــاف 2«  ــم »كَن ــرائيلي باس ــو اإلس ــالح اجل ــدة لس قاع
ــيكيوريتي«  ــال س ــع »غلوب ــاد موق ــا أف ــاح 2(، فيم )جن
ــة  ــدة ثالث ــذه القاع ــي ه ــد ف ــه توج ــي بأن اإللكترون
– أرض مــن طــراز  أســراب طائــرات لصواريــخ أرض 
»ياريحــو« القــادرة علــى حمــل رأس حربــي نــووي. 
ــذي  ــا ال ــاً م ــس واضح ــه لي ــة، فإن ــب الصحيف وحس
اســتدعى التقــاط هــذه الصــور، »ومــا إذا كان الهــدف 
ــكرية  ــطة عس ــول أنش ــر ح ــر آخ ــع نش ــك دف ــن ذل م

ــرائيل«. ــوبة إلس منس

ــطة  ــن أنش ــف ع ــى أن الكش ــة إل ــت الصحيف ولفت
نوويــة وباليســتية إســرائيلية نُشــر فــي وســائل إعــالم 
أجنبيــة عــدة مــرات فــي املاضــي، »علــى خلفيــة توترات 
بــني إدارات أميركيــة وإســرائيل تتعلــق باإلشــراف علــى 
األســلحة والنــووي. وصــور مفاعــل دميونــا نُشــرت فــي 
ــى  ــدن إل ــو باي ــس ج ــه الرئي ــعى في ــذي يس ــت ال الوق
اســتئناف االتفــاق النــووي مــع إيــران، علــى الرغــم مــن 

معارضــة رئيــس احلكومــة بنيامــني نتنياهــو«.

وكانــت »أسوشــيتدبرس« أفــادت فــي تقريرهــا، اخلميس 
ــات  ــى بعــد مئ ــأن أعمــال توســيع جتــري عل املاضــي، ب
ــل  ــذي يحم ــا، ال ــل دميون ــرب مفاع ــوب وغ ــار جن األمت
ــمعون  ــز ش ــي مرك ــة ف ــادة املعاجل ــة إع ــة ونقط القب

ــب. ــراء النق ــي صح ــة ف ــاث النووي ــس لألبح بيري

وتظهــر الصــور التــي حللتهــا »أسوشــيتدبرس« حفــرة 
بحجــم ملعــب كــرة قــدم، ومــن احملتمــل أن يشــير هــذا 
العمــق إلــى بنــاء مــن عــدة طوابــق يقــع اآلن علــى بعد 
أمتــار مــن املفاعــل القــدمي فــي مركــز شــمعون بيريــس 
ــن  ــرب م ــب، بالق ــراء النق ــي صح ــة ف ــاث النووي لألبح

بلــدة دميونــا.

ويذكــر أن املنشــأة هــي بالفعــل موطــن خملتبــرات حتــت 
األرض عمرهــا عقــود مــن الزمــن، تعيــد معاجلــة قضبان 
املفاعــل املســتهلكة للحصــول علــى البلوتونيــوم 
ــة  ــج القنبل ــلحة لبرنام ــع األس ــي صن ــتخدم ف املس

ــرائيلي. ــة اإلس النووي

وعلــى الرغــم مــن الكشــف عــن هــذه األعمــال، 
إال أن ســبب البنــاء ليــس واضحــاً، فيمــا لــم تــرد 
احلكومــة اإلســرائيلية علــى أســئلة مفصلــة قدمتهــا 

»أسوشــيتدبرس« حــول العمــل3.

الثاثاء 2021/3/2

االحتــال ميــدد اعتقــال فتــى مــن جنــن للمــرة 
الـ81

مــددت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم الثالثــاء، 
اعتقــال الفتــى قاســم خالــد أبــو بكــر )17 عامــا( مــن 
ــى  ــرة الـــ18 عل ــني، للم ــرب جن ــوب غ ــد جن ــدة يعب بل

ــي. التوال

وأفــادت والــدة املعتقــل أبــو بكــر، لـ«وفــا«، بــأن محكمة 
ســالم العســكرية مــددت اعتقــال جنلهــا حتــى 
الســادس عشــر مــن الشــهر اجلــاري، مشــيرة إلــى أنــه 
ــى ســجن  ــي اجللمــة إل ــق ف نقــل مــن قســم التحقي
ــه اعتقــل فــي الســابع عشــر مــن  »مجــدو«، علمــا أن

ــي.4 ــان املاض نيس

ــى  ــتولي عل ــآت ويس ــازل ومنش ــدم 4 من ــالل يه االحت
ــعفاط ــر ش ــن متاج ــلع م ــن الس ــات م ــة وكمي جراف

هدمــت قــوات االحتــالل 4 منــازل ومنشــآت فــي القدس 
وبيــت حلــم وباشــرت إجــراءات لهــدم عــدد آخــر، ونفــذت 
موجــة دهــم واعتقــاالت طالــت 26 مواطنــاً مــن أنحــاء 
ــن  ــلع م ــن الس ــات م ــى كمي ــتولت عل ــة، واس الضف
متاجــر مخيــم شــعفاط بحجــة منــع بيــع املنتجــات 
ــة  ــى جراف ــتولت عل ــا واس ــاك، كم ــطينية هن الفلس
باخلليــل، فــي حــني جتــددت اعتــداءات املســتوطنني التي 
كان أبرزهــا دهــس قطيــع أغنــام في األغــوار الشــمالية 
وحتطيــم اللوحــة اإللكترونيــة خلــزان امليــاه الــذي يغــذي 
قريــة عصيــرة القبليــة، فضــال عــن اقتحــام املســجد 

»األقصــى«.

ــد  ــة املقع ــزل عائل ــس من ــالل أم ــوات االحت ــت ق هدم
حــامت أبــو ريالــة، املؤلــف مــن طابقــني، فــي العيســوية 

ــك بحجــة عــدم الترخيــص.  بالقــدس، وذل

ــة  ــرة الرابع ــذه امل ــى أن ه ــة إل ــارد محلي ــارت مص وأش
ــة. ــو ريال ــة أب ــزل عائل ــم فيهــا هــدم من ــي يت الت

ــد  ــال محم ــن نض ــالل، املواط ــلطات االحت ــرت س وأجب
ــه  ــدم منزل ــى ه ــدس، عل ــلوان بالق ــن س ــالمية، م الس
ــي مــن مــرض  ــذي يعان بنفســه، علمــاً أن الســالمية ال

3  جريدة األيام
4  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الســرطان يعيــش وعائلتــه املؤلفــة مــن 5 أفــراد )بينهم 
ثالثــة أطفــال دون الســابعة(، فــي املنــزل املذكــور منــذ 

ــام 2019. ع

وفــي القــدس أيضــاً، أجبــرت ســلطات االحتــالل املواطن 
أدهــم طبــش أبــو اســنينة، ومواطنــاً مــن عائلــة 
الرجبــي، علــى هــدم منشــآتهم التجاريــة، الواقعــة في 
ــاء  ــة البن ــدس، بحج ــمال الق ــة ش ــة الصناعي املنطق
ــا  ــالل بهدمه ــات االحت ــتقوم آلي ــص، وإال س دون ترخي

ــة الهــدم«.5 ــع »تكاليــف عملي ــى دف وجتبرهــا عل

النشــر  مرحلــة  تطلــق  االنتخابــات  جلنــة 
االبتدائــي الناخبــن  واالعتــراض علــى ســجل 

أعلنــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة، أمــس، إطــالق 
ــني  ــجل الناخب ــى س ــراض عل ــر واالعت ــة النش مرحل
االبتدائــي وملــدة 3 أيــام تنتهــي مســاء يــوم غــد األربعاء، 
ــات  ــة لالنتخاب ــة املعلن ــدد القانوني ــاً للم ــك وفق وذل

.2021 الفلســطينية 

وأوضحــت اللجنــة فــي بيــان صحافــي أن مراكز النشــر 
ــغ عددهــا 1090 مركــزاً هــي نفســها  ــراض البال واالعت
التــي ســتجري فيهــا عمليــة االقتــراع، وســتفتح 
ــاً  ــة صباح ــن الثامن ــة م ــام الثالث ــالل األي ــا خ أبوابه
ولغايــة الثالثــة مســاء، يجــري خاللهــا اســتقبال 
بياناتهــم  مــن  التأكــد  فــي  الراغبــني  املواطنــني 
وتصحيحهــا، أو االعتــراض علــى تســجيل آخريــن فــي 
ســجل الناخبــني ممــن ليــس لهــم حــق االنتخــاب، مــن 
خــالل منــاذج خاصــة جتــري تعبئتهــا فــي مركــز النشــر 
واالعتــراض او فــي مكتــب املنطقــة االنتخابيــة وتقــرر 
ــن ان  ــن ألي مواط ــريع، وميك ــكل س ــا بش ــة فيه اللجن
ــة  ــى محكم ــه إل ــة بالتوج ــرار اللجن ــى ق ــرض عل يعت

ــاً. ــا نهائي ــون قراره ــي يك ــات والت ــا االنتخاب قضاي

وقالــت اللجنــة، إن أهميــة هــذه املرحلــة تتمثــل فــي 
أنهــا تتيــح اجملــال أمــام املواطنــني للتأكــد مــن صحــة 
ســجل الناخبــني والبيانــات الــواردة فيــه، او االعتــراض 
ــجل  ــا س ــي نهايته ــج ف ــن، لينت ــجيل آخري ــى تس عل
ــى  ــرى عل ــامل جُت ــق وش ــدث ودقي ــي مح ــني نهائ ناخب
ــقيها  ــطينية 2021؛ بش ــات الفلس ــه االنتخاب أساس

ــية. ــريعية والرئاس التش

ــن  ــني الذي ــزام املواطن ــرورة الت ــى ض ــة عل ــدت اجلن وأك
يتوجهــون ملراكــز النشــر واالعتــراض، بالبروتوكــول 
واإلجــراءات الصحيــة املقــرة ملنــع انتشــار فيــروس 
ــد،  ــاظ والتباع ــب االكتظ ــمل جتن ــي تش ــا، والت كورون

5  جريدة القدس

وارتــداء الكمامــات والقفــازات الواقيــة.6

الســفير االماراتــي يصــل إلــى إســرائيل: فخــور 
بشــدة، وأتشــرف أننــي أول ســفير

وصــل أول ســفير لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إلى 
إســرائيل، أمــس، وتعهــد ببنــاء عالقــات ثنائيــة جديــدة، 
وقــال مســؤولون، إنــه ســيبحث عــن موقــع للســفارة 

فــي منطقــة تــل أبيــب.

وقــدم الســفير أوراق اعتمــاده للرئيــس اإلســرائيلي 
ــس. ــني، أم ــني ريفل رؤوف

ــي  ــفير اإلمارات ــرائيلي بالس ــس اإلس ــب الرئي ــد رح وق
بالعربيــة قائــال، »أهــال وســهال بكــم«، قبــل أن يواصــل 

ــة. ــة العبري ــه باللغ تصريحات

ــرائيلي،  ــس اإلس ــاده للرئي ــه أوراق اعتم ــب تقدمي وعق
ــالل  ــدا خ ــيعمل جاه ــه س ــي، إن ــفير اإلمارات ــال الس ق
فتــرة عملــه علــى تعزيــز العالقــات بــني الدولتــني فــي 
ــن  ــال ع ــم، فض ــال والتعلي ــة واألعم ــاالت الثقاف مج

ــعبيهما. ــن وش ــني البلدي ــوة ب ــد الفج س

وأضــاف قائــال، إن »الرؤيــة التــي تبــدأ، اليــوم، هــي الرؤية 
التــي تســعى إلــى مســتقبل أكثر ازدهــارا واســتقرارا«.

ــن  ــدم م ــالده تق ــال، إن ب ــي قائ ــفير اإلمارات ــع الس وتاب
خــالل شــراكتها مــع إســرائيل »نهجــا حضاريــا جديدا« 

يهــدف إلــى »فتــح البــاب أمــام فــرص جديــدة«.7

األربعاء 2021/3/3

ــواب  ــد أب ــتوطنن عن ــتفزازي للمس ــل اس حف
ــى األقص

نفــذ مســتوطنون حفــل رقــص تخللــه شــرب للخمــور 
ــد  ــع »عي ــن م ــى، بالتزام ــجد األقص ــواب املس ــد أب عن
املســاخر« اليهــودي، أمــس األحــد، واقتحــم 230 منهــم 
ــنوا  ــالل، وش ــوات االحت ــة ق ــى« بحماي ــات »األقص باح
ــفرت  ــل، اس ــدس واخللي ــي الق ــداءات ف ــلة اعت سلس
ــش  ــن اجلي ــني ش ــي ح ــني، ف ــدة مواطن ــة ع ــن إصاب ع
ــل  ــا ال يق ــا م ــل خالله ــش اعتق ــم وتفتي ــات ده عملي
ــدار  ــدم ج ــة، وه ــاء الضف ــن أنح ــني م ــن 8 مواطن ع
منــزل قــرب احلــرب اإلبراهيمــي باخلليــل. وفــي اســتفزاز 
ــل  ــس حف ــتوطنون أم ــذ مس ــلمني نف ــاعر املس ملش
رقــص وشــرب للخمــور وعنــد ابــواب املســجد األقصــى 
املبــارك، خاصــة بابــي احلديــد والقطانــني، حيــث نشــر 

6  جريدة األيام
7  جريدة األيام
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ــني  ــع املرابط ــل، وموق ــات التواص ــر منص ــون عب مصل
ــتوطنني  ــو ملس ــع فيدي ــى مقاط ــجد األقص ــي املس ف
ــاب احلديــد وبأيديهــم زجاجــات  وهــم يرقصــون عنــد ب

خمــر.

ــى  ــجد األقص ــات املس ــتوطناً باح ــم 2030 مس واقتح
ــات  ــل اجلماع ــن قب ــه م ــوات القتحام ــد دع ــارك، بع املب
اإلســالمية  األوقــاف  ذكرتــه  ملــا  وفقــاً  املتطرفــة، 

ــدس. بالق

ــرائيلية،  ــد اإلس ــات املعب ــمى جماع ــا تس ــت م وكان
ــل  ــائل التواص ــر وس ــاً، عب ــبت ملصق ــت الس ــد وزع ق
االجتماعــي، دعــت مــن خاللــه القتحــام مركــزي 

للمســجد األقصــى. 

ــتوطنني،  ــن املس ــدد م ــم ع ــه، اقتح ــياق ذات ــي الس وف
إلــى  التاريخــي املفضــي  أمــس، ســوق القطانــني 
املســجد األقصــى، وأدوا طقوســاً تلموديــة، وســط 

ــالل. ــود االحت ــن جن ــددة م ــة مش حراس

واســتنكرت األوقــاف اإلســالمية قيــام مجموعــة مــن 
املســتوطنني باحتســاء اخلمــر والرقــص عنــد بــاب 
احلديــد وبــاب ســوق القطانــني، وحــذرت مــن اســتمرار 
هــذه االســتفزازات ملشــاعر املســلمني األمــر الــذي 
ــة  ــجد واملدين ــي املس ــع ف ــج الوض ــعل ويؤج ــد يش ق

ــره. ــالمي بأس ــم اإلس ــة والعال املقدس

األردنيــة  املغتربــني  وشــؤون  اخلارجيــة  وزارة  ودانــت 
ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــي املس ــاكات ف ــتمرار االنته اس
وآخرهــا ســماح الشــرطة اإلســرائيلية ملئــات املتطرفني 

ــاخر«. ــد »املس ــبة عي ــجد مبناس ــام املس باقتح

وأكــد الناطــق الرســمي باســم الــوزارة الســفير ضيــف 
اهلل علــي الفايــز أن اقتحامــات املتطرفــني حتــت حمايــة 
ــي  ــع القانون ــاص للوض ــاكاً صارخ ــد انته ــرطة تع الش
والتاريخــي وللقانــون الدولــي واللتزامــات إســرائيل، 
القــوة القائمــة باالحتــالل فــي القــدس الشــرقية 

ــة. احملتل

وشــدد علــى أن إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون املســجد 
القانونيــة  األردنيــة هــي اجلهــة  املبــارك  األقصــى 
ــؤون  ــة ش ــإدارة كاف ــري ب ــاص احلص ــة االختص صاحب

ــه.8 ــول إلي ــم الدخ ــرم وتنظي احل

األحمــد: 5 فصائــل ســتخوض االنتخابــات مــع 
فتح

قــال عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح، عــزام 
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ــت  ــل وافق ــة فصائ ــد، إن خمس ــس األح ــد، أم األحم
رســمياً علــى خــوض االنتخابــات التشــريعية بقائمــة 

ــح. ــة فت ــع حرك ــتركة م مش

وأكــد األحمــد فــي حديــث إلذاعــة »صــوت فلســطني« 
ــى  ــح عل ــة فت ــة حلرك ــة املركزي ــة اللجن ــى موافق عل
التــي أعلنــت  التحالــف مــع الفصائــل اخلمســة 
لالنتخابــات،  احلركــة  مــع  بالتحالــف  موافقتهــا 
مضيفــاً أن االتصــاالت بــدأت مــن أجــل االنفــاق النهائي 

ــتركة. ــة مش ــول لصيغ ــف والوص للتحال

ــل  ــة الفصائ وأضــاف أن النقاشــات مفتوحــة مــع بقي
بقائمــة  االنتخابــات  الدخــول لهــذه  األخــرى فــي 
أن حركــة حمــاس حتــى  إلــى  وأشــار  مشــتركة. 
ــون  ــع أن تك ــا، وتوق ــاق معه ــم االتف ــم يت ــة ل اللحظ
ــبة للتحالــف بــني  ــمة بالنس ــة حاس ــام القادم األي

الطرفــني أو عدمــه.9

“مســودة أميركيــة” التفاق ســوري – إســرائيلي 
ــل التخلــي  فــي 1102: اســتعادة اجلــوالن مقاب

عــن إيــران

ــة،  ــاطة أميركي ــل وس ــرائيل، بفض ــوريا وإس ــت س كان
ــة شــباط  ــع اتفــاق ســالم فــي نهاي ــة توقي ــى حاف عل
»الربيــع  ضمــن  االحتجاجــات  انــدالع  قبــل   ،2011

ــي«.  العرب

ــت  ــاق »ذهب ــودة اتف ــي مس ــيط األميرك ــاغ الوس ص
أبعــد بكثيــر مــن أي ورقــة ســابقة«، وتضمنــت قطــع 
دمشــق لـــ »العالقات العســكرية« مــع طهــران و«حزب 
اهلل« اللبنانــي، و«حتييــد« أي تهديــد إلســرائيل، مقابــل 
ــن  ــة م ــورية احملتل ــوالن الس ــات اجل ــتعادتها مرتفع اس
ــده  ــا أك ــذا م ــران 1967. ه ــط 4 حزي ــى خ ــرائيل، إل إس
ــني  ــوا منخرط ــؤولون كان ــط« مس ــرق األوس لـــ »الش
فــي املفاوضــات التــي قادهــا املبعــوث األميركــي فريــد 
هــوف بــني الرئيــس بشــار األســد ورئيــس الــوزراء 
بنيامــني نتنياهــو، وهــذا مــا أكده لـ »الشــرق األوســط« 
ــي  ــات الت ــي املفاوض ــني ف ــوا منخرط ــؤولون كان مس
ــس  ــني الرئي ــوف ب ــد ه ــي فري ــوث األميرك ــا املبع قاده
بشــار األســد ورئيس الــوزراء بنامــني نتنياهــو، وتضمنت 
عقــد جلســتني علــى األقــل مــع وزيــر اخلارجيــة الراحــل 
داودي،  ريــاض  القانونــي  واملستشــار  املعلــم،  وليــد 
ــورد،  ــرت ف ــابق روب ــي الس ــفير األميرك ــور الس بحض
وكان الرئيــس األميركــي األســبق بــاراك أوبامــا، ونائبــه 
وقتــذاك جــو بايــدن )الرئيــس احلالــي(، علــى علــم بهــذه 
ــرة  ــن وزي ــر م ــراط كبي ــع انخ ــرية، م ــات الس املفاوض
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اخلارجيــة هيــالري كلينتــون. ولــم يتوفــر تعليــق رســمي 
ــي  ــق الت ــن دمش ــات م ــذه املفاوض ــون ه ــى مضم عل
تعلــن دائمــاً التمســك بـــ »اســتعادة كامــل اجلــوالن« 

ــران«. ــع إي ــتراتيجية م ــة االس و«العالق

ــري،  ــون كي ــبق، ج ــي األس ــة األميرك ــر اخلارجي كان وزي
قــال فــي كتابــه »كل يــوم هــو يــوم إضافــي«، إن األســد 
بعــث إلــى الرئيــس أوبامــا مقترحــاً إلقامــة ســالم مــع 
ــراح  ــى االقت ــع عل ــا اطل ــو عندم ــرائيل، وإن نتنياه إس
وجــده »مثيــراً للدهشــة«. وقــال كيــري إنــه فــي عــام 
العالقــات  جلنــة  رئاســة  يتولــى  كان  بينمــا   ،2009
ــي  ــاول ف ــق وتن ــيوخ، زار دمش ــس الش ــة مبجل اخلارجي
اجتمــاع مــع األســد أمــوراً عــدة، بينهــا اتفــاق ســالم 
ــي  ــابقة ف ــاوالت الس ــوء أن احمل ــي ض ــرائيل، ف ــع إس م
ظــل حكومــات اســحق رابــني وشــيمون بيريــز وإيهــود 
ــني  ــى ب ــه األول ــالل فترت ــو )خ ــرت ونتنياه ــاراك وأومل ب

1996 و1999( انتهــت بالفشــل.

وقــال كيــري: »ســألني األســد مــا الــذي يحتــاج إليــه 
األمــر للدخــول فــي مفاوضــات ســالم حقيقيــة، علــى 
أمــل ضمــان عــودة اجلــوالن التــي فقدتهــا ســوريا 
حلســاب إســرائيل عــام 1967، أجبتــه بأنــه إذا كان 
ــألني  ــن. وس ــر معل ــرح غي ــدمي مقت ــه تق ــاداً، فعلي ج
عــن الصــورة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا االقتــراح، 
فشــاركت معــه أفــكاري، وبالفعــل، أصــدر توجيهــات 
إلــى أحــد كبــار مســاعديه بصياغــة خطاب من األســد 
ــاب،  ــذا اخلط ــي ه ــه ف ــري أن ــب كي ــا«. وكت ــى أوبام إل
طلــب مــن أوبامــا دعــم محادثــات ســالم جديــدة مــع 
إســرائيل، وأعلــن »اســتعداد ســوريا التخــاذ عــدد مــن 

ــرائيل«. ــن إس ــوالن م ــودة اجل ــل ع ــوات، مقاب اخلط

وبعــد اجتماعــه مــع األســد، توجــه فــي اليــوم التالــي 
جــواً إلــى إســرائيل، وجلــس مــع نتنياهــو الــذي كان قــد 
ــد  ــاب األس ــى خط ــه عل ــلطة و«أطلعت ــى الس ــاد إل ع
علــى اســتعداد لقــط كل هــذا الشــوط الطويــل، 
ــى  ــا كان عل ــر عم ــد بكثي ــة أبع ــى نقط ــول إل والوص

ــل«. ــن قب ــه م ــتعداد لتقدمي اس

وذكــر كيــري أنــه بعدمــا عرضــه علــى نتنياهــو، حمــل 
ــا  ــت إدارة أوبام ــنطن، وحاول ــى واش ــد« إل ــرض األس »ع
اختبــار مــدى جديــة الرئيــس الســوري، مــن خــالل طلب 
اتخــاذ »إجــراءات لبنــاء الثقــة« جتــاه كل مــن الواليــات 
املتحــدة وإســرائيل، بينهــا وقــف بعــض شــحنات 

األســلحة لـــ »حــزب اهلل«، األمــر الــذي لــم يحصــل.

وكتــب كيــري: »أتذكــر انني ســمعت أن األســد اســتمر 
فــي منــط الســلوك ذاتــه متامــاً جتــاه )حــزب اهلل( الــذي 
أخبرنــاه أن يتوقــف عنــه، كان ذلــك خيبــة أمــل، لكنــه 

لــم يكــن أمــراً مفاجئــاً«.

بعــد انطــالق مفاوضــات الســالم عقــب مؤمتــر مدريــد 
للســالم فــي 1991، جــرت محــاوالت بــني ســوريا 
وإســرائيل بلغــت ذروتهــا مــع رابــني عبــر مفاوضــات مــا 
يعــرف بـ »أرجــل الطاولــة األربــع«: االنســحاب، وعالقات 
الســلم، وترتيبــات األمــن، واجلــدول الزمنــي، وتضمنــت 
وإســرائيل،  أركان ســوريا  رئيســي  بــني  اجتماعــات 
بـــ  اإللتــزام  تضمنــت  علنيــة  ســرية  ومفاوضــات 
ــث إقامــة  ــحاب الكامــل« مــن اجلــوالن، وبح »االنس
»عالقــات ســلم طبيعيــة« وترتيبــات أمنيــة، والبحــث 
ــط  ــى اخل ــة عل ــات حدودي ــفارات وبواب ــح س ــي فت ف

ــران 1967. ــرض لـــ 4 حزي املفت

ــي 1995، حــاول  وبعــد اغتيــال رابــني فــي تشــرين الثان
بيريــز »التحليــق فــي الســماء باتفــاق ســالم مــع 
ســوريا«، واســتعجل املفاوضــات وصــوالً إلــى معاهــدة. 
ــا  ــة، لكنه ــات ثنائي ــدأت مفاوض ــة 1996، ب ــي بداي وف
انهــارت بعــد عمليــات انتخاريــة فــي تــل أبيــب 
وعســقالن والقــدس، وقتــذاك، أبلــغ الوفــد اإلســرائيلي 
ــركا، ان  ــاوض بأمي ــة تف ــي جلس ــوري، ف ــره الس نظي
»إيــران تقــف وراء الهجمــات إلفشــال املفاوضــات«، وأنه 
»يجــب أن تديــن ســوريا العمليــات اإلرهابيــة«، حســب 
قــول مصــدر مطلــع، انهــارت املفاوضــات، وذهــب بيريــز 
ــي  ــان الت ــي لبن ــب« ف ــد الغض ــة »عناقي ــى عملي إل

ــة. ــن احلكوم ــز( م ــه )بيري أخرجت

وبعــد تســلم نتنياهــو احلكومــة 1996، »فاوضــه«، 
ــال  ــل األعم ــر رج ــد، عب ــظ األس ــل حاف ــس الراح الرئي
األميركــي رونالــد الودر علــى اتفــاق تفصيلــي »متقــدم 
جــداً عــام 1998. كمــا أن خليفــة نتنياهــو، إيهــود باراك، 
عــرض لــدى اســتئناف املفاوضــات، وانعقــاد لقــاء بينــه 
ــر اخلارجيــة الســوري األســبق فــاروق الشــرع،  ــني وزي وب
ــون،  ــل كلينت ــبق بي ــي االس ــس األميرك ــة الرئي برعاي
االنســحاب مــن اجلــوالن حتــى خــط 4 يونيــو )حزيــران(، 
ــات  ــدت جلس ــن. وعق ــات األم ــالم وترتيب ــل الس مقاب
ــنطن،  ــرب واش ــيبردزتاون، ق ــي ش ــة ف ــل تفصيلي عم
ــال  ــث ق ــائك، حي ــاه الش ــف املي ــى مل ــز عل ــع تركي م
اإلســرائيليون إن »امليــاه خــط أحمــر«، وقــدم األميركيون 
ــاق  ــودة اتف ــة مس ــت مبثاب ــل« كان ــة عم ــذاك »ورق وقت

ســالم.

ــة املفاوضــات  ــام جول ــغ األميركيــني فــي خت ــاراك أبل ب
فــي بدايــة 2000 بأنــه ال يســتطيع عقــد اتفــاق ســالم 
ــتدعي  ــذي يس ــد« ال ــي املعق ــع الداخل ــبب »الوض بس
بلــدة  إلــى  العــودة  ثــم  إســرائيل،  إلــى  ذهابــه 
شــيبردوزتاون الســتئناف املفاوضــات، لكنــه لــم يعــد. 
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وفــي آذار 2000، كانــت آخــر محاولــة فــي عهــد األســد 
ــر  ــة، عب ــكالت صحي ــن مش ــي م ــذي كان يعان )األب( ال
ــة  ــارت القم ــاً انه ــف، أيض ــي جني ــون ف ــه كلينت لقائ
ــالف  ــراء اخل ــة، ج ــد 20 دقيق ــة بع ــورية – األميركي الس
ــا،  ــرة طبري ــاطئ بحي ــى ش ــوري إل ــول الس ــول الوص ح
وعــرض كلينتــون خريطــة خلــط 4 يونيــو )حزيــران( 
رفضهــا  قــد  كان  األســد  أمــام  طبريــا  وشــاطئ 
فــي  الرئاســة  األســد  بشــار  وتســلم  ســابقاً.ط 
ــر  ــة، إث ــي عزل ــوريا ف ــول س ــد دخ ــف 2000، وبع منتص
ــي  ــري ف ــق احلري ــي رفي ــوزراء اللبنان ــس ال ــال رئي اغتي
ــا  ــن رغبته ــر ع ــة بالتعبي ــق مرون ــت دمش 2005، قدم
فــي مفاوضــات مــع تــل أبيــب لـــ »فــك عزلة واشــنطن 
عبــر عمليــة تفاوضيــة مــع تــل أبيــب«، وقتهــا، رعــت 
تركيــا فــي 2008 محادثــات وصلــت إلــى حــد التفكيــر 
ــن  ــة م ــاطة هاتفي ــرة، بوس ــات مباش ــب مفاوض بترتي
رجــب طيــب إردغــان واألســد وأوملــرت نهايــة 2008، قبــل 
ــة ذاك  أن تنهــار بقصــف إســرائيلي لقطــاع غــزة نهاي

ــام. الع

ــر  ــة، وجءا روب ــم األميركي ــة، ث ــة األوروبي ــت العزل انته
فــورد ســفيراً أميركيــاً إلــى دمشــق، وفــي 2010، بنــت 
واشــنطن علــى جهــود ســابقة، بينهــا جهــود انقــرة، 
ــني  ــالم، وتعي ــار الس ــل مس ــا بتفعي ــة إدارة أوبام ورغب
ــاوض  ــار التف ــار مس ــل الختب ــورج ميتش ــا ج مبعوثه
الســوري – اإلســرائيلي. واتســمت احملاولــة األخيــرة 
بالســرية، وكان عــدد العارفــني مبســار التفــاوض محدوداً 
فــي كل دولــة، ومــن اجلانــب األميركــي، كان علــى علــم 
ــن  ــار األم ــون، ومستش ــدن وكلينت ــا وباي ــن أوبام كل م
ــل  ــي ت ــي ف ــفير األميرك ــون، والس ــوم دونيل ــي ت القوم
ــق  ــي دمش ــي ف ــفير األميرك ــابيرو، والس ــب دان ش أبي
روبــرت فــورد. ومــن اجلانــب الســوري، علــم باملفاوضــات 
بدرجــات متفاوتــة كل مــن األســد واملعلــم وداودي، حيث 
عقــدت جلســات بــني املعلــم وداودي وهــوف وفــورد. وفي 
إســرائيل، حصــرت لقــاءات هــوف بنتنياهــو فــي مقــر 
اإلقامــة الرســمية لرئيــس الــوزراء، بحضــور بــاراك وزيــر 

الدفــاع. 

آخــر لقــاء هــذه الوســاطة، كان بــني األســود وهــوف في 
ــر،  ــا ومص ــي ليبي ــني ف ــي نظام ــباط 2011، أي ف 28 ش
وبــدأت مظاهراتــه فــي دمشــق. وروى هــوف الــذي عمــل 
علــى صــوغ مســودة االتفــاق أن األفــكار تضمنــت 
تخلــي دمشــق عــن »العالقــات العســكرية« مــع 
ــل االنســحاب اإلســرائيلي  طهــران و«حــزب اهلل«، مقاب

ــران. ــى خــط 4 حزي مــن اجلــوالن إل

ــي  ــش األميرك ــي اجلي ــابق ف ــد الس ــوف، القائ وكان ه
ــازع  ــق املتن ــدود باملناط ــيم احل ــال ترس ــي مج ــر ف اخلبي

عليهــا، أول شــخص رســم علــى األرض خــط 4 يونيــو 
)حزيــران( فــي بدايــات تســعينيات القــرن املاضــي. ويروي 
فــورد لـــ »الشــرق األوســط« أن هــوف لــدى وصولــه إلى 
دمشــق، طلــب عــدم حضــور لقائــه )هــوف مــع األســد 
وأنــه وافــق علــى ذلــك شــرط أن ينــام هــوف فــي منزله، 
مقــر الســفير األميركــي فــي دمشــق، وقــال: »اتصلــت 
بــه هاتفيــاً علــى خــط مفتــوح كــي تســمع اخملابــرات 
ــام  ــرط أن تن ــق ش ــا مواف ــت، أن ــا، وقل ــورية حديثن الس
فــي مقــر اإلقامــة اخلــاص بالســفير، انــت ومســاعدك، 
ــا  ــذا م ــد، وه ــق واح ــا فري ــوريون أنن ــرف الس ــي تع ك
حصــل. كمــا أن هــوف أخبرنــي مبضمــون اللقــاء، وأتــرك 
لــه ذكــر تفاصيــل مــا حصــل فــي اللقــاء مــع األســد 

واملفاوضــات عمومــاً«.

وقــد تضمنــت وثائــق هــوف، حســب تقاريــر إســرائيلية 
علــى  اعتمــدت  املفاوضــات  أن   ،2012 فــي  نشــرت 
اســتعداد نتنياهــو للعــودة إلــى حــدود 4 يونيــو )حزيران( 
ــى  ــة عل ــيطرة الكامل ــق الس ــي دمش ــا يعط 1967، م
اجلــوالن، مقابــل اتفــاق ســالم شــامل، يتضمــن »توقعاً« 

ــران. إســرائيلياً بقطــع العالقــات بــني ســوريا وإي

ــى مضمــون  وحســب اعتقــاد مســؤولني مطلعــني عل
احملادثــات، كان هــوف »مقتنعــاً بــأن اتفــاق الســالم 
ممكــن، بحيــث ينهــي األســد عالقتــه مــع إيــران و)حــزب 
اهلل(، ويتحــول فــي حتالفاتــه إلــى أميــركا والــدول 
العربيــة املعتدلــة«. وقــال أحــد املســؤولني لـــ »الشــرق 
األوســط«: »لــم اشــاهد مســودة اتفــاق ســالم، كانــت 
ــؤول  ــر مس ــة«. وذك ــس النهاي ــاوض، ولي ــة للتف بداي
ــى  ــا عل ــني اتفق ــاً أن الطرف ــن واضح ــم يك ــر: »ل آخ
جــدول زمنــي محــدد، أو توصــال إلــى حــل مســألة امليــاه 
فــي اجلــوالن، ســوريا كانــت تقــول إنــه ال حــق إلســرائيل 
بامليــاه وراء خــط 4 يونيــو )حزيــران(، فيمــا كان إســرائيل 
ــط  ــش وراء خ ــا جي ــن لديه ــو يك ــى ل ــه حت ــول إن تق
ــتياً  ــوراً لوجيس ــد حض ــا تري ــران(، فإنه ــو )حزي 4 يوني
يســمح بالوصــول إلــى امليــاه«. وكان اخلــالف حــول املياه 
ــا أحــد األســباب التــي أدت إلــى انهيــار  وشــاطئ طبري
قمــة األســد – كلينتــون فــي مــارس )آذار( 2000، حيــث 
أصــر الرئيــس الســوري الراحــل علــى »وضــع قدميــه« 
فــي ميــاه البحيــرة، األمــر الــذي رفضــه بــاراك وقتــذاك، 
ــاطئ  ــاً بالش ــاً محيط ــرائيليون طريق ــام اإلس ــل أق ب
ــاق  ــذرا دون اتف ــا متع ــوري إليه ــول الس ــل الوص يجع
ــاطة  ــول إن وس ــن يق ــاك م ــوض، هن ــوبه أي غم ال يش
هــوف كانــت »شــرطية – افتراضيــة«، كمــا حصــل فــي 
ــة  ــر اخلارجي ــاد وزي ــا ق ــعينيات، عندم ــف التس منتص
وارن كريســو مفاوضــات حتــت  األســبق  األميركــي 
ــاذا  ــت اقتراحــا لألســد: »م ــو؟«، تضمن ــاذا ل ــوان »م عن
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لــو تعهــد رابــني باالنســحاب الكامــل مــن اجلــوالن؟ إذا 
وافــق األســد علــى مطالــب تتضمــن عالقــات الســلم 
ــي  ــه ف ــؤولني إن ــد املس ــول أح ــة. ويق ــات أمني وترتيب
وســاطة هــوف، أبــدى نتنياهــو »االســتعداد لالنســحاب 
الكامــل مــن اجلــوالن، إذا وافــق الســوريون علــى اتفــاق 
ــع  ــة، وقط ــات اإلقليمي ــر التوجه ــن تغيي ــالم يتضم س

ــران«. ــات مــع إي العالق

وقــال مســؤول أميركــي ســابق علــى اطــالع علــى امللف 
لـــ »الشــرق األوســط«: »فيمــا يتعلــق بجديــة الطرفني، 
ــرطية:  ــت ش ــات كان ــداً، املفاوض ــك أب ــي ذل ــك ف ال ش
ــي  ــتراتيجياً ف ــراً اس ــدون تغيي ــوا يري ــرائيليون كان اإلس
التوجــه الســوري، وســوريا كانــت تريــد إعــادة كل 
ــر  ــل كثي ــد حص ــران، وق ــط 4 حزي ــى خ ــي حت األراض
ــن  ــم يك ــركا ل ــني«. وزاد: »أمي ــن الطرف ــدم م ــن التق م
ــة املفاوضــات. األســد ونتنياهــو  لديهــا أي شــك بجدي
ــرف  ــيذهب الط ــد س ــى اي ح ــة إل ــني ملعرف ــا جدي كان
ــو  ــن نتنياه ــر م ــدم كبي ــاك تق ــاً كان هن ــر. أيض اآلخ
ــابق.  ــت س ــن أي وق ــر م ــي أكث ــوع األراض ــي موض ف
لقــاء هــوف مــع األســد فــي 28 شــباط أعطــى إشــارة 

ــه«.  ــوم ب ــد أن يق ــن لألس ــا ميك ــة مل واضح

ويحــرص األميركيــون علــى القــول إن املســودة اخلطيــة 
ــك أن  ــم، ذل ــر مه ــو »أم ــة، وه ــت أميركي ــاق كان لالتف
املبعــوث األميركــي ميتشــل لــم يقــم بصــوغ أي ورقــة 
ــازن(،  ــو م ــاس )أب ــود عب ــس محم ــو والرئي ــني نتنياه ب
أيضــاً، هنــاك تأكيــداص أميركــي علــى عــدم حصــول 
ــاوض  ــل كان التف ــرائيلي، ب ــوري – إس ــر س ــاء مباش لق

عبــر هــوف.

ــات أهميــة  تكتســب احملاولــة األخيــرة مــن املفاوض
االحتجاجــات  النــدالع  العاشــرة  الذكــرى  عشــية 
ــي  ــب الرئيس ــكو )الالع ــاً أن موس ــورية، خصوص الس
ــني  ــة« ب ــاء الثق ــاطة لـــ »بن ــود وس ــوريا( تق ــي س ف
ــة  ــا صفق ــر بينه ــن عناص ــب، تضم ــل أبي ــق وت دمش
تبــادل األســرى، وإعــادة رفــاة جنــود إســرائيليني، ورعايــة 
عــودة العمــل بـــ »اتفــاق فــك االشــتباك« فــي اجلــوالن 
ــوريا.  ــوب س ــن جن ــياتها ع ــران وميليش ــاد إي 2018، وإبع

وهنــاك أهميــة أخــرى بعــد تــردد أنبــاء عــن اهتمــام دول 
ــد  ــب، أو عق ــل أبي ــش وت ــني دم ــة ب ــح أقني ــة بفت عربي
اجتماعــات ســرية الختبــار إمكانــات عقــد اتفاق ســالم، 
و«االبتعــاد« عــن إيــران، مقابــل تقــدمي »حوافــز« ماليــة 

تخــص إعمــار ســوريا وحــل مشــكالتها االقتصاديــة.

باملفاضــات  علنيــاً  اهتمامــاً  أبيــب  تــل  تبــد  لــم 
ــد  ــس دونال ــالن الرئي ــد إع ــاً بع ــية، خصوص السياس
ــوالن  ــى اجل ــرائيلية« عل ــيادة اإلس ــد »الس ــب تأيي ترم

فــي 2019، واســتمرارها فــي شــن غــارات علــى »مواقــع 
إيرانيــة« فــي ســوريا.كما أن دمشــق لــم تبــد اهتمامــاً 
علنيــاً باتفــاق ســالم ال يتضمــن »االنســحاب الكامــل« 
ــتراتيجية  ــا االس ــه بعالقته ــر في ــوالن، و«تغام ــن اجل م

ــران«.  ــع إي م

ومــن جهتــه، قال فورد لـ »الشــرق األوســط«: »ســيكون 
ــع  ــالم م ــاق س ــع اتف ــاً توقي ــد حالي ــى األس ــاً عل صعب
إســرائيل، إال إذا حصــل فــي املقابــل علــى الكثيــر، ألنــه 
ــياتها  ــران وميليش ــن إي ــم م ــى الدع ــاً إل ــاج حالي يحت
و)حــزب اهلل(: إذا خرجــوا مــن ســوريا، فمــن سيســاعد 
النظــام علــى الســيطرة علــى الباديــة الســورية 
وحمــص والســويداء وجــزء مــن درعــا؟. وأضــاف: »هــل 
ــة  ــة غريب ــاعدات مالي ــى مس ــق عل ــتحصل دمش س
ــفارة  ــح س ــالم وفت ــاق س ــد اتف ــع األس ــو وق ــى ل حت
إســرائيلية فــي دمشــق؟ مــن الصعــب تدفــق األمــوال 
وإزالــة العقوبــات بعــد كل اجلرائــم التــي حصلــت فــي 
ســوريا. مــن املمكــن إزالــة بعــض العقوبــات األميركيــة 
ــي  ــل ف ــة أو التدخ ــات إرهابي ــإدراج منظم ــة ب اخلاص

ــتثنائات.  ــض االس ــان أو بع لبن

ووصــول مســاعدات عربيــة وأوروبيــة، لكــن قانــون 
قيصــر »الــذي بــدأ تنفيــذه منتصــف العــام املاضــي«، 
ــاك  ــون هن ــن يك ــاً: »ل ــاطة«، متابع ــي ببس ــن يلغ ل
تعاطــف فــي أميــركا مــع األســد، حتــى لــو مت توقيــع 
ــي  ــدم ف ــن أن يق ــا ميك ــدود مل ــاك ح ــالم. هن ــاق س اتف

ــالم«. ــاق س ــل أي اتف مقاب

فــي املقابــل، قــال مســؤول عربــي مطلــع علــى موقــف 
دمشــق: »صعــب أن يقبــل النظــام توقيــع اتفــاق ســالم 
ــب  ــوالن، صع ــل اجل ــتعادة كام ــح باس ــان واض دون ضم

أيضــاً أن يبتعــد النظــام كليــاً عــن إيــران«.

ــى  ــع عل ــر مطل ــؤول كبي ــول مس ــني، يق ــني املوقف وب
ــركا:  ــة وأمي ــرائيل واملنطق ــوريا واس ــي س ــع ف الوض
»رمبــا كان ذلــك الفصــل األخيــر فــي جهــود البحــث عن 
اتفــاق ســالم بــني ســوريا وإســرائيل، كمــا عرفنــاه فــي 
ــي أحســن األحــوال،  ــد يحصــل، ف ــة، ق العقــود املاضي
ــاه  ــد، لكنــه مختلــف عمــا قرأن تفاهــم أو اتفــاق جدي

ــود«.10 ــه لعق ــاه ألجل وفاوضن

التميمــي: قــرار »اجلنائيــة الدوليــة« انتصــار لإلنســانية 
واحتــرام للعدالــة واملواثيــق الدوليــة

 رحــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي منظمــة التحرير 
ــرة حقــوق االنســان واجملتمــع  الفلســطينية، رئيــس دائ
املدنــي، احمــد ســعيد التميمــي، بقــرار احملكمــة 

10  جريدة القدس
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ــميا  ــق رس ــراءات التحقي ــدء إج ــة بب ــة الدولي اجلنائي
بجرائــم االحتــالل التــي ارتكبهــا ومــا زال فــي األراضــي 

ــة. ــطينية احملتل الفلس

وقــال التميمــي فــي بيــان لــه اليــوم األربعــاء »إن هــذا 
القــرار انتصــار لإلنســانية واحتــرام للعدالــة والقوانــني 
ــة  ــار للقضي ــون انتص ــل ان يك ــة، قب ــق الدولي واملواثي
إرادة احملكمــة  ويعبــر عــن  العادلــة،  الفلســطينية 
التــي تســتند الــى قيــم العدالــة اإلنســانية وتعكــس 
ــوط  ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــتقالليتها عل ــة اس حقيق

ــا« ــرض له ــي تتع الت

ــون  ــن ليك ــم يك ــاز ل ــذا اإلجن ــي »ان ه ــاف التميم وأض
ــادة  ــه القي ــذي بذلت ــي ال ــل املضن ــود والعم ــوال اجله ل
الفلســطينية ووزارة اخلارجيــة ومؤسســات حقــوق 
االنســان الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، التــي 

ــق« ــاق احل ــل احق ــن اج ــت م تكاتف

واعتبــر التميمــي هــذا القــرار »خطــوة جديــة حملاكمــة 
ــق  ــة بح ــم املتواصل ــى جرائمه ــه عل ــالل وقادت االحت
الشــعب الفلســطيني، واجــراء جــاد ســيضع االحتــالل 

ــة«.11 ــه حتــت احملاكمــة واالدان وقادت

هــدم منــازل ومنشــآت فــي مســافر يطــا وبتيــر 
ومســتوطنون يعتــدون فــي نابلــس واخلليــل

ــة  ــدم ثالث ــى ه ــس، عل ــالل، أم ــوات االحت ــت ق أقدم
منــازل وغرفــة ســكنية وحظيــرة فــي مواقــع متفرقــة 
مبحافظــة اخلليــل، وغرفتــني ســكنيتني فــي بلــدة بتيــر 
ــة  ــي قري ــزل ف ــدم من ــرت به ــم، وأخط ــت حل ــرب بي غ
بيــت إكســا، شــمال غربــي القــدس، فــي الوقــت الــذي 
ــوا  ــم وهاجم ــن اعتداءاته ــتوطنون م ــه املس ــد في صع
خاللهــا بلــدة جالــود، جنــوب نابلــس، وحــاول أحدهــم 
ــم  ــس، واقتح ــمال نابل ــني ش ــن املواطن ــدد م ــس ع ده
ــمال  ــر، ش ــت أم ــدة بي ــي بل ــة ف ــي زراعي ــر أراض آخ

ــل. اخللي

ــة  ــازل وغرف ــة من ــالل ثالث ــوات االحت ــت ق ــد هدم فق
 سكنية في مسافر يطا، جنوب اخلليل. 

وأفــاد منســق جلــان احلمايــة والصمــود فــؤاد العمــور بأن 
قــوات االحتــالل هدمــت ثالثــة منــازل فــي منطقــة خلة 
ــود  ــص، وتع ــدم الترخي ــة ع ــا، بحج ــرق يط ــع ش الضب

ملكيتهــا للشــقيقني جابــر وعامــر دبابســة.

وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل تســتهدف منطقــة خلة 
الضبــع، من خــالل هــدم مســاكن املواطنني واالســتيالء 
إجبارهــم  بهــدف  ومالحقتهــم،  أراضيهــم  علــى 

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 على الرحيل منها لصالح االستيطان. 
وفــي الســياق ذاتــه، قــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان 
ــتيطان: إن  ــدار واالس ــة اجل ــة ملقاوم ــعبية والوطني الش
قــوات االحتــالل هدمــت غرفــة ســكنية فــي منطقــة 
احلمــرة قــرب قريــة توانــي، شــرق يطــا، تعــود ملكيتهــا 

للمواطــن حــامت محمــود مخامــرة.

وفــي احملافظــة نفســها، هدمــت قــوات االحتــالل 
ــوب  ــف، جن ــة املواشــي فــي منطقــة زي ــرة لتربي حظي

ــل. اخللي

ــت  ــالل هدم ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــدت مص وأك
حظيــرة مبســاحة تقــدر بـــ200 متــر مربــع، تعــود 
للمواطــن فريــد خضــر اجلعبــري )70 عامــاً(، واســتولت 

ــا. ــى محتوياته عل

ــلطات  ــت س ــم، هدم ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــي بل ف
ــدمي. ــى ق ــني ملبن ــكنيتني تابعت ــني س ــالل غرفت  االحت

ــدار  ــة اجل ــة مقاوم ــؤول جلن ــان مس ــان علي ــاد غس وأف
واالســتيطان فــي بتيــر بــأن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
ــارع  ــي ش ــة ف ــن« الواقع ــة »الباط ــت منطق اقتحم
ــت  ــدة، وهدم ــرب البل ــد غ ــكة احلدي ــرب س ــور ق القب
ــود  ــدمي يع ــى ق ــا ملبن ــا أضيفت ــني كانت ــني جديدت غرفت
ــص.12 ــدم الترخي ــة ع ــة، بحج ــة عوين ــن عائل ــن م ملواط

أريحــا: اعتصــام أمــام الصليــب األحمر إســنادا 
لأســرى فــي ســجون االحتال

االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى  أهالــي  شــارك 
ــمية  ــات الرس ــي الفعالي ــن ممثل ــدد م ــرائيلي، وع اإلس
واألهالــي فــي محافظــة أريحــا واألغــوار، اليــوم األربعاء، 
ــب  ــر الصلي ــام مق ــرى، أم ــنادا لألس ــام إس ــي اعتص ف

ــا. ــة أريح ــط مدين ــي وس ــر الدول األحم

وطالــب احلضــور اجملتمــع الدولــي واملنظمــات احلقوقيــة 
والصحيــة بالضغــط علــى حكومــة االحتــالل لإلفــراج 
عــن األســرى، خاصــة النســاء واألطفــال وكبــار الســن 
املتعلقــة  الدوليــة  االتفاقــات  وتطبيــق  واملرضــى، 

ــة. ــروط الصحي ــر الش ــانية وتوفي ــة اإلنس باملعامل

ــل،  ــو العس ــاد أب ــوار جه ــا واألغ ــظ أريح ــال محاف وق
ــرانا  ــام، إن أس ــي االعتص ــاركته ف ــالل مش ــا«، خ لـ«وف
ــى  ــم عل ــا، وه ــا وكرامتن ــوان حريتن ــم عن ــل ه البواس
رأس أولويــات واهتمــام ومتابعــة الرئيــس محمــود 

عبــاس، مشــيدا بتضحياتهــم وصمودهــم.13

12  جريدة األيام
13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اجمللــس الوطنــي: قــرار اجلنائيــة الدوليــة بدايــة 
الشــروع فــي انصــاف شــعبنا

قــال اجمللــس الوطنــي الفلســطيني: إن إعــالن املدعيــة 
ــودا،  ــو بنس ــة فات ــة الدولي ــة اجلنائي ــة للمحكم العام
ــي  ــع ف ــق بالوض ــق يتعل ــراء حتقي ــا بإج ــدء مكتبه ب
إنصــاف شــعبنا  فــي  الشــروع  بدايــة  فلســطني، 

ــه. ــراه ومعتقلي ــهدائه وأس وش

وأضــاف اجمللــس فــي بيــان لــه، مســاء اليــوم األربعــاء، 
ــار  ــي مس ــة ف ــة نوعي ــكّل مرحل ــرار يش ــذا الق أن ه
وانتصــار  الدوليــة إلســرائيل،  القانونيــة  املســاءلة 
مشــهود للدبلوماســية الفلســطينية، آمال أن يشــكّل 
ــه. ــه وارهاب ــة جرائم ــن مواصل ــالل م ــا لالحت ــك رادع ذل

وأوضــح أن هــذا القــرار هــو أول خطــوة عمليــة باجتــاه 
العقــاب مبجرمــي احلــرب  بإنــزال  العدالــة  حتقيــق 
ــة  ــم اليومي ــي جرائمه ــون ف ــن مُيعن ــرائيليني الذي اإلس

ــا. ــعبنا وأرضن ــق ش بح

وأكــد اجمللــس أن هــذا القــرار يأتــي فــي وقت تشــتد فيه 
ــم االحتــالل واملســتوطنني فــي ممارســة سياســة  جرائ
التطهيــر العرقــي بحــق الشــعب الفلســطيني واألرض 
ــاء  ــي وبن ــى األراض ــتيالء عل ــوت واالس ــدم للبي ــن ه م
للمســتوطنات، واقتحــام للمقدســات، واعتقــال علــى 

مــدار الســاعة، وقتــل األبريــاء بــدم بــارد.

بالتحقيــق  البــدء  علــى  الدوليــة  اجلنائيــة  وحــّث 
ــم  ــة اجلرائ ــي كاف ــث يغط ــى األرض بحي ــي عل الفعل
ــي تدخــل فــي اختصــاص  ــة والت اإلســرائيلية املتواصل
احملكمــة )االســتيطان، العــدوان علــى غــزة، واملعتقلــني(، 
ــق بهــذه  رغــم موقــف إســرائيل الرافــض لفتــح حتقي

ــادم. ــن أو التق ــرور الزم ــقط مب ــي ال تس ــم، والت اجلرائ

ــزال  ــاءلة وإن ــة ومس ــس: آن األوان حملاكم ــم اجملل واختت
ــيني  ــادة السياس ــن الق ــم م ــي اجلرائ ــاب مبقترف العق
اإلرهابيــة  واملنظمــات  اإلســرائيليني  والعســكريني 
اإلســرائيلية االســتيطانية كمنظمــة »تدفيــع الثمــن« 
ــث  ــي تعي ــد« الت ــارس اجلدي ــالل« و«احل ــبيبة الت و »ش
ــة،  ــطينية احملتل ــألرض الفلس ــرقة ل ــا وس ــال وإرهاب قت
ــني  ــا للمواطن ــطينية، وترهيب ــزارع الفلس ــا للم وحرق

ــزل.14 الع

أريحــا: اعتصــام أمــام الصليــب األحمر إســنادا 
لأســرى فــي ســجون االحتال

االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى  أهالــي  شــارك 

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــمية  ــات الرس ــي الفعالي ــن ممثل ــدد م ــرائيلي، وع اإلس
واألهالــي فــي محافظــة أريحــا واألغــوار، اليــوم األربعاء، 
ــب  ــر الصلي ــام مق ــرى، أم ــنادا لألس ــام إس ــي اعتص ف

ــا. ــة أريح ــط مدين ــي وس ــر الدول األحم

وطالــب احلضــور اجملتمــع الدولــي واملنظمــات احلقوقيــة 
والصحيــة بالضغــط علــى حكومــة االحتــالل لإلفــراج 
عــن األســرى، خاصــة النســاء واألطفــال وكبــار الســن 
املتعلقــة  الدوليــة  االتفاقــات  وتطبيــق  واملرضــى، 

ــة. ــروط الصحي ــر الش ــانية وتوفي ــة اإلنس باملعامل

ــل،  ــو العس ــاد أب ــوار جه ــا واألغ ــظ أريح ــال محاف وق
ــرانا  ــام، إن أس ــي االعتص ــاركته ف ــالل مش ــا«، خ لـ«وف
ــى  ــم عل ــا، وه ــا وكرامتن ــوان حريتن ــم عن ــل ه البواس
رأس أولويــات واهتمــام ومتابعــة الرئيــس محمــود 

عبــاس، مشــيدا بتضحياتهــم وصمودهــم.15

اخلميس 2021/3/4

للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  قــرار  “فــدا« 
احلــق  ملنطــق  انتصــار  الدوليــة  اجلنائيــة 

العالــم فــي  والعدالــة 

املطلــوب اآلن توحيــد كل اجلهــود إلجنــاز ســجل مهنــي 
يوثــق جرائــم االحتــالل

قــال االحتــاد الدميقراطــي الفلســطيني »فــدا« إن قــرار 
ــح  ــة فت ــة الدولي ــة اجلنائي ــة للمحكم ــة العام املدعي
ــطني  ــي فلس ــة ف ــل باحلال ــا يتص ــي فيم ــق جنائ حتقي
ــاة  ــة لدع ــة ونكس ــق والعدال ــق احل ــار ملنط ــو انتص ه
شــريعة الغــاب التــي حاولــت إســرائيل، القــوة القائمة 
ــم  ــم بدع ــتوى العال ــى مس ــويقها عل ــالل، تس باالحت
ــات  ــة الوالي ــة وخاص ــتعمارية الدولي ــوى االس ــن الق م
ــرة  ــن فت ــا م ــتفيدة خصوص ــة مس ــدة األمريكي املتح
ــب. ــرف ترم ــعبوي املنص ــري والش ــدة للعنص ــم البائ احلك

ــوم اخلميــس، أن  ــان أصــدره، الي وأضــاف »فــدا«، فــي بي
ــه يبعــث برســالة ايجابيــة، ليــس لشــعبنا  القــرار ذات
ــعوب  ــكل الش ــل ل ــط، ب ــوم فق ــطيني املظل الفلس
أن  مفادهــا  العالــم،  فــي  للظلــم  تتعــرض  التــي 
ــن  ــم ضــد االنســانية ل ــم احلــرب واجلرائ مرتكبــي جرائ
ــة،  ــي النهاي ــم، ف ــاب، وأن مصيره ــن العق ــوا م يفلت
الســجن والعقــاب العــادل الــذي يســتحقون علــى مــا 
ــأس  ــكان للي ــي ال م ــة، وبالتال ــم اآلثم ــت أياديه اقترف

ــرة. ــة واحل ــعوب املناضل ــوس الش ــي قام ف

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأدان »فــدا« املوقــف األمريكــي املؤيــد لكيــان االحتــالل 
االســرائيلي فــي معارضــة قــرار املدعيــة العامــة 
ــذا  ــل ه ــرا أن مث ــة، معتب ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
املوقــف يلقــي بظــالل قامتــة علــى صدقيــة توجهــات 
االدارة األمريكيــة اجلديــدة ويشــكك بصدقيــة موقفهــا 
ــة  ــاج سياس ــة انته ــني وإمكاني ــل الدولت ــاز حل املنح
تغــادر مربــع املعاييــر املزدوجــة التــي عرفــت بهــا االدارات 

ــة. ــة املتعاقب األمريكي

وشــدد علــى أن املطلــوب اآلن، وبعــد هــذا القــرار العادل، 
هــو توحيد وتنســيق جهــود كل اجلهــات الفلســطينية 
االنســان  حقــوق  منظمــات  خاصــة  العالقــة،  ذات 
واللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان وجلنــة 
إعمــار اخلليــل ونقابــة احملامــني، والعمــل معــا مــع وزارة 
ــي  ــوان ف ــة الفلســطينية، كونهــا اجلهــة العن اخلارجي
هــذا امللــف، والتواصــل مــع املواطنــني الفلســطينيني 
ــن  ــة، م ــالل اخملتلف ــم االحت ــا جلرائ ــوا ضحاي ــن كان الذي
أجــل إجنــاز ســجل يوثــق بشــكل مهنــي تلــك اجلرائــم 

مــن أجــل الذهــاب بــه إلــى احملكمــة.

ــذه  ــا ه ــطينيني ضحاي ــني الفلس ــدا« املواطن ــا »ف ودع
ــة  ــات ذات العالق ــع كل اجله ــاون م ــى التع ــم إل اجلرائ
وعلــى رأســها وزارة اخلارجيــة وإلــى تقــدمي شــهاداتهم 
باخلصــوص، مشــيرا إلــى أن الــوزارة وغيرهــا مــن اجلهات 
األمــور  بــكل  الفلســطينية ســتتكفل  الرســمية 

ــة.16 ــة الالزم ــة واالجرائي املالي

»اجلنائيــة الدوليــة«: فتــح حتقيــق رســمي فــي 
جرائــم حــرب فــي فلســطن

أعلنــت املدعيــة العامــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
ــرب  ــم ح ــمي بجرائ ــق رس ــالق حتقي ــودا إط ــو بنس فات
األراضــي  فــي  الفلســطينيني  ضــد  إســرائيلية 

الفلســطينية احملتلــة.

وجــاء قــرار بنســودا، الــذي طــال انتظــاره فلســطينيا، 
قبــل وقــت قصيــر مــن إنهــاء بنســودا مهامهــا مدعية 
عامــة للمحكمــة وبعــد تأكيــد احملكمــة واليتهــا 
ــا  ــة مب ــطينية احملتل ــي الفلس ــى األراض ــة عل القانوني
ــة والقــدس الشــرقية وقطــاع  يشــمل الضفــة الغربي

غــزة.

ــوم،  ــام«: »الي ــل »األي ــان وص ــي بي ــودا ف ــت بنس وقال
أؤكــد بــدء مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة فــي إجــراء حتقيــق يتعلــق بالوضــع فــي 
ــي تدخــل  ــم الت ــق اجلرائ فلســطني. ســيغطي التحقي
ــت  ــا ارتكب ــم أنه ــي يُزع ــة والت ــاص احملكم ــي اختص ف

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

فــي الوضــع منــذ 13 حزيــران 2014، وهــو التاريــخ الــذي 
ــي«. ــى مكتب ــة إل ــة احلال ــي إحال ــه ف ــارة إلي ــت اإلش مت

وأضافــت: »كيــف ســيحدد املكتــب األولويــات املتعلقــة 
بالتحقيــق هــو أمــر ســيتم حتديــده فــي الوقــت 
املناســب، فــي ضــوء التحديــات التشــغيلية التــي 
ــا،  ــة لن ــدودة املتاح ــوارد احمل ــاء، وامل ــن الوب ــا م نواجهه
وعــبء العمــل الثقيــل احلالــي لدينــا. ومــع ذلــك، فــإن 
مثــل هــذه التحديــات، مهمــا كانــت شــاقة ومعقــدة، 
ال ميكــن أن تصرفنــا عــن االضطــالع فــي نهايــة املطــاف 
ــي  ــا األساس ــام روم ــا نظ ــي يضعه ــؤوليات الت باملس

ــب«. ــق املكت ــى عات عل

ــت  ــي، إذا أحال ــا األساس ــام روم ــب نظ ــت: »مبوج وتابع
ــام  ــي الع ــب املدع ــى مكت ــا إل ــة م ــرف حال ــة ط دول
ــإن  ــق، ف ــدء التحقي ــول لب ــاس معق ــود أس ــرر وج وتق
ــب  ــى، يُطل ــوة أول ــرف، وكخط ــزم بالتص ــب مل املكت
ــدول  ــراف وال ــدول األط ــع ال ــار جمي ــب إخط ــن املكت م
التــي عــادة مــا متــارس الواليــة القضائيــة علــى اجلرائــم 
املعنيــة بتحقيقاتهــا. يســمح هــذا ألي دولــة مــن هــذا 
ــق  ــى حتقي ــاء إل ــب اإلرج ــن املكت ــب م ــل أن تطل القبي
الدولــة ذي الصلــة بشــأن رعاياهــا أو اآلخريــن اخلاضعني 
لواليتهــا القضائيــة فيمــا يتعلــق باجلرائــم املنصــوص 
عليهــا فــي نظــام رومــا األساســي املشــار إليهــا فــي 

ــار«. اإلخط

ولفتــت بنســودا إلــى أن »التحقيقــات تســتغرق وقتــاً 
ــق  ــى احلقائ ــي إل ــكل موضوع ــتند بش ــب أن تس ويج
اضطالعــه  فــي  مكتبــي،  وســيعتمد  والقانــون، 
مبســؤولياته، نفــس النهــج املبدئــي وغيــر احلزبــي الــذي 
ــى  ــا إل ــر فيه ــي يُنظ ــاالت الت ــع احل ــي جمي ــده ف اعتم
ــاء  ــدة ســوى الوف ــا أجن ــة، ليــس لدين ــه القضائي واليت
ــي  ــا األساس ــام روم ــب نظ ــة مبوج ــا القانوني بواجباتن

ــة«. ــة مهني بنزاه

الفلســطينيني  الضحايــا  مــن  كل  »إلــى  وقالــت: 
واإلســرائيليني واجملتمعــات املتضــررة، نحث علــى الصبر، 
احملكمــة اجلنائيــة الدولية ليســت حــالً ســحرياً، ولكنها 
تســعى فقــط إلــى حتمــل املســؤولية التــي عهــد بهــا 
ــن  ــاءلة ع ــز املس ــي تعزي ــي، وه ــع الدول ــا اجملتم إليه
جرائــم مبوجــب نظــام رومــا األساســي، بصــرف النظــر 
ــم«. ــردع مثــل هــذه اجلرائ ــة ل عــن مرتكبهــا، فــي محاول

وأشــارت إلــى أنــه »فــي إطــار الوفــاء بهــذه املســؤولية، 
يركــز املكتــب اهتمامــه علــى اجملرمــني املزعومــني 
األكثــر شــهرة أو أولئــك الذيــن يُزعــم أنهــم املســؤولون 

ــم«. األكبــر عــن ارتــكاب اجلرائ
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وشــددت بنســودا علــى أن »أي حتقيــق يقــوم بــه املكتب 
ــي، دون  ــادي وموضوع ــتقل وحي ــكل مس ــيجري بش س

خــوف أو محابــاة«.17

للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  قــرار  “فــدا« 
احلــق  ملنطــق  انتصــار  الدوليــة  اجلنائيــة 

العالــم فــي  والعدالــة 

املطلــوب اآلن توحيــد كل اجلهــود إلجنــاز ســجل مهنــي 
يوثــق جرائــم االحتــالل

قــال االحتــاد الدميقراطــي الفلســطيني »فــدا« إن قــرار 
ــح  ــة فت ــة الدولي ــة اجلنائي ــة للمحكم ــة العام املدعي
ــطني  ــي فلس ــة ف ــل باحلال ــا يتص ــي فيم ــق جنائ حتقي
ــاة  ــة لدع ــة ونكس ــق والعدال ــق احل ــار ملنط ــو انتص ه
شــريعة الغــاب التــي حاولــت إســرائيل، القــوة القائمة 
ــم  ــم بدع ــتوى العال ــى مس ــويقها عل ــالل، تس باالحت
ــات  ــة الوالي ــة وخاص ــتعمارية الدولي ــوى االس ــن الق م
ــرة  ــن فت ــا م ــتفيدة خصوص ــة مس ــدة األمريكي املتح
ــب. ــرف ترم ــعبوي املنص ــري والش ــدة للعنص ــم البائ احلك

ــوم اخلميــس، أن  ــان أصــدره، الي وأضــاف »فــدا«، فــي بي
ــه يبعــث برســالة ايجابيــة، ليــس لشــعبنا  القــرار ذات
ــعوب  ــكل الش ــل ل ــط، ب ــوم فق ــطيني املظل الفلس
أن  مفادهــا  العالــم،  فــي  للظلــم  تتعــرض  التــي 
ــن  ــم ضــد االنســانية ل ــم احلــرب واجلرائ مرتكبــي جرائ
ــة،  ــي النهاي ــم، ف ــاب، وأن مصيره ــن العق ــوا م يفلت
الســجن والعقــاب العــادل الــذي يســتحقون علــى مــا 
ــأس  ــكان للي ــي ال م ــة، وبالتال ــم اآلثم ــت أياديه اقترف

ــرة. ــة واحل ــعوب املناضل ــوس الش ــي قام ف

وأدان »فــدا« املوقــف األمريكــي املؤيــد لكيــان االحتــالل 
االســرائيلي فــي معارضــة قــرار املدعيــة العامــة 
ــذا  ــل ه ــرا أن مث ــة، معتب ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
املوقــف يلقــي بظــالل قامتــة علــى صدقيــة توجهــات 
االدارة األمريكيــة اجلديــدة ويشــكك بصدقيــة موقفهــا 
ــة  ــاج سياس ــة انته ــني وإمكاني ــل الدولت ــاز حل املنح
تغــادر مربــع املعاييــر املزدوجــة التــي عرفــت بهــا االدارات 

ــة. ــة املتعاقب األمريكي

وشــدد علــى أن املطلــوب اآلن، وبعــد هــذا القــرار العادل، 
هــو توحيد وتنســيق جهــود كل اجلهــات الفلســطينية 
االنســان  حقــوق  منظمــات  خاصــة  العالقــة،  ذات 
واللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان وجلنــة 
إعمــار اخلليــل ونقابــة احملامــني، والعمــل معــا مــع وزارة 
ــي  ــوان ف ــة الفلســطينية، كونهــا اجلهــة العن اخلارجي
هــذا امللــف، والتواصــل مــع املواطنــني الفلســطينيني 

17  جريدة األيام

ــن  ــة، م ــالل اخملتلف ــم االحت ــا جلرائ ــوا ضحاي ــن كان الذي
أجــل إجنــاز ســجل يوثــق بشــكل مهنــي تلــك اجلرائــم 

مــن أجــل الذهــاب بــه إلــى احملكمــة.

ــذه  ــا ه ــطينيني ضحاي ــني الفلس ــدا« املواطن ــا »ف ودع
ــة  ــات ذات العالق ــع كل اجله ــاون م ــى التع ــم إل اجلرائ
وعلــى رأســها وزارة اخلارجيــة وإلــى تقــدمي شــهاداتهم 
باخلصــوص، مشــيرا إلــى أن الــوزارة وغيرهــا مــن اجلهات 
األمــور  بــكل  الفلســطينية ســتتكفل  الرســمية 

ــة.18 ــة الالزم ــة واالجرائي املالي

جباريــن  األســيران يحيى اغبارية ومحمد 
ــال ــجون االحت ــي س ــا الـــ03 ف ــان عامهم يدخ

ــد  ــة، ومحم ــى اغباري ــى مصطف ــيران يحي ــل األس دخ
توفيــق جباريــن مــن األراضــي احملتلــة عــام 1948، 
ــالل  ــي فــي ســجون االحت ــى التوال عامهمــا الـــ30 عل

اإلســرائيلي.

 وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان لــه، اليــوم اخلميــس، 
ــة أم الفحــم،  ــا( مــن مدين ــن )69 عام أن األســير جباري
وهــو أب لتســعة أبنــاء، فقــَد أحدهــم خــالل ســنوات 
اعتقالــه إضافــة إلــى والديــه، وكان أصغــر أبنائــه 
ــو  ــوم ه ــوام، والي ــة أع ــام 1992، ثالث ــل ع ــا اعتق حينم
جــد لـــ)27( حفيــدا، ويقبــع فــي ســجن »جلبــوع«، وهــو 

ــاة. ــدى احلي ــجن م ــوم بالس محك

ــيرفة  ــة املش ــن قري ــا(، م ــير اغبارية )53 عام ــا األس أم
ــه خــالل  فــي األراضــي احملتلــة عــام 1948، وفقــد والدي
ســنوات اعتقالــه، وهــو يقضــي حكمــا بالســجن مــدى 

احليــاة.

ولفــت نــادي األســير إلــى أن ســلطات االحتــالل وعلــى 
مــدار الســنوات املاضيــة، رفضــت اإلفــراج عنهمــا فــي 
كافــة صفقــات التبــادل واإلفراجــات التــي متــت، وذلــك 
إلــى جانــب مجموعــة مــن رفاقهــم األســرى القدامــى، 
املعتقلــني مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وعددهــم 

)26( أســيرا، منهــم )12( مــن أراضــي العــام 1948.

وكان االحتــالل رفــض مجــددًا اإلفــراج عنهم عــام 2014، 
ــيرا،  ــت )30( أس ــي ضم ــة، الت ــة الرابع ــن الدفع ضم
ــاء  ــد انته ــم بع ــة منه ــن ثالث ــراج ع ــرى اإلف ــث ج حي
أحكامهــم، فيمــا استشــهد أحدهــم عــام 2019، وهــو 
األســير فــارس بــارود مــن غــزة، الــذي يواصــل االحتــالل 

احتجــاز جثمانــه حتــى اليــوم. 

ــة  ــع اتفاقي ــل توقي ــني قب ــى املعتقل ــرى القدام واألس
ــم: ــلو ه أوس

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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1- كرمي يونس معتقل منذ عام 1983

2- ماهر يونس معتقل منذ عام 1983

3- محمد الطوس معتقل منذ عام 1985

4- إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986

5- رشدي أبو مخ معتقل منذ عام 1986

6- وليد دقة معتقل منذ عام 1986

7- إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986

8- أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986

9- سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986

10- محمد داوود معتقل منذ عام 1987

11- بشير اخلطيب معتقل منذ عام 1988

12- جمعة آدم معتقل منذ عام 1988

13- محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988

14- رائد السعدي معتقل منذ عام 1989

15- إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992

16- محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992

17- يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992

18- محمد جبارين معتقل منذ عام 1992

19- ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992

20- محمد فلنة معتقل منذ عام 1992

21- ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993

22.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993

23- محمود عيسى معتقل منذ عام 1993

24- محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993

25- عبد اجلواد شماسنة معتقل منذ عام 1993

26- عالء الدين الكركي معتقل منذ عام 199319

االحتــالل يعتقــل 3 شــبان علــى حاجــز الزعيــم شــرق 
القــدس

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اخلميــس، 
19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة القــدس  ــم، شــرق مدين ــى حاجــز الزعي 3 شــبان عل
احملتلــة.

ــالل  ــوات االحت ــا«، إن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــت مص وقال
اعتقلــت كل مــن: محمــد ابــو الهــوى )18 عامــا(، 
ــراس  ــا(، وســفيان ف ــو الهــوى )18 عام وداود محمــود أب
ابــو الهــوى )20 عامــا(، وهــم مــن ســكان بلــدة الطــور 
ــتقلونها.20 ــة يس ــت مركب ــد أن أوقف ــة، بع ــدس احملتل بالق

اجلمعة 2021/3/5

محكمــة احتاليــة تقــرر إخــاء ثــاث عائــات 
لصالــح  جــراح  بالشــيخ  منازلهــا  مــن 

طنن مســتو

ــتئناف  ــس، اس ــرائيلية، أم ــة اإلس ــة املركزي ردت احملكم
ــرار كان صــدر عــن  ــى ق ــالت فلســطينية عل ــالث عائ ث
محكمــة الصلــح بإخالئهــا مــن منازلهــا بحي الشــيخ 

جــراح فــي القــدس احملتلــة لصالــح مســتوطنني.

وداوودي  حمــاد  عائــالت  أمــس،  احملكمــة،  وأمهلــت 
والدجانــي، حتــى شــهر آب املقبــل إلخــالء منازلهــا فــي 

ــراح. ــيخ ج ــي الش ح

وكانــت احملكمــة اســتمعت، الثالثــاء املاضــي، إلــى 
اســتئناف العائــالت ضــد القــرارات التــي كانــت صــدرت 

ــرائيلية. ــح اإلس ــة الصل ــن محكم ــهر ع ــل أش قب

وقــد أصــدرت احملكمــة املركزيــة منتصــف الشــهر 
ــطينية  ــالت فلس ــد 4 عائ ــابهاً ض ــراراً مش ــي ق املاض

ــه. ــي نفس ــي احل ــرى ف أخ

وعلــم أن العائــالت تنــوي التوجــه بالتمــاس إلــى 
العليــا اإلســرائيلية ضــد قــرارات اإلخــالء. احملكمــة 

ــذر  ــا ين ــالء، م ــرارات باإلخ ــت ق ــة تلق ــت 12 عائل وكان
فــي  أن جــرى  بعــد  العائــالت  املزيــد مــن  بإخــالء 
ــالت فلســطينية مــن  ــة إخــالء 3 عائ الســنوات املاضي

ــه. ــي نفس احل

ــام 1956  ــي الع ــا ف ــت منازله ــالت أقام ــت العائ وكان
ــروا. ــة األون ــة ووكال ــة األردني ــع احلكوم ــاق م ــب اتف مبوج

األرض،  امتالكهــا  اســتيطانية  جماعــات  وتزعــم 
ــالت  ــدى العائ ــودة ل ــق املوج ــه الوثائ ــا تدحض ــو م وه

. لفلســطينية ا

وتخطــط اجلماعــات االســتيطانية إلقامــة مســتوطنة 
مــن 250 وحــدة اســتيطانية علــى أنقــاض املنــازل 

20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الفلســطينية.

حقــوق  عــن  للدفــاع  األهلــي  االئتــالف  وقــال 
الفلســطينيني بالقــدس: »هــذه القــرارات تضــع 8 
عائــالت، 19 أســرة، 78 شــخصاً، منهــم 28 طفــالً حتــت 

خطــر التهجيــر القســري فــي أي حلظــة«.21

السبت 2021/3/6

ملواجهــة  إســتراتيجيتها  تعــد  إســرائيل 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، والعنــوان: إســقاط 

التحقيــق

تعــد إســرائيل إســتراتيجيتها بعــد فتــح املدعيــة 
فاتــو  الدوليــة،  اجلنائيــة  احملكمــة  فــي  العامــة 
ــي  ــي األراض ــرب« ف ــم ح ــي »جرائ ــاً ف ــودا، حتقيق بنس
ــدة. ــرائيلية بش ــلطات اإلس ــده الس ــطينية تنتق الفلس

ورحــب الفلســطينيون باخلطــوة، بينمــا رأى رئيــس 
القــرار  أن  نتنياهــو،  بنيامــني  اإلســرائيلي،  الــوزراء 

»يعكــس جوهــر معــاداة الســامية بحــد ذاتــه«.

وإســرائيل ليســت عضــواً فــي احملكمــة اجلنائيــة 
ــا  ــم إليه ــي 2002، وانض ــت ف ــي تأسس ــة الت الدولي

.2015 فــي  الفلســطينيون 

ــي  ــرب ف ــم احل ــدة جلرائ ــة الوحي ــة الدائم ــي احملكم وه
ــة  ــم احمللي ــون احملاك ــات تك ــام مبحاكم ــم، للقي العال
غيــر مســتعدة أو غيــر قــادرة علــى التدخــل فيهــا. وال 

ــراداً. ــل أف ــات ب ــم دوالً أو حكوم حتاك

وبالتالــي، ميكــن أن تســتهدف نتنياهــو أو وزيــر الدفــاع 
احلالــي بينــي غانتــس، قائــد اجليــش خــالل احلــرب 
ــا  ــور حوله ــد يتمح ــي ق ــزة )2014(، الت ــي غ ــرة ف األخي

ــة. ــة الدولي ــة اجلنائي ــق احملكم حتقي

ــع  ــة، م ــل املاضي ــة قب ــاً، الليل ــو اجتماع ــد نتنياه وعق
ــوع. ــذا املوض ــول ه ــاريه ح مستش

ــي  ــداً ف ــم«، مؤك ــذا الظل ــة ه ــن »محارب ــدث ع وحت
ــر«:  ــى »تويت ــابه عل ــي حس ــر ف ــو نش ــجيل فيدي تس
ــد،  ــي كل بل ــدى وف ــي كل منت ــة ف ــنقول احلقيق »س
وفــي كل مرحلــة، حتــى يتــم عكــس هــذا القــرار 
اخملــزي ويصبــح الغيــاً وباطــالً«. فــي إســرائيل، تســاءلت 
الصحافــة علــى الفــور عمــا إذا كانــت احملكمــة اجلنائية 
فــي   ،»2 غولدســتون  »قضيــة  الدوليــة ســتصبح 
إشــارة إلــى جلنــة القاضــي ريتشــارد غولدســتون التــي 
شــكلها مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــألمم املتحدة 

21  جريدة األيام

وقاطعتهــا إســرائيل، للنظــر فــي أحــداث بينهــا عملية 
»الرصــاص املصبــوب« التــي نفذهــا اجليــش اإلســرائيلي 

 في قطاع غزة في شتاء 2009-2008. 
وخلــص التقريــر عــن هــذه العمليــة التــي أودت بحيــاة 
ــود  ــح وج ــى ترجي ــرائيلياً، إل ــطينياً و13 إس 1440 فلس

»جرائــم حــرب«، وحتــى »جرائــم ضــد اإلنســانية«.22

البنــك الدولــي يعلن عــن منحة 52 مليــون دوالر 
لدعــم جهــود البلديات مبواجهــة »كورونا”

ــدة  ــى منحــة جدي ــه عل ــي موافقت ــك الدول ــن البن أعل
بـ25 مليــون دوالر، لدعــم جهود البلديات الفلســطينية 

فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا.

وقــال البنــك، فــي بيــان صــدر فــي وقــت متأخــر مســاء 
أمــس، بتوقيــت واشــنطن، )فجــر اليــوم الســبت 
بتوقيــت فلســطني(، »وافــق البنــك الدولــي علــى تقدمي 
منحــة بقيمــة 15 مليــون دوالر ملســاعدة البلديــات 
الفلســطينية علــى مواصلــة تقــدمي اخلدمــات احليويــة 
وتوفيــر فــرص العمــل لألســر التــي تضــرر دخلهــا مــن 

ــا«. جــراء أزمــة كورون

ــراكة  ــتئماني للش ــدوق االس ــان أن الصن ــاف البي وأض
ــره  ــر البنيــة التحتيــة، الــذي يدي الفلســطينية لتطوي
البنــك الدولــي، ســيقدم متويــالً إضافيــاً مــن املانحــني 
ــن  ــة م ــة الثالث ــل املرحل ــني دوالر لتموي ــدار 10 مالي مبق

ــات. ــر البلدي ــروع تطوي مش

وقــال املديــر واملمثــل املقيــم للبنــك الدولــي فــي 
ــانكار »إن  ــان ش ــزة كانث ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
ــود  ــة جه ــي طليع ــف ف ــطينية تق ــات الفلس البلدي
ــت  ــا انخفض ــا، إال أن إيراداته ــة كورون ــة جائح مكافح
بشــدة نتيجــة لتباطــؤ النشــاط االقتصــادي مــن جــراء 

ــة«. اجلائح

الدولــي  البنــك  بــني  الشــراكة  تشــكل  وأضــاف: 
واملانحــني منوذجــاً للتعــاون للمســاعدة فــي التخفيــف 
مــن حــدة االنخفــاض احلــاد فــي إنفــاق البلديــات، ومــا 
يتمخــض عنــه ذلــك مــن تأثيــر علــى تقــدمي اخلدمــات، 
خاصــة اخلدمــات واملنشــآت الصحيــة. ومــن ثــم، فــإن 
هــذه املنحــة ستســاعد املواطنــني الفلســطينيني، 
ــي  ــاء ف ــى البق ــاً، عل ــر احتياج ــات األكث ــيما الفئ ال س

ــان«. ــة وأم صح

ــح  ــاند املن ــان، »ستس ــي البي ــي، ف ــك الدول ــال البن وق
اإلضافيــة تنفيــذ أنشــطة االســتجابة العاجلــة ألزمــة 
ــات بالتوســع فــي تقــدمي الدعــم  ــا داخــل البلدي كورون

22  جريدة األيام
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ــات اجلــاري  ــر البلدي مــن خــالل املشــروع الثالــث لتطوي
ــذه”. تنفي

وأوضــح أن هــذه املنحــة »تدعــم توفيــر املنافــع العامــة 
فــي حــاالت الطــوارئ، ومتويــل التكاليــف املتكــررة 
ــة.  ــات الضروري ــتمرارية اخلدم ــان اس ــات لضم للبلدي
ــة  ــوارد التمويلي ــن امل ــي م ــل اإلضاف ــيزيد التموي وس
ــة  ــة العمال ــة كثيف ــغال العام ــذ األش ــة لتنفي الالزم
التــي ســتمكن البلديــات مــن مواصلــة تقــدمي اخلدمات 
وتوفيــر فــرص العمــل مــع التركيــز علــى املســاواة بــني 

ــني«. اجلنس

الفنيــة  املســاعدة  تقــدمي  املنحــة  تشــمل  كمــا 
ــات  ــوارث والصدم ــتجابتها للك ــز اس ــات لتعزي للبلدي
ــى  ــود عل ــى الصم ــا عل ــم قدرته ــة، وتدعي الطبيعي

الصعيــد احمللــي.

التنميــة  لشــؤون  األول  اخلبيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
احلضريــة فــي البنــك الدولــي كريــس بابلــو، »إن إضافــة 
مــوارد إلــى املشــروع الثالــث لتطويــر البلديــات اجلــاري 
ــرج”. ــف احل ــذا املنعط ــي ه ــة ف ــغ األهمي ــر بال ــذه أم تنفي

وأضــاف: بالبنــاء علــى اخلبــرة التــي اكتســبناها حتــى 
ــيع  ــإن توس ــة، ف ــدي للجائح ــة التص ــأن كيفي اآلن بش
نطــاق أنشــطة املشــروع ســيوفر املســاعدة التــي 
ــة،  ــع األزم ــل م ــني التعام ــا لتحس ــة إليه ــّس احلاج مت
ــم  ــاء قدرته ــني، وبن ــات للمواطن ــى اخلدم ــاظ عل واحلف

ــود.23 ــى الصم عل

األحد 2021/3/7

مســاعداتها  ربــط  تتجنــب  واشــنطن 
وعاقاتهــا مــع الفلســطينين بقــرار »اجلنائية 

الدوليــة«

جتنبــت واشــنطن ربــط اســتئناف مســاعداتها املاليــة 
للفلســطينيني بقــرار احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة إطالق 

حتقيــق رســمي باحلالــة فــي فلســطني.

جــاء ذلــك فــي رد الناطــق بلســان وزارة اخلارجيــة 
ــت اإلدارة  ــؤال إن كان ــى س ــس عل ــد براي ــة ني األميركي
ــاعدة  ــتئناف املس ــتراط اس ــط الش ــة تخط األميركي
ــى  ــطينية عل ــادة الفلس ــع القي ــاون م ــة والتع املالي
ــة  ــة اجلنائي ــق احملكم ــتمر لتحقي ــا املس ــاس دعمه أس

الدوليــة.

ــس فــي اإليجــاز اليومــي للصحافيــني: »مــا  ــال براي وق
ــا ســنبحث عــن طــرق لدعــم الشــعب  ــاه هــو أنن قلن

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الفلســطيني، لقــد التزمنــا بذلــك، ولقــد أوضحنــا في 
الوقــت نفســه نهجنــا جتــاه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
بوضــوح شــديد، لقــد رأيــت ذلــك فــي بيــان نهجنــا جتاه 
هــذه املســألة بالــذات، عندمــا يتعلــق األمــر باحملكمــة 

اجلنائيــة الدوليــة، إنــه واضــح جــًدا«.

ــام«،  ــه »األي ــذي تابعت ــاز ال ــي اإليج ــس، ف ــار براي وأش
إلــى أن »مــا قلنــاه هــو أننــا سنســعى لدفــع إمكانيــة 
حتقيــق حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه، ومــا زلنــا 
نعتقــد أن حــل الدولتــني هــو أفضــل مســار ألنــه 
يضمــن أن إســرائيل ســتعيش بســالم وأمــن إلــى 

ــاة«. ــة للحي ــطينية قابل ــة فلس ــب دول جان

وأضــاف »يظــل هــذا النهــج هــو أفضــل طريقــة 
دميقراطيــة  كدولــة  إســرائيل  مســتقبل  لضمــان 
ويهوديــة، مــع متكــني الشــعب الفلســطيني، بالطبــع، 
مــن العيــش بكرامــة وأمــن فــي دولــة قابلــة للحيــاة 

ــه«. ــة ب خاص

وتابــع برايــس: »ســنعمل بشــكل وثيــق مــع إســرائيل، 
ــطينيني،  ــع الفلس ــية م ــا الدبلوماس ــنجدد عالقاتن س
ســوف نتشــاور مــع الشــركاء فــي املنطقــة وخارجهــا، 
ســوف نتشــاور مــع كل أولئــك الذيــن لديهــم مصلحة 
ــالم  ــع س ــة لدف ــود املبذول ــم اجله ــي دع ــتركة ف مش

دائــم«.24

االثنن 2021/3/8

مســتوطنون يجرفــون أراضــي فــي األغــوار 
ويطــا ويقتحمــون »األقصــى« بحمايــة شــرطة 

ــال االحت

نفــذ املســتوطنون سلســلة مــن االعتــداءات فــي 
الضفــة، أمــس، مــا تضمــن جتريــف أراض فــي منطقــة 
عــني احللــوة باألغــوار الشــمالية، وأخــرى فــي مســافر 
يطــا جنــوب اخلليــل، عــالوة علــى تنفيــذ اقتحــام جديد 

ــى. ــجد األقص للمس

ــف أراض  ــام مســتوطنون بتجري وفــي هــذا الســياق، ق
تابعــة جملــرى عــني احللــوة فــي األغــوار.

وذكــر رئيــس مجلــس قــروي املالــح واملضــارب البدويــة، 
مهــدي دراغمــة، أن مســتوطنني جرفــوا أراضــي تابعــة 
لعــني احللــوة باألغــوار الشــمالية، مشــيراً إلــى أن عــني 
ــوة واحــدة مــن عيــون املــاء املنتشــرة فــي األغــوار  احلل
ــي رّي  ــون ف ــا املواطن ــتفيد منه ــي يس ــمالية، الت الش
مواشــيهم، ويعولــون عليهــا فــي توفيــر امليــاه خاصــة 

24  جريدة األيام
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ــان  ــرائها بأثم ــن ش ــاً ع ــف، عوض ــل الصي ــي فص ف
غاليــة مــن أماكــن بعيــدة.

وفــي اخلليــل، جرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني 
ــا. ــافر يط ــي مس ــني ف ــي املواطن أراض

وقــال منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار 
واالســتيطان شــرق يطــا وجنــوب اخلليــل، راتــب اجلبــور: 
ــل«،  ــون« و«كرمئي ــتوطني »ماع ــة ملس ــات تابع إن جراف
املقامتــني علــى أراضــي املواطنــني بالقــرب مــن منطقة 
أم اخليــر والتوانــة شــرق يطــا، جرفــت بحمايــة جيــش 
االحتــالل، أراضــي زراعيــة تعــود ملكيتهــا لعائلــة 

ــتوطنات. ــك املس ــيع تل ــدف توس ــص، به بحي

وأوضــح اجلبــور أن االحتــالل يصعــد فــي اآلونــة األخيــرة 
بشــكل كبيــر مــن وتيــرة مشــروعه االســتيطاني 
فــي منطقــة املســافر، حيــث هــدم خــالل الـــ10 أيــام 
ــاً«،  ــكنية و«بركس ــة س ــازل وغرف ــة من ــة، ثالث املاضي
وأخطــر بهــدم ســبعة منــازل أخــرى، وأعلــن مســاحات 
مــن أراضــي خربــة »بيريــن« شــرق بلــدة يطــا »أراضــي 

ــة«. حكومي

ــتوطنني  ــالل واملس ــش االحت ــداءات جي ــح أن اعت وأوض
املتكــررة علــى املواطنــني وممتلكاتهــم، ومطــاردة رعــاة 
ــم، تأتــي  ــول ملراعيه ــم مــن الوص ــام وحرمانه األغن
ضمــن سياســة تهجيــر املواطنــني فــي تلــك املنطقــة، 

ــم. ــى أراضيه ــتيالء عل ــهيل االس وتس

وفــي القــدس، اقتحم 99 مســتوطناً باحــات »األقصى«، 
 بحراسة مشددة من شرطة االحتالل. 

ــى  ــوالً إل ــة، وص ــاب املغارب ــن ب ــون م ــق املقتحم وانطل
مســجد  وصحــن  الرحمــة،  بــاب  مســجد  باحــة 
الصخــرة املشــرفة ضمــن مجموعــات متفرقــة، ضمــت 

ــتوطناً. ــني 10 -15 مس ــا ب ــدة م كل واح

بلــدة  مــن  االحتــالل شــاباً  قــوات  كمــا ســّلمت 
ــا. ــة مخابراته ــتدعاء ملراجع ــدس اس ــي الق ــور ف  الط

ــّلمت  ــالل س ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــتدعاء  ــاً(، اس ــراوي )19 عام ــاض ك ــاب ري ــة الش عائل
ــكوبية«.25 ــق »املس ــز حتقي ــي مرك ــا ف ــة خملابراته ملراجع

الثاثاء 2021/3/9

خــال  بالرصــاص  شــبان  ســتة  إصابــة 
ــيع  ــف أرض لتوس ــت وجتري ــدم بي ــات ه مواجه

طنة مســتو

ــاالت  ــرات بح ــاص والعش ــبان بالرص ــتة ش ــب س أصي
25  جريدة األيام

ــت  ــة أعقب ــات عنيف ــالل مواجه ــة خ ــاق متفاوت اختن
حملــة دهــم واقتحــام واســعة شــنتها قــوات االحتــالل 
فــي محافظــات عــدة، وخــالل قمعهــا فعاليتــني 
ــي  ــرأة ف ــوم امل ــاء لي ــالل وإحي ــم االحت ــني بجرائ منددت
ــذي  ــت ال ــي الوق ــدس، ف ــة الق ــا ومدين ــافر يط مس
هدمــت فيــه منــزالً وبئــراً وجرفــت مســاحات واســعة 
مــن أراضــي املواطنــني لتوســعة مســتوطنة مبحافظــة 
اخلليــل، وأخطــرت بوقــف بنــاء ثالثــة منــازل مبحافظــة 

ــس. نابل

جــاء ذلــك فــي وقــت اســتهدفت فيــه شــابة بالرصاص 
بزعــم  إصابتهــا  طبيعــة  معرفــة  دون  واعتقلتهــا 

ــرب رام اهلل. ــن غ ــة طع ــذ عملي ــا تنفي محاولته

أصيــب  حلــم،  بيــت  جنــوب  اخلضــر،  بلــدة  ففــي 
ــان برصــاص قــوات االحتــالل، مســاء أمــس، خــالل  فتي

مواجهــات.

وقــال شــهود عيــان، إن املواجهــات اندلعــت غــرب 
ــوب  ــار ص ــالل الن ــود االحت ــا جن ــق خالله ــدة، وأطل البل
املواطنــني، مــا أدى إلصابــة فتيــني أحدهمــا فــي القــدم 
إثرهــا  واحلــوض ووصفــت حالتــه باخلطيــرة، نقــال 

للمستشــفى.

كمــا أصيــب شــابان بجــروح والعشــرات بحــاالت 
ــام  ــة اقتح ــني لعملي ــدي املواطن ــالل تص ــاق خ اختن
شــنتها قــوات االحتــالل فــي مدينتــي رام اهلل والبيــرة 

ــري. ــم األمع ومخي

ــت  ــالل دهم ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
املقــر العــام ملؤسســة جلــان العمــل الصحــي فــي حــي 
ــه. ــرة بعــد أن خلعــت أبواب ــة البي ــا مبدين ســطح مرحب

وأوضحــت أنهــا عاثــت فــي املقــر خرابــاً وفككــت 
حواســيب املؤسســة فــي أقســامها اخملتلفــة وصــادرت 
ــت  ــذي دهم ــت ال ــي الوق ــا، ف ــن فيه ــدات التخزي وح
ــرة،  ــة البي ــرايط مبدين ــي أم الش ــي حي ــدة ف ــازل ع من
ــا. ــن قاطنيه ً م ــددا ــت ع ــة رام اهلل، واعتقل ــرة مبدين والطي

وأشــارت إلــى أن مواجهــات عنيفــة اندلعــت فــي 
خاللهــا  رشــق  واخمليــم  باملدينتــني  عــدة  محــاور 
عشــرات الشــبان القــوة املقتحمــة باحلجــارة وأغلقــوا 
الطرقــات فــي وجههــا، فــي الوقــت الــذي أطلــق جنــود 
االحتــالل الرصــاص وقنابــل الغــاز بكثافــة، مــا أدى إلــى 
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــابني بالرص ــة ش إصاب
ــى أن  ــة إل ــة، الفت ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح والعش
ــة فــي رأســه  أحــد الشــابني أصيــب برصاصــة معدني
ونقــل إلــى مجمــع فلســطني الطبــي لتلقــي العــالج 
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ــتقرة. ــه باملس ــت إصابت ــث وصف حي

وفــي مدينــة طوبــاس، أصيب شــاب بجــروح والعشــرات 
ــت  ــات أعقب ــالل مواجه ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن بح
اقتحــام قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل أحيــاء فــي 

املدينــة.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
املدينــة وســط إطــالق األعيــرة الناريــة وقنابــل الصــوت 
والغــاز املســيل للدمــوع مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات 
ــذ،  ــي الفخ ــي ف ــاص احل ــاب بالرص ــا ش ــب خالله أصي
ــل  ــد أن أدخ ــورة، بع ــطة اخلط ــه مبتوس ــت حالت ووصف

املستشــفى الســتكمال العــالج.

وفــي منطقتــي أم زيتونــة والثعلــة، شــرق يطــا، أصيــب 
مواطــن بقنبلــة غــاز فــي قدمــه والعشــرات باالختنــاق 
ــوات  ــف ق ــى جتري ــة عل ــة احتجاجي عقــب قمــع فعالي

االحتــالل أراضــي شــرق يطــا، جنــوب اخلليــل.

وقالــت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان: إن جرافــات 
ــي  ــني ف ــي املواطن ــف أراض ــى جتري ــدت إل ــالل عم االحت
ــتوطنة  ــعة مس ــة، لتوس ــة والثعل ــي أم زيتون منطقت

ــون«.26 »ماع

االميركيــة  اإلدارة  يطالــب  الــوزراء  رئيــس 
االســتيطان للجــم  اجلــدي  بالعمــل 

- االســتيطان بــات ورقــة فــي الســجال االنتخابــي بــني 
مختلــف األحــزاب االســرائيلية

ــريع  ــات لتس ــة كل البيان ــة الدولي ــنقدم للجنائي - س
ــة ــم للعدال ــي اجلرائ ــدمي مرتكب ــات وتق التحقيق

- رئيــس الــوزراء يتــرأس غــدا خليــة أزمــة حــول 
” نــا و ر كو ” ح  لقا

طالــب رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اإلدارة االميركيــة 
اجلديــدة، بترجمــة أقوالهــا إلــى أفعــال والعمــل اجلــدي 

مــن أجــل جلــم التوســع االســتيطاني.

ــة  ــتهل جلس ــه مبس ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي وق
احلكومــة، اليــوم الثالثــاء، »إلــى جانــب مواجهتنــا 
تصاعــدا  نواجــه  الفتــاك،  »كورونــا«  لفيــروس 
فــي فيــروس االســتيطان، الــذي يحــاول تقويــض 
ــة  ــة الدول ــرص إقام ــى ف ــاء عل ــة لإلبق ــود الدولي اجله
الفلســطينية، إذ بــات االســتيطان ورقــة انتخابيــة 
فــي مهــب الســجال االنتخابــي بــني مختلــف األحــزاب 
ــث  ــي الثال ــة ف ــات املرتقب ــي االنتخاب ــرائيلية ف االس

26  جريدة األيام

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــرين م والعش

ــالء  ــى إخ ــالل عل ــلطات االحت ــلطات س ــزم س وأدان ع
ــن  ــني م ــة األصلي ــكان املدين ــية س ــالت املقدس العائ
ــتعمرين  ــح املس ــراح، لصال ــيخ ج ــي الش ــم ف منازله
الدوليــة،  احلقوقيــة  املنظمــات  وطالــب  الطارئــني، 
مــن  املواطنــني  إخــالء  لوقــف  العاجــل  بالتدخــل 
ــات  ــك اخملطط ــة تل ــم إلدان ــا دول العال ــم، ودع منازله

ــورا. ــا ف ــى وقفه ــرائيل عل ــل اس وحم

وبخصــوص قــرار املدعيــة العامــة للمحكمــة اجلنائيــة 
اإلســرائيلية  اجلرائــم  فــي  حتقيــق  فتــح  الدوليــة 
املرتكبــة ضــد شــعبنا، جــدد رئيــس الــوزراء الترحيــب 
ــم  ــق رغ ــح التحقي ــجاعتها بفت ــاد بش ــرار، وأش بالق

ــا. ــت إعالنه ــبقت  وأعقب ــي  س ــات الت التحدي

وقــال اشــتية، إن قــرار املدعيــة العامــة يعكــس اميانهــا 
لقيــم العدالــة واإلنصــاف التــي أنشــئت احملكمــة مــن 
أجــل تطبيقهــا، مثلمــا يؤكــد القــرار بــأن يــد العدالــة 
ســتطال مرتكبــي اجلرائــم ومحاســبتهم  ولــن يفلــت 

أحــد مــن العقــاب وأن اجلرائــم ال تســقط بالتقــادم.

ــنقدم  ــة وس ــع احملكم ــنتعاون م ــا س ــى أنن ــدد عل وش
ــي  ــاعدة ف ــأنها املس ــن ش ــي م ــات الت ــا كل البيان له
ــى  ــم إل ــي اجلرائ ــدمي مرتكب ــات لتق ــريع التحقيق تس

ــة. العدال

ــه  ــذي طرح ــؤال ال ــه الس ــوزراء توجي ــس ال ــاد رئي وأع
باســم  الناطــق  علــى  اميركــي شــجاع  صحفــي 
ــه  ــت إجابت ــا زال ــام وم ــل أي ــة قب ــة االميركي اخلارجي
معلقــة: أيــن يذهــب الفلســطينيون لتقدمي شــكواهم 

ــم؟. ــن جرائ ــه م ــون ل ــا يتعرض ــد م ض

وفيمــا يتعلــق بكورنــا، أشــار رئيــس الــوزراء إلــى 
أن املوجــة الثالثــة مــن جائحــة كورونــا تواصــل التأثيــر 
علــى مجتمعنــا الفلســطيني، ووصلت نســب إشــغال 
املستشــفيات فــي بعــض املناطــق إلــى مــا يزيــد عــن 
100 باملئــة، مــع األخــذ باالعتبــار أنـّـه مت افتتــاح العديــد 
ــة  ــذ جائح ــة من ــز الطبي ــفيات واملراك ــن املستش م
ــا، يضــاف الــى ذلــك املراكــز املتخصصــة مبــرض  كورون
كورونــا، كذلــك تتجــاوز نســب إشــغال وحــدات العناية 
املكثفــة املئــة باملئــة، رغــم مضاعفــة عــدد الوحــدات 

ــدء اجلائحــة. منــذ ب

ــكل  ــات بش ــات والوفي ــداد اإلصاب ــاد اع ــد ان ازدي وأك
يومــي، اضطــر احلكومــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مشــددة 
ومباشــرة وغيــر مســبوقة، مشــدد علــى ان منــع 
واألماكــن  واملنشــآت  األســواق  وإغــالق  االكتظــاظ 
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العامــة، إضافــة ملنــع الفعاليــات واملناســبات العامــة، 
هــي اخليــار الــذي كان ال بــد منــه فــي عــدد مــن 

احملافظــات.

ــد  ــوزراء: في ظــل تأخــر سالســل التوري وقــال رئيــس ال
العامليــة للقاحــات عــن مواعيدهــا احملــددة بســبب 
تزاحــم الــدول ومحاولتهــا االســتحواذ علــى املطاعيــم 
وتركــز نحــو 75% مــن اللقاحــات فــي عشــر دول غنيــة، 
بينمــا لــم حتصــل 130 دولــة علــى جرعــة مــن اللقــاح 
ــاح  ــد املت ــالح الوحي ــإن الس ــة، ف ــر أممي ــب تقاري حس
ــدي،  ــد اجلس ــة والتباع ــو الكمام ــوم ه ــا الي ــني أيدين ب
ــا  ــن مجتمعن ــنا وع ــن أنفس ــدرأ ع ــذا ن ــزام به فبااللت
املتناســلة  اجلديــدة  بالســالالت  اإلصابــة  مخاطــر 

ــروس. للفي

ودعــا الــدول الصديقــة والشــركات املنتجــة للقاحــات 
ــا  ــاء بالتزاماته ــة للوف ــس العاملي ــة كوفاك ومجموع
والعمــل علــى توريــد الدفعــات التــي وعدنــا باحلصــول 
عليهــا كتبرعــات أو تلــك التــي ســددنا ثمنهــا وتأخــرت 
مواعيــد توريدهــا حتــى نتمكــن مــن توفيــر بيئــة آمنــة 
ــي  ــي الثان ــا ف ــرر إجراؤه ــريعية املق ــات التش لالنتخاب

ــار املقبــل. والعشــرين مــن شــهر أي

وأكــد رئيــس الــوزراء انــه ســيترأس غــدا األربعــاء خليــة 
أزمــة حــول الطعومــات مــن أجــل ان تفــي هــذه اجلهات 

الدوليــة بالتزاماتهــا التــي قطعتهــا جتاهنا.

ــبة  ــطينية ملناس ــرأة الفلس ــوزراء، امل ــس ال ــا رئي وحّي
الثامــن مــن آذار، وقــال إن املــرأة الفلســطينية: »صمدت 
وجنحــت واجنــزت حتــى حتيــا فلســطني، شــريكاتنا 
بالوطــن باملســير واملصيــر، هــذا الوطــن بأبنائه بنســائه 
ورجالــه ليحملــوه نحــو احلريــة واالســتقالل ويــدا بيــد 
وجنبــا الــى جنــب وكل عــام ونســاء فلســطني بخيــر«. 
ــطينية  ــرأة الفلس ــه امل ــوم ب ــذي تق ــد ال ــن اجله وثم

ــة. ــاع الصح ــي قط ــة ف وخاص

ــبة  ــالمي، ملناس ــي واإلس ــني العرب ــتية العامل ــأ اش وهن
حلــول ذكــرى اإلســراء واملعــراج يــوم بعــد غــد، داعــني 
املولــى عــز وجــل أن يعيــد علينــا هــذه املناســبة 
الشــريفة وقــد حقــق شــعبنا حريتــه ونــال اســتقالله 
ــن  ــع م ــوط الراب ــى خط ــتقلة عل ــه املس ــة دولت بإقام
ــران عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس وحــق العــودة  حزي

ــرار 27.194 ــق الق ــني وف لالجئ

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األربعاء 2021/3/10

اشــتية يطالــب اإلدارة األميركيــة بترجمــة 
ــم  ــدي للج ــل اجل ــال والعم ــى أفع ــا إل أقواله

االســتيطاني

طالــب رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية، خــالل كلمتــه 
فــي اجللســة األســبوعية جمللــس الــوزراء التــي عقــدت 
أمــس، عبــر تقنيــة االتصــال عــن بعــد، اإلدارة األميركية 
اجلديــدة بترجمــة أقوالهــا إلــى أفعــال، والعمــل اجلــدي 

مــن أجــل جلــم التوســع اإلســتيطاني. 

وقــال رئيــس الــوزراء: »إلــى جانــب مواجهتنــا لفيــروس 
فيــروس  فــي  تصاعــداً  نواجــه  الفتــاك،  كورونــا 
ــة  ــود الدولي ــض اجله ــاول تقوي ــذي يح ــتيطان، ال االس
ــطينية، إذ  ــة الفلس ــة الدول ــرص إقام ــى ف ــاء عل لإلبق
بــات االســتيطان ورقــة انتخابيــة فــي مهــب الســجال 
ــي  ــرائيلية ف ــزاب اإلس ــف األح ــني مختل ــي ب االنتخاب
االنتخابــات املرتقبــة فــي الثالــث والعشــرين مــن 

ــاري«. ــهر اجل الش

ــالء  ــالل إخ ــلطات االحت ــزم س ــوزراء ع ــس ال وأدان رئي
ــن  ــني م ــة األصلي ــكان املدين ــية س ــالت املقدس العائ
ــتعمرين  ــح املس ــراح، لصال ــيخ ج ــي الش ــم ف منازله
الدوليــة  احلقوقيــة  املنظمــات  وطالــب  الطارئــني، 
مــن  املواطنــني  إخــالء  لوقــف  العاجــل  بالتدخــل 
منازلهــم، داعيــا دول العالــم إلــى إدانــة تلــك اخملططات 

ــوراً. ــا ف ــى وقفه ــرائيل عل ــل إس وحم

ــة  ــة للمحكم ــة العام ــرار املدعي ــه بق ــدد ترحيب وج
اجلنائيــة الدوليــة فاتــو مبســودة فتــح حتقيق فــي اجلرائم 
ــطيني،  ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــرائيلية املرتكب اإلس
مشــيداً بشــجاعتها بفتــح التحقيــق رغــم التحديــات 

ــا.28 ــت إعالنه ــبقت وأعقب ــي س الت

باالحتــال  تُقــر  بايــدن  إدارة  واشــنطن: 
اإلســرائيلي لأراضي الفلســطينية وتتمســك 

بحــل الدولتــن

األميركيــة  اخلارجيــة  وزارة  بلســان  املتحــدث  أكــد 
أن  إنــكار  ميكــن  »ال  انــه  علــى  برايــس  نيــد 
وغــزة  الغربيــة  الضفــة  احتلــت  إســرائيل 

 والقدس الشرقية خالل حرب العام 1967«. 
بــوزارة  الصحافــي  اإليجــاز  فــي  وردا علــى ســؤال 
اخلارجيــة، الــذي تابعتــه »األيــام«، بشــأن موقــف اإلدارة 
األميركيــة مــن الضفــة الغربيــة بعــد أن كانــت اإلدارة 

28  جريدة القدس
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ــة،  ــح األرض احملتل ــتخدام مصطل ــت اس ــابقة ألغ الس
قــال برايــس، »كمســألة تاريخيــة، أعتقــد أنــه ال ميكــن 
إنــكار أن إســرائيل احتلــت الضفــة الغربيــة وغــزة 

ــام 1967«. ــرب الع ــالل ح ــرقية خ ــدس الش والق

وأضــاف، »مــرة أخــرى، سياســتنا هــي حــل الدولتني، حل 
الدولتــني حيــث يعيــش اإلســرائيليون والفلســطينيون 

جنبــا إلــى جنــب فــي ســالم وأمــن فــي دولتيهما«.

وأشــار برايــس إلــى أن »هدفنــا هــو حــل الدولتــني، حــل 
ــة  ــالم ودول ــي س ــرائيل ف ــش إس ــث تعي ــني حي الدولت
فلســطينية قابلــة للحيــاة، ونحــن نؤيــد حــل الدولتــني 
هــذا ليــس فقــط ألنــه يتوافــق مــع قيمنــا ومصاحلنــا، 
ــح  ــم ومصال ــع قي ــى م ــع يتماش ــي الواق ــه ف ولكن

أولئــك فــي املنطقــة«.

وقــال، »يضمــن حــل الدولتــني اســتمرار هويــة إســرائيل 
كدولــة يهوديــة ودميقراطيــة، متامــا كمــا يحقــق 
ــي  ــرعية ف ــروعة والش ــطينيني املش ــات الفلس تطلع

ــم«. ــة به ــة خاص ــي دول ــر ف ــر املصي ــة وتقري الكرام

ــن  ــى أن »نح ــر، عل ــؤال آخ ــى س ــس، ردا عل ــدد براي وش
ــع  ــاركتنا م ــق مش ــى تعمي ــل إل ــع بالفع كإدارة نتطل
الفلســطينية.  والقيــادة  الفلســطيني  الشــعب 
أفضــل عــدم إجــراء مقارنــات، لكننــي ســأقول، إن هــذه 

ــتنا«. ــي سياس ــذه ه ــا، ه ــي أولويتن ه

ــود  ــع الوج ــا نراج ــك، فإنن ــن ذل ــزء م ــاف، »وكج وأض
ــن  ــد م ــن نتأك ــه، نح ــت إلي ــذي أحمل ــي ال الدبلوماس
ــن  ــة م ــة كامل ــراء مجموع ــن إج ــيمكننا م ــه س أن
أنشــطتنا، مبــا فــي ذلــك التعامــل مــع الشــعب 
الفلســطيني، والقيــادة الفلســطينية، والدبلوماســية 

العامــة، واملســاعدة، والتقاريــر الدبلوماســية«.

التزامنــا  عــن  حتدثنــا  »لقــد  برايــس،  وتابــع 
لتمويــل الفلســطينيني، مبــن فــي ذلــك الالجئــون 
ــد  ــك، أعتق ــكل ذل ــون ب ــن ملتزم ــطينيون، نح الفلس
تتقــدم«. لذلــك  ملموســة  مظاهــر  ســترى  أنــك 

وعــن موعــد رؤيــة املظاهــر امللموســة قــال، »لقــد قلنــا 
ــة إدارة  ــا سياس ــا، إنه ــي أولوياتن ــذه ه ــتمرار إن ه باس

بايــدن وســترى أنهــا متضــي قدمــا«.

الوجــود  مراجعــة  عــن  بحديثــه  قصــده  وعمــا 
ــفارة،  ــكان الس ــمل م ــك يش ــي وإن كان ذل الدبلوماس
رد برايــس، »هنــاك قضايــا الوضــع النهائــي، لكــن 
تفاصيــل وجودنــا الدبلوماســي فــي إســرائيل، مبــا فــي 
ذلــك فــي القــدس، تلــك هــي التفاصيــل التــي ننظــر 

ــا«. فيه

ونفــى أن يكــون هــذا يعنــي مراجعــة مــكان الســفارة 
أو التفكيــر بإعادتهــا إلــى تــل أبيــب.29

وزيــرة  مــع  يبحــث  الهــادي  عبــد  الســفير 
أوضــاع  الســورية  االجتماعيــة  الشــؤون 

الفلســطينية اخمليمــات 

بحــث مديــر عــام الدائــرة السياســية ملنظمــة التحريــر 
اليــوم  الهــادي  عبــد  أنــور  الفلسطينية الســفير 
ــل  ــة والعم ــؤون االجتماعي ــرة الش ــع وزي ــاء، م األربع
الســورية ســلوى عبــد اهلل أوضــاع الالجئــني فــي 

اخمليمــات الفلســطينية.

ــد  ــذي عق ــاء ال ــالل اللق ــادي خ ــد اله ــث عب ــا بح كم
فــي مقــر الــوزارة بالعاصمــة الســورية دمشــق، اجلهــود 
التــي تبذلهــا منظمــة التحريــر بتوجيهــات مــن 
ــئ  ــاة الالج ــف معان ــاس لتخفي ــود عب ــس محم الرئي
الســورية  احلكومــة  مــع  بالتعــاون  الفلســطيني 

ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني »أونــروا«.

وقــدم عبــد الهــادي الشــكر للحكومــة الســورية علــى 
املســاعدات املســتمرة ألهلنــا فــي اخمليمــات ورعايتهــا، 
ــني فلســطيني  ــة الســورية ال تفــرق ب خاصــة أن الدول

وســوري.

وجــرى خــالل اللقــاء بحــث ســبل إعــادة اخلدمــات خمليــم 
ــى  ــاء عل ــه بن ــي إلي ــودة األهال ــل ع ــي ظ ــوك ف اليرم

ــذي صــدر بتســهيل عودتهــم. القــرار ال

مــن جهتهــا، أكــدت عبــد اهلل أن الــوزارة تبــذل كافــة 
جهودهــا مــن أجــل إعــادة اخلدمــات إلــى مخيــم 

ــه.30 ــي إلي ــودة األهال ــهيل ع ــوك لتس اليرم

وزيــرة  مــع  يبحــث  الهــادي  عبــد  الســفير 
أوضــاع  الســورية  االجتماعيــة  الشــؤون 

الفلســطينية اخمليمــات 

بحــث مديــر عــام الدائــرة السياســية ملنظمــة التحريــر 
اليــوم  الهــادي  عبــد  أنــور  الفلسطينية الســفير 
ــل  ــة والعم ــؤون االجتماعي ــرة الش ــع وزي ــاء، م األربع
الســورية ســلوى عبــد اهلل أوضــاع الالجئــني فــي 

اخمليمــات الفلســطينية.

ــد  ــذي عق ــاء ال ــالل اللق ــادي خ ــد اله ــث عب ــا بح كم
فــي مقــر الــوزارة بالعاصمــة الســورية دمشــق، اجلهــود 
التــي تبذلهــا منظمــة التحريــر بتوجيهــات مــن 
ــئ  ــاة الالج ــف معان ــاس لتخفي ــود عب ــس محم الرئي

29  جريدة األيام
30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الســورية  احلكومــة  مــع  بالتعــاون  الفلســطيني 
ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني »أونــروا«.

وقــدم عبــد الهــادي الشــكر للحكومــة الســورية علــى 
املســاعدات املســتمرة ألهلنــا فــي اخمليمــات ورعايتهــا، 
ــني فلســطيني  ــة الســورية ال تفــرق ب خاصــة أن الدول

وســوري.

وجــرى خــالل اللقــاء بحــث ســبل إعــادة اخلدمــات خمليــم 
ــى  ــاء عل ــه بن ــي إلي ــودة األهال ــل ع ــي ظ ــوك ف اليرم

ــذي صــدر بتســهيل عودتهــم. القــرار ال

مــن جهتهــا، أكــدت عبــد اهلل أن الــوزارة تبــذل كافــة 
جهودهــا مــن أجــل إعــادة اخلدمــات إلــى مخيــم 

ــه.31 ــي إلي ــودة األهال ــهيل ع ــوك لتس اليرم

ــا  ــروس كورون ــات بفي ــجيل 3 إصاب ــرى: تس ــة األس هيئ
ــرائيلية ــف اإلس ــز التوقي ــني مبراك ــوف املعتقل ــني صف ب

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي تقريــر 
أصدرتــه اليــوم األربعــاء، أنــه مت تســجيل ثــالث إصابــات 
ــا( بــني صفــوف املعتقلــني  بفيــروس كوفيــد 19 )كورون

ــرائيلية. ــف اإلس ــز التوقي ــني مبراك القابع

وبينــت الهيئــة أن األســرى املصابــني هم كل مــن الفتى 
لــؤي الزغــاري )17 عامــا( مــن مخيــم الدهيشــة مبدينــة 
بيــت حلــم، ويقبع مبركــز توقيــف »عتصيون«، واألســيران 
عــارف علــي مــن بلــدة كفــر قــدوم مبحافظــة قلقيليــة، 
وبــراء كســاب مــن بلــدة بالطــة شــرقي مدينــة نابلــس، 

ويقبــع كال األســيرين مبركــز توقيف »حــوارة”.

ولفتــت الهيئــة أن مراكــز توقيــف االحتــالل التــي 
ــات  ــى مقوم ــى أدن ــر إل ــرى، تفتق ــا األس ــز به يحتج
ــز  ــيما مرك ــي، ال س ــش اآلدم ــح للعي ــاة وال تصل احلي
توقيــف »حــوارة« والــذي تســتخدمه ســلطات االحتالل 
حاليــا كمركــز للحجــر الصحــي مــن فيــروس كورونــا 

ــرى.32 ــجون األخ ــى الس ــني إل ــل املعتقل ــل نق قب

اخلميس 2021/3/11

ــس  ــرق نابل ــة ش ــال جتاري ــدم مح ــال يه االحت
وديــر  يقتحمــون سبســطية  ومســتوطنون 

ــام نظ

أصيــب مواطنــون بحــاالت اختنــاق خــالل حملــة هــدم 
ــت  ــالل أقدم ــوات االحت ــنتها ق ــادرة ش ــار ومص وإخط
ــاحتها  ــدر مس ــة تق ــال جتاري ــدم مح ــى ه ــا عل خالله

31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــا ف ــن بعضه ــالت يقط ــريد عائ ــع، وتش بـــ900 مرب
ــرت  ــا أخط ــس، فيم ــة نابل ــبلي مبحافظ ــني ش ــة ع قري
شــرق  احلمــص،  وادي  منطقــة  فــي  منــزل  بهــدم 
ــي األغــوار  ــة ف ــق زراعي ــت حلــم، ومنعــت شــق طري بي
ــتوطنني  ــة املس ــع مواصل ــك م ــن ذل ــمالية، تزام الش
اعتداءاتهــم التــي أقدمــوا خاللهــا علــى اقتحــام موقع 
سبســطية األثــري مبحافظــة نابلــس، وطــرد مــزارع مــن 
ــام  ــر نظ ــة دي ــي قري ــراره ف ــى ج ــتيالء عل ــه واالس أرض

ــرة. ــة رام اهلل والبي مبحافظ

ــن  ــة، يقط ــال جتاري ــالل مح ــوات االحت ــت ق ــد هدم فق
فــي عــدد منهــا عائلتــان، فــي قريــة عــني شــبلي، شــرق 

نابلــس.

ــوة  ــتيطان: إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
ــة  ــو 15 آلي ــم نح ــالل تض ــش االحت ــن جي ــرة م كبي
ترافقهــا شــاحنات تقــل خمــس جرافــات ضخمــة 

ــال. ــدم احمل ــرعت به ــة، وش ــت القري اقتحم

ــني  ــود للمواطن ــة تع ــال املهدوم ــى أن احمل ــارت إل وأش
ــب،  ــو حط ــام أب ــري، ومت ــازن العم ــري، وم ــال العم جم

ــع. ــر مرب ــاحتها 900 مت ــغ مس وتبل

ــات  ــة: إن مواجه ــادر محلي ــت مص ــا، قال ــن جهته م
اندلعــت فــي املنطقــة خــالل تصــدي األهالــي لعمليــة 
الهــدم، مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن املواطنــني بحاالت 

اختنــاق جــراء قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع.

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أخرجــت عائــالت فقيرة 
تســتخدم احملــال التجــاري كمســاكن لها لعــدم قدرتها 
علــى توفيــر مســاكن بديلــة، الفتــة إلــى أن ســلطات 
االحتــالل كانــت قــد أخطــرت بهــدم احملــال قبــل ثمانيــة 

أشــهر.

ــد  ــزل قي ــدم من ــالل به ــلطات االحت ــرت س ــا أخط كم
ــم. ــت حل ــرق بي ــص، ش ــة وادي احلم ــي منطق ــاء ف اإلنش

ــن  ــم حس ــت حل ــي بي ــة ف ــب الهيئ ــر مكت ــاد مدي وأف
بريجيــة بــأن االحتــالل أخطــر بهــدم منــزل قيــد 
ــة دار  ــاذاة قري ــص مبح ــة وادي احلم ــي منطق ــاء ف اإلنش
صــالح شــرق بيــت حلــم، يعــود للمواطــن أمجــد هشــام 
جعابيــص، مكــون مــن طابــق ومســاحة إجماليــة 200 

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــع، بحج ــر مرب مت

وأشــار بريجيــة إلــى أن املنــزل يقــع فــي منطقــة 
»ب« وميلــك املواطــن جعابيــص رخصــة بنــاء مــن وزارة 
ــلطة  ــع إلدارة الس ــا تخض ــم أنه ــي بحك ــم احملل احلك

الوطنيــة الفلســطينية.
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ــام 2019  ــي الع ــرض ف ــص تع ــى أن وادي احلم ــت إل ولف
ــن  ــرات م ــت العش ــة طال ــدم شرس ــة ه ــى هجم إل
املنــازل بحجــة عــدم الترخيــص، وذلــك لصالــح مطامع 

ــتيطانية. اس

ــق  ــق طري ــالل ش ــوات االحت ــت ق ــياق، منع ــي الس ف
ــمالية. ــوار الش ــي األغ ــة ف ــهل البقيع ــي س ــة ف زراعي

ــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  وقالــت مصــادر محلي
ــرق  ــق ط ــة ش ــى آلي ــتولت عل ــة واس ــهل البقيع س

ــق.33 ــا الطري ــاء متهيده ــدر( أثن )كري

5 أســرى يدخلــون أعوامــا جديــدة فــي ســجون 
االحتــال

ــن  ــدة م ــا جدي ــس، أعوام ــوم اخلمي ــرى، الي ــل 5 أس دخ
ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــال ف االعتق

وقــال نــادي األســير فــي بيــان، إن األســير محمــد جبــران 
خليــل، مــن بلــدة املزرعــة الغربية شــمال غــرب رام اهلل، 
دخــل عامــه الـــ16 في ســجون االحتــالل، وهــو محكوم 
املؤبــد و25 عامــا، ويعانــي مــن ظــروف  بالســجن 
ــذي  ــزل االنفرادي ال ــن الع ــت ع ــة نتج ــة صعب صحي
ــالل  ــه خ ــد والدي ــه فق ــا أن ــنوات، كم ــذ س يواجهه من

ــال. االعتق

وأضــاف أن األســير أحمــد نافــذ الشــرباتي مــن اخلليــل، 
دخــل عامــه الـــ18 في ســجون االحتــالل، وهــو محكوم 

بالســجن 40 عامــا.

ــن  ــرادات م ــد ج ــر محم ــير أمي ــادي أن األس ــر الن وذك
جنــني، دخــل عامــه الـــ19 فــي ســجون االحتــالل، وهــو 

ــا. ــجن 26 عام ــوم بالس محك

ــن  ــمارخة م ــن ش ــد حس ــير أحم ــى أن األس ــت إل ولف
بيــت حلــم، دخــل عامــه الـــ20 فــي ســجون االحتــالل، 

ــد. ــجن املؤب ــوم بالس ــو محك وه

كمــا دخــل األســير أحمــد محمــد أحمــد ســعد، مــن 
مدينــة بيــت حلــم، عامــه الـــ 18 فــي االعتقــال، علمــا 

ــه محكــوم بالســجن 30 عامــا.34 أن

33  جريدة األيام
34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2021/3/12

فـرنـســــا وألـمـانـيــا ومـصـر واألردن تـعـتـزم 
طـــــرح »خطــوات صغيرة« بن الفلســطينين 

واإلسرائيلين

اتفقــت فرنســا وأملانيــا ومصــر واألردن على اقتــراح 
اتخــــاذ سلســــلة مــن »اخلطــــوات الصغيــرة« علــى 
إســــرائيل والفلســــطينيني إلعــادة »الثقــة« بينهــم 

وتســــهيل عودتهــم إلــى طاولــة املفاوضــات.

وقــال وزيــر اخلارجيــة الفرنســــي جــان إيف لودريــان بعد 
اجتماعــه مــع نظرائــه الثالثــة، فــي باريــس، فــي إطــار 
»مجموعــة ميونخ«: »ســــنبادر إلى لقــــاء الطرفيــــن 
)...( لتحديــد اخلطــوات التــي ميكنهمــــا اتخاذهــا لبنــاء 

الثقــة« و«اســتعادة شــروط احلــوار تدريجًيــا«.

ــن  ــجعة« بيــ ــوادر املشــ ــان بـ«البــ ــاد لودريــ وأشــ
اســــتئناف  مــع  والفلســــطينيني  اإلســرائيليني 
ــة،  ــة والضريبي ــائل األمني ــول املســ ــيق حــ التنســ

إلــى التعــاون فــي مكافحــة كورونــا. إضافــة 

التعــاون  إلــى »ضــرورة تعزيــز هــذا  لكنــه أشــار 
كبيــر«. بشــكل  )الصحــي( 

ــق  ــة وف ــرة الرابع ــوا للم ــن التق ــة الذي ــوزراء األربع الــ
ــاجت  ــي« الن ــم اإليجاب ــوا بـ«الزخ ــة، رحب ــذه الصيغ ه
عــن مقاربــة اإلدارة األميركيــة اجلديــدة التــي جــــددت 
التزامهــا التوافــق الدولــــي بعدمــا حــاد عنــه دونالــد 
ــني  ــات ب ــع العالق ــاق تطبي ــوا باتف ــا رحب ــب، كم ترام

ــة. ــدول العربي ــن ال ــدد م ــرائيل وع إس

ونــوه وزيــر اخلارجيــــة األملاني هايكــو ماس بــــأن »اإلدارة 
األميركية اجلديــــدة أعلنــــت دعمها حــــل الدولتيــن 
)...( يعطينــا ذلــــك أمــال مــع مواصلــة التزامنــا احلذر«.

مــن جهتــه، قــال وزيــر اخلارجيــة األردنــي أميــن الصفدي: 
»ســــنتفاعل إيجابًيا مــع اإلدارة األميركية«.

وأضــاف: إن الســالم العــادل لــن يتحقــق دون حــل 
ــني  ــل الدولت ــاس ح ــى أس ــطينية عل ــة الفلس القضي

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش ــق ق وف

وقــال: إن الســالم لــن يتحقــق طاملــا هنالــك إجــراءات 
»إســرائيلية« غيــر شــــرعية، داعًيــا للتحــرك بفعاليــة 
لوقــف مــا يقتــل الســالم مثــل توســعة املســتوطنات 

واالنتهــاكات فــي القــدس واألماكــن املقدســة.

وبــــدا الوزيــــران الفرنســــي واألملاني أكثــــر حتفظــا 
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ــى  ــطينيني إل ــرائيليني والفلس ــودة اإلس ــال عــ حيــ
ــا  ــدد نظيرهم ــني ش ــي ح ــا، ف ــات قريب ــة املفاوض طاول
ــتئناف  ــرورة اس ــى »ض ــكري عل ــامح ش ــري ســ املص

ــت«.35 ــرب وق ــي أق ــات ف ــار املفاوض مس

السبت 2021/3/13

جلجوليــة وأم الفحــم تتظاهــران ضــد اجلرميــة 
وتواطــؤ الشــرطة اإلســرائيلية

نظمــت فــي جلجوليــة وأم الفحــم أمــس، مظاهرتــني 
العربــي  اجملتمــع  مــن  اآلالف  مبشــاركة  حاشــدتني 
احتجاجــاً علــى تفشــي العنــف واجلرميــة وتواطــؤ 
الشــرطة اإلســرائيلية فــي أعقــاب مقتــل الفتــى 

ــدس. ــد ع محم

ــا  ــت إليه ــي دع ــة الت ــرة جلجولي ــي مظاه ــارك ف وش
ــن  ــي، اآلالف مــن املتظاهري ــة املتابعــة واجمللــس احملل جلن
ــواب  ــن ن ــدد م ــعبية وع ــة الش ــاء اللجن ــم أعض بينه
ــرة  ــت املظاه ــة. وانطلق ــاحة احمللي ــى الس ــة عل القائم
مــن مســجد الروضــة فــي جلجوليــة بعــد أداء صــالة 
ــدام  ــى األق ــيراً عل ــرون س ــه املتظاه ــم توج ــة، ث اجلمع
إلــى الشــارع الرئيــس فــي القريــة وجــرى إغالقــه أمــام 

حركــة الســير.

ورفــع املتظاهــرون الفتــات منــددة بسياســة الشــرطة 
ــر  ــالح غي ــع الس ــة وجم ــم اجلرمي ــي جل ــها ف وتقاعس
املرخــص، كمــا رفعــوا صــور ضحايــا جرائــم القتــل فــي 

ــة. القري

وفــي مدينــة أم الفحــم، تظاهــر املئــات لألســبوع 
ــي  ــة ف ــالة اجلمع ــد أداء ص ــي، بع ــى التوال ــع عل التاس
ســاحة البلديــة، احتجاجــاً علــى العنــف واجلرميــة 

وتواطــؤ الشــرطة اإلســرائيلية.36

بالرصــاص  املواطنــن  عشــرات  إصابــة 
واالختنــاق خــال قمــع تظاهــرات ضــد االحتال 

واالســتيطان

أصيــب، أمــس، ســبعة مواطنــني بجــروح، بينهــم وزيــر 
العمــل نصــري أبــو جيــش، والعشــرات بحــاالت اختنــاق 
املســيرات  االحتــالل  قــوات  متفاوتــة خــالل قمــع 
ــالل  ــاً لالحت ــدة رفض ــات ع ــي محافظ ــت ف ــي خرج الت
فــي  الفلســطينية،  األرض  وســرقة  واالســتيطان 
الوقــت الــذي أخطــرت فيــه ســلطات االحتــالل بوقــف 
ــرب  ــان، غ ــة أم الريح ــي قري ــق ف ــة طري ــل بصيان العم

35  جريدة األيام
36  جريدة القدس

جنني. 

ففــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب ســبعة 
مواطنــني بجــروح، بينهــم ثالثــة بالرصــاص احلــي 
ــع  ــالل قم ــة، خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح والعش
قــوات االحتــالل مســيرة القريــة األســبوعية املطالبــة 

ــا. ــن أراضيه ــتيطانية م ــؤرة اس ــالء ب بإخ

شــعبية  مســيرة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ــة  ــط القري ــر وس ــجد الكبي ــام املس ــن أم ــت م انطلق
ــح  ــتيالء لصال ــددة باالس ــرقية امله ــة الش ــى املنطق إل

االســتيطان.

وأكــدت أن قــوات االحتــالل هاجمــت املســيرة مطلقــة 
ــل  ــاط، وقناب ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل الرص
الصــوت، والغــاز املســيل للدمــوع، واعتــدت علــى 
املشــاركني فيهــا بأعقــاب البنــادق، مــا أدى إلــى إصابــة 
ــاص  ــن بالرص ــني آخري ــي، واثن ــاص احل ــبان بالرص 3 ش
املعدنــي املغلــف باملطــاط، ومواطَنــني بجــروح إثــر 
اعتــداء جنــود االحتــالل عليهمــا بالضــرب، عــالوة علــى 
ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــرات باالختن ــة العش إصاب

ــالل  ــتهدفوا خ ــالل اس ــود االحت ــى أن جن ــارت إل وأش
ــش  ــو جي ــري أب ــل نص ــر العم ــيرة وزي ــم املس قمعه
ــة  ــرب، الفت ــه بالض ــدوا علي ــي واعت ــاص املعدن بالرص
ــا  ــفى رفيدي ــى مستش ــر إل ــل الوزي ــرى نق ــه ج ــى أن إل

ــالج. ــي الع ــس لتلق ــة نابل ــي مبدين احلكوم

ــوات  ــت ق ــل، قمع ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
االحتــالل وقفــة منــددة باعتــداءات االحتــالل املتواصلــة 

ــا. ــني البيض ــع ع ــي جتم ــق أهال بح

املواطنــني  عشــرات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
البيضــا  عــني  أراضــي  علــى  اجلمعــة  صــالة  أدوا 
ــم  ــوا العل ــالة، رفع ــب الص ــتيالء. وعق ــددة باالس امله
ــاء  ــى إنه ــة إل ــات الداعي ــطيني، ورددوا الهتاف الفلس

االســتيطان.37 ووقــف  االحتــالل 

األحد 3/14/ 2021

ــدن  أعضــاء فــي الكونغــرس يطالبــون إدارة باي
ــة االســتيطان والهــدم وبإلغــاء »صفقــة  بإدان

القــرن«

دعــا أعضــاء فــي الكونغــرس األميركــي، إدارة الرئيــس 
ــكل  ــرائيلية بش ــدم اإلس ــات اله ــة عملي ــدن، بإدان باي
صريــح، واتخــاذ إجــراءات دبلوماســية مــن شــأنها وضع 

حــد لهــذه السياســة.
37  جريدة األيام
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وأعــرب أعضــاء الكونغــرس فــي رســالة إلــى وزارة 
اخلارجيــة األميركيــة، بشــأن السياســة جتاه فلســطني، 
ــازل  ــدم املن ــة ه ــأن سياس ــتمر بش ــم املس ــن قلقه ع
الغربيــة  الضفــة  فــي  تنتهجهــا إســرائيل  التــي 

ــدس. والق

ــي  ــق ف ــدء حتقي ــة بب ــة األميركي ــوا وزارة اخلارجي وطالب
ــي  ــة ف ــدات أميركي ــرائيل ملع ــتخدام إس ــة اس إمكاني
عمليــات الهــدم، وتقريــر مــا إذا مت اســتخدام هــذه 
ــر  ــة تصدي ــون »مراقب ــة لقان ــورة مخالف ــدات بص املع
األســلحة«، أو أيــة اتفاقيــات أميركيــة إســرائيلية، 

ــي.38 ــتخدم النهائ ــأن املس بش

األثريــة  سوســيا  قريــة  يقتحــم  نتنياهــو 
ــكرية  ــراءات عس ــل إج ــي ظ ــل ف ــوب اخللي جن

مشــددة

ــو،  ــني نتنياه ــالل بنيام ــة االحت ــس حكوم ــم رئي اقتح
مســاء اليــوم األحــد، قريــة سوســيا األثريــة فــي 

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــافر يط مس

ــر مــن  ــأن نتنياهــو برفقــة عــدد كبي ــاد مراســلنا ب وأف
ــي  ــة، ف ــيا األثري ــة سوس ــوا قري ــتوطنني اقتحم املس
ظــل إجــراءات عســكرية مشــددة فرضتهــا قــوات 
ــا  ــافر وإعالنه ــة املس ــالق منطق ــملت إغ ــالل؛ ش االحت
منطقــة عســكرية مغلقــة، وحواجــز عســكرية ملنــع 
املتضامنــني والطواقــم الصحفيــة مــن الوصــول إلــى 

ــة. املنطق

وكانــت قــوات االحتــالل قمعــت قبيــل اقتحــام نتنياهــو 
ــافر  ــي مس ــت ف ــة انطلق ــيرة جماهيري ــة، مس القري
بلــدة يطــا، رفضــا القتحــام رئيــس حكومــة االحتــالل 
املرتقــب لقريــة سوســيا األثريــة، وهــي واحــدة مــن بــني 

عشــرات القــرى واخلــرب الواقعــة فــي املنطقــة.

وأشــار مراســلنا إلــى أن قــوات االحتــالل هاجمــت 
بالقنابــل الصوتيــة والغــاز املســيل للدمــوع املئــات مــن 
ــات  ــة واملؤسس ــات الوطني ــي الفعالي ــني وممثل املواطن
األهليــة ومتضامنــني أجانــب ودعــاة ســالم، ممن شــاركوا 
فــي املســيرة التــي دعــا إليهــا أهالــي املســافر وحركــة 
فتــح بالتعــاون مــع اللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار 
ونشــطاء  والصمــود  احلمايــة  وجلــان  واالســتيطان 

ــطينيون. فلس

وانطلقــت املســيرة مــن قريــة سوســيا باجتــاه املواقــع 
املزمــع اقتحامهــا مــن قبــل رئيــس حكومة االحتــالل إال 
أن قــوات االحتــالل منعــت وصولهــم للمنطقــة، ورفــع 

38  جريدة األيام

املتظاهــرون األعــالم الفلســطينية ورددوا الهتافــات 
املنــددة باالحتــالل وبسياســة التطهيــر العرقــي التــي 
ــاريعه  ــح مش ــافر لصال ــي املس ــق أهال ــا بح ينتهجه

ــتيطانية.39 االس

االحتــالل يغلــق قســم )1( فــي الدامــون وينقل األســرى 
األشــبال لقسم )4( 

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم األحــد، إن 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أغلقــت قســم )1( فــي 
معتقــل »الدامــون«، ونقلــت األســرى األشــبال القابعني 

فيــه إلــى قســم )4( بــذات املعتقــل.

وأوضحــت هيئــة األســرى فــي بيــان صحفي، أن األســرى 
ــة  ــر آمن األطفــال عاشــوا ظروفــا حياتيــة صعبــة وغي
مــا يقــارب العــام والنصــف داخــل قســم )1(، فهــو ال 

يصلــح للحيــاة اآلدميــة.

ــو  ــن قب ــارة ع ــور عب ــم املذك ــى أن القس ــارت إل وأش
ــه  ــر، ال تدخل ــرات والصراصي ــيء باحلش ــت األرض، مل حت
أشــعة الشــمس وال الهــواء، جدرانــه مهترئــة ورطبــة، 
ويوجــد شــبه ســاحة  الغــرف،  واحلمامــات خــارج 
صغيــرة يطلــق عليهــا )الفــورة(، لكنهــا عبــارة عــن ممــر 
ــن  ــدا ع ــرف، ع ــني الغ ــي وب ــم الرئيس ــاب القس ــني ب ب

ــة. ــم الكريه ــة القس رائح

ولفتــت إلــى أن األســرى األشــبال جــرى احتجازهــم فــي 
البدايــة داخــل قســم )1( مبفردهــم، دون جلــان إداريــة من 
األســرى البالغــني متثّلهــم أمــام إدارة ســجون االحتــالل، 
ــتفردت  ــث اس ــن حي ــوا األمرّي ــرة ذاق ــك الفت ــالل تل وخ
ــم  ــن وعزلته ــرى القاصري ــؤالء األس ــون« به إدارة »الدام
عــن احمليــط اخلارجــي وفرضــت العديــد مــن العقوبــات 

بحقهــم.

وأضافــت أنــه بعــد ذلــك وافقــت إدارة ســجون االحتــالل 
علــى إدخــال عــدد مــن األســرى الكبــار لإلشــراف علــى 

األمــور احلياتيــة وإدارة شــؤون األســرى األشــبال.

ــر  ــة األســرى قــد طالبــت عــدة مــرات عب ــت هيئ وكان
وحدتهــا القانونيــة مــن إدارة »الدامــون« بضــرورة إغــالق 
ــل  ــن إدارة املعتق ــة، لك ــاع الكارثي ــم )1( ذي األوض قس

كانــت ترفــض فــي كل مــرة.

ــا  ــني حالي ــرى القابع ــدد األس ــره أن ع ــر ذك ــن اجلدي م
بقســم )4( الــذي نقــل إليــه مؤخــرا األســرى األشــبال، 
ــرى  ــرا، و5 أس ــيرا قاص ــم 23 أس ــن بينه ــيرا م 28 أس

ــني.40 بالغ

39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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.االحتــال يصــادق علــى مخطــط اســتيطاني 
لاســتياء علــى عشــرات الدومنــات فــي بيــت 

حلــم

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات  صادقــت   
األحــد، علــى مخططــات اســتيطانية لالســتيالء علــى 
ــم. ــت حل ــة بي ــي محافظ ــن أراض ــات م ــرات الدومن عش

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
فــي بيــت حلــم حســن بريجيــة لـــ »وفــا«،  بأن ســلطات 
ــل  ــتيطانية تتمث ــرارات اس ــى ق ــت عل ــالل صادق االحت
فــي االســتيالء علــى أراٍض محاذيــة ملســتوطنة » 
ــي منطقــة  ــار عيليــتA”، حــوض )3( وحــوض )4( ف بيت
ــني  ــدة نحال ــي بل ــن أراض ــرة م ــة الكب ــية وخرب املترس
ــن  ــراء م ــو احلم ــة واد اب ــي منطق ــوض )3( ف ــا، وح غرب

ــا . ــان غرب ــة حوس ــي قري اراض

وأشــار بريجيــة إلــى أن هــذا اإلجــراء يهــدف إلــى 
ــرق  ــة وط ــن عام ــتهدفة ألماك ــي املس ــل األراض حتوي
إلــى وحــدات اســتيطانية 41. للمســتوطنني إضافــة 

391 مستوطنا يقتحمون باحات األقصى

األحــد،  اليــوم  املســتوطنني،  عشــرات  اقتحــم 
ــرف  ــم املتط ــارك، بينه ــى املب ــجد األقص ــات املس باح
»غليــك«، حتــت حمايــة مشــددة مــن شــرطة االحتــالل 

اإلســرائيلي.

ــتوطن  ــا«،  إن 193 مس ــدس لـ »وف ــاف الق ــت أوق وقال
ــة،  ــرة الصباحي ــالل الفت ــى خ ــات األقص ــوا باح اقتحم
ــط  ــتفزازية، وس ــة اس ــعائر تلمودي ــا وش وأدوا طقوس
ــاال بـــ  ــات، احتف ــف االقتحام ــدة لتكثي ــوات جدي دع

ــري«. ــان العب ــهر نيس ــة ش »بداي

ــا  ــمتوطنني طقوس ــن الس ــدد م ــياق، أدى ع ــي الس وف
ــباط  ــاب األس ــد ب ــي عن ــاحة الغزال ــي س ــة ف تلمودي

ــى.42 ــات األقص ــل باح ــد مداخ أح

ورفاقهمــا  والشــوبكي  ســعدات  األســيران 
ــر ــي األس ــم الـــ61 ف ــون عامه يدخل

يدخــل اليــوم األحــد، األمــني العــام للجبهــة الشــعبية 
أحمد ســعدات، وشــيخ األســرى اللــواء فؤاد الشــوبكي، 
ورفاقهمــا عاهــد أبــو غلمــي، وحمــدي قرعــان، وباســل 
أســمر، ومجــدي الرميــاوي، وياســر أبــو تركــي، عامهــم 

الـــ16 في ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وكانــت قــوات االحتــالل، قــد اختطفــت ســعدات 
والشــوبكي ورفاقهــم فــي الرابــع عشــر مــن شــهر آذار/ 

ــا. ــن أريح ــارس 2006 م م

ــاً(،  ــعدات )68 عام ــير س ــير، أن األس ــادي األس ــنّي ن وب
يقضــي ُحكمــاً بالّســجن ملــدة )30( عامــاً، ويقبــع 
ــه  ــوم فــي ســجن »رميــون«، وخــالل ســنوات اعتقال الي
ــان  ــن حرم ــاء م ــة أبن ــو أب ألربع ــعدات، وه ــرض س تع
غالبيــة أفــراد عائلتــه مــن زيارتــه علــى مــدار الســنوات 

ــرادي. ــزل اإلنف ــة، وللع املاضي

ــاب  ــاج كت ــن إنت ــعدات م ــن س ــام 2018 متك ــالل ع وخ
ــي  ــاول سياســة العــزل ف ــد« يتن ــوان »صــدى القي بعن
ســجون االحتــالل، علمــاً أنــه تعــرض لالعتقــال ســبع 
ــبعينيات  ــة الس ــذ بداي ــك من ــل، وذل ــى األق ــرات عل م

ــام 2006. ــه ع ــخ اعتقال ــى تاري حت

ــاً  ــاً(، ُحكم ــوبكي )82 عام ــواء الش ــي الل ــا يقض  فيم
ــنّاً  ــرى س ــر األس ــو أكب ــاً، وه ــدة )17( عام ــجن مل بالّس
فــي ســجون االحتــالل، ويُعانــي أوضاعــاً صحيــة صعبة 
نتجــت جــرّاء ظــروف االعتقــال القاســية التــي واجهها 
علــى مــدار الســنوات املاضيــة، وخــالل هــذه الســنوات 
ــه  ــى أن ــار إل ــقيقه، يُش ــى ش ــة إل ــه، إضاف ــَد زوجت فق
ــب  ــجن »النق ــي س ــوم ف ــع الي ــاء، ويقب ــتة أبن أب لس

ــراوي”. الصح

ــوم  ــاً(، واحملك ــي )53 عام ــو غلم ــد أب ــير عاه ــا األس  أم
بالّســجن املؤبــد وخمــس ســنوات، تعــرض علــى مــدار 
ســنوات اعتقالــه  للحرمــان مــن الزيــارة، واســتمر ذلــك 
حتــى عــام 2019، وهــو متــزوج ولــه ابنــان، ويقبــع اليــوم 
فــي ســجن »رميــون«، علمــاً أنــه تعــرض لالعتقــال عــدة 

مــرات قبــل اعتقالــه عــام 2006.

 فيمــا يقضــي األســير حمــدي قرعــان ُحكماً بالّســجن 
ــه  ــرة اعتقال ــالل فت ــام، وخ ــى 100 ع ــة إل ــد، إضاف املؤب
فقــَد والدتــه إضافــة إلــى اثنــني مــن أقربائــه، كمــا أن 
ــى  ــم عل ــكل منتظ ــه بش ــن زيارت ــوا م ــقاءه ُحرم أش

ــه. مــدار ســنوات اعتقال

ويقضــي األســير باســل أســمر ُحكمــاً بالّســجن املؤبــد 
و)20( عامــاً، واألســير مجــدي الرميــاوي مؤبــدا و)80( 
ــاً.43 ــن و)20( عام ــو تركــي مؤبدي ــاً، واألســير ياســر أب عام

مــن  واســعة  مســاحات  يجــرف  االحتــال 
اخلليــل جنــوب  املواطنــن  أراضــي 

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــرعت ق  ش
ــني  ــي املواطن ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس بتجري

43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــل. ــوب اخللي ــة، جن ــدة الظاهري ــرق بل ــا ش ــة زنوت ــي خرب ف

ــرات  ــز خضي ــا فاي ــروي زنوت ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
لـ«وفــا«، بــأن آليــات االحتــالل شــرعت منذ صبــاح اليوم 
بتجريــف أراض ملواطنــني مــن عائلــة الطــل شــرق قريــة 
زنوتــا، لصالــح املنطقــة الصناعيــة التابعــة ملا يســمى 

»مجلــس اقليــم املســتوطنات« جنــوب اخلليــل.44

االثنن2021/3/15

ــي  ــن أراض ــياجا م ــون س ــتوطنون يقتلع مس
ــوت قري

اقتلــع مســتوطنون، اليــوم اإلثنــني، ســياجا مــن أراضــي 
قريــة قريــوت، جنــوب نابلــس.

ــن  ــة م ــأن مجموع ــا«، ب ــة، لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــن  ــياجا م ــوا س ــل« اقتلع ــفرت راحي ــتوطني »ش مس
ــتوطنة45 ــن املس ــة م ــوت، القريب ــي قري ــن أراض ــدد م ع

خلطــوات  الذهــاب  يقــرّرون  »عوفــر«  فــي  األســرى 
احتجاجيــة بعــد فشــل احلــوار بينهــم وبــني إدارة 

الســجن

ــأن األســرى فــي  ــادي األســير، اليــوم اجلمعــة، ب  أفــاد ن
»عوفــر« قــرروا الذهــاب إلــى خطــوات احتجاجيــة 
ــراب  ــى إض ــل إل ــد تص ــل، ق ــد املقب ــن األح ــداًء م ابت
تدريجــي عــن الطعــام، بعــد أن فشــلت جلســة احلــوار 

ــجن. ــني إدارة الس ــم وب ــددا بينه مج

ــه، أن إدارة الّســجن  ــان ل ــادي األســير، فــي بي وأضــاف ن
وبــدال مــن االســتجابة ملطالــب األســرى، أعلنــت 
تهديدهــا لهــم وتصعيــد عمليــات القمــع والتفتيــش 
الهيئــات  وقمــع  بنقــل  هــّددت  كمــا  بحّقهــم، 
التنظيميــة، وذلــك رغــم جلســات احلــوار املتكــرّرة التي 
ــوم. ــى الي ــة حت ــابيع املاضي ــدار األس ــى م ــدت عل عق

وأوضــح أن أســرى ســجن »عوفــر« يواجهــون تصعيــًدا 
ــة،  ــة صعب ــا اعتقالي ــجن، وأوضاًع ــل إدارة الّس ــن قب م
ــات  ــرّاء عملي ــوظ، ج ــكل ملح ــرًا بش ــت مؤخ تفاقم
مــن  مزيــد  وفــرض  املتكــرّرة،  والتفتيــش  القمــع 

اإلجــراءات التنكيليــة املمنهجــة بحّقهــم.

كافــة  شــراء  إلــى  يضطــرون  األســرى  أن  وبــني 
علــى  األساســية  واحتياجاتهــم  مســتلزماتهم 
ــجن  ــا«، وأن إدارة الّس ــن »الكانتين ــاص م ــابهم اخل حس
ــك  ــك االحتياجــات، وكذل ــى تل ــر أدن تتنّصــل مــن توفي

44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االســتجابة ملطالبهــم، التــي مــن أبرزها: وقــف عمليات 
ــية  ــات األساس ــر االحتياج ــع، وتوفي ــش والقم التفتي
ــني  ــية للمعتقل ــتلزمات األساس ــم، واملس ــة له الالزم
اجلـُـدد، وكذلــك حتســني نوعيــة وكميــة الطعــام، علًمــا 
ــة،  ــال اليومي ــات االعتق ــتمرار عملي ــة الس ــه ونتيج أن
وزّج املزيــد مــن املعتقلــني داخــل أقســام »املعّبــار« فــي 
»عوفــر«، فــإن أزمــة تتصاعــد فــي توفيــر املســتلزمات 

ــل. ــكل معتق ــية ل األساس

ــى  ــرى إل ــاج األس ــذي يحت ــت ال ــي الوق ــه ف ــع أن وتاب
توفيــر املزيــد مــن مــواد التنظيــف والتعقيــم، بســبب 
اإلدارة تتجاهــل توفيــر احلــد  وبــاء »كورونــا«، فــإن 
األدنــى منهــا، وتتعّمــد فــي اآلونــة األخيــرة قطــع املــاء 
ــم،  ــّدة معاناته ــن ح ــم م ــذي فاق ــر ال ــاعات، األم لس
ــذ  ــون من ــرى يواجه ــإّن األس ــك، ف ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــة  ــة عــزل مضاعفــة، خاّص ــاء، حال ــة انتشــار الوب بداي

ــم. ــارات عائالته ــف زي ــع توق م

ــاري،  ــام اجل ــع الع ــذ مطل ــه من َّ ــير، أن ــادي األس ــر ن وذك
ــو  ــم نح ــر«، وعدده ــجن »عوف ــي س ــرى ف ــه األس واج
900 أســير، عمليــات اقتحــام، وتفتيشــات واســعة 
ــون  ــن كان ــادس م ــي الس ــرت ف ــا ج ــرّرة، أعنفه ومتك

ــي. ــر املاض ــي/ يناي الثان

وأشــار إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل تنتهــج عمليــات 
ــة مــن  ــى جمل القمــع والتفتيــش املتكــرّرة، إضافــة إل
السياســات التنكيليــة املمنهجــة بحــقّ األســرى، 
ــيطرة، والرّقابــة عليهــم، وضــرب  لفــرض مزيــد مــن السَّ

ــة »اســتقرار« داخــل األقســام. أي حال

يُشــار إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل صّعــدت مــن 
ــة مــع  ــة عــام 2019، مقارن عمليــات القمــع منــذ بداي
الســنوات التــي ســبقتها، وشــكّلت عمليــات القمــع 
فــي حينــه األعنــف منــذ مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات، 
ــي تعــرض فيهــا األســرى  ــني الســجون الت وكان مــن ب
ألشــد عمليــات القمــع ســجن »عوفــر«، أُصيــب خاللها 

ــة.46 ــات مختلف ــرى بإصاب ــن األس ــرات م العش

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفا«، 
التحريض والعنصرية في وســــائل اإلعالم اإلســرائيلية 

في الفترة مــا بــني 2021/03/7- 2021/03/13.

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)194( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

203

 المجلد التاسع والعشرين

املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــّية  ــخصّيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

ملقاالت حتمــل  ملخصــا  التقريــر  هــذا  ويســتعرض 
حتريضــا علــى الســلطة الفلســطينية وعلــى الداخــل 

الفلســطيني .

رصد الصحافة املكتوبة

يحــرّض  هيوم« نشــرت مقاال  »يســرائيل  صحيفــة 
ــة  ــرار املدعي ــب ق ــطينية عق ــلطة الفلس ــى الس عل
ــث  ــاي، حي ــي اله ــة ف ــة الدولي ــة اجلنائي ــة حملكم العام
ــر مــن االســتعالئية  يحمــل اليمــني اإلســرائيلي الكثي
العرقيــة فــي توجهاتهــم للفلســطينيني، فيّدعــي 
األكادميــي والكاتــب الصحفــي إيــال زيســار ان مــع توجه 
ــم  ــة ه ــة الدولي ــة اجلنائي ــى احملكم ــطينيني إل الفلس
يحــرزون خســارة أكثــر مــن الكســب. كمــا ان الفوقيــة 
تتجلــى بشــكل واضــح مــع ادعائــه انــه اذا قبــل 
الفلســطينيون »صفقــة القــرن« لكانــوا يرســمون 
حــدود الدولــة الفلســطينية اآلن، وجميعنــا يعلــم 
ــط، وال  ــرائيلية فق ــح اإلس ــدم املصال ــاءت لتخ ــا ج انه
تكتــرث للمصالــح الفلســطينية، كمــا انهــا ال تضمــن 
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الـــ 67 

ــة. ــق الدولي ــا للمواثي وفق

ــه  ــتقبلت ب ــذي اس ــرح ال ــم الف ــال: »رغ ــب املق وحس
ــرائيل،  ــد إس ــق ض ــح حتقي ــة بفت ــرار اجلنائي رام اهلل ق
فــإن هــذا القــرار ومــا ســبقته مــن قــرارات لــم 
تدفــع الــى االمــام عمليــا، بــل ولــن تدفــع الــى االمــام 
الفلســطينيني نحــو حتقيــق تطلعاتهــم، ولــن حتســن 
فــي شــيء مــن وضعهــم فــي الضفــة الغربيــة وفــي 

ــزة. ــاع غ قط

وأشــار إلــى ان التكتيــك الفلســطيني معــروف متامــا، 
ــروا  ــي أن يكس ــم ف ــي محاوالته ــلوا ف ــد أن فش فبع
ــون  ــق العنــف واالرهــاب قــوة ارادة اســرائيل، يأمل بطري
فــي أن جتبــر اجــراءات املقاطعــة الثقافيــة واالقتصاديــة 
الــى جانــب قــرارات مؤسســات االمم املتحــدة، اســرائيل 
ــعش  ــك يعش ــن ذل ــال ع ــا. فض ــى ركبتيه ــزول عل الن
في اوســاطهم االمــل بانــه فــي حلظــة احلقيقــة 
ســتتوجه االدارة االمريكيــة ضــد اســرائيل، مثلمــا 
ــت  ــي البي ــرة ف ــا االخي ــي ايامه ــا ف ــت ادارة أوبام فعل

ــالم. ــى االستس ــا عل ــض، فتجبره االبي

وتابع:  فــي نهايــة املطــاف ســيجد الفلســطينيون 
أن  وعليهــم  اســرائيل،  امــام  حدهــم  و أنفســهم 
ــع ان  ــوا توق ــم ان يواصل ــي له ــموا اذا كان ينبغ يحس

ــل.  ــم بالعم ــر عنه ــد آخ ــوم أح يق

شأن الفلســطينيني ان يندم : فمن  املقــال  وحســب 
ن للرئيس ترمب. فمــع  وا على رفضهم خطة القر
ان تلبي كل مطالبهــم، و ان هذه كانت بعيدة عن 
االرض، حظيت بتأييــد وا لكن اقدامها كانت على 
اسرائيل قبلت شــروطها سع في العالم العربي و
هذه اخلطة لكانوا منذ ال . لو قبل الفلســطينيون 
احلدود وحتقيق الســيادة آن في ذروة عملية ترسيم 
، وان كان فقط على قســم من االرض التي يطالبو
ن بها. أما اآلن فمعقول االفتراض بانه باســتثناء األ

شواق لترمب، فانهم سيتبقون بال شــيء«.  

وجــاء فــي صحيفــة »معاريــف« مقــال لليمينــي 
أرعــن  املتطرف كلمــان ليبســكيند يحرّض بشــكل 
علــى الفلســطينيني داخــل أراضــي عــام 48، مــن 
منظــور عنصــرّي اســتعالئي مــن الدرجــة األولــى.

ويّدعــي كلمــان ان املســؤول االول علــى ظاهــرة العنــف 
هــو اجملتمــع الفلســطيني بحــد ذاتــه، لدعمــه للعنــف، 
وتشــجيعه ملــن يقتــل أختــه، وعــدم تعــاون اجملتمــع مــع 
الشــرطة اإلســرائيلية وغيرهــا مــن االدعــاءات الكاذبــة 

واملشــّوهة والعنصريـّـة جتــاه مجتمــع كامــل.

وقــال إن »معطيــات اجلرميــة فــي اجملتمــع العربــي هــي 
ــن  ــأِت م ــم ت ــف ل ــرة العن ــدا، وظاه ــيئة ج ــيئة، س س
فــراغ، امنــا هــي وليــدة لواقــع مركــب يعيــش بــه اجملتمع 
الفلســطيني فــي الداخــل الــذي يعانــي مــن اإلقصــاء 
والعنصريــة والتهميــش واإلهمــال املمنهــج. اذا كانــت 
ــع  ــدى اجملتم ــة ل ــكلة ثقافي ــي مش ــف ه ــرة العن ظاه
الفلســطيني، لوجدناهــا فــي كل اجملتمعــات العربيــة، 

وليــس فقــط لــدى الداخــل الفلســطيني.

وتابع: اجملتمــع العربــي، ككل، هــو مجتمــع عنيــف. 
عنيفــة جــدا. هــو مصنــع لصنــع الــدم واجلرميــة واأللــم 
ــع،  ــن اجملتم ــرة م ــزاء كبي ــي أج ــع. ف ــاق واس ــى نط عل

ــه«. ــي ثقافت هــذا العنــف مغــروس ف

»رصد السوشيال ميديا«

»فيسبوك«

تساحي هنجبي – وزير االستيطان

قــام رئيــس اجمللــس اإلقليمــي جلــوش عتصيون، شــلومو 
ــه  ــي مجلس ــاملة ف ــة ش ــتضافتي جلول ــان، باس نئم

اجلميــل.

ســنعمل ســويا ألجــل تعزيــز االســتيطان، ضمــان جودة 
ــة  ــر القانوني ــيطرة غي ــتوطنني، وردع الس ــاة للمس حي
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للســلطة الفلســطينية علــى أراضــي الدولــة. )...(.

»فيسبوك«

أوفير سوفير – عضو برملان عن االحتاد القومي

ــة  ــة معادي ــي ذو صبغ ــرار سياس ــو ق ــة ه ــرار احملكم ق
ــة  ــدة املقترف ــرب الوحي ــم احل ــة. جرائ ــامية احلديث للس
فــي »يهــودا والســامرة« وغــزة هــي علــى يــد مخربــي 
حمــاس ومنظمــات االرهــاب اخملتلفــة بدعــم الســلطة 
وإعالــة  إلعالتهــم  تهتــم  التــي  الفلســطينية 

ــم. عوائله

ــعب  ــني الش ــة ب ــة التاريخي ــزع العالق ــرار ن ــاول الق يح
اليهــودي ألرضــه – األمــر الــذي سيفشــل حتــى لــو كان 

علــى شــكل ترهيبــات مــن نــوع حتقيــق دولــي.

»فيسبوك«

ــاد  ــن االحت ــان ع ــو برمل ــموتريتش – عض ــلئيل س بتس
ــي القوم

.)...(

الســيطرة العربيــة علــى مناطــق »ج« بتمويــل االحتــاد 
األوروبــي واحلكــم العســكري لــإلدارة املدنيــة هــو عــار 

علــى دولــة إســرائيل.

تفكيــك اإلدارة املدنيــة ووقــف الســيطرة اجملنونــة علــى 
مناطــق ج هــي مهمــة وطنيــة. )...(.

»تويتر«

ام ترتسو

علــى ضــوء تقريــر جرينتســفييج، نحــن نطالــب 
ــوف  ــل باخل ــدم التعام ــا ع ــة أيض ــس احلكوم ــن رئي م
مــع الســلطة الفلســطينية، وإظهــار الشــجاعة 
التــي يُظهرهــا أمــام اإليرانيــني، أيضــا أمــام الســلطة 
ــريكا.  ــس ش ــدو، ولي ــي ع ــلطة ه ــطينية. الس الفلس
دفعــات الســكوت تلــك ليســت مالئمــة وليســت 
مقبولــة. يوجــد قانــون وعلينا احترامــه. وينــص القانون 

ــني. ــات اخملرب ــم دفع ــى خص عل

تويتر

07.03.2021

متان بيليج – مدير عام ام ترتسو

تقريــر ملنظمــة التحريــر الفلســطينية يديــن ام ترتســو 
ــر...  ــة التحري ــذا منظم ــم. وبه ــرّض ضده ــا نح لكونن

بإمكانكــم »تبليــط البحــر«.

منظمــة إرهابيــة فاســدة قامــت بالقمــع والقتــل ولــم 
حتضــر شــيئا للعالــم غيــر الشــر – ليــس لهــا حــق فــي 

الوجــود. ليــس لــه ولنشــطائها.

رصد »التلفاز«

املصدر: )كان( هيئة البث والتلفزيون

على رأس املوساد- فيلم وثائقي

اجلزء الثالث من الترجمة: )18:15-09:56(

املقدمة:

الضــوء  يلقــي  الترجمــة،  مــن  اجلــزء  هــذا  فــي 
ــخصيات  ــاد لش ــال املوس ــة اغتي ــى كيفي ــم، عل الفيل
فلســطينية، منهــا د. محمــد همشــري ومحمــود 
ــاز  ــي فرنســا. وكيفية اجتي ــاء تواجدهمــا ف ــح أثن صال
ــن  ــب وم ــل التدري ــالل مراح ــم خ ــني وتصنيفه املتدرب
ــل  ــن أج ــا م ــل فيه ــة والعم ــار دول أجنبي ــم، اختي ث
عمل االستخبارات والتجسس لصالح إسرائيل.                

والتلفزيــون  واإلذاعــة  البــث  )كان( هيئــة  املصــدر: 
اإلســرائيلي

التاريخ: 08.03.2021

النشرة اإلخبارية املسائية

تقرير: سليمان مسودة

املقدمة:

ــق  ــدالع حري ــة ان ــى حادث ــوء عل ــر الض ــي التقري يلق
داخــل بيــت فــي حــي كفــر عقــب، أســفر عنــه مصــرع 
أب العائلــة وإصابــة األم وابنهــا بصــورة بالغــة بســبب 
ــاذ  ــن انق ــن املمك ــف. كان م ــان الكثي ــاق الدخ استنش
ــرار  ــة واالض ــم الكارث ــن حج ــل م ــة والتقلي أب العائل
اإلنســانية واجلســدية واملاديــة، فــي حــال ســمح اجليش 
ــاد  ــاء إلخم ــاذ واإلطف ــوات اإلنق ــول ق ــرائيلي لدخ اإلس
ــن  ــق، لك ــن احلري ــت م ــة والبي ــاذ العائل ــق، وإنق احلري
احلكومــة اإلســرائيلية تتعامــل مــع ســكان كفــر عقب 
بواجــب دفــع ضريبــة األمــالك، دون احلصــول علــى 
ــى  ــة عل ــر آمن ــة غي ــا منطق ــة أنه ــات، بذريع اخلدم

اإلســرائيليني.47

والتشــييك  كوســوفو  افتتــاح  الوطنــي:  اجمللــس 
مكاتــب لســفارتيهما فــي القــدس عمــل غيــر قانونــي 

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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يســتوجب املعاقبــة

اعتبــر اجمللــس الوطنــي الفلســطيني، إقــدام جمهوريــة 
ــب  ــاح مكات ــى افتت ــوفو عل ــم كوس ــيك وإقلي التش
ــة عمــل  ــة القــدس احملتل لســفارة بلديهمــا فــي مدين
غيــر قانونــي يكافــئ احملتــل بــدالً مــن إخضاعــه 

ــه. ــات علي ــرض العقوب ــاءلة وف للمس

وأضــاف اجمللــس الوطنــي فــي بيــان أصــدره اليــوم 
ــم  ــح بض ــراف صري ــي اعت ــوة ه ــك اخلط ــني، أن تل االثن
إســرائيل غيــر الشــرعي ملدينــة القــدس احملتلــة، وهــي 
ــة  ــي للمدين ــع القانون ــك الوض ــة تنته ــوة أحادي خط
عليهــا  يُقــدم  مــن  مســاءلة  تســتوجب  احملتلــة، 

ــي. ــون الدول ــا للقان ــه وفق ومعاقبت

ــافرا  ــداء س ــب اعت ــاح املكات ــس افتت ــر اجملل ــا اعتب كم
ــون  ــاكاً للقان ــطيني وانته ــعب الفلس ــق الش ــى ح عل
ــدت  ــي أك ــة، الت ــرعية الدولي ــرارات الش ــي ولق الدول
جميعهــا ان القــدس مدينــة فلســطينية محتلــة. 
ــي التشــيك وكوســوفو بالضغــط علــى  وطالــب برملان
ــر  حكومتــي بلديهمــا للتراجــع عــن هــذه اخلطــوة غي
املســؤولة واخملالفــة لقــرارات الشــرعية الدوليــة، والتــي 
ــن تغيــر شــيئاً فــي  ــي ول ــر قانون ــن يكــون لهــا أي أث ل
ــة،  ــدس احملتل ــة الق ــي ملدين ــي والتاريخ ــع القانون الوض
ولــن حتــدد مصيرهــا القــرارات األحاديــة التــي ال تتفــق 
ــرارات  ــعوب وق ــوق الش ــرام حق ــة واحت ــادئ العدال ومب

ــدة. األمم املتح

ودعــا اجمللــس الوطنــي البرملانــات الدوليــة الــى ممارســة 
ــزام  ــوفو إلل ــيك وكوس ــي التش ــى برملان ــوط عل الضغ
حكومــات بلديهمــا للتراجــع عــن تلــك اخلطــوة املدانــة 
ــة  ــي خاص ــن الدول ــس األم ــرارات مجل ــك بق والتمس
القراريــن 476 و478 لعــام 1980 والقــرار 2334 لعــام 
2016، التــي دعــت كل الــدول إلــى عــدم إقامــة بعثــات 
ــة القــدس، وأن كافــة القــرارات  دبلوماســية فــي مدين
واإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة التــي اتخذتها إســرائيل 

ــاً مطلقــاً.48 فــي القــدس الغيــة وباطلــة بطالن

االحتال يعتقل 02 مواطنا من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، الليلــة املاضيــة، 
ــي  ــة ف ــاء متفرق ــن أنح ــا م ــني، 20 مواطن ــوم االثن والي

الضفــة الغربيــة.

ففــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الليلــة 
املاضيــة، 3 شــبان مــن مخيــم شــعفاط، عقــب 
االعتــداء عليهــم بالضــرب املبــرح، وهــم: الفتــى 

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

محمــد عبــد احلــق، والشــابني محمــود حمــدان، ووائــل 
ــرار. ع

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب يوســف الرجبي 
مــن حــي بطــن الهوى فــي ســلوان.

وفــي اخلليــل، داهمــت قــوات االحتــالل منطقــة رقعــة 
ــرر  ــير احمل ــن: األس ــت كال م ــا، واعتقل ــا جنوب ــدة يط ببل
يحيــى صالــح العمــور )33 عامــا(، وعيســى خالــد 
ــد العمــور )27 عامــا(،  العمــور )25 عامــا(، وقصــي خال
وعيســى محمــد لعمــور )30 عامــا(، وفــادي منــذر 
العمــور )28 عامــا(، وذلــك بعــد تفتيــش منازلهــم 

ــا. ــث مبحتوياته والعب

واعتقلــت قــوات االحتــالل األســير احملــرر مجــدي مرشــد 
زعاقيــق )17 عامــا(، والطالــب اجلامعــي مهنــد يوســف 
ــي ذويهمــا فــي  علقــم )24 عامــا(، بعــد تفتيــش منزل

منطقــة عصيــدة ببلــدة بيــت أمــر شــماال.

ــل، اعتقلــت تلــك القــوات املواطــن  ــة اخللي ومــن مدين
ثائــر أبــو رمــوز.

ــرر  ــير احمل ــالل األس ــوات االحت ــت ق ــني، اعتقل ــي جن وف
أمــني زكارنــة فــي العشــرينات مــن عمــره، وذلــك أثنــاء 
ــن  ــرب م ــان« بالق ــكري »دوت ــز عس ــى حاج ــروره عل م

ــد . ــدة يعب بل

وفــي طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــالل كال مــن: 
ــن  ــوي م ــام عطي ــد عص ــوح، وأحم ــامر فت ــارس س ف
مدينــة طولكــرم، ورائــد عــادل حمــاد مــن بلــدة عنبتــا 
شــرق احملافظــة، وفــؤاد القــب مــن بلــدة ديــر الغصــون 

ــها. ــم وتفتيش ــة منازله ــد مداهم ــماال، بع ش

الشــابني  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  اهلل،  رام  وفــي 
عاهــد ريــاض الطيــراوي مــن مخيــم اجللــزون، ومحمــد 
ــي  ــم منزل ــب ده ــت، عق ــدة بيرزي ــن بل ــحبور م الش

ذويهمــا وتفتيشــهما.

ــرر  ــير احمل ــالل األس ــوات االحت ــت ق ــس، اعتقل ــن نابل وم
ــم  ــب ده ــا(، عق ــط )36 عام ــني ق ــر حس ــد زاه محم

ــا.49 ــا جنوب ــة مادم ــي قري ــه ف منزل

الثاثاء 2021/3/16 

ــق  ــي مناط ــادرة ف ــار ومص ــدم وإخط ــة ه حمل
عــدة مســتوطنون يعتــدون علــى أراضــي قريــة 

قريــوت

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا  
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ــار  ــدم وإخط ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنت ق ش
ومصــادرة فــي محافظــات عــدة، أقدمــت خاللهــا 
ــأة  ــزل ومنش ــدم من ــى ه ــيَّني عل ــار مقدس ــى إجب عل
ــت  ــلوان، وهدم ــر وس ــل املكب ــي جب ــي بلدت ــة ف جتاري
ثــالث منشــآت زراعيــة مبحافظــة بيــت حلــم، وأخطــرت 
بهــدم ســبعة منــازل ومنشــأة صناعيــة وصــادرت 
قطيــع أغنــام والحقــت الرعــاة ومنعتهــم مــن ســقي 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــل، ف ــة اخللي ــي محافظ ــم ف أغنامه
واصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا علــى اقتــالع 
أســيجة حتيــط بــأراٍض فــي قريــة قريــوت، جنــوب 

ــس. نابل

فقــد هدمــت ســلطات االحتــالل 3 غــرف زراعيــة فــي 
قريــة بيــت تعمــر شــرق بيــت حلــم.

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــن بريجي ــم حس ــت حل ــي بي ف
اقتحمــت منطقــة »دبابــة« فــي بيــت تعمــر، وهدمــت 
زراعيــة تعــود ملواطنــني مــن عائلــة  ثــالث غــرف 

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــد، بحج محيمي

ــرة  ــي الفت ــدت ف ــالل صع ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
األخيــرة مــن أعمــال الهــدم فــي احملافظــة، التــي طالــت 
ــة  ــر والوجل ــدات اخلض ــي بل ــة ف ــرف الزراعي ــد الغ عدي

وبيــت تعمــر.

وفــي مدينــة القــدس، أجبــرت ســلطات االحتــالل 
ــي  ــي بلدت ــم، ف ــزل ومطع ــدم من ــى ه ــيَّني عل مقدس

ــلوان. ــر وس ــل املكب جب

وقــال مركز معلومــات وادي حلــوة: إن ســلطات االحتالل 
ــه  ــدم منزل ــى ه ــازي عل ــد حج ــن أحم ــرت املواط أجب
ــرت املواطــن  ــوزة فــي ســلوان، وأجب فــي حــي عــني الل
محمــد أبــو حســني علــى هــدم محلــه التجــاري وهــو 

عبــارة عــن مطعــم فــي جبــل املكبــر.

ــد  ــه بع ــدم منزل ــى ه ــر عل ــه أجب ــازي أن ــح حج وأوض
إمهالــه ســاعات لتنفيــذ القــرار، وإال ســتفرض عليــه 

ــيكل«. ــف ش ــا 100 -150 أل ــدم« وقيمته ــرة اله »أج

وأشــار إلــى أنــه يعيــش مــع أســرته فــي املنــزل منــذ 
العــام 2014، موضحــاً: »قمــت بتحويــل موقــف املنــزل 
وترميمــه وحتويلــه ملنــزل للعيــش فيــه، وبعد 3 ســنوات 
ــف  ــا 25 أل ــاء« قيمته ــة بن ــة »مخالف ــت البلدي فرض
ــم  ــزل، ث ــص املن ــك ترخي ــالل ذل ــت خ ــيكل، وحاول ش
ــتئناف  ــت االس ــه وحاول ــراراً بهدم ــة ق ــدرت البلدي أص

ــدوى«.50 ــة دون ج ــح واملركزي ــة الصل حملكم

50  جريدة األيام

18 عامــا علــى رحيــل شــهيدة فلســطني راشــيل 
ــوري ك

مضــى 18 عامــا علــى رحيــل راشــيل كــوري، أول 
ــر« آليــات  ناشــطة ســالم دوليــة تســحق حتــت »جنازي
ــزة،  ــاع غ ــوب قط ــح جن ــي رف ــكرية ف ــالل العس االحت
بينمــا كانــت تتضامــن مــع شــعبنا وحتــاول منــع هــدم 

ــطينية. ــازل فلس من

ففــي الســادس عشــر مــن آذار عــام 2003، كانــت 
ــن  ــة م ــوري، البالغ ــيل ك ــة راش ــطة األميركي الناش
آليــة  تقــف مبواجهــة  )23 عامــا(،  العمــر حينهــا 
ــرك  ــزة، لتتح ــاع غ ــوب قط ــرائيلية جن ــكرية إس عس
باجتاههــا وتســحق عظامهــا بــال رحمــة أو هــوان.

ولــدت كــوري يــوم 10 أبريــل/ نيســان 1979 فــي أوملبيــا 
بواشــنطن، وســّخرت ُجــّل حياتهــا للدفــاع عــن حقــوق 
شــعبنا الفلســطيني، وذهبــت إلــى قطــاع غــزة ضمــن 
حركــة التضامــن العاملية )ISM( فــي 22 كانــون الثانــي 

.2003

ــم  ــوم، ومعه ــذا الي ــل ه ــي مث ــعبنا ف ــتذكر ش ويس
محبــو الســالم فــي العالــم، حادثــة استشــهاد راشــيل 
ــانا«،  ــن إنس ــعار »ك ــت ش ــا رفع ــي لطامل ــوري، الت ك
ــوت  ــرا للص ــة مكب ــوم، حامل ــك الي ــي ذل ــت ف وتقدم
وترتــدي معطفــا برتقاليــا نحــو جرافــة االحتــالل، كــي 
ــازل فــي قطــاع  ــر املن ــراب مــن تدمي متنعهــا مــن االقت
ــا  ــدة أن مالمحه ــني، معق ــي املزارع ــف أراض ــزة وجتري غ
األجنبيــة، ستشــفع لهــا أمــام بطــش االحتــالل، غيــر 

ــة هامــدة. ــقَ جثّ أنهــا ســقطت فــي دقائ

ــن  ــة م ــة، وثماني ــة جامعي ــي طالب ــيل، وه ــت راش كان
زمالئهــا مــن حركــة التضامــن الدوليــة، )خمســة 
مصرعهــا  حلظــة  بريطانيــني(،  وثالثــة  أمريكيــني 
لقــوات  تابعــة  جرافــة عســكرية  منــع  يحاولــون 
ــي  ــطينية ف ــازل الفلس ــد املن ــدم أح ــن ه ــالل م االحت
ــر  ــع مص ــدودي م ــريط احل ــاور للش ــالم اجمل ــي الس ح

ــح. ــة رف ــوب مدين جن

ووفقــاً لإلفــادات التــي قّدمهــا زمــالء الضحيــة وقتهــا 
وإفــادات  اإلنســان  حلقــوق  الفلســطيني  للمركــز 
شــهود العيــان، إنــه فــي حوالــي 4:45 مــن مســاء ذاك 
اليــوم، كانــت راشــيل كــوري تقــف أمــام أحــد املنــازل 
الفلســطينية فــي حــي الســالم برفــح، وكانــت تلــّوح 
ــّدم  ــت تتق ــرائيلية كان ــكرية إس ــة عس ــائق جراف لس
نحــو املنــزل لكــي يتوقـّـف عــن هــدم املنــزل، وفــي تلــك 
اللحظــة كانــت كــوري ترتــدي ســترة برتقاليــة اللــون 
ميكــن متييزهــا عــن بعــد، وتتحــّدث إلــى ســائق اجلرافــة 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

207

 المجلد التاسع والعشرين

ــاء  ــة أعض ــا كان بقي ــوت، فيم ــر للص ــطة مكّب بواس
ــى  ــون عل ــة يقف ــن الدولي ــة التضام ــة حرك مجموع
ــة  ــائق اجلرّاف ــدون س ــراً يناش ــي 15-20 مت ــد حوال بع

ــف. التوقّ

ووفقــا إلفــادات شــهود العيــان، يبــدو أن كــوري صعــدت 
علــى كومــة مــن التــراب بينمــا كانــت اجلرافــة تتقــّدم 
ــا  ــقطت أرض ــاد، س ــا االبتع ــاء محاولته ــا وأثن نحوه
ــي  ــة.. ف ــفرة اجلراف ــه ش ــذي جرفت ــراب ال ــا الت وغطاه
هــذه األثنــاء كان زمــالء كــوري يصرخــون ويشــيرون إلــى 
ســائق اجلرافــة بــأن يتوقـّـف. ثــم توقّفــت اجلرافــة علــى 
بعــد أمتــار قليلــة، ورفعــت كفهــا إلــى أعلــى وأنزلتــه 

مــرة أخــرى وعــادت إلــى اخللــف.

ــّدم  ــم تق ــالل ل ــوات االحت ــان أن ق ــهود العي ــر ش وذك
أيــة مســاعدة لكــوري.. وبعــد حلظــات، وصلــت ســيارة 
إســعاف فلســطينية وقامــت بنقلهــا إلى مستشــفى 
ــث  ــح، حي ــي رف ــار ف ــف النج ــد يوس ــهيد محم الش

ــا. ــن وفاته ــن ع أعل

واســتقبل الفلســطينيون استشــهاد كــوري بألــم 
عميــق، ونظمــوا لهــا جنــازة، علــى غــرار جنــازات 
الشــهداء الفلســطينيني. وأطلــق الرئيــس الراحــل 
الشــهيد ياســر عرفــات، علــى كــوري لقــب ‘الشــهيدة‘، 
ــز  ــن املراك ــد م ــى العدي ــمها عل ــالق اس ــا مت إط كم

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ــة ف الثقافي

وكانــت محكمــة االحتــالل اإلســرائيلّية، أصــدرت عــام 
2013، قــرارا بتبرئــة قاتــل املتضامنــة كــوري، ورفضــت 
ــد  ــوري ض ــة ك ــا عائل ــة رفعته ــوى مدني ــة دع احملكم
إســرائيل. وقالــت احملكمــة »إنهــا وصلــت إلى اســتنتاج 
ــائق  ــل س ــن قب ــال م ــود إهم ــدم وج ــى ع ــير إل يش
ــض  ــها«. ومتخ ــل دهس ــا قبي ــم يره ــه ل ــة، وأن اجلراف
ــؤولية  ــل املس ــدم حتمي ــن ع ــرائيلي ع ــق اإلس التحقي

ــكرية. ــة العس ــائق اجلراف ــرائيلي س ــدي اإلس للجن

وجــاء فــي شــهادة أحــد شــهود العيــان ملركــز حقوقــي 
حينهــا أن ‘اجلرافــة اســتمرّت فــي التقــّدم إلــى أن 
أصبحــت راشــيل أســفل مركــز اجلرافــة مباشــرة. ثــم 
توقّفــت اجلرافــة للحظــة، وبعدهــا تراجعــت إلــى اخللف 
ــرت  ــفل، وغم ــى األس ــاً إل ــا متجه ــّل نصله ــا ظ فيم
بالرمــال وكان ذلــك واضحــاً لطاقــم الدبابــة ولطاقمــي 
اجلرّافــة التــي قتلــت راشــيل واجلرّافــة األخــرى، ولكــن 
ــر الســرعة، بــل  ســائق اجلرافــة لــم يتوقّــف، ولــم يغّي
ــي  ــرعة حوال ــف بس ــى اخلل ــرّك إل ــي التح ــتمر ف اس
خمســة أميــال فــي الســاعة، ملســافة 4-5 أمتــار أخــرى 

دون أن يرفــع نصــل اجلرافــة‘.

ــد  ــرت بع ــي نُش ــيل، الت ــات راش ــى أن كتاب ــار إل يُش
مقتلهــا، غــدت رمــزا للحملــة الدوليــة التــي تخــوض 
غمارهــا أطــراف عــدة باســم الفلســطينيني. ومت حتويــل 
تلــك الكتابــات إلــى مســرحية حملــت عنــوان ‘أســمي 
ــت  ــا، وجاب ــن حياته ــا ع ــوري‘، ودارت فصوله ــيل ك راش
ــي  ــا ف ــم، مب ــن العال ــة م ــق مختلف ــرحية مناط املس

ــة وقطــاع غــزة. ــك الضفــة الغربي ذل

انضمــت راشــيل إلــى حركــة التضامــن العامليــة لدعم 
القضيــة الفلســطينية.. لكنهــا عــادت إلــى واشــنطن 
ملفوفــًة بالعلــم األميركــي، ولتظــل روحهــا باقيــة في 
الذاكــرة احليــة آلالف مــن أحبــوا وعشــقوا شــجاعتها 
ــذ  ــل من ــرح يناض ــم يب ــزل ل ــعب أع ــا لش وانتصاره
رحيلهــا ومــا قبــل ذلــك بكثيــر مــن اخلــالص مــن نيــر 

االحتــالل!!51

ــة  ــا« اإلســرائيلية تصــادق علــى قــرار هــدم خرب ”العلي
ــة« باألغــوار الشــمالية »امليت

ــرار  ــى ق ــرائيلية عل ــا« اإلس ــة العلي ــت »احملكم صادق
ــمالية. ــوار الش ــة باألغ ــة امليت ــدم خرب ه

وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات فــي حديــث لـ«وفــا« اليــوم الثالثــاء، إن 
ــة  ــه هيئ ــت ب ــا تقدم ــا« ردت التماس ــة العلي »احملكم
ــف  ــني، لوق ــس االثن ــتيطان أم ــدار واالس ــة اجل مقاوم
إخطــارات الهــدم التــي ســلمتها قــوات االحتــالل قبــل 

ــة.52 ــة مــن اخلرب حوالــي شــهر لـــ26 عائل

األربعاء 2021/3/17 

االحتــال مــاض فــي هــدم خربــة باألغــوار 
الشــمالية ومســتوطنون يجرفــون أراضــي فــي 

ــا ــل ويط اخللي

صادقــت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية علــى هــدم 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــمالية، ف ــوار الش ــة باألغ ــة امليت خرب
شــنت فيــه قــوات االحتــالل حملــة دهــم واقتحــام فــي 
محافظــات عــدة، فككــت فــي ســياقها ثالثة مســاكن 
ــي  ــت أراض ــة وجرف ــدس احملتل ــم بالق ــدة الزعي ــي بل ف
مبدينــة بيــت جــاال، تزامــن ذلــك مــع إقــدام مســتوطنني 
علــى جتريــف مســاحات واســعة مــن األراضــي الزراعيــة 
فــي مدينــة اخلليــل ومســافر يطــا، واقتحــام املقامــات 

فــي بلــدة عورتــا جنــوب نابلــس.

فقــد ردت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية التمــاس هيئــة 

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مقاومــة اجلــدار واالســتيطان لوقــف إخطــارات الهــدم 
التــي ســلمتها قــوات االحتــالل قبــل نحــو شــهر إلــى 

26 عائلــة.

ــاس  ــة طوب ــوار مبحافظ ــف األغ ــؤول مل ــح مس وأوض
ــب  ــت بطل ــة تقدم ــس، أن الهيئ ــارات، أم ــز بش معت
ــاء  ــد وإلغ ــبيل جتمي ــي س ــة ف ــتعجل للمحكم مس
ــوء  ــس، الض ــن أم ــت، أول م ــا أعط ــارات، إال أنه اإلخط

ــة. ــدم اخلرب ــالل له ــش االحت ــر جلي األخض

ــت،  ــد اقتحم ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
ــة، وأخطــرت بإخالئهــا وهــدم مســاكنها  مؤخــراً، اخلرب

ــا. ــر أهله ــا وتهجي وحظائره

ــة  ــد زواهــرة )43 عامــاً( مــن خرب ــه، قــال عاي مــن جهت
امليتــة: إن األهالــي يخشــون أن يواجهــوا املصيــر الــذي 
واجهــه أهالــي خربــة حمصــة الفوقــا التــي مســحت 

مــن علــى وجــه األرض.

وأضــاف زواهــرة: إنــه يعيــش منــذ طفولتــه فــي هــذه 
ــع  ــد أن تراج ــة بع ــا 24 عائل ــش فيه ــي تعي ــة الت اخلرب
ــرائيلية  ــداءات اإلس ــراء االعت ــر ج ــكل كبي ــا بش عدده
علــى  اخلنــاق  تضييــق  وسياســة  واالســتيطانية 
ــات  ــن خدم ــى م ــد األدن ــدام احل ــا، وانع ــني فيه القاطن

ــا. ــة فيه ــة التحتي البني

ــن  ــر م ــابع عش ــي الس ــوا ف ــا، وجه ــني، أن ضباط وب
الشــهر املاضــي، إخطــارات تطالــب العائــالت البدويــة 
ــة  ــة للبطريركي ــة اململوك ــي اخلرب ــن أراض ــل ع بالرحي
ــاكن  ــع املس ــدم جمي ــدات به ــط تهدي ــة، وس الالتيني

ــام.53 واخلي

االحتــال يحكــم علــى مقدســي بدفــع 06 
ألــف شــيقل بدعــوى االعتــداء علــى املتطــرف 

ــك غلي

األربعــاء،  اليــوم  احتالليــة،  محكمــة  حكمــت 
 60 مبلــغ  بدفــع  مقدســي  شــاب  علــى  غيابيــا 
 ألــف شــيقل، بدعــوى االعتــداء علــى مســتوطن.

وقالــت مصــادر محليــة لـ«وفــا« إن محكمــة االحتــالل 
فرضــت علــى نائــب أمني ســر »فتح« فــي منطقــة وادي 
اجلــوز عريــن الزعانني )26 عامــا(، بدفع »تعويــض« بقيمة 
ــتوطن  ــى املس ــداء عل ــوى االعت ــيقل، بدع ــف ش 60 أل
املتطــرف يهــودا غليــك، أثنــاء محاولــة األخيــر اقتحــام 
ــام. ــو ع ــل نح ــالق قب ــاد احل ــيد إي ــزاء الشـهـ ــت ع  بي

يذكــر أن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، اعدمــت فــي 25 
مايــو/ أيــار املاضــي، الشــاب ايــاد احلــالق )32 عامــا(، وهــو 

53  جريدة األيام

مريــض بالتوحــد، أثنــاء مــروره قــرب بــاب األســباط، أحد 
أبــواب املســجد األقصــى، فــي طريقــه إلــى مؤسســة 
تعليميــة لرعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي البلــدة 

القدميــة مــن القــدس احملتلــة.54

ــع شــاب جــراء انفجــار لغــم مــن مخلفــات  ــر أصاب بت
االحتــالل شــرق أريحــا

أصيــب، اليــوم األربعــاء، شــاب جــراء انفجــار لغــم مــن 
مخلفــات االحتــالل شــرق مدينــة أريحــا.

وقالــت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، إن الشــاب علــي 
ــي  ــر ف ــب ببت ــد أصي ــا( ق ــني )18 عام ــى جهال موس
أصابعــه جــراء انفجــار لغــم أثنــاء رعيــه األغنــام شــرق 
أريحــا، ومت حتويلــه إلــى مستشــفى بيــت جــاال، لتلقــي 

ــالج.55 الع

مــن  األســرى  حتــرم  »إيشــل«  معتقــل  إدارة 
الزيــارة و«الكانتينــا« ملــدة شــهر وتعــزل عــددا 

ــم منه

ــالل  نفــذت قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحت
أمــس، عمليــة اقتحــام واســعة جملموعــة مــن الغــرف 
ــا 22  ــع فيه ــبع«، يقب ــر الس ــل – بئ ــجن »ايش ــي س ف

أســيرًا.

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان صحفــي اليــوم األربعاء، 
ــرت  ــاعات، أج ــت س ــتمرت س ــام اس ــة االقتح أن عملي
خاللهــا قــوات القمــع التابعــة الدارة املعتقــل عمليــات 
تفتيــش وتخريــب طالــت مقتنيــات األســرى، وفتشــت 

كل أســير تفتيشــا دقيقــا بعــد تقييــده.

وبــني أن إدارة الّســجن لــم تكتــف بعمليــات الّتنكيــل 
عليهــم  فرضــت  بــل  األســرى،  بحــقّ  والّتفتيــش 
ــن  ــم م ــت: بحرمانه ــات«، متثل ــن »العقوب ــة م مجموع
الزيــارة و«الكانتينــا« ملــدة شــهر، وســحبت كافــة 
ــن،  ــى زنازي ــا إل ــني، وحولتهم ــن غرفت ــات م الكهربائي
ــن  ــم م ــا، وحرمته ــني فيهم ــرى القابع ــت األس وعزل

ــبوع. ــدة أس ــورة مل ــروج للف اخل

ولفــت نــادي األســير إلــى أن )75( أســيرًا يقبعــون 
ــر الســبع« فــي قســم واحــد  فــي ســجن »ايشــل- بئ
ــن. ــي الّس ــار ف ــى وكب ــم مرض ــرى، منه ــص لألس مخص

إدارة ســجون االحتــالل تنتهــج عمليــات  أّن  يذكــر 
ــة مــن  ــى جمل القمــع والّتفتيــش املتكــرّرة، إضافــة إل
السياســات الّتنكيليــة املمنهجــة بحــقّ األســرى، 

54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــيطرة والرّقابــة عليهــم وضــرب  لفــرض مزيــد مــن السَّ
ــام.56 ــل األقس ــتقرار« داخ ــة »اس أي حال

“اخلارجيــة« حتّمــل اجملتمــع الدولــي املســؤولية 
عــن صمتــه جتــاه جرائــم االحتــال ومســتوطنيه

االحتــالل  تغــول  واملغتربــني،  اخلارجيــة  وزارة  أدانــت 
ــعبنا  ــى ش ــة عل ــم االرهابي ــتوطنيه ومنظماته ومس
اجملتمــع  وحملــت  ومقدســاته،  وممتلكاتــه  وأرضــه 
الدولــي املســؤولية كاملــة عــن تقاعســه وتخليــه عــن 
حتمــل مســؤولياته القانونيــة واالخالقيــة جتــاه جرائــم 
االحتــالل ومســتوطنيه، خاصــة مــا يتعلــق بنتائجهــا 
وتداعياتهــا علــى حقــوق شــعبنا، وفــرص حتقيــق 

ــات. ــالل املفاوض ــن خ ــالم م الس

ــاء،  ــوم األربع ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وقال
والشــاملة  املفتوحــة  حربــه  يواصــل  االحتــالل  إن 
ــي  ــاني ف ــي واالنس ــطيني الوطن ــود الفلس ــد الوج ض
املناطــق املصنفــة »ج«، مســتهدفا األرض واإلنســان 
ومقومــات صمــوده احلياتيــة واالقتصاديــة، فــي ابشــع 
صــورة لالحتــالل وعنصريتــه ومطاردتــه لــكل مــا هــو 

ــق. ــك املناط ــي تل ــطيني ف فلس

وأضافــت: يومــا بعــد يــوم تعمــق دولــة االحتــالل 
وتوســع اجــراءات وتدابيــر االبــادة للوجــود الفلســطيني 
فــي القــدس الشــرقية احملتلــة واملناطــق املصنفــة«ج«، 
فباألمــس طالــت اعتــداءات املســتوطنني اإلرهابيــة 
أشــجار الزيتــون في قريــة جالــود جنوب نابلــس، وجرفت 
األرض الفلســطينية فــي منطقــة اخملــرور شــمال غــرب 
بيــت جــاال، وحــي املطــار فــي كفــر عقــب، ومنطقــة 
ــي  ــا ف ــون البيض ــة العي ــل، ومنطق ــي اخللي ــة ف البقع
مســافر يطــا، متهيــدا ملصــادرة تلــك املســــــــاحات، 

ــتيطان. ــح االس لصال

ــد محاكــم  ــى جتدي ــة فــي بيانهــا، إل وتطرقــت اخلارجي
ــي  ــزال ف ــى 70 من ــد عل ــا يزي ــدم مل ــر اله ــالل أوام االحت
ــمى  ــا تس ــت م ــلوان، وصادق ــل س ــتان داخ ــي البس ح
احملكمــة االســرائيلية العليــا علــى هــدم خربــة امليتــة 
فــي االغــوار الشــمالية، وفككــت 3 مســاكن فــي بلــدة 
ــدم  ــة ع ــر« بحج ــى« كونتين ــتولت عل ــم واس الزعيي

ــب. ــر عق ــي كف ــزال ف ــت من ــص، وهدم الترخي

ــك  ــر تل ــام كبي ــع باهتم ــا تتاب ــة أنه ــدت اخلارجي وأك
االنتهــاكات واجلرائــم مــع الــدول كافــة، وفــي االمم 
ــة الدوليــة حلشــد  املتحــدة ومؤسســاتها ومــع اجلنائي
أوســع ضغــط دولــي الجبــار دولــة االحتــالل علــى وقــف 
ــرعية  ــي والش ــون الدول ــيمة للقان ــا اجلس انتهاكاته

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

دولــة  علــى  عقوبــات  وفــرض  وقراراتهــا،  الدوليــة 
االحتــالل ومســاءلة ومحاســبة مرتكبــي تلــك اجلرائــم 

ــم.57 ــف خلفه ــن يق وم

االحتــال يجــرف 5 دومنــات ويقتلــع 02 شــجرة 
زيتــون فــي راس كركــر

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــة لق ــات تابع ــت آلي جرف
اليــوم األربعــاء، 5 دومنــات واقتلعــت أشــجار زيتون فــي 

ــرب رام اهلل. ــمال غ ــر ش ــة راس كرك قري

وقــال املتضــرر نعمــان نوفــل لـ«وفــا«، إن آليــات االحتالل 
ــر  ــت أكث ــه، واقتلع ــن أرض ــات م ــة دومن ــت خمس جرف

مــن 20 شــجرة زيتــون.

ــى 38  ــتولت عل ــالل اس ــوات االحت ــل، ان ق ــاف نوف وأض
دومنــا مــن أرضــه خــالل العامــني املاضيــني، ومتنعــه مــن 

دخــول 12 دومنــا املتبقيــة لزراعتهــا وحرثهــا.58

اخلميس 3/18/ 2021

االحتــال ينفــذ حملــة هــدم وجتريــف واســعة 
ملشــروع  يتصــدون  عقــب  كفــر  وشــبان 

اســتيطاني

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنت ق ش
ــف  ــى جتري ــا عل ــت خالله ــدة، أقدم ــات ع ــي محافظ ف
منطقــة محيطــة باحلــرم اإلبراهيمــي مبدينــة اخلليــل، 
ومســاحات مــن األراضــي الزراعيــة فــي قريــة راس 
ــل،  ــوب اخللي ــا، جن ــة زنوت ــمال رام اهلل، وخرب ــر، ش كرك
وهدمــت 7 خيــام فــي خربــة طانــا، غــرب نابلــس، 
ومنشــأة زراعيــة، شــرق يطــا، وصــادرت شــاحنة أعــالف 
ــوار  ــي األغ ــر، ف ــددة بالتهجي ــة، امله ــة حمص ــي خرب ف
الشــمالية، فــي الوقــت الــذي متكــن فيــه مئــات 
الشــبان مــن حتطيــم جــدران حديديــة حتيــط مبشــروع 
ــع  ــك م ــن ذل ــب، تزام ــر عق ــدة كف ــي بل ــتيطاني ف اس
مواصلــة املســتوطنني اعتداءاتهــم، والتــي أقدمــوا 
ــة  ــي قري ــتال ف ــرات األش ــالع عش ــى اقت ــا عل خالله

ــس. ــوب نابل ــود جن جال

ــام  ــف أم ــال جتري ــالل أعم ــات االحت ــذت آلي ــد نف فق
ــل اســتراحة احلــرم اإلبراهيمــي فــي  مبنــى قــدمي مقاب

ــل. ــة اخللي مدين

ــأن مســتوطنني قامــوا  ــل، ب ــة إعمــار اخللي ــادت جلن وأف
بأعمــال مجهولــة داخــل مبنــى قــدمي مقابــل اســتراحة 

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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احلــرم، فــي منطقــة تعتبرهــا ســلطات االحتــالل 
منطقــة عســكرية مغلقــة، ومتنــع دخــول جلنــة 

ــا. ــي فيه ــم املبان ــا، أو ترمي ــار إليه اإلعم

وقــد  إدريــس،  لعائلــة  يعــود  املبنــى  أن  وأوضحــت 
 سّلمته سلطات االحتالل للمستوطنني. 

ــة راس كركــر، شــمال غربــي رام اهلل، جرفــت  وفــي قري
آليــات االحتــالل 5 دومنــات واقتلعــت أشــجار زيتــون.

وقــال املواطــن نعمــان نوفــل: إن آليــات االحتــالل جرفــت 
ــر مــن 20 شــجرة  5 دومنــات مــن أرضــه، واقتلعــت أكث

زيتــون.

وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل اســتولت علــى 38 دومنــاً 
مــن أرضــه خــالل العامــني املاضيــني، ومتنعــه مــن دخول 

12 دومنــاً املتبقيــة لزراعتهــا وحرثهــا.

فــي الســياق، جرفــت مســاحات مــن أراضــي املواطنــني 
فــي خربــة زنوتــا، شــرق بلــدة الظاهريــة، جنــوب اخلليــل.

ــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  وقالــت مصــادر محلي
ــى أن  ــة إل ــة، الفت ــات ضخم ــا جراف ــة ترافقه املنطق
ــادهم. ــف بأجس ــة التجري ــدوا لعملي ــة تص ــي اخلرب أهال

ــرعت  ــد ش ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــة  ــة منطق ــح إقام ــها لصال ــة نفس ــف املنطق بتجري

ــتيطانية.59 ــة اس صناعي

وكالــة األدويــة األوروبيــة: لقــاح »أســترازينيكا« 
آمــن وفعــال وفوائــده تفــوق مخاطــره بكثيــر

 أكــدت وكالــة األدويــة األوروبيــة، اليــوم اخلميــس، 
ــا«  ــروس »كورون ــاد لفي ــترازينيكا« املض ــاح »أس أن لق
املســتجد »آمــن وفعــال«، وذلــك فــي ظــل تعليــق عــدد 
ــور  ــة ظه ــبب احتمالي ــتخدامه،  بس ــدول اس ــن ال م

ــه. ــدى متلقي ــة ل ــات دموي جلط

ــة  ــة األوروبي ــة األدوي ــة لوكال ــرة التنفيذي ــت املدي  وقال
ــة  ــه رئيس ــي، حضرت ــر صحف ــي مؤمت ــوك، ف ــر ك إميي
ــا  ــتراوس: »خبراؤن ــابني س ــات س ــم اللقاح ــة تقيي جلن
وصولــوا إلــى اســتنتاج بــأن لقــاح »أســترازينيكا« آمــن 

ــا”. ــروس كورون ــن في ــي م ــال ويحم وفّع

وأضافــت فــي كلمتهــا »ســوف نطلــق حتقيقــا إضافيــا 
ــادت  ــا ع ــلبية، لكنه ــار الس ــول اآلث ــاح« ح ــول اللق ح
تفــوق  و«فوائــده  وفّعــال  آمــن  اللقــاح  أن  وأكــدت 

ــر”. ــره بكثي مخاط

ــس  ــت، أم ــد صرح ــة ق ــدواء األوروبي ــة ال ــت وكال وكان

59  جريدة األيام

ــببية  ــة س ــى اآلن أي عالق ــد حت ــم جت ــا ل ــاء، إنه األربع
ــوادث. ــاح واحل ــني اللق ب

 وقالــت منظمــة الصحــة العامليــة أيضــا إنــه ال 
توجــد صلــة مؤكــدة ويجــب أال يصــاب النــاس بالذعــر، 
فيما عّلقــت  »رويتــرز«،  ذكرته لوكالــة  بحســب ما 
ــى  ــي، عل ــاد األوروب ــي االحت ــاء ف ــا أعض ــدة أغلبه دول ع
رأســها: أملانيــا، وفرنســا، وإيطاليا، وإســبانيا، اســتخدام 
هــذا اللقــاح فــي انتظــار نتيجــة حتقيــق وكالــة الــدواء 
األوروبيــة. وميــا يلــي كل مــا دار حــول أزمــة لقــاح 

»أســترازينيكا«.

وأعطيــت أكثــر مــن 45 مليــون جرعــة مــن اللقاحــات 
جميــع  قبــل  مــن   ،»19 »كوفيــد  ملــرض  املضــادة 
الشــركات املصنعــة فــي جميــع أنحــاء االحتــاد األوروبــي 
ــرح  ــدأ ط ــذ أن ب ــة من ــة األوروبي ــة االقتصادي واملنطق

ــهر. ــل 3 أش ــات قب اللقاح

ــول 30  ــر ح ــي تقاري ــة ف ــدواء األوروبي ــة ال ــق وكال وحتق
ــة مــن بــني 5  ــات الــدم غيــر العادي حالــة مــن اضطراب
ماليــني شــخص حصلــوا علــى لقــاح »أســترا زينيــكا« 

فــي االحتــاد األوروبــي.

ــاالت  ــى ح ــي عل ــة األساس ــام الوكال ــب اهتم وينص
ــادرة  ــة ن ــي حال ــرأس، وه ــي ال ــة ف ــات الدموي اجللط
يصعــب عالجهــا وتســمى اخلثــار الوريــدي الدماغــي.

ــراوح  ــخاص تت ــة 7 أش ــخيص إصاب ــا، مت تش ــي أملاني وف
أعمارهــم بــني 20 و50 عامــا بهــذه احلالــة بعــد 16 يومــا 
ــذا  ــروف له ــدل املع ــى املع ــتنادا إل ــم، اس ــن التطعي م
ــور  ــرض العث ــن املفت ــكان، فم ــوم الس ــني عم ــرض ب امل
علــى حالــة واحــدة بــني كل 1.6 مليــون شــخص. 

وســجلت حاالت وفاة فــي بعــض الــدول.

ــن  ــة م ــون جرع ــن 11 ملي ــر م ــا أكث ــت بريطاني وأعط
ــي  ــر طبيع ــر غي ــد أي تغي ــم ترص ــل، ول ــاح بالفع اللق
ــى  ــني عل ــت البريطاني ــدم، وحث ــط ال ــات جتل ــي إصاب ف
ــي  ــا ف ــم، مب ــى لقاحاته ــول عل ــي احلص ــتمرار ف االس
ذلــك لقــاح »أســترازينيكا«. قــال رئيــس الــوزراء بوريــس 

ــا. ــاح قريب ــيتلقى اللق ــه س ــون إن جونس

ــى  ــة عل ــراء الصح ــدا إن خب ــت كن ــا، قال ــن جهته م
ــة  ــد 19« املتداول ــات »كوفي ــع لقاح ــن أن جمي ــني م يق

ــترازينيكا«. ــك »أس ــي ذل ــا ف ــة، مب ــالد آمن ــي الب ف

وأعلنــت الشــركة نفســها، األحــد املاضــي، أن مراجعــة 
بيانــات الســالمة اخلاصــة بأكثــر مــن 17 مليــون 
شــخص مت تطعيمهــم فــي اململكــة املتحــدة واالحتــاد 
ــادة  ــى زي ــل عل ــر أي دلي ــم تظه ــا، ل ــي بلقاحه األوروب
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ــة.60 ــات دموي ــة بجلط ــر اإلصاب خط

العربيــة  الصناديــق  يثمــن منحــة  اشــتية 
واالســامية بقيمــة 05 مليــون دوالر لدعــم 

والتطويريــة التنمويــة  املشــاريع 

-ســتركز املشــاريع علــى قطاعــات الصحــة والتعليــم 
واإلســكان

ــة  ــة املالي ــتية املنح ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــن رئي ثم
املقدمــة مــن الصناديــق العربيــة واإلســالمية بقيمــة 
50 مليــون دوالر لدعــم املشــاريع التنمويــة والتطويريــة 

فــي الضفــة وغــزة والقــدس لهــذا العــام.

ــاريع  ــذه املش ــن ه ــى م ــة األول ــاد املرحل ــيتم اعتم وس
بقيمــة 10 مليــون دوالر، وفــق بيــان صــدر عــن مكتــب 
رئيــس الــوزراء اليــوم اخلميــس، لصالح إنشــاء وتوســعة 
عــدد مــن املدارس فــي الضفــة وقطاع غــزة، إضافــة إلى 
مشــروعي جتهيــز وتأثيــث مستشــفى الــوالدة مبجمــع 
الشــفاء الطبــي مبدينــة غــزة، ومشــروع اعمــار وترميــم 
والتجاريــة  العامــة  واملبانــي  الســكنية  العقــارات 
ــغ  ــص املبل ــم تخصي ــى ان يت ــدس، عل ــة الق ــي مدين ف
املتبقــي مــن املنحــة لدعــم مشــاريع القطاعــات 
ــة شــهر متــوز مــن هــذا  ــل نهاي ــة اخملتلفــة قب التنموي

العــام.

ــي  ــدة ف ــة جدي ــاء مدرس ــاريع بن ــذه املش ــمل ه وتش
قباطيــة، وإضافــة طابــق ثاني واعمــال خارجية ملدرســة 
كفــر القــف الثانويــة اخملتلطــة، وبنــاء مدرســة جديــدة 
ــة فــي يطــا  ــدة ثانوي ــاء مدرســة جدي ــو، وبن فــي بيتلل
ــة  ــق واعمــال خارجي ــة(، وتشــطيب طاب )مدرســة حيل
ــوم(،  ــع الك ــية )جتم ــوم األساس ــة الك ــة ملدرس وصيان
ــي  ــور ف ــة للذك ــة البدوي ــي القري ــة ف ــاء مدرس وانش
شــمال غــزة، وانشــاء مدرســة فــي خربــة العــدس فــي 

رفــح.

ــاد مبلــغ 10 مليــون دوالر  ــى اعتم ــذا باإلضافــة ال ه
لصالــح دعــم مشــاريع االســكان فــي مدينــة القــدس 
الشــريف، وذلــك امتــداداً التفاقيــة القــرض التــي وقعت 
ــدة  ــالمي للتنمية/ج ــك اإلس ــادة البن ــع الس ــابقا م س
ــة  ــي للتنمي ــدوق الكويت ــة الصن ــرا ملنح ــه مدي بصفت

ــة.61 ــة العربي االقتصادي

ســلطة النقــد: القطــاع املصرفــي حافــظ 
والتســهيات  الودائــع  ومنــو  قوتــه  علــى 

فيــة ملصر ا
60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
61  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املصرفــي  للقطــاع  املاليــة  البيانــات  أظهــرت 
الفلســطيني حتــى نهايــة العــام املنصرم 2020 مــدى 
وحتملــه  الفلســطيني  املصرفــي  القطــاع  قــوة 
دون  خدماتــه  مواصلــة  علــى  وقدرتــه  للصدمــات 
انقطــاع، بالرغــم مــن األزمــات التــي مــر بهــا االقتصــاد 
الوطنــي خــالل العــام املنصــرم والتــي متثلــت باألزمــة 
الناجتــة عــن انتشــار فايــروس  الراهنــة  الصحيــة 
كورونــا، وأزمــة املقاصــة ومــا نتــج عنهــا مــن انقطــاع 
صــرف  وتأخيــر  العــام،  القطــاع  موظفــي  رواتــب 
املســتحقات للقطــاع اخلــاص واملورديــن واملشــاريع 
التطويريــة التــي تنفذهــا احلكومــة. وأشــارت البيانــات 
ــوم  ــه الي ــد أصدرت ــلطة النق ــر لس ــق تقري ــة، وف املالي
اخلميــس، إلــى أن القطــاع املصرفــي حافــظ علــى 
ــد املــالءة  قــوة مؤشــرات الســالمة املاليــة علــى صعي
املاليــة لــرأس املــال، وتوفــر الســيولة النقديــة. وعليــه، 
ــام  ــة الع ــي نهاي ــال ف ــة رأس امل ــبة كفاي ــت نس بلغ
احلــد  مــن  أعلــى  املاضي 2020  حوالي %15.7  وهــي 
األدنــى لنســبة كفايــة رأس املــال احملــددة مبوجــب 
تعليمــات ســلطة النقــد بنســبة 13%، فــي حــني 
ــول %10.93  ــي األص ــي إجمال ــو ف ــبة النم ــت نس بلغ

ــي. ــام املاض ــة الع ــى نهاي حت

ــيولة  ــر الس ــز توف ــى تعزي ــد عل ــلطة النق ــت س وعمل
مــن  ومتكينــه  املصرفــي،  القطــاع  فــي  النقديــة 
االســتمرار فــي تقــدمي التســهيالت االئتمانيــة للقطــاع 
اخلــاص واملشــاريع املتضــررة مــن األزمــة وكذلــك تقــدمي 
االئتمــان للحكومــة لتمكينهــا مــن تســديد التزاماتها 
املاليــة واحلفــاظ علــى الــدورة االقتصاديــة فــي ظــروف 
اســتثنائية؛ فأصــدرت ســلطة النقــد التعليمــات 
التنظيميــة للمصــارف الالزمــة لتوفيــر وضــخ ســيولة 
إضافيــة فــي االقتصــاد إضافــة إلــى تدخلهــا املباشــر 
ــرات  ــالل الفت ــرى خ ــرة وأخ ــني فت ــيولة ب ــخ الس لض

ــة. املاضي

ولعــب القطــاع املصرفــي دوراً أساســياً فــي احملافظــة 
علــى اســتمرارية دوران عجلــة االقتصــاد الفلســطيني، 
وشــكّل أداة أساســية الســتمرار عجلــة التنميــة 
االقتصاديــة، وذلــك مــن خــالل توجيــه سياســاته 
االئتمانيــة للقطاعــات اخملتلفــة، ســيما اإلنتاجيــة 
املباشــرة  التســهيالت  إجمالــي  منــا  فقــد  منهــا، 
 ،%12 بنســبة  املاضــي 2020   العــام  نهايــة  حتــى 
دوالر  مع 9  مليــارات  مقارنــة  دوالر،  وبلغت 10 مليــار 

خــالل العــام 2019.

تعزيــز  أدوات  تفعيــل  أثــر  إلــى  البيانــات  وتشــير 
االســتقرار املالــي، عبــر حتفيــز ســلطة النقــد للبنــوك 
لتقــدمي تســهيالت لقطاعــات  امتيــازات  ومنحهــا 
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القطاعــات  الســيما  وحيويــة  هامــة  اقتصاديــة 
اإلنتاجيــة والصناعيــة والصحيــة، فكانت  78% مــن 
ــاص  ــاع اخل ــب القط ــن نصي ــة م ــهيالت املصرفي التس
ممثلــة مبختلــف القطاعــات االقتصاديــة، فقــد شــكلت 
ــاء  ــارات واإلنش ــاع العق ــة لقط ــهيالت املمنوح التس
ــات  ــاع اخلدم ــة 15%، وقط ــارة العام ــاع التج 18%، وقط
)الصحــة والتعليــم واالتصــاالت وأصحــاب املهــن( 
ــل الســلع االســتهالكية وقــروض حتســني  11.2%، ومتوي
الســكن 13.8%، وقطــاع الصناعــة والتعديــن %4.7، 
واألراضــي 3.2%، وقطــاع الزراعــة والثــروة احليوانيــة 
ــالت  ــل واملواص ــياحي 0.9%، والنق ــاع الس 1.5%، والقط
0.3%، ومتويــل االســتثمار باألســهم واألدوات املاليــة 

0.4%، وقــروض متويــل شــراء الســيارات %4.

ــن  ــة املواط ــتمرار ثق ــة اس ــرات املصرفي ــد املؤش وتؤك
الفلســطيني بالقطــاع املصرفــي واســتقراره ومتانتــه 
خاصــة خــالل فتــرة اجلائحــة، فقــد منــت ودائــع العمــالء 
فــي املصــارف بنســبة 13.09% وبلغت 15 مليــار دوالر في 
ــار  ــا حوالي 2 ملي ــادة مقداره ــام 2020 أي بزي ــة ع نهاي
دوالر عــن العــام 2019، وتوزعــت جغرافياً بنســبة %90.6 

فــي الضفــة الغربيــة، و9.4% فــي قطــاع غــزة.

وكان لبرنامــج »اســتدامة« لتمويــل املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة ومتناهيــة الصغــر الــذي أطلقتــه ســلطة 
ــر، دورٌ  ــق التقري ــا، وف ــة كورون ــة جائح ــع بداي ــد م النق
هــاٌم فــي املســاهمة فــي اســتدامة وتغطيــة املصاريف 
ــة التــي  ــد مــن املنشــآت االقتصادي التشــغيلية للعدي
تضــررت مــن جائحــة كورونــا، فقــد بلــغ رأســمال 
املنشــآت التــي مت متويلهــا مــن قبــل البرنامــج مــا يقارب 
ــهيالت  ــر تس ــالل توفي ــن خ ــك م ــون دوالر، وذل 300 ملي
ائتمانيــة لهــا مبــا يزيــد عــن 65 مليــون دوالر، ممــا ســاهم 
فــي احلفــاظ علــى دميومــة عمــل حوالي 11 ألــف 
ــلطة  ــوم س ــآت، وتق ــك املنش ــي تل ــل ف ــف وعام موظ
النقــد حاليــاً علــى تطويــر برنامــج اســتدامة ليكــون 
برنامجــاً دائمــاً ضمــن معاييــر متكــن شــرائح أوســع من 
ــة  ــي التنمي ــاهمة ف ــه، للمس ــتفادة من ــع لالس اجملتم
االقتصاديــة ومبــا ينســجم مــع خطــة احلكومــة 

ــة. للتنمي

وفــي إطــار مواكبــة التطــورات املتســارعة فــي قطــاع 
ــتراتيجية  ــق اس ــدف حتقي ــة، وبه ــا املالي التكنولوجي
ــد  ــي، فق ــمول املال ــال الش ــي مج ــد ف ــلطة النق س
التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  النقــد  بــادرت ســلطة 
ألنظمــة وأدوات الدفــع اإللكترونيــة والســماح بإدخــال 
ــة  ــات املالي ــال التقني ــي مج ــورة ف ــا املتط التكنولوجي
بهــدف تقــدمي خدمــات ماليــة لكافــة الشــرائح، قامــت 
ســلطة النقــد بترخيــص خمس شــركات جديــدة تقدم 

خدمــات املدفوعــات اإللكترونيــة، وذلــك بهــدف تطويــر 
وســائل الدفــع بالتجزئــة وتوســيع نطــاق اســتخدامها 
ــة  ــم املالي ــام معامالته ــن إمت ــراد م ــة األف ــني كاف ومتك
بيســر وســهولة وأمــان دون التقيــد باحلــدود اجلغرافيــة، 
وضمــان شــمولية هــذه اخلدمــات للمناطــق املهمشــة، 
ــز  ــي تعزي ــام ف ــدوره اله ــباب ل ــاع الش ــة لقط إضاف

ــي. ــع االلكترون ــة الدف ثقاف

ــى  ــار عل ــذا اإلط ــي ه ــد ف ــلطة النق ــت س ــا عمل كم
ــل  ــي تعم ــة، الت ــة اإللكتروني ــام املقاص ــغيل نظ تش
ــاً،  مببــدأ تبــادل صــور الشــيكات ومعلوماتهــا إلكتروني
ــذ  ــراض تنفي ــة، ألغ ــيكات الورقي ــل الش ــادل أص دون تب
عمليــة التقــاص مــا بــني املصــارف العاملــة فــي 
فلســطني، وحتصيلهــا لصالــح املواطنــني؛ األمــر الــذي 
ــي  ــة ف ــيولة النقدي ــوال والس ــريع دوران األم يعني تس
االقتصــاد احمللــي، ممــا ســينعكس إيجابــاً علــى االقتصاد 
الوطنــي واملصــارف واملواطــن علــى حــد ســواء، وتعزيــز 
الثقــة فــي الشــيك كأداة وفــاء، وتخفيــض فتــرة 
ــوم عمــل  أو  التقــاص بشــكل تدريجــي لتصــل إلــى ي

ــة. ــوال العائم ــرة األم ــض فت ــل، وخف أق

وفــي مجــال املصرفيــة اإلســالمية فقــد نشــطت 
مــن  العديــد  الشــرعية  للرقابــة  العليــا  الهيئــة 
ــاوى بشــأن إجــازة املنتجــات واخلدمــات  القــرارات والفت
املاليــة التــي متارســها املصارف اإلســالمية ومؤسســات 
وآليــات  أحكامهــا  وبيــان  املتخصصــة،  اإلقــراض 
شــروط تنفيذهــا لتتفــق متامــاً مــع أحــكام الشــريعة 
ــبة  ــة احملاس ــن هيئ ــادرة ع ــر الص ــالمية واملعايي اإلس

واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية.

وأكــد ســلطة النقــد اســتمرار جهودهــا فــي كل 
ــي  ــاع املصرف ــتقرار القط ــق اس ــي حتقي ــهم ف ــا يس م
الفلســطيني ومنــوه وتطــوره ومتانتــه، وخفــض حجــم 
ــي  ــام املصرف ــا النظ ــرض له ــد يتع ــي ق ــر الت اخملاط
بشــكل خــاص، والنظــام املالــي بشــكل عام، إلــى جانب 
تعزيــز الشــمول املالــي فــي فلســطني، واملســاهمة فــي 
عمليــة التعافــي مــن آثــار األزمــة املاليــة الناجمــة عــن 
ــة  ــر الالزم ــاذ التدابي ــه، واتخ ــا وتداعيات ــروس كورون فاي
لدعــم عجلــة النمــو وحتقيــق معــدالت منــو أفضــل مــن 

الســنة املاضيــة علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي.62
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 المجلد التاسع والعشرين

ــه إســرائيل فــي الشــيخ  اشــتية: مــا تقــوم ب
جــراح »جرميــة« ســنتابعها في احملافل كافــة

ــه  ــوم ب ــا تق ــتية أن م ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــد رئي أك
ــدس  ــة الق ــراح مبدين ــيخ ج ــي الش ــي ح ــرائيل ف إس
ــي  ــة تأت ــكانه »جرمي ــن س ــه م ــدف تفريغ ــة به احملتل
ضمــن سلســلة اجلرائــم التــي تقــوم بهــا ضــد شــعبنا 

ــه«. ــه، ومقدرات ــطيني، وأرض الفلس

وأطلــع اشــتية خــالل اســتقباله، اليوم اخلميــس، فــي 
مكتبــه بــرام اهلل، وفــدا مــن عائــالت حي الشــيخ جراح، 
بحضــور وزيــر القــدس فــادي الهدمي، علــى أوضاعهــم 
ــدف  ــعية به ــتيطانية التوس ــة االس ــل الهجم ــي ظ ف

طردهــم مــن منازلهــم وتشــريدهم.

وقال:«ســنتابع قضيــة حــي الشــيخ جــراح فــي كافــة 
احملافــل الدوليــة، ومــا تقــوم بــه إســرائيل يهــدف 
ــي  ــة األراض ــي كاف ــطيني ف ــود الفلس ــرب الوج لض

ــدس«. ــا الق ــا فيه ــطينية مب الفلس

ــز  ــن ندخــر جهــدا فــي تعزي ــوزراء: »ل وأضــاف رئيــس ال
صمــود أهلنــا في القــدس بكافــة الوســائل واالمكانيات 
ــنبقى  ــي األردن وس ــقائنا ف ــع اش ــنتابع م ــة، وس املتاح
ــة،  ــم معهــم بخصــوص هــذه القضي فــي اتصــال دائ
ــؤولياته  ــد مس ــوف عن ــي للوق ــع الدول ــو اجملتم وندع
والضغــط علــى إســرائيل لوقــف حملــة اخــالء أهالــي 
الشــيخ جــراح مــن منازلهــم، وســنتصدى حلملــة 

ــدس«.63 ــي الق ــرائيل ف ــا إس ــوم به ــي تق ــد الت التهوي

مجلــس حقــوق اإلنســان يناقــش تقاريــر املفــوض 
ــطني ــي فلس ــة ف ــتيطان واحلال ــة باالس ــامي املتعلق الس

ناقــش مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه السادســة 
املفــوض  تقاريــر  الســابع،  البنــد  واألربعــني وحتــت 
باالســتيطان  املتعلقــة  اإلنســان  الســامي حلقــوق 
األرض  فــي  اإلنســان  حقــوق  وحالــة  االســتعماري 

لفلســطينية. ا

ــوة  ــيات الق ــى سياس ــامية إل ــة الس ــارت املفوض وأش
الدولــي  القانــون  وانتهــاكات  باالحتــالل  القائمــة 
واالعتــداءات اليوميــة. وطالبــت إســرائيل بضــرورة 
احتــرام التزاماتهــا القانونيــة والتحقيــق فــي األحــداث 

ــرم. ــام املنص ــت الع ــي وقع الت

وتــال ذلــك نقــاش عــام، حيــث أكــدت اجملموعــات 
اخملتلفــة ومنهــا اجملموعــة العربيــة ومجموعــة دول عدم 
االنحيــاز واجملموعــة اإلفريقيــة ومجموعــة دول منظمــة 
التعــاون اإلســالمي ومجلــس التعــاون اخلليجــي، وعــدد 

63  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــد  ــاء البن ــة بق ــة، أهمي ــا الوطني ــدول بصفته ــن ال م
الســابع علــى جــدول أعمــال اجمللــس. وطالبــوا بضــرورة 
حتديــث قاعــدة البيانــات حــول الشــركات العاملــة فــي 
املســتوطنات، ومطالبــة القــوة القائمــة باالحتــالل 
ــاكات  ــف االنته ــة ووق ــراءات رادع ــاذ إج ــرورة اتخ بض

ــزة. ــاع غ ــن قط ــار ع ــع احلص ــتمرة ورف املس

وقــال منــدوب دولــة فلســطني الدائــم الســفير إبراهيم 
باالحتــالل،  القائمــة  القــوة  إن إســرائيل،  خريشــي 
ترفــض التعامــل مــع آليــات اجمللــس اخملتلفــة، وترفــض 
ــك  ــطني وكذل ــارة فلس ــاص بزي ــرر اخل ــماح للمق الس
أصحــاب الواليــات اخلاصــة وجلــان تقصــي احلقائــق 
ــوض  ــارة املف ــض زي ــة، وترف ــات التعاقدي ــان االتفاقي وجل
التأشــيرات  مكتبهــا  موظفــي  ومنــح  الســامي 

ــم. ــة عمله ــات ملمارس واإلقام

وأشــار إلــى أن اســرائيل تســتمر فــي انتهاكاتهــا 
اليوميــة علــى مــدار 54 عامــا مــن االحتــالل فــي 
ــاء  ــاء املســتوطنات االســتعمارية وبن ســرقة األرض وبن
جــدار الفصــل العنصــري وضــم األراضــي مــن الضفــة 
الغربيــة وتهويــد مدينــة القــدس وســحب الهويــات من 
ــات  ــى احلفري ــة إل ــم، إضاف ــق عليه ــكانها والتضيي س
حتــت املســجد األقصــى. ومســتمرة فــي هــدم املنــازل 
ــي هدمــت  ــة حمصــة الت ــر القــرى، وآخرهــا قري وتدمي
ــة  ــوارد الطبيعي ــرقة امل ــك س ــة. وكذل ــرة السادس للم

مبــا فيهــا امليــاه.

علــى  باالعتــداءات  مســتمرة  اســرائيل  أن  وتابــع 
املدنيــني وقتلهــم دون أي مبــرر، واحتجــاز اجلثامــني 
إضافــة إلــى االعتــداءات علــى املصلــني ورجــال الديــن، 
ــعاف  ــيارات اإلس ــة وس ــم الطبي ــتهداف الطواق واس
والناشــطني واملدافعــني عــن حقــوق  والصحفيــني 
اإلنســان ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، هــذا إلــى جانــب 
كافــة  فــي  للمســتوطنني  الوحشــية  االعتــداءات 
للممتلــكات  وتدميرهــم  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء 
اخلاصــة والعامــة وحــرق واقتــالع األشــجار وقتــل 
ــة  ــة حرك ــاجد، وإعاق ــس واملس ــرق الكنائ ــي وح املواش
املواطنــني واالعتــداءات املســتمرة علــى املستشــفيات 
والتحكــم بحركــة البضائع وتنقلهــا وإعاقة االســتيراد 
والتصديــر، واحتجــاز األمــوال الفلســطينية وســرقتها 
ــة  ــطينيني املتراكم ــال الفلس ــوق العم ــا حق ــا فيه مب

ــنني. ــرات الس ــذ عش من

ــة  ــطيني نتيج ــاد الفلس ــائر االقتص ــرق إلى خس وتط
ــن  ــدا ع ــنويا، ع ــار س ــت 2.6 ملي ــي بلغ ــالل والت االحت
إعاقــة بنــاء شــبكة اتصــاالت واحلصــول علــى خدمــة 
»4G«، ويأتــي هــذا فــي ظــل االقتحامــات للمــدن 
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ــة،  ــال اليومي ــالت االعتق ــطينية وحم ــرى الفلس والق
فهنــاك فــي ســجون االحتــالل أكثــر مــن 4500 معتقــل 
منهــم 350 معتقــل إداري وعــدد مــن النســاء واألطفــال 
والشــيوخ واملرضــى الذيــن يعانــون مــن سياســة 
ــل  ــا 230 معتق ــب ضحيته ــي ذه ــي الت ــال الطب اإلهم
إضافــة إلــى سياســة التعذيــب والعقوبــات اجلماعيــة 

ــني. ــرى واملعتقل لألس

وتطــرق إلــى سياســية احلصــار املفروضــة علــى قطــاع 
غــزة والــذي يخضــع ألبشــع أشــكال العقــاب اجلماعــي 
منــذ 14 عامــا، األمــر الــذي يحــول دون إدخــال البضائــع 
ــة واملســتلزمات الطبيــة والوقــود إضافــة إلــى  واألغذي
ــة  ــكات اخلاص ــن املمتل ــره م ــا مت تدمي ــار م ــة اعم إعاق
ــاع  ــى القط ــية عل ــداءات الوحش ــاء االعت ــة أثن والعام

مبــا فيهــا االعتــداءات املســتمرة علــى الصياديــن.

ــض  ــت ترف ــالل ال زال ــة باالحت ــوة القائم ــال إن الق وق
قــرارات الشــرعية الدوليــة مبــا فيهــا قــرارات مجلــس 
ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــة ومجل ــة العام ــن واجلمعي األم
ــوكاالت  ــي ال ــة وباق ــة العاملي ــة الصح ــرارات منظم وق
العــدل  حملكمــة  االستشــاري  والــرأي  املتخصصــة 

ــة. الدولي

ــع أن القــوة القائمــة باالحتــالل تنكــرت فــي ظــل  وتاب
ــا  ــة م ــة، خاص ــا القانوني ــا اللتزاماته ــة كورون جائح
جــاء فــي املــادة 56 التفاقيــة جنيــف الرابعــة، بــل إنهــا 
منحــت اللقاحــات الزائــدة عــن حاجتهــا ملكافئــة 
بعــض الــدول التــي تخالــف القانــون بنقــل ســفاراتها 
ــدة  ــي واألمم املتح ــع الدول ــب اجملتم ــدس. وطال ــى الق إل
ــرة  ــد اآلم ــال القواع ــؤوليات وإعم ــل املس ــرورة حتم بض
فــي القانــون الدولــي واتخــاذ إجــراءات عمليــة لوقــف 

ــالل. ــة باالحت ــوة القائم ــاكات الق انته

ــدة  ــث قاع ــرورة حتدي ــامي بض ــوض الس ــب املف وطال
املســتوطنات  فــي  العاملــة  للشــركات  البيانــات 
حســب مــا جــاء فــي قــرارات اجمللــس، والــدول األطــراف 
ــذ مــا جــاء فــي اإلعــالن الصــادر عــن  الســامية بتنفي
ــون أول/ ــي كان ــد ف ــذي عق ــراف ال ــدول األط ــر ال مؤمت

ديســمبر 2014، فإســرائيل قــد أقــرت عشــرات القوانــني 
ــك،  ــون بذل ــم تعلم ــيت وأنت ــي الكنيس ــة ف العنصري
وهــي أكثــر بلــد فــي العالــم ينتهــك القانــون الدولــي 
والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني 

ــي. ــي العرف ــون الدول ــي والقان الدول

ــون  ــاذ القان ــر، وإنف ــة املعايي ــف ازدواجي ــا لوق ــا دع كم
واحتــرام حقــوق االنســان، وأخــذ إجــراءات صارمــة 
وإعمــال مبــدأ احملاســبة واملســائلة جلميــع االنتهــاكات، 
ــة  ــد اجمللــس واجلهــات القضائي ــة لوقــف تهدي باإلضاف

الدوليــة املتمثلــة مبحكمــة اجلنايــات الدوليــة والطعــن 
باســتقالليتها وحياديتهــا، ووقــف تعديــل التشــريعات 
الوطنيــة فــي عــدة دول بهــدف حمايــة مرتكبــي 

ــرائيليني.64 ــم اإلس اجلرائ

العربيــة  الصناديــق  يثمــن منحــة  اشــتية 
واالســامية بقيمــة 05 مليــون دوالر لدعــم 

والتطويريــة التنمويــة  املشــاريع 

-ســتركز املشــاريع علــى قطاعــات الصحــة والتعليــم 
واإلســكان

ــة  ــة املالي ــتية املنح ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــن رئي ثم
املقدمــة مــن الصناديــق العربيــة واإلســالمية بقيمــة 
50 مليــون دوالر لدعــم املشــاريع التنمويــة والتطويريــة 

فــي الضفــة وغــزة والقــدس لهــذا العــام.

ــاريع  ــذه املش ــن ه ــى م ــة األول ــاد املرحل ــيتم اعتم وس
بقيمــة 10 مليــون دوالر، وفــق بيــان صــدر عــن مكتــب 
رئيــس الــوزراء اليــوم اخلميــس، لصالح إنشــاء وتوســعة 
عــدد مــن املدارس فــي الضفــة وقطاع غــزة، إضافــة إلى 
مشــروعي جتهيــز وتأثيــث مستشــفى الــوالدة مبجمــع 
الشــفاء الطبــي مبدينــة غــزة، ومشــروع اعمــار وترميــم 
والتجاريــة  العامــة  واملبانــي  الســكنية  العقــارات 
ــغ  ــص املبل ــم تخصي ــى ان يت ــدس، عل ــة الق ــي مدين ف
املتبقــي مــن املنحــة لدعــم مشــاريع القطاعــات 
ــة شــهر متــوز مــن هــذا  ــل نهاي ــة اخملتلفــة قب التنموي

العــام.

ــي  ــدة ف ــة جدي ــاء مدرس ــاريع بن ــذه املش ــمل ه وتش
قباطيــة، وإضافــة طابــق ثاني واعمــال خارجية ملدرســة 
كفــر القــف الثانويــة اخملتلطــة، وبنــاء مدرســة جديــدة 
ــة فــي يطــا  ــدة ثانوي ــاء مدرســة جدي ــو، وبن فــي بيتلل
ــة  ــق واعمــال خارجي ــة(، وتشــطيب طاب )مدرســة حيل
ــوم(،  ــع الك ــية )جتم ــوم األساس ــة الك ــة ملدرس وصيان
ــي  ــور ف ــة للذك ــة البدوي ــي القري ــة ف ــاء مدرس وانش
شــمال غــزة، وانشــاء مدرســة فــي خربــة العــدس فــي 

رفــح.

ــاد مبلــغ 10 مليــون دوالر  ــى اعتم ــذا باإلضافــة ال ه
لصالــح دعــم مشــاريع االســكان فــي مدينــة القــدس 
الشــريف، وذلــك امتــداداً التفاقيــة القــرض التــي وقعت 
ــدة  ــالمي للتنمية/ج ــك اإلس ــادة البن ــع الس ــابقا م س
ــة  ــي للتنمي ــدوق الكويت ــة الصن ــرا ملنح ــه مدي بصفت

ــة.65 ــة العربي االقتصادي

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة فــي األمم املتحــدة  منصــور: اجملموعــة العربي
األمــن  رئيــس مجلــس  مــع  اليــوم  جتتمــع 

لبحــث تفعيــل الرباعيــة الدوليــة

تعقــد اجملموعــة العربيــة فــي األمم املتحــدة اليــوم 
اخلميــس، اجتماعــاً مــع رئيــس مجلــس األمــن احلالــي 
ــي األمم  ــدة ف ــات املتح ــة الوالي ــهر، مندوب ــذا الش له
ــة  ــل الرباعي ــة لتفعي ــاورات اجلاري ــن املش ــدة ضم املتح
الدوليــة، حســبما أكــد منــدوب فلســطني الدائــم فــي 
ــور. ــاض منص ــفير ري ــورك الس ــي نيوي ــدة ف االمم املتح

وأعلــن منصــور فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
ــاء  ــة األعض ــع بقي ــة م ــات متتالي ــد اجتماع ــن عق ع
الدائمــني فــي مجلــس األمــن منهــم املنــدوب الصينــي 
ومندوبــي بريطانيــا وفرنســا بهــدف حــث مجلــس 
ــل دور  ــي تفعي ــه ف ــوط ب ــدور املن ــب ال ــى لع ــن عل األم

ــة. ــة الرباعي اللجن

ــة  ــاً للرباعي ــور أن اجتماع ــح منص ــياق، أوض ــي الس ف
الدوليــة علــى مســتوى املمثلــني ســيتم فــي غضــون 
أســبوع وذلــك ضمــن االجتماعــات الدوريــة، معربــاً عــن 
أملــه فــي أن متهــد هــذه االجتماعــات لعقــد اجتمــاع 
الــوزاري لالتفــاق علــى مخرجــات  علــى املســتوى 
تســاعد فــي فتــح آفــاق سياســية جديــة تــؤدي لعقــد 
مؤمتــر دولــي كامــل الصالحيــات وفــق مــا طرحــه 

ــاس. ــود عب ــس محم ــيد الرئي الس

ــي  ــة ف ــن املقبل ــس األم ــة مجل ــق بجلس ــا يتعل وفيم
ــال منصــور:  اخلامــس والعشــرين مــن هــذا الشــهر، ق
إنــه ســيتم عقــد اجللســة الفصليــة حيــث مــن املقــرر 
ــا  ــرا فصلي ــام تقري ــني الع ــل األم ــا ممث ــدم خالله أن يق
حــول تنفيــذ مجلــس االمــن لقــرار 2334 اخلــاص 
باالســتيطان، مشــيرا إلــى أهميــة عقــد هــذه اجللســة 

ــدة.66 ــات املتح ــدة للوالي ــة االدارة اجلدي برئاس

أكثــر مــن 06 مؤسســة أميركيــة وفلســطينية 
ودينيــة تطالــب إدارة بايــدن بتنفيــذ وعودهــا

ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــطينية ف ــة الفلس ــت اجلالي بعث
األميركيــة رســالة موقعــة مــن أكثــر من 60 مؤسســة 
ــس  ــب إدارة الرئي ــة تطال ــطينية وديني ــة وفلس أميركي
جــو بايــدن وحتثهــا علــى تنفيــذ وعودهــا التــي تعهــدت 

بهــا منــذ احلملــة االنتخابيــة.

فــي  الفلســطينية  اجلاليــة  فــي  الناشــط  وأكــد 

66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

إدارة  الواليــات املتحــدة األميركيــة حنّــا حنانيــا أن 
بايــدن كانــت قــد وعــدت بإعــادة املســاعدات للســلطة 
ــدس  ــي الق ــة ف ــة االميركي ــح القنصلي ــروا وفت ولألون
وفتــح ممثليــة منظمــة التحريــر وإعــادة العالقــات بــني 

ــني. اجلانب

صــوت  إلذاعــة  حديــث  فــي  حنانيــا  أشــار  كمــا 
فلســطني، اليــوم اخلميــس، إلــى أنــه مت التأكيــد أيضــا 
ــة  ــى االرض الفلســطينية احملتل ــى أن مــا يجــري عل عل
هــو متييــز عنصــري متارســه ســلطات االحتــالل ال 
ســيما وأن أبنــاء شــعبنا لــم يتمكنــوا حتــى اللحظــة 
ــا. ــروس كورون ــاد لفي ــاح املض ــى اللق ــول عل ــن احلص م

سلســلة  لعقــد  جــار  العمــل  إن  حنانيــا:  وقــال 
ــة  ــى كاف ــل عل ــات والتحــرك املتواص لقــاءات واجتماع
ــة وســائل الضغــط حلــث  املســتويات واســتخدام كاف

االدارة االمريكيــة اجلديــدة لإليفــاء بوعودهــا.67

99 مستوطنا يقتحمون باحات »األقصى”

 اقتحــم مســتوطنون، اليــوم اخلميــس، باحات املســجد 
األقصــى املبــارك، مــن جهــة بــاب املغاربة.

وأوضحــت دائــرة األوقــاف بالقــدس احملتلــة لـ«وفــا«، بــأن 
ــوا  ــا، اقتحم ــا تلمودي ــم 43 طالب ــتوطنا بينه 99 مس
ــتفزازية، وأدوا  ــوالت اس ــذوا ج ــى«، ونف ــات »األقص باح

ــة.68 ــا تلمودي طقوس

مظاهــرة فــي القــدس ضــد سياســة احلكومــة 
اإلســرائيلية ودعمــا ألهالــي النقــب

رئيــس  انطلقــت مظاهــرة قطريــة أمــام مكتــب 
حكومــة االحتــالل فــي القــدس، اليــوم اخلميــس، 
ــى األرض  ــتيالء عل ــازل واالس ــدم املن ــى ه ــا عل احتجاج
ــطينيني  ــني الفلس ــوق املواطن ــلب حق ــها وس وحتريش

ــب. ــي النق ف

التــي دعــت لهــا  التظاهــرة  وردد املشــاركون فــي 
ــة  ــة، واللجن ــر العربي ــا للجماهي ــة العلي ــة املتابع جلن
ــي  ــة ف ــة العربي ــلطات احمللي ــاء الس ــة لرؤس القطري
منتــدى الســلطات احملليــة العربيــة فــي النقــب، 
هتافــات منــددة مبمارســات احلكومــة اإلســرائيلية 
ــني  ــد املواطن ــا ض ــي تنتهجه ــز الت ــة التميي وسياس

الفلســطينيني فــي النقــب.

ــة  ــي خيم ــا، ف ــد، حديث ــد عق ــع ق ــاع موس وكان اجتم
االعتصــام أمــام مكتــب رئيــس حكومــة االحتــالل فــي 

67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
68  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

216

 المجلد التاسع والعشرين

القــدس، ملناقشــة آخــر التطــورات احلاصلــة فــي النقب 
ــرائيلية  ــة اإلس ــات احلكوم ــدي لسياس ــبل التص وس

ــه. الظاملــة جتــاه النقــب وأهل

وأكــد احلضــور ضــرورة الوحــدة والتكاتــف واتخــاذ 
ــم  ــل دع ــن أج ــة م ــة مدروس ــة ومهني ــوات عملي خط

ــرعي.69 ــب الش ــل النق ــال أه نض

علــى  توراتيــة  حديقــة  إقامــة  اخلارجيــة: 
أســطح األســواق التاريخيــة بالقــدس حتــد 

وشــرعياته الدولــي  للمجتمــع 

أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، اعــالن بلديــة االحتــالل 
فــي القــدس أمــس عــن مشــروع اســتعماري تهويــدي 
ــتوطنني  ــة للمس ــة توراتي ــة حديق ــى إقام ــدف إل يه
ــا  ــدس، مب ــي الق ــة ف ــواق التاريخي ــطح األس ــى أس عل
فــي ذلــك زراعــة أشــجار ووضــع ألعــاب ترفيهيــة 
ــواق. ــك األس ــطح تل ــة أس ــر إطالل ــتوطنني لتغيي للمس

ــان، اليــوم اخلميــس، أن ذلــك  ــوزارة فــي بي وأوضحــت ال
يأتــي ضمــن سياســة تهــدف إلــى تزويــر معالــم قلــب 
ــي  ــى، ف ــرة األقص ــة ومحاص ــا القدمي ــدس وبلدته الق
ــادرة  ــالمية ومص ــاف االس ــرة األوق ــح لدائ ــل واض جتاه

ــا. ــا وصالحياته ــوفة لدوره مكش

واعتبــرت أن تغييــر معالــم أســطح األســواق التاريخية 
ــب  ــة يحاس ــط جرمي ــس فق ــدس لي ــي الق ــة ف القدمي
عليهــا القانــون الدولــي، واســتخفافا بقــرارات األمم 
وإمنــا  الصلــة،  ذات  اخملتصــة  ومنظماتهــا  املتحــدة 
ــي  ــع الدول ــن اجملتم ــودة م ــرائيلية مقص ــخرية اس س
وشــرعياته وقراراته اخلاصــة باحلالــة فــي فلســطني.

وشــددت الــوزارة علــى أن صمــت اجملتمــع الدولــي 
ــم االحتــالل املركبــة فــي القــدس وجتاهلــه  علــى جرائ
ــاده لــكل مــا  وال مباالتــه جتــاه مــا تتعــرض لــه مــن إب
ــر تواطــؤا ومشــاركة  ــم يعــد يعتب هــو فلســطيني، ل
ــا  ــي مل ــع الدول ــدان اجملتم ــل فق ــط، ب ــة فق ــي اجلرمي ف
تبقــى مــن مصداقيــة لــه فــي تعاملــه مــع االحتــالل 
اإلســرائيلي ألرض دولــة فلســطني، مــا يــؤدي إلــى 
انتشــار اوســع حلالــة اليــأس واالحبــاط الســائدة 
ــام الفوضــى وعــدم  ــواب أم ــح األب ــي املنطقــة، ويفت ف

االســتقرار.70

إســرائيل تتســلم رســالة مــن اجلنائيــة الدوليــة تتعلق 
باتهامهــا بارتــكاب جرائــم حرب

69  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

قالــت وســائل اعــالم إســرائيلية، إن إســرائيل تســلمت 
نهايــة االســبوع املنصــرم خطابــا مــن احملكمــة الدولية، 
يتعلــق باتهامــات بارتــكاب جرائــم حــرب فــي األراضــي 

. لفلسطينية ا

ــرائيل  ــام إس ــرائيلية، أن أم ــاة 13 اإلس ــت القن وأوضح
ــة. ــة الدولي ــاب اجلنائي ــى خط ــرد عل ــا لل ــة 30 يوم مهل

ــة  ــن صفح ــون م ــز املك ــاب املوج ــى أن اخلط ــت إل ولفت
ونصــف عــرض مجــاالت التحقيــق الرئيســية الثالثــة، 
وهــي: حــرب 2014، وسياســة االســتيطان اإلســرائيلية، 

إضافــة إلــى املســيرة علــى حــدود غــزة عــام 2018.

فــي وقــت ســابق مــن الشــهر احلالــي، أعلنــت املدعيــة 
ــودا،  ــو بنس ــة فات ــة الدولي ــة اجلنائي ــة للمحكم العام
ــة  ــم مفترض ــي جرائ ــميا ف ــا رس ــت حتقيق ــا فتح أنه

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ف

وكان عــدد مــن املســؤولني اإلســرائيليني، قالــوا للقنــاة 
13 إنهــم قلقــون مــن أن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــد 
تبــدأ بالفعــل فــي إصــدار أوامــر اعتقــال ضد مســؤولني 
وضبــاط ســابقني فــي اجليــش اإلســرائيلي فــي األشــهر 

املقبلــة.

ــة  ــة اجلنائي ــى احملكم ــت إل ــطني انضم ــر أن فلس يذك
ــام 71.2015 ــة ع الدولي

اســتطاع: 13 مقعــًدا لليكــود و8 للمشــتركة 
و4 للموّحــدة

ــس،  ــوم اخلمي ــاء الي ــر مس ــرأي، نُش ــتطالع لل ــنّي اس ب
حصــول القائمــة املشــتركة فــي انتخابــات جتــري 
اليــوم، علــى 8 مقاعــد، فيمــا أكــد االســتطالع عبــور 
ــة(  ــالمية اجلنوبي ــدة« )اإلس ــة املوح ــة »العربي القائم

ــد. ــى 4 مقاع ــا عل وحصوله

ــرائيلية »كان  ــة اإلس ــاة العام ــتطالع القن ــر اس وأظه
ــات  ــن انتخاب ــام م ــة أي ــل خمس ــي قب ــذي يأت 11« وال
الكنيســت، أن حــزب الليكــود يحصــل علــى 31، ويليــه 

»يــش عتيــد« الــذي ال يــزال مســتقرًا بـــ19 مقعــًدا.

ــي  ــة نفتال ــا«، برئاس ــزب »ميين ــع ح ــل، تراج ــي املقاب ف
عــن  ثالثــة  بانخفــاض  مقاعــد،   9 إلــى  بينيــت، 
االســتطالع الــذي أُجــري األســبوع املاضــي فــي القنــاة 

ــا. ذاته

كمــا تراجــع حــزب »تيكفــا حداشــا«، برئاســة غدعــون 
ســاعر، إلــى 9 مقاعــد فــي االســتطالع، وتليــه القائمــة 

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا،  ــكل منهم ــد ل ــة مقاع ــاس« بثماني ــتركة و«ش املش
ــه كل  ــت علي ــي حصل ــه الت ــد ذات ــدد املقاع ــو ع وه

منهمــا األســبوع املاضــي.

يبقــى كل مــن »يســرائيل  وبحســب االســتطالع، 
ــدوت  ــان، و«يه ــدور ليبرم ــه أفيغ ــذي يرأس ــو« ال بيتين
ــى 7  ــا عل ــل كّل منهم ــتقرين؛ إذ يحص ــوراه« مس هت

ــد. مقاع

ــة  ــة مؤلف ــي قائم ــة وه ــة الديني ــل الصهيوني وحتص
ــو  ــهم عض ــني، ويرأس ــتوطنني املتطرف ــالة املس ــن غ م
ــن  ــق ع ــذي انش ــموتريتش ال ــلئيل س ــت بتس الكنيس
»ميينــا«، وحزبــي »عوتســما يهوديت« الفاشــي، برئاســة 
إيتمــار بــن غفيــر، وحــزب »نوعــام« الــذي يعتبــر أكثــر 
ــى 5  ــت«، عل ــما يهودي ــن »عوتس ــة م ــية وإرهابي فاش

مقاعــد لــكل منهــم.

وأوضــح االســتطالع أن »كاحــول الفــان« يخســر مقعدا 
ليقــف عنــد 4 مقاعــد، وهــو نفــس عــدد املقاعــد الــذي 

حصلــت عليــه القائمــة املوحــدة، و«ميرتس”.

ومت إجــراء االســتطالع علــى 1406 شــخصا مــن الرجــال 
والنســاء الــذي تتجــاوز أعمارهــم 18 عامــا؛ عبــر عّينــة 
ــف، وتشــمل ُمســتطَلعني  ــت والهات مــن خــالل اإلنترن
مــن اجملتمــع العربــّي بحســب القنــاة التــي أشــارت إلــى 
أن االســتطالع أُجــري، أمــس األربعــاء، واليــوم اخلميــس. 

وتصــل نســبة اخلطــأ فيــه إلــى %2.6.72

اجلمعة2021/3/19

»احملكمــة اجلنائيــة« تبلــغ إســرائيل: التحقيــق 
يشمل االستيطان، وحـــرب 4102، ومـســيـرات 

الـعــــودة

ــالة  ــي، رس ــبوع املاض ــة األس ــرائيل، نهاي ــلمت إس تس
مــن املدعيــة فــي احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي 
الهــاي، فاتــو بنســودا، بشــأن التحقيــق ضــد إســرائيل 
بارتــكاب جرائــم حــرب بحــق الفلســطينيني فــي قطاع 

ــة. ــة الغربي ــزة والضف غ

وذكــرت القنــاة 13 التلفزيونية اإلســرائيلية، أن الرســالة 
جــاءت فــي صفحــة ونصــف الصفحــة، واحتــوت علــى 
ــق  ــة التحقي ــزم املدعي ــع تعت ــة مواضي ــل ثالث تفاصي
فيهــا، وهــي: احلــرب علــى غــزة عــام 2014، اســتهداف 

املشــاركني فــي مســيرات العــودة، واملســتوطنات.

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرة  ــرائيل فت ــت إس ــة أمهل ــاة: إن احملكم ــت القن وقال
ــاء ــوم األربع ــى ي ــه حت ــالتها، وإن ــى رس ــرد عل لل

 تبقــى 22 يومــاً مــن هــذه املهلــة. ويشــار إلــى أن 
ــرائيل  ــالة، وإس ــذه الرس ــن ه ــن ع ــم تعل ــة ل احملكم

ــاة. ــاً للقن ــالة، وفق ــذه الرس ــود ه ــت وج أخف

وأجــرى مجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلية مــداوالت 
ــة  ــرارات حــول كيفي حــول املوضــوع، مــن دون اتخــاذ ق
التعامــل مــع التحقيــق. وطالــب وزيــر اجليــش والعــدل 
بينــي غانتــس، بعقــد اجتمــاع لهيئــة وزاريــة مقلصــة 

بهــدف الــرد علــى الرســالة.

غانتــس،  عقدهــا  التــي  املــداوالت  فــي  وشــارك 
القضائــي للحكومــة  املستشــار  قبــل أســبوعني، 
اإلســرائيلية، أفيحــاي مندلبليــت، ومدعــي النيابــة 
مســؤولني  مبشــاركة  آفيــك،  شــارون  العســكرية، 

آخريــن.

ــي  ــمياً ف ــاً رس ــت حتقيق ــا فتح ــودا أنه ــت بنس وأعلن
جرائــم مفترضــة فــي األراضــي الفلســطينية. وقالــت 
ــم  ــأن جرائ ــاد ب ــوالً« لالعتق ــاً معق ــاك »أساس إن هن
ــرائيلية  ــوات اإلس ــي الق ــراد ف ــب أف ــن جان ــت م ارتكب
وفصائــل  وحمــاس  اإلســرائيلية  والســلطات 
فلســطينية مســلحة خــالل حــرب غــزة عــام 2014.

 ،)»11 )»كان  اإلســرائيلية  العامــة  القنــاة  وذكــرت 
حينهــا، أن إســرائيل ســتمتنع كليــاً عــن التعــاون مــع 
إجــراءات التحقيــق، وفــي املقابــل ستســارع إلــى الــرد 
علــى الرســالة املرتقبــة مــن مكتــب املدعيــة العامــة 
للجنائيــة الدوليــة، باالدعــاء أن »احملكمــة ال متلــك 
صالحيــة النظــر فــي القضيــة، ألن فلســطني ليســت 
دولــة«، باإلضافــة إلــى االدعــاء أن بعــض جرائــم احلــرب 
اإلســرائيلية التــي ســتكون مــادة للتحقيــق، »خضعــت 

ــي«. ــرائيلي داخل ــق إس ــل لتحقي بالفع

رغــم ذلــك، ذكــرت القنــاة 13، أن التقديــرات فــي 
ــرائيل  ــى إس ــيصعب عل ــه س ــى أن ــير إل ــرائيل تش إس
مواجهــة اتهامــات بخصــوص االســتيطان وإطــالق 
ــيرات  ــي مس ــاركوا ف ــن ش ــني الذي ــى املواطن ــار عل الن

ــودة. الع

وتشــير التقديــرات اإلســرائيلية إلــى أن املدعــي العــام 
ــرد  ــي ال ــر ف ــه النظ ــيوكل إلي ــان، س ــرمي خ ــد ك اجلدي
اإلســرائيلي، وبالتالــي قــد يقــرر، علــى عكــس بنســودا، 

ــول احلجــج اإلســرائيلية. قب

ــرائيل  ــتمرت إس ــه »إذا اس ــرح بأن ــد ص ــان ق وكان خ
ــا،  ــل منه ــة للني ــي محاول ــة ف ــة احملكم ــي مهاجم ف
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والطعــن فــي ســلطتها واالمتنــاع عــن التعــاون معهــا 
ــني  ــرائيلية، بنيام ــة اإلس ــس احلكوم ــل، رئي ــا فع - كم
ــة،  ــس املاضي ــنوات اخلم ــالل الس ــّد، خ ــو، بتح نتنياه
فــإن الضــرر احملتمــل لــن يكــون قانونيــاً فقــط ولكنــه 

ــاً«.73 ــياً أيض ــيكون سياس س

تشــييع جثمــان الشــهيد حنايشــة فــي بيــت 
دجــن

شــيعت جماهيــر غفيــرة فــي قريــة بيــت دجــن شــرق 
نابلــس، مســاء اليــوم اجلمعــة، جثمــان الشــهيد 
عاطــف يوســف حنايشــة )45 عامــا(، إلــى مثــواه 

ــة. ــرة القري ــي مقب ــر ف األخي

ــب  ــم الط ــام قس ــن أم ــييع م ــب التش ــق موك وانطل
العدلــي فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، إلــى مســقط 
ــييع  ــي التش ــاركون ف ــث أدى املش ــهيد، حي رأس الش
الصــالة عليــه فــي ســاحة مســجد موســى بــن نصيــر، 
ــزل  ــي من ــرة ف ــوداع األخي ــرة ال ــه نظ ــت علي ــم ألقي ث

ــرى. ــوارى الث ــل أن ي ــه، قب عائلت

واستشــهد حنايشــة ظهــر اليــوم جــراء إصابتــه 
بالرصــاص احلــي فــي رأســه، خــالل قمــع قــوات االحتالل 

ــة. ــرق القري ــتيطان ش ــد االس ــيرة ض مس

والشــهيد حنايشــة أب لثالثــة أطفــال، ويعمــل مؤذنــا 
فــي مســجد موســى بــن نصيــر فــي القريــة.

وقــال عضــو جلنــة الدفــاع عــن األراضــي فــي قريــة بيت 
ــالل  ــود االحت ــا«، إن جن ــش لـ«وف ــو جي ــليم أب ــن س دج
اســتهدفوا بالرصــاص احلــي، املشــاركني فــي املســيرة 
ــة  ــى املنطق ــة إل ــالة اجلمع ــب ص ــت عق ــي خرج الت
الشــرقية املهــددة باالســتيالء لصالــح االســتيطان، مــا 

ــة املواطــن حنايشــة فــي رأســه. أدى إلصاب

وتشــهد القريــة كل يــوم جمعــة مواجهــات مــع قــوات 
االحتــالل فــي األراضــي املهــددة باالســتيالء عليهــا.74

الفحــم  أم  فــي  احتجاجيتــان  مظاهرتــان 
الشــرطة  وتواطــؤ  اجلرميــة  ضــد  وقلنســوة 

اإلســرائيلية

نُظمــت فــي قلنســوة وأم الفحــم داخــل أراضــي الـــ48، 
ــان احتجاجيتــان ضــد اجلرميــة  اليــوم اجلمعــة، مظاهرت

وتواطــؤ الشــرطة اإلســرائيلية.

ــة  ــل املدين ــي مدخ ــات ف ــر املئ ــوة، تظاه ــي قلنس فف

73  جريدة األيام
74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــام  ــي أم ــارع الرئيس ــوا الش ــرقي( وأغلق ــدوار الش )ال
حركــة الســير احتجاجــا علــى تفشــي العنــف واجلرمية 
وتنديــدا بتقاعــس الشــرطة فــي توفيــر األمــن واألمــان 

ــرب. ــني الع للمواطن

وفــي أم الفحــم، أدى املئــات صــالة اجلمعــة ثــم توجهــوا 
ــة،  ــي املدين ــرطة ف ــز الش ــام مرك ــروا أم ــيرا وتظاه س
ــي، بدعــوة مــن احلــراك  ــى التوال لألســبوع العاشــر عل

الفحمــاوي املوحــد.

ودعــا احلــراك الفحمــاوي املوحــد، البلــدات العربيــة إلــى 
التظاهــر مــن أجــل التصــدي لظاهــرة العنــف واجلرميــة 

التــي باتــت تهــدد مجتمعــا بأكملــه.

ــت  ــد دع ــوة ق ــي قلنس ــعبية ف ــة الش ــت اللجن وكان
إلــى مظاهــرة صاخبــة وغاضبــة عقــب صــالة اجلمعــة 

ــرية. ــم املستش ــة اجلرائ ــة مبحارب للمطالب

يذكــر أن شــابني قتــال فــي قلنســوة فجــر اليــوم، 
عندمــا اقتحــم مجهولــون منــزال كان يجلــس داخلــه 4 
شــباب، وأطلقــوا النــار عليهــم، قبــل أن يلــوذوا بالفــرار، 
مــا أدى ملقتــل الشــابني ليــث نصــرة )19 عامــا( ومحمــد 

خطيــب )23 عامــا(، وإصابــة اثنــني آخريــن.

عــدد  يرتفــع  وخطيــب،  نصــرة  الشــابني  ومبقتــل 
ــدات الفلســطينية  ــل داخــل البل ــم القت ــا جرائ ضحاي
ــى 21  ــة العــام اجلــاري إل ــذ بداي فــي أراضــي الـــ48 من

ضحيــة.75

ــون  ــيارتني ويخط ــون س ــتوطنون يحرق ــدس: مس الق
ــا ــت إكس ــي بي ــة ف ــعارات عنصري ش

ــى إحــراق  ــوم اجلمعــة عل أقــدم مســتوطنون فجــر الي
ــت  ــة بي ــي قري ــة ف ــعارات عنصري ــط ش ــيارتني وخ س

ــة. ــدس احملتل ــرب الق ــمال غ ــا ش إكس

وأفــادت مصــادر محليــة فــي القريــة بــأن مســتوطنني 
ــوب  ــيارتني جن ــوا س ــة وأحرق ــعارات عنصري ــوا ش خط
ــرا،  ــة فج ــوا القري ــد أن اقتحم ــا بع ــت إكس ــة بي قري
ــدان  ــن حم ــودان للمواط ــيارتني تع ــى أن الس ــة إل الفت

ــان. كرش

وأشــارت املصــادر إلــى أن طواقــم الدفــاع املدنــي 
الفلســطيني حضــرت إلــى املــكان وعملــت علــى 
إخمــاد احلريــق الــذي أتــى علــى الســيارتني بالكامــل.

واقتحمــت قــوات االحتــالل القريــة عقــب احلــادث 
وقامــت باســتجواب عــدد مــن املواطنــني.

75  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــذي  ــع ال ــو الراب ــري ه ــداء العنص ــذا االعت ــر أن ه يذك
تتعــرض لــه قريــة بيــت اكســا علــى يــد مســتوطنني 

ــة.76 ــرة املاضي ــالل الفت خ

السبت 2021/3/20

ــيخ  ــي الش ــلمية ف ــة س ــع وقف ــدس: قم الق
جــراح نــددت بالتهجيــر العرقــي بحــق عائــات 

احلــي

ــة  ــس، وقف ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــرطة االحت ــت ش قمع
ســلمية فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس الشــرقية 
ــالت  ــالء 7 عائ ــرائيلية بإخ ــرارات إس ــى ق ــاً عل احتجاج

ــتوطنني. ــح املس ــي لصال ــا باحل ــن منازله م

ــكان  ــن س ــم م ــني، غالبيته ــرات املواطن ــم عش ونظ
احلــي، وقفــة ســلمية لالحتجــاج علــى قــرارات أخيــرة 
للمحكمــة املركزيــة بالقــدس احملتلــة إلخــالء العائــالت، 

 ما يهدد بطرد عشرات العائالت األخرى. 
ــا  ــب عليه ــات كت ــة الفت ــاركون بالوقف ــل املش وحم
ــرب« و«ال  ــة ح ــر جرمي ــر« و«التهجي ــرارات التهجي »ال لق

ــالل«. لالحت

ــالل  ــددة باالحت ــعارات من ــة ش ــاركون بالوقف وردد املش
ــرارات  ــد ق ــرقية وض ــدس الش ــة الق ــرائيلي ملدين اإلس
التهجيــر العرقــي لفلســطينيني لصالــح مســتوطنني 

ــرائيليني. إس

ولكــن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي طلبــت مــن 
املــكان. بالوقفــة مغــادرة  املشــاركني 

وســارت مســيرة باجتــاه موقــع آخــر فــي وقــت قامــت 
فيــه شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي باالعتــداء بالضــرب 

علــى املشــاركني فيهــا.

وأطلقــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي قنابــل صوتيــة 
باجتــاه املشــاركني بالوقفــة.

ــع  ــرة اجملتم ــام األخي ــي األي ــوا ف ــون طالب وكان املواطن
الدولــي التدخــل الفــوري لوقــف قــرارات التهجيــر 

ــم. ــن منازله ــني م ــي للمواطن العرق

وكانــت العائــالت الفلســطينية، وهــي مــن الالجئــني، 
أقامــت فــي احلــي العــام 1956 بنــاء علــى اتفــاق 
ــوث  ــدة لغ ــة األمم املتح ــة ووكال ــة األردني ــع احلكوم م

وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا”.

ولكــن جماعــات اســتيطانية ادعــت ملكيتهــا لــألرض 
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املقامــة عليهــا املنــازل منــذ مــا قبــل العــام 1948 وهــو 
مــا ينفيــه الســكان.

وقــام االحتــالل اإلســرائيلي بإخــالء ثــالث عائــالت مــن 
منازلهــا فــي ســنوات التســعينيات وهــي الكــرد 

ــون. ــاوي وحن والغ

ــن  ــد م ــالء املزي ــبع إخ ــالت الس ــالء العائ ــدد إخ ويته
ــي. ــالت باحل العائ

ــتوطنة  ــة مس ــتيطانية إقام ــات االس ــوي اجلماع وتن
ــازل  ــاض املن ــى أنق ــتيطانية عل ــدة اس ــم 250 وح تض

الفلســطينية.77

ــد  ــرون ض ــرائيليني يتظاه ــبوع الـــ 39: آالف اإلس لألس
ــو نتنياه

تظاهــر آالف اإلســرائيليني، مســاء اليــوم الســبت، ضــد 
ــع  ــبوع التاس ــو لألس ــني نتنياه ــوزراء بنيام ــس ال رئي
والثالثــني علــى التوالــي، حيــث تركــزت املظاهــرات فــي 
»شــارع بلفــور« بالقــدس احملتلــة، وفــي عــدد مــن املــدن 

ــرائيلية. اإلس

الــوزراء  رئيــس  دعــت  الفتــات  املتظاهــرون  ورفــع 
اإلســرائيلي لالســتقالة فــورا منهــا »نتنياهــو فشــلت.. 
ارحــل«، و«نتنياهــو الرائحــة أصبحــت كريهــة.. ارحــل«، 
وأكــدوا أنــه »متــورط فــي قضايــا فســاد ويقــود 
إســرائيل نحــو الهاويــة، وأنــه أصبــح رمــزا للعنصريــة 

اإلســرائيلية”.

ومنــذ أكثــر مــن 8 أشــهر، يتظاهــر آالف اإلســرائيليني 
ــبوع،  ــالل األس ــرة خ ــن م ــر م ــا أكث ــبوعيا وأحيان أس

ــو.78 ــتقالة نتنياه ــة باس للمطالب

“هيئــة األســرى«: 21 أمــا أســيرة يعانن قســوة 
الســجان ومــرارة احلرمــان مــن األبناء

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم الســبت، 
ــيرة  ــل 39 أس ــن أص ــيرة م ــطينية أس ــا فلس إن 12 أم
يقبعــن فــي ســجني »الدامــون«، و«هشــارون« يعانــني 
قســوة الســجان اإلســرائيلي ومــرارة احلرمــان مــن 
األبنــاء، فــي اليــوم الــذي حتتفــل بــه كثيــر مــن شــعوب 
األرض بيــوم األم، والــذي يصــادف احلــادي والعشــرين مــن 

ــام. آذار كل ع

ــات  ــيرات األمه ــان، أن األس ــي بي ــة، ف ــت الهيئ وأوضح
وأمانــي  حمــادة،  وفــدوى  جعابيــص،  إســراء  هــن: 
ــاس  ــن، وإين ــرين حس ــرة، ونس ــوة حمام ــيم، وحل احلش

77  جريدة األيام
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وختــام  األعــور،  وإميــان  اخلطيــب،  وآيــة  عصافــرة، 
الســعافني، وشــروق البــدن، وخالــدة جــرار، وأنهــار 

الديــك )وهــي أســيرة حامــل(.

ــم  ــدون أمهاته ــيرات يفتق ــاء األس ــى أن أبن ــت إل ولفت
فــي هــذا اليــوم وفــي كل يــوم مــن أيــام الســنة، حيــث 
حتــل مناســبة عيــد األم فــي الوقــت الــذي حتــرم فيــه 
األمهــات األســيرات مــن زيــارة أبنائهن األطفــال، بحجج 
ــوى  ــة بدع ــور صعوب ــزداد األم ــا ت ــة، كم ــة واهي أمني
الظــرف الراهــن املتعلــق باإلجــراءات اخلاصــة بفيــروس 

ــالت. ــارات العائ ــف زي ــا توق ــتجد، ومنه ــا( املس )كورون

الســجون  فــي  األمهــات  األســيرات  إن  وقالــت، 
ــة، نتيجــة  اإلســرائيلية يعشــن أحــواال نفســية صعب
القلــق الشــديد والتوتــر، والتفكيــر املســتمر فــي 
بــدون  حياتهــم  ســير  وكيفيــة  أبنائهــن،  أحــوال 
ــيرة األم أن  ــبة لألس ــوةً بالنس ــر قس ــم، واألكث أمهاته
يكــون زوجهــا أســيرا أيضــا، حيــث يعيــش أطفالهمــا 

دون رعايــة األبويــن.

وأوضحــت، أن األســيرات يتعرضــن لكافــة أشــكال 
ــل  ــن قب ــددة م ــفية املش ــراءات التعس ــط واإلج الضغ
الســجانني، ســواء مــن حيــث اإلهمــال الطبــي أو 
ــات عليهــن،  سياســة اقتحــام غرفهــن وفــرض العقوب
ــية. ــة وقاس ــة صعب ــة واعتقالي ــا حياتي ــن ظروف ويعش

ــر  ــت أكث ــالل اعتقل ــلطات االحت ــى أن س ــارت ال وأش
مــن 17 ألــف امــرأة فلســطينية منــذ عــام 1967، 
الفتــة الــى الــدور الوطنــي والنضالــي الكبيــر للمــرأة 
الفلســطينية فــي حتمــل مســؤولياتها فــي مواجهــة 

ــطيني. ــل الفلس ــب الرج ــى جان ــالل ال االحت

ــر  ــل حتري ــن أج ــل م ــى العم ــي إل ــع الدول ــت اجملتم ودع
األم واملــرأة الفلســطينية، وتوفيــر الدعــم الكافــي 
مــن أجــل حمايتهــا وأبنائهــا مــن غطرســة االحتــالل، 
وضــرورة العمــل علــى كافــة املســتويات لإلفــراج 
ــالل  ــجون االحت ــل س ــن داخ ــف معاناته ــن، ووق عنه

اإلســرائيلي”.79

نــادي األســير يُحّمــل االحتــال املســؤولية 
الكاملــة عــن حيــاة الفتــى اجلريــح أحمــد 

ــة فلن

ــؤولية  ــالل املس ــلطات االحت ــير س ــادي األس ــل ن حّم
الكاملــة عــن حيــاة الفتــى اجلريــح أحمــد فلنــة 
)17 عاًمــا( مــن بلــدة صفــا غــرب رام اهلل، والــذي 
اُعتقل فــي الســادس والعشــرين مــن شــباط املاضــي، 
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بعــد أن أطلقــت عليــه قــوات االحتــالل الرصــاص احلــي، 
ــه. ــت ب ــده، ونكّل ــي جس ــات ف ــس رصاص ــه بخم وأصابت

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان، أّن الفتــى فلنــة وهــو 
طالــب فــي الصــف األول ثانــوي، والــذي يواجــه وضعــا 
صحيــا صعبــا، نُقــل مؤخــرا مــن ســجن »مجــدو« إلــى 
ــة  ــراء عملي ــرائيلي، إلج ــة« اإلس ــفى »العفول مستش
ــات ســابقة  ــك بعــد عــدة عملي ــدة، وذل ــة جدي جراحي
ــه،  ــد اعتقال ــا« بع ــفى »هداس ــي مستش ــا ف أجراه
علمــا أن العمليــات التــي خضــع لهــا قــد متــت بــدون 

إطــالع العائلــة، رغــم أنــه قاصــر.

وعلــى الرغــم مــن وضعــه الصحــي الّصعــب، وحاجتــه 
ــجون  ــإّن إدارة س ــفى، ف ــي املستش ــاء ف ــة للبق املاس
االحتــالل وبعــد أربعــة أيــام مــن إصابتــه، ومكوثــه فــي 
مستشــفى »هداســا« مقيــًدا فــي الســرير، نقلتــه إلى 
ــالل  ــه ســلطات االحت ســجن »مجــدو«. كمــا أخضعت
ــى  ــفى، دون أدن ــي املستش ــوده ف ــاء وج ــق، أثن للتحقي

اعتبــار لوضعــه الصحــي الّصعــب.

وعقــدت لألســير فلنــة جلســتي محكمــة منــذ 
ــه  ــتعقد ل ــه، وس ــد اعتقال ــه، ومت خاللهما متدي اعتقال

ــق 24 آذار. ــل املواف ــاء املقب ــدة األربع ــة جدي جلس

ــة  ــى فلن ــع الفت ــرى م ــا ج ــير، أن م ــادي األس ــر ن واعتب
باعتقالــه  تنفيذهــا  االحتــالل  ويواصــل  »جرميــة«، 
وحرمــان عائلتــه مــن زيارتــه، وهــي تُضــاف إلــى قائمــة 
ــني  ــقّ املعتقل ــذ بح ــي تُنف ــم الت ــن اجلرائ ــة م طويل

ــال. ــم األطف ــرى، ومنه واألس

ــق الشــديد، خاّصــة  ــة مــن القل ــه حال  وتعيــش عائلت
بعــد أن رفــض االحتــالل الّســماح لهــا بزيارتــه، واالطالع 
ــه  ــب عائلت ــذا وتطال ــا، ه ــع جنله ــى وض ــر عل املباش
اجلهــات اخملتصــة، وعلــى رأســها الصليــب األحمــر 
ــالل،  ــى االحت ــط عل ــل والضغ ــرورة التدخ ــي، بض الدول

ــه. ــا بزيارت ــماح له للس

يُشــار إلــى أن قــوات االحتــالل تنتهــج عمليــات إطــالق 
ــا  ــم، والحًق ــاء اعتقاله ــني أثن ــى املعتقل ــاص عل الرص
ــي  ــرف الصح ــن الظ ــدا ع ــح، ع ــير اجلري ــه األس يواج
الصعــب، سياســات إدارة ســجون االحتــالل، واملماطلــة 
ــتثنى األطفــال  فــي متابعــة وضعــه الصحــي، وال يُس

مــن ذلــك.

ــة شــهر شــباط/ فبراير 2021،  ــى نهاي ــه، وحت يذكــر أن
بلــغ عــدد األســرى األطفــال فــي ســجون االحتــالل نحو 
)140( طفــالً، موزعــني علــى ســجون »عوفــر، والدامــون، 

ومجــدو«.80
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ــن  ــد م ــدة للح ــراءات جدي ــن إج ــة تعل احلكوم
ــا” ــار »كورون انتش

واملراكــز  واملعاهــد  واجلامعــات  املــدارس  تعطيــل   -
التعليميــة والتدريبيــة باســتثناء طلبــة ”التوجيهــي”

- متنــع احلركــة للمواطنــني ووســائل النقــل يوميــا 
مــن 7 مســاء حتــى 6 صباحــا ويســتمر اإلغــالق يومــي 

ــبت ــة والس اجلمع

- تفتــح احملــالت التجاريــة مــع تشــديد اإلجــراءات 
الوقائيــة وتعمــل املطاعم بنســبة 30% ووفــق إجــراءات 

ــط ــل فق ــات التوصي ــق خدم ــي وف التباعد واملقاه

- تغلــق ملــدة أقصاهــا شــهر املؤسســات واحملــال 
ــد  ــن عن ــع امله ــة وجمي ــة والصناعي ــآت التجاري واملنش

مخالفتهــا لقــرارات االغــالق

- يُعمــل بهــذه القــرارات اعتبــارا مــن يــوم غــد االحــد 
ــبت 2021/4/3 ــوم الس ــاء ي ــي بانته وتنته

ــراءات  ــبت، إج ــوم الس ــاء الي ــة، مس ــت احلكوم أعلن
ــا«. ــروس » كورون ــار في ــن انتش ــد م ــدة للح جدي

ــي  ــم ملحم ف ــة ابراهي ــم احلكوم ــق باس ــال الناط وق
بيــان صحفــي، إنــه اســتنادا إلــى الصالحيــات املوكلــة  
ــوم  ــب املرس ــس مبوج ــل الرئي ــن قب ــوزراء م ــس ال لرئي
ــة  ــالن حال ــادر بإع ــنة 2021  الص ــم 9 لس ــي رق الرئاس
الطــوارئ وفــي ضــوء مــا طــرأ مــن انكســار فــي 
ــي خــالل األســبوعني املاضيــني بســبب  ــى الوبائ املنحن
التــزام املواطنــني بتدابيــر الوقايــة وإجــراءات الســالمة، 
ــوم  ــة ي ــم اجملتمعي ــة التطعي ــالق حمل ــرب انط ــع ق وم

ــة: ــراءات التالي ــاذ االج ــرر اتخ ــد تق ــد األحد فق غ

ــدارس  ــع امل ــي جمي ــي ف ــدوام املدرس ــل ال أوال: تعطي
االونــروا،   ووكالــة  واخلاصــة،  واألهليــة  احلكوميــة، 
ــخ 3-21- ــن تاري ــارا م ــوف اعتب ــل والصف ــة املراح لكاف

2021  باســتثناء طلبــة الثانويــة العامــة ) التوجيهــي(، 
ــي. ــم اإللكترون ــج التعلي ــة وبرام ــا أنظم ــع اتباعه م

ثانيــا: إغــالق جميــع اجلامعــات واملعاهــد واملراكــز 
التعليميــة والتدريبيــة مبختلــف أنواعهــا ومســتوياتها، 
فــي أنحــاء الوطــن كافــة مــع اتباعهــا أنظمــة وبرامــج 
اإلداريــني  لبعــض  ويســمح  اإللكترونــي،  التعليــم 
العاملــني فيهــا بالوصــول إليهــا ملقتضيــات الضــرورة 
فقــط ومبــا ال يتجــاوز نســبة 50% مــن املوظفــني 
اإلداريــني مــع مراعــاة التعليمــات الصحيــة والوقائيــة 

ــاص. ــات االختص ــن جه ــا م ــن عنه املعل

ــى  ــا تتول ــال بينم ــاض األطف ــع ري ــالق جمي ــا: إغ ثالث
وزارة التنميــة االجتماعيــة وضــع التعليمــات الناظمــة 

ــة. ــدوام دور احلضان ل

رابعــا: إغــالق النــوادي الصحيــة بأنواعهــا علــى أن 
متــارس أنشــطتها فــي األماكــن املفتوحــة فقــط.

ــا احلركــة والتنقــل واالنتقــال  خامســا: متنــع منعــا بات
ــني محافظــات الوطــن كافــة. ب

سادســا: متنــع احلركــة والتنقــل واالنتقــال للمواطنــني 
ووســائل النقــل بأنواعهــا فــي املــدن والبلــدات والقــرى 
واخمليمــات يوميــا مــن الســاعة الســابعة مســاء حتــى 

الســاعة السادســة صباحــا.

ســابعا: اســتمرار اإلغــالق يومــي اجلمعــة والســبت مــن 
كل اســبوع باســتثناء الصيدليــات واخملابــز.

ــدة  ــة او بل ــة أو مدين ــالق كل محافظ ــم إغ ــا: يت ثامن
ــات  ــد فيهــا اإلصاب ــم أو منطقــة تتزاي ــة أو مخي أو قري
ــة  ــة متابع ــات اخملتص ــى اجله ــا، وعل ــروس كورون بفي

ــن. ــي الوط ــبتها ف ــات ونس ــداد اإلصاب ــة أع ومراقب

تاســعا: متنــع فــي أي حــال مــن األحــوال إقامــة األعراس 
او إحيــاء احلفــالت بأنواعهــا وأشــكالها، أو إقامــة بيــوت 
ــبات ألي  ــات او املناس ــات او التجمع ــزاء أو املهرجان الع

ســبب وبــأي شــكل.

الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  تضــع  عاشــرا: 
ــاجد  ــي املس ــالة ف ــم أداء الص ــا ينظ ــوال خاص بروتوك
والكنائــس ودور العبــادة فــي غيــر أوقــات اإلغــالق 

املغلقــة. واملناطــق 

حــادي عشــر: يســمح بنقــل البضائــع الزراعيــة واملــواد 
الغذائيــة والطبيــة والصحيــة والطواقــم الطبيــة 
والصحيــة املســاندة مــع التقيــد بأحــكام البروتوكــول 

الصحــي العــام.

ــر  ــاء الدوائ ــوزراء ورؤس ــادة ال ــف الس ــر: يكل ــي عش ثان
احلكوميــة األخــرى بصالحيــات تنظيــم دوام موظفيهم 
ــا  ــي ومب ــدد اإلجمال ــن الع ــبة 30% م ــاوز نس ــا ال يتج مب
يضمــن تقــدمي اخلدمــات الطارئــة للمواطنــني باســتثناء 

ــة. وزارة الصح

ــا  ــالف درجاته ــى اخت ــم عل ــى احملاك ــر: عل ــث عش ثال
ــن  ــا م ــي أعماله ــوارئ ف ــة الط ــاة حال ــا مراع وأنواعه

ــور. ــى للحض ــد األدن ــب احل ــراءات تتطل ــالل إج خ

رابــع عشــر: يكــون عمــل املؤسســات األهليــة واخلاصــة 
والقطــاع الصناعــي واإلنتاجــي بوتيــرة حالــة الطــوارئ 
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مبــا ال يتجــاوز %30.

ــديد  ــع تش ــة م ــالت التجاري ــح احمل ــر: تفت ــس عش خام
ــة  ــرة حال ــم بوتي ــل املطاع ــة، وتعم ــراءات الوقائي اإلج
الطــوارئ  بنســبة 30% ووفــق إجــراءات التباعــد، بينمــا 
فقــط،  التوصيــل  وفــق خدمــات  املقاهــي  تعمــل 
وســيتم تشــديد العقوبــات فــي حــال مت انتهــاك تدابيــر 
ــق  ــا وف ــوص عليه ــالمة املنص ــراءات الس ــة وإج الوقاي

ــة. ــوالت وزارة الصح بروتوك

ســادس عشــر: تعمــل البنــوك بوتيــرة حالــة الطــوارئ 
وفقــا لتعليمــات تصــدر عــن ســلطة النقــد.

ــة  ــز الصحي ــفيات واملراك ــى املستش ــر: عل ــابع عش س
اخلاصــة واألهليــة اســتقبال أي حالــة مرضيــة مصابــة 
بفيــروس كورونــا محولــة لهــا مــن وزارة الصحــة 
ــتقبال  ــزة الس ــة مجه ــن خاص ــد أماك ــا ان تع وعليه

ــروس. ــني بالفي املصاب

ــن  ــم م ــف أي حك ــن يخال ــب كل م ــر: يعاق ــن عش ثام
ــوص  ــات املنص ــى العقوب ــرار بأقص ــذا الق ــكام ه أح

ــنة 2020. ــم )7( لس ــون رق ــرار بقان ــي الق ــا ف عليه

تاســع عشــر: تغلــق ملــدة أقصاهــا شــهر املؤسســات 
واحملــال واملنشــآت التجاريــة والصناعيــة وجميــع املهــن 

عنــد مخالفتهــا ألي حكــم مــن أحــكام هــذا القــرار.

واحملافظــون  كافــة  األمــن  قــوى  تتولــى  عشــرون: 
مهمــة تأمــني تنفيــذ هــذا القــرار، ويكلــف احملافظــون 
ــع  ــن التجم ــى أماك ــة عل ــديد الرقاب ــرطة بتش والش
ــة  ــراءات قانوني ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــاظ واتخ واالكتظ
تكفــل إيقــاع أشــد العقوبــات والغرامــات املاليــة علــى 

ــرار. ــذا الق ــكام ه ــن أح ــم م ــف أي حك ــن يخال م

ــد  ــد االح ــوم غ ــن ي ــارا م ــرار اعتب ــذا الق ــل به يُعم
ــبت  ــوم الس ــاء ي ــي بانته ــق 21-3-2021، وينته املواف

81.2021-4-3 املوافــق 

الرئيس يتلقى اللقاح املضاد لفيروس »كورونا”

تلقــى رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس اللقــاح 
املضــاد لفيــروس »كورونــا«.

حيــث دعــا ســيادته أبنــاء شــعبنا إلــى االلتــزام 
ــزام  ــاح وااللت ــذ اللق ــي أخ ــة ف ــات وزارة الصح بتعليم
ــن  ــد م ــول املعتم ــق البروتوك ــالمة وف ــراءات الس بإج

ــوزارة. ــل ال قب

ــتمرار  ــاص باالس ــات االختص ــيادته جه ــه س ــا وج كم

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

محتاجيهــا  لكافــة  املطلوبــة  اللقاحــات  بتوفيــر 
ــان أخذهــا وفــق اخلطــة املوضوعــة لذلــك.82 لضم

”اخلارجيــة«: منظومــة القضــاء اإلســرائيلية عنصريــة 
تضليليــة وجــزء ال يتجــزأ مــن منظومــة االحتــالل

أكــدت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، أن منظومــة القضــاء 
ــة وجــزء ال  ــة تضليلي اإلســرائيلية وحتقيقاتهــا عنصري

يتجــزأ مــن منظومــة االحتــالل.

وأضافــت »اخلارجيــة«، فــي بيــان لهــا، اليــوم الســبت، 
إن دولــة االحتــالل توظــف منظومتهــا القضائيــة 
ومحاكمهــا والتحقيقــات التــي تقــوم بهــا فــي بعــض 
اجلرائــم التــي ترتكبهــا ضــد املواطنــني الفلســطينيني 
اجملتمــع  إليهــام  تضليليــة،  دعائيــة  حمــالت  فــي 
الدولــي واحملاكــم الدوليــة اخملتصــة أنهــا »دولــة قانــون« 
ــة  ــا أن الغالبي ــالل، علم ــوة احت ــا كق ــي بالتزاماته تف
ــيات  ــالل ومليش ــوات االحت ــا ق ــم ارتكبته ــن اجلرائ م
أيــة حتقيقــات، وإن صــدف  املســتوطنني مــرت دون 
ــد أن  ــا بع ــت به ــي قام ــات فه ــدة حتقيق ــرت ع وأج
أقدمــت علــى إخفــاء وطمــس األدلــة وتزويرهــا بحكــم 
ســيطرتها علــى املــكان، ومنعهــا لوســائل اإلعــالم مــن 

ــم. ــك اجلرائ ــل تل ــق تفاصي توثي

وتابعــت: »اعتدنــا منــذ بــدء االحتــالل علــى أن الهــدف 
ــي  ــن مرتكب ــث ع ــس البح ــات لي ــك التحقيق ــن تل م
اجلرائــم واعتقالهــم ومحاكمتهــم وفقــا للقانــون، بــل 
ــد  ــة تتعم ــج واهي ــاة بحج ــروب اجلن ــواب له ــر أب توفي
مؤسســات دولــة االحتــالل تســويقها حلمايــة القتلــة 
ــار  ــي إط ــم ف ــات تت ــاس حتقيق ــي باألس ــني، وه واجملرم
ــك  ــكاب تل ــال بارت ــة أص ــكرية املتهم ــة العس املؤسس

ــم”. اجلرائ

وأردفــت الــوزارة أن »مــا تعجــز تلــك التحقيقــات 
تلــك  مــن  حتقيقــه  عــن  التضليليــة  الشــكلية 
العنصريــة  االحتــالل  محاكــم  تتولــى  األهــداف، 
اســتكمال إجنــازه، وهــذا ينطبــق علــى مرتكبــي جرائــم 
القتــل واإلعدامــات امليدانيــة، وينطبــق علــى االســتيالء 
علــى األراضــي وســرقتها وهــدم املنــازل واملنشــآت 
الفلســطينية التــي تبــدأ بقــرارات وأوامــر عســكرية ال 

ــة”. ــون بصل ــت للقان مت

وقالــت إنــه »إلضفــاء مســحة قانونيــة علــى التدابيــر 
ــم  ــرع محاك ــة، تتب ــتعمارية اإلحاللي ــراءات االس واإلج
ضــد  الفلســطينيني  دعــاوى  الســتقبال  االحتــالل 
ــة  ــراءات تعجيزي ــط إج ــادرة وس ــدم واملص ــرارات اله ق
بالنســبة للفلســطيني إلثبــات ملكيتــه ألرضــه أو 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

223

 المجلد التاسع والعشرين

ملنزلــه، لترفضهــا تلــك احملاكــم وتتبــرع أيضــا لقبــول 
االســتئنافات والطعــون فــي دوامــة ال متــت أليــة قوانــني 
بصلــة ســوى قانــون االحتــالل واالســتيطان، والنتيجــة 
محســومة مســبقا تصــب فــي صالــح املصــادرة 
والهــدم، فهــذا مــا يعيشــه الفلســطيني فــي مئــات 
وآالف اجلرائــم التــي تورطــت فيهــا منظومــة القضــاء 
واحملاكــم اإلســرائيلية، التــي فــي أحســن أحوالهــا 
أصــدرت بعــض األحــكام ضــد بعــض اجملرمــني والقتلــة، 
لتعــود بعــد فتــرة لتخفيفهــا وإطــالق ســراحهم، 
فاجلــالد والقاضــي همــا وجهــان لعملــة االحتــالل 
الواحــدة، وهمــا يختلفــان متامــا عندمــا يتعلــق األمــر 
ــي  ــر ف ــا تنظ ــرائيلية عندم ــاء اإلس ــة القض مبنظوم
قضايــا ملواطنــني إســرائيليني، فــي متييــز عنصــري 
واضــح يعطــي احلــق للمســتعمر اإلســرائيلي بشــكل 
مســبق، ويحرمــه علــى املواطــن الفلســطيني بحكــم 

ــا”. ــبق أيض مس

وأوضحــت الــوزارة أن »هــذا مــا جــرى فــي قضيــة 
الشــهداء عبــد الفتــاح الشــريف، ومحمــد أبــو خضير، 
وعائلــة دوابشــه، وشــهداء احلــروب علــى قطــاع غــزة، 
ويحصــل يوميــا مــع قــرارات املصــادرة وقضاياهــا، 
ــات الهــدم واإلخطــارات بالهــدم، كمــا يحصــل  وعملي
حاليــا فــي محاولــة االســتيالء علــى خــان اللــنب 
الشــرقية جنــوب نابلــس، والهــدم باجلملــة ملنــازل 
البســتان فــي ســلوان،  الفلســطينيني فــي حــي 
ــازل فــي حــي الشــيخ  ــى املن ومحــاوالت االســتيالء عل
ــني  ــع ع ــى نب ــتيالء عل ــة االس ــا محاول ــراح، وأيض ج
احللــوة فــي األغــوار الشــمالية وغيرهــا، فــي حــني مينــع 
ــدس  ــي الق ــه ف ــة بأمالك ــن املطالب ــطيني م الفلس

ــرائيل”. ــل إس ــة أو داخ الغربي

وأدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني بأشــد العبــارات 
كمــا  املتواصلــة،  واملســتوطنني  االحتــالل  جرائــم 
أدانــت بشــدة تصعيــد االحتــالل لقمعــه الدمــوي 
ــا  ــارك فيه ــي يش ــلمية الت ــيرات الس ــف للمس العني
الفلســطينيون العــزل ضــد االســتيطان وهــدم املنــازل، 
كمــا حصــل باألمــس فــي بلــدة بيت دجــن شــرق نابلس، 
وحــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتلــة، ومســافر يطــا 

ــا.83 ــة، وغيره ــي قلقيلي ــدوم ف ــر ق ــل، وكف باخللي

جلنــة االنتخابــات تخاطــب ســلطة النقــد 
لفتــح حســابات للقوائــم املترشــحة

ــبت،  ــوم الس ــة، الي ــات املركزي ــة االنتخاب ــت جلن خاطب
ــم  ــابات للقوائ ــح حس ــوص فت ــد، بخص ــلطة النق س
ــة. ــريعية املقبل ــات التش ــحة لالنتخاب ــة املترش االنتخابي
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ــد،  ــلطة النق ــى س ــالتها إل ــي رس ــة ف ــت اللجن وأعرب
عــن املهــا بــأن توعــز ســلطة النقــد لكافــة البنــوك 
ــابات  ــح حس ــهيل فت ــطني لتس ــي فلس ــة ف العامل
للقوائــم االنتخابيــة املتنافســة، وذلــك مــن خــالل إبــراز 
منــوذج إشــعار قبــول طلــب ترشــح القائمــة االنتخابيــة 
واملصــادق عليــه مــن قبــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة.

يُذكــر ان عمليــة الترشــح لالنتخابــات التشــريعية 
ــا  ــدة 12 يوم ــتمر مل ــبت وتس ــوم الس ــاح الي ــدأت صب ب

ــاري.84 ــارس اجل ــوم 31 آذار/ م ــاء ي ــي مس ــث تنته بحي

االحتــاد األوروبــي يلــوح بتجميــد صــادرات لقــاح 
»أســترازينيكا« إذا لــم يتــم إمــداده بــه أوال

هــددت رئيســة املفوضيــة األوروبيــة أورســوال فــون 
ــات  ــر لقاح ــف تصدي ــبت، بوق ــوم الس ــني، الي ــر الي دي
»أســترازينيكا«، إذا لــم يتلــق االحتــاد األوروبــي شــحناته 
أوال، فــي تصعيــد جديــد للخــالف بشــأن تأخــر عمليــات 

ــات. ــليم اللقاح تس

وقالــت فــون ديــر اليــني فــي مقابلــة صحفيــة »لدينــا 
ــالة  ــي الرس ــذه ه ــرر، ه ــر املق ــر التصدي ــكان حظ إم
املوجهــة إلــى اســترازينيكا، نفــذوا عقدكــم مــع أوروبــا 
ــى دول أخــرى”.85 ــدء بتســليم اللقاحــات إل ــل الب أوال قب

ــريعي  ــس التش ــات اجملل ــح النتخاب ــاب الترش ــح ب فت
2021

 أعلنــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة بــدء اســتقبال 
التشــريعي  اجمللــس  النتخابــات  الترشــح  طلبــات 
الفلســطيني 2021، ابتــداًء مــن صبــاح اليــوم الســبت، 
 ،2021،/31/3 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مســاء  وحتــى 
ــر  ــي املق ــك ف ــمية، وذل ــل الرس ــام العط ــمل أي وتش
ــي  ــي ف ــر اإلقليم ــرة، واملق ــة البي ــة مبدين ــام للجن الع

ــزة. ــة غ مدين

وقالــت اللجنــة، فــي بيــان صحفــي، إن الترشــح يكــون 
ــل  ــاس التمثي ــى أس ــة عل ــم انتخابي ــالل قوائ ــن خ م
النســبي الكامــل، وال تقبــل طلبــات الترشــح الفرديــة، 
بحيــث ال يقل عــدد مرشــحي القائمــة عــن 16، وال 
ــزام  ــى ضــرورة الت ــد عــن 132 مرشــحا، مؤكــدة عل يزي
ــص  ــي ن ــح الت ــروط الترش ــحيها بش ــم ومرش القوائ
عليهــا القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 وتعديالتــه، 
وأن يتــم تقــدمي الطلبــات وفــق النمــاذج الالزمــة املتوفرة 
فــي املقــر العــام مبدينــة البيــرة واملقــر اإلقليمــي فــي 
مدينــة غــزة ومــن خــالل مكاتــب املناطــق االنتخابيــة 
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باحملافظــات الفلســطينية، ومــن خــالل موقــع اللجنــة 
.)www.elections.ps( اإللكترونــي

ــم  ــني القوائ ــان متك ــه لضم ــت ب ــا قام ــى م ــت إل ولفت
ــاء إجــراءات االغــالق، وذلــك بتلقيهــا  مــن الترشــح أثن
ــى  ــم عل ــد بالتعمي ــوزراء تفي ــس ال ــن مجل ــالة م رس
النظــر  إجــراءات  لتســهيل  العالقــة  ذات  اجلهــات 
ــن  ــة م ــتقالة املقدم ــب االس ــى كت ــرد عل ــرعة ال وس
الفئــات التــي حددهــا القانــون ألغــراض الترشــح 
ــع  ــيق م ــى التنس ــة إل ــريعية، إضاف ــات التش لالنتخاب
بنــك فلســطني لإلبقــاء علــى فرعــي: »اإلرســال« 
ــزة  ــة غ ــي مدين ــال ف ــرع الرم ــة رام اهلل وف ــي مدين ف
مفتوحــان فــي حــال وجــود اغــالق وأيــام الســبت طــوال 
ــوم  ــداع رس ــن اي ــم م ــني القوائ ــح، لتمك ــرة الترش فت
الترشــح، كمــا وميكــن الدفــع فــي جميــع فــروع بنــك 

ــالق. ــود اغ ــدم وج ــال ع ــي ح ــطني ف فلس

وبينــت جلنــة االنتخابــات أنهــا ســتقوم بدراســة طلبات 
ــا  ــخ تقدميه ــن تاري ــام م ــة أي ــالل خمس ــح خ الترش
والتأكــد مــن اســتيفائها للشــروط القانونيــة، لتصــدر 
ــغ  ــب وتبلي ــض الطل ــول أو رف ــا بقب ــه قراره ــاًء علي بن
منســق ومفــوض القائمــة رســمياً بذلــك، كمــا أنهــا 
ــا  ــب طلباته ــاج لتصوي ــي حتت ــم الت ــتمنح القوائ س
ــي  ــة الت ــح القانوني ــرة الترش ــن فت ــك ضم ــاً لذل وقت

ــاء 86.2021/3/31 ــوم األربع ــاء ي ــع مس ــي م تنته

األحد2021/3/21

ــلفيت  ــرى س ــي ق ــاً ف ــى 81 دومن ــتياء عل االس
ــام ــر نظ ــي دي ــتاالً ف ــون أش ــتوطنون يقتلع واملس

ــو  ــى نح ــتيالء عل ــالل باالس ــلطات االحت ــرت س أخط
ــلفيت  ــة س ــرى مبحافظ ــالث ق ــي ث ــن أراض ــاً م 18 دومن
خدمــة للتوســع االســتيطاني، فــي الوقــت الــذي 
وأقدمــوا  اعتداءاتهــم،  املســتوطنون  فيــه  واصــل 
ــات، مــن  خاللهــا علــى اقتــالع نحــو 2400 شــتلة لوزي
ــرة،  ــة رام اهلل والبي ــام مبحافظ ــر نظ ــة دي ــي قري أراض
واقتحــام خربــة حمصــة الفوقــا املهــددة باإلزالــة فــي 

ــمالية. ــوار الش األغ

فقــد قالــت محافظــة ســلفيت فــي بيــان: إن ســلطات 
ــاً  ــى 17 دومن ــتيالء عل ــارات باالس ــت إخط ــالل وزع االحت
و497 متــراً مــن أراضــي املواطنــني الزراعيــة فــي منطقة 
الوجــه الشــامي بقريــة ســرطة، ومنطقــة خربــة 
ــدة وواد  ــة حدي ــي خل ــني، ومنطقت ــة بروق ــش بقري قرق

ــي محافظــة ســلفيت. ــة حــارس، غرب عــواد بقري

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

إلــى أن اســتيالء  وأَضافــت: إن اإلخطــارات أشــارت 
ســلطات االحتــالل علــى هــذه األراضــي يأتــي مــن أجــل 
ــن  ــدداً م ــط ع ــوارع ترب ــق ش ــة وش ــة حتتي ــة بني إقام

املســتوطنات.

بــدوره، أفــاد رئيــس مجلــس قــروي حــارس عمــر ســمارة 
بــأن ســلطات االحتــالل تنــوي فتــح طريــق تربــط 
ــر  ــمى »عاب ــارع املس ــركان« والش ــتوطنة »ب ــني مس ب

ــامرة«. الس

ــا  ــاف م ــى أضع ــتيالء عل ــم االس ــع أن يت ــع: نتوق وتاب
ــذي  ــارع ال ــة الش ــا بطبيع ــبب درايتن ــه، بس ــا ب أخطرن
يســتعد االحتــالل لشــقه، حيــث تختلــف األرقــام فــي 
ــي يتحــدث عنهــا االحتــالل فــي  ــك الت الواقــع عــن تل

ــارات. اإلخط

ــع  ــي رام اهلل، اقتل ــمال غرب ــام، ش ــر نظ ــة دي ــي قري وف
ــات. ــتلة لوزي ــو 2400 ش ــتوطنون، نح مس

وقــال املــزارع منجــد التميمــي، إنــه فوجــئ أثنــاء 
توجهــه إلــى قطعــة األرض صبــاح أمــس، بــأن الســياج 
ــتال  ــه، واألش ــرى قطع ــد ج ــاألرض، ق ــط ب ــذي يحي ال
مقتلعــة مــن جذورهــا، مضيفــاً »أعتقــد أن مــن أقــدم 
ــدي،  ــتخدام األي ــا باس ــب، نفذه ــة التخري ــى عملي عل
ــا،  ــا حديث ــت زراعته ــرة ومت ــتال صغي ــة أن األش خاص

ــا«. ــحبها واقتالعه ــهولة س ــن بس ــي ميك بالتال

التخريــب  طالهــا  التــي  األرض  قطعــة  أن  وبــني 
مســاحتها 16 دومنــاً، تعــود لـــ15 مزارعــا مــن القريــة، 
الفتــاً إلــى أنــه زار املــكان وعمــل فيــه قبــل يــوم واحــد 

ــداء. ــن االعت م

وأكــد أن مســتوطني »حلميــش« املقامــة علــى أراضــي 
أهالــي قريــة النبــي صالــح اجملــاورة لديــر نظــام، وغيرها 
مــن القــرى، دأبــوا علــى مضايقــة املزارعني فــي املنطقة، 

مبــا فــي ذلــك إطــالق أغنــام للرعــي فــي أراضيهــم.

ــتوطنني،  ــع املس ــؤ م ــالل بالتواط ــوات االحت ــم ق واته
أن  إلــى  الفتــاً  االقتــالع،  عمليــة  ارتكبــوا  الذيــن 
ــر  ــن 700 مت ــر م ــد أكث ــش« ال تبع ــتوطنة »حلمي مس

عــن موقــع األرض التــي طالهــا التدميــر.

ــع  ــداء، تق ــا االعت ــي طاله ــة األرض الت ــر أن قطع يذك
شــمال القريــة، وكان أصحابهــا حصلــوا علــى مشــروع 
لزراعــة اللوزيــات فيهــا، بدعــم مــن املركز الفلســطيني 
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ووزارة الزراعــة، 

علمــاً أن املشــروع بــدأ أواخــر العــام املاضــي.

وفــي األغــوار الشــمالية، اقتحم عشــرات املســتوطنني، 
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ــرة  ــوة كبي ــاندة ق ــك مبس ــا وذل ــة الفوق ــة حمص خرب
مــن جيــش االحتــالل.

ــي  ــوار ف ــف األغ ــؤول مل ــارات مس ــز بش ــال معت وق
محافظــة طوبــاس واألغوار الشــمالية، إن املســتوطنني 
جتولــوا مبركباتهــم فــي محيــط خيــام العائــالت البدوية 

ــاكنها.87 ــن مس ــل ع ــددة بالترحي امله

الســلطة الفلســطينية تتطلــع إلــى نهــج مغايــر مــن 
إدارة بايــدن بخــالف عهــد ترامــب

ــف  ــج مخال ــى نه ــطينية إل ــلطة الفلس ــع الس تتطل
مــن إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن فــي التعامــل 
مــع الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي بخــالف عهــد 
ــام  ــاز الت ــم باالنحي ــذي اتس ــب ال ــد ترام ــلفه دونال س

ــرائيل. إلس

مــن  واقعــاً  الفلســطينية  القضيــة  وواجهــت 
ــب  ــم ترام ــن حك ــوام م ــدار 4 أع ــى م ــش عل التهمي
الــذي دعــم رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهو 
علــى نطــاق واســع فــي كافــة اجملــاالت واتخــذ مواقــف 

مناهضــة للســلطة الفلســطينية.

واعتــرف ترامــب بالقــدس عاصمــة إلســرائيل فــي 
كانــون األول 2017 ثــم أطلــق فــي كانــون الثانــي 2020 
خطــة ســالم مثيــرة للجــدل معروفــة إعالميــة باســم 
ــطينيون  ــض الفلس ــت رف ــي وق ــرن«، ف ــة الق »صفق
بشــدة أي تعاطــي مــع اخلطــة وأعلنــوا مقاطعــة 
واشــنطن بســبب مــا اعتبــروه تعديــاً كبيــراً علــى احلــد 

ــم. ــن حقوقه ــى م األدن

وتأمــل الســلطة الفلســطينية أن الدميقراطــي بايــدن 
ــي  ــون الثان ــي كان ــض ف ــت األبي ــى البي ــل إل ــذي وص ال
املاضــي ســيتبنى سياســة أكثــر توازنــاً والعمــل علــى 
تنفيــذ التعهــدات التــي أطلقتهــا إدارتــه فــي برامجهــا 

االنتخابيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية.88

ــاة  ــني و722 ألــف وف ــر مــن مليون ــا: أكث ــا« عاملي ”كورون
ــة ــف إصاب ــا و437 أل و123 مليون

 بينــت أحــدث اإلحصــاءات العامليــة املعلنــة حــول 
جائحــة »كورونــا«، حتــى صبــاح اليــوم األحــد، أن عــدد 
الوفيــات جــراء االصابــة بالفيــروس بلــغ مليونــني واكثــر 
ــات  مــن 722 الــف وفــاة، فيمــا بلغــت حصيلــة اإلصاب
االجماليــة 123 مليونــا، ومــا يزيــد علــى 437 ألــف 
ــف  ــو 422 أل ــا ونح ــم 99 مليون ــى منه ــة، تعاف إصاب

ــض. مري

87  جريدة األيام
88  جريدة القدس

وتواصــل جائحــة كورونــا تفشــيها فــي 219 دولــة 
وإقليمــا ومنطقــة حــول العالــم، وســجلت دول العالــم 
أمــس الســبت 507 آالف و346 إصابــة جديــدة، وأوقعــت 

خــالل الـــ24 ســاعة األخيــرة 8,152 حالــة وفــاة.

ــجلت  ــي س ــس الت ــدول اخلم ــاءات، أن ال ــت اإلحص وبين
الســبت أعلــى حصيلــة وفيــات خــالل يــوم واحــد فــي 
ــاة(،  ــل )2,331 وف ــي، البرازي ــى التوال ــت عل ــم، كان العال
واميــركا )792 وفــاة(، واملكســيك )613 وفــاة(، وإيطاليــا 

ــاة(. ــاة(، وروســيا )392 وف )401 وف

ــجلت  ــي س ــس الت ــدول اخلم ــات أن ال ــت البيان وأوضح
ــا، خــالل  ــدة، عاملي ــات جدي ــة إصاب ــى حصيل أمــس أعل
ــل )73,450  ــي، البرازي ــى التوال ــت عل ــد، كان ــوم واح ي
ــد )43,815  ــات(، والهن ــركا )55,908 إصاب ــة(، وامي إصاب
إصابــة(، وفرنســا )35,345 إصابــة(، وبولنــدا )26,405 

ــات(. إصاب

بتســجيل  العالــم  دول  تتصــدر  البرازيــل  تــزال  وال 
ــا ال  ــات، فيم ــات والوفي ــة لإلصاب ــة يومي ــى حصيل اعل
ــا بأعلى  ــم قياس ــة دول العال ــي طليع ــركا ف ــزال أمي ت
ــت  ــي، وأوضح ــات اجمال ــدد اصاب ــات وع ــة وفي حصيل
اإلحصــاءات أن الــدول اخلمــس التــي تعتبــر حتــى 
صبــاح اليــوم األكثــر تأثــرا جــراء اجلائحــة فــي العالــم 
مــن حيــث احلصيلــة اإلجماليــة ألعــداد الوفيــات، هــي: 
أميــركا )554,871 وفــاة(، والبرازيــل )292,856 وفــاة(، 
ــاة(،  ــد )159,790 وف ــاة(، والهن ــيك )197,827 وف واملكس

وبريطانيــا )126,122 وفــاة(.

وبينــت اإلحصــاءات أن الــدول اخلمــس التــي تعتبــر حتى 
ــرا عامليا مــن حيــث احلصيلــة  صبــاح اليــوم األكثــر تأث
 30,482,127( أميــركا  اإلصابــات:  اإلجماليــة ألعــداد 
والهنــد  إصابــة(،   11,950,459( والبرازيــل  إصابــة(، 
إصابــة(،   4,447,570( وروســيا  إصابــة(،   11,599,130(

وبريطانيــا )4,291,271 إصابــة(.89

االثنن 2021/3/22 

موقــع عبــري: جتــّدد االتصــاالت لصفقــة تبــادل 
أســرى بــن »حمــاس« وإســرائيل

قــال موقــع »والــال« العبــري، مســاء أمــس: إنــه جتــّددت 
ــني  ــر املباشــرة ب ــرة االتصــاالت غي فــي األســابيع األخي
ــادل  ــة تب ــث صفق ــرائيل لبح ــاس« وإس ــة »حم حرك

أســرى، بعــد أشــهر مــن التوقّــف.

ــوط،  ــر بوحب ــع، أمي ــكري للموق ــل العس ــم املراس وزع

89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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إقليمّيــة؛  »جهــات  بوســاطة  جتــري  االتصــاالت  أّن 
بهــدف اســتغالل االنتخابــات فــي إســرائيل والســلطة 
ــاع  ــح إرج ــة« تتي ــى خّط ــول إل ــطينّية للوص الفلس

ــزّة. ــاع غ ــي قط ــرى ف ــرائيلّيني األس اإلس

ــاس«  ــة »حم ــع أّن حرك ــة للموق ــادر أمنّي ــرت مص وذك
تصــرّ علــى اإلفــراج عــن »أســرى علــى أيديهــم الدماء«، 

علــى حــّد تعبيرهــا.

وأضــاف املصــادر: إن هــدف جتديــد االتصاالت هــو اإلظهار 
لـ«حمــاس« أن هنــاك بابــاً مفتوحــاً للمفاوضــات، علــى 

الرغــم مــن »الفتــرة السياســية الصعبــة للطرفني«.

وفــي مطلــع الشــهر اجلــاري، قالــت حركــة »حمــاس«: 
كتائــب  لــدى  اإلســرائيليني  احملتجزيــن  قضيــة  إّن 
»مرتبطــة  للحركــة  العســكرية  الــذراع  القســام، 

بعمليــة تبــادل«.

جــاء ذلــك فــي تصريــح للناطــق باســم احلركــة حــازم 
قاســم، رداً علــى تصريحــات لوزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
بينــي غانتــس، اشــترط فيهــا إعــادة »حمــاس« أربعــة 
أجــل  »مــن  القطــاع  فــي  حتتجزهــم  إســرائيليني 

ــزة«.90 ــي غ ــة ف ــداث تنمي ــماح بإح الس

ــو ردينــة ردا علــى تصريحــات نتنياهــو: الســالم مــع  أب
ــق الســالم احلقيقــي ــه أوال هــو طري شــعبنا وقيادت

قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينة 
ــون  ــة يك ــي املنطق ــتقرار ف ــالم واالس ــق الس »إن حتقي
فقــط مــن خــالل الســالم مــع الشــعب الفلســطيني 
ــه الشــرعية اوال، وحــل القضيــة الفلســطينية  وقيادت
علــى أســاس قــرارات الشــرعية الدوليــة، ومبــادرة 

ــة«. ــالم العربي الس

ــو ردينــة فــي تعقيــب لــه علــى تصريحــات  وأضــاف أب
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو التــي 
ــة الفلســطينية ســتتحقق مــن  جــاء فيهــا »ان الدول
ــطينيني«،  ــس الفلس ــرب ولي ــع الع ــالم م ــالل الس خ
ــار  ــي إط ــدرج ف ــرائيلية تن ــات اإلس ــذه التصريح إن ه
ــع  ــن دف ــرائيلية م ــة االس ــتمر للحكوم ــرب املس الته
اســتحقاقات الســالم املترتبــة علــى اجلانب اإلســرائيلي 

ــة. ــرعية الدولي ــق الش وف

وأكــد أن الســالم الشــامل فــي املنطقــة يكــون فقــط 
ــعب  ــات الش ــي تطلع ــالم يلب ــاق س ــالل اتف ــن خ م
الفلســطيني باحلريــة واالســتقالل، مشــيرا إلــى أن 
ــط  ــم فق ــة يت ــرعية الدولي ــق الش ــالم وف ــق الس طري
ــادة  ــل بالقي ــطيني املتمث ــوان الفلس ــالل العن ــن خ م

90  جريدة األيام

ــود  ــس محم ــها الرئي ــى رأس ــعبنا، وعل ــرعية لش الش
عبــاس، وإن أي محاولــة للبحــث عــن ســالم وهمــي لــن 

ــة. ــي املنطق ــتقرار ف ــن واالس ــى األم ــؤدي إل ي

 وختــم الناطــق الرســمي تصريحــه بالقــول، هــذا 
ــن  ــالم واألم ــق الس ــذي يحق ــي ال ــالم احلقيق ــو الس ه
للجميــع، وإال ســتبقى املنطقــة فــي دوامــة مــن التوتــر 

ــتقرار.91 ــدم االس ــف وع والعن

الثاثاء 2021/3/23 

ــد  ــي جدي ــاس حل ــر األس ــع حج ــو يض نتنياه
بتكثيــف  ويعــد  ديراســتيت  أراضــي  علــى 

االســتيطان

ــس  ــو، أم ــني نتنياه ــرائيل بنيام ــس وزراء إس ــع رئي وض
اإلثنــني، حجــر األســاس لبنــاء حــي اســتيطاني جديــد 
فــي بــؤرة صغيــرة أقيمــت علــى أراضي بلــدة دير اســتيا 
مبحافظــة ســلفيت، فيمــا أخطــرت ســلطات االحتــالل 
بهــدم ورشــة لتصليــح املركبــات فــي عرابــة مبحافظــة 
ــن  ــاً م ــن 19 مواطن ــل ع ــا ال يق ــت م ــني، واعتقل جن
أنحــاء الضفــة، فيمــا تواصلــت اقتحامات املســتوطنني 
للمســجد األقصــى، وســط دعــوات أطلقوهــا القتحــام 
واســط لـــ »األقصــى« خــالل عيــد الفصــح اليهــودي 
نهايــة األســبوع، والقتحــام جبــل العرمــة ببلــدة بيتــا 
ــن  ــد م ــوم واح ــل ي ــاء. وقب ــوم الثالث ــس الي ــوب نابل جن
ــاء،  ــوم الثالث ــري الي ــي جت ــرائيلية الت ــات اإلس االنتخاب
وضــع نتنياهــو أمــس حجــر األســاس حلــي اســتيطاني 
جديــد فــي البــؤرة املســماة »ريفافــا« وهــي بــؤرة 
اســتيطانية صغيــرة، أقيمــت علــى أراضــي املواطنــني 

ــر اســتيا مبحافظــة ســلفيت.  فــي دي

ووعــد نتنياهــو خــالل ذلــك بتكثيــف بنــاء البــؤر 
ــيطرة  ــز الس ــرورة تعزي ــى ض ــدد عل ــتيطانية، وش االس
علــى مــا أســماها »أرض إســرائيل«، واكتســاب القــوة 
لتحمــل كل الضغــوط والتحديــات مــن أجــل احلفــاظ 
عليهــا، كمــا وعــد املســتوطنني بأنــه فــي حــال شــكل 
ــاء  ــه ســيواصل البن ــه فإن حكومــة ميينيــة حتــت قيادت
ــق  ــا إياهــم للحضــور لصنادي ــك املناطــق، داعي فــي تل

ــه. ــراع وانتخاب االقت

هــذه  فــإن  العبــري،  نــت«  »واي  موقــع  وبحســب 
ــة  ــهور طويل ــذ ش ــو من ــى لنتنياه ــي االول ــارة ه الزي
للمســتوطنات املقامــة بالضفــة الغربيــة، وجــاءت 
بعــد توتــر كبيــر مــع قــادة املســتوطنات الــذي حضــروا 
حفــل إطــالق تشــييد حــي اســتيطاني جديد ســيحمل 

91  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــاد  ــام أحيع ــى احلاخ ــبة إل ــاد« نس ــه أحي ــم »نيفي اس
ــتوطنة  ــذت مبس ــة نف ــي عملي ــل ف ــذي قت ــر ال ايتنج

ــني.92 ــل عام ــل قب أرئي

نتنياهــو يضــع احلجــر األســاس حلــي اســتيطاني داخــل 
بــؤرة مقامــة علــى أراضــي قريــة ديــر إســتيا

وضــع رئيــس وزراء حكومــة االحتــالل بنيامــني نتنياهــو، 
أمــس، احلجــر األســاس حلــي اســتيطاني جديــد داخــل 
ــر  ــة دي ــي قري ــى أراض ــة عل ــتيطانية مقام ــؤرة اس ب
إســتيا، مبحافظــة ســلفيت، فــي الوقــت الــذي واصــل 
فيــه املســتوطنون محاوالتهــم إحــكام الســيطرة 
ــافر  ــمالية ومس ــوار الش ــي األغ ــاه ف ــي مي ــى نبع عل
يطــا، بالتزامــن مــع إطالقهــم دعــوات القتحــام »جبــل 

ــس. ــة نابل ــا مبحافظ ــدة بيت ــي بل ــع ف ــة« الواق العرم

فقــد أفــادت وســائل إعــالم عبريــة بــأن نتنياهــو، 
وضــع احلجــر األســاس للحــي االســتيطاني داخــل 
ــم  ــتوطنون اس ــا املس ــق عليه ــتيطانية أطل ــؤرة اس ب
»ريفافــا«، بعــد أن اســتولوا علــى أراض بقريــة ديــر 
ــيحمل  ــتيطاني س ــي االس ــى أن احل ــة إل ــتيا، الفت إس
اســم »نيفيــه أحيــاد« نســبة إلــى حاخــام قُتــل قــرب 

ــني. ــل عام ــل« قب ــتوطنة »أرئي مس

وأشــارت إلــى أن نتنياهــو وعــد خــالل احلفــل بتكثيــف 
بنــاء البــؤر االســتيطانية، مؤكــداً أنــه فــي حــال شــكل 
حكومــة ميينيــة حتــت قيادتــه فســيواصل البنــاء فــي 

تلــك املناطــق، داعيــاً املســتوطنني إلــى انتخابــه.

ــز  ــرورة تعزي ــى ض ــدد عل ــو ش ــى أن نتنياه ــت إل ولفت
إســرائيل«،  »أرض  أســماها  مــا  علــى  الســيطرة 
ــات  ــوط والتحدي ــل كل الضغ ــوة لتحم ــاب الق واكتس
ــي  ــه ف ــتذكراً تاريخ ــا، مس ــاظ عليه ــل احلف ــن أج م
ــه ووزراء  ــد أن ــاباً، وأك ــذ كان ش ــتيطان من ــز االس تعزي
ــؤر  ــم« الب ــدون »تنظي ــم يؤي ــود جميعه ــزب الليك ح

بالكامــل. االســتيطانية 

ــى  ــتوطنون عل ــارف املس ــمالية، ش ــوار الش ــي األغ وف
ــي  ــوة ف ــني حل ــع ع ــى نب ــتيالء عل ــن االس ــاء م االنته
ــالل. ــوات االحت ــة ق ــت حماي ــك حت ــمالية، وذل ــوار الش األغ

أن  دراغمــة،  عــارف  احلقوقــي  الناشــط  وأكــد 
املســتوطنني القادمــني فــي معظمهــم من مســتوطنة 
ــن واد  ــرقية م ــة الش ــي اجله ــة ف ــكيوت« املقام »مس
ــار  ــل نه ــون لي ــمالية، يعمل ــوار الش ــي األغ ــح ف املال
علــى تنفيــذ مخططهــم الرامــي إلــى االســتيالء علــى 
نبــع عــني حلــوة، وأصبحــوا علــى وشــك االنتهــاء مــن 

ــط. ــذا اخملط ــذ ه تنفي
92  جريدة القدس

ــاة  ــون الرع ــتوطنني مينع ــى أن املس ــة إل ــت دراغم ولفت
قطعــان املواشــي مــن الوصــول إلــى نبــع امليــاه، وســط 

تهديــدات باالعتــداء عليهــم.

فــي اإلطــار، احتجــزت قــوات االحتــالل طاقــم تلفزيــون 
البيضــا املهــددة  العــني  فلســطني فــي منطقــة 
ــل. ــوب اخللي ــا جن ــرق يط ــوب ش ــا، جن ــتيالء عليه باالس

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل احتجــزت 
ــخصية  ــم الش ــي بطاقاته ــت ف ــم ودقق ــراد الطاق أف
وأرغمتهــم علــى مغــادرة منطقــة عــني البيضــا، 
املهــددة باالســتيالء لصالــح مســتوطنتي »ماعــون 

و«كرمئيــل«.

ــى  ــم عل ــون اعتداءاته ــتوطنني يواصل ــدت أن املس وأك
النبــع وممتلــكات املواطنــني وجتريــف أراضيهــم فــي تلك 
املنطقــة، لصالــح إقامــة مــزارع أبقــار وأغنــام، وطالبت 
ــل  ــة بالتدخ ــانية الدولي ــة واالنس ــات احلقوقي املؤسس
ــى  ــة عل ــالل املتواصل ــداءات االحت ــات واعت ــم ممارس وجل

ــني.93 املواطن

األســير ناهــض األقــرع يواجــه أوضاعــا صحية 
قاســية فــي »مستشــفى الرملة”

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، أن األســير 
ــري  ــم األمع ــكان مخي ــاً( س ــرع )52 عام ــض األق ناه
مبدينــة بــرام اهلل، يواجــه أوضاعــا صحيــة قاســية داخل 

ــة«. ــفى الرمل ــمى »مستش ــا يس م

وأوضحــت الهيئــة، فــي تقريــر أصدرتــه اليــوم اإلثنــني، 
قدميــه  وإحــدى  اعتقالــه  األقرع جــرى  األســير  أن 
مبتــورة، وبعــد زجــه داخــل ســجون االحتــالل مت اهمالــه 
ــا،  ــرى بالغرغرين ــاقه األخ ــة س ــا أدى إلصاب ــا، م طبيب
وعلــى إثرهــا خضــع األســير األقــرع لعمليــة جراحيــة 
ــه«، وال  ــاف هروفي ــفى »آس ــي مستش ــاقه ف ــر س لبت
ــاع  ــن أوج ــة م ــى اللحظ ــتكي حت ــير يش ــزال األس ي
ــة أنحــاء جســده،  ــه وفــي كاف ــا قدمي حــادة فــي كلت
وتكتفــي عيــادة الرملــة بتقــدمي املســكنات القويــة لــه 

ــح. ــكل الصحي ــه بالش ــدون عالج ب

مؤخرا يعانــي  بــات  األقــرع  األســير  أن  وأضافــت 
ــى  ــع أن يتلق ــن املتوق ــني وم ــي الرئت ــاكل ف ــن مش م
األكســجني بشــكل دائــم، ويعتبــر مــن احلــاالت املرضية 
ــع  ــالل، ويقب األصعــب القابعــة داخــل معتقــالت االحت

ــة«. ــفى »الرمل ــل مستش ــم داخ ــكل دائ بش

وأشــارت إلــى أن األســرى القابعــني حاليــا باملستشــفى 
ومنصــور  الشــاويش،  )خالــد  مــن:  كل  هــم 
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موقــدة، ومعتصــم رداد، وصالــح صالــح، ومحمــد 
طقاطقة، ونضــال أبــو عاهور، وناظــم أبــو ســليم، 
ــو  ــران، وه ــاد بط ــاوي، وعم ــور بيط ــة، ون ــر عش وباه
ــهر(،  ــة الش ــذ قراب ــام من ــن الطع ــرب ع ــير مض أس
ــة  ــة ماس ــرى بحاج ــؤالء األس ــع ه ــى أن جمي ــة إل الفت
ملتابعــة طبيــة حثيثــة، لكــن إدارة املستشــفى تتعمــد 
ــم،  ــالج له ــدمي الع ــة بتق ــلوب املماطل ــتخدام أس اس
كمــا تتقاعــس عــن إجــراء الفحوصــات الالزمــة لهــم، 

وتســتهتر بحياتهــم.

ــذ  ــل من ــرع معتق ــير األق ــره أن األس ــر ذك ــن اجلدي م
العــام 2007، ومحكــوم بالســجن ثالثــة مؤبــدات، وهــو 

ــاء.94 ــة أبن أب ألربع

األربعاء 2021/3/24

جبــل  اقتحــام  عقــب  وإصابــات  صدامــات 
العرمــة ومواجهــات بــن مواطنــي ديــر أبــو 

واالحتــال مشــعل 

ــاق  ــاالت اختن ــروح وح ــني بج ــرات املواطن ــب عش أصي
خــالل مواجهــات عنيفــة أعقبــت اقتحــام قــوة كبيــرة 
ــة  ــتوطنني قم ــرات املس ــالل وعش ــش االحت ــن جي م

ــس. ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل ــة ف ــل العرم جب

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
الفلســطينية فــي شــمال الضفــة الغربيــة مــراد 
اشــتيوي »األيــام«: بــأن أهالــي بلــدة بيتــا والقــرى 
اجملــاورة اعتصمــوا علــى اجلبــل املهــدد باالســتيطان فــي 
أعقــاب دعــوات املســتوطنني القتحامــه بالتزامــن مــع 

ــرائيلية. ــت اإلس ــات الكنيس انتخاب

وأشــار إلــى أن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
ترافقهــا جرافــة اقتحمــت، فجــراً، قمــة اجلبــل لتأمــني 
االقتحــام االســتيطاني، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات 
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــا الرص ــت خالله ــة أطلق عنيف
باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة، مــا 
أجبــر املعتصمــني علــى االنســحاب إلــى ســفح اجلبــل 

جــراء كثافــة الغــاز الســام.

ولفــت إلــى أن جنــود االحتالل هاجمــوا خــالل املواجهات 
طواقــم اإلســعاف مــا أدى إلــى إصابــة مســعف بجروح 
ــادرة  ــى مغ ــم عل ــني وأجبروه ــى الصحافي ــدوا عل واعت
املنطقــة بحجــة أنهــا باتــت منطقــة عســكرية 

مغلقــة.

ــوات  ــيطرة ق ــم س ــت رغ ــات تواصل ــد أن املواجه وأك

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاح  ــاعات الصب ــى س ــل حت ــة اجلب ــى قم ــالل عل االحت
ــوف  ــي صف ــات ف ــن اإلصاب ــداً م ــع مزي ــا أوق ــى م األول
ــت  ــات عوجل ــع اإلصاب ــى أن جمي ــيراً إل ــي، مش األهال

ــاً. ميداني

ــة  ــوا قم ــتوطناً اقتحم ــني مس ــو خمس ــني أن نح وب
اجلبــل الســاعة العاشــرة صباحــاً، مــا أدى إلــى انــدالع 
ــى  ــت حت ــي تواصل ــات الت ــن املواجه ــدة م ــة جدي موج
ــل. ــن اجلب ــالل م ــوات االحت ــتوطنني وق ــحاب املس انس

ــة  ــال محافظ ــى جب ــن أعل ــة م ــل العرم ــر أن جب يذك
ــد  ــاً لص ــاً منيع ــخ حصن ــر التاري ــكل عب ــس وش نابل
الغــزاة وتعاقــب عليــه األمويــون والعثمانيــون والرومــان 
ــورا،  ــاه وقب ــات مي ــة وخزان ــة أثري ــا قلع ــم بقاي ويض
ــه  ــذ ســنوات االســتيالء علي ويحــاول املســتوطنون من
ــاً  ــني دفاع ــن املواطن ــدد م ــهاد ع ــى استش ــا أدى إل م

ــه. عن

ــت  ــرب رام اهلل، اندلع ــعل، غ ــو مش ــر أب ــة دي ــي قري وف
مواجهــات بــني املواطنــني وقــوات االحتــالل فــي أعقــاب 
ــي  ــدات النب ــرى وبل ــى ق ــة إل ــق املؤدي ــا الطري إغالقه
صالــح، وبيــت رميــا، وديــر غســانة، وكفــر عــني، وقــراوة 

ــود. ــو مشــعل، وعاب ــر أب ــر نظــام، ودي ــد، ودي بنــي زي

ــت  ــالل أغلق ــوات االحت ــة، إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
الطريــق دون أي مبــرر مــا تســبب بأزمــة مروريــة خانقــة، 
وأطلقــت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع باجتــاه الشــبان 
ــا أدى  ــق م ــت الطري ــي أغلق ــوة الت ــدوا للق ــن تص الذي

ــاق. ــات باالختن ــى وقــع إصاب إل

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل دأبــت منــذ أكثــر مــن 
أســبوعني علــى إغــالق الطريــق خــالل فتــرات متقطعة 
ــق  ــي بح ــاب اجلماع ــن العق ــوع م ــاعات كن ــدة س لع

أهالــي املنطقــة.95

اشــتية يطلــق عــددا مــن املشــاريع ضمــن 
اخلطــة احلكوميــة لتنميــة وتطويــر األغــوار 

بقيمــة 8.2 مليــون دوالر

افتتــح رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم األربعــاء، 
مبحافظــة طوبــاس واألغوار الشــمالية، محطــة معاجلة 
ميــاه صــرف صحــي تياســير والغابــة األوروبيــة، ووضــع 
ــق عــددا  ــة، وأطل حجــر األســاس حملطــة معاجلــة كردل
مــن مشــاريع امليــاه والصــرف الصحــي ضمــن اخلطــة 

احلكوميــة لتنميــة وتطويــر األغــوار.

واألغــوار  طوبــاس  محافــظ  بحضــور  ذلــك  جــاء 

95  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

229

 المجلد التاسع والعشرين

الشــمالية يونــس العــاص، ورئيــس ســلطة امليــاه مــازن 
غنيــم، وممثــل االحتــاد األوروبي ســفن كون بورغســدورف، 
وعــدد مــن الشــخصيات الرســمية واالعتباريــة، وممثلــي 

ــات احملافظــة. ــة وفعالي ــات احمللي الهيئ

وقــال رئيــس الــوزراء: »طوبــاس واألغــوار مركــب رئيســي 
التنميــة  وخطــة  الوطنيــة  التنميــة  خطــة  فــي 
بالعناقيــد، وقــد وضعنــا اليــوم حجــر األســاس ملشــروع 
دوالر،  ألــف   600 بقيمــة  كردلــة  معاجلــة  محطــة 
ــير  ــي تياس ــرف صح ــة ص ــة معاجل ــا محط وافتتحن
بقيمــة 22 مليــون يــورو، وأعلنــا عــن مشــاريع بقيمــة 

2.8 مليــون دوالر«.

وأردف: »خطــة التنميــة الفلســطينية علــى مــدار 
وثيقــة   41 صياغــة  مت  املاضيــة  ونصــف  الســنة 
فلســطينية تعالــج كل وثيقــة قطاعــاً مــن القطاعات 
االقتصاديــة. كل قطــاع بنينــا لــه اســتراتيجية ومنظور 
مــن ثــم وضعنــاه فــي خطــة التنميــة الوطنيــة 

ــون«. ــن ذاهب ــن نح ــم اي ــطينية، لنعل الفلس

ــة  ــا بوضــع أراضــي الدول ــوزراء: »قمن وأضــاف رئيــس ال
واألوقــاف خلدمــة الشــباب، وفــي كل اســبوع يقــر 
مجلــس الــوزراء قائمــة مــن األســماء املســتفيدة، 
ــا  ــي عليه ــاذا نبن ــة األرض مب ــتثمر االرض الن قيم نس
ــع  ــي م ــي التعاط ــتمرون ف ــتثمرها، ومس ــف نس وكي

ــات«. ــي اجلامع ــن خريج ــاب م الش

وتابــع رئيــس الــوزراء: »اإلســرائيلي يعلــم علــم اليقــني 
ــا  ــد أن يحوله ــطني ويري ــار فلس ــلة خض ــوار س أن األغ
إلــى ســلة خضــار إســرائيل، ولكن املــزارع الفلســطيني 
فــي عــام 72 عمــل نقلــة نوعيــة فــي الزراعــة، عندمــا 
ــد  ــدومن الواح ــة ال ــط، فإنتاجي ــري بالتنقي ــال ال مت إدخ
زادت 800%، لذلــك قــام الذيــن كانــوا يعملــون فــي 
ــو  ــذا ه ــي األرض، وه ــل ف ــودة للعم ــتوطنات بالع املس
الصمــود واملقاومــة واالنفــكاك عــن االحتــالل بتوســيع 

ــي«. ــا الوطن ــة القتصادن ــدة اإلنتاجي القاع

ــي  ــه يأت ــة بأن ــروع احملط ــة مش ــتية: »قيم ــال اش وق
ــة  ــطيني، ممثل ــعب الفلس ــة للش ــة صديق ــن جه م
باالحتــاد األوروبــي، فهــو شــريك لنــا فــي التنميــة 
وحتقيــق الســالم وأكبــر ممــول للســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية. وعندمــا كان العالــم يبتزنــا باملــال، قــال 
االحتــاد األوروبــي ال شــروط لنــا فــي أي متويــل. وعندمــا 
كانــت اإلدارة األمريكيــة الســابقة حتــاول مقايضــة املال 
ــدس  ــال الق ــاس ق ــود عب ــس محم ــة، الرئي بالسياس
ليســت للبيــع، ولذلــك االحتــاد األوروبــي مشــكور بأنــه 
ــرى مؤسســة  ــد أن ي ــال بالسياســة، ويري ــض امل ال يقاي
فلســطينية فاعلــة وقــادرة، ويريــد أن يــرى معنــا أن هذا 

االحتــالل يندحــر، ونحــن شــركاء مــع أوروبــا مــن أجــل 
أن نحقــق الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتها 

ــدس«. الق

ــبب  ــة، وبس ــة العام ــش املوازن ــتية: »نناق ــم اش واختت
»كورونــا« ومــا يترتــب على ذلك، ســتعاني املوازنــة عجزاً 
بحوالــي مليــار دوالر. فكلمــا أغلقنــا اســبوعاً، انخفــض 
جمعنــا للضرائــب مــن 20 الــى 30%، فالضرائــب احملليــة 
ــذا  ــهريا، وه ــيقل ش ــون ش ــى 400 ملي ــا 350 ال تقريب
الشــهر انخفضــت الــى 190 مليــون شــيقل، واملقاصــة 
ــادي  ــاط اقتص ــاك نش ــن هن ــم يك ــرائيل إذا ل ــن إس م
ويوجــد اغالقــات تنخفــض أيضــا. لكــن نحــن ملتزمــون 
بالرواتــب، وســنبقى اوفيــاء لكــم وللشــهداء واألســرى، 
ــن 41  ــا م ــات علين ــت اخلصوم ــرائيل رفع ــم أن إس رغ
مليــون شــيقل الــى 52 مليــون شــيقل الشــهر املاضــي 

خصومــات رواتــب الشــهداء واألســرى ».

ــى  ــارة ال ــوزراء بزي ــس ال ــام رئي ــه، ق ــام جولت ــي خت وف
ــظ  ــا باحملاف ــى خالله ــاس، التق ــة طوب ــر محافظ مق
ومــدراء املؤسســة األمنيــة فيهــا، واطلــع منهــم علــى 
أوضــاع احملافظــة بشــكل عــام، والوضــع الوبائــي 
فيهــا، وتطبيــق اإلجــراءات احلكوميــة ملواجهــة انتشــار 

ــه. ــة من ــا والوقاي ــروس كورون فاي

بــدوره، أمــل العاصــي أن يســتكمل املشــروع فــي 
املرحلــة الثانيــة ليســتفيد منــه باقــي املواطنــني فــي 
ــكل  ــيؤثر بش ــروع س ــذا املش ــدا أن ه ــة، مؤك احملافظ

ــة. ــى احملافظ ــي عل إيجاب

ــة اخلضــراء،  ــاح املشــروع يؤســس للمرحل ــع: »افتت وتاب
والتــي تتمثــل بزيــادة مســاحة املناطــق املزروعــة 
باحملافظــة، مــا يعنــي توفيــر فــرص عمــل لكثيــر مــن 

ــني«. املواطن

مــن جهتــه، قــال غوســدورف: »يســاهم هــذا املشــروع 
ــاه  ــة مي ــالل معاجل ــن خ ــة م ــة نظيف ــة بيئ ــي تهيئ ف
ــن  ــاخ م ــر املن ــع تغي ــف م ــي والتكي ــرف الصح الص
ــتخدام  ــري باس ــي لل ــي إضاف ــورد مائ ــة م ــالل إضاف خ
ــادة  ــماح بإع ــالل الس ــن خ ــة، وم ــرف املعاجل ــاه الص مي
ــه  اســتخدام ميــاه الصــرف املعاجلــة فــي الزراعــة، فإن
ــة  ــي الزراعي ــة لألراض ــدوى االقتصادي ــن اجل ــيرفع م س
ويحســن االزدهــار االقتصــادي مــع احلفــاظ علــى مــوارد 
امليــاه اجلوفيــة احملــدودة فــي فلســطني، واملشــروع احلالي 
الــذي ميولــه االحتــاد األوروبــي والوكالــة الفرنســية 
ــة  ــن الطاق ــروع م ــات املش ــيكمل احتياج ــة س للتنمي
ــة  ــة والقابل ــة النظيف ــتخدام الطاق ــالل اس ــن خ م

ــتخدام. ــادة االس إلع
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ونظيفــة  آمنــة  ميــاه  علــى  احلصــول  »إن  وتابــع: 
ــوق  ــن حق ــي م ــق أساس ــو ح ــة ه ــعار معقول وبأس
اإلنســان. ويواجــه الفلســطينيون الذيــن يعيشــون 
ــي  ــيما ف ــات، وال س ــن التحدي ــد م ــاس العدي ــي طوب ف
احلصــول علــى امليــاه لالســتخدام الشــخصي واملنزلــي. 
وميثــل هــذا املشــروع معلمــا هامــا نحــو زيــادة حصــول 
الفلســطينيني علــى امليــاه فــي احملافظــة، وإلــى جانــب 
ــاعد  ــة، ستس ــة والبيئ ــى الصح ــي عل ــا اإليجاب تأثيره
امليــاه املعاجلــة علــى تنميــة األراضــي الزراعيــة. وهــذا 
ســيزيد مــن دخــل املزارعــني ويســاهم بشــكل مباشــر 

ــة«. ــي احملافظ ــة ف ــة االقتصادي ــي التنمي ف

وأضــاف ممثــل االحتــاد األوروبــي أن »حمايــة امليــاه والبيئة 
أمــر أساســي نحــو التنميــة املســتدامة وضمــان 
مســتقبل أفضــل جلميــع الفلســطينيني علــى خلفيــة 

تغيــر املنــاخ«.

ــم: إن  ــازن غني ــاه م ــلطة املي ــس س ــال رئي ــدوره، ق ب
ــة  مشــروع الصــرف الصحــي يجســد مفهــوم التنمي
ــادة  ــالل إع ــن خ ــي، م ــاع الزراع ــتوى القط ــع مس ورف
اســتخدام امليــاه املعاجلــة لــري أراضــي زراعيــة مبســاحة 
ألــف دومن، ومت جتهيــز محطــات الضــخ واخلطــوط الناقلة 
ــة  ــاه املعاجل ــن املي ــتفادة م ــرة باالس ــات للمباش واخلزان

ــروع. ــغيل املش ــوم األول لتش ــذ الي من

وأضــاف، إن هــذه املشــاريع احليويــة ببعديهــا اخلدماتــي 
ــتقبل  ــو املس ــي نح ــه احلقيق ــي التوج ــوي ه والتنم
املائــي اآلمــن، وهــو مــا قادنــا فــي ســلطة امليــاه للعمل 
علــى تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع محطــات معاجلــة 
ــتخدام  ــادة اس ــة إع ــي، وأنظم ــرف الصح ــاه الص مي
امليــاه املعاجلــة، ومختلــف البرامــج املرافقــة مــن 
دراســات وتدريــب وبنــاء القــدرات الالزمــة لضمــان رفــع 
ــرة  ــات البي ــل محط ــتخدامها. مث ــا واس ــاءة إدارته كف
ــلفيت  ــاس، وس ــني، وطوب ــا وجن ــة أريح ــس الغربي ونابل
ونابلــس الشــرقية ومحطــة شــمال غــزة، وخــان يونــس 
وديــر البلــح، إضافــة إلــى احملطــات اجلــاري العمــل علــى 
ــاء  ــط، وإنش ــة والتخطي ــد الدراس ــك قي ــا وتل تنفيذه
ــتخدام  ــادة االس ــة إع ــات وأنظم ــذه احملط ــغيل ه وتش
ــي  ــا فــي إيجــاد مصــدر مائ التابعــة لهــا نكــون جنحن

ــي. ــتخدام الزراع ــام لالس ــدي وه ــر تقلي غي

وأشــار غنيــم إلــى أن افتتــاح املشــروع يأتــي فــي إطــار 
ــني  ــعار: »تثم ــل ش ــذي يحم ــي وال ــاه العامل ــوم املي ي
امليــاه«، ويهــدف إلــى رفــع الوعــي والوصــول إلــى اإلدراك 
احلقيقــي ألهميــة امليــاه، خاصــة فــي ظــل التهديــدات 
الكبيــرة مــن شــح املــوارد املائيــة، والتزايــد الســكاني 
وازديــاد متطلبــات التنميــة وتهديــدات التغيــر املناخــي، 

ــاظ  ــا واحلف ــي تطويره ــة ف ــاركة الفاعل ــي املش وبالتال
عليهــا.

مــن جهتــه، قــال عبــد الــرازق: إنــه رغــم كل الظــروف 
التــي ميــر بهــا شــعبنا الفلســطيني بســبب االحتــالل 
واجلائحــة »كورونــا« إال أن احلكومــة وبدعــم ســخي مــن 
ــي تفتتــح هــذا املشــروع  ــاء فــي االحتــاد األوروب األصدق
الضخــم الــذي يخــدم اجلهــة الشــمالية مــن طوبــاس 

ــا وتياســير. وعقاب

ــكل  ــني ســعة 1000 كــوب ل ــاء خزان ــه مت بن وأضــاف أن
ــا،  ــد معاجلته ــاه بع ــتيعاب املي ــل اس ــن أج ــا م منهم
الســتخدامها الحقــا فــي ري األشــجار، ونطلــق دعــوة 
للعالــم بضــرورة االنتصــار للشــعب الفلســطيني 

ــة. ــه املائي ــى حقوق ــول عل للحص

ــة الفلســطينية والقيــم  واحتفــاال بالشــراكة األوروبي
املشــتركة، أعلــن رئيــس الــوزراء وممثــل االحتــاد األوروبــي 
ــة  ــع وزارة الزراع ــاون م ــة، بالتع ــة األوروبي ــاء الغاب إنش
وســلطة امليــاه، ومت حتــى اآلن زرع 1,300 شــجرة حرجية، 
وستســاعد الغابــة علــى زيــادة الوعــي بالقضايــا 
املتعلقــة بامليــاه والبيئــة، وال ســيما بشــأن إعــادة 
اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي. وتغطــي هــذه 
الغابــة مســاحة 21 ألــف متــر2، وســيتم ريهــا بامليــاه 

ــة. ــن احملط ــة م املعاجل

تياســير  افتتــاح مشــروع محطــة  أن  إلــى  يشــار 
ــاه  ــات املي ــتوى خدم ــي مس ــة ف ــة نوعي ــق نقل يحق
ــاريع  ــن املش ــة م ــالل جمل ــن خ ــي، م ــرف الصح والص
وبحجــم  الســابقة  الســنوات  فــي  االســتراتيجية 
اســتثمار فــاق 52 مليــون دوالر بــني مشــاريع مكتملــة 
ــروع  ــذ مش ــى تنفي ــار عل ــل ج ــذ، والعم ــد التنفي وقي
رابطــة امليــاه والطاقــة ملنطقــة شــمال الضفــة 
ــكان  ــاة الس ــني حي ــى حتس ــدف إل ــذي يه ــة وال الغربي
فــي املنطقــة مــن خــالل تطويــر وحتســني نوعيــة 
خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي، وبنــاء قــدرات مــزودي 

اخلدمــات واســتخدام الطاقــة النظيفــة.

يذكــر أن املشــروع الــذي تبلــغ تكاليفــه 22 مليــون يــورو 
يتكــون مــن محطــة ملعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي، 
ــة ري  ــي، وخط ــرف الصح ــاه الص ــع مي ــبكة جلم وش
إلعــادة اســتخدام امليــاه املعاجلــة. لــدى احملطــة القــدرة 
علــى معاجلــة 4,300 متــر مكعــب يوميــاً، منهــا 1,000 
متــر مكعــب فقــط يتــم معاجلتهــا اآلن، وتغطــي 
ــرا.  ــي 53 كيلومت ــرف الصح ــاه الص ــع مي ــبكة جم ش
كمــا تضمــن املشــروع تركيــب بنيــة حتتيــة للــري مــع 
ــعتها 1000  ــب س ــن الصل ــني م ــخ، وخزان ــة ض محط



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

231

 المجلد التاسع والعشرين

ــع.96 ــب التوزي ــن أنابي ــم م ــب، و4.3 ك ــر مكع مت

اخلميس 3/25/ 2021

اشــتية: العديــد مــن القضايــا التــي يعيشــها 
العــرب ال حتتــاج إلــى معاجلــات أمنيــة بــل 

ــة ــة وتنموي ــات اقتصادي ــاج معاجل حتت

ــن  ــد م ــتية إن »العدي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ق
القضايــا التــي نعيشــها ال حتتــاج إلــى معاجلــات أمنيــة 
ــية  ــة وسياس ــة وتنموي ــات اقتصادي ــاج معاجل ــل حتت ب
ــق  ــباب وخل ــة بالش ــان والعناي ــة اإلنس ــرام كرام واحت

ــراء«. ــام بالفق ــم واالهتم ــل له ــرص عم ف

ــة يجــب أن تكــون ذات  وأضــاف ان »االجتماعــات العربي
ــرب  ــرب كل الع ــاف الع ــة بالتف ــة وقوي ــالة واضح رس
ــى  ــرار عل ــطني، واإلص ــة فلس ــم املركزي ــع قضيته م
املوقــف العربــي الــذي أعلنــاه مــرارا عبــر مبــادرة 
ــالم إال  ــاك س ــون هن ــن يك ــه ل ــة، وأن ــالم العربي الس
بعــد االنســحاب اإلســرائيلي غيــر املشــروط والكامــل 
التــي  والعربيــة  الفلســطينية  األراضــي  كل  مــن 
ــة  ــيد الدول ــران 1967، وجتس ــرب حزي ــي ح ــا ف احتلته
الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة واملتواصلــة 

جغرافيــا وعاصمتهــا القــدس«.

ــس وزراء  ــاع مجل ــي اجتم ــه ف ــالل كلمت ــك خ ــاء ذل ج
الداخليــة العــرب فــي دورتــه الثامنــة والثالثــني، التــي 
عقــت اليــوم اخلميــس، عبــر الدائــرة التلفزيونيــة، 
مبشــاركة األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة أحمــد 
أبــو الغيــط، واألمــني العــام جمللــس وزراء الداخليــة 
العــرب محمــد بــن علــي كومــان، ووزراء الداخليــة 

ــرب. الع

ــة فلســطني تؤكــد التزامهــا  وأضــاف اشــتية: »ان دول
بتعزيــز العمــل العربــي املشــترك وتطويــره علــى 
ــددة،  ــة واملتع ــات الثنائي ــق العالق ــي وف ــتوى األمن املس
وتؤكــد رغبتهــا الثابتــة فــي حتقيــق تبــادل اخلبــرات مــع 
كافــة الــدول العربيــة، كمــا أن دولــة فلســطني عملــت 
ــا  ــز عالقته ــى تعزي ــي عل ــي واحلال ــام املاض ــالل الع خ
باألصدقــاء الدوليــني بشــكل يتناغــم مــع العمــل 
العربــي املشــترك، وبتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات 
الثنائيــة فــي مجــال مكافحــة اجلرميــة املنظمــة وجتــارة 
اخملــدرات واالجتــار بالبشــر وامــن املعلومــات وغيرهــا مــن 

ــي«. ــد الدول ــى الصعي ــاون عل ــا التع قضاي

واســتطرد رئيــس الــوزراء: »واجهنــا فــي فلســطني ومــا 
ــة  ــي جائح ــت بتفش ــة، متثل ــة صحي ــه أزم ــا نواج زالن
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ــروس  ــور الفي ــذ ظه ــددة، فمن ــا املتج ــا وطفراته كورون
ــي  ــا ف ــا بالغ ــة اهتمام ــة واحلكوم ــت وزارة الداخلي أول
ــة  ــي كاف ــة ف ــة وطني ــالل خط ــن خ ــا، م ــدي له التص
مناطــق فلســطني، حيث مت اتخــاذ العديد مــن اإلجراءات 
فــي مواجهــة تداعيــات اجلائحــة والتــي ســاهمت فــي 
ــة  ــا األولوي ــا أعطين ــروس، كم ــار الفاي ــن انتش ــد م احل
االجتماعيــة  واحلمايــة  الصحيــة  الرعايــة  لتوفيــر 
ــر،  ــادي خطي ــر اقتص ــاء تأثي ــه كان للوب ــعبنا، إال أن لش
ــن  ــتثنائيا م ــة دورا اس ــا األمني ــت اجهزتن ــد لعب ولق
ــني  ــالمة املواطن ــة بس ــراءات املتعلق ــرض اإلج ــل ف اج
ــة  ــروف صعب ــي ظ ــوا ف ــا وعمل ــن كورون ــم م وحمايته

ــاح«. ــرار وجن ــا بإص ــم تخطوه ولكنه

وأوضــح رئيــس الــوزراء أن »القضيــة الفلســطينية 
مــرت ومــا زالــت متــر مبنعطــف خطيــر، ومــع ذلــك فإننــا 
ــذي  ــالم ال ــي للس ــر دول ــاد مؤمت ــال انعق ــون حي متفائل
ــهدنا  ــث ش ــاس، حي ــود عب ــس محم ــه الرئي ــا إلي دع
الشــهر املاضــي تطــورات إيجابيــة نأمــل اســتدامتها، 
الرباعيــة الدوليــة، والتزامهــم  وباألخــص اجتمــاع 
ــادة  ــؤولية إع ــم مس ــي حتمله ــة، وف ــات دوري باجتماع
املســار الفلســطيني اإلســرائيلي إلــى وضعــه، ووقــف 
اإلجــراءات أحاديــة اجلانــب التــي تقــوم بهــا دولــة 

ــرائيلي«. ــالل اإلس االحت

ــتئناف  ــى اس ــطني إل ــع فلس ــتية: »تتطّل ــاف اش وأض
عمليــة ســالم حقيقيــة حتــت مظلــة متعــددة األطراف، 
ومــن خــالل مؤمتــر دولــي قائــم علــى القانــون الدولــي 
وقــرارات األمم املتحــدة ومبــادرة الســالم العربيــة وصــوال 

إلــى إقامــة دولــة فلســطني مســتقلة ذات ســيادة«.97

إصابــة شــابني برصــاص االحتــالل فــي بيرنبــاال وهــدم 
ثالثــة منــازل ومخــزن فــي القــدس احملتلــة

ــاال،  ــدة بيرنب ــالل فــي بل أصيــب شــابان برصــاص االحت
شــمال غربــي القــدس، فــي الوقــت الــذي هدمــت فيــه 
قــوات االحتــالل ثالثــة منــازل ومخزناً وســّوت أساســات 
منزلــني بــاألرض بعــد أن كانــت أجبــرت قاطنيهمــا على 
هدمهمــا يدويــاً فــي مدينــة القــدس احملتلــة، بالتزامــن 
مــع جتريفهــا أرضــاً فــي قريــة كيســان مبحافظــة بيــت 
ــي  ــة ف ــأرض زراعي ــل ب ــف العم ــا بوق ــم، وإخطاره حل

قريــة ديــر نظــام مبحافظــة رام اهلل والبيــرة.

ــام  ــر اقتح ــي، إث ــاص احل ــابان بالرص ــب ش ــد أصي فق
ــدس. ــي الق ــمال غرب ــاال ش ــدة بيرنب ــالل بل ــوات االحت ق

وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــالل أطلقــت 
الرصــاص احلــي صــوب شــابني مــن قريــة اجليــب، أثنــاء 
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ــاال  ــي بيرنب ــات ف ــان مركب ــة ده ــي ورش ــا ف عملهم
ــر  ــا عب ــا ونقلتهم ــى مركبتهم ــتولت عل ــاورة، واس اجمل

ــرائيلية. ــعاف إس ــة إس مركب

وأشــاروا إلــى أن قــوات االحتــالل نصبــت حاجزيــن 
ــاال،  ــر نب ــا« ومدخــل بي ــد »جســر قلندي عســكريني عن
املؤديــني إلــى نحــو 10 قــرى وبلــدات فــي املنطقــة، مــا 
ــات  ــدالع مواجه ــات، وان ــات املركب ــاز مئ ــى احتج أدى إل

ــاال. ــرب بيرنب ق

وعلــى صعيــد عمليــات الهــدم، قــال مركــز معلومــات 
وادي حلــوة: إن قــوة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا 
آليــات وطواقــم بلديــة االحتــالل، اقتحمــت بلــدة جبــل 
ــر  ــد ومني ــقيقني خال ــي الش ــرت منزل ــر، وحاص املكب

ــا. ــرع بهدمهم ــل أن تش ــي، قب العباس

وأوضــح: أن عائلتــي الشــقيقني العباســي أفرغــت 
ــادي  ــى احل ــا حت ــد إمهالهم ــقتني، بع ــات الش محتوي

ــدم. ــذ اله ــاري لتنفي ــهر اجل ــن الش ــر م عش

مــن جهتــه، قــال خالــد العباســي: »منــذ العــام 2016 
ــني، لكــن  ــا ترخيــص املنزل ــة حاولن ــام املاضي ــى األي حت
ــود  ــا نع ــاً كنّ ــة ودائم ــات تعجيزي ــروط واملتطلب الش
ــة  ــى أن البلدي ــاً إل ــك«، الفت ــي ذل ــر ف ــة الصف لنقط
فرضــت علــى العائلــة مخالفــة بنــاء قيمتهــا 70 ألــف 

ــهريا. ــاطها ش ــع أقس ــة دف ــل العائل ــيكل، تواص ش

ــم  ــراد نصفه ــبعة أف ــرد س ــني ش ــدم املنزل ــني أن ه وب
ــال. ــن األطف م

وفــي البلــدة نفســها، ســوت بقايــا منــزل كانــت 
ســلطات االحتــالل أجبــرت أصحابــه علــى هدمــه 

خــالل األســبوع اجلــاري.

وفــي مخيــم شــعفاط، هدمــت آليــات االحتــالل، 
منشــأة ســكنية قيــد اإلنشــاء ومخزنــاً.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن بلديــة االحتــالل أصــدرت 
ــذت  ــأة، ونف ــهر للمنش ــو 5 أش ــل نح ــدم قب ــرار ه ق

ــدة. ــدران واألعم ــد اجل ــى أح ــرار وتبق ــة الق العائل

ــا  ــالل ترافقه ــة االحت ــم بلدي ــى أن طواق ــارت إل وأش
قــوات االحتــالل اقتحمــت اخمليــم وشــرعت بهــدم بقايــا 

ــفلها.98 ــع أس ــاً يق ــت مخزن ــا هدم ــأة كم املنش

98  جريدة األيام

ــة  ــاعدة األميركي ــب باملس ــوزراء يرح ــس ال رئي
البالغــة 51 مليــون دوالر ويعتبرهــا خطــوة فــي 

االجتــاه الصحيــح

باملســاعدة  الــوزراء محمــد اشــتية  رئيــس  رحــب 
 15 والبالغــة  الفلســطينية  للســلطة  األميركيــة 
ــي  ــة ف ــن اإلدارة األميركي ــاهمة م ــون دوالر كمس ملي

مواجهــة املوجــة الثالثــة مــن فيــروس كورونــا.

اليــوم  الــوزراء، فــي بيــان مســاء  ووصــف رئيــس 
اخلميــس، املســاعدة األميركيــة بأنهــا خطــوة مهمــة 
وفــي االجتــاه الصحيــح مــن أجــل إعــادة صياغــة 
ــالل  ــت خ ــي توقف ــة، والت ــع اإلدارة األميركي ــة م العالق
فتــرة حكــم ترمــب فــي البيــت األبيــض، علــى خلفيــة 
مواقفــه مــن القضيــة الفلســطينية، املنافيــة لقرارات 

ــة.99 ــرعية الدولي الش

ــد  ــي تؤك ــس الوطن ــية باجملل ــة السياس اللجن
أن منظمــة التحريــر ســتبقى املمثــل الشــرعي 

والوحيــد لشــعبنا

أكــدت اللجنــة السياســية فــي اجمللــس الوطنــي 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أن  الفلســطيني 
ســتبقى املمثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا وحاميــة 
والعــودة  املصيــر  تقريــر  فــي  الوطنــي  للمشــروع 
ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــيد إقام ــتقالل وجتس واالس

وعاصمتهــا مدينــة القــدس.

ــب  ــاركة نائ ــه مبش ــاع عقدت ــالل اجتم ــك خ ــاء ذل ج
ــب  ــي مكت ــش ف ــطنطني قرم ــس األب قس ــس اجملل رئي
رئاســة اجمللــس بالعاصمــة األردنيــة عمــان اليــوم 
اخلميــس، ناقشــت خاللــه عــددا مــن القضايــا، أبرزهــا 
نتائــج االجتمــاع األخيــر للفصائــل فــي القاهــرة والــذي 
ــب  ــى جان ــي، إل ــس الوطن ــة اجملل ــه رئاس ــاركت في ش
مناقشــة الهجمــة االســتعمارية االســتيطانية خاصة 

ــة. ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ف

وأطلــع نائــب رئيــس اجمللــس األب قرمــش ورئيــس اللجنة 
السياســية خالــد مســمار، األعضــاء علــى مــا قدمــه 
وفــد رئاســة اجمللــس إلــى اجتمــاع القاهــرة ورؤيتــه التي 
أكــدت ضــرورة احلفــاظ علــى منظمــة التحريــر كجبهٍة 
ــا  ــية ُعلي ــة سياس ــة ومرجعي ــة جامع ــة وطني ائتالفي

لشــعبنا فــي الوطــن والشــتات.

 كمــا أشــار الــى أن تلــك الرؤيــة أكــدت ضمــان أوســع 
متثيــل فــي اجمللــس الوطنــي لكافــة القــوى والفصائــل 
والقطاعــات  والنقابــات  الشــعبية  واالحتــادات 

99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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كافــة،  والشــخصيات  والفعاليــات  واملؤسســات 
ــذر  ــث يتع ــق حي ــن، وبالتواف ــا أمك ــات حيثم باالنتخاب

ــك. ذل

وتابــع قرمــش بــأن الرؤيــة تناولــت كذلــك، واقــع اجمللــس 
الوطنــي القائــم، وعــدد أعضائــه، وتوزيعهــم اجلغرافــي، 
وتقســيماته مــن الفصائــل واالحتــادات واملســتقلني 
وآليــات  وغيرهــا،  واجلاليــات،  الوطنيــة  والكفــاءات 
تشــكيله، والتفاهمــات واالتفاقيــات الوطنيــة اخلاصــة 

بــه.

كمــا اســتعرضت الرؤيــة، تأســيس اجمللس الوطنــي عام 
ــي  ــق الت ــة التواف ــه، واعتمــاد آلي ــور عضويت 1964 وتط
رافقــت تاريخــه مــن خــالل اللجنــة التحضيريــة التــي 
ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــاء اللجن ــم أعض تض
واألمنــاء العامــني للفصائــل ورئاســة اجمللــس الوطنــي 
ــول  ــع دخ ــام 1969 م ــذ ع ــتقلني، من ــن املس ــني ع وممثل
ــك  ــت تل ــس، وبقي ــي اجملل ــطينية ف ــل الفلس الفصائ
اآلليــة كُعــرٍف وإرٍث حتــى آخــر دورة للمجلــس الوطنــي 

2018، فــي ظــل تعــذر اجــراء انتخابــات اعضائــه.

كمــا اشــتملت رؤيــة اجمللــس اإلشــارة إلــى التفاهمــات 
ــالن  ــذ اع ــي من ــس الوطن ــة باجملل ــات اخلاص واالتفاقي
ــام 2011،  ــي ع ــاق الوطن ــة الوف ــرة 2005 واتفاقي القاه
ــي  ــام االنتخاب ــى النظ ــوء عل ــاء الض ــب إلق ــى جان ال
للمجلــس الــذي توافقــت عليــه الفصائــل كافــة عــام 
ــة  ــة ملنظم ــة التنفيذي ــه اللجن ــت علي 2013، وصادق
التحريــر بتعديالتــه التــي شــملت توزيــع أعضائــه 
إضافــة  واخلــارج،  الداخــل  بــني  مناصفــة  الـــ350 
ــة  ــات اللجن ــن اجتماع ــج ع ــا نت ــتعراض م ــى اس ال
ــا  ــوام 2015-2017 مب ــالل أع ــس خ ــة للمجل التحضيري
ــس  ــاد اجملل ــى اعتم ــوال إل ــروت، وص ــاع بي ــا اجتم فيه
ــكيلته  ــام 2018 لتش ــرة ع ــه األخي ــي دورت ــي ف الوطن

ــدة. اجلدي

ــة  ــلطة واملرجعي ــو الس ــي ه ــس الوطن ــدوا أن اجملل وأك
التمثيليــة العليــا لشــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجــده، 
فهــو الــذي يضــع سياســات منظمــة التحريــر ويرســم 
برامجهــا، وفقــا ملــا جــاء فــي النظــام األساســي 

ــطينية. ــر الفلس ــة التحري ملنظم

كمــا شــدد األعضــاء علــى ضمــان شــمولية التمثيــل 
ملكونــات اجمللــس مــن املســتقلني والفصائــل، واالحتــادات 
واجلاليــات وغيرهــا، واحملافظــة علــى حــق العــودة 
ــي  ــع اجلغراف ــس التوزي ــان أن ينعك ــع ضم ــني، م لالجئ
ــى  ــه عل ــن وخارج ــل الوط ــطيني داخ ــعب الفلس للش
ــادة  ــه الع ــرت علي ــا ج ــادم، كم ــس الق ــكيلة اجملل تش

ــه. ــذ تأسيس من

ــة  ــة ومكان كمــا أكــد اجملتمعــون اســتقاللية ومرجعي
اجمللــس الوطنــي، بغــض النظــر عــن أيــة تطــورات اخرى، 
ومبــا يضمــن وحدانيــة التمثيــل للشــعب الفلســطيني 
داخــل الوطــن وخارجــه، ويحافــظ علــى منظمــة 
التحريــر كونهــا مرجعيــة الســلطة الوطنيــة، واملمثــل 

ــد للشــعب الفلســطيني. الشــرعي والوحي

وشــددوا علــى اجــراء االنتخابــات فــي مدينــة القــدس 
ــا  ــاركة فيه ــيني باملش ــني املقدس ــق املواطن ــة وح احملتل
ــا  ــة اهتمام ــالء املدين ــني بإي ــاً، مطالب ــحا وانتخاب ترش
خاصــا فــي التمثيــل القــادم ســواء فــي عضويــة 

ــي. ــس الوطن ــي اجملل ــريعي او ف ــس التش اجملل

ــم  ــة حقه ــعبنا ملمارس ــر ش ــون جماهي ــا اجملتمع ودع
الدســتوري فــي التصويــت فــي االنتخابــات التشــريعية 

القادمــة الختيــار ممثليهــم.

ــالل  ــلطات االحت ــه س ــوم ب ــا تق ــاع م ــش االجتم وناق
ــة فلســطني  ــر عرقــي فــي دول االســرائيلي مــن تطهي
ــازل  ــدم املن ــالل ه ــن خ ــدس، م ــا الق ــا فيه ــة مب احملتل
واملنشــآت التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة والبنــى 
التحتيــة، بهــدف تغييــر الواقــع اجلغرافــي والدميغرافــي 

ــتيطاني. ــتعماري االس ــروع االس ــح املش لصال

ــطيني  ــرك الفلس ــرعة التح ــى س ــون إل ــا اجملتمع ودع
علــى كافــة املســتويات العربيــة واإلســالمية والدوليــة 
لوقــف مــا تتعــرض لــه مدينــة القــدس وبشــكل خاص 
ــدءا  ــارك واحياؤهــا ومحيطهــا ب املســجد االقصــى املب
مــن حــي الشــيخ جــراح وحتــى حــي وادي اجلــوز، مــن 
ــدي  ــط تهوي ــن مخط ــي ضم ــر العرق ــة التطهي جرمي
ــتهدف  ــذي يس ــدس« ال ــوض الق ــمى »ح ــا يس ــت م حت
ــيخ  ــي الش ــي ح ــة ف ــيني خاص ــر آالف املقدس تهجي
ــة  ــه البالغ ــالء منازل ــر إخ ــدده خط ــذي يته ــراح ال ج
حوالــي 80 منــزالً ويقطنهــا نحــو 2200 مقدســي، 

ــم. ــتوطنني مكانه ــالل املس وإح

ذراع  هــي  االســرائيلية  احملاكــم  ان  األعضــاء  وأكــد 
اســتعماري لالحتــالل فهــي تواصــل جتديــد أوامــر 
الهــدم ألكثــر مــن 100 منــزل يقطنهــا 1550 مواطنــا 
ــلوان. ــي س ــل ح ــتان داخ ــة البس ــي منطق ــطينيا ف فلس

ــل  ــة بالتدخ ــة ذات الصل ــات الدولي ــوا املؤسس وطالب
ــي  ــي الت ــر العرق ــة التطهي ــوع جرمي ــع وق ــل ملن العاج
يتعــرض لهــا املقدســيون مــن أرضهــم ومنازلهــم 
وممتلكاتهــم، فــي ظــل املهلــة الزمنيــة القصيــرة التــي 
ــالء  ــل إلخ ــي آب املقب ــالل ف ــلطات االحت ــا س فرضته

ــم. منازله
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ــة  ــة الدول ــدس عاصم ــة الق ــى أن مدين ــددوا عل وش
الفلســطينية ســتبقى دائمــا فــي قلــب املعركــة مــع 
االحتــالل، خاصــة فــي هــذه املرحلــة التــي تشــهد فيها 
ــا  ــى أرضه ــة عل ــرائيلية املفتوح ــرب االس ــد احل تصاع
ــتكمال  ــرض اس ــاتها بغ ــا ومقدس ــكانها وتاريخه وس

ــا. تهويده

كمــا دعــا األعضــاء الــى متابعــة القضايــا التــي 
تنظــر فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بشــأن جرائــم 
ــدات  ــى التهدي ــات ال ــطني، دون االلتف ــي فلس ــرب ف احل

ــاس. ــود عب ــس محم ــررة للرئي ــرائيلية املتك اإلس

ورحــب األعضــاء بالقراريــن الصادريــن أمــس عــن 
ــة  ــأن حال ــف بش ــي جني ــان ف ــوق االنس ــس حق مجل
حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة، مبا 
فيهــا القــدس الشــرقية فيمــا يتصــل باملســتوطنات 
ــر  ــي تقري ــطينيني ف ــق الفلس ــو ح ــرائيلية، وه اإلس

مصيرهــم.100

اجلمعة 2021/3/26

ــف  ــرائيل وق ــى إس ــدة: عل ــوث األمم املتح مبع
ــور ــى الف ــتيطانية عل ــطة االس ــع األنش جمي

ــدة  ــألمم املتح ــاص ل ــق اخل ــالند، املنس ــور وينس ــرب ت أع
عــن  األوســط،  الشــرق  فــي  الســالم  لعمليــة 
القلــق البالــغ بشــأن اســتمرار توســيع األنشــطة 
االســتيطانية اإلســرائيلية، خاصــة فــي املناطــق التــي 
ــى  ــرائيل إل ــاً إس ــة، داعي ــية البالغ ــم باحلساس تتس
وقــف جميــع األنشــطة االســتيطانية علــى الفــور.

وقــال فــي إحاطــة إلــى مجلــس األمــن الدولــي، أمــس، 
حــول تطبيــق القــرار 2334: إن ذلــك »يُكــرس االحتــالل 
اإلســرائيلي ويقــّوض إمكانيــة إنشــاء دولة فلســطينية 

مســتقلة ومتصلــة جغرافيــاً«.

وحــذر وينســالند مــن أن »هذه األنشــطة االســتيطانية 
تهــدد آفــاق حتقيــق حــل الدولتني«، وقــال »املســتوطنات 
غيــر قانونيــة ومتثــل انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الدولي«.

العــام 2016، دعــا  القــرار 2334 الصــادر فــي  وكان 
جلميــع  والكامــل  الفــوري  الوقــف  إلــى  إســرائيل 
األنشــطة االســتيطانية فــي األرض الفلســطينية 
احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، واالحتــرام الكامــل 

اللتزاماتهــا القانونيــة بهــذا الشــأن.

ــالند: إن النشــاط االســتيطاني اســتمر  وقــال وينس
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر بــني احلادي عشــر 

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــث والعشــرين مــن آذار. ــون األول والثال مــن كان

وأشــار إلــى أنــه فــي 15 شــباط و2 آذار، رفضــت احملكمة 
االســتئنافات  القــدس  فــي  اإلســرائيلية  املركزيــة 
ضــد إخــالء 13 أســرة فلســطينية، نحــو 52 شــخصاً، 
ــي القــدس  ــي الشــيخ جــراح ف ــي ح ــم ف ــن منازله م
ــه يجــري اإلعــداد لالســتئناف  ــاً إلــى أن الشــرقية، الفت
ــرائيلية. ــا اإلس ــة العلي ــى احملكم ــرارات إل ــذه الق ــى ه عل

ــالء  ــر إخ ــرائيلية أوام ــم اإلس ــدت احملاك ــا أي ــال: كم وق
ضــد ســت عائــالت فلســطينية، نحــو 80 فــرداً، تعيــش 

فــي حــي ســلوان.

ولفــت فــي هــذا الصــدد إلــى خطــط إنشــاء نحــو 800 
ــاء 1900 وحــدة  وحــدة ســكنية وطــرح مناقصــات لبن
فــي املســتوطنات املوجــودة فــي املنطقــة »ج« بالضفــة 
ــدس  ــي الق ــدات ف ــى 210 وح ــة إل ــة، باإلضاف الغربي

الشــرقية.

ــي  ــد ف ــدات توج ــذه الوح ــن ه ــو 40% م ــال: إن نح وق
ــة. ــة الغربي ــق الضف ــي عم ــتوطنات ف مس

ــآت  ــادرة املنش ــدم ومص ــات ه ــادة عملي ــى زي ــار إل وأش
اململوكــة للفلســطينيني، مبــا فــي ذلــك مشــاريع 
ــات  ــف عملي ــى وق ــرائيل عل ــث إس ــاً. وح ــة دولي ممول
ــا  ــطينيني، مب ــكان الفلس ــالء الس ــي وإج ــدم املبان ه
ــاني  ــون اإلنس ــب القان ــا مبوج ــع التزاماته ــق م يتواف
الدولــي، واملوافقــة علــى خطــط تســمح للمجتمعــات 
ومعاجلــة  قانونــي  بشــكل  بالبنــاء  الفلســطينية 

احتياجاتهــا التنمويــة.

وقــال وينســالند: إن عمليــات الهــدم واملصــادرة تســتند 
إلــى عــدم وجــود تصاريــح بنــاء صــادرة مــن إســرائيل، 
ــل  ــى مث ــطينيني عل ــول الفلس ــى أن حص ــيراً إل مش

ــح شــبه مســتحيل101. هــذه التصاري

السبت 2021/3/27

مركزيــة فتــح تقــر اخلطــوط العريضــة لتحديــد قائمــة 
احلركــة لالنتخابــات فــي اجتماعهــا غــدا

ــاً  ــح«، اجتماع ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــدت اللجن عق
لهــا، مســاء أمــس، برئاســة الرئيــس محمــود عبــاس، 
وذلــك مبقــر الرئاســة فــي مدينــة رام اهلل. وفــي بدايــة 
االجتمــاع، قــرأ الرئيــس وأعضــاء اللجنــة، الفاحتــة على 
ــي  ــل الوطن ــى روح املناض ــرار، وعل ــهدائنا األب أرواح ش
الكبيــر محمــود بكــر حجــازي األســير األول فــي الثــورة 
الفلســطينية املعاصــرة. وأطلــع الرئيــس، أعضــاء 

101  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

235

 المجلد التاسع والعشرين

اللجنــة املركزيــة، علــى آخــر املســتجدات السياســية، 
مجــدداً التأكيــد علــى املوقــف الفلســطيني الرســمي 
ــية  ــة سياس ــالق عملي ــي إلط ــد دول ــأي جه ــب ب املرح
قائمــة علــى قراراتــت الشــرعية الدوليــة ومبــادرة 

ــة. ــالم العربي الس

ورحــب الرئيــس، بالدعــوة التــي أطلقتهــا اللجنــة 
الرباعيــة الدوليــة خــالل اجتماعهــا االفتراضــي األخيــر 
بحضــور ممثلــي »الواليــات املتحــدة األميركيــة، وروســيا، 
واالحتــاد األوروبــي، واألمم املتحــدة«، الســتئناف مفاوضــات 
هادفــة علــى أســاس حــل الدولتــني الــذي يتوافــق مــع 

قــرارات الشــرعية الدوليــة. 

ــود  ــذه اجله ــة ه ــرورة ترجم ــى ض ــس، عل ــد الرئي وأك
املبذولــة مــن قبــل الرباعيــة الدوليــة من خــالل الضغط 
علــى احلكومــة اإلســرائيلية لوقــف إجراءاتهــا آحاديــة 
ــب الهادفــة لفــرض سياســية األمــر الواقــع مــن  اجلان
خــالل اإلصــرار علــى سياســة االســتيطان واالســتيالء 

ــطينية. ــى األرض الفلس عل

ــي  ــم الدول ــن الزخ ــتفادة م ــة االس ــى أهمي ــار إل وأش
ــة  ــل القضي ــالم حل ــي للس ــر دول ــد مؤمت ــم لعق الداع
الفلســطينية وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة 
ــا  ــه مب ــن، وترجمت ــت ممك ــرع وق ــة، بأس ــالم العربي الس
يضمــن حتقيــق الســالم العــادل وإنهــاء االحتــالل 
ــتقلة  ــطينية املس ــة الفلس ــة الدول ــرائيلي وإقام اإلس
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود الرابــع مــن 

ــام 102.1967 ــران ع حزي

ســكان الشــيخ جــراح يعتصمــون مجــدداً 
ــاء ــرارات اإلخ ــد ق ض

جــدد ســكان الشــيخ جــراح، أمــس، احتجاجهــم علــى 
قــرارات محاكــم إســرائيلية بإخــالء ســبع عائــالت 
العائــالت ملنازلهــم  املزيــد مــن  بإخــالء  والتهديــد 

لصالــح مســتوطنني إســرائيليني.

ــكان  ــم الس ــي، نظ ــى التوال ــة عل ــة الثاني فللجمع
وقفــة ســلمية حملــوا خاللهــا الفتــات كتــب عليهــا: 
ــراح«  ــيخ ج ــي الش ــدة ف ــة جدي ــالل« و«نكب »ال لالحت

 و«وقف االستيطان في القدس الشرقية«. 
وانضــم إلــى الوقفــة عــدد مــن نشــطاء الســالم 

اإلســرائيليني.

ومت تنظيــم الوقفــة علــى الرغــم مــن هطــول األمطــار 
ــار  ــال وكب ــة أطف ــارك بالوقف ــث ش ــارد، حي ــو الب واجل

ســن.
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ــي  ــت، ف ــرائيلية أعط ــة اإلس ــة املركزي ــت احملكم وكان
وقــت ســابق هــذا العــام، الضــوء األخضــر إلخــالء ســبع 
عائــالت مــن منازلهــم فــي شــهري أيــار وآب املقبلــني.

ويتهــدد اإلخــالء، فــي حــال تنفيــذه، العديــد مــن 
ــل  ــه مت قب ــا أن ــرى علم ــطينية األخ ــالت الفلس العائ
ــن  ــون م ــاوي وحن ــرد والغ ــالت الك ــالء عائ ــنوات إخ س

ــي. احل

ــام 1956  ــا بالع ــي منازله ــت ف ــالت أقام ــت العائ وكان
ــروا«. ــة »األون ــة ووكال ــة األردني ــع احلكوم ــاق م ــب اتف مبوج

وتزعــم جماعــات اســتيطانية ملكيتهــا لــألرض التــي 
ــا  ــو م ــام 1948 وه ــل الع ــازل قب ــا املن ــت عليه أقيم

ــالت. ــه العائ تنفي

ــتوطنة  ــاء مس ــتيطانية لبن ــات اس ــط جماع وتخط
ــازل  ــاض املن ــى أنق ــتيطانية عل ــدة اس ــم 250 وح تض

الفلســطينية.103

األحد 2021/3/28

أهالــي رأس كركــز يشــيعون جثمــان الشــهيد 
نوفــل

ــد  ــل »عي ــدس قبي ــى الق ــاق عل ــديد اخلن تش
الفصــح« اليهــودي

شــيع أهالــي قريــة رأس كركــر أمــس، جثمــان الشــهيد 
خالــد ماهــر نوفــل »34 عامــا«، وســط هتافــات وطنيــة 
منــددة بالعــدوان واجلرائــم اإلســرائيلية، رافعــني األعــالم 
الوطنيــة وداعــني إلــى حتقيــق الوحــدة احترامــاً لدمــاء 
أمــام  التشــييع مــن  وانطلــق موكــب  الشــهداء. 
مجمــع رام اهلل الطبــي احلكومــي جتــاه قريــة »رأس 
ــت  ــث ألق ــل، حي ــهيد نوف ــقط رأس الش ــر«، مس كرك
عليــه عائلتــه نظــرة الــوداع األخيــرة، ثم جابت مســيرة 
ــث  ــرة حي ــى املقب ــة إل ــدة متوجه ــوارع البل ــة ش راجل
ــييع  ــي التش ــاركون ف ــع املش ــرى. ورف ــان الث ووري اجلثم
األعــالم الفلســطينية ورايــات الفصائــل الوطنيــة، 
مردديــن هتافــات تطالــب بصــون دمــاء الشــهداء 
ــام  ــبته أم ــالل ومحاس ــى االحت ــط عل ــو للضغ وتدع

ــة.  ــل الدولي احملاف

ــد  ــطينية ق ــة الفلس ــؤون املدني ــة الش ــت هيئ وكان
تســلمت أمــس األول، جثمــان الشــهيد بوجــود والديــه، 
بعــد أن أفرجــت عنــه ســلطات االحتــالل، علــى حاجــز 
نعلــني العســكري، غربــي رام اهلل، حيــث نقــل اجلثمــان 
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إلــى اجملتمــع الطبــي باملدينــة.

يشــار إلــى أن نوفــل استشــهد فــي 5 شــباط املاضــي 
قــرب مســتوطنة »إفــرامي« علــى جبــل »الريســان« فــي 
ــه  ــالل، أن ــش االحت ــم جي ــه، زع ــي حين ــر. وف رأس كرك
ــع  ــدي م ــتبك باألي ــيارته، واش ــتوطنة بس ــل املس دخ
ــاص  ــهيدا برص ــي ش ــل أن يرتق ــتوطنني، قب ــد املس أح

ــتوطنة.  ــارس املس ح

األعيــاد  موســم  اقتــراب  ومــع  القــدس،  وفــي 
اليهوديــة، حولــت ســلطات االحتــالل حيــاة املقدســني 
إلــى »جحيــم«، حيــث شــهدت املدينــة إجــراءات 
حركتهــم،  علــى  اخلنــاق  تضيــق  مشــددة  أمنيــة 
ــديدات  ــات والتش ــل اإلغالق ــم، بفع ــق اقتصاده وتره

العســكرية.

ــة  ــواتر احلديدي ــع الس ــالل بوض ــوات االحت ــرعت ق وش
ــة،  ــدس القدمي ــواب الق ــة ألب ــق محاذي ــدة مناط ــي ع ف
مداخلهــا،  علــى  العســكرية  احلواجــز  ونصــب 
ــذي  ــري ال ــد »الفصــح« العب اســتعداداً لالحتفــال بعي

ــام.104 ــبعة أي ــتمر س ــل، ويس ــبوع املقب ــدأ األس يب

ــي  ــيرة ف ــع مس ــال قم ــات خ ــرات اإلصاب عش
كفــر قــدوم واملســتوطنون يعتــدون علــى كفــر 

الديــك وكفــل حــارس

أصيــب عشــرات املواطنــني بحــاالت اختنــاق خــالل 
ــدة كفــر قــدوم  قمــع قــوات االحتــالل مســيرة فــي بل
ــه  ــد في ــذي صّع ــت ال ــي الوق ــة، ف ــة قلقيلي مبحافظ
ــى  ــوا عل ــس، وأقدم ــم، أم ــن اعتداءاته ــتوطنون م املس
تخريــب منشــآت زراعيــة واالعتــداء علــى مزارعــني فــي 
ــلفيت. ــة س ــارس مبحافظ ــل ح ــك وكف ــر الدي ــي كف بلدت

ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
اختنــاق خــالل قمــع مســيرة  العشــرات بحــاالت 
شــعبية انطلقــت، عصــراً، باجتــاه مدخــل البلــدة 
املغلــق منــذ 17 عامــاً لصالــح مســتوطنة »قدوميــم« 

ــا. ــى أراضيه ــة عل اجلاثم

وأفــاد الناطــق اإلعالمــي فــي إقليــم قلقيليــة »األيــام« 
ــيرة  ــي مس ــوا ف ــدة انطلق ــاء البل ــن أبن ــات م ــأن املئ ب
شــعبية وهــم يرفعــون األعــالم الفلســطينية ويــرددون 
باجتــاه  واالســتيطان  باالحتــالل  املنــددة  الهتافــات 

ــق. ــدة املغل ــل البل مدخ

ــاركني  ــوا املش ــالل هاجم ــود االحت ــى أن جن ــار إل وأش
فــي املســيرة مطلقــني قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 

104  جريدة القدس

ــة العشــرات  ــى إصاب ــا أدى إل ــرة اإلســفنجية، م واألعي
أن جميــع  إلــى  الفتــاً  متفاوتــة،  اختنــاق  بحــاالت 

ــاً. ــالج ميداني ــوا الع ــني تلق املصاب

منــع  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
املســتوطنون بحمايــة قــوات االحتــالل، املواطــن جاســر 
القــاق مــن بلــدة كفــل حــارس شــمال ســلفيت، 
مــن العمــل فــي أرضــه، الواقعــة مبحــاذاة البــؤرة 

االســتيطانية اجلديــدة غــرب احملافظــة.

وأفــاد القــاق بــأن جيــش االحتــالل واملســتوطنني طــردوا 
ــي  ــل ف ــم للعم ــن أحضره ــال الذي ــن العم ــدداً م ع
زراعــة وتشــجير أرضــه، ومنعوهــم مــن االســتمرار فــي 

ــتصالحها. اس

ــل  ــوب كف ــاً جن ــارب 70 دومن ــا يق ــك م ــاف: »أمل وأض
االســتيطانية  اجلديــد  الــرأس  بــؤرة  قــرب  حــارس، 
غــرب ســلفيت، وهــي أرض خاصــة لنــا، ومشــجرة 
منــذ عشــرات الســنني، وأقــوم باســتصالح مــا تبقــى 
منهــا وهــو تقريبــاً النصــف، وقبــل أشــهر قــام جيــش 
االحتــالل بتصويــري أثنــاء العمــل بهــا، واليــوم حضــروا 

ــا«. ــن زراعته ــا م ــتوطنني ملنعن ــة املس برفق

فــي الســياق نفســه، اعتــدى مســتوطنون، علــى 
مزارعــني فــي بلــدة كفــر الديــك، غــرب ســلفيت، 

الزراعيــة. ممتلكاتهمــا  وخربــوا 

مــن  عــددا  بــأن  الديــك  فــارس  الناشــط  وأفــاد 
املســتوطنني اعتــدوا علــى املزارَعــني ناجــح حــرب، 
وعلــي أحمــد، وخربــوا غرفتيهمــا الزراعيتــني فــي 

البلــدة.105 فــي  الشــامي«  »الوجــه  منطقــة 

االثنن 2021/3/29

ــة  ــي حال ــح« ف ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي اللجن
ــس ــة الرئي ــم برئاس ــاد دائ انعق

ــح«  ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــات اللجن ــتمر اجتماع تس
ــدار  ــى م ــك عل ــاس، وذل ــود عب ــس محم ــة الرئي برئاس
الســاعة بهــدف إقــرار القائمــة الرســمية حلركــة 

ــة. ــريعية القادم ــات التش ــح« لالنتخاب »فت

وكذلــك  املرشــحة  األســماء  اســتعراض  مت  حيــث 
ــة  ــداف الوطني ــزز األه ــم وتع ــي تدع ــات الت االقتراح
والتــي حتقــق أهــداف وتطلعــات الشــعب الفلســطيني 
القــدس  وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه  بإقامــة 
والشــعب  األرض  وحــدة  علــى  حفاظــا  الشــرقية، 

واملقدســات.
105  جريدة األيام
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ــود  ــح« اجله ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــي اللجن ــا حتي كم
ــا  ــة والقاعدية، وجهوده ــر القيادي ــة األط ــة لكاف اخلالق
ــاز  ــة إلجن ــام املاضي ــالل األي ــا خ ــي بذلته ــرة الت الكبي

ــعبنا.106 ــات ش ــن طموح ــر ع ــة تعب قائم

اعتقــال مواطــن بدعــوى محاولــة دهــس جنــود 
ومســتوطنون ينصبــون خيامــاً شــرق بيــت 

حلــم

ــاً  اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، مواطن
ــرب  ــود بالق ــن اجلن ــدد م ــس ع ــه ده ــتباه مبحاولت لالش
ــى  ــة عل ــم« املقام ــه أدومي ــتوطنة »معالي ــن مس م

ــدس. ــرق الق ــني ش ــي املواطن أراض

وذكــرت مصــادر عبريــة، نقــالً عــن جيــش االحتــالل، أنــه 
»اعتقــل مواطنــاً يشــتبه فــي محاولتــه دهــس جنــود 
بالقــرب فــي حديقــة »عــني مابــوع« باملســتوطنة، 
ــود  ــن اجلن ــدد م ــو ع ــيارته نح ــريع س ــام بتس ــث ق حي
ســيارات  بعــدة  واصطــدم  املــكان،  فــي  تواجــدوا 
ــه  ــم اعتقال ــل أن يت ــات قب ــوع إصاب ــرائيلية دون وق إس

ــق«. ــه للتحقي ونقل

وأوضحــت املصــادر ذاتهــا، أنــه مت فتــح حتقيــق للتأكــد 
ــس  ــاول ده ــد ح ــائق ق ــون الس ــة أن يك ــن إمكاني م

ــادي. ــير ع ــادث س ــرد ح ــه مج ــود، أم أن اجلن

ــة  ــالل فعالي ــوات االحت ــت ق ــه، قمع ــار ذات ــي اإلط وف
ملناســبة عيــد األم فــي بلــدة الطــور فــي املدينــة 

املقدســة.

إحــدى  وهــي  الصيــاد  صابريــن  املواطنــة  وقالــت 
القائمــات علــى الفعاليــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
ــور،  ــدة الط ــي بل ــوي ف ــز النس ــه املرك ــاً أقام معرض
وحتديــداً فــي ملعــب اللوثــري، وأجبــرت املشــاركني علــى 

ــوة. ــكان بالق ــادرة امل مغ

ــز  ــرة املرك ــت مدي ــالل اعتقل ــوات االحت ــت: إن ق وأضاف
ــاً(،  ــي )26 عام ــك املغرب ــاب مال ــاد، والش ــالص الصي إخ
ــه  ــى إصابت ــا أدى إل ــرب، م ــه بالض ــداء علي ــد االعت بع

ــوض. برض

يذكــر أن قــوات االحتــالل قمعــت، مطلــع الشــهر 
احلالــي، فعاليــة نســوية ملناســبة الثامــن مــن آذار 
»يــوم املــرأة العاملــي«، فــي الطــور، واعتقلــت ســيدتني 
ــس  ــى مالب ــتولت عل ــاركات، واس ــى املش ــدت عل واعت

ــرض. ــات املع ــة، ومحتوي ــطينية تراثي فلس

اقتحامــاً جديــداً  كمــا شــهد املســجد األقصــى 

106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 للمستوطنني، بحماية من شرطة االحتالل. 
ــأن 66 مســتوطناً،  ــرة األوقــاف اإلســالمية ب وأفــادت دائ
ــة،  ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــى م ــات األقص ــوا باح اقتحم

ــكان.107 ــي امل ــة ف ــاً تلمودي وأدوا طقوس

الثاثاء 2021/3/30

أبــو هولــي فــي يــوم األرض: شــعبنا ســيواصل 
الصمــود والثبــات علــى أرضــه رغــم مخططات 

االحتال

ــر،  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــد عض أك
ــي، أن  ــو هول ــد أب ــني احم ــؤون الالجئ ــرة ش ــس دائ رئي
شــعبنا ســيواصل معركــة البقــاء والثبــات علــى 
ــر  ــد، والتهجي ــي مواجهــة االســتيطان والتهوي أرض، ف

ــري. القس

ــرى  ــبة الذك ــدر ملناس ــان ص ــي بي ــي، ف ــو هول ــا أب ودع
الـــ45 ليــوم األرض، التــي تصــادف اليــوم الثالثــاء، إلــى 
ــالل  ــد االحت ــعبية ض ــة الش ــد املقاوم ــرورة تصعي ض
ــطينية.  ــى األرض الفلس ــتيطانية عل ــاريعه االس ومش

وأضــاف »فــي مثــل هــذا اليــوم مــن العــام 1976 
انتفضــت جماهيــر شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجــده 
ــا،  ــة، وكفــر كن ــل، وســخنني، وعراب ــث، واجللي فــي املثل
ــاع  ــة، وقط ــة الغربي ــي الضف ــا، وف ــر حن ــة، ودي والطيب
ــب،  ــت للنه ــي تعرض ــم الت ــن أرضه ــاع ع ــزة، للدف غ
والســلب، واالســتيالء مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي، 
وإلســقاط وثيقــة »كينــغ« التــي تضمنــت تهويــد 
ــغ ســكانها  ــى أراضيهــا، وتفري ــل، واالســتيالء عل اجللي
املســتوطنات  مــن  املزيــد  وإقامــة  الفلســطينيني، 

ــا ». ــة عليه اليهودي

فــي  فارقــة  األرض عالمــة  يــوم   وأضــاف« شــكل 
تاريــخ نضــال شــعبنا فــي أراضــي عــام 48، وفــي 
ــه،  ــه، وتالحم ــد وحدت ــزة، وجس ــة، وغ ــة الغربي الضف
وعمــق انتمائــه الوطنــي لفلســطني، ورفضــه املطلــق 
لالســتيالء علــى مــا تبقــى مــن أرضــه، وتأكيــداً علــى 
ــهداء  ــده الش ــذي جس ــطيني ال ــدم الفلس ــدة ال وح

ــد«.  ــوم اخلال ــذا الي ــي ه ــقطوا ف ــن س الذي

وأكــد أن ارادة وصمــود شــعبنا التــي اســقطت مشــروع 
تهويــد اجلليــل فــي العــام 1976، وانتصــرت فــي اخلــان 
األحمــر، ســوف تنتصــر فــي حــي الشــيخ جــراح، 
الــذي يتعــرض خملطــط عنصــري يســتهدف أكثــر 
ــددون  ــزال مه ــي 28 من ــون ف ــي يقطن ــن 500 مقدس م
ــات  ــتوطنني، واجلمعي ــح املس ــالء لصال ــرد واإلخ بالط

107  جريدة األيام
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االستيطانية.   

وأشــار أبــو هولــي الــى أن شــعبنا الفلســطيني ال يــزال 
يواجــه عبــر نضالــه املشــروع وهــو يحيــي هــذه الذكرى 
القســري،  والترحيــل  العرقــي،  التطهيــر  سياســة 
ــات  ــب، والتجمع ــرى النق ــي ق ــوت ف ــن البي ــالء م واالخ
البدويــة، واالحيــاء املقدســية فــي حــي البســتان، 
ــزال  ــذي ال ي ــت ال ــي الوق ــراح، ف ــيخ ج ــلوان، والش وس
فيــه اجملتمــع الدولــي ينتهــج سياســة الصمــت امــام 
ــة  ــر احلماي ــا او توفي ــن وقفه ــز ع ــم، ويعج ــذه اجلرائ ه

الدوليــة لشــعبنا. 

كما شــدد علــى ضــرورة التالحــم الرســمي والشــعبي، 
ــا  ــي عنوانه ــة والت ــة الوطني ــول القضي ــاف ح وااللتف

الرئيســي واألهــم هــو األرض.

وطالــب أبــو هولــي األمــني العــام لــألمم املتحــدة 
ــد  ــاه تصاع ــؤولياته جت ــش القيام مبس ــو غوتيري أنطوني
وتيــرة اجلرائــم اإلســرائيلية ضــد شــعبنا الفلســطيني 
ــى وقــف  ــا مجلــس األمــن بالعمــل عل وأرضــه، مطالًب
لشــعبنا  الدوليــة  احلمايــة  وتوفيــر  االســتيطان 

الفلســطيني. 108

مســتوطنون يقتحمــون موقعــا فــي جبــل 
عيبــال وصــد محاولــة اقتحــام أخــرى فــي 

قريــة الناقــورة

ــاً فــي  اقتحــم مئــات املســتوطنني، أمــس، موقعــاً أثري
جبــل عيبــال مبحافظــة نابلــس، فــي الوقــت الــذي متكن 
فيــه أهالــي قريــة الناقــورة، شــمال غربــي نابلــس، مــن 
ــي  ــاً ف ــاً أثري ــتوطنني موقع ــام مس ــة دون اقتح احليلول
القريــة بعــد أن هبــوا إلــى املوقــع املســتهدف فــور ورود 
ــي  ــك ف ــاء ذل ــه، ج ــتوطنني اقتحام ــة املس ــاء بني األنب
وقــت واصلــت فيــه قــوات االحتــالل اعتداءاتهــا بحــق 
أهالــي مســافر يطــا وأخطــرت خاللهــا، أمــس، بوقــف 
العمــل فــي اســتصالح أرض زراعيــة وصــادرت جرافــة.

فقــد اقتحــم مئــات املســتوطنني موقــع برنــاط األثــري 
بقريــة عصيــرة الشــمالية فــي جبــل عيبــال بنابلــس.

وذكــرت مصــادر محليــة أن مئــات املســتوطنني وصلــوا 
ــع  ــري الواق ــع األث ــى املوق ــالت إل ــة وحاف ــات ناري بدراج

علــى قمــة جبــل عيبــال.

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل انتشــرت بشــكل 
كثيــف فــي الطرقــات والشــوارع احمليطــة باملوقــع 
ــى  ــم إل ــي طريقه ــتوطنني ف ــة للمس ــني احلماي لتأم

108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــري. ــع األث املوق

يذكــر أن هــذه هــي أول مــرة يشــارك بهــا هــذا العــدد 
مــن املســتوطنني فــي اقتحــام هــذا املوقــع.

ــي  ــت ف ــد أعلن ــالل« ق ــة الت ــات »فتي ــت مجموع وكان
وقــت ســابق عــن نيتهــا اقتحــام جبــل عيبــال للوصــول 
إلــى املوقــع األثــري الــذي يزعــم املســتوطنون أنــه يعــود 

ملذبــح يوشــع بــن نــون.

وفــي قريــة الناقــورة، شــمال غربــي نابلــس، هــب 
ــي  ــل الوطن ــل العم ــطاء فصائ ــة ونش ــي القري أهال
إلــى جبــل الشــيخ الشــعلة بعــد أن دعــت مجموعــات 
ــة  ــة الواقع ــة األثري ــام القلع ــى اقتح ــتوطنني إل املس

ــه.109 ــي قمت ف

االحتــال يضيــف 9 شــهور جديــدة علــى مــدة 
ــة 81  ــدرج البالغ ــى خ ــير مصطف ــم األس حك

عامــا

أفــاد نــادي األســير، اليــوم الثالثــاء، بــأن ســلطات 
ــدة  ــى م ــهور عل ــت 9 ش ــرائيلي أضاف ــالل اإلس االحت
حكــم األســير مصطفــى خــدرج البالغــة 18 عامــا.

ــن  ــه كان م ــه، أن ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
املفتــرض أن يتــم اإلفــراج عــن خــدرج خــالل شــهر آذار/ 

ــه. ــدة حكم ــاء م ــد قض ــاري، بع ــارس اجل م

يُشــار إلــى أن األســير خــدرج )37 عامــا( مــن قلقيليــة، 
ــه،  ــة اعتقال ــالل عملي ــام 2003، وخ ــذ ع ــل من معتق
ــة  ــاء متفرق ــي أنح ــة ف ــن 15 رصاص ــر م ــب بأكث أُصي
ــه،  ــي حين ــاٍس ف ــٍق ق ــرض لتحقي ــده، وتع ــي جس ف

ــدو”.110 ــجن »مج ــي س ــوم ف ــع الي ويقب

األربعاء 2021/3/31

9176 وحــدة اســتيطانية مت بناؤهــا و951.21 
ــام 0202 ــي الع ــا ف ــة عليه ــرى املصادق ج

ــالل  ــلطات االحت ــاء إن س ــزي لإلحص ــاز املرك ــال اجله ق
اإلســرائيلي تســتغل بشــكل مباشــر مــا نســبته 
76% مــن مجمــل مســاحة الضفــة الغربيــة املصنفــة 
)ج(، والتــي تخضــع بالكامــل لســيطرتها علــى األمــن 
ــة  ــاء، إذ تســيطر اجملالــس اإلقليمي والتحخطيــط والبن
للمســتعمرات علــى 63% منهــا، فيمــا بلغــت مســاحة 
ــي  ــرائيلية ف ــتعمرات اإلس ــي املس ــوذ ف ــق النف مناط
واخملصصــة  املغلقــة  املســاحات  )تشــمل  الضفــة 

109  جريدة األيام
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ــا  ــم2 كم ــو 542 ك ــتعمرات(، نح ــذه املس ــيع ه لتوس
هــو احلــال فــي نهايــة العــام 2020، ومتثــل مــا نســبته 
ــح  ــة، وأوض ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس ــي 10% م حوال
ــرى  ــبة الذك ــدر ملناس ــه، ص ــر ل ــي تقري ــاء« ف »اإلحص
التــي  األرض،  ليــوم  واألربعــون  الســنوية اخلامســة 
املســتولى  املســاحات  أن  الثالثــاء،  أمــس  صادفــت 
عليهــا ألغــراض القواعــد العســكرية ومواقــع التدريــب 
ــة  ــاحة الضف ــن مس ــي 18% م ــل حوال ــكري متث العس
الغربيــة، باإلضافــة إلــى جــدار الضــم والتوســع الــذي 
عــزل أكثــر مــن 10% مــن مســاحتها، وتضــرر مــا يزيــد 
علــى 219 جتمعــاً فلســطينياً جــراء إقامــة اجلــدار، كمــا 
ــي  ــى حوال ــتيالء عل ــالل باالس ــلطات االحت ــت س قام

ــطينية.111 ــي الفلس ــن األراض ــاً م 8.830 دومن

إعانهــا  مت  دومن   002.11 إلــى  باإلضافــة 
لاســتياء  متهيــداً  طبيعيــة،  كمحميــات 

. عليهــا

وفيمــا يلــي مجمــل مــا تناولــه تقريــر اإلحصــاء بهــذا 
اخلصــوص: 

االحتــالل اإلســرائيلي يســيطر علــى 85% مــن أرض 
فلســطني التاريخيــة بلــغ عــدد الفلســطينيني املقــدر 
نهايــة عــام 2020 حوالــي 13.7 مليــون، يعيــش 5.2 
مليــون منهــم فــي دولــة فلســطني، وحوالــي 1.6 
مليــون فلســطيني فــي أراضــي 1948، فيمــا بلــغ عــدد 
الفلســطينيني فــي الــدول األجنبيــة حوالــي 738 ألفــاً، 
ــن  ــن 85% م ــر م ــرائيلي أكث ــالل اإلس ــتغل االحت ويس
املســاحة الكليــة لألراضــي فــي فلســطني التاريخيــة، 
ــداب  ــد االنت ــي عه ــود ف ــى أن اليه ــارة إل ــدر اإلش وجت
ــي اســتغلوا فقــط 1.682 كــم2 شــكلت مــا  البريطان

ــة. ــطني التاريخي ــن أرض فلس ــبته 6.2% م نس

املستعمرات اإلسرائيلية: توسع مستمر.

بلــغ عــدد املواقــع االســتعمارية والقواعــد العســكرية 
اإلســرائيلية فــي نهايــة العــام 1.19 فــي الضفــة 461 
ــة مت  ــؤرة مأهول ــتعمرة و26 ب ــا 151 مس ــاً، منه موقع
ــة، و140  ــتعمرات قائم ــة ملس ــاء تابع ــا كأحي اعتباره
بــؤرة اســتعمارية، أمــا فيمــا يتعلــق بعدد املســتعمرات 
ــغ 688.262 مســتعمراً،  فــي الضفــة الغربيــة فقــد بل
ــكاني  ــو س ــدل من ــام 2019، مبع ــة الع ــي نهاي ــك ف وذل
يصــل إلــى نحــو 2.6% ويشــكل اســتقدام اليهــود مــن 
اخلــارج أكثــر مــن ثلــث صافــي معــدل النمــو الســكاني 

بدولــة االحتــالل. 

ويتضــح مــن البياناتــت أن حوالــي 46% من املســتعمرين 
111  جريدة القدس

يســكنون فــي محافظــة القــدس، حيــث بلــغ عددهــم 
مســتعمراً   232.093 منهــم  مســتعمراً،   316.176
فــي القــدس، وتشــكل نســبة املســتعمرين إلــى 
ــتعمراً،  ــي 23 مس ــة حوال ــي الضف ــطينيني ف الفلس
مقابــل كل 100 فلســطيني، فــي حــني بلغــت أعالهــا 
فــي محافظــة القــدس حوالــي 69 مســتعمراً مقابــل 

كل 100 فلســطيني.

ــرة  ــي وتي ــرة ف ــادة كبي ــي 2020 زي ــام املاض ــهد الع وش
بنــاء وتوســيع املســتعمرات اإلســرائيلية فــي الضفــة 
الغربيــة، حيــث صادقــت ســلطات االحتــالل علــى بنــاء 
ــى  ــة عل ــت املصادق ــا مت ــتعمارية، م ــدة اس 6.719 وح
مخططــات تتضمــن 12.159 وحــدة اســتعمارية أخــرى 
ــؤرة  ــة 11 ب ــى إقام ــة إل ــه، باإلضاف ــام نفس ــالل الع خ

ــدة. ــتعمارية جدي اس

نفــذ املســتعمرون حتــت حمايــة جيــش االحتــالل 
املواطنــني  بحــق  اعتــداء   1.090 اإلســرائيلي 
الفلســطينيني وممتلكاتهــم خــالل العــام 2020، بزيــادة 
بلغــت 9% عــن العــام 2019، وتنوعــت االعتــداءات بــني 
اقتــالع وتدميــر وحــرق 8.925 شــجرة، وتنفيــذ 21 عملية 
دعــس، و8 محــاوالت اختطــاف، و26 عمليــة إطــالق نــار، 
ــلم  ــم تس ــني، ول ــي املواطن ــف ألراض ــة جتري و47 عملي
املواشــي مــن هــذه االعتــداءات حيــث مت قتــل وســرقة 
ــر  ــرق وتدمي ــى ح ــة إل ــية، باإلضاف ــن املاش 445 راس م

ــني. ــة للمواطن ــيارة ومركب ــاب 350 س وإعط

وقــام االحتــالل اإلســرائيلية خــالل العــام 2020 بهــدم 
وتدميــر 976 مبنــى، منهــا حوالــي 30% فــي محافظــة 
ــى  ــا 180 مبن ــدم، منه ــة ه ــع 296 عملي ــدس، بواق الق
ــات  ــدد عملي ــغ ع ــدس، وبل ــة الق ــاء مدين ــل أحي داخ
للمبانــي  ذاتــي  هــدم  عمليــة   89 الذاتــي  الهــدم 
ــدس.  ــة الق ــي محافظ ــا ف ــع معظمه ــطينية يق الفلس

ــدس  ــي الق ــع 19% ف ــدم بواق ــات اله ــت عملي وتوزع
الشــرقية، باإلضافــة إلــى 79% فــي املناطــق املصنفــة 
»ج«، ونحــو 2% مــن عمليــات الهــدم فــي املناطــق 

)أ(، و)ب(. املصنفــة 

ووثقــت أوتشــا أن نحــو 851 منشــأة مت هدمهــا خــالل 
العــام 2020، منهــا 157 منشــأة ممولــة مــن املانحــني مما 
أدى لتهجيــر 1.001 مواطــن، وتأثــر 5.389 آخريــن، مثلــت 
ــات  ــة لعملي ــورة احلي ــور األردن الص ــة بغ ــة حمص خرب
الهــدم املمنهجــة، والتــي مت هدمهــا ثــالث مــرات خــالل 
الربــع األخيــر مــن عــام 2020، حيــث يقطــن فــي خربــة 
حمصــة عشــرات العائــالت مــن بينهــم مــا يزيــد علــى 

40 طفــالً.
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ــذ  ــرب من ــطينيني والع ــهداء الفلس ــدد الش ــغ ع وبل
)داخــل وخــارج  اليــوم  النكبــة عــام 1948 وحتــى 
فلســطني( نحــو مئــة ألــف شــهيد، فيمــا بلــغ عــدد 
الشــهداء منــذ بدايــة انتفاضــة األقصــى 10.969 
شــهيداً، خــالل الفتــرة 2000/9/29 وحتــى 2020/12/31.

ــة  ــوام دموي ــر األع ــام 2014 كان أكث ــى أن الع ــار إل يش
حيــث ارتقــى 2.240 شــهيداً منهــم 2.181 استشــهدوا 
فــي قطــاع غــزة غالبيتهــم استشــهدوا خــالل العدوان 
ــغ  ــد بل ــام 2020 فق ــالل الع ــا خ ــزة، أم ــاع غ ــى قط عل
ــا  ــام 2020، أم ــالل الع ــاً خ ــى 1.650 جريح ــدد اجلرح ع
عــدد األســرى فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي نهايــة 
ــيراً  ــم 170 أس ــير )منه ــغ 4.400 أس ــام 2020 فبل الع
ــى 35 أســيرة مــن بينهــم  ــة إل مــن األطفــال، باإلضاف
12 أســيرة أمهــات(، أمــا عــدد حــاالت االعتقــال فبلغــت 
4.634 حالــة خــالل العــام 2020، مــن بينهــم 543 طفــالً 
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يــوم  فــي  وإصابــات  ومواجهــات  مســيرات 
األرض االحتــال يحمــي اقتحــام املســتوطنن 

لسبســطية

ــة  ــاق متفاوت ــاالت اختن ــني بح ــرات املواطن ــب عش أصي
ــي  ــوم األرض ف ــاء لي ــت إحي ــيرة خرج ــع مس ــالل قم خ
بلــدة سبســطية، تصــدى املشــاركون فيهــا القتحــام 
وخــالل  األثــري،  موقعهــا  املســتوطنني  عشــرات 
مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــالل بلــدة 
طمــون، جنــوب طوبــاس، فــي الوقــت الذي أخطــرت فيه 
بوقــف بنــاء جــدار اســتنادي فــي بلــدة تقــوع، جــاء ذلك 
فــي وقــت عمــت فيــه الفعاليــات الشــعبية مختلــف 

 احملافظات إحياء لذكرى يوم األرض اخلالد. 
ــة، إن  ــادر محلي ــت مص ــطية، قال ــدة سبس ــي بل فف
عشــرات املســتوطنني اقتحمــوا املوقــع األثــري، وســط 
ــي  ــالل، الت ــوات االحت ــن ق ــددة م ــة مش ــراءات أمني إج
ــاالت  ــة احتف ــني، إلقام ــام املواطن ــع أم ــت املوق أغلق

ــة. ــي املنطق ــم ف له

وأشــارت إلــى أن مســيرة شــعبية انطلقــت مــن وســط 
البلــدة باجتــاه املوقــع األثــري إحيــاء ليــوم ألرض وتنديــدا 
املســتوطنون  يشــنها  التــي  الشرســة  بالهجمــة 

ــري. ــع األث ــى املوق ــيطرة عل ــالل للس وســلطات االحت

ــاركني  ــت املش ــالل هاجم ــوات االحت ــى أن ق ــت إل ولفت
فــي املســيرة واســتهدفتهم بالرصــاص وقنابــل الغــاز 
املســيل للدمــوع، والصــوت، مــا أدى إلصابــة عــدد 
منهــم بحــاالت اختنــاق، فــي الوقــت الــذي أمنــت فيــه 
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ــع. ــتوطنني للموق ــرات املس ــام عش اقتح

وقالــت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، إن املســيرة 
انطلقــت إحيــاء ليــوم األرض ورفضــاً خملططــات االحتالل 
فــي سبســطية وتأكيــداً علــى هويتهــا الفلســطينية 
واســتمرار مقاومــة اخملططــات االســتعمارية اإلحالليــة.

ــات  ــطية ب ــي سبس ــري ف ــع األث ــى أن املوق ــارت إل وأش
محــل أطمــاع املســتوطنني بدعــم مــن حكومــة 
االحتــالل التــي تؤمــن احلمايــة القتحامات املســتوطنني 

ــة. ــع األثري ــى املواق ــيطرة عل ــى الس ــجعهم عل وتش

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

ــاس. ــوب طوب ــون جن طم

ــي  ــال بن ــاس كم ــي طوب ــير ف ــادي األس ــر ن ــاد مدي وأف
ــي  ــازل ف ــدة من ــت ع ــالل دهم ــوات االحت ــأن ق ــودة، ب ع

ــا. ــت مبحتوياته ــدة، وعبث البل

وأشــار إلــى أن مواجهــات اندلعــت بــني قــوات االحتــالل 
ــالل  ــود االحت ــا جن ــق خالله ــدة، أطل ــن البل ــبان م وش
ــوع  ــى وق ــا أدى إل ــوع، م ــيل للدم ــاز املس ــل الغ قناب

ــاق. ــات باالختن إصاب

وفــي بلــدة تقــوع، شــرق بيــت حلــم، أخطــرت ســلطات 
االحتــالل بوقــف البنــاء فــي جــدار اســتنادي.

وأفــاد مديــر بلديــة تقــوع تيســير أبــو مفــرّح بــأن قــوات 
ــرة  ــي التعام ــامي عل ــن س ــرت املواط ــالل أخط االحت
بوقــف البنــاء فــي جــدار اســتنادي حــول قطعــة أرض 
ميلكهــا فــي منطقــة خربــة الديــر غربــا؛ بحجــة عــدم 

الترخيــص.

يشــار إلــى أن بلــدة تقــوع تتعــرض منــذ فتــرة ملضايقات 
جّمــة مــن االحتــالل ومســتوطنيه، آخرهــا قبــل يومــني 

متثلــت بنصــب خيمــة فــي منطقــة بريـّـة تقوع.

فــي اإلطــار، عمــت مختلــف احملافظــات فعاليــات 
خاللهــا  زرع  األرض،  يــوم  لذكــرى  إحيــاء  شــعبية 
املواطنــون أشــتال الزيتــون والســرو بأســماء الشــهداء 

تأكيــداً علــى متســكهم بــاألرض.113

113  جريدة األيام
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بإصابتهــا  متأثــرة  مواطنــة  استشــهاد 
ــم  ــم بزع ــت حل ــوب بي ــال جن ــاص االحت برص

طعــن محاولــة 

ــول  ــى زع ــد موس ــاب محم ــة رح ــهدت املواطن استش
)60 عامــاً( مــن بلــدة نحالــني غــرب بيــت حلــم، مســاء 
ــالل  ــش االحت ــاص جي ــا برص ــرة بإصابته ــس، متأث أم
عنــد مفتــرق غــوش عتصيــون جنــوب بيــت حلــم، 

ــس. ــاح أم صب

مواطنــة  جتــاه  النــار  االحتــالل  جيــش  وأطلــق 
ــتيطاني  ــع االس ــرق اجملم ــرب مف ــس ق ــطينية، أم فلس

عتصيــون«. »غــوش 

وأدعــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبريــة أن 
املــرأة الفلســطينية حاولــت مهاجمــة جنــود االحتــالل 

ــون«. ــوش عتصي ــرق »غ ــى مفت ــكني عل بس

وبحســب مصــادر طبيــة إســرائيلية، لــم يصــب أي مــن 
ــي  ــدوا ف ــن تواج ــالل الذي ــود االحت ــتوطنني أو جن املس

املــكان، بينمــا مت إطــالق النــار صــوب املســنة رحــاب.

ومت نقــل املواطنــة إلــى مستشــفى »شــعاريه تصديــق« 
ــت  ــا وصف ــاً أن اصابته ــالج، علم ــي الع ــدس لتلق بالق
متأثــرة  هنــاك  استشــهدت  أنهــا  إال  باخلطيــرة، 

ــا. بإصابته

وادعــت وســائل إعــالم إســرائيلية أنهــا تســلحت 
بســكني وحاولــت طعــن جنــود تواجــدوا بنقطــة 

عســكرية فــي املــكان.

ــي  ــرائيلي، ف ــالل اإلس ــش االحت ــم جي ــه، زع ــن جانب م
بيانــه لوســائل اإلعــالم، أنــه مت االشــتباه مبســنة 
فلســطينية بحوزتهــا ســكني، وكانــت بصــدد تنفيــذ 
عمليــة طعــن، وقــام أحــد اجلنــود فــي املــكان بإطــالق 

ــا. ــا بقدميه ــا وإصابته ــار صوبه الن

وقبــل 3 أيــام، أصيــب فلســطيني بجــراح خطيــرة، إثــر 
إطــالق النــار صوبــه مــن قبــل شــرطة االحتــالل، بادعــاء 
ــتوطنة  ــرب مس ــن ق ــة طع ــذ عملي ــاول تنفي ــه ح أن
»أفــرات« فــي اجملمــع االســتيطاني »غــوش عتصيــون«.

وزعمــت شــرطة االحتــالل، فــي بيــان، أن شــخصاً حــاول 
طعــن شــرطي وجنــدي فــي مفتــرق غــوش عتصيــون 

بآلــة حــادة كانــت بحوزتــه«.1

1  جريدة األيام

إصابــة 3 مســتوطنني بعمليــة إطــالق نــار فــي حاجــز 
زعتــرة االحتــالل يشــن حملــة مداهمــات مبحيــط 

ــات  ــوع إصاب ــس ووق نابل

أصيــب 3 مســتوطنني، مســاء أمــس، فــي عمليــة 
ــب  ــس، وبحس ــوب نابل ــرة، جن ــز زعت ــي حاج ــالق ف إط
ــني  ــني املصاب ــن ب ــة م ــإن حال ــة، ف ــاة »12« العبري قن
حرجــة، وأخــرى خطيــرة، فــي حــني أن الثالثــة أصيبــت 

ــة. ــى طفيف ــطة إل ــروح متوس بج

ــة  ــد محط ــع عن ــوم وق ــى أن الهج ــاة إل ــارت القن وأش
للحافــالت كان يتجمــع عندهــا عــدد مــن املســتوطنني، 

فــي منطقــة قريــة مــن مفتــرق زعتــرة.

واوضحــت أن شــاباً فلســطينياً نــزل مــن ســيارة وفتــح 
ــن  ــتوطنني املتواجدي ــاه املس ــالحه باجت ــن س ــار م الن
ــات  ــم إصاب ــة، وأصابه ــني ثاني ــدة ثالث ــز مل ــى احلاج عل

ــكان. ــن امل ــالم م ــحب بس ــل أن ينس ــرة قب مباش

ــرعة  ــة مس ــإن مركب ــة، ف ــات األولي ــاً للتحقيق ووفق
وصلــت للمــكان وتوقفــت قبالــة املســتوطنني الثالثــة 

ــة جــداً جتــاه املســتوطنني. ــار قليل ــى بعــد أمت عل

ــت ســيارة  ــان: »وصل ــي بي ــال اجليــش اإلســرائيلي ف وق
ــار باجتــاه  مشــبوهة إلــى مفتــرق الطــرق وأطلقــت الن

ــكان«. ــي امل ــن ف ــرائيليني متواجدي ــني إس مدني

وأضــاف: »ردت قــوات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي بإطــالق 
النــار علــى الســيارة املشــبوهة التــي هربــت مــن مكان 

2 احلادثة«.

مركــز ســياحي أســفل »البــراق« ميحــو معاملــه 
ويهــود حضــارة القــدس

للمســجد  الغربــي  اجلــدار  البــراق  أســفل حائــط 
األقصــى املبــارك، يعمــل االحتــالل اإلســرائيلي بشــكل 
متســارع، علــى إنشــاء مركــز ســياحي تهويــدي، كــي 
ــى  ــاهد عل ــالمية الش ــة اإلس ــم املنطق ــو معال ميح
عروبــة وتاريــخ مدينــة القــدس احملتلــة، ويهــود حضارتها 
ــس. ــا« أم ــة »صف ــرته وكال ــر نش ــب تقري ــة، حس العريق

وحائــط البــراق هــو جــزء ال يتجــزأ مــن املســجد 
األقصــى، ويعتبــر مــن أشــهر معالــم مدينــة القــدس، 
ســيطر عليــه االحتــالل عــام 1967، ويســعى إلــى 

ــالمية. ــه اإلس ــر هويت ــل وتزوي ــده بالكام تهوي

ــلمني،  ــدى املس ــرة ل ــة كبي ــة ومكان ــب أهمي ويكتس
وأخــذت  واملعــراج«،  »اإلســراء  مبعجــزة  الرتباطــه 

2  جريدة األيام
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تســمية مــن ربــط الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
دابتــه التــي أســرى بهــا ليــالً مــن مكــة إلــى املســجد 

ــط. ــذا احلائ ــى ه ــة عل ــي حلق ــى، ف األقص

ومنــذ احتــالل القــدس عــام 1967، وحائــط البــراق 
ــات واســطة  ــد وأنفــاق وحفري يتعــرض لعمليــات تهوي
النطــاق، مــا أدى لتغييــر املشــهد العــام وطمــس 
املعالــم العربيــة واإلســالمية فــي املنطقــة، فــي 
ــة. ــة الدولي ــني واألنظم ــة القوان ــة لكاف ــة واضح مخالف

ويتحــدث الباحــث فــي شــؤون القــدس فخــري أبــو دياب 
ــالً أن  ــدي، قائ ــياحي التهوي ــز الس ــل املرك ــن تفاصي »ع
ســلطات االحتــالل اســتغلت فتــرة »كورونــا« وانخفاض 
ــة القــدس، لإلســراع فــي  حركــة الســياحة فــي مدين
إقامــة مركــز ســياحي تهويــدي أســفل ســاحة البــراق.3

اشــتية يطالــب أوروبــا بالضغــط علــى إســرائيل 
للســماح بإجــراء االنتخابــات فــي القــدس

ــل  ــه »مت تأجي ــتية، إن ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ق
االنتخابــات وليــس إلغاؤهــا، ونطالــب أوروبــا باســتمرار 
مســاعيها بالضغــط علــى إســرائيل للمســاح بعقــد 
ــا  ــاركة أهلن ــان مش ــدس، وضم ــي الق ــات ف االنتخاب

ــيحاً.  ــا وترش ــا انتخاب فيه

ــدى  ــي ل ــاد األوروب ــل االحت ــه ممث ــالل لقائ ــك خ ــاء ذل ج
فلســطني ســفن كــون بورغســدوف، أمــس األحــد فــي 
مكتبــه بــرام اهلل، وثمــن رئيــس الــوزراء موقــف االحتــاد 
األوروبــي الداعــم لعقــد االنتخابــات واجنازهــا فــي كافة 
ــرقية،  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــطينية مب ــي الفلس األراض
ولتعزيــز قيــم العدالــة والســالم وإرســاء الدميقراطيــة، 
ــى  ــول عل ــطيني باحلص ــعب الفلس ــق الش ــم ح ودع
ــدوف  ــع بورغس ــتية م ــث اش ــتقلة، وبح ــه املس دولت
ــي  ــاه ف ــة املي ــة حتلي ــاء محط ــة إلنش ــود املبذول اجله
قطــاع غــزة بقيمــة 600 مليــون دوالر، يســاهم االحتــاد 
األوروبــي منهــا بقيمــة 150 مليــون يــورو، إضافــة إلــى 
ــي  ــاء ف ــد الكهرب ــة تولي ــاز حملط ــل الغ ــروع توصي مش
القطــاع، وهــو مشــروع أوروبــي قطــري لتخفيــف أزمــة 

ــاء فــي القطــاع.4 الكهرب

االحتال يعتقل 91 مواطنا من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم االثنني، 19 
مواطنــا مــن مناطــق متفرقــة فــي الضفــة الغربية.

ــابني  ــالل الش ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــي بي ف
مهنــد جمــال نــواورة )25 عامــا(، وابراهيــم ناصــر 

3  جريدة القدس
4  جريدة القدس

ــي  ــا ف ــي ذويهم ــم منزل ــد ده ــا(، بع ــان )22 عام الوردي
املدينــة، وتفتيشــهما.

ــك  ــاب مال ــوات الش ــك الق ــت تل ــس، اعتقل ــي نابل وف
جميــل يوســف الشــرقاوي )25 عامــا(، علــى حاجــز ديــر 

شــرف غربًــا، وهــو مــن ســكان عســكر اجلديــد.

ــت 10  ــا، واعتقل ــود جنوبً ــة جال ــت قري ــا اقتحم  فيم
ــمير  ــاد، وس ــان عب ــرح فرح ــيم ف ــني، وهم: نس مواطن
ــاد،  ــان عب ــامي فرح ــد س ــاد، ومحم ــان عب ــامي فرح س
وركان شــاهر يونــس فهيــدات، ومحمــود شــاهر يونــس 
ــد  ــدات، ومحم ــس فهي ــاهر يون ــم ش ــدات، وابراهي فهي
كمــال فرحــان عبــاد، ووليــد عبــد الكــرمي محمــد 
حمــود، ويوســف ناجــح محمــد حمــود، ومحمــد احمــد 

ــر. ــوب مطي يعق

وفــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل كال مــن: عبــد 
ــن  ــارك، وأمي ــزة مب ــد حم ــب، ومحم ــني اخلطي اهلل حس
ــك  ــب، وذل ــد اخلطي ــد احلمي ــدمي عب ــاب، ون ــر عق خض
عقــب دهــم منــازل ذويهــم فــي بلــدة حزمــا، والشــاب 
ــزل  ــم من ــش وده ــب تفتي ــدرة، عق ــد اله ــدي خال مج

ــور. ــدة الط ــي بل ــاكنيه ف ــتجواب س ــه واس ذوي

وفــي اخلليــل، اســتدعت قــوات االحتــالل األســير 
ــا(  ــي )18 عام ــل الصليب ــت جمي ــد رفع ــابق محم الس
مــن بيــت أمــر شــماال، إلــى مســتوطنة »بيتــار عليــت« 
ــت حلــم،  ــرب بي ــني غ ــي املواطن ــى أراض ــة عل املقام

ــه.5 ــب مقابلت ــه عق واعتقلت

الثالثاء  2021/5/4

خطــط اســتيطانية إلقامــة 293 وحــدة علــى 
234 دومنــا بالضفــة

أودعــت الســلطات اإلســرائيلية ثالثــة مخططــات 
اســتيطانية علــى مســاحة 432.1 وحــدة اســتيطانية 

ــة. ــة الغربي بالضف

واشــارت دائــرة اخلرائــط فــي جمعيــة الدراســات العربية 
ــتيطان  ــة لالس ــة الفرعي ــمى اللجن ــا تس ــى أن م إل
أعلنــت عــن إيــداع اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي رقــم 
ــي  ــى أراض ــة عل ــرات( املقام ــتعمرة )إف 66/5/410 ملس
ــة 193  ــاحة 128.5 دومن إلقام ــى مس ــر عل ــة اخلض قري

ــة. ــان عام ــتيطانية، ومب ــدة اس وح

ــة الفرعيــة لالســتيطان  وذكــرت أن مــا تســمى اللجن
أعلنــت عــن إيــداع اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي رقــم 
ــي  ــى أراض ــة عل ــاف( املقام ــتعمرة )عين 1/2/110 ملس

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة 179  ــاً إلقام ــاحة 290 دومن ــى مس ــني( عل ــة )رام قري
ــة.  ــات عام ــان ومؤسس ــتيطانية، ومب ــدة اس وح

ــة  ــة الفرعي ــمى اللجن ــا تس ــى أن م ــت إل ــا لفت كم
ــي  ــط الهيكل ــداع اخملط ــن إي ــت ع ــتيطان أعلن لالس
ــام  ــميعة( املق ــتعمرة )ش ــم 5/514 ملس ــي رق التفصيل
ــاحة 13.6  ــى مس ــة( عل ــة )الظاهري ــي قري ــى أراض عل

دومن إلقامــة 20 وحــدة اســتيطانية. 

وقالــت إن مــا تســمى اللجنــة الفرعيــة للطــرق 
أعلنــت عــن بــدء ســريان مفعــول اخملطــط التنظيمــي 
التفصيلــي رقــم يــش/841 إلقامــة طريــق يصــل 
قريــة  أراضــي  املقامــة علــى  )رحليــم(  مســعمرة 

)الســاوية( علــى مســاحة 5 دومنــات.6 

مخططــات جديــدة لبنــاء 329 وحــدة اســتيطانية 
ــني ــة ورام ــر والظاهري ــي اخلض ــني ف ــي مواطن ــى أراض عل

أعلنــت اللجنــة الفرعيــة لالســتيطان فــي اإلدارة 
التابعــة جليــش االحتــالل الضفــة الغربيــة، خــالل 
ــات  ــة مخطط ــداع ثالث ــن إي ــس، ع ــا ام ــة له جلس
اســتيطانية جديــدة ســتنفذ علــى مســاحة 432 
دومنــاً لبنــاء 392 وحــدة ســكنية علــى أراضــي اخلضــر 
ــي  ــني ف ــل ورام ــي اخللي ــة ف ــم والظاهري ــت حل ــي بي ف
طولكــرم، إضافــة إلــى شــق شــارع التفافــي بالســاوية 
فــي نابلــس، وأوضــح خبيــر األراضــي واالســتيطان خليل 
التفكجــي أن هــذا اإلعــالن يأتــي ملغازلــة املســتوطنني 
انتهــاء  عشــية  والصهيونــي،  العنصــري  واليمــني 
ــو  ــني نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء اإلس ــس ال ــة لرئي املهل
ــد  ــر يري ــذا األخي ــاً أن ه ــة، مضيف ــكيل احلكوم لتش
ــاب  ــى حس ــتوطنني عل ــة واملس ــزاب الديني ــم األح دع
ــتيطانية  ــاريع اس ــع مش ــطينية بدف ــي الفلس األراض

ــا.7 ــام عليه ــدة تق جدي

جلنــة بـ«كنيســت« االحتــال تصــادق علــى 
االســتيطانية  البــؤر  لشــرعنة  قانــون 

ئية ا لعشــو ا

صادقــت اللجنــة املنظمــة لـ«الكنيســت« االســرائيلي، 
اليــوم الثالثــاء، علــى دفــع ســريع ملشــروع قانــون يتيــح 
»تســوية املســتوطنات الصغيــرة« )البــؤر االســتيطانية 

العشــوائية(.

ــع  ــه موق ــا نقل ــب م ــريع، بحس ــح التش ــّوت لصال وص
ــه 13. ــا عارض ــت فيم ــو كنيس ــرب 48«، 16 عض »ع

الــوزارات  مختلــف  إلــزام  علــى  القانــون  وينــص 
6  جريدة األيام
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احلكوميــة اإلســرائيلية ذات الصلــة بتزويــد جميــع 
البنــى  العشــوائية بخدمــات  البــؤر االســتيطانية 
ــاالت  ــاه واالتص ــات، واملي ــاء، والطرق ــة، والكهرب التحتي

واملواصــالت.

ــة  ــة قانوني ــح مكان ــة مبن ــون احلكوم ــزم القان ــا يل كم
ــب  ــتيطانية مبوج ــؤر االس ــرعنة الب ــى ش ــل عل والعم
ــر  ــرائيلي املصغ ــوزاري اإلس ــس ال ــن اجملل ــادر ع ــرار ص ق
فــي  )كابينيــت(  والسياســية  األمنيــة  للشــؤون 
ــوزارات  ــى ال ــني عل ــرعنتها يتع ــى ش ــام 2017، وحت الع
ــة تقــدمي اخلدمــات األساســية للمســتوطنني  احلكومي

بالبــؤر االســتيطانية.

وبحســب معطيــات حركــة »الســالم اآلن«، فــإن هنــاك 
ــة  ــة الغربي ــوائية بالضف ــتيطانية عش ــؤرة اس 124 ب
ــن  ــعينيات م ــنوات التس ــي س ــا ف ــروع بإقامته مت الش

ــة. ــة احلكوم ــي، دون موافق ــرن املاض الق

باملقابــل فــإن هنــاك 132 مســتوطنة كبيــرة بالضفــة 
الغربيــة، أقيمــت مبوافقــة احلكومــة اإلســرائيلية.

وتشــير »الســالم اآلن« إلــى وجــود 661 ألــف مســتوطن 
بالضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس احملتلة التــي تضم 

13 مســتوطنة، يقيــم فيهــا 220 ألف مســتوطن.8

األربعاء 2021/5/5

قانــون  علــى  تصــادق  بالكنيســت  جلنــة 
العشــوائية االســتيطانية  البــؤر  لشــرعنة 

ــرائيلي،  ــت اإلس ــة للكنيس ــة املنظم ــت اللجن صادق
يتيــح  قانــون  ملشــروع  ســريع  دفــع  علــى  أمــس 
ــتيطانية  ــؤر االس ــر )الب ــتوطنات الصغي ــوية املس »تس
العشــوائية( وصــوت لصالــح التشــريع 16 عضــو 

كنيســت فيمــا عارضــه 13.

الــوزارات  مختلــف  إلــزام  علــى  القانــون  وينــص 
البــؤر  جميــع  بتزويــد  الصلــة  ذات  احلكوميــة 
ــة،  ــى التحتي ــات البن ــوائية بخدم ــتيطانية العش االس
والكهربــاء، والطرقــات، وامليــاه واالتصــاالت واملواصــالت. 

ــة  ــة قانوني ــة مبنــح مكان ــون احلكومي ــزم القان كمــا يل
ــب  ــتيطانية مبوج ــؤر االس ــرعنة الب ــى ش ــل عل والعم
ــر  ــرائيلي املصغ ــوزاري اإلس ــس ال ــن اجملل ــادر ع ــرار ص ق
فــي  »كابينيــت«  والسياســية  األمنيــة  للشــؤون 
ــوزارات  ــى ال ــني عل ــرعنتها يتع ــى ش ــام 2007، وحت الع
ــة تقــدمي اخلدمــات األساســية للمســتوطنني  احلكومي

ــيتطانية. ــؤر االس بالب
8  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وبحســب معطيــات حركــة »الســالم اآلن«، فــإن هنــان 
ــة  ــة الغربي ــوائية بالضف ــتيطانية عش ــؤرة اس 124 ب
ــن  ــعينيات م ــنوات التس ــي س ــا ف ــروع بإقامته مت الش
ــإن  ــل، ف ــة باملقاب ــة احلكوم ــي، دون موافق ــرن املاض الق
هنــاك 132 مســتوطنة كبيــرة بالضفــة الغربيــة، 
وتشــير  اإلســرائيلية.  احلكومــة  مبوافقــة  أقيمــت 
»الســالم اآلن« إلــى وجــود 661 ألف مســتوطن بالضفة 
ــم 13  ــي تض ــة الت ــدس احملتل ــا الق ــا فيه ــة، مب الغربي

ــتوطن. ــف مس ــا 220 أل ــم فيه ــتوطنة، يقي مس

ــريع  ــع س ــى دف ــة عل ــة املنظم ــت اللجن ــا صادق كم
ملشــروع قانــون يتيــح ويقيــد القانــون ســلطة احملكمــة 
العليــا فيمــا يخــص االعتــراض علــى قوانني الكنيســت 
ــع  ــا م ــل تناقضه ــي ظ ــتورية ف ــر دس ــا غي أو إعالنه

ــني أســاس.9 قوان

االحتــال يواصــل البحــث عــن منفــذي عمليــة 
زعتــرة ويداهــم ويغلــق عــدة قــرى ويهــدم 

ــاال ــت ج ــي بي ــأتن ف منش

ــات البحــث عــن  واصلــت قــوات االحتــالل أمــس عملي
منفــذي عمليــة زعتــرة التــي وقعــت يــوم األحــد املاضي 
وأســفرت عــن إصابــة ثالثــة مســتوطنني، ونفــذت 
ــات  ــاالت وعملي ــا اعتق ــعة، تخللته ــم واس ــة ده حمل
اســتجواب ميدانــي ملواطنــني فــي عــدة قــرى وبلــدات، 
ــوب شــرق نابلــس، كمــا  ــا جن ــدة عقرب تركــزت فــي بل
وهدمــت بركســاً لتصليــح الســيارات ومغســلة قــرب 
ــاً  ــن 16 مواطن ــل ع ــا ال يق ــت م ــاال، واعتقل ــت ج بي
مــن أنحــاء الضفــة، فيمــا اعتــدى مســتوطنون علــى 
مواطــن باخلليــل وأحرقــوا أرارضــي فــي بوريــن وهاجمــوا 

ــس – رام اهلل. ــق نابل ــى طري ــافرة عل ــيارات املس الس

وأفــادت »القــدس« أن قــوات االحتــالل شــددت االغــالق 
ــى قــرى جنــوب شــرق نابلــس، وأحكمــت  املفــروض عل
ــن  ــا وأوصري ــا وعورت ــدات، بيت ــرى وبل ــل ق ــالق مداخ إغ
ــارق  ــى مف ــود عل ــات اجلن ــرت مئ ــا، وانتش وأودال وعقرب
ــا.10 ــز عليه ــوا حواج ــدات ونصب ــذه البل ــي ه ــرق ف الط

ــر  ــات غي ــتأنفان مفاوض ــرائيل يس ــان وإس لبن
ــة ــدود البحري ــيم احل ــرة لترس مباش

ــان وإســرائيل أمــس، مفاوضــات ترســيم  اســتأنف لبن
احلــدود البحريــة غيــر املباشــرة فــي جولــة هــي 
ــة  ــاطة أمريكي ــدة وبوس ــة األمم املتح ــة برعاي اخلامس

ــهر. ــد أش ــتمر ع ــف اس ــد توق بع

9  جريدة األيام
10  جريدة القدس

وكانــت املفاوضــات توقفــت بعــد اإلعــالن عــن تأجيلهــا 
إلــى »أجــل غيــر محــدد« عشــية جولــة كانــت مقــررة 
ــح  ــن دون توضي ــي، م ــمبر املاض ــن ديس ــي م ــي الثان ف

الســبب.

اللبنانيــة  لإلعــالم(  الوطنيــة  )الوكالــة  وذكــرت 
ــوة  ــع لق ــر تاب ــي مق ــد ف ــاع انعق ــمية أن االجتم الرس
ــي  ــل( ف ــان )يونيفي ــوب لبن ــة بجن ــدة العامل األمم املتح

الناقــورة علــى احلــدود اللبنانيــة اإلســرائيلية.

ــد  ــاع عق ــة إن االجتم ــة العام ــة العبري ــت اإلذاع وقال
ــرس  ــر، وت ــون دروش ــي ج ــيط األمريك ــور الوس بحض
الوفــد اإلســرائيلي مديــر عــام وزارة الطاقــة أودي أديــري. 
وكان الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون تــرأس أول أمــس 
ــالده فــي املفاوضــات  االثنــني اجتماعــاً ألعضــاء وفــد ب
ــة  ــده البحري ــدود بل ــح ح ــة تصحي ــه أهمي ــد خالل أك
ــق  ــد ح ــا أك ــة، كم ــة الدولي ــني واألنظم ــاً للقان وفق
ــه الطبيعيــة فــي املنطقــة  لبنــان فــي اســتثمار ثروات
االقتصاديــة اخلالصــة، وفــي إســرائيل، قــال بيــان صــادر 
عــن مكتــب رئيــس الــورزاء بنيامــني نتنياهــو أول أمــس 
إن البعثــة اإلســرائيلية تســعى فــي هــذه احملادثــات إلــى 
»بحــث اإلمكانيــة للتوصــل إلــى اتفــاق حــول ترســيم 
ــمح  ــل يس ــاد ح ــن وإيج ــني البلدي ــة ب ــدود البحري احل
ــل  ــن أج ــة م ــي املنطق ــة ف ــوارد الطبيعي ــر امل بتطوي

ــكانها«. ــة لس ــر الرفاهي توفي

ــي  ــي ف ــر املاض ــي 14 اكتوب ــرائيل ف ــان وإس ــرع لبن وش
ــازع  ــة املتن ــدود البحري ــيم احل ــول ترس ــات ح مفاوض
عليهــا بينهمــا والبالغــة نحــو 860 كيلــو متــراً مربعــاً، 
لكــن اجليــش اللبنانــي أودع مؤخــراً وزارة الدفــاع مذكــرة 
بتعديــل إحداثيــات احلــدود اجلنوبيــة واجلنوبيــة الغربيــة 
التــي وضعــت عــام 2011 نظــراً لوجود مســاحة إضافية 
تعــود إلــى لبنــان ليصبــح بذلــك حجــم املنطقــة التــي 
ــوزراء  ــق ال ــرا. وواف ــل مت ــان 2290 كي ــا لبن ــب به يطال
ــف األعمــال برئاســة  ــون ورئيــس حكومــة تصري املعني
حســان ديــاب علــى مشــروع مرســوم لتعديــل احلــدود 
البحريــة اجلنوبيــة مــع إســرائيل واملنطقــة االقتصاديــة 
اخلالصــة للبنــان مبــا يوســع مســاحة املنطقــة املتنــازع 
عليهــا مــع إســرائيل مبســاحة 1430 كيلــو متــراً مربعــا.

ولــم يوقــع الرئيــس عــون علــى مشــروع املرســوم وأعلن 
مكتبــه فــي 13 إبريــل املاضــي أن التعديــل يحتــاج إلــى 
ــه  ــض في ــت يرف ــي وق ــة ف ــة مجتمع ــرار للحكوم ق
ــاب عقــد أي اجتمــاع للحكومــة املســتقبلية التــي  دي

يقــوم بتصريــف األعمــال فــي النطــاق الضيــق.

وتضــم املنطقــة االقتصاديــة البحريــة للبنــان 10 رفــع 
بحريــة كانــت الســلطات قــد وقعــت علــى عقــود فــي 
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العــام 2018 للتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي رقعتــني 
منهمــا مــع حتالــف يضــم شــركات )توتــال( الفرنســية 

و)إينــي( اإليطاليــة و)نوفاتيــك( الروســية.11

ثاثــة أســرى يعانــون أوضاعــا صحيــة صعبــة 
داخــل ســجون االحتــال

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي تقريــر 
ــاالت  ــالث ح ــت ث ــا وثق ــاء، إنه ــوم األربع ــه الي أصدرت
ــة  ــالل، إحداهــا حال ــع فــي ســجون االحت ــة تقب مرضي
األســير نضــال أبــو عاهــور )45 عامــا( مــن مدينــة بيــت 
حلــم، والقابــع داخــل مــا يســمى »مستشــفى الرملة«، 
ــل  ــوي ويغس ــل كل ــير مــن فش ــي األس ــث يعان حي
ــي  ــور يعان ــو عاه ــبوعيا. وكان أب ــرات أس ــى 4 م الكل
ــتئصال  ــرطان، ومت اس ــرض الس ــن م ــابق م ــي الس ف
إحــدى الكليتــني لألســير نتيجــة لهــذا املــرض، وال يــزال 

ــه.  ــة حلالت بحاجــة ملتابعــة طبي

ويشــتكي األســير مقــداد احليــح )25 عامــا( مــن بلــدة 
ــل  ــا مبعتق ــع حالي ــل، ويقب ــة اخللي ــف مبحافظ صوري
ــن  ــي م ــو يعان ــدة، فه ــات جدي ــن مضاعف ــل« م »إيش
ــاكل  ــه مش ــبب ل ــه تُس ــل معدت ــات داخ ــود فطري وج
خصوصــا بعــد األكل، وقــد طالــب إدارة املعتقــل أكثــر 
مــن مــرة بتقــدمي العــالج الــالزم لــه وتشــخيص حالتــه 
لكــن دون جــدوى، علمــا أن األســير احليــح كان قــد 
ــى  ــرت عل ــات أث ــدة رصاص ــه بع ــاء اعتقال ــب أثن أصي
ــفى  ــث مبستش ــة مك ــد اإلصاب ــة، وبع ــه الصحي حالت
»هداســا عــني كارم« 40 يومــا بغيبوبــة، أدت إلــى تعفــن 
باملعــدة ومــا زال يعانــي مــن مشــاكل بهــا حتــى 

ــة. اللحظ

ويعانــي األســير موســى صوفــان )47 عامــا( مــن 
مدينــة طولكــرم واحملكــوم بالســجن املؤبــد و15 عامــا، 
والقابــع مبعتقــل »شــطة«، مــن وجــود ديســكات 
بالرقبــة والعمــود الفقــري، ومــن ورم بالرئــة، باإلضافــة 
إلــى معاناتــه مــن جرثومــة البحــر األبيــض املتوســط 
ومــن مشــاكل بقدمــه، وإدارة ســجون االحتــالل متاطــل 
ــذ  ــه من ــالزم ل ــي ال ــر الطب ــة والتصوي ــراء املعاين بإج

ــنوات. س

ــالل  ــلطات االحت ــا أن س ــي تقريره ــة ف ــدت الهيئ وأك
األعــراف  بالتنصــل مــن  تتبــع سياســة ممنهجــة 
واملواثيــق الدوليــة، والتــي تنــص علــى ضمــان ســالمة 
ــد  ــي تتعم ــم، فه ــالزم له ــالج ال ــدمي الع ــرى وتق األس
اســتهدافهم بتجاهــل أمراضهــم وعــدم التعامــل 
معهــا بشــكل جــدي، وتتقاعــس عــن معاجلتهــم، 

11  جريدة القدس

وتســتبدل ذلــك بإعطائهــم حبوبــا مســكنة ومهدئــة 
ــط.12 ــم فق لألل

اخلميس 2021/5/6

واالحتــال  القــدس  فــي  وقمــع  اعتقــاالت 
يهاجــم مراكــب صيــد فــي بحــر غــزة وإصابــة 

مواطــن فــي اعتــداء للمســتوطنن

 واصــل االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، اليــوم 
ــه  ــعبنا وممتلكات ــاء ش ــق أبن ــاكات بح ــس، االنته اخلمي
ــث  ــزة، حي ــاع غ ــدس وقط ــة والق ــة الغربي ــي الضف ف
اعتقــل االحتــالل عــددا مــن املواطنــني فــي حــي 
ــد  ــتوطنون موائ ــم املس ــد أن هاج ــراح بع ــيخ ج الش
ــاب العامــود  اإلفطــار التضامنــي، فيمــا تقــرر إغــالق ب
وعــدة أحيــاء فــي القــدس يــوم األحــد املقبــل لتأمــني 
مســيرات املســتوطنني، بينمــا هاجمــت زوارق االحتــالل 
ــن  ــزة، وأعل ــر غ ــة بح ــن قبال ــب الصيادي ــم مراك تهاج
ــن  ــارة م ــه باحلج ــد مهاجمت ــة مواطن بع ــن إصاب ع

ــل.  ــوب اخللي ــتوطنني جن ــن مس ــة م ــل مجموع قب

قمــع جديــد فــي حــي الشــيخ جــراح وإصابــة مواطــن 
جنــوب اخلليــل اعتــدى عليــه مســتوطنون

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، عــددا مــن 
املواطنــني عقــب االعتــداء عليهــم خــالل مشــاركتهم 
ــيخ  ــي الش ــي ح ــع أهال ــي م ــار تضامن ــدة إفط مائ

ــالء. ــدد باإلخ ــة، امله ــدس احملتل ــراح، بالق ج

ــي  ــح ف ــة فت ــر حرك ــني س ــني: أم ــن املعتقل ــرف م وع
القــدس شــادي مطــور، وشــادي اخلــاروف، وإســالم 
ــش. ــار يعي ــقيقني آدم وبش ــلبي، والش ــور الش ــت، ون غتي

واعتــدى املســتوطنون علــى موائــد اإلفطار التــي نصبت 
فــي احلــي تضامنــا مــع أهاليــه املهدديــن باإلخــالء مــن 
منازلهــم، وقامــوا بــرش غــاز الفلفــل علــى الصائمــني 

بالتزامــن مــع موعــد اإلفطــار.

وفــي تطــور الحــق، أطلقــت قــوات االحتــالل الرصــاص 
ــن  ــي املغلــف باملطــاط جتــاه املواطنــني املتواجدي املعدن

فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتلــة.

وأغلــق االحتــالل مداخــل احلــي ملنــع توافــد املتضامنــني 
ــت  ــا تواصل ــر، فيم ــن بالتهجي ــكان املهددي ــع الس م

ــكان. ــي امل ــاد ف ــتوطنني باالحتش ــتفزازات املس اس

وفــي وقــت ســابق، أبلــغ أهالــي حــي الشــيخ جــراح في 
ــم  ــالل، رفضه ــم االحت ــة محاك ــدس احملتل ــة الق مدين

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم  ــد أن أمهلته ــتوطنني بع ــع املس ــاق م ــرام أي اتف إب
ــي  ــد املاض ــوم األح ــكرية، ي ــالل العس ــة االحت محكم
ــول  ــتوطنني ح ــع املس ــاق م ــى اتف ــل إل ــة للتوص مهل
ملكيــة األرض واملنــازل الواقعــة فــي احلــي والتــي يهــدد 

ــة حلظــة. ــي أي ــالل بإخــالء ســاكنيها ف االحت

وقــدم األهالــي طلبــا جديــدا باالســتئناف لتقــدمي 
بيانــات جديــدة حــول القضيــة مــن أجــل تثبيــت 
ــك  ــر ذل ــراح، وإث ــيخ ج ــي الش ــي ألهال ــة األراض ملكي
ــي  ــة ف ــد جلس ــالل عق ــا« لالحت ــة »العلي قررت احملكم
ــالت  ــأن عائ ــة بش ــاري جلس ــهر اجل ــن الش ــر م العاش

ــراح. ــيخ ج ــي الش ح

مــن جانــب آخــر، أصيــب املواطن محمــود حســني 
ــه  ــد مهاجمت ــد بع ــوض بالي ــروح ورض ــدة بج حمام
باحلجــارة مــن قبــل مجموعــة مــن مســتوطني »خافات 
ماعــون«، أثنــاء عودتــه إلــى منزلــه فــي منطقــة 

ــل.  ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــرة مبس املفق

االحتــالل يغلــق بــاب العامــود وعــدة أحيــاء فــي القدس 
األحــد لتأمني مســيرات املســتوطنني

قــررت شــرطة االحتــالل االســرائيلي، إغــالق بــاب 
العامــود وطريــق الــواد وعــدد مــن الشــوارع فــي البلــدة 
القدميــة بالقــدس احملتلــة، يــوم األحــد املقبــل، بذريعــة 

ــتوطنني. ــيرات املس ــني مس تأم

وزعمــت شــرطة االحتــالل أنهــا ســتخصص بــاب 
ــواد لليهــود للســير فــي »مســيرة  ــق ال العامــود وطري

ــنوية.  ــالم« الس األع

حملة اعتقاالت تطال 6 مواطنني

املواطنــني  االســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
منتصــر شــلبي وزيــاد حامــد بعــد اقتحــام بلدة ســلواد 

شــرق رام اهلل.

ــر  ــد ناص ــاب أحم ــالل الش ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
عســاكرة، بعــد دهــم منــزل ذويــه في قريــة العســاكرة، 

شــرق بيــت حلــم.

مجــدي  الشــابني خليل  أيضــاً،  االحتــالل  واعتقــل 
املصــري ومنيــر ابراهيــم فقها بعد اقتحــام ملدينــة 

ــاس. طوب

فــي ذات الســياق، اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــن  ــي م ــدر الرجب ــارك ب ــى املب ــجد األقص ــارس املس ح
القدميــة،  القــدس  بــاب السلســلة فــي  منطقــة 

ــة. ــي املدين ــق ف ــز التحقي ــد مراك ــى أح ــه إل ونقلت

كمــا مــددت ســلطات االحتــالل منــع نائــب مديــر دائــرة 
ــة  ــدس احملتل ــى والق ــي األقص ــالمية ف ــاف اإلس األوق

ناجــح بكيــرات، مــن دخــول املســجد ملــدة 6 أشــهر. 

زوارق االحتــالل تهاجــم مراكــب الصياديــن قبالــة بحــر 
غــزة

أطلقــت زوارق بحريــة االحتــالل النــار وفتحــت خراطيــم 
امليــاه علــى مراكــب الصياديــن وهــي علــى بعــد ثالثــة 
أميــال بحريــة قبالــة بحــر منطقــة الســودانية شــمال 

غــرب مدينــة غــزة.

وأدى ذلــك إلــى تضــرر أحــد املراكــب دون وقــوع إصابــات 
ــى املغــادرة  ــروا عل ــن أجب ــن، الذي فــي صفــوف الصيادي

إلــى شــاطئ البحــر.13

السبت 2021/5/8

ــف  ــن 09 أل ــر م ــال: أكث ــراءات االحت ــم اج رغ
املســجد  فــي  شــعبنا  أبنــاء  مــن  مصــٍل 

األقصــى إلحيــاء ليلــة القــدر

ــاء  ــف أرج ــن مختل ــعبنا م ــاء ش ــن أبن ــل اآلالف م  وص
القــدس ومــن أراضــي الـــ48، ومــن متكــن مــن الدخــول 
ــى  ــجد األقص ــى املس ــة إل ــة الليل ــدس احملتل ــى الق إل

ــدر. ــة الق ــاء ليل ــارك إلحي املب

وفرضــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تضييقــا 
غيــر مســبوق علــى املواطنــني، وأقامــت حواجــز علــى 
مختلــف الطــرق املؤديــة إلــى مدينــة القــدس وأرجعــت 
ــالة  ــي الـــ48 للص ــن أراض ــة م ــالت القادم ــات احلاف مئ
ــا  ــرات منه ــزت العش ــى واحتج ــجد األقص ــي املس ف
ــرب  ــدس، وق ــرب الق ــمال غ ــر ش ــكر عوف ــرب معس ق

ــة. ــدس احملتل ــرب الق ــوش غ ــو غ ــة أب قري

وتوجــه مئــات املقدســيني بســياراتهم اخلاصــة لنقــل 
كل مــن تقطعــت بهــم الســبل بعــد أن أجبــرت 
ــا،  ــودة أدراجه ــى الع ــالت عل ــالل احلاف ــلطات االحت س
مشــيا  وتوجهــوا  املواطنــون  منهــا  نــزل  حيــث 
إلــى  ووصلــوا  األقصــى  للمســجد  االقــدام  علــى 
ــبان  ــا ش ــادرة قاده ــر مب ــة، عب ــيارات خاص ــاك بس هن
فلســطينيون إليصــال كل مــن لــم منــع مــن الوصــول 

للقــدس.

ولــم يــرق لالحتــالل وصــول اآلالف إلــى باحــات املســجد 
األقصــى، حيــث اعتــدى علــى املــارة قــرب بابي االســباط 
ــد  ــروح بع ــر بج ــاب آخ ــم وأص ــل أحده ــة واعتق وحط

إطــالق قنابــل صــوت جتــاه املواطنــني.
13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وســمحت قــوات االحتــالل بإدخــال 5 آالف وجبــة إلفطار 
الصائمــني فــي املســجد األقصــى املبــارك، فيمــا 
ــا  ــت أعدته ــرى كان ــة أخ ــف وجب ــال 25 أل ــت إدخ منع
األقــاف االســالمية لتوفيــر االفطــار لضيــوف املســجد 

ــى.14 األقص

األحد 2021/5/9

ــرطة  ــام ش ــين بإرغ ــد للمقدس ــار جدي انتص
منــع  قــرار  عــن  التراجــع  علــى  االحتــال 
حافــات فلســطيني الداخــل مــن الوصــول 

إلــى األقصــى

حقــق املقدســيون أمــس نصــرا جديــداً، عندمــا أرغمــوا 
الشــرطة اإلســرائيلية علــى التراجــع عــن قرارهــا 
ــطيني  ــل الفلس ــن الداخ ــة م ــالت املتوجه ــع احلاف من
إلــى املســجد األقصــى مــن الوصــول إليــه، فيمــا 
ــي  ــا ف ــا وتصعيده ــالل اعتداءاته ــوات االحت ــت ق واصل
ــني،  ــى املصل ــود وعل ــاب العام ــراح وب ــيخ ج ــي الش ح
ــوع  ــى وق ــا أدى إل ــبان م ــع الش ــات م ــت مواجه واندلع
إصابــات بــني املواطنــني. واحتجــزت الشــرطة احلافــالت 
قــرب أبــو غــوش، ونــزل املصلــون مــن احلافــالت وأغلقــوا 
شــارع 1 املركــزي، فــي طريقهــم إلــى املســجد األقصى 

ــياً. ــارك مش املب

ــل  ــوا بقواف ــدس خرج ــي الق ــادر أن أهال ــت مص وذكرت
مــن الســيارات ملالقــاة أهالــي الداخــل الذاهبــني مشــياً 
علــى األقــدام، ونقلوهــم بســياراتهم وباحلافــالت وأزاحوا 
احلواجــز العســكري وأدخلــوا احلافــالت رغمــاً عــن 
ــا. ــن قراره ــع ع ــرت للتراج ــي اضط ــالل الت ــرطة االحت ش

ــرائيلية،  ــالل اإلس ــرطة االحت ــت ش ــل، رفع ــي املقاب ف
ــجد  ــط املس ــي محي ــا، ف ــني عناصره ــب ب ــة التأه حال
ــاء  ــة، حتســباً إلحي ــة القــدس احملتل األقصــى فــي مدين

ــدس.  ــة الق ــطينيني ليل الفلس

ــة،  ــة املاضي ــالل، الليل ــع االحت ــات م ــت مواجه واندلع
ــت  ــي أفرغ ــة، الت ــدس احملتل ــود بالق ــاب العام ــرب ب ق
ــداء عليهــم  املواطنــني مــن املــكان بالقــوة بعــد االعت

ــم. ــة منه ــت ثالث واعتقل

ــأن قــوات االحتــالل اعتــدت  وأفــادت مصــادر محليــة، ب
علــى املواطنــني املتواجديــن فــي محيــط بــاب العامــود 

بعــد أن اعتــدت عليهــم. 

ــليمان،  ــلطان س ــارع الس ــى ش ــات إل ــدت املواجه وامت
شــارع  فــي  املواطنــني  االحتــالل  قــوات  والحقــت 

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الســلطان ســليمان وقــرب بــاب الســاهرة. 

ــن  ــة م ــم الطبي ــالل، الطواق ــرطة االحت ــت ش ومنع
تقــدمي العــالج للمواطنــني املصابــني قــرب بــاب العامــود 

ــة. وفــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتل

وقــال الهــالل األحمــر فــي بيــان لــه، إن »شــرطة 
االحتــالل متنــع ســيارات اســعاف الهــالل مــن الوصــول 
إلــى اإلصابــة فــي منطقــة بــاب العامــود بعــد وجــود 

ــكان«. ــي امل ــات ف ــن إصاب ــالغ ع ب

وقــال الهــالل األحمــر الفلســطيني، إن 17 مواطنــاً 
أصيبــوا بجــروح خــالل مواجهــات مــع االحتــالل الليلــة 
ــاهرة  ــاب الس ــود وب ــاب العام ــط ب ــي محي ــة، ف املاضي
وحــي الشــيخ جــراح وبــاب األســباط وحطــة بالقــدس 
احملتلــة، وأفــاد الهــالل فــي بيــان صحفــي، بأنــه مت نقــل 
6 إصابــات للمستشــفى، وكانــت معظمهــا بالرصــاص 

املطاطــي.

ــس،  ــاء أم ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق واعت
ــى  ــجد األقص ــى املس ــن إل ــني املتواجدي ــى املواطن عل

ــر. ــت آخ ــروح واعتقل ــاباً بج ــت ش ــارك، وأصاب املب

وقــال شــهود عيــان: إن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
اعتقلــت الشــاب ليــث غيــب فــي محيــط بــاب حطــة، 
ــبب  ــا تس ــارة م ــاه امل ــوت جت ــل ص ــت قناب ــا أطلق فيم

ــروح. ــة بج بإصاب

وتواصــل ســلطات االحتــالل منــذ صبــاح أمــس، حملــة 
اعتقــاالت بــني صفــوف املواطنــني فــي القــدس، طالــت 
25 مواطنــاً علــى األقــل، اســتهدفت فيهــا مجموعــة 
مــن الشــبان املقدســيني، جميعهــم أســرى ســابقون 

تعرضــوا لالعتقــال املتكــرر علــى مــدار ســنوات. 

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل داهمــت 
منــزل أبــو زنيــد فــي مخيــم شــعفاط بالقــدس احملتلــة، 
ــت أن  ــه وأضاف ــه، واعتقلت ــت مبحتويات ــته وعبث وفتش
قــوات االحتــالل داهمــت منــزل عضــو اقليــم القــدس 
عاهــد الرشــق، وقامــت باعتقالــه. ومنعــت قــوات 
ــل  ــاحنات حتم ــال ش ــس، إدخ ــرائيلي، أم ــالل اإلس االحت
ــجد  ــي املس ــني ف ــني املعتكف ــار للصائم ــات إفط وجب

ــى.  األقص

وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــالل منعــت 
ــول  ــن الدخ ــالمية م ــاف اإلس ــة لألوق ــاحنات تابع ش
ــوا أن  ــباط وأضاف ــاب األس ــر ب ــى عب ــجد األقص للمس
ــات قــدم مــن األوقــاف اإلســالمية ســنوياً  هــذه الوجب
ــان  ــهر رمض ــي ش ــدس ف ــة الق ــي ليل ــر ف ــن يفط مل
املبــارك. يشــار إلــى أن االحتــالل اقتحــم املســجد 
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األقصــى ليلــة أمــس، وأصيــب نحــو 205 مصلــني 
ــال  ــوات االحتل ــم لق ــالل تصديه ــة خ ــروح مختلف بج

ــى.15 ــة األقص ــت حرك ــي انتهك الت

االثنن 2021/5/10

الرئيــس يقــرر إلغــاء االحتفــاالت فــي عيــد 
ــة  ــعائر الديني ــى الش ــا عل ــر واقتصاره الفط

وتنكيــس األعــام

ــاء  ــاس، إلغ ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــرر رئي  ق
كافــة االحتفــاالت ملناســبة عيــد الفطــر، واقتصارهــا 

ــط. ــة فق ــعائر الديني ــى الش عل

وقــرر ســيادته تنكيــس األعــالم حــدادا علــى أرواح 
شــهداء شــعبنا الذيــن ارتقــوا، مســاء اليــوم االثنــني، 

ــزة.16 ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــف اإلس ــي القص ف

ــم  ــية والرق ــلع األساس ــعار الس ــاع أس ــاء: ارتف االحص
القياســي ألســعار املســتهلك يســجل ارتفاعاً الشــهر 

املاضــي

قــال اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إن الرقــم 
القياســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطني ســجل 
ارتفاعــاً نســبته 0.93% خــالل شــهر نيســان املنصــرم، 
مقارنــة مــع شــهر آذار، بواقــع 1.22% فــي قطــاع غــزة، 
وبنســبة 0.89% فــي الضفــة الغربيــة، وبنســبة %0.64 

فــي القــدس.

ــني، أن  ــوم االثن ــان، الي ــي بي ــاء ف ــاز االحص ــح جه وأوض
ــطني،  ــي فلس ــعار ف ــاع األس ــي الرتف ــبب الرئيس الس
يرجــع بشــكل أساســي الرتفــاع أســعار الدجــاج 
الطــازج بنســبة 12.64%، وأســعار اخلضــروات الطازجــة 
ــبة  ــة بنس ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 6.27%، وأس بنس
 ،%3.36 بنســبة  النباتيــة  الزيــوت  وأســعار   ،%5.58
ــعار  ــبة 2.85%، وأس ــة بنس ــوم الطازج ــعار اللح وأس
ــيارات  ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس ــات الس احملروق
ــبة  ــض بنس ــعار البي ــبة 1.67%، وأس ــن« بنس »البنزي
0.92%، علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار اخلضــروات 
ــدار %1.49. ــا مبق ــعار البطاط ــدار 8.18%، وأس ــة مبق اجملفف

ــط؛  ــغ باملتوس ــة لتبل ــلع التالي ــعار الس ــت أس وارتفع
دجــاج طــازج 15 شــيقل/1كغم، وكوســا صغيــر احلجم 
للمحاشــي وخيــار بيــوت بالســتيكية 6 شــيقل/1كغم، 
والليمــون 3 شــيقل/1كغم، وزيــت ذرة 25 شــيقل/3 
العظــم 83.50  مــع  الطــازج  الغنــم  وحلــم  لتــر، 

15  جريدة األيام
16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

شــيقل/1كغم.

وعنــد مقارنــة األســعار خــالل شــهر نيســان 2021 مــع 
شــهر نيســان 2020، تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع الرقم 
القياســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطني بنســبة 
1.29%، بواقــع 2.33% فــي القــدس ، وبنســبة 1.73% فــي 
الضفــة الغربيــة، فــي حــني انخفــض الرقــم القياســي 

ألســعار املســتهلك مبقــدار 0.68% فــي قطــاع غــزة.

ــتوى  ــى مس ــتهلك عل ــعار املس ــي ألس ــم القياس الرق
ــطينية ــق الفلس املناط

ســجل الرقم القياســي ألســعار املســتهلك فــي قطاع 
غــزة ارتفاعــاً نســبته 1.22% خــالل شــهر نيســان 2021 
ــاع  ــة الرتف ــك نتيج ــهر آذار 2021، وذل ــع ش ــة م مقارن
ــروات  ــعار اخلض ــبة 18.99%، وأس ــض بنس ــعار البي أس
ــة  ــوت النباتي ــعار الزي ــبة 13.56%، وأس ــة بنس الطازج
ــبة  ــة بنس ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 10.87%، وأس بنس
 ،%4.44 بنســبة  الطــازج  الدجــاج  وأســعار   ،%5.86
ــعار  ــبة 3.26%، وأس ــة بنس ــوم الطازج ــعار اللح وأس
بنســبة  الغــاز  وأســعار   ،%0.98 بنســبة  البطاطــا 
0.97%، وأســعار احملروقــات الســائلة املســتخدمة كوقود 
للســيارات »البنزيــن« بنســبة 0.87%، علــى الرغــم مــن 
ــدار %8.26،  ــة مبق ــروات اجملفف ــعار اخلض ــاض أس انخف
ــة  ــماك احلي ــعار األس ــدار 2.88%، وأس ــعار األرز مبق وأس
ــعار  ــدار 1.55%، وأس ــدة مبق ــردة أو مجم ــة أو مب طازج

ــدار %1.00. ــتوردة مبق ــجائر املس الس

وســجلت أســعار الســلع التاليــة ارتفاعــاً فــي قطــاع 
غــزة لتبلــغ باملتوســط؛ البيــض 11 شــيقل/2كغم، 
وكوســا صغيــر احلجــم للمحاشــي وخيــار بيــوت 
والدجــاج  3 شــيقل/1كغم،  والليمــون  بالســتيكية 
الطــازج 14 شــيقل/1كغم، وزيــت ذرة 23 شــيقل/3 لتــر، 
ــيقل/1كغم. ــم 51 ش ــع العظ ــازج م ــم الط ــم الغن وحل

ــتهلك  ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق ــا س  كم
فــي الضفــة الغربيةارتفاعــاً نســبته 0.89% خــالل 
شــهر نيســان 2021 مقارنــة مــع شــهر آذار 2021، نتــج 
ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــية ع ــورة رئيس ــاع بص ــذا االرتف ه
ــه  ــعار الفواك ــبة 17.26%، وأس ــازج بنس ــاج الط الدج
الطازجــة بنســبة 5.86%، وأســعار اخلضــروات الطازجــة 
ــبة  ــة بنس ــوم الطازج ــعار اللح ــبة 3.06%، وأس بنس
ــردة أو  ــة أو مب ــة طازج ــماك احلي ــعار األس 2.90%، وأس
ــائلة  ــات الس ــعار احملروق ــبة 1.43%، وأس ــدة بنس مجم
املســتخدمة كوقــود للســيارات »البنزيــن« بنســبة 
0.86%، علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار اخلضــروات 
اجملففــة مبقــدار 9.43%، وأســعار البيــض مبقــدار %6.43، 

ــدار %2.30. ــا مبق ــعار البطاط وأس
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وارتفعــت أســعار الســلع التاليــة فــي الضفــة الغربية 
لتبلــغ باملتوســط؛ الدجــاج الطــازج 15 شــيقل/1كغم، 
ــم  ــر احلج ــا صغي ــيقل/1كغم، وكوس ــون 3 ش والليم
للمحاشــي وخيــار بيــوت بالســتيكية 6 شــيقل/1كغم، 
وحلــم الغنــم الطــازج مــع العظــم 83 شــيقل/1كغم.

ــي  ــتهلك ف ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق وس
ــان  ــهر نيس ــالل ش ــبته 0.64% خ ــاً نس ــدس ارتفاع الق
ــاع  ــة الرتف ــهر آذار 2021، نتيج ــع ش ــة م 2021 مقارن
ــعار  ــبة 8.87%، وأس ــة بنس ــروات الطازج ــعار اخلض أس
ــات  ــعار احملروق ــبة 5.55%، وأس ــة بنس ــروات اجملفف اخلض
ــن«  ــيارات »البنزي ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس الس
ــبة  ــة بنس ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 3.76%، وأس بنس
2.73%، وأســعار احملروقــات الســائلة املســتخدمة كوقود 
ــوم  ــعار اللح ــبة 2.48%، وأس ــزل« بنس ــيارات »الدي للس
ــازج  ــاج الط ــعار الدج ــبة 2.32%، وأس ــة بنس الطازج
بنســبة 0.84%، وأســعار الزيــوت النباتيــة بنســبة 
0.63%، علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار الغــاز مبقدار 

ــدار %8.07. ــا مبق ــعار البطاط 8.09% وأس

ــدس  ــي الق ــة ف ــلع التالي ــعار الس ــت أس ــا ارتفع كم
 9 بالســتيكية  بيــوت  خيــار  باملتوســط؛  لتبلــغ 
وحلــم  شــيقل/1كغم،   4 والليمــون  شــيقل/1كغم، 
الغنــم الطــازج مــع العظــم 88 شــيقل/1كغم، واملــوز 
5 شــيقل/1كغم، والكوســا صغيــر احلجــم للمحاشــي 

شــيقل/1كغم.17  8

ــرب  ــال ق ــوات االحت ــع ق ــات م ــدالع مواجه ان
ــرة ــة البي ــمالي ملدين ــل الش املدخ

الليلــة،  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات   هاجمــت 
مواطنــني محتجــني علــى اجلرائــم التــي ترتكبهــا فــي 
القــدس احملتلــة وقطــاع غــزة عنــد املدخــل الشــمالي 

ــرة. ــة البي ملدين

أغلقــوا محيــط  الشــبان  إن  وقــال شــهود عيــان 
مدخــل مدينــة البيــرة الشــمالي باإلطــارات املطاطيــة، 
وأشــعلوا النــار ردا علــى اعتــداء قــوات االحتــالل عليهم 
بإطــالق قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع والرصــاص 

ــة. ــة احلارق ــل الصوتي ــي والقناب املطاط

وفــي تطــور الحــق، أصيــب مراســل تلفزيون فلســطني 
الصحفيــني  علــى  االحتــالل  اعتداء قــوات  عقــب 

ــات.18 ــة املواجه ــن تغطي ــم م ملنعه

االحتــالل يعتــدي علــى املواطنــني قــرب بابــي العامــود 

17  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

والســاهرة وانــدالع مواجهــات

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق  اعت
ــي  ــاء، علــى املواطنــني بشــكل وحشــي قــرب باب الثالث
ــجد  ــن املس ــم م ــاء خروجه ــاهرة، أثن ــود والس العام
ــالة  ــب أداء ص ــة، عق ــدس احملتل ــة الق ــى مبدين األقص
ــة. ــات عنيف ــا مواجه ــى إثره ــت عل ــح، واندلع التراوي

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل أحضــرت فــرق 
ــني  ــوا املواطن ــدود، وهاجم ــرس احل ــر ح ــة وعناص اخليال
املقدســيني بشــكل همجــي واعتــدوا عليهــم بالضــرب.

ــني  ــت املواطن ــة رش ــاه العادم ــيارة املي ــوا ان س وأضاف
واحملــال التجاريــة فــي شــارع الســلطان ســليمان 
بشــكل كبيــر، مــا تســبب بأضــرار فــي البضائــع 

هنــاك.19

إصابــات واعتقــاالت خــالل قمــع الشــرطة اإلســرائيلية 
مســيرات منــددة بالعــدوان علــى القــدس وغــزة داخــل 

أراضــي الـ48

ــن  ــرات املتظاهري ــاء، عش ــوم الثالث ــاء الي ــب مس  أصي
باالختنــاق، واعتقــل آخــرون، خــالل قمــع الشــرطة 
اإلســرائيلية للمســيرات الغاضبــة واملنــددة باعتــداءات 
ــة وقطــاع غــزة،  ــة القــدس احملتل ــى مدين االحتــالل، عل
والتــي انطلقــت فــي عــدة مــدن وبلــدات داخــل أراضــي 

ــام 1948. الع

وشــهدت مــدن: حيفــا ويافــا والناصــرة واملشــهد 
وطمــرة، وعــكا، والطيبــة، والبعنــة، وديــر األســد، 
وباقــة الغربيــة، وســخنني، ومجــد الكــروم، وكفــر قــرع، 
ــاركون  ــا املش ــع خالله ــيرات، رف ــرة، ورهط، مس وعرع
العلــم الفلســطيني، وهتفــوا بالشــعارات املنــددة 
ــى  ــداءات الغاشــمة عل ــالل واالســتيطان، واالعت باالحت
ــي  ــى وح ــجد االقص ــا املس ــا فيه ــة مب ــدس احملتل الق

ــزة. ــاع غ ــى قط ــك عل ــراح، كذل ــيخ ج الش

وأغلقــت الشــرطة االســرائيلية الطــرق والشــوارع 
احمليطــة بأماكــن املســيرات واعتقلــت عــددا مــن 
ــي  ــن ف ــت املتظاهري ــا قمع ــا، فيم ــي ياف ــبان ف الش
طمــرة بالقنابــل الصوتيــة، والغــاز املســيل للدمــوع مــا 

ــاق.20 ــرات باالختن ــة العش ــي اصاب ــبب ف تس

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

250

 المجلد التاسع والعشرين

األربعاء 2021/5/12

جميــع  بتوفيــر  للــوزارات  يوعــز  اشــتية 
املتطلبــات واملســتلزمات الطبيــة واإلغاثيــة 
لقطــاع غــزة فــورا وكل متطلبــات الدعــم 

احملتلــة بالقــدس  ألهلنــا 

ــم  ــف جرائ ــل لوق ــل العاج ــب األمم املتحدة بالتدخ طال
احلــرب املرتكبــة ضــد أهلنــا فــي قطــاع غــزة والقــدس

ــة  ــه وحماي ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــعبنا ف ــق ش ــد ح أك
والتصــدي  واملســيحية  اإلســالمية  مقدســاته 

العرقــي التطهيــر  لسياســات 

ــوم األربعــاء،  ــوزراء محمــد اشــتية، الي ــس ال  أوعــز رئي
إلــى جميــع الــوزارات للعمــل علــى توفيــر جميــع 
ــاع  ــة لقط ــة واإلغاثي ــتلزمات الطبي ــات واملس املتطلب
ــا فــي  ــات الدعــم ألهلن غــزة فــورا، وتقــدمي كل متطلب

ــة. ــدس احملتل الق

ــة  ــوزراء الطارئ ــس ال ــة مجل ــالل جلس ــك، خ ــاء ذل ج
التــي عقــدت اليــوم فــي مدينــة رام اهلل، ملتابعــة 
العــدوان اإلســرائيلي املتدحــرج علــى قطــاع غــزة 

ومدينــة القــدس.

ــود  ــول اجله ــر ح ــى تقري ــوزراء إل ــس ال ــتمع مجل واس
ــاع  ــى قط ــدوان عل ــف الع ــة لوق ــية املبذول الدبلوماس
ــالل  ــم االحت ــن جرائ ــعبنا م ــة لش ــر احلماي ــزة، وتوفي غ
القــدس،  غزة ومدينــة  في قطــاع  تتواصــل  التــي 
وإضافــة اجلرائــم اإلســرائيلية إلى ملــف اجلرائــم الــذي 
ــه،  ــق في ــح حتقي ــة فت ــة الدولي ــرت احملكمة اجلنائي باش
ــم. ــاد دائ ــة انعق ــي حال ــاته ف ــى جلس ــي عل ــرر أن يبق وق

ــي  ــه الت ــي كلمت ــتية، قال ف ــوزراء اش ــس ال وكان رئي
ــس  ــة إن »مجل ــة الطارئ ــتهل اجللس ــي مس ــا ف ألقاه
الــوزراء، وبتوجيــه مــن ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس، 
ــقيقة  ــع الدول الش ــع جمي ــاالت م ــر االتص ــل عب يعم
ــم  ــن جرائ ــاع م ــي القط ــا ف ــة أهلن ــة حلماي والصديق
ــي يتعرضــون لهــا اليــوم والتــي تضــاف  ــرب الت احل
ــالل  ــرائيل خ ــا إس ــي ارتكبته ــرب الت ــم احل ــى جرائ إل
ثــالث حــروب ســابقة، ووقــف التطهيــر العرقــي الــذي 
ــا  ــة وم ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــا ف ــه أهلن ــرض ل يتع
يتعــرض لــه املســجد األقصــى املبــارك مــن اقتحامــات 

ــه. ــني في ــني واملعتكف ــى املصل ــداء عل واالعت

ودعــا األمم املتحــدة للعمــل علــى تطبيــق قراراتهــا 
ــراءات  ــف اإلج ــعبنا، ووق ــة لش ــة الدولي ــر احلماي بتوفي
ــال،  ــزة كام ــاع غ ــن قط ــار ع ــع احلص ــدس، ورف ــي الق ف

كمــا دعــا الــدول العربيــة واإلســالمية إلــى تنفيــذ مــا 
ــة  ــرة املتعلق ــا األخي ــي اجتماعاته ــه ف ــاق علي مت االتف

ــزة. ــدس وغ ــة الق ــطني، خاص بفلس

وقــال »إن اجلرائــم التــي تقترفهــا إســرائيل بحــق 
شــعبنا فــي كل أنحــاء فلســطني مــن قتــل ومصــادرة 
أراض وهــدم بيــوت وإخــالء املواطنــني مــن بيوتهــم 
ومنــع احلركــة وحصــار القــدس بجــدار وغــزة بأســالك 
شــائكة، وإغــالق املعابــر، كانــت الســبب وراء هــذا 
ــم  ــالل والظل االنفجــار الشــعبي والوطنــي ضــد االحت

ــر.” والقه

يديــن  وحكومــات،  شــعوبا  العالــم،  »إن  وأضــاف: 
إســرائيل وجرائمهــا، ومحكمــة اجلنايــات الدوليــة 
اعتبــرت أن هنــاك جرائــم ترتكــب بحــق شــعبنا ليــس 

ــوم«. ــل كل ي ــط ب ــوم فق الي

وتابــع: إن الــذي تتعــرض لــه القــدس اليــوم تتعــرض لــه 
ــار  ــا إعم ــا أعدن ــوم وكلم ــي كل ي ــزة تعان ــوم، وغ كل ي
ــدا  ــا، وبعي ــر فيه ــر املدم ــزء غي ــر اجل ــم تدمي ــزة يت غ
ــطني  ــي فلس ــا ف ــا وأهلن ــان أرواح أبنائن ــار ف ــن الدم ع
جميعــا، وخاصــة فــي غــزة غاليــة علينــا، مــن أطفــال 
ونســاء وشــباب أبريــاء قتلــوا، أطفــال يركضــون خلــف 
ــاة  ــى احلي ــودوا إل ــم أن يع ــادون عليه ــم ين ــز آبائه جنائ

ــل اإلســرائيلية منهــم. ــة القت ــي ســلبتها ماكن الت

ــر  ــالد غي ــة واجل ــني الضحي ــاوي ب ــذي يس ــال إن »ال وق
عــادل، وإن الصامــت علــى جرائــم إســرائيل يشــجعها 
علــى التمــادي أكثــر، وإن عــدم إدانــة إســرائيل فــي األمم 
املتحــدة يعطيهــا الضــوء األخضــر لترتكــب املزيــد مــن 
اجلرائــم، وإن سياســة لــوم الضحيــة سياســة عميــاء ال 

تريــد أن تــرى احلقيقــة”.

ــدس  ــى الق ــفارة إل ــل الس ــوزراء: إن نق ــس ال وأردف رئي
وخطــط  أهلهــا  وتهجيــر  حاراتهــا  واســتباحة 
العنيفــة  والتصريحــات  املتصاعــدة  االســتيطان 
األحــزاب  وقيــادة  املســتوطنني  مــن  واإلرهابيــة 
اإلســرائيلية اليمينيــة، وإنــكار حقنــا فــي التحــرر 
واالســتقالل والدولــة والقــدس، مــا هــي إال وقــود لزيــادة 
إشــعال فتيــل هــو مشــتعل أصــال، كمــا أن سياســة 
ــالل  ــم تشــترط إنهــاء االحت ــي ل ــي الت ــع العرب التطبي
ووقــف االســتيطان والتمييــز العنصــري، وتهــاون اجملتمع 
ــية  ــة سياس ــدم بعملي ــط للتق ــي الضغ ــي ف الدول
ــع  ــالل، ومن ــى إنهــاء االحت ــى حــل مســتند إل ــؤدي إل ت
االنتخابــات فــي القــدس، قــد فاقمــت مــن األزمــة وأدت 

ــا. ــى تفجره إل

اإلســرائيلية  القمــع  إجــراءات  إن  اشــتية:  وأضــاف 
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ألهلنــا فــي القــدس قــد ضاعفــت مــن حــدة الغضــب 
الــذي انفجــر فــي كل أنحــاء فلســطني، وتــاله االنفجــار 

الدمــوي فــي غــزة.

وبــني أن األزمــة الداخليــة واحلزبيــة فــي إســرائيل يتــم 
تصديرهــا دمويــا إلــى غــزة، مــن تقتيــل بأهلنــا وهــدم 
ملبــان ســكنية ومنــازل أنــاس أبريــاء، ومــا هــذا إال جرائم 

تضــاف إلــى ســجل إســرائيل فــي محاكــم اجملرمــني.

ــا  ــتبقى بوصلتن ــا، س ــة وحدتن ــدس قبل ــد أن »الق وأك
الوطنيــة والدينيــة والتاريخيــة، ووقفــة أهلنــا فــي كل 
فلســطني دفاعــا عــن األقصــى والقيامــة هــي وقفــة 
عــز وكرامــة، وغــزة وأهلهــا وصمودهــم وحتملهــم 
وتصديهــم هــو امتــداد لــروح التحــدي مــن أجــل حقنــا 

ــا”. فــي إنهــاء االحتــالل وإقامــة دولتن

وأشــار إلــى أن فشــل مخططــات إســرائيل فــي القدس 
أمــام صمــود شــعبنا دفعهــا إلــى عــدوان دمــوي علــى 
قطــاع غــزة، مؤكــدا أن إســرائيل هــي الدولــة املعتديــة 
وهــي دولــة االحتــالل التــي ترتكــب اجلرائــم بحــق 
ــك  ــن ذل ــؤولية ع ــل املس ــل كام ــي تتحم ــعبنا، وه ش
وعــن انتهــاك القانــون الدولــي واإلنســاني، مشــيرا إلــى 
ــة  ــال واملقاوم ــي النض ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ح
أمــام  ومقدراتــه  أرضه ومقدســاته  عــن  للدفــاع 

ــرائيلية. ــوة اإلس ــة الق غطرس

وقــال رئيــس الــوزراء: نترحــم علــى شــهدائنا، شــهداء 
ــفاء  ــهداء، والش ــس، وكل الش ــس وأول أم ــوم وأم الي
جلرحانــا األبطــال، واإلفــراج الفوري عن أســرانا البواســل 
فــي ســجون االحتــالل، وال ظلــم يــدوم وحتما ســننتصر 

إن شــاء اهلل.21

عشــرات  تطلــق  االحتــال  بحريــة  بــوارج 
غــزة شــاطئ  علــى  القذائــف 

ــوم  ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــة االحت ــوارج بحري ــت ب  أطلق
ــة صــوب شــاطئ  ــف املدفعي األربعــاء، عشــرات القذائ

ــة غــزة. مدين

ــت  ــالل أطلق ــة االحت ــأن بحري ــل«وفا«، ب ــاد مراس وأف
عشــرات القذائــف صــوب شــاطئ منطقتي الســودانية 
والواحــة شــمال غــرب مدينــة غزة. وتزامــن إطــالق 
القذائــف مــن البحــر بإطــالق مدفعيــة االحتــالل 
قذائــف بشــكل مكثــف فــي املنطقــة احلدوديــة شــرق 

ــزة. ــاع غ ــمال قط ــون ش ــت حان ــدة بي بل

ويتواصــل العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة لليــوم 
الثالــث علــى التوالــي موقعــاً شــهداء وجرحــى ودمــار 

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

فــي املمتلــكات والبنــى التحتيــة فــي مختلــف مناطق 
ــاع.22 القط

اخلميس 2021/5/13

الشــرطة اإلســرائيلية تشــن حملــة اعتقــاالت 
غيــر مســبوقة داخــل أراضــي عــام الـــ84 طالت 

473 مواطنــا

ــوم  ــة، والي ــة املاضي شنت الشــرطة اإلســرائيلية، الليل
اخلميــس، حملــة اعتقــاالت غيــر مســبوقة فــي البلدات 
ــت  ــام الـــ1948، طال ــي ع ــل أراض ــطينية داخ الفلس
374 مواطنا، وذلــك علــى خلفيــة املظاهــرات التــي 
شــهدتها، تنديــدا بالعــدوان اإلســرائيلي املتواصــل 

ــزة. ــاع غ ــدس وقط ــي الق ــعبنا ف ــاء ش ــق أبن بح

وتأتــي هــذه االعتقــاالت عقــب االعتــداءات التــي 
ــن  ــة م ــتوطنني بحماي ــن املس ــات م ــا مجموع نفذته
ــي  ــة ف ــني، خاص ــى املواطن ــرائيلية عل ــرطة اإلس الش
املــدن الســاحلية ) يافــا، وحيفــا، وعــكا، واللــد، والرملة(، 
وكذلــك االعتــداءات علــى الذيــن تواجــدوا فــي طبريــا، 

ــرة. ــام، واخلضي ــات ي ــبع، وب ــر الس وبئ

ــني شــبان وعناصــر مــن  ــة ب واندلعــت مواجهــات ليلي
الشــرطة اإلســرائيلية الذيــن متــادوا فــي قمــع الوقفــات 
واملظاهــرات االحتجاجــات فــي البلــدات الفلســطينية 
الرافضــة لهجمــات قطعــان املســتوطنني، واعتــداءات 
ــده،  ــن تواج ــكل أماك ــعبنا  ب ــاء ش ــى أبن ــالل عل االحت

والعــدوان العســكري علــى قطــاع غــزة.

ــي  ــذه، ف ــبوقة ه ــر املس ــاالت غي ــة االعتق ــي حمل وتأت
ــتوطنني  ــداءات املس ــه اعت ــدت في ــذي تصاع ــت ال الوق
ــة  ــن حمل ــن م ــطينية، وبالتزام ــدات الفلس ــي البل ف
ــرائيلية  ــالم اإلس ــائل اإلع ــي وس ــدة ف ــض متصاع حتري

ــام 48. ــي ع ــل أراض ــطيني داخ ــود الفلس ــد الوج ض

الشــبان  بــني  املواجهــات  أن  إلــى  اإلشــارة  جتــدر 
ــاعات  ــى س ــتدت حت ــد اش ــرائيلية ق ــرطة اإلس والش
ــد،  ــن الل ــي كل م ــوم ف ــاح الي ــن صب ــى م ــر األول الفج
الفحــم،  وأم  وحيفــا،  والناصــرة،  والرملــة،  ويافــا، 
ــر  ــاء، وكف ــر الزرق ــروم، وجس ــد الك ــا، ومج ــر كن وكف
مصــر، واملزرعــة، وقــرى وادي عــارة، والطيبــة، وعيلــوط، 
وقلنســوة، وجســر الزرقــاء، وبلــدات فــي النقــب، وعــني 

ــوش.23 ــو غ ــا، وأب نقوب

22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اجلمعة 2021/5/14

تواصــل  اللــد:  فــي  شــخصا   34 اعتقــال 
االحتجاجــات بأراضــي 84 وســط عنــف وعربدة 

املســتوطنن

ــة، 43  ــة املاضي ــرائيلية، الليل ــرطة اإلس ــت الش اعتقل
شــخصا فــي مدينــة اللــد، التــي فرضــت عليهــا حظرًا 
ــة  ــالن حال ــد إع ــة، بع ــل املاضي ــة قب ــوال الليل للتج
ــتفزازات  ــد اس ــات بع ــتمرار املواجه ــع اس ــوارئ، م الط
واعتــداءات ملئــات مــن املســتوطنني يتقدمهــم نشــطاء 

ــة عناصــر الشــرطة. »الهافــا« حتــت حماي

ــدات  ــدة بل ــي ع ــات ف ــرات واملواجه ــت املظاه وتواصل
ــة،  بأراضــي عــام 48، بينهــا الناصــرة، وســخنني، والرين
ــرة،  ــث، وطم ــرة، املثل ــة، وعرع ــرو، والطيب ــفا عم وش
وحيفــا، والبعنــة، وديــر األســد، وكفــر قــرع، وقلنســوة، 
الهيجــاء،  أبــو  وكوكــب  الغربيــة،  وباقــة  وعرابــة، 
ــة  ــدة املكــر، وياف ــدا، وجدي ــة، وكفــر من ــا الزنغري وطوب
ــدات أخــرى،  ــا، وبل ــا، وشــعب، وياف الناصــرة، وكفــر كن
لليــوم الرابــع علــى التوالــي، تنديــدا بعــدوان االحتــالل 
علــى الشــيخ جــراح والقــدس، وبالقصــف اإلســرائيلي 
املتواصــل علــى قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى اعتــداءات 
الشــرطة فــي البلــدات العربيــة وحمايــة املســتوطنني 

ــرب. ــتهدفون الع ــن يس الذي

وقــال موقــع »عــرب 48« إن الشــرطة اإلســرائيلية 
نفــذت اعتقــاالت إضافيــة فــي الوقــت الــذي تتواصــل 
فيــه املظاهــرات الغاضبــة فــي اجملتمــع العربــي تنديــدا 
باعتــداءات االحتــالل واملســتوطنني علــى املصلــني 
ــيخ  ــي الش ــى وح ــجد األقص ــي املس ــني ف واملتضامن

ــة. ــدس احملتل ــراح بالق ج

ــني  ــلحة ب ــتباكات مس ــت اش ــد، وقع ــة الل ــي مدين ف
ــت  ــي جاب ــتوطنني الت ــات املس ــرب وعصاب ــني ع مواطن
شــوارع األحيــاء العربيــة. وأفيــد أن إطــالق نار اســتهدف 
املســجد الكبيــر فــي املدينــة فــي الوقــت الــذي تواجــد 
مصلــني داخلــه. ومــدد وزيــر اجليــش اإلســرائيلي، بينــي 

غانتــس، »حالــة الطــوارئ« فــي املدنيــة بيومــني.

وأطلــق املســتوطنون النــار باجتــاه املنــازل العربيــة 
ــاع  ــة الدف ــى محاول ــي إل ــع األهال ــا دف ــد، م ــي الل ف
عــن أنفســهم وأوالدهــم، األمــر الــذي أدى إلــى انــدالع 
اشــتباكات مســلحة مــع املســتوطنني، مــا أســفر عــن 

ــرة«. ــت بـ«اخلطي ــراح وصف ــم بج ــة أحده إصاب

بحمايــة  مســتوطنون  أقــدم  يافــا،  مدينــة  وفــي 
الشــرطة علــى إطــالق النــار علــى مســجد السكســك 

ــا  ــا مل ــه؛ وفق ــني في ــد املصل ــذي تواج ــت ال ــي الوق ف
ــني. ــد املواطن ــور ألح ــق مص ــره توثي أظه

وفــي قريــة جديــدة املكــر، وقعــت مواجهــات بــني 
متظاهريــن وعناصــر الشــرطة، وأفيــد أن منــزل رئيــس 
اجمللــس تعــرض إلطــالق نــار مــن قبــل مجهولــني فيمــا 
ــة. ــوارع القري ــوب ش ــكرية جت ــات عس ــوهدت مركب ش

مواطنــني  بــني  مواجهــات  وقعــت  شــعب،  وفــي 
ومســتوطنني حاولــوا اقتحــام القريــة مــن ناحيــة 
احلــي الشــرقي، وحســب التفاصيــل الــواردة فقــد 
جــرى إضــرام النــار فــي عامــود كهربــاء مــا أســفر عــن 

ــدة. ــاء البل ــي أنح ــي ف ــار الكهربائ ــاع التي انقط

ــي  ــرطة منزل ــت الش ــرو، داهم ــفا عم ــة ش ــي مدين وف
املكتــب  وعضــو  كركبــي،  زهيــر  البلديــة،  عضــو 
السياســي للتجمــع الوطنــي الدميقراطــي، مــراد حــداد، 
ــذي  ــاج ال ــة االحتج ــى »خلفي ــا عل ــرى اعتقالهم وج
ــر«؛ وفقــا الدعــاء  ــة فــي اليومــني األخي شــهدته املدين

ــرطة. الش

وفــي مدينــة حيفــا، اعتقــل عناصــر الشــرطة 30 
شــابا، علــى األقــل، بينهــم طفــل )10 ســنوات( خــالل 
جتمعهــم فــي شــارع »ألنبــي« تصديــا العتــداءات 
ــن  ــدا ع ــى، ع ــدس واألقص ــرة للق ــتوطنني ونص املس
اســتخدامهم القنابــل الصوتيــة وغــاز مســيل للدموع 

ــع. ــق التجم ــل تفري ــن أج م

وأفــاد مصــدر محلــي، أن قطعــان املســتوطنني اقتحموا 
ودراجــات  ســيارات  بواســطة  اجلمــال«  »وادي  حــي 
ناريــة وأطلقــوا النــار والقنابــل صــوب منــازل مأهولــة 
بالســكان العــرب، فيمــا أطلقــت الشــرطة النــار علــى 
شــاب )18 عامــا( وأصابتــه بجــروح لــم تُعــرف درجتهــا، 
ــارع  ــناس وش ــي وادي النس ــن ف ــا فرقــت متظاهري فيم
ــع  ــاس ووقعــت مواجهــات عنيفــة فــي جمي ــا وعب ياف

أنحــاء املدينــة.

وأعلــن فــي حيفــا عــن تشــكيل جلــان شــعبية 
وأهليــة للدفــاع عــن األحيــاء العربيــة بعــد االعتــداءات 
املتواصلــة مــن قبــل قطعــان املســتوطنني املدعومــني 
ــني  ــني اآلمن ــى املواطن ــرائيلية عل ــة اإلس ــن املؤسس م

ــة. ــدن اخملتلط ــي امل ف

وبالقــرب مــن قريــة كفــر منــدا، أصيــب شــاب عربــي، 
ــا  ــت بأنه ــروح وصف ــر، بج ــن العم ــا م ــغ 23 عام يبل
متوســطة إثــر تعرضــه للطعــن علــى يــد مســتوطنني 
علــى مفــرق »هموفيــل«، إذ نُقــل علــى يــد طاقــم طبي 

ــا« الســتكمال العــالج. إلــى مستشــفى »بوري
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وقــرب كابــول، تعــرض شــاب مــن القريــة العتــداء علــى 
ــه  ــن إصابت ــفر ع ــا أس ــتوطنني، م ــان املس ــد قطع ي
بجــروح وصفــت باملتوســطة أحيــل علــى إثرهــا لتلقــي 

ــا الســتكمال العــالج. العــالج فــي مستشــفى نهري

ــزال  ــرطة من ــر ش ــم عناص ــرة، داه ــة الناص ــي مدين وف
لعائلــة عبــاس فــي حــي الصفافــرة واعتدوا على شــاب 
فــي العشــرينات مــن عمــره ثــم جــرى اعتقالــه؛ فيمــا 
وقعــت مواجهــات بــني عناصــر الشــرطة ومتظاهريــن 
ــد  وســط املدينــة وجــرى اعتقــال عــدد منهــم علــى ي

عناصــر املســتعربني.

وشــهدت نحــف انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي 
ــا  ــاعات تزامن ــدار س ــى م ــدة عل ــاء البل ــف أنح مختل
مــع االحتجــاج املتواصــل، فــي الوقــت الــذي احتشــدت 
فيــه قــوات الشــرطة وعناصــر املســتعربني فــي مدخــل 
ــاوالت  ــن مح ــعبية م ــة الش ــذرت اللجن ــدة؛ وح البل
كمــا  واعتقالهــم  املتظاهريــن  الشــبان  اصطيــاد 
ــي  ــتوطنني ف ــان املس ــل قطع ــن قب ــدة م ــام البل اقتح

ــاء. ــاع الكهرب ــل انقط ظ

ــث  ــرة املثل ــة وعرع ــخنني والرين ــرو وس ــفا عم ــي ش وف
ــا  ــاء وطوب ــو الهيج ــب أب ــد وكوك ــر األس ــة ودي والبعن
ــة الناصــرة وكفــر  ــدا وطمــرة وياف ــة وكفــر من الزنغري
ــن  ــني متظاهري ــات ب ــات ومناوش ــت مواجه ــا، وقع كن
وعناصــر الشــرطة فــي مداخــل البلــدات، ونُفــذت 
اعتقــاالت باجلملــة لعــدد مــن املتظاهريــن فــي طمــرة 
ــى مفــرق »الناعمــة«. وشــفا عمــرو بعــد اســتدراجهم إل

ــار  ــن الن ــرم متظاهري ــوة، أض ــرع وقلنس ــر ق ــي كف وف
فــي نقطتــني للشــرطة فــي كلتــا البلدتــني، وعلــم أن 
ــرع  ــر ق ــرق كف ــي مف ــارع 65 ف ــوا ش ــن أغلق متظاهري

ــابا. ــن 20 ش ــر م ــال أكث ــرى اعتق وج

ــق متظاهــرون مفــرق اجلســر أمــام  ــة، اغل وفــي الطيب
ــي. ــى التوال ــث عل ــوم الثال حركــة الســير للي

ــت 374 شــخصا خــالل  ــا يذكــر أن الشــرطة اعتقل ومم
املظاهــرات  خلفيــة  علــى  األخيــرة  ســاعة  الـــ24 
االحتجاجيــة التــي شــهدتها البلــدات العربيــة، الليلــة 

ــة. املاضي

وتأتــي هــذه االعتقاالت عقــب االعتــداءات التــي نفذتها 
ــة مــن الشــرطة  مجموعــات مــن املســتوطنني بحماي
علــى مواطنــني عــرب خاصة فــي املــدن الســاحلية، يافا، 
ــداءات  ــك االعت ــة، وكذل ــد، والرمل ــكا، والل ــا، وع وحيف
ــي  ــدوا ف ــن تواج ــرب الذي ــني الع ــض املواطن ــى بع عل

طبريــة وبئــر الســبع وبــات يــام واخلضيــرة.24
24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن معظــم قطاع 
غــزة بســبب القصــف اإلســرائيلي بــرا وبحــرا 

وجــوا

تســبب القصــف اإلســرائيلي العنيــف مــن اجلــو 
ــزة،  ــاع غ ــات قط ــدن ومخيم ــف م ــر خملتل ــر والبح والب
الليلة، بانقطــاع التيــار الكهربائــي علــى مختلــف 
ــزة. ــة غ ــماله ومدين ــاً ش ــاع، خصوص ــق القط مناط

وأفــاد مراســل »وفــا«، بــأن الظــالم يخيــم علــى غالبيــة 
ــون  ــت حان ــزة بي ــاع غ ــمال قط ــة ش ــق محافظ مناط
وبيــت الهيــا وجباليــا، إضافــة إلــى مدينــة غــزة، جــراء 
ــي  ــران احلرب ــن الطي ــف م ــرائيلي العني ــف اإلس القص
ــة  ــزوارق البحري ــوارج وال ــالل والب ــة االحت ــن مدفعي وم

ــاًء ســكنية وبنــى حتتيــة. احلربيــة، الــذي طــال أحي

ــة  ــية تعطلت، إضاف ــاء رئيس ــوط كهرب ــد أن خط وأك
التوليد الوحيــدة  حملطــة  وشــيك  إلى توقــف 
الوقود الــالزم  منع إدخــال  غزة بســبب  فــي 
ســالم التجاري  كرم أبــو  لتشــغيلها عبر معبر 

املغلــق منــذ أيــام مــن ســلطات االحتــالل.

ــاء إلى تعطــل  وأشــار نقــالً عــن شــركة توزيــع الكهرب
ــزة،  ــاع غ ــمال قط ــة ش ــذي حملافظ ــا املغ ــط جبالي خ
اخلطــوط  اخلدمة رفع عــدد  خروجه مــن  خاصــة وأن 
الرئيســية املعطلة أربعــة خطــوط وهــي تشــكل)%45( 
ــه  ــة اجمالي ــن أراضي48، بطاق ــواردة م ــة ال ــن الطاق م

تصــل لـــ)50( ميجــاوات.

ــاع التيــار الكهربائي العــبء والضغــط  ويزيــد انقط
والطاقة، ويشــكل  الكهربــاء  قطــاع  علــى 
ــب  ــيك ألغل ــار وش ــدد بانهي منعطفا حادا وخطيرا يه
ــات  ــا قطاع ــن أبرزه ــزة وم ــي غ ــة ف ــات احليوي القطاع
الصحــة وامليــاه والبيئــة والصــرف الصحــي واخلدمــات 
العامــة، كمــا أن هــذا األمــر ســيعد وشــيكا وحتميــا 
فــي حــال توقــف محطــة التوليد عــن العمــل بشــكل 

ــل. كام

ويتواصــل العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة لليــوم 
اخلامــس علــى التوالــي، موقعــاً علــى األقــل 109 
و621 إصابــة  طفالً و15ســيدة   28 شــهداء بينهم 
ــى  ــات والبن ــل فــي البناي بجــروح مختلفــة، ودمــار هائ

التحتيــة.25

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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السبت 2021/5/15

ــون  ــعفاط ويحرق ــون ش ــتوطنون يهاجم مس
أشــجار زيتــون وإصابــات خــال مواجهــات مــع 

االحتــال فــي القــدس

ــة  ــبت، قري ــوم الس ــاء الي ــتوطنون، مس ــم مس  هاج
شــعفاط شــمال القــدس احملتلــة، واعتــدوا علــى 
املواطنــني هنــاك وحتديــدا في منطقــة الســهل القريبة 
مــن مســتوطنة رامــات شــلومو املقامــة علــى اراضــي 

ــة. القري

ــا  ــوا أيض ــتوطنني أحرق ــأن املس ــان ب ــهود عي ــاد ش وأف
حقــول زيتــون تعــود للمواطنــني هنــاك، كذلــك قامــوا 

بتكســير أشــجار كثمــرة أخــرى.

ــع  ــة م ــات عنيف ــت مواجه ــرام، اندلع ــة ال ــي قري وف
للبلــدة  الشــمالي  املدخــل  قــوات االحتــالل قــرب 
ــرات  ــا عش ــب خالله ــدس، أصي ــمال الق ــة ش الوقع

املطاطــي. بالرصــاص  املواطنــني 

وفــي بلدتــي عناتــا وابــو ديــس شــرق القــدس، اندلعــت 
مواجهــات مــع قــوات لالحتــالل التــي أطلقــت القنابــل 
ــة جتــاه املواطنــني وتســببت بحــاالت  ــة والصوتي الغازي

اختنــاق.26

ــازل بحــي الشــيخ جــراح  قــوات االحتــالل تقتحــم من
ــني  ــى متضامن ــرب عل ــدي بالض ــة وتعت ــدس احملتل بالق

مــع أهالــي احلــي

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل االس ــوات االحت ــت ق اقتحم
ــراح  ــيخ ج ــي الش ــي ح ــني ف ــازل املواطن ــبت، من الس

ــة. ــدس احملتل ــي الق ف

ــت  ــالل هاجم ــوات االحت ــأن ق ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف
ــدت  ــراح، واعت ــيخ ج ــي الش ــي ح ــني ف ــازل املواطن من

ــرب.27 ــالت، بالض ــع العائ ــني م ــى املتضامن عل

عقــب انتشــال 3 جثــث مــن حتــت الــركام.. ارتفاع   
ــم 8  ــى 10 بينه ــاطئ إل ــم الش ــزرة مخي ــهداء مج ش

ــال أطف

ــر  ــة فج ــرائيلي احلربي ــالل اإلس ــرات االحت ــت طائ ارتكب
اليــوم الســبت، مجــزرة جديــدة، راح ضحيتهــا عشــرة 
ــم  ــي مخي ــال ف ــة أطف ــيدتان وثماني ــم س ــهداء ه ش

ــة غــزة. الشــاطئ غــرب مدين

ــلوا  ــني انتش ــعفني ومواطن ــأن مس ــلنا، ب ــاد مراس وأف
26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

صبــاح اليــوم ثالثــة جثــث، هــم ســيدة وطفلــني مــن 
حتــت ركام منــزل عائلــة أبــو حطــب فــي وســط مخيــم 
ــذي تعــرض لقصــف  ــة غــزة، وال الشــاطئ غــرب مدين
ــابق  ــرائيلية دون س ــة إس ــرة حربي ــن طائ ــي م صاروخ
إنــذار علــى ســاكنيه، ونقلــوا إلــى مستشــفى الشــفاء 

غــرب املدينــة.

وأكــد أن طفــالً رضيعــاً هــو الناجــي الوحيــد مــن 
وتضــرر  ركام،  إلــى  املنــزل  حــول  الــذي  القصــف، 
املنــازل اجملــاورة، وإصابــة نحــو عشــرين آخريــن بجــروح 
مختلفــة، نقلــوا علــى إثرهــا إلــى مستشــفى الشــفاء 

ــالج.28 ــي الع لتلق

ــدث  ــا يح ــه فم ــد نفس ــخ يعي ــتية: التاري اش
ــام 84 ــاه ع ــر رأين ــح وتهجي ــن مذاب م

والداخــل  والقــدس  وغــزة  الضفــة  فــي  -شــعبنا 
احلــق  اجــل  مــن  واحــدة  وقفــة  يقــف  والشــتات 

لفلســطيني ا

ــد  ــخ يعي ــتية: »التاري ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ق
ــة  ــراح والضف ــيخ ج ــي الش ــدث ف ــا يح ــه، فم نفس
وقطــاع غــزة مــن مذابــح وتهجيــر وعــدوان رأينــاه عــام 

.»48

جــاء ذلــك خــالل كلمتــه فــي فعالية إحيــاء الذكــرى 73 
للنكبــة الــذي يقيمــه مركــز فلســطني للدراســات فــي 
ــر  ــبت عب ــوم الس ــة، الي ــدج البريطاني ــة كامبري جامع
ــد مــن الشــخصيات  ــي، مبشــاركة العدي االتصــال املرئ

الفلســطينية والعربيــة.

وشــدد اشــتية علــى أن مــا يجري مــن هبة فــي األراضي 
الفلســطينية يظهــر أن الشــعب الفلســطيني موحــد 
مــا بــني الضفــة غــزة والقــدس والشــتات واراضــي الـــ 
48، ويقــف وقفــة واحــدة مــن أجــل احلــق الفلســطيني.

وتابــع رئيــس الــوزراء: »املعطيــات علــى األرض اليــوم هي 
أن جميــع أراضــي فلســطني حتــت االحتــالل، والشــعب 
ــر أن  ــا يظه ــد، م ــال واح ــي ح ــح ف ــطيني أصب الفلس
ــو ال  ــع األول، وإذا كان نتنياه ــود للمرب ــدء يع ــراع ب الص
مييــز بــني معاليــه ادوميــم وتــل أبيــب، فالفلســطيني 

لــن مييــز بــني رام اهلل ويافــا أو نابلــس وحيفــا«.

وأضــاف: »الفلســطيني منــذ عــام النكبــة وهــو يصارع، 
فالنكبــة أحدثــت مجموعــة مــن النتائــج حيث أنشــأت 
إســرائيل علــى 78% مــن أراضــي فلســطني التاريخيــة، 
وتشــرد 920 ألــف فلســطيني وســويت بــاألرض حوالــي 
ــي 10 آالف فلســطيني  ــة، وقتــل حول ــة ومدين 450 قري

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وجــرح ثالثــة اضعافهــم«.

ــن  ــة ع ــة الصهيوني ــى كل الرواي ــاء عل ــتطرد: »بن واس
ــاع  ــه دف ــي كأن ــل الصهيون ــح الفع ــطني، أصب فلس
عــن الــذات، وأصبــح الدفــاع الفلســطيني عــن الــذات 
ــا  ــا علــى انن ــه هجــوم، ولذلــك اليــوم يتــم تصورن كأن
ــن أكثــر مــن اننــا ندافــع عــن حقنــا وكرامتنــا  املعتدي

ــا«. ووطنن

ــطيني  ــف فلس ــرد 250 أل ــام 67 ش ــد ع ــار: »بع وأش
وهجــروا للمــرة الثانيــة، وقبــل هــذا العــام لــم يكــن أي 
مســتعمرة فــي الضفــة الغربيــة، وأصبحــوا اليــوم 750 

ألــف مســتوطن«.

وأوضــح رئيــس الــوزراء: »اليــوم إســرائيل تشــن علينــا 
عــدة حــروب، حــرب اجلغرافيــا التــي تصادرهــا إســرائيل 
وتبنــي عليهــا املســتوطنات وتفتيــت لهــا، وحــرب 
ــا  ــام 48 عنوانه ــذ ع ــا من ــي عنوانه ــا الت الدميوغرافي
تاريــخ الشــعب  الروايــة وتزويــر  التهجيــر، وحــرب 
الفلســطيني بشــكل ممنهــج، فالشــيخ جــراح منــوذج 
ــزة  ــاع غ ــي قط ــوم ف ــري الي ــا يج ــالث، وم ــروب الث للح
ــذي يعيــد نفســه«. ــخ ال مــن مجــازر هــو جــزء مــن التاري

ــل  ــي هائ ــل سياس ــاك فش ــوزراء: »هن ــس ال ــال رئي وق
منــذ مؤمتــر مدريــد للســالم إلــى اليــوم والعالــم يحاول 
ــة  ــد إرادة دولي ــراع، وال توج ــذا الص ــل له ــل حل أن يص
ــا  ــوة م ــن الق ــا م ــرائيل لديه ــه، وإس ــة إلنهائ حقيقي
ــيء  ــه ش ــس لدي ــطيني لي ــازل، والفلس ــا ان تتن مينعه
ــكال  ــن االش ــكل م ــن ألي ش ــه ال ميك ــه ألن ــازل عن يتن

ــه«. ــن حقوق ــق م ــن أي ح ــازل ع التن

ــان  ــن هيوم ــدر ع ــذي ص ــر ال ــتية: »التقري ــاف اش وأض
رايتــس ووتــش يظهــر أن إســرائيل كيــان عنصــري ليــس 
ــة  ــي الضف ــطينيني ف ــع الفلس ــا م ــط معاملته فق
ــة ولكــن أيضــا معاملتهــا مــع الفلســطينيني  الغربي
فــي أراضــي الـــ 48، وحقائــق التاريــخ اليــوم تظهــر ان 
ــن  ــة م ــطني التاريخي ــى فلس ــيطر عل ــرائيل تس إس
ــة  ــون حلال ــا منزلق ــي انن ــا يعن ــر، م ــى البح ــر ال النه

ــدة«. ــة الواح الدول

وتابــع: »اليــوم امامنــا مجموعــة مــن القضايــا، حــراك 
ــالم،  ــة الس ــي لعملي ــكار األميرك ــر االحت ــي لكس دول
ــرائيل  ــتراتيجيا إلس ــزة اس ــدة متحي ــات املتح فالوالي
ولذلــك ال ميكــن أن تكــون طرفــا نزيهــا فــي حــل 
الصــراع، وطالبنــا مبؤمتــر ســالم دولــي مســتند للقانــون 

ــة«. ــرعية الدولي والش

ــي  ــا ف ــي حقن ــا ف ــرائيل حترمن ــا إس ــتدرك: »مثلم واس

ارضنــا ومياهنــا وحدودنــا فهــي حترمنــا مــن االنتخابــات 
فــي مدينــة القــدس، ولذلــك علينــا الذهــاب الــى حــوار 

وطنــي شــامل«.

واختتــم رئيــس الــوزراء كلمتــه: »قتالنــا يجــب أن 
يســتمر مــن أجــل االنتخابــات مثلمــا قتالنــا مســتمر 
ــو  ــر ه ــر املصي ــق تقري ــا أن ح ــل االرض، ومثلم ــن أج م
ــة حــق، والقــدس حــق،  ــات حــق، والدول حــق، واالنتخاب
ــوق  ــذه احلق ــق، كل ه ــودة ح ــق الع ــق، وح ــاه ح واملي

ــا«.29 ــكون به متمس
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ــة  ــة جرمي ــي إلدان ــع الدول ــو اجملتم ــتية يدع اش
قتــل الطفــل عــودة ويطالــب بتوفيــر احلمايــة 

ــعبنا لش

املؤسســات  اشــتية  الــوزراء محمــد  رئيــس   دعــا 
ــة  ــة اجلرمي ــي إلدان ــع الدول ــة واجملتم ــة الدولي احلقوقي
التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــالل واملتمثلــة بقتــل 
الطفــل ســعيد عــودة )16 عامــا( فــي قريــة أودال جنــوب 

ــس. نابل

الدوليــة  احلقوقيــة  املؤسســات  اشــتية  وطالــب 
واجملتمــع الدولــي بتوفيــر احلمايــة لشــعبنا مــن تصاعد 
وتيــرة اجلرائــم اليوميــة التــي يرتكبهــا جنــود االحتــالل 

ــة. ــي احملتل ــي األراض ــتوطنون ف واملس

وتقــدم رئيــس الــوزراء بأحــر التعــازي لوالــدي الشــهيد 
الطفــل عــودة، وألهالــي قريــة أدوال عامــة، بهــذا الفقــد 

اجللــل.30

ــارة  ــي غ ــق ف ــح حتقي ــب بفت ــرس« تطال ــيتد ب ”أسوش
ــي  ــا ف ــم مكتبه ــى يض ــتهدفت مبن ــرائيلية اس إس

ــزة ــاع غ قط

األمريكيــة  بــرس«  »أسوشــيتد  وكالــة  طالبــت 
ــة  ــارة اجلوي ــي الغ ــتقل ف ــق مس ــح حتقي ــاء، بفت لألنب
اإلســرائيلية التــي اســتهدفت مبنــى يضــم مكتبهــا 
ــزة. ــاع غ ــي قط ــرى ف ــة أخ ــائل إعالمي ــب وس  ومكات

للوكالــة،  التنفيذيــة  التحريــر  رئيســة  ودعــت 
إلــى إجــراء حتقيــق مســتقل فــي  ســالي بزبــي، 
اســتهدفت  التــي  اإلســرائيلية  اجلويــة  الغــارة 
مقــر  يضــم  كان  الــذي  اجلــالء  مبنــى  ودمــرت 
الوكالــة ومقــار إعالميــة أخــرى فــي قطــاع غــزة، 
ــق. ــة احلقائ ــه معرف ــق ل ــام يح ــرأي الع ــدة أن ال  مؤك

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــدم  ــم تق ــرائيلية ل ــة اإلس ــي إن »احلكوم ــت بزب وقال
بعــد أدلــة واضحــة تدعــم هجومهــا، الــذي دمــر 
طابقــا”. عشــر  اثنــي  مــن  املكــون  اجلــالء   بــرج 

وأضافــت أن »مكتــب أسوشــيتد بــرس كائــن فــي بــرج 
اجلــالء منــذ 15 عامــا ولم يتــم إبالغهــا ولم يكــن هناك 
أي مؤشــر علــى احتمــال وجــود مكتــب حلركــة حمــاس 
ــق. ــى ضــرورة إيضــاح احلقائ ــى«، مشــددة عل ــي املبن  ف

ــاز  ــن ال ننح ــراع.. نح ــة ص ــي حال ــن ف ــت: »نح وتابع
إلــى أي طــرف فــي هــذا الصــراع.. ســمعنا إســرائيليني 
يقولــون إن لديهــم دليــال.. نحــن ال نعــرف مــا هــو هــذا 
الدليــل.. نعتقــد أنــه مــن املناســب فــي هــذه املرحلــة 
ــدث  ــا ح ــى م ــتقلة عل ــرة مس ــاك نظ ــون هن أن تك

ــس”.31 باألم

شــرق  مراقبــة  كاميــرات  يركــب  االحتــال 
مركبــات يهاجمــون  واملســتوطنون  ســلفيت 

 شــرعت طواقــم تابعــة لقــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
اليــوم األحــد، بتركيــب كاميــرات مراقبــة جديــدة علــى 
أعمــدة الكهربــاء فــوق جســر اســكاكا علــى املدخــل 

الغربــي للبلــدة.

وفــي ســياق متصــل، أفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«: 
بــأن عــددا مــن املســتوطنني وبحمايــة قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، رشــقوا مركبــات املواطنــني املــارة أســفل 

اجلســر باحلجــارة.

ــالل  ــدت خ ــرائيلي صع ــالل اإلس ــوات االحت ــر أن ق يذك
الفتــرة األخيــرة مــن إجراءاتهــا التعســفية بحــق 

مواطنــي محافظــة ســلفيت.32

الصحــة: 209 شــهداء و5687 جريحــاً حصيلــة العدوان 
اإلســرائيلي على شــعبنا

كشــفت وزارة الصحــة فــي تقريــر صــادر عنهــا مســاء 
ــرائيلي  ــدوان اإلس ــة الع ــن أن حصيل ــد، ع ــوم األح الي
علــى شــعبنا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن 
تاريــخ 7-5-2021 وحتــى الســاعة الرابعــة مــن مســاء 

ــاً. ــهداء و5687 جريح ــت 209 ش 16-5-2021، بلغ

وفَصــل التقريــر الشــهداء واجلرحــى علــى النحــو 
التالــي:

ــل و3363  ــم طف ــهيداً بينه ــة: 21 ش ــة الغربي الضف
ــاً جريح

قطــاع غــزة: 188 شــهيداً بينهــم 55 طفــالً و33 ســيدة 

31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

و1230 جريحــاً

القــدس: 999 إصابــة، نقلــت ملراكــز العــالج 483 إصابــة 
بينهــا 60 إصابــة خطيــرة ونحــو 200 متوســطة و223 

طفيفــة

اإلصابــات التــي نقلــت ملراكــز العــالج فــي محافظــات 
الضفــة الغربيــة:

بحالــة  و20  خطيــرة  بحالــة   8 بينهــا   80 اهلل:  رام 
طفيفــة و52  متوســطة 

ــرة و120  ــة خطي ــة بحال ــا 16 إصاب ــل: 189 بينه اخللي
ــة ــطة و53 طفيف ــة متوس بحال

ــة  ــان و11 بحال ــان خطيرت ــا إصابت ــم: 23 بينه ــت حل بي
ــة ــطة و10 طفيف متوس

نابلــس: 130 إصابــة بينهــا 20 بحالــة خطيــرة و53 
بحالــة متوســطة و58 طفيفــة

جنــني: 69 إصابــة بينهــا 6 بحالــة خطيــرة و13 بحالــة 
متوســطة و50 طفيفــة

طولكــرم: 75 إصابــة بينهــا 6 بحالــة خطيــرة و22 
متوســطة و47 طفيفــة

ســلفيت: 19 إصابــة بينهــا 3 بحالــة خطيــرة و10 
متوســطة و6 طفيفــة

و4  خطيــرة  بحالــة   2 بينهــا  إصابــة  طوبــاس:12 
طفيفــة و6  متوســطة 

قلقيليــة: 59 إصابــة بينهــا 3 بحالــة خطيــرة و7 
طفيفــة و41  متوســطة 

أريحــا: 22 إصابــة بينهــا 2 بحالــة خطيرة و5 متوســطة 
طفيفة و15 

رصاص حي: 410

رصاص معدني مغلف باملطاط: 159

اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع:90

إصابات جراء الضرب والسقوط: 19

عــدد األطفــال )أقــل مــن 18 عامــاً( مــن املصابــني الذيــن 
تعاملــت معهــم الطواقــم الطبيــة فــي مراكــز العالج 

مبحافظــات الضفة الغربيــة : 210

عــدد الســيدات مــن املصابــني الذيــن تعاملــت معهــم 
ــات  ــي محافظ ــالج ف ــز الع ــة مبراك ــم الطبي الطواق
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ــة: 33.19 ــة الغربي الضف

ــيخ  ــي الش ــبان ف ــل 5 ش ــرائيلية تعتق ــرطة اإلس الش
دنــون فــي أراضــي الـــ 1948

اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، اليــوم األحــد، خمســة 
شــبان مــن ســكان قريــة الشــيخ دنــون علــى خلفيــة 
ــجد  ــدس واملس ــى الق ــدوان عل ــد الع ــات ض االحتجاج
والضفــة  والشــيخ جــراح وقطــاع غــزة  األقصــى 
علــى  املســتوطنني  باعتــداءات  وتنديــدا  الغربيــة 

ــرطة. ــة الش ــرب وحماي ــني الع املواطن

ــاالت  ــة اعتق ــل حمل ــي ظ ــاالت ف ــذه االعتق ــي ه وتأت
واســعة تنفذهــا الشــرطة اإلســرائيلية فــي مختلــف 

مــدن وبلــدات أراضــي الـــ 1948 بــني الشــبان العــرب.

ــوم  ــا الي ــي حيف ــة ف ــر احملكم ــر أن تنظ ــن املنتظ وم
ــق.34 ــة للتحقي ــال اخلمس ــد اعتق ــرطة متدي ــب الش بطل

االحتــالل يعتقــل 25 مقدســيا ليرفــع احلصيلــة خــالل 
شــهر إلــى 1000 معتقــل

 اعتقلــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، 
لترفــع  احملتلــة،  القــدس  مدينــة  فــي  مواطنــا   25
حصيلــة االعتقــاالت منــذ بدايــة األحــداث فــي شــهر 

ــل. ــى 1000 معتق ــارك إل ــان املب رمض

ــوس  ــر ق ــدس ناص ــي الق ــير ف ــادي األس ــر ن ــاد مدي وأف
ــية  ــدت بوحش ــالل اعت ــرطة االحت ــأن ش ــلنا، ب ملراس
صبــاح اليــوم علــى النســاء وعلــى األطفــال فــي حــي 
وادي قــدوم بســلوان جنــوب القــدس، واعتقلــت كال 
ــي  ــا، وقص ــي دعن ــا، وزك ــاد دعن ــا، وزي ــر دعن ــن: ماه م

ــا. ــر دعن ــا، وياس دعن

ومــن البلــدة القدميــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل عــددا 
مــن املواطنــني، عــرف منهــم: شــاهر الســالمية وجنلــه 
ــطي،  ــزن الباس ــلودي، وي ــان ش ــى عدن ــد، والفت محم

ــوس. ــاد ق ــر، وجه ــارس جاب ــطي، وف ــد الباس وخال

كمــا اعتقلــت عــددا مــن املواطنني مــن أحيــاء مختلفة 
ــاد ســالمية، ومحمــد قاســم ســالمية،  عــرف منهــم: زي
ومجــدي األطــرش، ورامــي مــرار، ومصعــب أبــو فرحــة، 
ــي صــالح،  ــو احلمــام، ومحمــد صندوقــة، وعل وبهــاء أب

وأحمد أبو سبيتان.35 

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االثنن 2021/5/17

791 شــهيداً فــي العــدوان املتواصــل علــى 
القطــاع وقصــف بيــوت علــى رؤوس قاطنيهــا

ارتفعــت حصيلــة العــدوان اإلســرائيلي املتصاعــد على 
ــهيداً،  ــى 197 ش ــابع، إل ــه الس ــي يوم ــزة، ف ــاع غ قط
ــات  ــر مئ ــى تدمي ــة إل ــاً، إضاف ــن 1250 جريح ــر م وأكث

ــراج. ــازل، وســتة أب املن

ــهداء 58  ــني الش ــن ب ــزة، فيم ــة بغ ــق وزارة الصح ووف
ــت  ــن. وارتكب ــار الس ــن كب ــيدة، و15 م ــالً و34 س طف
ــة  ــي مدين ــة ف ــة خاص ــح مروع ــالل مذاب ــوات االحت ق
ــرات  ــت الطائ ــد أن قصف ــاع، بع ــمال القط ــزة وش غ
ــادت  ــاكنيها، وأب ــوق رؤوس س ــازل ف ــرة من ــو عش نح

ــا. ــالت بأكمله عائ

ــة  ــزة مذبح ــة غ ــط مدين ــدة وس ــارع الوح ــهد ش وش
ــد  ــس، بع ــر أم ــن فج ــرة م ــاعة مبك ــي س ــرة، ف كبي
ــر مــن 50 غــارة فــي منطقــة  ــرات أكث أن شــنت الطائ
األقــل  علــى  منهــا  أربعــة  محــدودة،  جغرافيــة 
اســتهدفت مســاكن مأهولــة، مــا تســبب في ســقوط 
ــن  42 شــهيداً ونحــو 50 جريحــاً، إضافــة إلــى مفقودي

ــم.  ــرف مصيره ــم يع ــركام، ل ــت ال حت

الوحــدة سلســلة مــن  وســبقت مذبحــة شــارع 
اجلرائــم املماثلــة ارتكبــت خــالل األيــام املاضيــة، منهــا 
ــح  ــة رف ــاكنيه مبحافظ ــى رؤوس س ــزل عل ــف من قص
جنــوب قطــاع غــزة، مــا تســبب فــي استشــهاد ســتة 
ــال  ــة أطف ــم ثالث ــي، بينه ــة الرنتيس ــراد عائل ــن أف م
وســيدة، إضافــة إلــى اســتهداف منزلــني فــي مخيــم 
الشــاطئ مــا تســبب فــي ســقوط عشــرة شــهداء من 
عائلتــي أبــو حطــب واحلديــدي، واســتهداف منــزل شــق 
ــة  ــهاد املواطن ــي استش ــبب ف ــا تس ــح، م ــة رف مدين
ــهر  ــي الش ــل ف ــي حام ــاً( وه ــي )26 عام ــود الزامل خل
ــف  ــام ونص ــور »ع ــة ح ــا الرضيع ــادس، وطفلته الس

ــا. ــى جنينه ــة إل ــام« إضاف الع

وشــهد يــوم اخلميــس واجلمعــة املاضيــني، مذابــح 
ــا  ــاع، راح ضحيته ــمال القط ــق ش ــي مناط ــرة ف كبي
عشــرات الشــهداء واجلرحــى، بعــد أن شــنت الطائــرات 
ــق  ــي مناط ــا ف ــز معظمه ــارة، ترك ــن 200 غ ــر م أكث
بيــت حانــون، وبيــت الهيــا، وجباليــا، وقــد تســببت فــي 

ــازل.  ــرات املن ــر عش تدمي

وإحداث خراب غير مسبوق في املناطق املستهدفة.

ــدة،  ــراج جدي ــتة أب ــالل س ــرات االحت ــرت طائ ــا دم كم
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ــات  ــم مؤسس ــذي يض ــروق« ال ــرج »الش ــا ب ــن بينه م
ــاء  ــة، ووكاالت أنب ــوات فضائي ــب لقن ــة، ومكات إعالمي

ــة.  عاملي

بصواريــخ  املذكــورة  األبــراج  اســتهداف  وتســبب 
ضخمــة، فــي تدميرهــا، وتدميــر منــازل وعمــارات قريبة 

ــدة.  ــالت اجلدي ــات العائ ــر مئ ــا، ونهجي منه

وخــالل ســاعات مســاء أمــس، كثفــت الطائــرات 
غاراتهــا، إذا اســتهدفت طائــرة مســيرة مواطنــني كانوا 
يســيرون علــى أقدامهــم شــمال محافظــة رفــح، مــا 
ــي،  ــة القاض ــن عائل ــهيدين م ــقوط ش ــن س ــفر ع أس
ــى  ــة إل ــة إضاف ــورة حرج ــث بص ــن ثال ــة مواط وإصاب
قصــف منــزل فــي منطقــة املواصــي غــرب محافظــة 
خــان يونــس تعــود ملكيتــه لعائلــة الفــرا، اســفر عــن 

ــات. ــع إصاب ــقوط أرب س

كمــا ســقط ثالثــة شــهداء فــي غــارة مماثلــة شــنتها 
طائــرات االحتــالل ليلــة أمــس، واســتهدفت مجموعــة 
مــن املواطنــني قــرب تلة قليبــو، مبنطقــة جباليا شــمال 
القطــاع، وذلــك بعــد وقــت قصيــر مــن ســقوط أربعــة 

شــهداء آخريــن شــمال القطــاع. 

استهداف قطاع الصحة 

وأمعــن االحتــالل فــي االســتهداف املباشــر وغيــر 
ــت  ــد قصف ــزة، فق ــي غ ــة ف ــاع الصح ــر لقط املباش
ــهداء  ــي ش ــز صح ــرة مرك ــورة مباش ــرات وبص الطائ
الــدرج مبدينــة غــزة، بصاروخــني مــن الطائــرات املســيرة، 
مــا تســبب بأضــرار جســيمة فــي املركــز ووقــف العمل 

فيــه.

وقــد ســبق ذلــك اســتهداف العديــد مــن املراكــز، مــن 
بينهــا مركــز فــي شــمال القطــاع، وآخــر شــرق مدينــة 

خــان يونــس، وثالــث وســط القطــاع.

الطــرق  تدميــر شــبكة  الطائــرات  تعمــدت  كمــا 
الواصلــة مــن أحيــاء مدينــة غــزة إلــى مجمــع الشــفاء 
ــعاف،  ــيارات اإلس ــة س ــن حرك ــب م ــا صع ــي، م الطب
ــن  ــم م ــا فاق ــفى، م ــى للمستش ــول اجلرح ــر وص وآخ

ــي. ــع الصح ــة الوض صعوب

ــزة  ــاع غ ــفيات قط ــي مستش ــك، تعان ــب ذل ــى جان وإل
ــد  ــة، وفق ــاء اخلانق ــة الكهرب ــراء أزم ــاً ج ــاً حرج وضع
القطــاع أكثــر مــن 70% مــن مصادرالطاقــة جــراء 
تعطــل معظــم خطــوط الكهرابــاء القادمــة مــن 
اجلانــب اإلســرائيلي، وتوقــف شــبه كلــي حملطــة التوليد 
الوحيــدة فــي القطــاع، مــا يضطــر املستشــفيات 
ــة، فــي ظــل شــح  ــدات لســاعات طويل لتشــغيل مول

ــود.36 ــدادات الوق ام

عمــال مينــاء بإيطاليــا يرفضــون حتميــل اســلحة علــى 
مــن ســفنية متوجهــة إلــى إســرائيل

رفــض عمــال مينــاء ليفورنــو بإيطاليــا، حتميل أســلحة 
علــى مــن ســفينة متوجهــة إلــى إســرائيل، وبســحب 
»اإليطاليــة نيــوز« فــإن الســفينة كانــت حتمــل حاويــات 
ــدود«.  ــاء »أش ــا ملين ــي طريقه ــرات ف ــلحة ومتفج أس
ــد  ــم »مرص ــا، عل ــن إيطالي ــرى م ــة أخ ــي منطق وف
األســلحة فــي املوانــئ األوروبيــة واملتوســطية« أن 
حمــوالت مــن القذائــف عاليــة الدقــة كانــت متهجــة 
إلــى مينــاء أســدود جــرى شــحنها بالفعــل علــى مــن 
ــط  ــي محي ــار 2021، ف ــس 13 أي ــوم اخلمي ــفينة، ي س

ــوة.37 ــاء جن مين

»بتسيلم«: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

قالــت منظمــة »بيســتيلم اإلســرائيلية، أمــس األحــد، 
ــزة،  ــاع غ ــي قط ــرب ف ــم ح ــب جرائ ــرائيل ترتك إن إس
ــر  ــزة احملاص ــاع غ ــة، أن »قط ــة احلقوقي ــدت املنظم وأك
يشــهد دمــاراً وقتــالً علــى يــد إســرائيل، لــم يــر مثلــه 

ــام 2014«. ــذ ع من

وأشــار إلــى أنــه منــذ عــام 2002 لــم تشــهد الضفــة 
الغربيــة حجــم »عمليــات القتــل« التــي شــهدتها يــوم 
ــرة  ــرائيلية عش ــوات اإلس ــت الق ــث قتل ــة، حي اجلمع
فلســطينيني علــى األقــل معظمهــم خــالل مظاهــرات 
أو مواجهــات، وجرحــت 251 فلســطينياً مــن ضمنهــم 
26 إصاباتهــم بليغــة وجريــح واحــد أصيــب فــي الــرأس 

ويواجــه خطــر املــوت.38 

ــون  ــقان يعلن ــجن عس ــي س ــح ف ــرى فت أس
ــد ــن الغ ــارا م ــامل اعتب ــراب الش اإلض

 أعلــن أســرى حركــة فتــح فــي ســجن عســقالن 
اإلضــراب الشــامل اعتبــارا مــن يــوم غــد الثالثــاء.

ــه  ــاء، نقل ــوم الثالث ــم الي ــان له ــي بي ــرى ف ــال األس وق
نــادي األســير، إنــه »انطالقــاً مــن عمــق االنتمــاء 
ــائرين  ــرفاء الّس ــداء الشُّ ــهداء ون ــاء الش ــاء لدم والوف
ــعبنا  ــداء ش ــة لن ــتقالل، وتلبي ــة واالس ّ ــى درب احلرّي عل
ــهيد  ــة الش ــي قلع ــح« ف ــة »فت ــرى حرك ــا أس فإنن
ــن  ــقالن، نعل ــجن عس ــم، س ــو الفح ــادر أب ــد الق عب
ــو  ــدا، وندع ــامل غ ــراب الش ــتنفار، واإلض ــة االس حال
أبنــاء شــعبنا لتصعيــد املواجهــة الشــاملة فــي وجــه 

36  جريدة األيام
37  جريدة القدس
38  جريدة القدس
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االحتــالل«.39

ــيرة  ــى مس ــالل عل ــداء االحت ــاالت باعت ــات واعتق اصاب
ــة ــدس احملتل ــود بالق ــاب العام ــرب ب ــدوان ق ــددة بالع من

 أصيــب عــدد مــن املواطنــني بجــروح مختلفــة، واعتقل 
ــاب  ــرب ب ــالل ق ــع االحت ــات م ــرون مبواجه ــالل آخ االحت

العامــود بالقــدس احملتلــة.

ــت  ــالل هاجم ــوات االحت ــأن ق ــان ب ــهود عي ــاد ش وأف
ــال  ــرب ب ــن ق ــن املتواجدي ــي املتظاهري ــكل وحش بش
العامــود بالضــرب املبــرح، ورشــهم بامليــاه العادمــة مــا 
ــو  ــروح مختلف ــم بج ــرات منه ــة العش ــبب بإصاب تس

ــاق. واختن

وأضــاف الشــهود أن قــوات االحتــالل اعتقلــت عــددا من 
املشــاركني واقتادتهــم إلــى أكشــاك الشــرطة القريبــة 
ــة مت  ــدة القدمي ــي البل ــك ف ــود، وكذل ــاب العام ــن ب م
ــم  ــداء عليه ــد االعت ــني بع ــن املواطن ــدد م ــال ع اعتق

ــواد.40 ــاب ال ــق ب ــت وفــي طري فــي ســوق خــان الزي

الثاثاء 2021/5/18

تشــييع جثمــان الشــهيد محمــد حميــد فــي 
بيــت عنــان بالقــدس

شــيع أهالــي بلــدة بيــت عنــان شــمال غــرب القــدس، 
مســاء اليــوم الثالثــاء، جثمــان الشــهيد محمــد 

ــد. ــحق حمي إس

ــهيد،  ــزل الش ــن من ــييع م ــيرة التش ــت مس وانطلق
بعــد إلقــاء نظــرة الــوداع األخيــرة عليــه، إلــى مســجد 
ــوارى  بيــت عنــان حيــث متــت الصــالة عليــه، قبــل أن ي

ــدة. ــرة البل ــرى فــي مقب الث

وردد املشــيعون هتافــات تدعــو إلــى وقــف جرائــم 
االحتــالل بحــق أبنــاء شــعبنا.

وارتقــى الشــاب حميــد )25 عامــا( علــى مدخــل مدينــة 
ــود  ــالق جن ــب إط ــوم عق ــر الي ــمالي، ظه ــرة الش البي
ــات  ــالل املواجه ــه، خ ــي صوب ــاص احل ــالل الرص االحت
التــي اندلعــت فــي املــكان، وأصيــب خاللهــا عشــرات 

ــني.41 املواطن

14 إصابــة بالرصــاص احلــي بينهــا خطيــرة والعشــرات 
باالختنــاق خــالل مواجهــات قــرب البيــرة

39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 أصيــب 14 مواطنــني بالرصــاص احلــي واملعدنــي املغلف 
باملطــاط، بينهــم ثــالث إصابــات وصفت باخلطيــرة، 
والعشــرات باالختنــاق، خــالل مواجهــات اندلعــت، ظهــر 
اليــوم الثالثــاء، علــى املدخــل الشــمالي ملدينــة البيــرة.

وأطلــق جنــود االحتــالل املتواجــدون علــى احلاجــز 
العســكري فــي محيــط مســتوطنة »بيــت إيــل« 
املقامــة علــى أراضــي البيــرة، الرصــاص احلــي واملعدنــي 
املغلــف باملطــاط، والغــاز املســيل للدمــوع صــوب 
ــاركة  ــت مبش ــة انطلق ــيرة مركزي ــي مس ــاركني ف املش

اآلالف تنديــدا بالعــدوان علــى شــعبنا.

وكانــت قيــادة القــوى الوطنيــة واالســالمية، دعت 
ــات  ــي الفعالي ــعة ف ــاركة الواس ــعبنا للمش ــاء ش أبن
الوطنيــة واجلماهيريــة، انطالقــا مــن مراكــز املــدن 
والقــرى واخمليمــات إلــى مناطــق التمــاس مــع االحتــالل 
ــة  ــدة وطني ــدين وح ــرا، مجس ــدة ظه ــاعة الواح الس
وحتــت علــم فلســطني، مؤكديــن دعــوة جلنــة املتابعــة 

ــامل.42 ــراب الش ــام 48 باإلض ــي ع ــي اراض ــا ف العلي

اإلســرائيلي  العــدوان  حصيلــة  ارتفــاع 
ً ــهيدا ــى 212 ش ــزة ال ــاع غ ــى قط ــل عل املتواص

ــة  ــاع حصيل ــن ارتف ــة، ع ــة الليل ــادر طبي ــت مص أعلن
شــهداء العــدوان اإلســرائيلي الهمجــي املتواصــل 
ــى  ــي، ال ــى التوال ــن عل ــوم الثام ــزة للي ــاع غ ــى قط عل

212 شــهيدا.

واشــارت املصــادر الــى أن مــن بــني الشــهداء 61 طفــالً 
ــة 1400  ــى إصاب ــة ال ــنا، باإلضاف ــيدة و16 مس و36 س
مواطــن بجــراح مختلفــة منهــم 400 طفــل و270 

ــورة.43 ــديدة اخلط ــة ش ــن بينهم 50 إصاب ــيدة، وم س

ــجرة  ــون 50 ش ــون ويحطم ــتوطنون يقتلع مس  
اخلليــل جنــوب  زيتــون 

 اقتلعــت وحطمــت مجموعــة مســتوطنني، اليــوم 
االثنــني، عشــرات أشــجار الزيتــون فــي منطقــة هريبــة 

ــل. ــوب اخللي النبــي شــرق يطــا جن

مبســافر  والصمــود  احلمايــة  جلــان  منســق  وقــال 
ــا« إن  ــور لـ«وف ــؤاد العم ــل ف ــوب اخللي ــال جن ــا وجب يط
ــيا«  ــتوطنتي »سوس ــتوطني مس ــن مس ــة م مجموع
ــني  ــي املواطن ــى أراض ــوة عل ــني عن ــر« املقامت و«لصيف
ــن  ــد ع ــا يزي ــت م ــت وحطم ــا، اقتلع ــدة يط ــرق بل ش
ــود  ــي« تع ــة النب ــع »هريب ــي جتم ــون ف ــجرة زيت 50 ش

ــيد. ــة رش ــا لعائل ملكيته

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــي املنطق ــون ف ــجار الزيت ــالع أش ــى أن اقت ــار إل وأش
ــة،  ــة املاضي ــوام القليل ــالل األع ــرات خ ــدة م ــرر ع تك
إلــى  تهــدف  املســتوطنني  اعتــداءات  أن  موضحــا 
أراضيهــم  مــن  الفلســطينيني  الســكان  تهجيــر 
ــيع  ــدة ولتوس ــتيطانية جدي ــات اس ــذ مخطط لتنفي
املواطنــني  أراضــي  علــى  املقامــة  املســتوطنات 

وممتلكاتهــم.

وناشــد العمــور كافــة املؤسســات الوطنيــة واحلقوقية 
والدوليــة بالتدخــل الفــوري والعاجــل لوضــع حــد لهذه 
ــدل  ــي ت ــة« والت ــا بـ«الهمجي ــي وصفه ــات الت املمارس
ــة  ــن حكوم ــني م ــتوطنني املدعوم ــة املس ــى بلطج عل

االحتــالل.44

مســتوطنون يقيمــون بــؤرة اســتيطانية علــى أراضــي 
بلــدة ديــر اســتيا

شــرع مســتوطنون، بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة 
علــى أراضــي بلــدة ديــر اســتيا غــرب ســلفيت.

ــأن  ــدان ب ــعيد زي ــتيا س ــر اس ــة دي ــس بلدي ــاد رئي وأف
املســتوطنني أقامــوا أربــع غــرف خشــبية علــى أراضــي 
البلــدة مــن اجلهــة الغربيــة، وذلك متهيــداً ملصــادرة هذه 
األرض وإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة عليهــا، والتــي 
ــار عــن مســتوطنة »نوفيــم« املقامــة  تبعــد عــدة أمت

علــى أراضــي املواطنــني.

وذكــر زيــدان أن هــذه املنطقــة تقــع علــى قمــة جبليــة 
تطــل علــى وادي قانــا، ومحاذيــة خلربــة شــحادة األثريــة 

التابعــة لبلــدة قــراوة بنــي حســان.

وفــي الســياق ذاتــه، هاجــم املســتوطنون بتهديــد 
ــي  ــراوة بن ــة ق ــس بلدي ــاء، رئي ــوم الثالث ــالح، الي الس
حســان وعــددا مــن املواطنــني الذيــن حاولــوا الوصــول 

ــة. ــى املنطق إل

وقــال رئيــس بلديــة قــراوة بنــي حســان إبراهيــم عاصي 
ــتوطنة  ــم مس ــتوطنني بينه ــة مس ــا« إن خمس لـ«وف
صوبــوا علينــا الســالح وهددونــا بالقتــل عندمــا اقتربنا 

مــن املــكان.

واألهليــة  الرســمية  املؤسســات  عاصــي  وناشــد 
ــة مــن  ــام باإلجــراءات القانوني ــة والقي باملتابعــة احلثيث

ــة.45 ــن املنطق ــتوطنني ع ــل املس ــل رحي أج

مستوطنون يدعسون طفال جنوب بيت حلم

 أصيــب طفــل بكســور متوســطة جــراء دعســه مــن 

44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

قبــل مســتوطنني فــي قريــة خربــة زكريــا جنــوب بيــت 
حلــم.

وأفــادت مراســلتنا نقــال عــن مصــدر أمنــي، بــأن 
مســتوطنني دهســوا طفــال جنــوب بيــت حلــم، ومت 

نقلــه إلــى املستشــفى.46

ــيرا  ــت س ــي بي ــات ف ــي مبواجه ــاص احل ــة بالرص إصاب
غــرب رام اهلل

ــاء،   أصيــب شــاب بالرصــاص احلــي عصــر اليــوم الثالث
خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل فــي قريــة بيــت 

ســيرا غــرب رام اهلل.

وذكــرت مصــادر محليــة أن الشــاب أصيــب بالرصــاص 
ــي  ــفى لتلق ــى املستش ــل إل ــدم، ونق ــي الق ــي ف احل

ــالج. الع

ــن  ــال م ــق واب ــالل أطل ــى أن االحت ــادر إل ــارت املص وأش
ــاه  ــوع جت ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــي وقناب ــاص احل الرص
الشــبان املتظاهريــن قــرب جــدار الفصــل والضــم 

ــني.47 ــي املواطن ــى أراض ــام عل ــري املق العنص

األربعاء 2021/5/19

ــر مــن 25 ألــف  »أوتشــا«: الغــارات شــردت أكث
مواطــن فــي غــزة

قــال مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ــرائيلية أدت  ــة اإلس ــارات اجلوي ــس، إن الغ ــا« أم »أوتش
إلــى تشــريد أكثــر مــن 52 ألــف فلســطيني وتدميــر أو 
إحلــاق أضــرار بالغــة بنحــو 450 مبنــى فــي قطــاع غــزة.

»أوتشــا«  باســم  املتحــدث  الركيــه  ينــس  وقــال 
للصحافيــني، إن نحــو 47 ألفــاً مــن النازحــني جلــؤوا إلــى 
ــاف،  ــزة، وأض ــي غ ــدة ف ــا األمم املتح ــة تديره 58 مدرس
ــرار  ــى ألض ــرض 316 مبن ــا تع ــرت كم ــة دم إن 132 بناي
للرعايــة  و9 مراكــز  بالغــة منهــا 6 مستشــفيات 

ــة. ــة األولي الصحي

ــال  ــي اجمل ــركاءها ف ــدة وش ــه، إن األمم املتح ــال الركي وق
أخــرى  ومســاعدات  الطعــام  يقدمــون  اإلنســاني 
للعائــالت النازحــة عندمــا يســمح الوضــع األمنــي. 

ــة  ــم منظم ــة باس ــس املتحدث ــت هاري ــت مارغري وقال
الصحــة العامليــة، أن هنــاك نقصــاً حــاداً في اإلمــدادات 
الطبيــة وخطــر اإلصابــة باألمــراض التــي تنقلهــا امليــاه 
ــي  ــني ف ــدس النازح ــبب تك ــد 19 بس ــار كوفي وانتش

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املــدارس.48

اليــوم  فــي  وعشــرات اجلرحــى  21 شــهيداً 
القطــاع علــى  للعــدوان  العاشــر 

استشــهد 12 مواطنــاً، وأصيــب أكثــر مــن 120 آخريــن 
بجــروح متفاوتــة، فــي تواصــل القصــف املدفعــي 
ــاء  ــة أنح ــى كاف ــة عل ــورة كثيف ــة بص ــارات اجلوي والغ

ــي. ــى التوال ــر عل ــوم العاش ــك للي ــزة، وذل ــاع غ قط

واستشــهد فــي ســاعة مبكــرة مــن فجــر أمــس 
الصحافــي يوســف أبــو حســني، جــراء اســتهداف 
ــة  ــارات مبحافظ ــدى العم ــي إح ــكنية ف ــقته الس ش

ــالل. ــرات االحت ــل طائ ــن قب ــزة م غ

ووفــق وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة فــإن آخــر حصيلة 
ــالً، و36  ــم 63 طف ــهيداً، منه ــت 230 ش ــدوان بلغ للع
إصابــة   1500 إلــى  باإلضافــة  و16 مســناً،  ســيدة، 
ــورة. ــديدة اخلط ــة ش ــا 50 إصاب ــة، بينه ــروح مختلف بج

ــتهدفت  ــس، اس ــر أم ــن فج ــرة م ــاعة مبك ــي س وف
الطائــرات شــقة ســكنية فــي شــارع الشــهداء مبدينــة 
غــزة، مــا تســبب فــي ســقوط ثالثــة شــهداء وعــدد من 
املصابــني، إضافــة لتدميــر الشــقة املســتهدفة، كمــا 
استشــهد املواطــن رائــد زكريــا حمــد »20 عامــاً« جــراء 
ــرق  ــني ش ــازل املواطن ــتهدف من ــي اس ــف مدفع قص

بلــدة بيــت حانــون شــمال قطــاع غــزة. 

كمــا أعلــن عــن استشــهاد الشــاب فــراس عــالء ابحري 
ــراً  ــزة، متأث ــاع غ ــمال قط ــكان ش ــن س ــاً« م »20 عام
بجروحــه التــي كان أصيــب بهــا فــي الثالــث عشــر مــن 
الشــهر اجلــاري، جــراء قصــف اندلــع فــي محيــط أبــراج 

النــدى، غــرب بلــدة بيــت حانــون، شــمال القطــاع.

واستشــهد كذلــك الشــاب عمــار عبــد اهلل النــدر »31 
عامــاً« جــراء غــارة إســرائيلية نفذتهــا طائــرات االحتالل 
واســتهدفت مجموعــة مــن املواطنــني فــي حــي 
الســالم، شــرق مفتــرق »القــرم« فــي منطقــة جباليــا 

ــاع. ــمال القط ش

ــاً«  ــر »63 عام ــن العم ــغ م ــزارع يبل ــهد م ــا استش كم
ــي  ــزارع ف ــى م ــة عل ــف مدفعي ــقوط قذائ ــراء س ج

ــزة. ــة غ ــرق مدين ــك« ش ــر الدي ــة »جح منطق

وارتكبــت قــوات االحتــالل مذبحــة جديــدة فــي مدينــة 
ــر البلــح وســط القطــاع، بعــد استشــهاد املواطــن  دي
املقعــد إيــاد صاحلــة وطفلتــه، إضافــة لزوجتــه احلامــل 
وجنينهــا، جــراء غــارة إســرائيلية مباغتــة، اســتهدفت 

48  جريدة األيام

منزلــه فــي منطقــة »البركــة«، غــرب املدينــة. 

وكانــت الطائــرات شــنت سلســلة مــن الغــارات 
ومقامــر  منــازل  اســتهدفت  املتواصلــة،  العنيفــة 

أهليــة. ومؤسســات  حكوميــة، 

شــبابياً  مركــزاً  حربيــة  طائــرات  قصفــت  فقــد 
مبحافظــة خــان يونــس مــا تســبب فــي تدميــره، كمــا 
دمــرت الطائــرات جمعيــة خيريــة غــرب محافظــة 

رفــح، بعــد اســتهدافها بعــدة صواريــخ.

بينمــا وســعت الطائــرات اســتهداف منــازل فــي 
مناطــق واســعة مــن القطــاع خاصــة جنوبــه، إذ 
قصفــت منــزل وزيــر الثقافــة الســابق »فــي احلكومــة 
ــور  ــاس« الدكت ــة »حم ــي حرك ــادي ف ــرة« والقي العاش
عطــا اهلل أبــو الســبح، الكائــن فــي حــي اجلنينــة برفح، 

ــة. ــي احملافظ ــرى ف ــازل أخ ــة من ــرت خمس ــا دم كم

ــازل مبحافظــة خــان  ــة من ــرات ثالث بينمــا دمــرت الطائ
يونــس، وثالثــة منــازل أخــرى فــي احملافظــة الوســطى، 
ــازل  ــة من ــزة، وأربع ــة غ ــي محافظ ــازل ف ــة من وخمس

فــي شــمال القطــاع.

قبــل  املبانــي  بعــض  حتذيــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
اســتهدافها، إال أن أكثــر مــن 50 مواطنــاً أصيبــوا 
اســتخدمت  حيــث  قصفهــا،  جــراء  واستشــهدوا 
فــي  ومدمــرة  كبيــرة  قنابــل  االحتــالل  طائــرات 
اســتهداف البيــوت، مــا أوقــع دمــاراً فــي مناطــق 

االســتهدافات. محيــط  فــي  واســعة 

كمــا كثفــت الطائــرات هجماتهــا وغاراتهــا علــى 
مــزارع، وأراض مفتوحــة، ومرافــق بنيــة حتتيــة، إذ تعمدت 
اســتهداف الطرقــات، والشــوارع الرئيســية والفرعيــة، 
ــا  ــدة، م ــات املعب ــن الطرق ــراً م ــاراً كبي ــت دم وإحداث
صعــب من حركــة املركبــات، خاصة ســيارات اإلســعاف 
ــاع.  ــة األوض ــي مفاقم ــك ف ــبب ذل ــد تس ــة، وق واإلطفائي

وواصلــت بطاريــات مدفعيــة ودبابــات متمركــزة شــرق 
ــا  ــف، بعضه ــات القذائ ــالق مئ ــاع، إط ــمال القط وش
القذائــف فــي  دخانيــة وحارقــة، حيــث ســقطت 
مناطــق زراعيــة، وقــرب مســاكن، بينمــا ســقطت 
ــس،  ــان يون ــح وخ ــرق رف ــة ش ــاء مأهول ــي أحي ــرى ف أخ
مــا أوقــع ثالثــة شــهداء وعشــرين إصابــة علــى األقــل، 
إضافــة النــدالع مــا يزيــد علــى اخلمســني حريقــاً يــوم 

ــط.  ــس فق أم

ــن  ــدر ع ــة تص ــح كريه ــن روائ ــون م ــتكى مواطن واش
القذائــف الدخانيــة، والتــي أجبــرت اآلالف مــن املواطنني 
علــى النــزوح عــن منازلهــم، واللجــوء ملناطــق يعتقدون 
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أنهــا أكثــر أمنــاً.

اإلعالمــي  املكتــب  رئيــس  وقــال ســالمة معــروف 
احلكومــي بغــزة، إن عــدد الغــارات التــي شــنتها طائرات 
ــاوزت 1810  ــة جت ــه احلزبي ــه وبوارج ــالل ومدفعيت االحت
ــاح أمــس، طالــت مختلــف  غــارات حتــى ســاعات صب
مناطــق القطــاع، وتركــز القصــف علــى البيــوت، 
والبنيــة  احلكوميــة،  واملقــار  الســكنية،  واملبانــي 
التحتيــة، مــن طــرق وشــبكات كهربــاء وميــاه وصــرف 

ــي.  صح

وأكــد معــروف أن العــدوان خلــف واقعــاً إنســانياً صعبــاً 
ــر مــن 107 آالف مواطــن، مــن  ــزوح أكث ال ســيما مــع ن
ــؤوا  ــا جل ــم 44 ألف ــف، منه ــبب القص ــم بس منازله
ملراكــز اإليــواء وأكثــر مــن 63 ألفــاً خــارج املراكــز »لــدى 

األقــارب«.

ــن 1335  ــر م ــر أكث ــببت بتدمي ــارات تس ــد أن الغ وأك
ــن  ــالً ع ــغ، فض ــي والبال ــدم الكل ــني اله ــا ب ــدة م وح
تضــرر مــا ال يقــل عــن 12.886 وحــدة ســكنية بأضــرار 
ــل.49 ــف املتواص ــراء القص ــة ج ــطة وجزئي ــني متوس ب

6 شــهداء فــي العــدوان املتواصــل علــى قطــاع غــزة و4 
فــي الضفــة خــالل مواجهــات ومســيرات االحتجــاج

ــدة  ــيرات حاش ــي مس ــس ف ــطينيون أم ــرج الفلس خ
شــارك فيهــا مئــات اآلالف، وذلــك بالتزامــن مــع إضــراب 
ــك  ــة، وذل ــدس احملتل ــدن الق ــف امل ــم مختل ــامل ع ش
ــدن  ــف امل ــم مختل ــامل ع ــراب ش ــع إض ــن م بالتزام
والبلــدات الفلســطينية علــى جانبــي اخلــط األخضــر، 
ــة  ــك مدين ــي ذل ــا ف ــل، مب ــزة والداخ ــة وغ ــي الضف ف
القــدس احملتلــة، وامتــد ليشــمل اجلــوالن الســوري 
ــاً  ــتات، رفض ــي الش ــطينية ف ــات الفلس ــل واخمليم احملت
ــدوان  ــا بالع ــت ذروته ــي بلغ ــه الت ــالل واعتداءات لالحت
الدمــوي املتواصــل علــى قطــاع غــزة والضفــة، مــا أدى 
ــهداء  ــزة و4 ش ــاع غ ــي قط ــني ف ــهاد 6 مواطن الستش

ــروح. ــات بج ــة املئ ــة وإصاب ــي الضف ف

وحتولــت عشــرات املســيرات التــي ســارع االحتــالل 
عنــد  واســعة  مواجهــات  إلــى  بعنــف،  لقمعهــا 
ــة،  ــي أرجــاء الضفــة احملتل ــف نقــاط التمــاس ف مختل

ــى. ــهداء واجلرح ــوع الش ــن وق ــفرت ع أس

ــذي عــم مــدن ومخيمــات  وأعــاد اإلضــراب الشــامل ال
وبلــدات الضفــة والقــدس والداخــل أمــس، إلــى أذهــان 
الفلســطينيني، إضــراب عــام 1936 التاريخــي الشــهير 

ضــد االنتــداء البريطانــي والهجــرة اليهوديــة آنــذاك.

49  جريدة األيام

وأعلنــت وزارة الصحــة الليلــة املاضيــة )عنــد العاشــرة 
والنصــف ليــالً(، أن 4 مواطنــني استشــهدوا أمــس 
فــي الضفــة، فيمــا بلــغ عــدد اإلصابــات التــي وصلــت 
املشــافي 202 إصابــة، غالبيتهــا بالرصــاص احلــي، بينها 
ــات خطيــرة، فــي حــني استشــهد 6 مواطنــني،  9 إصاب
ــد  ــالل املزي ــر االحت ــزة، ودم ــي غ ــرون ف ــب 105 آخ وأصي
مــن املنــازل واملبانــي بينمــا واصلــت فصائــل املقاومــة 
إطــالق الرشــقات الصاروخيــة وقذائــف الهــاون، مــا أدى 
ملقتــل عاملــني تايلنديــني، وإصابــة 7 إلــى جانــب إصابــة 

ــرائيلياً.  12 إس

وحســب إحصائيــة وزارة الصحــة فــإن 72 مواطنــاً 
 5 بينهــم  اهلل،  رام  فــي  احلــي  بالرصــاص  أصيبــوا 
إصابــات خطيــرة، وســجلت 29 إصابــة بالرصــاص احلــي 
ــة  ــني(، إضاف ــة )عام ــة لطفل ــا إصاب ــل، بينه ــي اخللي ف
إلصابــة خطيــرة فــي العــني بالرصــاص املعدنــي املغلف 

ــف.  ــدوث نزي ــاط أدت حل باملط

وفــي نابلــس ســجلت 33 إصابــة بالرصــاص احلــي بينها 
ــي  ــات ف ــم، و7 إصاب ــت حل ــي بي ــرة، و15 ف ــة خطي إصاب
طولكــرم، و4 فــي جنــني، بينهــا إصابــة خطيــة، و18 في 
ســلفيت بينهــا إصابــة خطيــرة، و6 إصابــات بالرصــاص 

احلــي فــي طوبــاس.

كمــا وســجلت 5 إصابــات فــي أريحــا 4 منهــا بالرصاص 
املعدنــي، وإصابــة بالرصــاص احلــي، و8 فــي قلقيليــة 5 
منهــا بالرصــاص املعدنــي و3 إصابــات بالرصــاص احلــي.

اهلل،  رام  مــن  مواطنــني  ثالثــة  أمــس  واستشــهد 
ومواطــن رابــع فــي اخلليــل وهــم: محمــد حميــد 
ــرب  ــمل غ ــان ش ــت عن ــدة بي ــن بل ــو م ــاً(، وه )24 عام
املواجهــات عنــد  وقــد استشــهد خــالل  القــدس 
ــف )20  ــى الكاش ــز موس ــرة، وفاي ــة البي ــل مدين مدخ
عامــاً( وهــو مــن حــي ام الشــرايط جنــوب مدينتــي رام 
اهلل والبيــرة، واستشــهدوا عنــد مدخــل مدينــة البيــرة، 
ــهد  ــاً( واستش ــاط )15 عام ــل برن ــالم وائ ــى إس والفت
ــرب رام  ــني غ ــدة بلع ــات ببل ــي مواجه ــه ف ــد إصابت بع
ــذي  ــاً( ال ــدة )32 عام ــاض زاه ــالم غي ــاب إس اهلل، والش

ــل. ــي اخللي ــهد ف استش

ودعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي محافظــة رام 
ــداد  ــوم ح ــاءن ي ــوم األربع ــار الي ــى اعتب ــرة إل اهلل والبي
ــات  ــالل مواجه ــوا خ ــن ارتق ــهداء الذي ــى أرواح الش عل
ــعبي«  ــل الش ــد الفع ــى »تصعي ــدة عل ــس، مؤك األم
ضــد االحتــالل اإلســرائيلي فــي هــذا اليــوم علــى حاجــز 
بيــت إيــل، وعــدم اإلضــراب. وكانــت اندلعــت مواجهــات 
واســعة فــي رام اهلل، عقــب مســيرة حاشــدة انطلقــت 
ــرة.  ــل البي ــو مدخ ــت نح ــة واجته ــط املدين ــن وس م
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ــرة. ــة البي ــل مدين ــو مدخ ــات نح ــتمرت املواجه واس

ــة،  ــل املاضي ــاعات اللي ــى س ــات حت ــتمرت املواجه واس
ووقعــت مواجهــات أمــس علــى مدخــل مخيــم اجللــزون 
وفــي قــرى وبلــدات بيــت ســيرا، والنبــي صالــح وبــدرس 

ونعلــني، وبلعــني وغيرهــا مــن املواقــع.

أصيــب شــاب بعيــار نــاري فــي منطقــة الرقبــة علــى 
مدخــل مخيــم اجللــزون، كمــا وأصيــب شــاب بالرصاص 
احلــي فــي بيت ســيرا، وأصيب ثالثــة مواطنــني بالرصاص 
فــي قريــة نعلــني، وأصيــب مواطنــان برصــاص »التوتــو« 
ــح، كمــا أصيــب عــدد  ــة النبــي صال عنــد مدخــل قري

مــن املواطنــني فــي قريــة بــدرس باحملافظــة.

ــل  ــة قب ــالل الليل ــاص االحت ــابان برص ــب ش وكان أصي
املاضيــة فــي قريــة عــني قينيــا، أحدهمــا أصيــب فــي 

ــه.50  ــي قدم ــر ف ــدره واآلخ ص

ــام  ــن الع ــس واألم ــن الرئي ــي ب ــال هاتف اتص
ــدة ــأمم املتح ل

ــطني  ــة فلس ــس دول ــني رئي ــي ب ــال هاتف ــرى اتص  ج
محمــود عبــاس، واألمــني العــام لــألمم املتحــدة أنطونيــو 

ــاء. ــوم األربع ــش، الي غوتيري

وبحــث ســيادة الرئيــس مــع األمــني العــام لــألمم 
ــف  ــة لوق ــة املبذول ــود الدولي ــش، اجله ــدة غوتيري املتح

ــار. ــالق الن ــوري إلط ف

الفــوري  الوقــف  ضــرورة  علــى  ســيادته  وشــدد 
لالعتــداءات الوحشــية اإلســرائيلية ضــد أبنــاء شــعبنا 
فــي قطــاع غــزة، والــذي تســبب بكارثــة ودمــار يجــب 
ــة  ــا، باإلضاف ــى ارتكابه ــالل عل ــة االحت ــبة دول محاس
ــتوطنني  ــداءات املس ــف اعت ــى وق ــل عل ــرورة العم لض
ــدس  ــة الق ــي مدين ــالل ف ــوات االحت ــن ق ــني م املدعوم
ــني  ــوت املواطن ــى بي ــتيالء عل ــاوالت االس ــة، ومح احملتل
ــات  ــى املقدس ــداء عل ــراح، واالعت ــيخ ج ــي الش ــي ح ف

ــيحية. ــالمية واملس اإلس

كمــا مت بحــث جهــود عقــد جلســة اجلمعيــة العامــة 
املقــررة غــدا اخلميــس فــي نيويــورك، ومواصلــة العمــل 

مــن أجــل صــدور قــرار مجلــس األمــن الدولــي.

ــدة  ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــس، األم ــيادة الرئي ــكر س وش
علــى اجلهــود التــي تقــوم بهــا املنظمــة الدوليــة لوقف 
ــطيني،  ــعب الفلس ــد الش ــرائيلي ض ــد اإلس التصعي
مشــددا علــى ضــرورة توفيــر مســاعدات إنســانية 
عاجلــة إلغاثــة أبنــاء شــعبنا الذيــن يتعرضــون لعــدوان 

50  جريدةا القدس

وحشــي، وبــذل جهــود مضاعفــة إلنقــاذ الوضــع 
ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ــاني ف اإلنس

وأكــد الرئيــس، أن مــا يحــدث مــن تصعيــد إســرائيلي 
ــدء  ــب الب ــطيني، يتطل ــعب الفلس ــى الش ــرر عل متك
بحــل سياســي قائــم علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة 
ــر  ــة، والدعــوة ملؤمت ــة الدولي ــة الرباعي ــه اللجن تقــوم ب
االحتــالل وجتســيد  وذلــك إلنهــاء  دولــي للســالم، 
الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

ــرقية. الش

وأشــار ســيادته، إلــى ضــرورة أن يقــوم اجملتمــع الدولــي 
ــق  ــا وف ــاء بالتزاماته ــرائيل للوف ــى إس ــط عل بالضغ
االتفاقيــات املوقعــة، واحتــرام القانــون الدولــي، واحلفاظ 
ــم فــي احلــرم الشــريف،  ــى الوضــع التاريخــي القائ عل
وعــدم طــرد العائــالت الفلســطينية مــن القــدس 
ووقــف سياســة هــدم منــازل املواطنــني، وحتميــل 
اعتــداءات  عــن  املســؤولية  اإلســرائيلية  احلكومــة 

املســتوطنني املتطرفــني.

ــودا  ــذل جه ــدة تب ــش أن األمم املتح ــد غوتيري ــدوره، أك ب
ــالق  ــوري إلط ــف الف ــق الوق ــل حتقي ــن أج ــة م مضاعف
النــار وحتقيــق التهدئــة وتوفيــر املســاعدات اإلنســانية 
ــة  ــع الرباعي ــل م ــة العم ــة، ومواصل ــة العاجل اإلغاثي
ــى  ــؤدي إل ــي ي ــق سياس ــق أف ــل حتقي ــن أج ــة م الدولي

ــي.51 ــون الدول ــق القان ــادل وف ــامل والع ــالم الش الس

اليــوم،  صبــاح  االحتــال  قــوات   طــاردت 
ــى  ــم إل ــاء توجهه ــال أثن ــن العم ــرات م العش
أماكــن عملهــم داخــل أراضــي 8491، عبــر 
بوابــات جــدار الضــم والتوســع العنصــري 

طولكــرم. شــمال 

وذكــر شــهود عيــان لـ«وفــا«، أن جنــود االحتــالل أطلقوا 
ــدار  ــط اجل ــي محي ــال ف ــاه العم ــة باجت ــرة الناري األعي
غــرب بلــدة عتيــل دون ان يبلــغ عــن إصابــات، فــي 
الوقــت الــذي اعتقلــوا فيــه عــددا منهــم غــرب بلــدة 
ــة  ــة، دون معرف ــة مجهول ــى جه ــم إل ــا، واقتادوه زيت

ــم.52 هوياته

4 شــهداء بينهــم امــرأة حامــل وطفلتهــا 
وعــدد مــن اجلرحــى فــي قصــف إســرائيلي 

علــى ديــر البلــح وجحــر الديــك

استشــهد ثالثــة مواطنــني علــى األقــل، وأصيــب آخرون، 
اليــوم األربعــاء، فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منــزال 

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا  ــزة، فيم ــاع غ ــط قط ــح وس ــر البل ــة دي ــي مدين ف
استشــهد مــزارع جــراء قصــف مدفعــي علــى منطقــة 

جحــر الديــك جنــوب شــرق مدينــة غــزة.

وأفــاد مراســلنا، بــأن طائــرات االحتــالل قصفــت منــزال 
ــر البلــح، مــا أدى إلــى  ــذار فــي مدينــة دي دون ســابق إن
استشــهاد ثالثــة مــن ســاكنيه، وهم حســب مــا أفادت 
بــه مصــادر طبيــة وعائليــة، لـ«وفــا«: املواطــن إيــاد عبد 
ــان(،  ــم )عام ــه نغ ــا( وطفلت ــة )33 عام ــاح صاحل الفت
وزوجتــه أمانــي يوســف مهــاوش )33 عامــا( وهــي 
ــن مت  حامــل فــي الشــهر الســابع، إضافــة إلصابة آخري

نقلهــم إلــى مستشــفى شــهداء األقصــى.

وأضــاف أن مدفعيــة االحتــالل قصفــت منطقــة جحــر 
الديــك، مــا أدى إلــى استشــهاد مــزارع يبلــغ مــن العمر 

63 عامــا، كان يعمــل فــي أرضــه.

وحســب وزارة الصحــة، فقــد بلغــت حصيلــة العــدوان 
اإلســرائيلي املتواصــل علــى أبنــاء شــعبنا فــي قطــاع 
ــذ 10  ــدس، من ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــزة والضف غ
ــا،  ــهيدا، و7892 جريح ــى 255 ش ــاري، إل ــو اجل ــار/ ماي أي
منهــم 227 شــهيدا فــي قطــاع غــزة بينهــم 64 طفــال، 

و38 ســيدة، فيمــا بلــغ عــدد اجلرحــى 1620 جريحــا.

وفــي الضفــة، 27 شــهيدا، بينهــم 4 أطفــال، وســيدة، 
ــدس  ــي الق ــاب ف ــهد ش ــا استش ــا، فيم و5164 جريح

ــن. ــب 1108 آخري ــة وأصي احملتل

ومنــذ 13 إبريل/نيســان املنصــرم، تفجــرت األوضــاع 
فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة؛ جــراء االعتــداءات 
الوحشــية، لقــوات االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنني، 
فــي القــدس احملتلــة، خاصــة بحــق املصلــني واملرابطــني 
ــى املتضامنــني  فــي املســجد األقصــى ومحيطــه، وعل
ــعى  ــن تس ــراح، الذي ــيخ ج ــي الش ــي ح ــا ف ــع أهلن م
مــن  قســرا  تهجيرهــم  إلــى  االحتــالل  ســلطات 

ــتوطنني.53 ــح املس ــم لصال منازله

ــم  ــدس بينه ــن الق ــا م ــل 14 مواطن ــالل يعتق االحت
ــل ــيدة وطف س

 اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
14 مواطنــا مــن مناطــق متفرقــة فــي القــدس احملتلــة، 

بينهــم ســيدة وجنلهــا.

ــة  ــت املواطن ــالل اعتقل ــوات االحت ــلنا إن ق ــال مراس وق
)50 عامــا( وجنلهــا خالــد  دعنــا شــويكي  جواهــر 
ــا  ــلوان وحولتهم ــدة س ــن بل ــا(، م ــويكي )20 عام ش

للتحقيــق، وســلمت اســتدعاءات آلخريــن.

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــن  ــي بط ــت ح ــالل اقتحم ــرات االحت ــأن مخاب ــاد ب وأف
الهــوى، ودققــت بهويــات العديــد مــن املواطنــني، 
وســلمت اســتدعاءات للتحقيــق لزوجــة معتقــل 

ــي. ــن احل ــر م ــدة آخ ولوال

وقالــت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن عناصــر مــن قوات 
ــالمية  ــن الس ــد الرحم ــل عب ــوا الطف ــالل اعتقل االحت
ــدس  ــة بالق ــدة القدمي ــي البل ــه ف ــن منزل ــا( م )12 عام

احملتلــة.

ــالل  ــوات االحت ــرات وق ــأن مخاب ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف
اعتقلــت الشــاب محمــد ابراهيــم عويســات مــن 
ــدوار« فــي جبــل املكبــر بالقــدس احملتلــة،  منطقــة »ال
ــام. ــل أي ــقيقه قب ــده وش ــل وال ــالل اعتق ــر أن االحت يذك

ــرا  ــني فج ــت 10 مواطن ــالل اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان
ــي شــعفاط وحزمــا. مــن حــي الشــيخ جــراح وبلدت

ــراح  ــيخ ج ــن الش ــة م ــالل 4 فتي ــل االحت ــا اعتق كم
ــيني،  ــزن احلس ــري، وي ــالل اجلعب ــك، وب ــي دوي ــم: عل ه

ــريتح. ــل ش ونبي

ومــن حزمــا، اعتقلــت الشــابني قصــي اخلطيــب، 
واحمــد نصيــف ســعيد، عقــب دهــم منزلــي ذويهمــا 

واســتجواب قاطنيهمــا.

وقالــت مصــادر محليــة لـــ »وفــا«، إن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت بلــدة شــعفاط بالقــدس احملتلــة، واعتقلــت 
4 شــبان مــن منازلهــم بينهــم شــقيقان وهــم: عنــان 
ناصــر ابــو خضيــر، وحكيــم يوســف ابــو خضيــر، 

ــر.54 ــو خضي ــزات أب ــد ع ــيف ومحم وس

الصحــة: 219 شــهيدا و1530 جريحــا حصيلــة العدوان 
ــى غزة اإلســرائيلي عل

 قالــت وزارة الصحــة إن اجمالــي ضحايــا العــدوان 
االســرائيلي املتواصــل علــى قطــاع غــزة لليــوم العاشــر 
ــاح اليــوم األربعــاء، 219  ــي، بلــغ حتــى صب علــى التوال

ــة. ــروح مختلف ــا بج ــة 1530 مواطن ــهيدا، واصاب ش

وأوضحــت الــوزارة أن مــن بــني الشــهداء، 63 طفــالً، و36 
ســيدة، و16 مســناً.55

اخلميس 2021/5/20

ثالثــة شــهداء وعــدد مــن اجلرحــى فــي غــارات وقصــف 
مدفعــي علــى غــزة

54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــني  ــة مواطن ــس ثالث ــوم اخلمي ــاء الي ــهد مس استش
ــدد  ــي جت ــرة ف ــاالت خطي ــا ح ــرات بينه ــب العش وأصي
ــاع  ــي قط ــة ف ــق مختلف ــى مناط ــة عل ــارات احلربي الغ

غــزة.

وأعلنــت مصــادر الطبيــة استشــهاد املواطنــني صائــب 
ــي  ــن ح ــا( م ــر )22 عام ــرة العرعي ــوت، وميس الكحل
الشــجاعية شــرقي مدينــة غــزة بعــد اســتهداف 
ســيارة مدنيــة كانــا يســتقالنها فــي حــي الصفطــاوي 
غربــي مدينــة غــزة، كمــا استشــهد املواطــن هاشــم 
الشــرفا وأصيــب عــدد آخــر مــن املواطنــني جــراء 
اســتهداف منطقــة العطاطــرة فــي بيــت الهيــا 

ــاع. ــمالي القط ش

ــات بــني املواطنــني بينهــا  كمــا أعلــن عــن وقــوع إصاب
ــا(  ــراد )69 عام ــو ج ــي أب ــن عل ــرة للمواط ــة خطي حال
ــمالي  ــون ش ــت حان ــي بي ــم ف ــتهداف منزله ــر اس إث
حالــة  بينهــا  إصابــات  وســجلت ســبع  القطــاع، 
خطيــرة بعــد اســتهداف شــقة ســكنية فــي عمــارة 
ــزة. ــة غ ــط مدين ــطني وس ــجد فلس ــرب مس ــد ق الرائ

ــزة  ــة بغ ــا وزارة الصح ــة أصدرته ــدث إحصائي ــي أح وف
ــى اللحظــة  ــي الشــهداء حت فقــد وصــل عــدد إجمال
232 بينهــم 65 طفــال و39 ســيدة و17 مســن، باإلضافة 
إلــى إصابــة 1900 شــخص بجــروح مختلفــة منهــا 90 

حالــة خطيــرة.

هــذا واســتهدف الطيــران احلربــي أرضــا بجــوار مدرســة 
ــهيال  ــي س ــي بن ــة ف ــة الزن ــي منطق ــس ف ــن النفي اب
ــة  ــي منطق ــودة ف ــو ع ــزل أب ــس ومن ــان يون ــرقي خ ش

ــة غــزة. ــي مدين ــة فــي مخيــم الشــاطئ غرب البالخي

ــزل  ــي من ــق ف ــدالع حري ــة بان ــادر محلي ــادت مص وأف
اجلــرف فــي عبســان اجلديــدة بســبب قذائــف املدفعيــة 
ــزل  ــر من ــاع، وتدمي ــي القط ــس جنوب ــان يون ــرق خ ش
ــراء  ــاع ج ــمالي القط ــا ش ــت الهي ــي بي ــب ف ــل رج وائ

ــالل. ــف االحت قص

ــاء  ــة أطب ــق منظم ــع فري ــالل متن ــوات االحت ــزال ق وال ت
ــاع. ــول القط ــن دخ ــدود م ــال ح ب

ــزل  ــرائيلي من ــي اإلس ــران احلرب ــتهدف الطي ــا اس كم
حــي  فــي  طابقــني  مــن  املكــون  كحيــل  عائلــة 
ــا أدى  ــه، كم ــزة ودمرت ــة غ ــرقي مدين ــجاعية ش الش
ــع  ــن املصان ــدد م ــي ع ــران ف ــتعال الني ــف الش القص
فــي املنطقــة الصناعيــة »كارنــي« عقــب اســتهدافها 
السكســك  مصنــع  ومنهــا  االحتــالل،  بقذائــف 
للبالســتيك األمــر الــذي أدى إلــى اشــتعال النيــران فــي 

ــاور. ــوال اجمل ــروبات كوكاك ــع مش مصن

كمــا أدى اســتهداف منــازل املواطنــني شــرق ديــر البلــح 
وســط القطــاع بقذائــف املدفعيــة إلــى اشــتعال 
النيــران فيهــا، وفيمــا اســتهدف الطيــران احلربــي 
منــزل عائلــة العرينــي فــي تــل الزعتــر مبخيــم جباليــا 
ــي  ــي احل ــو رزق ف ــة أب ــزل عائل ــاع، ومن ــمالي القط ش

ــاع. ــي القط ــس جنوب ــي خانيون ــي ف اإلمارات

وفــي بيــت حانــون شــمال القطــاع اســتهدف الطيــران 
احلربــي منــزل ســلمان عــدوان وأرضــا زراعيــة في شــارع 

احلطبيــة فــي بيــت الهيــا شــمالي القطــاع.56

جنــاة أســرة بأكملهــا مــن مــوت بصــاروخ لــم ينفجــر 
فــي خــان يونــس

فــي مدينــة خــان  اخلميــس، أســرة  اليــوم   جنــت 
يونــس، جنــوب قطــاع غــزة مــن مــوت محقــق عقــب 
ســقوط صــاروخ علــى منزلهــا أطلقتــه طائــرة حربيــة 

إســرائيلية.

ــو  ــة أب ــن عائل ــرة م ــاة أس ــا«، بنج ــل »وف ــاد مراس وأف
ــة  ــرة حربي ــن طائ ــاروخ م ــقوط ص ــد س ــارب بعي مح
ــوب القطــاع،  ــس جن اســتهدف منزلهــا فــي خــان يون

ــر. ــم ينفج ول

وتواصــل طائــرات االحتــالل احلربيــة وزوارقــه ومدفعيتــه 
اســتهداف املنــازل والبنــى التحتيــة وكل مقومــات 
ــي،  ــى التوال ــوم احلــادي عشــر عل ــي غــزة، للي ــاة ف احلي
مخلفــة 230 شــهيدا و1760 جريحــا غالبيتهــم أطفال 

ونســاء، ودمــارا مهــوال فــي املمتلــكات.57

االحتــال يصيــب طفــا بالرصــاص ويســتولي 
علــى تســجيات كاميــرات مراقبــة فــي العرقــة

ــى  أصيــب، اليــوم اخلميــس، طفــل بالرصــاص احلــي، إل
ــات  ــالل مواجه ــاق، خ ــاالت اختن ــرات بح ــب العش جان
ــة،  ــة العرق ــي قري ــرائيلي، ف ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق م

ــني. غــرب جن

وذكــر عضــو منطقــة الشــهيد عبــد القــادر احلســيني 
ــوات  ــا«، أن ق ــد لـ«وف ــد واك ــح« محم ــة »فت ــي حرك ف
االحتــالل إقتحمــت القريــة، وداهمــت عــدة منــازل 
ومحــال جتاريــة وفتشــها وعبــث مبحتوياتهــا، واســتولت 
علــى تســجيالت كاميــرات مراقبــة خاصــة بهــا، وعــرف 
ــى،  ــح يحي ــر، وحســني صال مــن أصحابهــا: عمــر صاب

إضافــة إلــى ســوبرماركت منيــر حمــاد.

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــوات  ــام ق ــب اقتح ــت عق ــات اندلع ــاف ان مواجه وأض
االعيــرة  اجلنــود  اطلــق خاللهــا  القريــة،  االحتــالل 
الناريــة وقنابــل الصــوت والغــاز، باجتــاه الشــبان، مــا أدى 
إلــى إصابــة طفــل بعيــار نــاري فــي ســاقة، إلــى جانــب 

ــاق.58 ــاالت اختن ــرات بح العش

ــتقرار  ــن واالس ــس: االم ــي للرئي ــار الدبلوماس املستش
االســرائيلي  االحتــالل  ينتهــي  عندمــا  ســيتحقق 

ــعبنا ــا وش الرضن

ــية  ــؤون الدبلوماس ــس للش ــار الرئي ــتقبل مستش  اس
مجــدي اخلالــدي، اليــوم اخلميــس، املبعــوث الفرنســي، 
املديــر العــام للشــرق األوســط فــي وزارة اخلارجيــة 

ــو. ــتوف فارن كريس

وأطلــع اخلالــدي، املبعوث الفرنســي على آخــر التطورات 
ــوري  ــف الف ــل الوق ــن أج ــل م ــرورة العم ــة وض اجلاري
لالعتــداءات اإلســرائيلية علــى أبنــاء شــعبنا فــي قطاع 
ــة  ــال لعملي ــدس، واالنتق ــة والق ــة الغربي ــزة والضف غ
سياســية تضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيني 
كاملــة وفــق الشــرعية الدوليــة، ألن شــعبنا وبخاصــة 
الشــباب منهــم لــن يســتكينوا ولــن يقبلــوا باســتمرار 
ــة سياســية  ــد مــن إيجــاد مقارب الوضــع الراهــن، وال ب
ــع  ــي م ــع الدول ــل اجملتم ــلوب تعام ــر اس ــدة تغي جدي

ــطينية. ــة الفلس القضي

وأكــد أهميــة أن تقــوم فرنســا باالعتــراف بدولــة 
فلســطني، وأن تقــوم بدورهــا إلــى جانــب باقــي أطــراف 
ــخ التــي تضــم مصــر واالردن وفرنســا  مجموعــة ميون
ــرعية  ــق الش ــالم وف ــود الس ــم جه ــي دع ــا ف وأملاني
ــوالً  ــة وص ــة الدولي ــع  الرباعي ــيق م ــة وبالتنس الدولي
فلســطني  لدولــة  االســرائيلي  االحتــالل  إلنهــاء 

وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

ــذل  ــالده تب ــي أن ب ــوث الفرنس ــد املبع ــه، أك ــن جانب م
جهــودا حثيثــة للتوصــل الــى التهدئــة واالنتقــال إلــى 
حــل سياســي يضمــن االســتقرار واألمــن فــي املنطقة، 
مجــددا موقفهــا الداعــم لتحقيــق الســالم ومواصلــة 
مؤسســاته  لبنــاء  الفلســطيني  الشــعب  دعــم 

ــاده.59 ــوض باقتص ــة والنه الوطني

58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
59  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2021/5/21

االحتال يغلق حي الشيخ جراح

ــوم اجلمعــة،  ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت  أغلقــت ق
ــة . مداخــل حــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتل

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل أقامــت 
حواجــز علــى مداخــل احلــي وأعاقــت حركــة الســكان، 
الــذي ســمحت فيــه للمســتوطنني  الوقــت  فــي 
ــيرة  ــاط املس ــا إلحب ــة منه ــي محاول ــتباحته، ف باس
األســبوعية التــي ينظمهــا نشــطاء دوليــون ضــد 
عمليــات التهجيــر التــي تســتهدف عائــالت احلــي.60

السبت 2021/5/22

اتصال هاتفي بن الرئيس وأمير قطر

ــطني  ــة فلس ــس دول ــني رئي ــي ب ــال هاتف ــرى اتص ج
ــة  ــر دول ــبت، وأمي ــوم الس ــاء الي ــاس، مس ــود عب محم

ــي. ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش قط

واطلــع ســيادته، االميــر متيــم، علــى آخــر مســتجدات 
االوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، واالتصــاالت 
التــي جتريهــا القيــادة الفلســطينية مــع الواليــات 
املتحــدة واالمم املتحــدة واالطــراف العربيــة والدوليــة ذات 
العالقــة لوقــف العــدوان االســرائيلي الــذي الزال قائمــاً 
علــى شــعبنا فــي الضفــة والقــدس، ولتنســيق اجلهود 
إلعــادة اعمــار قطــاع غــزة وتقــدمي املســاعدات للشــعب 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، والذهاب 
الــى مســار سياســي ينهــي االحتــالل االســرائيلي على 

شــعبنا وارضنــا بعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

ــر قطــر خــالل االتصــال الهاتفــي، بصمــود  وأشــاد أمي
ــى  الشــعب الفلســطيني فــي كل مــكان، مؤكــدا عل
الفلســطينية  للقضيــة  الداعمــة  بــالده  مواقــف 

ــعبها. ــرة ش ونص

ــة  ــراف الدولي ــع األط ــودا م ــذل جه ــر تب ــد أن قط وأك
ذات العالقــة لتثبيــت التهدئــة فــي قطــاع غــزة، 
ــد الصــف الفلســطيني،  ــى توحي وتواصــل العمــل عل
مشــددا علــى أنهــا لــن تألــوا جهــدا فــي تقــدمي الدعــم 

ــاالت. ــتى اجمل ــي ش ــطيني ف ــعب الفلس للش

بــدوره، شــكر الرئيــس عبــاس، أميــر دولــة قطــر علــى 
ــة،  ــه العادل ــعبنا وقضيت ــة لش ــالده الداعم ــف ب مواق
ــة  ــعبنا، ملواجه ــد ش ــود لتوحي ــتمرار اجله ــدا اس مؤك

60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة.61 ــات القادم التحدي

األحد 2021/5/23

اجلديــد  واجليــل  واحــد  الفلســطيني  الــدم 
يســير علــى خطــى املؤسســن للخــاص مــن 

ــال االحت

ــعبي  ــي الش ــر الوطن ــة للمؤمت ــة العام ــدت األمان أك
للقــدس فــي بيــان أصدرتــه أمــس، علــى أهميــة 
توحيــد الشــعار الفلســطيني املرفــوع فــي املســيرات 
ــة  ــي احملتل ــم األراض ــي تع ــة الت ــرات اجلماهيري واملظاه
مــع  تعايــش  ال  »أن  وهــو  الفلســطيني  والداخــل 
االحتــالل«، كمــا دعــت إلــى رفــع العلــم الوطنــي 
فقــط، بــدالً مــن تعــدد الرايــات حتــى ال يأخــذ النضــال 

الفلســطيني املشــروع شــكل الدعايــة احلزبيــة. 

شــعبنا  أن  بيانهــا،  فــي  العامــة  األمانــة  وقالــت 
املنتفــض فــي طــول الوطــن وعرضــه نصــرة للقــدس 
واألقصــى والشــيخ جــراح وقطــاع غــزة احملاصــر، ســوف 
يتمكــن مــن حتقيــق اجنازتهــا سياســية عظيمــة رغــم 
التضحيــات الكبيــرة التــي يقدمهــا علــى مذبــح 
ــري  ــا يج ــى أن م ــددة عل ــالل، مش ــن االحت ــالص م اخل
فــي القطــاع يرتقــي علــى مذبــح جرائــم احلــرب حيــث 
تقتــل صواريــخ االحتــالل األطفــال والنســاء والشــيوخ 
والشــباب وتهــدم البيــوت علــى رؤوس ســاكنيها دون أن 

ــر.  ــم آخ ــني دم وتنظي ــرق ب تف

واعتبــرت األمانــة العامــة، أن هــذا العــدوان اإلســرائيلي 
الــذي ال يفــرق بــني الــدم الفلســطيني الواحــد، يدعونــا 
اآلن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى إلقــاء االنقســام 
ــة  ــزه املقاوم ــا تنج ــى م ــاء عل ــا والبن ــف ظهورن خل
الفلســطينية بــكل أشــكالها واملترافقــة مــع اجلهــد 
ــول  ــدف الوص ــطينية، به ــادة الفلس ــي للقي السياس
ــالل  ــاء االحت ــو إنه ــاس وه ــدف األس ــق اله ــى حتقي إل

ــدس. ــا الق ــتقلة وعاصمته ــة املس ــة الدول وإقام

ــف  ــدة املوق ــة ووح ــدة الوطني ــى أن الوح ــددت عل وش
ــة  ــداف املرحلي ــق األه ــا بتحقي ــة كله ــا، كفيل والرؤي
واالســتراتيجية للنضــال الفلســطيني املســتمر منــذ 
الرصاصــة األولــى التــي أطلقتهــا حركــة »فتــح« 
فــي العــام 65 وإلــى اآلن، حيــث تواصــل األجيــال 
ــل  ــني األوائ ــيرة املؤسس ــة مس ــطينية املتعاقب الفلس
الذيــن رحلــوا وتركــوا لنــا إرثــاً وطنيــاً ونضاليــاً يشــكل 

ــة. ــة الراهن ــة التاريخي ــي اللحظ ــه ف ــاً ب نبراس

وأوضحــت األمانــة العامــة للمؤمتــر الوطنــي الشــعبي، 
61  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــم  ــي خض ــه وف ــطيني أن يتنب ــكل الفلس ــى ال أن عل
إلــى عمليــة  لــه غــزة،  تتعــرض  الــذي  القصــف 
االســتفراد االحتاللــي بالقــدس وخاصــة حــي الشــيخ 
جــراح، محــذرة مــن مغبــة حــرف األنظــار عــن عمليــة 
إجــالء عائــالت احلــي الـــ »28« في الوقــت الذي ينشــغل 
ــالق  ــف إط ــمونة بوق ــا يس ــة م ــم بكيفي ــه العال في
ــازر  ــو اجمل ــار نح ــه األنظ ــد في ــاع وتش ــي القط ــار ف الن

ــاء.  ــه األبري ــق أهل ــب بح ــي ترتك ــة الت الفظيع

ــى  ــت عل ــد وصاب ــي صام ــن املقدس ــت: »إن املواط وقال
ــم  ــبثون بحقه ــراح متش ــيخ ج ــي الش ــه وأهال أرض
التاريخــي فــي احلــي الــذي يقيمــون فيــه منــذ عشــرات 
الســنني، وال تنــازل عــن ذلــك مهمــا كلــف مــن ثمــن«، 
ــم  ــعبنا ووحدته ــاء ش ــف أبن ــى أن تكات ــددة عل مش
أفشــلت مخطــط االحتــالل واملســتوطنني فــي األقصى 
وبابــي العمــود والرحمــة وســتتمكن مــن إفشــاله فــي 

ــل. احلــي املقــدس األصي

وحيــت األمانــة العامــة فــي بيانهــا، أهلنــا فــي الداخــل 
الفلســطيني الــذي هبــوا فــي ملحمــة بطوليــة 
بســجلها التاريخــي لنصــرة إخوانهــم وأبنــاء شــعبهم 
فــي كافــة أرجــاء الوطــن احملتــل وليؤكــدوا علــى وحــدة 
ــى  ــة إل ــت بالتحي ــا أبرق ــر، كم ــرار واملصي ــدم والق ال
أهلنــا الصامديــن فــي قطــاع غــزة وترحمــت علــى أرواح 
ــى،  ــل للجرح ــفاء العام ــت الش ــرار ومتن ــهداء األب الش
مثمنــة موقــف جمهوريــة مصــر العربيــة فــي تقــدمي 
ــي  ــالل ف ــره االحت ــا دم ــار م ــون دوالر إلعم »500« ملي
القطــاع وكذلــك موقــف امللــك عبــد اهلل الثانــي 
ــب  ــي رج ــس الترك ــقيق والرئي ــي الش ــعب األردن والش
طيــب أردوغــان الذي اعتبــر الواليــات املتحــدة األميركية 
ــد  ــه ض ــكاب جرائم ــي ارت ــالل ف ــع االحت ــة م متواطئ
شــعبنا، وكل املواقــف الوطنيــة الصادقــة التــي عمــت 
ــى  ــوف إل ــر للوق ــم احل ــي والعال ــن العرب ــاء الوط أرج
ــرر  ــة التح ــي معرك ــطيني ف ــعب الفلس ــب الش جان

ــالل.62 ــن االحت ــالص م ــتقالل واخل واالس

ــد  ــال تعي ــجون االحت ــرى: إدارة س ــة األس هيئ
ــى ســجن هــدارمي ــي إل األســير مــروان البرغوث

أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، بأن إدارة ســجون 
االحتــالل أعــادت األســير القائــد مــروان البرغوثــي الــى 

ســجن هــدارمي، بعــد إنهــاء عزلــه ألكثــر مــن 10 أيــام.

ــت  ــالل قام ــجون االحت ــة أن إدارة س ــت الهيئ وأوضح
بنقــل البرغوثــي مــن ســجن هــدارمي إلــى قســم العــزل 
ــزل  ــى الع ــه ال ــك مت نقل ــد ذل ــه، وبع ــجن ذات ــي الس ف

62  جريدة القدس
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ــون. ــن ســجن أيال فــي زنازي

ــان  ــة بي ــاء نتيج ــزل ج ــبب الع ــة أن س ــت الهيئ وبين
أصــدره مــن داخــل غرفتــه فــي ســجن هــدارمي، طالــب 
فيــه الشــعب الفلســطيني بااللتفــاف حــول املقاومــة، 
وممارســة حقــه فــي النضــال الشــامل لصــد الهجمــة 
علــى املقدســات، ووقــف سياســة التهجيــر القســري 
فــي القــدس، ووقــف االعتــداءات علــى أهلنــا فــي غــزة 

واراضــي عــام 48.

ــن  ــي م ــروان البرغوث ــير م ــره أن األس ــر ذك ــن اجلدي م
ــذ  ــل من ــرة، معتق ــة رام اهلل والبي ــر مبحافظ ــدة كوب بل
تاريــخ 15 نيســان 2002، ويُعتبــر أول نائــب فلســطيني 
وأول عضــو مــن اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح تعتقلــه 
ــة  ــجن خمس ــه بالّس ــم علي ــالل وحتك ــلطات االحت س

ــا.63 ــدات و40 عام مؤب

واالحتــالل  »األقصــى«  يقتحمــون  مســتوطنا   253
يعتــدي علــى املصلــني فجــرا ويعتقــل ســتة منهــم

األحــد،  اليــوم  املســتوطنني،  جماعــات  اســتأنفت 
ــة  ــارك، بحماي ــى املب ــجد األقص ــات املس ــام باح اقتح
التــي اعتــدت علــى  قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
املصلــني فجــرا، واعتقلــت ســتة بينهــم، حــارس فــي 

اإلســالمية. األوقــاف  وموظف فــي  »األقصــى«، 

جنــود  عشــرات  إن  لـ«وفــا«،  عيــان  شــهود  وقــال 
االحتــالل، اقتحمــوا ســاحات املســجد األقصــى، لتأمني 
املصلــني  علــى  واعتــدوا  املســتوطنني،  اقتحامــات 
ــم تعــرف  ــوا أربعــة منهــم، ل ــرح، واعتقل بالضــرب املب
ــجد  ــراس املس ــد ح ــى أح ــة إل ــد، إضاف ــم بع هوياته

ــان. ــادي علي ف

الــذي  وزوز  االحتالل علــي  قــوات  اعتقلــت  كمــا 
يعمــل فــي دائــرة اخملطوطــات التابعــة لدائــرة األوقــاف 

اإلســالمية بالقــدس، وهــو علــى رأس عملــه.

وأضافــوا ان قــوات االحتــالل منعــت املصلــني دون ســن 
45 عامــا مــن دخــول األقصــى، وشــددت مــن إجراءاتهــا 
العســكرية علــى أبــواب املســجد ودققــت فــي هويــات 

املصلــني الداخلــني إليــه.

أخلــت محيــط  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــاروا 
املســجد القبلــي مــن املصلــني، وانتشــرت داخلــه وفــي 
محيطــه مــن أجــل تســهيل اقتحامــات املســتوطنني 

ــى. ــجد األقص للمس

63  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــتوطنني اقتحام  ــات املس ــتأنفت جماع وفيوقتالحق اس
ــارك، بعــد 20 يومــا مــن  باحــات املســجد األقصــى املب

إغالقــه أمامهــم.

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس احملتلــة 
ل«وفــا« إن 253 مســتوطنا اســتأنفوا اقتحــام األقصــى 
اليــوم مــن جهــة بــاب املغاربــة، مــن الســاعة الســابعة 
صباحــا حتــى الثانيــة بعــد الظهــر علــى شــكل 
مجموعــات حتــت حمايــة مشــددة مــن قــوات وشــرطة 

ــالل. االحت

وأضافــت، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت 4 مــن موظفيهــا 
وحراســها وهــم: فــادي عليــان، وباســم زغيــر، وعيســى 
دبــاغ، و علــي وزوز، خــالل عملهــم فــي املســجد االقصى 

املبــارك، بالتزامــن مــع اقتحام املســتوطنني.

كمــا ســلمت قــوات االحتــالل حــارس املســجد األقصى 
مختــار التميمــي قــرارا يقضــي بإبعــاده عــن املســجد 

األقصــى مــدة أســبوع.64

اإلســامية املســيحية: اقتحــام املســتوطنن 
للمســجد األقصــى اصــرار علــى املســاس 

ــه بحرمت

لنصــرة  املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  واعتبــرت 
مــن  مجموعــات  اقتحــام  واملقدســات،  القــدس 
املســتوطنني اليــوم املســجد األقصــى مــن جهــة 
ــرطة  ــوات ش ــن ق ــددة م ــة مش ــة بحراس ــاب املغارب ب
ــة  ــاس بحرم ــى املس ــرائيليا عل ــرارا اس ــالل، اص االحت
املســجد االقصــى ومصلياتــه مــن جهــة، واصــرارا علــى 
ــة. ــة احملتل ــجد واملدين ــي املس ــر ف ــن التوت ــد م ــث مزي ب

وأشــار أمــني العــام الهيئــة حنــا عيســى إلــى ان 
ــابيع  ــة أس ــد ثالث ــى وبع ــتوطنني لألقص ــام املس اقتح
ــب  ــات عق ــام االقتحام ــرم أم ــاحات احل ــالق س ــن إغ م
الهبــة الشــعبية الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة 
وأراضــي عــام 1948، هــو مبثابــة صــب الزيــت علــى النار، 
وإلشــعال اجــواء التوتــر فــي املدينــة وبــني املصلــني فــي 
املســجد، مؤكــدا أن االقصــى املبــارك خــط احمــر يجب 
علــى ســلطات االحتــالل ان تعــي هــذه الرســالة جيــدا.

ــس  ــى وتدني ــجد األقص ــام املس ــادة اقتح ــال إن اع وق
ــس  ــورة، تعك ــة اخلط ــوة بغاي ــه خط ــه ومصليات باحات
الصهيونــي  والفكــر  االســرائيلي،  التطــرف  مــدى 
ــى  ــداء عل ــان واالعت ــة األدي ــاك حرم ــى انته ــي إل الداع
املقدســات ودور العبــادة، دون اكتــراث حلرمــة هــذه 
األماكــن الدينيــة املقدســة وكافــة القوانــني واألعــراف 

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

269

 المجلد التاسع والعشرين

ــن.65 ــذه األماك ــون ه ــة وص ــة حلماي ــة الداعي الدولي

ــتهتار  ــى اس ــات األقص ــتمرار اقتحام ــة«: اس »اخلارجي
ــة ــت التهدئ ــة لتثبي ــود املبذول باجله

ــات  ــتمرار اقتحام ــني، اس ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي أدان
ــني،  ــتوطنني املتطرف ــرطته واملس ــالل وش ــوات االحت ق
لباحــات املســجد االقصــى املبــارك، مــا يؤكــد أن دولــة 
ــدي  ــروعها التهوي ــكة مبش ــت متمس ــا زال ــالل م االحت
ــوال  ــي وص ــيمه الزمان ــس تقس ــر تكري ــجد عب للمس

ــي. ــيمه املكان لتقس

ــد،  ــوم االح ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــرت اخلارجي واعتب
أن االقتحامــات التــي متــت صبــاح اليــوم اســتفزاز فــظ 
ــعبنا  ــى ش ــدوان عل ــتمرار للع ــلمني واس ــاعر املس ملش
عامــة، وعلــى القــدس ومقدســاتها خاصــة، كمــا أنهــا 
ــت العــدوان  ــي واكب ــة الت اســتخفاف باملواقــف الدولي
ــا  ــف اعتداءاته ــرائيل بوق ــت اس ــي طالب ــر، والت االخي

ــارك. ــى القــدس واملســجد األقصــى املب عل

ــبب  ــل الس ــاول جتاه ــالل حت ــة االحت ــت: إن حكوم وقال
الرئيــس لهبــة جماهيــر شــعبنا وحــرف البوصلــة 
وعــن  للقــدس  احتاللهــا  عــن  بعيــدة  باجتاهــات 
اجراءاتهــا العدوانيــة التــي تســتهدف املدينة املقدســة 

ومقدســاتها ومواطنيهــا.

ــالل  ــداءات االحت ــن اعت ــز ع ــاوالت القف ــدت أن مح وأك
املتواصلــة ضــد القــدس ومقدســاتها ومواطنيهــا 
يفــرغ املواقــف واجلهــود الدوليــة الراميــة لتثبيــت 
وقــف اطــالق النــار واعــادة احيــاء عمليــة الســالم مــن 
ــبة  ــة مناس ــاد بيئ ــي ايج ــاعد ف ــا، وال يس مضمونه

ــني. ــني اجلانب ــات ب ــادة املفاوض إلع

وكان املســجد األقصــى، قــد اغلــق قبــل نحو أســبوعني 
أمــام املســتوطنني، بعــد الهبــة الشــعبية ألبنــاء 
ــوات  ــت دع ــي أحبط ــطينيي الـــ48، الت ــدس وفلس الق

ــرة.66 ــداد كبي ــه باع ــكل« القتحام ــات الهي »جماع

االثنن 2021/5/24

االحتال يغلق حاجز قلنديا

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أغلق
االثنــني، حاجــز قلنديــا شــمال مدينــة القــدس احملتلــة، 

ــني. ــي كال االجتاه ف

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل أغلقــت 

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــى املــكان، مــا  ــزات عســكرية إل احلاجــز ودفعــت بتعزي
ــة.67 ــة خانق ــة مروري ــبب بأزم تس

استشــهاد شــاب برصــاص االحتــالل قــرب التلــة 
الفرنســية فــي القــدس

استشهد شــاب، ظهــر اليــوم االثنــني، متأثــرا بجروحــه 
ــالل  ــوات االحت ــاص ق ــا برص ــب به ــي أصي ــرة الت اخلطي

اإلســرائيلي مبدينــة القــدس احملتلــة.

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل أطلقــت عــدة 
طلقــات ناريــة صــوب الشــاب قــرب التلــة الفرنســية، 
ــهاده  ــى استش ــا أدى إل ــرة، م ــروح خطي ــه بج وأصابت

علــى الفــور.

ــد  ــة كفــر عقــب، رائ وقــال مســؤول اإلعــالم فــي بلدي
ــل  ــدي الطوي ــو زه ــهيد ه ــا«، إن الش ــدان، لـ«وف حم
ــوق  ــب متف ــب، وطال ــر عق ــكان كف ــن س ــا( م )17 عام
ــة  ــي مدرس ــي ف ــرع العلم ــي الف ــة ف ــة العام بالثانوي

ــاورة. ــرام اجمل ــدة ال ــي بل ــة ف ــة الثانوي االم

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  وانتشــر 
تصويــرا يظهــر الشــهيد علــى األرض وهــو مقيــد 

املدرســية. حقيبتــه  اليدين وبجانبــه 

وزعمــت قــوات االحتــالل أن الشــاب الــذي اطلقــت عليه 
ــخصني  ــة ش ــى اصاب ــن أدت ال ــة طع ــار نفــذ عملي الن

جــروح إحداهمــا بالغــة.68

انتشال جثامني 4 شهداء شرق خان يونس

انتشــلت طواقــم اإلنقــاذ واالســعاف فــي خــان يونــس، 
ــني  ــاء، جثام ــوم الثالث ــاء الي ــزة، مس ــاع غ ــوب قط جن
4 شــبان مــن شــرق املدينــة قضــوا فــي منطقــة 

ــة. ــرق املدين ــاري ش الفخ

وأفــاد مراســلنا بأنــه مت نقــل جثامــني الشــهداء األربعــة 
إلــى مستشــفى ناصــر باملدينة.

وبانتشــال جثامــني الشــهداء األربعــة ترتفــع حصيلــة 
شــهداء العــدوان االســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة 

الــذي اســتمر 11 يومــا إلــى 252 شــهيدا.6908

67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
68  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
69  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الثاثاء 2021/5/25

حقيبتــه  بحمــل  فتــى  يعــدم  االحتــال 
ــي  ــن ف ــة طع ــذه عملي ــم تنفي ــية بزع املدرس

احملتلــة القــدس 

فــي  االحتــالل  قــوات  برضــاض  فتــى  استشــهد 
مدينــة القــدس احملتلــة، فيمــا أصيــب طفــل برصــاص 
ــت  ــذي كثف ــت ال ــي الوق ــرب رام اهلل، ف ــتوطن غ مس
ــي  ــف ف ــات التجري ــن عملي ــالل م ــوات االحت ــه ق في
أراضــي مواطنــي بلــدة بيــت فوريــك مبحافظــة نابلــس 

ــتيطاني. ــع اإلس ــة التوس خدم

فقــد أطلــق جنــود االحتــالل الرصــاص بكثافــة صــوب 
الفتــى زهــدي الطويــل )17 عامــاً( قــرب محطــة 
القطــار فــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس احملتلــة 
بزعــم تنفيــذه عمليــة طعــن وأغلقــت قــوات االحتــالل 
كامــل املنطقــة، ومنعــت طواقــم اإلســعاف مــن تقدمي 
ــى  ــه ملق ــده وترك ــى تقيي ــدت إل ــى وعم ــالج للفت الع

ــى تأكــده مــن استشــهادة  ــى األرض حت عل

وانتشــرت عبــر وســائل للتواصــل االجتماعــي تســجيل 
ــن  ــد اليدي ــره مقي ــى ظه ــى عل ــهيد ملق ــر الش يظه
ــد  ــا يعم ــية، فيم ــه املدرس ــه حقيبت ــى، وبجانب لألعل
ــه دون  ــه وتفتيش ــص مالبس ــى ق ــالل إل ــود االحت جن

ــه.  ــعاف ل ــدمي اإلس تق

ــر  ــدة كف ــي بل ــالم ف ــؤول اإلع ــد مس ــه أك ــن جهت م
ــدي  ــى زه ــو الفت ــهيد ه ــدان، أن الش ــد حم ــب، رائ عق
الطويــل مــن ســكان بلــدة كفــر عقــب، مشــيراً إلــى 
ــرع  ــي الف ــة ف ــة العام ــوق بالثانوي ــب متف ــه طال أن
العلمــي فــي مدرســة األمــة الثانويــة فــي بلــدة الــرام 

ــاورة. اجمل

فيمــا أعلــن متحــدث باســم جيــش االحتــالل أن 
أحــد اجلريحــني فــي الهجــوم هــو جنــدي أصيــب 
ــج فــي  بجــروح متوســطة نتيجــة الطعــن وهــو يعال

املستشــفى.

بــدوره، قــال موقــع هيئــة البــث اإلســرائيلية »مــكان«، 
إن حــادث الطعــن وقــع قــرب إحــدى محطــات القطــاع 
ــدس  ــي الق ــري ف ــرطة القط ــر الش ــرب مق ــف ق اخلفي
ــة  ــاً إصاب ــروح، واصف ــابني بج ــة ش ــن إصاب ــفر ع وأس
ــى  ــيراً إل ــة، مش ــر بالطفيف ــرة واآلخ ــا باخلطي أحدهم
ــى مستشــفى هداســا لتلقــي العــالج. أنهمــا نقــال إل

مــن جانــب آخــر، شــرعت جرافــات االحتــالل بعمليــات 
جتريــف واســعة النطــاق فــي جبــال بلــدة بيــت فوريــك 

شــرق نابلــس. 

وقــال مصــادر محليــة إن عمليــة التجريــف جتــري 
ــروم  ــد« و«ك ــيخ محم ــدة« و«الش ــق »القع ــي مناط ف

ــدة.  ــي البل ــن أراض ــرارية« م ــل الش ــة، و«جب اخلرس

وأشــارت إلــى أن صخــرة كبيــرة تدحرجــت مــع موقــع 
ــت  ــرارية » واتطم ــل الش ــى »جب ــي أعل ــف ف التجري
مبنــزل املواطــن بشــار عبــد احلفيــظ مليطــات، مــا أدى 
ــات.70 ــوع إصاب ــزل دون وق ــة باملن ــرار مادي ــاق أض ــى إحل إل

بحــق  االحتــالل  انتهــاكات  مــن  يحــذر  التميمــي 
االقصــى املســجد 

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــذر عض  ح
ــرة حقــوق االنســان واجملتمــع  الفلســطينية، رئيــس دائ
املدنــي، احمــد التميمــي، مــن انتهــاكات االحتــالل بحق 
ــك  ــالل تنته ــوات االح ــال إن ق ــى، وق ــجد األقص املس
ــة  ــة املتعلق ــات الدولي ــراف واالتفاق ــني واألع كل القوان
ــن  ــطينيني م ــا للفلس ــر منعه ــان عب ــوق االنس بحق
ممارســة حــق العبــادة والســيادة علــى أماكنهــم 

ــى. ــجد األقص ــة املس ــة وخاص املقدس

وأضــاف التميمــي »أن العالــم مطالــب بوقــف الكيــل 
ــع  ــل م ــه التعام ــوع، وعلي ــذا املوض ــي ه ــني ف مبكيال
ــة  ــع بقي ــل م ــم التعام ــا يت ــى كم ــجد األقص املس
أماكــن العبــادة فــي العالــم مــن حيــث حرمتــه وحــق 
ــلمني.” ــطينيني املس ــل الفلس ــن قب ــه م ــول الي الوص

عــن  العالــم  ســكوت  أن  »مــن  التميمــي  وحــذر 
ــاك  ــح انته ــرعن ويبي ــى يش ــق األقص ــاكات بح االنته
أماكــن العبــادة فــي كل العالــم، األمــر الــذي يســهم 
ــن  ــخ م ــا التاري ــد عّلمن ــة، ولق ــة ديني ــعال فتن بإش
ــن  ــر م ــتحصد أرواح الكثي ــا س ــابقة، بأنه ــارب س جت
ــراف  ــدم االعت ــى وع ــب األعم ــة للتعص ــاء نتيج األبري

ــادة”. ــه بالعب ــر وحق باألخ

وأكــد التميمــي »أن للشــعب الفلســطيني حــق عنــد 
اجملتمــع الدولــي بــأن يوفــر احلمايــة لــه حتــت االحتــالل 
ــة  ــات الدولي ــني واالتفاقي ــق القوان ــن تطبي ــا يضم مب
املوقــع عليهــا واملعتــرف بهــا دوليــا، والتــي طبقــت فــي 
الكثيــر مــن مناطــق العالــم عندمــا يتعلــق االمــر بغير 
ــة  ــة الصهيوني ــاء للحرك ــبب الري ــطينيني، بس الفلس

ــطني”.71 ــى ارض فلس ــا عل وكيانه

70  جريدة األيام
71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اســتيراد  منــع  مواصلــة  تؤكــد  “الزراعــة« 
احمللــي للمنتــج  حمايــة  البطيــخ 

ــع  ــة من ــاء، مواصل ــوم الثالث ــة، الي ــدت وزارة الزراع  أك
ــي. ــج احملل ــة املنت ــخ حلماي ــتيراد البطي اس

وجــاء فــي بيــان صــادر عــن الــوزارة، إنــه »حمايــة 
ــزا  ــخ وتعزي ــن البطي ــطيني م ــي الفلس ــج احملل للمنت
ــطينية  ــوار الفلس ــي األغ ــيما ف ــزارع ال س ــود امل لصم
ــد  ــمالها، فق ــى ش ــى أقص ــا حت ــى جنوبه ــن أقص م
أصــدرت الــوزارة قــرارا مبنــع اســتيراد هــذا املنتــج، 
ــى  ــة عل ــح أو موافق ــة أو تصري ــدر أي رخص ــم تص ول
دخــول البطيــخ مــن أي مصــدر غيــر فلســطيني منــذ 
ــة  ــرارات احلماي ــتمرارها بق ــى اس ــد عل 2021/4/1، وتؤك

ــي«. ــاج احملل ــل اإلنت ــع كام ــى بي حت

وشــددت الــوزارة، فــي بيانهــا، علــى دور جميــع اجلهــات 
الرقابيــة مبكافحــة عمليــات التهريــب وإنفــاذ القوانــني 
ــاس  ــه املس ــه نفس ــول ل ــن تس ــي م ــطينية ف الفلس
ــت بجميــع التجــار والباعــة  ــا، وأهاب ــا واقتصادن مبزارعن
توخــي احلــذر فــي مصــدر البطيــخ الــذي يســوق 
ــف  ــطيني نظي ــوق فلس ــى س ــوال إل ــم، وص ــن قبله م

ــني72. ــود املزارع ــؤازر لصم ــي م ــاد وطن واقتص

25 أســيرا فــي ســجون االحتــالل منــذ مــا قبــل اتفــاق 
أوســلو

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــب رئي طال
ــي،  ــوم اإلثنــني، مؤسســات اجملتمــع الدول ــو بكــر، الي أب
األســرى  موضــوع  تفعيــل  إلعــادة  اجلــاد  بالعمــل 
ــام 1993. ــلو ع ــة أوس ــع اتفاقي ــل توقي ــني قب املعتقل

وأوضــح أبــو بكــر فــي بيــان صحفــي اليــوم اإلثنــني، أن 
اســتمرار اعتقــال 25 أســيراً لهــذه الســنوات الطويلــة، 
ــه كان  ــة وأن ــتمرة، خاص ــة مس ــة وعنصري ــر جرمي يعتب
ــة  ــة الرابع ــي الدفع ــم ف ــراج عنه ــرض اإلف ــن املفت م

ــام 2014. ــات ع ــن التفاهم ــرة م واألخي

ــن  ــرى، الذي ــؤالء األس ــات ه ــر بتضحي ــو بك ــاد أب وأش
يعتبــرون رمــوزا وعناويــن للشــعب الفلســطيني، وعلى 

رأســهم كــرمي يونــس وماهــر يونــس.73

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األربعاء 2021/5/26

أميــركا  جــراح:  الشــيخ  ألهالــي  بلينكــن 
تعــارض إخــاء أنــاس مــن منــازل أقامــوا فيهــا 

ــال ألجي

أنتونــي معارضــة  وزيــر اخلارجيــة األميركــي  أكــد 
ــت  ــازل أقام ــن من ــالت م ــالء عائ ــدة إلخ ــات املتح الوالي
فيهــا ألجيــال فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس 

الشــرقية احملتــل.

ــا  ــد كن ــام«: »لق ــه »األي ــص ب ــث خ ــي حدي ــال ف وق
ــة  ــة بشــأن إمكاني ــا قلقــون للغاي واضحــني جــداً بأنن
إجــالء النــاس مــن منــازل عاشــوا فيهــا ألجيــال، إن أي 
ــة  ــل احتمالي ــي جتع ــني الت ــن اجلانب ــن أي م ــال م أعم
ــراءات  ــي إج ــة ه ــر صعوب ــني أكث ــل الدولت ــق ح حتقي
األنشــطة  مثــل  أمــوراً  يشــمل  وهــذا  تعارضهــا، 

ــازل«. ــدم املن ــالء وه ــات اإلخ ــتيطانية، عملي االس

ــي أن  ــر األميرك ــر الوزي ــد اعتب ــة، فق ــة ثاني ــن جه م
ــدس  ــة بالق ــة العام ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت إع
ــك  ــدد ل ــن أن أح ــال، »ال ميك ــة وق ــوة ضروري ــي خط ه
جــدوالً زمنيــاً، لقــد أعلنــا، اليــوم )أمــس(، باننــا نخطط 
إلعــادة فتــح القنصليــة التــي، كمــا تعلــم، كانــت هنــا 
لعقــود طويلــة جــداً« وأضــاف، »نحــن حقيقيــة نتطلــع 
إلــى هــذا األمــر ألنــه ســيكون طريقــة مهمــة نوطــد 

ــا مــع الفلســطينيني«. مــن خاللهــا عالقاتن

وبشــأن إعــادة اإلعمــار فــي غــزة قــال، »ينبغــي أن تكــون 
الســلطة الفلســطينية منخرطــة بشــكل كبيــر 
وبطــرق عديــدة فــي الصــدارة واملســاعدة فــي تقييــم 
ــاعدة،  ــدمي املس ــي تق ــاعدة ف ــوب واملس ــو مطل ــا ه م
إن مــن املهــم أن تلعــب الســلطة الفلســطينية هــذا 
ــي الفرصــة واملســاعدة  ــدور، وهــذا شــيء أتيحــت ل ال
فــي  واملســاعدة  مطلــوب  هــو  مــا  تقييــم  فــي 
ــلطة  ــب الس ــم أن تلع ــن امله ــاعدة، إن م ــدمي املس تق
ــي  ــت ل ــيء أتيح ــذا ش ــدور، وه ــذا ال ــطينية ه الفلس
الفرصــة ملناقشــته، اليــوم )أمــس( مــع الرئيــس عبــاس 

ــة«. ــي احلكوم ــن ف ــوزراء وآخري ــس ال ورئي

وشــدد بلينكــن علــى أن األوليــة يجــب أن تكــون لتلبية 
ــم  ــن ث ــزة وم ــي غ ــة ف ــانية العاجل ــات اإلنس االحتياج
ــن  ــر م ــاك الكثي ــد أن هن ــال. »أعتق ــار وق ــادة اإلعم إع
العمــل الــذي ينبغــي القيــام بــه مــن أجــل إعــادة بنــاء 
ــدوره  بعــض الثقــة وإعــادة بنــاء بعــض األمــل وهــذا ب
يخلــق البيئــة التــي ميكــن أن تكــون فيهــا مناقشــات 
تــؤدي إلــى مفاوضــات نحــو حــل الدولتــني، لــم نصــل 
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إلــى تلــك املرحلــة حتــى اآلن، ولكــن نواصــل االعتقــال 
بأنــه يجــب أن يكــون الهــدف«.

وفيمــا يلــي نــص احلديــث اخلــاص الــذي أجرتــه »األيــام« 
مــع وزيــر اخلارجيــة األميركــي: »األيــام«: هنــاك اهتمــام 
ــة  ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــك إع ــر بإعالن كبي
ــذي  ــد ال ــن املوع ــئلة ع ــن األس ــر م ــدس والكثي بالق
ــذا  ــدوث ه ــطينيون ح ــه الفلس ــع في ــب أن يتوق يج
ــمية  ــن تس ــك ع ــل ذل ــالن قب ــم اإلع ــل يت ــر، ه األم
ــذي  ــا ال ــة، م ــاح القنصلي ــم افتت قنصــل عــام ومــن ث

ــأن؟ ــذا الش ــك به ــي ذهن ــدور ف ي

بلينكــن: ال ميكــن أن أحــدد لك توقيتــا زمنياً، لقــد أعلنا، 
اليــوم )أمــس(، بأننــا نخطــط إلعــادة فتــح القنصليــة 
ــة جــداً،  ــا لعقــود طويل ــت هن ــم، كان ــي، كمــا تعل الت
ال اســتطيع أن أضــع جــدوالً زمنيــاً ولكــن ميكننــي 
ــن  ــزء م ــل ج ــي بالكام ــوة ه ــذه اخلط ــو أن ه ــه ه قول
رعبتنــا واهتمامنــا إلعــادة بنــاء العالقــات مــع الشــعب 

ــطينية.  ــلطة الفلس ــاً الس ــطيني وأيض الفلس

ــدة  ــة جي ــط منص ــت فق ــة ليس ــد أن القنصلي اعتق
ــط  ــس فق ــبيك لي ــن التش ــن م ــة لنتمك ــا ضروري وإمن
ــات  ــاً القطاع ــا أيض ــطينية وإمن ــلطة الفلس ــع الس م
فيهــا  مبــا  الفلســطيني  اجملتمــع  فــي  املتعــددة 
ــاع  ــال والقط ــاع األعم ــة وقط ــر احلكوم ــات غي املنظم

األكادميــي وغيرهــا.74 

»العليــا« اإلســرائيلية متهــل مندلبليــت حتــى 8 حزيران 
لتقــدمي موقفــه بشــأن إخــالء منــازل فــي الشــيخ جراح

املستشــار  العليــا،  اإلســرائيلية  احملكمــة  أمهلــت 
القضائــي للحكومــة اإلســرائيلية، أفيحــاي مندلبيــت، 
حتــى الثامــن مــن حزيــران املقبــل، لتقــدمي موقفــه فــي 
ملــف إخــالء عائــالت فلســطينية مــن منازلهــا بحــي 

ــة. الشــيخ جــراح فــي مدينــة القــدس احملتل

ــا تأجيــل املــداوالت  وقــررت احملكمــة اإلســرائيلية العلي
بشــأن قضيــة الشــيخ جــراح إلــى موعــد آخــر بغضــون 
الشــهر القــادم. وجــاء قــرار التأجيــل ملنــح املستشــار 
القضائــي للحكومــة اإلســرائيلية، مندلبليــت، مهلــة 
كــي يقــرر إذا مــا كان يريــد أن ينضــم للملــف املنظــور 

أم ال. 

ــت  ــح مندلبلي ــا متن ــا أنه ــي قراره ــة ف ــت احملكم وكتب
حتــى الثامــن مــن حزيــران املقبــل لتقــدمي قــراره. 
وأضــاف أنــه »مــع تلقينــا موقــف املستشــار القضائــي 
ــة  ــتئناف معاجل ــة اس ــي كيفي ــننظر ف ــة، س للحكوم

ــأن«.  ــذا الش ــي ه ــدم ف ــاس املق االلتم
74  جريدة األيام

التماســاً  قدمــت  مقدســية  عائــالت   4 وكانــت 
ــه  ــرار اتخذت ــد ق ــرائيلية، ض ــا اإلس ــة العلي للمحكم
ــا  ــن منازله ــا م ــة بإخالئه ــح واملركزي ــا الصل محكمن
لصالــح مســتوطنني، بحجــة عــدم ملكيتهــا لألراضــي 

ــا. ــة عليه املقام

ومنــذ 13 نيســان املاضــي، يشــهد حــي الشــيخ 
ــني الشــرطة  ــة، مواجهــات ب جــراح فــي القــدس احملتل
ــم.  ــني معه ــيني ومتضامن ــكانه املقدس ــرائيلية وس اإلس

إســرائيلية  قــرارات  علــى  الفلســطينيون  ويحتــج 
ــيدتها  ــازل ش ــن من ــطينية م ــة فلس ــالء 12 عائل بإخ
ــا  ــتيطانية أنه ــات اس ــم جمعي ــي تزع ــام 1956، الت ع
ــل 75.1948 ــود قب ــة ليه ــت مملوك ــى أرض كان ــت عل أقيم

»الضــم  إلنهــاء  إســرائيل  تدعــو  إيرلنــدا 
الفلســطينية لأراضــي  الفعلــي« 

ــن  ــا يدي ــا برملاني ــة، اقتراح ــة اإليرلندي ــدت احلكوم  أي
ــل  ــن قب ــطينية م ــي الفلس ــي« لألراض ــم الفعل »الض
إســرائيل، مؤكــدة أنهــا أول مــن يســتخدم هــذه العبارة 
ــي بشــأن إســرائيل. مــن بــني حكومــات االحتــاد األوروب

وأيــد وزيــر اخلارجيــة اإليرلنــدي ســاميون كوفينــي، 
ــي  ــي ف ــن الدول ــس األم ــي مجل ــدا ف ــل إيرلن ــذي مث ال
ــة  ــابيع القليل ــي األس ــرائيل ف ــأن إس ــات بش املناقش
املاضيــة، االقتــراح ونــدد مبــا وصفــه مبعاملــة إســرائيل 

ــطيني. ــعب الفلس ــوح« للش ــة بوض ــر العادل »غي

ــا  ــرة م ــم ووتي ــان »حج ــام البرمل ــي أم ــاف كوفين وأض
تقــوم بــه إســرائيل مــن توســع اســتيطاني وطبيعتــه 
االســتراتيجية والنيــة مــن وراء ذلــك أوصلنــا إلــى 
نقطــة نحتــاج عندهــا إلــى أن نكــون صادقــني بشــأن 
ــي”. ــم فعل ــه ض ــى األرض ... إن ــل عل ــدث بالفع ــا يح م

ــا  ــي تبنيه ــتوطنات الت ــدول املس ــم ال ــر معظ وتعتب
إســرائيل فــي األراضــي التــي احتلتهــا فــي حــرب عــام 
1967 غيــر شــرعية وتشــكل عقبــة أمــام الســالم مــع 

ــطينيني. الفلس

يأتــي ذلــك، تزامنــا مــع اقتــراح قدمــه عــدد مــن النــواب 
إلــى البرملــان يهــدف إلــى طــرد الســفير اإلســرائيلي من 
إيرلنــدا، علــى خلفيــة اتهــام إســرائيل بارتــكاب جرائــم 

حــرب خــالل التصعيــد األخير مــع الفلســطينيني.76

75  جريدة القدس 
76  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

273

 المجلد التاسع والعشرين

 اشــتية يبحــث مــع مبعــوث األمم املتحــدة 
ــي وممثــل البنــك  للســام وممثــل االحتــاد األوروب

ــزة ــار غ ــادة إعم ــف إع ــي مل الدول

اليــوم  اشــتية،  الــوزراء محمــد  رئيــس   اســتقبل 
ــألمم  ــرام اهلل، املنســق اخلــاص ل ــه ب األربعــاء فــي مكتب
ــور  ــط ت ــرق االوس ــي الش ــالم ف ــة الس ــدة لعملي املتح
وينســالند، وممثــل االحتــاد األوروبــي لــدى فلســطني 
ســفني كــون فــون بورغســدورف، وممثــل البنــك الدولــي 

ــانكار. ــان ش ــطني كانث ــدى فلس ل

 وبحــث اشــتية مــع املســؤولني األمميــني آخــر التطــورات 
واجلهــود املبذولــة مــن أجــل إعــادة اعمــار قطــاع غــزة 

وتوفيــر الدعــم املالــي الــالزم.

وأوضــح اشــتية أن األولويــة لــدى القيادة الفلســطينية 
ــراغ  ــئ الف ــدوان، ومل ــرار الع ــة تك ــع امكاني ــي من ه
السياســي مــن خــالل عمليــة سياســية ضمــن إطــار 
دولــي متعــدد، تنهــي االحتــالل وتضمــن قيــام الدولــة 
الفلســطينية ذات الســيادة علــى حــدود ال 1967 مــع 

القــدس عاصمــة لهــا.

كمــا بحــث مــع الضيــوف تســريع وصــول املســاعدات 
ــات  ــة اإلعمــار وفــق آلي ــدء عملي ــة للقطــاع، وب اإلغاثي
ــول،  ــي مقب ــار زمن ــي إط ــا ف ــن امتامه ــدة تضم جدي
وكذلــك إطــالق برنامــج للتعافــي االقتصــادي والتنميــة 

خملتلــف القطاعــات فــي قطــاع غــزة.77

األســرى فــي مركــز توقيــف »حــوارة« يعانــون أوضاعــا 
حياتيــة قاســية

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن األســرى 
القابعــني مبركــز توقيــف »حــوارة« )14 أســيرا(، يعانــون 

ــة. ــية للغاي ــة قاس ــا حياتي أوضاع

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان صحفــي اليــوم األربعــاء، 
أن األســرى يهــددون بخــوض إضــراب مفتــوح عــن 
ــى ســوء أوضاعهــم املعيشــية  الطعــام احتجاجــاً عل
واســتمرار إدارة ســجون االحتــالل بانتهــاك أبســط 

ــانية. ــم اإلنس حقوقه

ــر  ــوارة« يفتق ــف »ح ــز توقي ــة أن مرك ــت الهيئ وأوضح
إلــى أدنــى مقومــات احليــاة اآلدميــة، كمــا أن إدارة 
املعتقــل ال توفــر لهــم املنظفــات واألغطيــة واملالبــس، 
ــق  ــن طري ــس ع ــال املالب ــم بإدخ ــمح له ــا ال تس كم
ــم  ــل أمراضه ــا جتاه ــى تعمده ــة إل ــم، إضاف عائالته
وآالمهــم وال تقــدم لهــم أي عــالج ألوضاعهــم الصحية 

ــة. الصعب
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ــات  ــة، املؤسس ــي الهيئ ــر محام ــرى عب ــد األس وناش
احلقوقيــة والقانونيــة وعلــى رأســها الصليــب األحمــر 
ــى  ــوف عل ــة للوق ــارة عاجل ــراء زي ــرورة إج ــي بض الدول
األوضــاع الصحيــة والالنســانية التــي يتعرضــون لهــا 
ــى  ــالل عل ــلطات االحت ــبة س ــل، ومحاس ــل املعتق داخ

ــم. ــاكات بحقه ــن انته ــه م ــا ترتكب م

وفــي الســياق ذاتــه، رصــد تقريــر الهيئــة حالــة مرضية 
ــة  ــي حال ــوارة«، وه ــف »ح ــز توقي ــل مرك ــع داخ تقب
األســير محمــود األســعد مــن بلــدة كفــل حــارس فــي 
ســلفيت، الــذي جــرى اعتقالــه مؤخــرا، ويواجــه وضعــا 
ــه  ــي الوج ــود أورام ف ــن وج ــي م ــا، ويعان ــا صعب صحي
والرقبــة وفــي كتفيــه وفخــده األيســر، كمــا يشــتكي 
ــو  ــة،  وه ــدة الدرقي ــي الغ ــات ف ــود اضطراب ــن وج م

ــفى.78 ــى املستش ــه إل ــى نقل ــة إل ــة ماس بحاج

ــام  ــن الطع ــه ع ــل إضراب ــوان يواص ــو عط ــير أب األس
لليــوم 22 علــى التوالــي رفضــا العتقالــه اإلداري

ــا(  ــوان )28 عاًم ــو عط ــر أب ــير الغضنف ــل األس  يواص
مــن دورا جنــوب اخلليــل، إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام 
رفًضــا العتقالــه اإلدارّي، لليــوم )22( علــى التوالــي فــي 

ــرائيلّي. ــالل اإلس ــجون االحت س

وقــال نــادي األســير فــي بيــان صحفــي، اليــوم األربعــاء، 
ــوان  ــو عط ــير أب ــت األس ــالل نقل ــجون االحت إن إدارة س
إلــى زنازيــن ســجن »أوهليكــدار« مؤخــرًا، حيــث تتعمــد 
إدارة الســجون عــزل األســير فــي معركتــه لثنيــه عــن 
االســتمرار فيهــا، وفــي محاولــة للضغــط عليــه، وهــي 
أول اإلجــراءات الّتنكيليــة التــي تفرضهــا علــى األســير 

عقــب إعالنــه لإلضــراب.

ــهر  ــذ ش ــل من ــوان معتق ــو عط ــير أب ــح أّن األس وأوض
ــه  ــالل بحّق ــدر االحت ــرين األول 2020، وأص ــر/ تش أكتوب
أمــرّي اعتقــال إدارّي مــدة كل واحــد منهمــا 6 شــهور، 
وهــو أســير ســابق تعــرّض لالعتقــال عــدة مــرات، وذلك 
مــن عــام 2013، علًمــا أنــه خــاض ســابًقا إضرابًــا عــن 

ــه اإلدارّي. ــا العتقال الطعــام عــام 2019 رفًض

ويأتــي إضــراب األســير أبــو عطــوان فــي ظــل التصعيــد 
اخلطيــر الــذي تنتهجــه ســلطات االحتــالل بشــأن 
سياســة االعتقــال اإلدارّي، ال ســيما مــع تصاعــد حــدة 
املواجهــة مؤخــرًا، حيــث أصــدرت منــذ تاريــخ األول مــن 
أيــار حتــى 20 أيــار، )155( أمــر اعتقــال إدارّي بــني أوامــر 
ــع  ــث ارتف ــرى، حي ــقّ األس ــدة بح ــر جدي ــد، وأوام جتدي

ــى نحــو )500( أســير إدارّي. ــني إل عــدد األســرى اإلداري

ــذ  ــاري، نّف ــام اجل ــع الع ــذ مطل ــه ومن ــى أنّ ــار إل يُش
78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مجموعــة مــن األســرى إضرابــات فرديــة، ملواجهــة 
سياســة االعتقــال اإلدارّي، انتهــت ُجّلهــا بتحديــد 

ســقف االعتقــال اإلدارّي لهــم.

ــن  ــا( م ــرة )26 عاًم ــد مخام ــير خال ــل األس ــا يواص كم
يطــا جنــوب اخلليــل، إضرابــه عــن الطعــام لليــوم )12( 
ــن  ــي زنازي ــه ف ــتمرار عزل ــا الس ــي، رفًض ــى التوال عل
ســجن »هــدارمي«، واســتمرار إدارة الســجون فــي فــرض 
جملــة مــن اإلجــراءات الّتنكيليــة بحّقــه منهــا حرمانه 

ــن. ــه املتكــرر فــي الزنازي ــا«، وعزل مــن »الكانتين

وذكــر نــادي األســير أن األســير مخامــرة محكــوم 
بالّســجن املؤبــد أربــع مــرات، إضافــة إلــى 60 عاًمــا.79

اخلارجيــة  وزيــر  لقائــه  خــال  اشــتية 
البريطانــي: يجــب ضمــان عــدم تكــرار العــدوان 

علــى قطــاع غــزة

ــي  ــار سياس ــح مس ــار وفت ــادة اإلعم ــف إع ــا مل بحث
ــدي ج

دعــا بريطانيــا لالعتــراف بدولــة فلســطني واتخــاذ 
إجــراءات ضــد منتجــات االســتيطان

بحــث رئيــس الــوزراء، محمــد اشــتية، مــع وزيــر 
ــاء،  ــوم األربع ــك راب، الي ــي دوميني ــة البريطان اخلارجي
ــاع  ــار قط ــادة إعم ــف إع ــرام اهلل، مل ــه ب ــي مكتب ف
غــزة، وأهميــة منــع تكــرار العــدوان اإلســرائيلي علــى 
ــور  ــدي، بحض ــي ج ــار سياس ــالل مس ــن خ ــاع م القط

ــي. ــاض املالك ــني ري ــة واملغترب ــر اخلارجي وزي

وقــال رئيــس الــوزراء: »املهــم بالتزامــن مــع بــدء عمليــة 
إعــادة اإلعمــار هــو منــع قيــام إســرائيل بعــدوان جديــد 
علــى قطــاع غــزة، ومــلء الفــراغ السياســي مــن 
خــالل مســار جــدي وحقيقــي برعايــة دوليــة متعــددة 
ينهــي االحتــالل ويفضــي إلــى قيــام دولــة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة علــى حــدود 1967 والقــدس 

عاصمــة لهــا”.

وأضــاف رئيــس الــوزراء: »إن الوقــت قــد حــان النخــراط 
لنــدن وبقيــة العواصــم األوروبيــة مــع واشــنطن 
ــف  ــرائيل لوق ــع إس ــدي، ودف ــي ج ــار سياس ــدء مس لب
نهجهــا فــي تدميــر حــل الدولتــني وإضعــاف الســلطة 
الوطنيــة، واســتمرار احلصــار علــى قطــاع غــزة وتهويــد 

ــات”. ــن السياس ــا م ــدس وغيره الق

ــار  ــادة اعم ــف إع ــي مل ــر البريطان ــع الوزي ــث م وبح
قطــاع غــزة، وضــرورة اإلســراع فــي إيصــال املســاعدات 
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ــاه  ــبكتي املي ــل ش ــدوان وتأهي ــرري الع ــة ملتض اإلغاثي
اإلعمــار،  إعــادة  عمليــة  إطــالق  ثــم  والكهربــاء، 

والتعافــي للقطــاع االقتصــادي فــي القطــاع.

ــرورة  ــى ض ــي إل ــر البريطان ــتية، الوزي ــا اش ــا دع كم
كســر بــالده لألمــر الواقــع مــن خــالل االعتــراف 
بدولــة فلســطني واتخــاذ إجــراءات ملقاطعــة منتجــات 

املســتوطنات.

ــس  ــكر رئي ــة، وش ــات الثنائي ــان العالق ــش الطرف وناق
البريطانــي  واملالــي  السياســي  الدعــم  الــوزراء 

وشــعبها. لفلســطني 

ــارة  ــه احل ــي تعازي ــر البريطان ــدم الوزي ــه، ق ــن جانب م
ــزة، ال  ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان اإلس ــا الع بضحاي
ــالده  ــعي ب ــد س ــا أك ــال، كم ــرات األطف ــيما عش س
ــني.80 ــل الدولت ــى ح ــة عل ــية قائم ــة سياس ــالق عملي إلط

رئيــس الــوزراء يرحــب بتوالــي وصــول قوافل املســاعدات 
مــن  الــدول الشــقيقة والصديقــة إلــى قطــاع غزة 

ــول  ــي وص ــتية بتوال ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــب رئي رح
املســاعدات الطبيــة واإلغاثيــة العاجلــة إلــى أهلنــا في 
ــد مــن الــدول الشــقيقة  قطــاع غــزة مــن قبــل العدي
ــانية،  ــة واإلنس ــات اجملتمعي ــن املؤسس ــة، وم والصديق
مــن خــالل معبــري رفــح والكرامــة، حيــث دخلــت أمــس 
عبــر معبــر رفــح  قوافــل حتمــل املســاعدات  املقدمــة 
ــي  ــا والت ــت واوكراني ــرب والكوي ــس واملغ ــن دول تون م
ــة، ومت  ــواد إغاثي ــة وم ــتلزمات طبي ــى مس ــوي عل حتت
ــذي  ــطيني ال ــر الفلس ــالل االحم ــى اله ــليمها ال تس
ــة  ــي مهم ــوزراء لتول ــس ال ــل مجل ــن قب ــه م مت تكليف
ــى  ــة وإيصالهــا إل ــة والنقدي تلقــي املســاعدات العيني
مســتحقيها مــن املتضرريــن مــن العــدوان اإلســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة.

كمــا أعــرب رئيــس الــوزراء عــن شــكره جلمهوريــة مصر 
ــاعدات  ــل  املس ــيير قواف ــارعت لتس ــي س ــة الت العربي
اإلغاثيــة ألهلنــا فــي قطــاع غــزة وتقــدمي التســهيالت 
لتســريع وصــول تلــك القوافــل املقدمــة مــن األشــقاء 
واألصدقــاء إلــى املتضرريــن مــن العــدوان، وكذلــك 
ــا  ــب مل ــد الطي ــر أحم ــام األكب ــريف ولإلم ــر الش لألزه

ــوي . ــم معن ــة ودع ــاعدات إغاثي ــن مس ــه م قدم

وأعــرب رئيــس الــوزراء عــن شــكره لــألردن الشــقيق ملــا 
ــرعة  ــان س ــهيالت لضم ــاعدات وتس ــن مس ــه م قدم
وصــول التبرعــات واملــواد اإلغاثيــة واملســتلزمات الطبية 
ــر القوافــل التــي مت تســييرها  ــا فــي القطــاع عب ألهلن
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مــن خــالل معبــر الكرامــة.81

اخلميس 2021/5/27

“هآرتــس« تنتقــد »بنــك أهــداف« االحتــال 
عقــب اســتهدافه 76 طفــا فــي قطــاع غــزة

علــى  االســرائيلية،  »هآرتــس«  صحيفــة   نشــرت 
ــال  ــور 67 طف ــس، ص ــوم اخلمي ــى، الي ــا األول صفحته
ــه  ــة فــي عدوان ــرات االحتــالل احلربي اســتهدفتهم طائ
ــك  ــماه »ببن ــا أس ــن م ــزة، ضم ــاع غ ــى قط ــر عل األخي

ــر. ــاع احملاص ــي القط ــه« ف اهداف

ــور  ــى ص ــارية عل ــول اليس ــة ذات املي ــت الصحيف وكتب
ــارة »هــذا ثمــن احلــرب«. ــا الشــهداء عب الضحاي

وكشــف طيــار حربــي إســرائيلي، عــن أن تدميــر األبــراج 
الســكنية خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة، كان 
»طريقــة للتنفيــس عــن إحبــاط اجليــش، بعــد فشــله 

ــاع«. ــن القط ــخ م ــالق الصواري ــف إط بوق

جــاء ذلــك فــي حــوار أجرتــه القنــاة »12« اإلســرائيلية، 
مــع عــدد مــن الطياريــن اإلســرائيليني الذيــن شــاركوا 
ــراج ســكنية فــي غــزة؛ بحجــة أنهــا  فــي نســف 9 أب
تُســتخدم كـ»بنــى حتتيــة عســكرية«، مــن بينهــا بــرج 
ــة  ــرة«، ووكال اجلــالء الــذي يضــّم مقــرّي »شــبكة اجلزي

»أسوشــيتد بــرس« فــي غــزة.

ــوة  ــن ق ــل م ــه ال يقّل ــم، إن ــال أحده ــياق، ق ــي الس وف
الهجمــات التــي نّفذهــا هــو وأصدقــاؤه، بعدمــا ألقــوا 
علــى األبــراج أطنانــاً مــن الذخيــرة والنيــران. غيــر أنــه 
حتــّدث عــن املشــاعر التــي كان يتشــاطرها مــع زمالئــه 
ــذاك، قائــالً: »كنــت أخــرج لشــن غــارة، فيمــا  حين
ــراج أصبــح طريقنــا  ــأن إســقاط األب ينتابنــي شــعور ب
للتنفيــس عــن اإلحبــاط ممــا يحــدث لنــا، بســبب 

ــا«. ــي ضربن ــتمرار ف االس

وتابــع قائــالً: »لــم ننجــح فــي وقــف إطــالق الصواريــخ، 
ــك  ــادة التنظيمــات، لذل ــم ننجــح فــي املســاس بقي ل

كنــا نســقط األبــراج«.

ــم  ــورة، هاج ــة للص ــر الصحيف ــن نش ــور م ــى الف وعل
خاصــة  »هآرتــس«  الصهيونــي،  اليمــني  ارهابيــي 
املتطــرف »بتســلئيل ســموتريتش« عضــو الكنيســت 
عــن حــزب »الصهيونيــة الدينيــة«، تبعــه مــا يســمى 
ــرف  ــي املتط ــام اليمين ــدس« احلاخ ــؤون الق ــر بـ«ش وزي
ــة  ــة إضاع ــورة مبثاب ــذه الص ــر ه ــس، إن نش ــي بيرت راف
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ــق.82 للطري

ــا«  ــات »تنوف ــال منتج ــر إدخ ــاد« حتظ “االقتص
باملواصفــة  التزامهــا  لعــدم  االســرائيلية 

لفلســطينية ا

اخلميــس،  اليــوم  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  قــررت 
ــرائيلية  ــا« االس ــركة »تنوف ــات ش ــال منتج ــر إدخ حظ
ــا  ــدم التزامه ــطينية، لع ــوق الفلس ــى الس ــان إل لأللب
ــيما  ــطينية، س ــة الفلس ــة اإللزامي ــات الفني بالتعليم

ــة. ــدد الصالحي ــان وم ــة البي بطاق

ــرت  ــا أخط ــي، أنه ــان صحف ــي بي ــوزارة ف ــت ال وأوضح
الشــركة فــي وقــت ســابق لتصويــب وضعهــا القانوني 
وفــق التعليمــات الفنيــة االلزاميــة الفلســطينية، 
وانتهــت املهلــة القانونيــة أول امــس دون ان تقــوم 
ــك مت  ــى ذل ــاء عل ــة، وبن ــراءات املطلوب ــركة باإلج الش
ــراءات  ــركة باإلج ــزام الش ــني الت ــر حل ــرار احلظ ــاذ ق اتخ

ــة. ــة االلزامي الفني

وشــددت علــى ان أي منتجــات ال تطبــق املواصفــة 
ــا  ــع ادخاله ــيتم من ــة س ــة االلزامي ــات الفني والتعليم
الــى الســوق الفلســطينية، الفتــة إلــى ان هنــاك 4400 
ــات  ــف القطاع ــي مختل ــطينية تغط ــة فلس مواصف
االقتصاديــة ونحــو 88 تعليــم فنــي إلزامــي وأكثــر 
ــودة  ــة واجل ــهادات املطابق ــن ش ــهادة م ــن 2500 ش م

ــطينية83. ــركات الفلس ــالل للش ــراف واحل واإلش

فــي إطــار سياســة العقــاب اجلماعــي: االحتــالل يلغــي 
التأمينــات الصحيــة لـــ16 أســيرًا محــررًا مــن القدس

قــال رئيــس جلنــة أهالــي االســرى فــي القــدس أمجــد 
ــني  ــت التأم ــالل أوقف ــلطات االحت ــب، إن س ــو عص أب
ــدس  ــن الق ــررا م ــيرا مح ــاص بـــ16 أس ــي اخل الصح

ــم. ــة وعائالته احملتل

وأضــاف أبــو عصــب فــي اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، ان 
القــرار اكتشــف بالصدفــة بعــد توجــه االســير احملــرر 
أمــني ســر »فتــح« فــي مدينــة القــدس شــادي مطــور، 
واألســيرين احملرريــن ناصــر أبــو خضيــر، وماجــد اجلعبــي، 
لتلقــي العــالج، مشــيرا إلــى أن العــدد مرشــح للزيــادة.

وأكــد أن هــذا القــرار يأتــي فــي إطــار التصعيــد 
فــي  املقدســيني  املواطنــني  علــى  اخلنــاق  وتشــدد 
محاولــة لكســر إرادتهــم بعــد الهبــة الشــعبية، التــي 
شــهدتها املدينــة، تنديــدا باقتحــام املســجد األقصــى 
واالعتــداء علــى املصلــني واملرابطــني هنــاك، ومبحــاوالت 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االحتــالل تهجيــر أهالــي الشــيخ جــراح مــن منازلهــم 
ــتوطنني. ــح املس لصال

وأشــار إلــى أن االحتــالل يتــذرع بــأن القــرار يســتند إلــى 
ــة،  عــدم إقامــة هــؤالء املقدســيني داخــل حــدود املدين
كشــرط مــن أجــل احلصــول علــى مخصصــات التأمــني.

ــع  ــو عصــب هــذه االدعــاءات، مؤكــدا أن جمي ونفــى أب
مــن شــملهم القــرار مــن ابنــاء القــدس والبلــدة 
ــي  ــة ف ــة اجلبريّ ــد اإلقام ــم قي ــا وبعضه ــة فيه القدمي

ــة. ــل املدين ــه داخ منزل

ــة  ــدس صعب ــي الق ــية ف ــاع املعيش ــح ان االوض واوض
ــيفجر  ــي س ــني الصح ــع التأم ــرار بقط ــدا وان الق ج
ــالج. ــة للع ــة العالي ــل التكلف ــي ظ ــة ف ــاع خاص االوض

واشــار إلــى ان ســلطات االحتــالل مارســت نفــس 
ــن  ــدد م ــق ع ــابقا بح ــرار س ــذت الق ــة واتخ السياس
ــردع وقمــع املرابطــات  مرابطــات األقصــى عــام 2016 ل
ــد  ــية، وبع ــة األساس ــن الصحي ــن باحتياجاته بابتزازه
اكثــر مــن عــام علــى القــرار اســتطعن اســتعادة 

ــن. حقوقه

ــن  ــره م ــي وغي ــني الصح ــع التأم ــرار قط ــد ان ق واك
ــف  ــاوالت لتخوي ــي مح ــيني ه ــد املقدس ــرارات ض الق
واملعــارك  احلياتيــة  باالمــور  واشــغالهم  املواطنــني 

اجلانبيــة.

وفــي ســبيل مواجهــة هــذا القــرار، قــال أبــو عصــب إن 
االســرى املســتهدفني بالقــرار توجهــوا الــى املؤسســات 
ــت  ــو الكنيس ــات، وإن عض ــدمي اعتراض ــة لتق احلقوقي
عــن القائمــة العربيــة املشــتركة، مســؤول ملــف 
االســرى فــي الكنيســت اســامة الســعدي وجــه 
ــرار. ــذا الق ــن ه ــار ع ــني لالستفس ــالت للمعني مراس

ويشــمل القــرار قطــع اخملصصــات االجتماعّيــة األخــرى 
كالشــيخوخة واالحتياجــات اخلاصــة.

يذكــر أن القانــون اإلســرائيلي يُجبــر املقدســيني علــى 
دفــع مبالــغ شــهرية تصــل إلــى 70 دوالرا للفــرد الواحد، 
ــّي  ــامل مجان ــّي ش ــني صح ــى تأم ــول عل ــاء احلص لق

ــة. ومخصصــات اجتماعي

االحتــالل يقــدم علــى إلغــاء التأمينــات الصحيــة لـــ16 
أســيرًا محــررًا مــن القــدس وقــال رئيــس نــادي األســير 
قــدورة فــارس، إّن هــذا اإلجــراء يفســر شــعور االحتــالل 
ــي  ــطيني ف ــود الفلس ــة الوج ــي مواجه ــل ف بالفش
القــدس، وبذلــك فهــو يلجــأ إلــى اتخــاذ إجــراءات 
عنصريــة بحــقّ املواطنــني، وســلبهم حقــوق أساســية 

مطلقــة ال تخضــع أليــة قيــود، وفــرض سياســة 
ــي. ــاب اجلماع العق

وأضــاف ان ســلطات االحتــالل تعتقــد واهمــة أن هــذه 
الشــعب  وإســكات«  »لتطويــع  كافيــة  اإلجــراءات 
اليوميــة  الّتنكيــل  عمليــات  أمــام  الفلســطيني، 
ــة  ــتمرار املواجه ــع اس ــدت م ــي تصاع ــتمرة، والت املس
ــا  ــه عدوان ــي تواج ــدس الت ــي الق ــيما ف ــة، ال س الراهنّ

ــا. ــا ومركب ــا مضاعف يومي

ودعــا فــارس املؤسســات احلقوقيــة الدوليــة إلــى ضرورة 
التدخــل اجلــاد لوضــع حــد لهــذه التحــوالت العنصريــة 
ــر  ــي، عب ــود املقدس ــتهدف الوج ــي تس ــرة الت اخلطي

منظومــة مــن التشــريعات العنصريــة.

يُشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل صّعدت من اســتهداف 
األســرى احملرريــن فــي القــدس وعائالتهــم، عبــر جملــة 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــة عل ــات العنصري ــن السياس م
ــة، وســرقة  ــة، منهــا إغــالق حســاباتهم البنكي املاضي
أموالهــم، وســحب اإلقامــات منهــم فــي القــدس، عــدا 
عــن املالحقــة املســتمرة بحّقهــم، مــن خــالل عمليــات 

االعتقــال املتكــررة، واالســتدعاءات، واإلبعــاد.84

”االقتصــاد« حتظر إدخــال منتجــات »تنوفا« االســرائيلية 
لعــدم التزامهــا باملواصفة الفلســطينية

اخلميــس،  اليــوم  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  قــررت 
ــرائيلية  ــا« االس ــركة »تنوف ــات ش ــال منتج ــر إدخ حظ
ــا  ــدم التزامه ــطينية، لع ــوق الفلس ــى الس ــان إل لأللب
ــيما  ــطينية، س ــة الفلس ــة اإللزامي ــات الفني بالتعليم

ــة. ــدد الصالحي ــان وم ــة البي بطاق

ــرت  ــا أخط ــي، أنه ــان صحف ــي بي ــوزارة ف ــت ال وأوضح
الشــركة فــي وقــت ســابق لتصويــب وضعهــا القانوني 
وفــق التعليمــات الفنيــة االلزاميــة الفلســطينية، 
وانتهــت املهلــة القانونيــة أول امــس دون ان تقــوم 
ــك مت  ــى ذل ــاء عل ــة، وبن ــراءات املطلوب ــركة باإلج الش
ــراءات  ــركة باإلج ــزام الش ــني الت ــر حل ــرار احلظ ــاذ ق اتخ

ــة. ــة االلزامي الفني

وشــددت علــى ان أي منتجــات ال تطبــق املواصفــة 
ــا  ــع ادخاله ــيتم من ــة س ــة االلزامي ــات الفني والتعليم
الــى الســوق الفلســطينية، الفتــة إلــى ان هنــاك 4400 
ــات  ــف القطاع ــي مختل ــطينية تغط ــة فلس مواصف
االقتصاديــة ونحــو 88 تعليــم فنــي إلزامــي وأكثــر 
ــودة  ــة واجل ــهادات املطابق ــن ش ــهادة م ــن 2500 ش م

ــطينية.85 ــركات الفلس ــالل للش ــراف واحل واإلش
84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــون والعرق ــي اليام ــم بلدت ــالل يقتح ــني: االحت جن
ــة ــرات مراقب ــجيل كامي ــى تس ــتولي عل ويس

ــوم  ــاح الي ــرائيلي، صب ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اقتحم
والعرقــة غــرب جنــني،  اليامــون  بلدتــي  اخلميــس، 
وداهمــت عــددا مــن املنــازل واســتولت علــى تســجيالت 

ــة. ــرات املراقب ــات كامي فيديوه

وذكــرت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، ان االحتــالل اقتحــم 
ــى  ــتولى عل ــني، واس ــازل املواطن ــم من ــني وداه البلدت

ــة.86 ــرات املراقب ــجيالت كامي ــزة تس أجه

)محدث( 120 مستوطنا يقتحمون األقصى

املســجد  اخلميــس،  اليــوم  مســتوطنون،   اقتحــم 
األقصــى املبــارك، بحراســة مشــددة مــن شــرطة 

اإلســرائيلي. االحتــالل 

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس احملتلــة، 
ــن  ــى م ــجد األقص ــوا املس ــتوطنا اقتحم إن 120 مس
ــي  ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ــة، ونف ــاب املغارب ــة ب جه

ــلة.87 ــاب السلس ــن ب ــادروه م ــل أن يغ ــه، قب باحات

اجلمعة 2021/5/28

فــي  املقبــل  الســبت  مليونيــة«  “مظاهــرة 
ــرائيل” ــة إس ــوة لــــ«ردع ومعاقب ــنطن للدع واش

والعربيــة  الفلســطينية  املؤسســات  تســتعد 
الواليــات  فــي  العاملــة  واالميركيــة  واالســالمية 
املتحــدة االمريكيــة لتنظيــم »مظاهــرة مليونيــة« يــوم 
غــد الســبت فــي العاصمــة االمريكيــة واشــنطن حتــت 
عنــوان »معاقبــة وردع اســرائيل« وذلــك تنديــداً بجرائــم 
ــي كان  ــعبنا والت ــاء ش ــق ابن ــتمرة بح ــالل املس االحت

ــزة . ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــا الع آخره

وتســتمر املؤسســات فــي حشــد اجلماهيــر لهــذه 
ــرات  ــد عش ــي حش ــر ف ــا الكبي ــد جناحه ــرة بع املظاه
ــدوان  ــان الع ــت إب ــي نظم ــرات الت ــالل املظاه اآلالف خ
علــى قطــاع غــزة واقتحامــات املســجد االقصــى فــي 
ــورك  ــي نيوي ــا ف ــة ابرزه ــدن االميركي ــن امل ــد م العدي
ــكو،  ــان فرانسيس ــاس وس ــورن وتكس ــيكاغو وديرب وش
حيــث وجهت دعــوات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي 
وعبــر أعضــاء املؤسســات للمشــاركة بقــوة فــي هــذه 
ــق  ــن احل ــني ع ــطني واملدافع ــب الناش ــرة بجان التظاه

ــي . ــع االمريك ــي اجملتم ــطيني ف الفلس
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ــني  ــد املنظم ــود اح ــو محم ــان اب ــدس مرج ــال املهن وق
للمظاهــرة مــن واليــة تكســاس: »ان التحضيــرات 
ــطيني  ــع فلس ــر جتم ــد اكب ــتمرة حلش ــت مس ــا زال م
تشــهده العاصمــة االميركيــة واشــنطن لصالــح 
القضيــة الفلســطينية، حيــث مــن املتوقــع ان تزحــف 
ــنطن  ــة واش ــوب العاصم ــطينية ص ــات الفلس اجلالي
يــوم الســبت املقبــل للتنديد بجرائــم االحتــالل وايصال 
رســالة لــإلدارة االميركيــة بــأن القــدس واملســجد 
االقصــى خــط أحمــر لــكل العــرب واملســلمني، وضــرورة 
ــة  ــة عــن دول إيقــاف املســاعدات العســكرية االميركي
التــي تســتخدمها فــي جرائمهــا ضــد  االحتــالل 
ــعي  ــد التوس ــام االبرتهاي ــد نظ ــعبنا، لتوطي ــاء ش أبن

ــعبنا”. ــوق ش ــاب حق ــى حس ــتيطاني عل االس

عبــر  وجهــت  الدعــوات  ان  محمــود  ابــو  واضــاف 
ــية  ــدن الرئيس ــات وامل ــي الوالي ــة ف ــات احمللي املؤسس
لتســيير حافــالت لنقــل املشــاركني مــن مراكــز املــدن 
باجتــاه العاصمــة واشــنطن، لتكــون املظاهــرة القادمــة 
املســبوقة  غيــر  الضخمــة  للمظاهــرات  تتويجــاً 
ــدن  ــم امل ــي معظ ــي ف ــبوع املاض ــت األس ــي نظم الت

األميركيــة.88

السبت 2021/5/29

تنديــدا  واشــنطن  فــي  حاشــدة  مظاهــرة 
االحتــال بجرائــم 

 ، شــنطن ا و كية  مير أل ا صمة  لعا ا في  نطلقت  ا
حاشــدة دعت لها  الســبت، مظاهرة  اليــوم  مســاء 
واإلســالمية العا املؤسسات الفلســطينية والعربية 
لينكو أمام نصب  األميركية من  الســاحة  ملة في 

ن التــذكاري وصــوال إلــى الســاحة الطلــة علــى البيــت 
ــد  ــرائيلي ض ــالل اإلس ــم االحت ــدا بجرائ ــض، تندي األبي

ــعبنا. ش

املؤسسات أبناء اجلاليات للمشــاركة بقوة ف ودعــت 
ي املظاهرة، إليصال رسالة شــعبنا للرأي العام األ
القرار في البيت ،األبيض ومجلــس ميركي وصنــاع 
ي الشيوخ والنواب، بضرورة جلم ســلطات االحتالل 

العنصرية والعدوان املتواصل ضد شــعبنا.

ورفــع املشــاركون فــي املسيرة العلم الفلســطيني 
لشــت ا و خل  ا لد ا في  لشعب  ا حلمة  تظهر  ة  ر بصو

اإلســرائيلي العنصرية،  ات ضد سياســات االحتالل 
مطالبــني اإلدارة األميركيــة بوقــف دعــم حكومــة 
ــي الضفــة والقــدس  ــاء شــعبنا ف ــل أبن ــالل لقت االحت

88  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وضرورة إنهاء أطول احتالل في التاريخ املــع وغــزة، 
اصر.89

“بتســيلم«: مــا مييــز قــرار مجلــس حقــوق 
اجلنائيــة  احملكمــة  صاحيــة  هــو  االنســان 
األراضــي  علــى  القضائيــة  بالواليــة 

لفلســطينية ا

قــال املتحــدث باســم منظمــة »بتســيلم« احلقوقيــة 
كــرمي جبــران، إنــه كان يتــم ســابقا عرقلــة جلــان 
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــم االحت ــابقة بجرائ ــق الس التحقي
ــة  ــة احملكم ــو صالحي ــي ه ــرار األمم ــذا الق ــز ه ــا ميي وم
ــي  ــى األراض ــة عل ــة القضائي ــة بالوالي ــة الدولي اجلنائي

الفلســطينية.

وطالــب جبــران فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
ــة  ــي اللجن ــذ ف ــات تنفي ــبت، بآلي ــوم الس ــاح الي صب

ــون. ــق القان ــالل وف ــبة االحت ــز محاس لتعزي

وأشــار إلــى أنــه بحــوزة املنظمــة تقاريــر حديثــة بشــأن 
تصعيــد قــوات االحتــالل واســتخدامها القــوة املفرطــة 
ــر  ــن، مؤكــدا أن هــذه التقاري ضــد الســكان واملتظاهري
ــق  ــة حتقي ــة جلن ــة ألي ــي متاح ــا وه ــح جرائمه توض

حملاســبة مجرمــي احلــرب اإلســرائيليني90.

ــرة اخلارجيــة الســويدية إعــادة  اشــتية يبحــث مــع وزي
إعمــار قطــاع غــزة

بحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، مــع وزيــرة 
ــراغ  ــلء الف ــرورة م ــدي، ض ــويدية آن لين ــة الس اخلارجي
ــن  ــدي ضم ــي ج ــار سياس ــالل مس ــن خ ــي م السياس
ــام  ــن قي ــالل، ويضم ــي االحت ــدد، ينه ــي متع ــار دول إط
حــدود  علــى  الســيادة  ذات  الفلســطينية  الدولــة 

ــا. ــة له ــدس عاصم ــع الق الـــ1967 م

ــالل  ــويدية خ ــرة الس ــوزراء الوزي ــس ال ــع رئي ــا أطل كم
اليــوم الســبت، علــى اجلهــود  اجتمــاع افتراضــي 
ــر  ــزة وتوفي ــاع غ ــار قط ــادة اعم ــل إع ــن أج ــة م املبذول
تكــون  ان  ضــرورة  مؤكــدا  الــالزم،  املالــي  الدعــم 
العمليــة متواصلــة وعبــر عنــوان واحــد هــو الســلطة 
ــادر  ــار ق ــادة االعم ــي إلع ــق وطن ــاك فري ــة، وهن الوطني

ــل. ــة العم ــى مواصل عل

وقــال: »نســعى لتســريع وصــول املســاعدات اإلغاثيــة 
ــات  ــق آلي ــار وف ــة اإلعم ــدء عملي ــب ب ــاع، ويج للقط
جديــدة تضمــن امتامهــا فــي إطــار زمنــي مقبــول، بعيدا 

89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــت  ــة القدميــة التــي فرضتهــا اســرائيل وكان عــن اآللي
ــة«. ــطء العملي ــببا بب س

وجــّدد رئيــس الــوزراء تأكيــده علــى أهميــة عقــد 
االنتخابــات فــي كافــة األراضــي الفلســطينية، مطالبا 
الســويد باســتمرار الضغــط علــى إســرائيل للســماح 
بعقدهــا فــي القــدس، وضمــان مشــاركة املقدســيني 

ــا. فيهــا ترشــحا وانتخاب

مــن جانــب آخــر، بحــث الطرفــان أهميــة اســتمرار دعم 
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني »االونــروا«؛ لتمكينهــا 
مــن خدمــة ماليــني الالجئــني الفلســطينيني فــي 
ــكره  ــن ش ــتية ع ــر اش ــث عب ــدول، حي ــن ال ــد م العدي
للســويد علــى كونهــا مــن اهــم الــدول املتبرعــة 

ــة.91 للوكال

األحد 2021/5/30

تنديــداً  واشــنطن  فــي  حاشــدة  تظاهــرة 
ــطيني ــعب الفلس ــد الش ــال ض ــم االحت بجرائ

انطلقــت فــي العاصمــة األميركيــة واشــنطن، مســاء 
أمــس، تظاهــرة دعــت لهــا املؤسســات الفلســطينية 
الســاحة  فــي  العاملــة  واإلســالمية  والعربيــة 
التــذكاري  لنكولــن  نصــب  أمــام  مــن  األميركيــة 
ــض،  ــت األبي ــى البي ــة عل ــاحة املطل ــى الس ــوالً إل وص
ــالل اإلســرائيلي ضــد الشــعب  ــم االحت ــداً بجرائ تتندي

الفلســطيني. 

ــوة  ــاركة بق ــات للمش ــاء اجلالي ــات أبن ــت املؤسس ودع
فــي التظاهــرة، إليصــال رســالة الشــعب الفلســطيني 
ــت  ــي البي ــرار ف ــاع الق ــي وصن ــام األميرك ــرأي الع لل
ــم  ــرورة جل ــواب، بض ــيوخ والن ــس الش ــض ومجل األبي
ســلطات االحتــالل العنصريــة والعــدوان املتواصــل 
ــيرة  ــي املس ــاركون ف ــع املش ــطينيني. ورف ــد الفلس ض
ــعب  ــة الش ــر حلم ــورة تظه ــطيني بص ــم الفلس العل
فــي الداخــل والشــتات ضــد سياســات االحتــالل 
اإلســرائيلي العنصريــة، مطالبــني اإلدارة األميركيــة 
ــعبنا  ــاء ش ــل أبن ــالل لقت ــة االحت ــم حكوم ــف دع بوق
ــول  ــاء أط ــرورة إنه ــزة وض ــدس وغ ــة والق ــي الضف ف

ــر.92 ــخ املعاص ــي التاري ــالل ف احت

ــرائيل  ــطني وإس ــزور فلس ــة ي ــرات املصري ــس اخملاب رئي
ــار ــة واإلعم ــت التهدئ ــث تثبي ــوم لبح الي

ــرات  ــس اخملاب ــر: إن رئي ــطيني كبي ــؤول فلس ــال مس ق

91  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ســيصل  كامــل  عبــاس  اللــواء  املصريــة  العامــة 
ــارة  ــي زي ــد( ف ــوم )األح ــطني الي ــرائيل وفلس ــى إس إل
تســتهدف تثبيــت التهدئــة والتحضيــر إلعــادة إعمــار 

ــزة. غ

وعلــم فــي هــذا الســياق أن كامــل ســيصل إلــى مطــار 
بــن غوريــون صبــاح اليــوم علــى مــن طائــرة خاصــة.

وقالــت وســائل إعــالم إســرائيلية إن اللــواء كامــل 
ســيلتقي مــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني 
نتنياهــو ومستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي مئيــر 
ــت  ــي تثبي ــية، وه ــات رئيس ــث 3 ملف ــابا لبح ــن ش ب
ــال  ــك إدخ ــي ذل ــا ف ــزة مب ــي غ ــار ف ــالق الن ــف إط وق
ــاً بحــث  ــى غــزة، وثاني ــة إل مســاعدات إنســانية عاجل
إعــادة إعمــار غــزة، وثالثــاً بحــث صفقــة تبــادل أســرى 

ــاس«.93 ــرائيل و«حم ــني إس ب

اشــتية يبحــث مــع وزيــرة اخلارجيــة الســويدية 
إعــادة إعمــار غــزة

ــرة اخلارجيــة  ــوزراء د. محمــد اشــتية، مــع وزي رئيــس ال
الســويدية آن لينــدي، ضــرورة مــلء الفــراغ السياســي 
ــدد،  ــي متع ــار دول ــن إط ــدي ضم ــار ج ــالل مس ــن خ م
ينهــي االحتــالل، ويضمــن قيــام الدولــة الفلســطينية 
الـــ 1967 مــع القــدس  ذات الســيادة علــى حــدود 

ــا.  ــة له عاصم

ــاع  ــالل اجتم ــويدية خ ــوزراء الس ــس ال ــع رئي ــم اطل ك
افتراضــي أمــس، علــى اجلهــود املبذولــة مــن أجــل إعمار 
قطــاع غــزة وتوفيــر الدعــم املالــي الــالزم، مؤكــداً علــى 
ــوان  ــر عن ــة وعب ــة متواصل ــون العملي ــرورة أن تك ض
ــي  ــق وطن ــاك فري ــة، وهن ــلطة الوطني ــو الس ــد ه واح

إلعــادة االعمــار قــادر علــى مواصلــة العمــل.

وقــال: »تســعى لتســريع وصــول املســاعدات اإلغاثيــة 
ــات  ــق آلي ــار وف ــة اإلعم ــدء عملي ــب ب ــاع، ويج للقط
ــول،  ــي مقب ــار زمن ــي إط ــا ف ــن امتامه ــدة تضم جدي
ــرائيل  ــا إس ــي فرضته ــة الت ــة القدمي ــن اآللي ــداً ع بعي

ــة«.  ــطء العملي ــبباً بب ــت س وكان

وجــدد رئيــس الــوزراء تأكيــده علــى أهميــة عقــد 
االنتخابــات فــي كافــة األراضــي الفلســطينية، مطالباً 
الســويد باســتمرار الضغــط علــى إســرائيل للســماح 
بعقدهــا فــي القــدس، وضمــان مشــاركة املقدســيني 

ــاً.  فيهــا ترشــحاً وانتخاب

مــن جانــب آخــر، بحــث الطرفــان أهميــة اســتمرار دعم 
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني »األونــروا«، لتمكينهــا 
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مــن خدمــة ماليــني الالجئــني الفلســطينيني فــي 
ــكره  ــن ش ــتية ع ــر اش ــث عب ــدول، حي ــن ال ــد م العدي
للســويد علــى كونهــا مــن أهــم الــدول املتبرعــة 

ــة. للوكال

ــيقوم  ــه س ــوزراء إن ــس ال ــال رئي ــرى، ق ــة أخ ــن جه م
بزيــارة دول خليجيــة ضمــن جهــود إعــادة إعمــار قطــاع 

غــزة.94 

اجلامعــة العربيــة: قــرار تشــكيل جلنــة حتقيــق دوليــة 
يؤكــد عــزم اجملتمــع الدولــي القيــام مبســؤولياته جتــاه 

ــطينيني الفلس

الــدول  رحبــت جامعــة  وفــا-   2021-5-30 القاهــرة 
ــع  ــان التاب ــوق االنس ــس حق ــت مجل ــة بتصوي العربي
ــة  ــة دولي ــكيل جلن ــرار تش ــح ق ــدة لصال ــألمم املُتح ل
واالنتهــاكات  اجلرائــم  فــي  للتحقيــق  ُمســتقلة 
الدولــي  والقانــون  الدولــي  للقانــون  االســرائيلية 
االنســاني بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني، خاصــة 
فــي ضــوء تصعيــد االحتــالل مــن عدوانــه عبــر 
التطهيــر العرقــي فــي حّيــي الشــيخ جــراح، وســلوان، 
والعــدوان علــى قطــاع غــزة، وُمعاقبــة مرتكبــي هــذه 
ــم  ــرب وجرائ ــم ح ــا جرائ ــم، باعتباره ــم وداعميه اجلرائ

ــانية. ــد االنس ض

وأكــد األمــني العــام املســاعد لشــؤون فلســطني 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة بجامع ــة احملُتل ــي العربي واألراض
ســعيد أبــو علــي، فــي تصريــح صحفــي، اليــوم االحــد، 
ــر عــن وقــوف غالبيــة الــدول  أن تبنــي هــذا القــرار يُعّب
إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني، فــي نضالــه 
ــة  ــس حال ــروعة، وتعك ــه املش ــم حقوق ــادل، ودع الع
ــة  ــردّي حال ــن ت ــي م ــع الدول ــتياء اجملُتم ــب واس الغض
ــة  ــطينية احملُتل ــي الفلس ــي األراض ــان ف ــوق االنس حق
ــالل(  ــة باالحت ــوة القائم ــرائيل )الق ــتمرار اس ــراء اس ج
ــة  ــي كاف ــا ف ــا وانتهاكاته ــي جرائمه ــان ف ــي اإلمع ف
األراضــي الفلســطينية احملُتلــة، مبــا فــي ذلــك القــدس، 
ــرة العــدوان. وقطــاع غــزة، خاصــة فــي ضــوء تصاعــد وتي

وقــال، إن هــذا القــرار يشــير إلــى عــزم اجملتمــع الدولــي 
الشــعب  يواجهــه  مــا  جتــاه  مبســؤولياته  القيــام 
الفلســطيني مــن مجــازر واملُضــي قُُدمــا فــي مســاءلة 
ــذ  ــا، وتنفي ــرائيليني عنه ــؤولني اإلس ــبة املس ومحاس
ــان،  ــوق االنس ــي حلق ــون الدول ــي والقان ــون الدول القان
وحمايــة حقــوق االنســان الفلســطيني ضــد مرتكبــي 

ــرب. ــم احل جرائ

وتابــع: كمــا يشــير إلــى العــزم أيضــا مبُحاســبة 
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وُمحاكمــة املســؤولني اإلســرائيليني عــن تلــك اجلرائــم 
وردع منظومــة االحتــالل االســتيطاني االســتعماري 
اإلســرائيلي، وعــدم الســكوت عــن الظلــم، وصــوال إلــى 
ــرائيلي  ــدوان االس ــف الع ــة، لوق ــة الدولي ــاذ العدال إنف
ــا  ــطيني، ومب ــعب الفلس ــاء الش ــق أبن ــل بح املتواص
الدولــة  وجتســيد  االحتــالل،  إنهــاء  إلــى  يُفضــي 
الفلســطينية املُســتقلة ذات الســيادة علــى خطــوط 
الرابــع مــن حزيــران يونيــو عــام 1967، وعاصمتهــا 

القــدس الشــرقية.

وأعــرب أبــو علــي، عــن تقديــره للــدول التــي وقفــت فــي 
صــّف العدالــة الدوليــة واحلــق الفلســطيني، وأعلنــت 
صراحــة عبــر بياناتهــا عــن شــجبها وإدانتهــا لالحتــالل 
ــا  ــدول بتصويته ــت ال ــة، وعكس ــاته الُعنصري ومُمارس
لصالــح القــرار رفضهــا للظلــم والعــدوان اإلســرائيلي 

املُســتمر علــى الشــعب الفلســطيني.

وبهــذا الصــدد، طالــب الــدول التــي امتنعــت أو صوتــت 
ضــد القــرار أن تُراجــع مواقفهــا، وأن تقــف إلــى جانــب 
القانــون الدولــي، والقانــون الدولــي اإلنســاني، وأن تكون 

عامــال ُمســاعدا علــى حتقيــق العدالــة.

كمــا طالــب بســرعة تشــكيل اللجنــة وبضــرورة توفير 
كافــة ســبل الدعــم إلجنــاح عملهــا، وأن تضغــط الدول 
ــوة  ــرائيل )الق ــى إس ــة عل ــة الفاعل ــراف الدولي واألط
ــا،  ــة عمله ــدم عرقل ــزام بع ــالل( لاللت ــة باالحت القائم
واالنصيــاع ملبــادئ القانــون الدولــي، وقــرارات الشــرعية 

الدوليــة، واحتــرام إرادة اجملُتمــع الدولــي95.

ورقــة حقائــق: إبــادة العائــات خــال العــدوان 
علــى غــزة منــط مــدروس ومتعمــد

 بينــت ورقــة حقائــق أصدرتهــا الهيئــة املســتقلة 
ــلة  ــن سلس ــم«، ضم ــوان املظال ــان »دي ــوق اإلنس حلق
توثيقــات العــدوان علــى غــزة أيــار 2021، أن إبــادة 
ــالت منــط مــدروس ومتعمــد مــن قبــل ســلطات  العائ
االحتــالل اإلســرائيلي، التــي قصــف جيشــها علــى مدار 
أحــد عشــر يومــا متواصلــة عشــرات املنــازل والوحــدات 
ــوق  ــا ف ــد، ودمره ــر ومتعم ــكل مباش ــكنية بش الس
ــا  ــالت بأكمله ــادة عائ ــى إب ــا أدى إل ــا، م رؤوس قاطنيه

ــي. ــجل املدن ــن الس ــا م ومحوه

ــخ  ــت بتاري ــة وثق ــق أن الهيئ ــة احلقائ ــت ورق وأوضح
2021/5/20، 31 حالــة قصــف مباشــرة اســتهدفت 
عائــالت ممتــدة، منهــا 21 حالــة قصفــت فيهــا منــازل 
ــات،  ــتهدفت جتمع ــان اس ــا، وحالت ــى رؤوس قاطنيه عل
ــف  ــا قص ــيارة، وحالت ــتهداف س ــالل اس ــان خ وحالت

95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة. ملزرع

ويقــول املرصــد إن غــارات جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
التــي اســتهدفت العائــالت، أدت حتى تاريــخ 2021/5/20 
إلــى استشــهاد )96( شــخصا، بينهــم )44( طفــال، 
و)28( امــرأة، بينهــم رجــل وزوجتــه وطفلتــه، وأمهــات 
ــاك 7  ــا أن هن ــم، كم ــاء له ــقاء وأبن ــن، وأش وأطفاله
ــة مــن أطفالهــن. أمهــات استشــهدن مــع أربعــة أو ثالث

وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن هنــاك منطــا مروعــا 
يظهــر مــن قيــام إســرائيل بشــن غــارات جويــة علــى 
غــزة مســتهدفة املبانــي الســكنية ومنــازل العائــالت، 
مــا أدى فــي بعــض احلــاالت إلــى دفــن عائــالت بأكملهــا 
ــوا  ــي كان ــي الت ــارت املبان ــا انه ــاض عندم ــت األنق حت

يعيشــون فيهــا.

جرائــم  علــى  االحتــالل  محاســبة  ســياق  وفــي 
اســتهداف املدنيــني وإبــادة العائــالت بشــكل متعمــد، 
فــإن هــذه اجلرميــة ال تشــكل فقــط مخالفــة صريحــة 
ــوق  ــي حلق ــون الدول ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول للقان
والتناســب  الضــرورة  مبــادئ  يخــرق  وال  اإلنســان، 
ــم  ــم حــرب وجرائ ــل أيضــا جرائ ــه ميث ــل إن فحســب، ب
ضــد اإلنســانية، تســتدعي التحقيــق الفــوري مــن قبل 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، لوضــع حــد إلفــالت القــادة 
السياســيني والعســكريني فــي إســرائيل مــن العقــاب 
ــي  ــابق، والت ــي الس ــا ف ــي اقترفوه ــم الت ــى اجلرائ عل
ــدة.  ــم جدي ــم جلرائ ــي ارتكابه ــك ف ــال ش ــاهمت ب س
ــدة  ــي األمم املتح ــراء ف ــة خب ــده مجموع ــا أك ــذا م وه
أو  العشــوائية  الصاروخيــة  الهجمــات  إن  بقولهــم 
املتعمــدة علــى املدنيــني واملناطــق الســكنية فــي 
إســرائيل وغــزة ال تنتهــك فقــط املعاييــر الدوليــة 
اجلرائــم  إلــى  أيضــا  ترقــى  بــل  اإلنســان،  حلقــوق 
ــع  ــي تق ــي، والت ــون الدول ــي القان ــا ف ــوص عليه املنص

ــدول. ــراد وال ــق األف ــى عات عل

وتضمنــت ورقــة احلقائــق جملــة توصيــات متثلــت فــي، 
ضــرورة قيــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بتحقيــق 
ــد  ــم ض ــرب واجلرائ ــدوان واحل ــم الع ــي جرائ ــي ف جنائ
اإلنســانية التــي ارتكبهــا جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
ــري  ــل العنص ــة الفص ــي جرمي ــزة، وف ــاع غ ــي قط ف
واالضطهــاد كجرائــم ضــد اإلنســانية، والتــي مــا زالــت 
ترتكبهــا إســرائيل فــي جميــع األراضــي الفلســطينية 

ــة، وضــد الفلســطينيني داخــل أراضــي الـــ48. احملتل

ــة  ــة القضائي ــدأ الوالي ــل مب ــى ضــرورة تفعي ودعــت إل
العامليــة مــن قبــل جميع الــدول التــي تســمح قوانينها 
بذلــك، ملالحقــة القــادة السياســيني والعســكريني فــي 
ــن أمــروا و/أو نفــذوا و/أو اشــتركوا فــي  إســرائيل، والذي



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

281

 المجلد التاسع والعشرين

ارتــكاب جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية، ســواًء 
ــع  ــي جمي ــزة أو ف ــاع غ ــي قط ــا ف ــي ارتكبوه ــك الت تل

األراضــي الفلســطينية.

وجــاء فــي التوصيــات أيضــا ضــرورة أن تقوم الســلطات 
الفلســطينية وبالتعــاون مــع وكاالت األمم املتحــدة 
اإلنســانية بتوفــر مســاكن آمنــة للعائــالت التــي 
دمــرت منازلهــا، وبشــكل خــاص وفــوري لألفــراد الذيــن 

ــم. ــادة عائالته ــن إب ــوا م جن

وأوصــت الورقــة بالتعــاون مــع وكاالت األمم املتحــدة 
ــراكة  ــة وبالش ــة العاملي ــة الصح ــانية ومنظم اإلنس
ــر  ــة، بتوفي ــي املتخصص ــع املدن ــات اجملتم ــع مؤسس م
العــالج والدعــم النفســي الالزمــني والضروريــني لألفــراد 
الناجــني مــن العائــالت التــي مت إبادتهــا، ال ســيما 

ــال96. ــني األطف الناج

أراٍض جنــوب  يعيــدون جتريــف  مســتوطنون 
التوســع االســتيطاني اخلليــل لصالــح 

ــي  ــف أراٍض ف ــد، جتري ــوم األح ــتوطنون، الي ــاد مس أع
العــني البيضــاء وبيريــن شــرق يطــا، لصالــح التوســع 

ــتيطاني. االس

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــذر منس وح
اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور ملراســلتنا، مــن نوايــا 
مبيتــة إلنشــاء بــؤرة اســتيطانية جديــدة، قــرب نصــب 

تــذكاري أقامــه املســتوطنون فــي املــكان.

مــن جهتــه، قــال منســق جلــان احلمايــة والصمــود فــؤاد 
العمــور، إن مســتوطني »حافــات ماعــون« و«كرمئيــل« 
ــني  ــي املواطن ــي أراض ــف ف ــى اعادة التجري ــوا عل اقدم
فــي عــني البيضــاء شــرق يطــا، بعــد ان انتــزع املواطنون 
ــي  ــل ف ــف العم ــرائيلية بوق ــة االس ــن احملكم ــرارا م ق
املنطقــة قبــل شــهرين، وتعــود ملكيــة األراضــي التــي 
ــرة،  ــو زه ــالت اب ــا الى عائ ــاحتها 150 دومن ــدر مس تق

وبحيــص، وادعيــس.97

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الثاثاء 2021/6/1

وحــدة   8611 لبنــاء  مخطــط  عــن  اإلعــان 
دومنــاً   8351 علــى  واالســتياء  اســتيطانية 

املســتوطنات لصالــح 

كشــف النقــاب عــن إعــالن االحتــالل اإلســرائيلي 
ــى 1538  ــتيالء عل ــتيطانية واالس ــدة اس ــن 1168 وح ع
دومنــاً لصالــح املســتعمرات اإلســرائيلية فــي الضفــة 
الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، فيمــا أخطــرت 
قــوات االحتــالل، أمــس، بهــدم عشــرة منــازل فــي بلدتي 
ــأة  ــت منش ــرب رام اهلل، وفكك ــني، غ ــس ونعل ــر قدي دي
زراعيــة وأربــع خيــام جنــوب اخلليــل واســتولت عليهــا، 
واقتلعــت عشــرات األشــجار فــي قريــة جيــوس، شــرق 
قلقيليــة، فــي الوقــت الــذي شــرع فيــه مســتوطنون 
ــي  ــني ف ــي املواطن ــو أراض ــاه نح ــط مي ــد خط بتمدي
متهيــداً  الشــمالية  باألغــوار  الفــاو  وادي  منطقــة 
ــني  ــزارع ومواطن ــى م ــدوا عل ــا، واعت ــتيالء عليه لالس

ــة. ــوب قلقيلي ــنيريا جن ــدة س ــي بل ــه ف ــوا لنجدت هب

ــرة  ــر دائ ــي، مدي ــل التفكج ــال خلي ــدس، ق ــي الق فف
اخلرائــط فــي جمعيــة الدراســات العربيــة، إن مــا 
ــن  ــت ع ــتيطان أعلن ــة لالس ــة الفرعي ــمى اللجن تس
إيــداع مخطــط هيكلــي تفصيلــي ملســتعمرة )معاليه 
ــوان(  ــر دب ــة )دي ــي قري ــى أراض ــة عل ــاس( املقام مخم
علــى مســاحة 800 دومن إلقامــة حــي اســتيطاني جديــد 
فــي املســتوطنة حتــى العــام 2040. وأضــاف إن اللجنــة 
ذاتهــا أعلنــت عــن إيــداع اخملطــط الهيكلــي التفصيلي 
رقــم 237/3 ملســتعمرة )عيلــي( املقامــة علــى أراضــي 
قريــة )قريــوت( فــي محافظــة نابلــس باملوقــع املعــروف 
)جبــل الرهــوت(، علــى مســاحة 40305 دومن إلقامــة 628 

ــان ومؤسســات عامــة.1 وحــدة اســتيطانية، ومب

ــات  ــادل البعث ــاق لتب ــارات: اتف ــرائيل واإلم إس
ــة الطابي

اتفقــت إســرائيل واإلمــارات علــى إطــالق برامــج لتبــادل 
البعثــات الطالبيــة فــي مجــال التعليــم.

ــل  ــع التواص ــة« مبوق ــرائيل بالعربي ــاب »إس ــر حس وذك
االجتماعــي »تويتــر« أمــس أن ذلــك جــاء فــي أول 
اجتمــاع بــني وزيــر التعليــم اإلســرائيلي يؤالــف غاالنــت 
ــة. ــد اخلاج ــدة محم ــة املتح ــارات العربي ــفير اإلم بس

ــاء  ــعدت بلق ــت: »س ــر غاالن ــال وزي ــع: ق ــق املوق ووف
شــريك لدولــة إســرائيل«.

1  جريدة األيام
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ــالم  ــدة س ــا معاه ــرائيل وقعت ــارات وإس ــت اإلم وكان
فــي شــهر أيلــول املاضــي ومبوجبهــا أسســت الدولتــان 
ــى  ــدان عل ــع البل ــا. ووق ــية بينهم ــات دبلوماس عالق
عــدد مــن االتفاقيــات الثنائيــة واملشــروعات املشــتركة 
ــى  ــول عل ــن احلص ــا م ــاء مواطنيه ــك إعف ــي ذل ــا ف مب

ــارات.  ــرائيل واإلم ــى إس ــول إل ــيرة دخ تأش

ــر املاليــة اإلســرائيلي علــى  وقــال إســرائيل كاتــس وزي
تويتــر إن بــالده وقعــت معاهــدة ضريبيــة مــع اإلمــارات 
ــني  ــال ب ــر األعم ــط تطوي ــوة ستنش ــاً إن اخلط مضيف

ــع العالقــات العــام املاضــي. ــن بعــد تطبي البلدي

وكانــت وزارة املاليــة اإلماراتيــة قالــت فــي تشــرين 
ــي مــع إســرائيل  ــى اتفــاق مبدئ ــت إل األول إنهــا توصل

لتحاشــي اإلزدواج الضريبــي.2

األربعاء 2021/6/2

“اخلارجيــة” حتــج علــى مواقــف 4 دول أوروبيــة 
مــن التصويــت علــى قــرارات بــاألمم املتحــدة

عبــاس،  محمــود  الرئيــس  تعليمــات  علــى  بنــاء 
ــي،  ــاض املالك ــني ري ــة واملغترب ــر اخلارجي ــات وزي وتوجيه
اســتدعت وكيــل وزارة اخلارجيــة واملغتربــني أمــل جــادو 
شــكعة، ســفراء كل مــن النمســا والتشــيك وبريطانيا 
وبلغاريــا، علــى خلفيــة التصويــت الســلبي لبلدانهــم 
علــى قــرارات تتعلــق بقضيــة فلســطني فــي كل مــن 
ــة. ــة العاملي ــة الصح ــان ومنظم ــوق اإلنس ــس حق مجل

القيــادة  صدمــة  عــن  شــكعة  جــادو  وعبــرت 
الفلســطينية مــن هــذا التصويــت »الذي يشــكل ضوءاً 
أخضــر إلســرائيل، القــوة القائمــة باالحتــالل، لإلمعــان 
ــوق  ــى حق ــة عل ــا املمنهج ــا وانتهاكاته ــي عدوانه ف
الشــعب الفلســطيني، مــا يعــزز ثقافــة اإلفــالت مــن 
العقوبــة، ويعطــي إســرائيل اجملــال لترســيخ احتاللهــا 
واملضــي فــي ارتكابهــا جلرميتــي )اإلبرتهايــد( واالضطهاد 
اللتــني تشــكالن جرائــم ضــد اإلنســانية وفقــاً للقانــون 

ــي«. 3 الدول

ــي حــي الشــيخ  ــاة أهال ــروا«: معان مفــوض عــام »األون
جــراح تتجــاوز الواقــع 

قــال املفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
ــاة  ــي، إن معان ــب الزارين ــروا« فلي ــطينيني »األون الفلس
ــي  ــي ح ــم ف ــن منازله ــالء م ــن باإلخ ــكان املهددي الس

الشــيخ جــراح بالقــدس تتجــاوز الواقــع.

2  جريدة األيام
3  جريدة األيام

ــوم األربعــاء،  وأضــاف خــالل مؤمتــر صحفــي عقــده الي
ــري  ــالء القس ــددة باإلخ ــازل امله ــد املن ــام أح ــن أم م
ــدا  ــب ج ــن الصع ــي »م ــي احل ــتيطان ف ــح االس لصال
شــرح كيــف متضــي حيــاة أســر حــي الشــيخ جــراح، 
ــى  ــا عل ــم رأس ــب حياته ــتمر، قل ــد مس ــاك تهدي وهن

ــود«. ــرة 3 عق ــي فت ــب ف عق

وتابــع، »نعــرف أن قــرار اإلخــالء قــد يتــم فــي أي حلظــة، 
ونعــرف أنــه مت تأجيلــه، لكنــه لــم يعلــق بشــكل 
كامــل«، داعيــا إلــى وقــف اإلخــالء القســري للســكان 
ــون  ــع القان ــارخ م ــكل ص ــارض بش ــه يتع ــرا أن معتب

ــي. ــاني الدول اإلنس

وأشــار إلــى أن »األونــروا مســتمرة فــي إطــالق الدعــوات 
باجتــاه الســلطات اإلســرائيلية لوقــف إجــراءات اإلخــالء 
وحمايــة حقــوق وكرامــة الالجئــني الفلســطينيني فــي 
ــى  ــة، وعل ــة الغربي ــي الضف ــراح وف ــيخ ج ــي الش ح
ــذه  ــزم به ــتعمار أن تلت ــالل واس ــوة احت ــرائيل كق إس

األمــور«.

ــر  ــاع األس ــى أوض ــه عل ــالل زيارت ــي خ ــع الزارين واطل
خطــر  مــن  يوميــة  معانــاة  مــن  الفلســطينية 
التشــريد، وإجــراءات االحتــالل املشــددة فــي احلــي مــن 
حواجــز ومكعبــات اســمنتية تعرقــل حركــة املواطنــني، 
ــه.4 ــي في ــتوطنني اليوم ــالل واملس ــوات االحت ــد ق وتواج

االحتــالل يخطــر بوقــف العمــل بغــرف ســكنية 
وبركســات وشــارع شــرق يطــا

ــوم االربعــاء،  ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت أخطــرت ق
بوقــف العمل بغــرف ســكنية وشــارع زراعــي وحظائــر 

اغنــام وبركســات فــي يطــا جنــوب اخلليــل.

ــة والصمــود فــؤاد العمــور،  وأكــد منســق جلــان احلماي
ــرق  ــت ش ــة الفخي ــت منطق ــوات االحتالل اقتحم أن ق
ــكنيتني  ــني س ــل بغرفت ــف العم ــرت بوق ــا، وأخط يط
مــن الصفيــح والطــوب، وخيمتــني ووحدتــني صحيتــني، 
وحظيــرة اغنــام، وشــارع زراعــي فــي منطقــة الفخيت، 
تعــود ملكيتهــا لــكل مــن: فــؤاد العمــور، ورائــد العمور، 

ونافــز العمــور، وجميــل العمــور.5

4  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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استشــهاد شــاب مــن بيرزيــت متأثــراً بإصابتــه 
برصــاص االحتــال قبــل أســبوعن فــي البيــرة 

عــن استشــهاد الشــاب فــادي صــادق موســى وشــحة 
)34 عامــاً( مــن بلــدة بيــر زيــت، متأثــراً بإصابتــه بعيــار 
نــاري فــي الــراس، أطلقــه عليــه جنــود االحتــالل 
املدخــل  شــهدها  مواجهــات  خــالل  اإلســرائيلي، 

ــبوعني. ــل أس ــرة قب ــة البي ــمالي ملدين الش

والشــاب وشــحة هــو الشــهيد الثالــث الــذي ســقط 
بعــد  مؤخــراً،   للبيــرة  الشــمالي  املدخــل  عنــد 
الشــهيدين محمــد اســحق حميــد )25 عامــاً( مــن بلدة 
ــي القــدس، وأدهــم الكاشــف  ــان شــمال غرب بيــت عن
)20 عامــاً( مــن ســكان حــي أم الشــرايط فــي البيــرة. 
علمــاً أن ثالثتهــم أصيبــوا فــي املواجهــات ذاتهــا التــي 
شــهدها املدخــل الشــمالي للبيــرة واندلعــت إثــر 
ــرة  ــي تظاه ــاركني ف ــالل املش ــود االحت ــة جن مهاجم
العــدوان  علــى  احتجاجــاً  اهلل،  رام  مــن  انطلقــت 
ــتهداف  ــزة واالس ــاع غ ــى قط ــر عل ــرائيلي األخي اإلس

ــدس. ــي الق ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــرائيلي حل اإلس

ــدة  ــالل ع ــاص االحت ــب برص ــحة أصي ــهيد وش والش
ــي  ــى ف ــابق، أمض ــير س ــو أس ــابق، وه ــي الس ــرات ف م
ســجون االحتــالل 8 ســنوات، 5 منهــا بشــكل متواصــل 
ــوم  ــرة العل ــي دائ ــت ف ــة بيرزي ــي جامع ــب ف ــو طال وه

ــية. السياس

ــي  ــتنكرة ف ــحة مس ــهيد وش ــة الش ــت اجلامع ونع
الوقــت ذاتــه جرميــة قتلــه. ورأت »أن قتــل وشــحة 
يظهــر بــكل وضــوح اســتهتار إســرائيل بحيــاة شــعبنا 
اهلل  رام  أدانــت محافظــة  فئاتــه«. كمــا  مبختلــف 
ــيرة  ــرائيلية، مش ــة اإلس ــام اجلرمي ــى غن ــرة، د. ليل والبي
ــن 10  ــر م ــى أكث ــابق قض ــير س ــحة أس ــى أن وش إل

ــالل. ــجون االحت ــي س ــوام ف أع

وأشــادت باملســيرة الكفاحيــة للشــهيد وقالــت عنــه 
إنــه جريــح ســابق أيضــاً، موضحــة أنــه كان ينتظــر أن 
يحتفــل بتخرجــه مــن اجلامعــة العــام احلالــي. وينتظــر 
ــي  ــر ف ــواه األخي ــى مث ــهيد إل ــييع الش ــم تش أن يت

ــوم.6 ــت الي ــرة بيرزي مقب

6  جريدة األيام

ــد  ــزة بع ــادران غ ــه يغ ــروا« ونائب ــات »األون ــر عملي مدي
ــدس ــى الق ــتدعائها إل اس

اســتجاب فيليــب الزاينــي املفــوض العــام لوكالــة 
غــوث وتشــغيل الالجئــني »األونــروا« لدعــوات أطلقتهــا 
ــر  ــة مدي ــية بإقال ــزاب سياس ــة وأح ــات أهلي مؤسس
ــه  ــمالي ونائب ــاس ش ــزة ماتي ــي غ ــروا« ف ــؤون »األون ش
ديفيــد ديبــول وعــدم إعادتهمــا إلــى غــزة بأعتبارهمــا 

ــا.  ــوب بهم ــر مرغ ــخصني غي ش

ــي  ــتدعى الزاين ــة اس ــن اإلقال ــر ع ــالن املباش ودون اإلع
شــمالي ونائبــه إلــى مقر القدس للتشــاور واســتخالص 
املعلومــات حــول األحــداث األخيــرة مؤكــداً أن شــمالي 
ــي  ــة الت ــر التالي ــدورة البحــث والتطوي ســيذهب اآلن ل
يســتحقها، وســيعمل ديفيــد عــن بعــد مــن القــدس 

فــي الفتــرة املقبلــة.

ــب  ــتدير مكت ــيث س ــي ستينس ــي أن لين ــن الزاين وأعل
ــم  ــالء وه ــن الزم ــدد م ــاعدة ع ــي، مبس ــزة اإلقليم غ
ــان بيكــر والدكتــور ســيتا وســام وســام روز  أوليــة براي

ــاور. ــس نيوجب ــدج وفيليك ــر بري وأوليف

ــة،  ــابيع املقبل ــالل األس ــتمر خ ــه سيس ــى أن ــوه إل ون
ــول  ــتوى ح ــة املس ــات رفيع ــي مناقش ــاركة ف باملش
مســاهمة »األونــروا« فــي جهــود اإلنعــاش وإعــادة 

ــزة.  ــي غ ــار ف اإلعم

ــا  ــى أن أولوياتن ــوء عل ــلط الض ــاً أن أس ــع: أود أيض وتاب
فــي الفتــرة املقبلــة ســتكون التركيــز علــى املشــردين 
ــم  ــة وتقيي ــة االنتقالي ــاعدة النقدي ــم باملس وتزويده
الصحــة  دعــم  وتقــدمي  مدارســنا  وفتــح  األضــرار 
ــال.  ــة لألطف ــطة الصيفي ــك األنش ــي ذل ــا ف ــة مب العقلي

ــي  ــه إلدارة وموظف ــره ودعم ــق تقدي ــن عم ــرب ع وأع
ــن  ــي أن يتمك ــه ف ــن امل ــاً ع ــي، معرب ــب اإلقليم املكت

ــن.  ــت ممك ــرب وق ــي أق ــزة ف ــى غ ــودة إل ــن الع م

ــل دعــت فــي وقــت  ــة وفصائ ــت مؤسســات أهلي وكان
ــه  ــب ل ــر ونائ ــني مدي ــى ضــرورة تعي ــي إل ســابق الزارين
ــئ  ــون الج ــة 1.4 ملي ــؤولية خلدم ــن املس ــدر م ــى ق عل
ــات  ــا احلاج ــى أن يتفهم ــاع عل ــي القط ــطيني ف فلس

ــني. ــني واملؤظف ــة لالجئ الضروري

جــاء ذلــك فــي أعقــاب مغــادرة شــمالي ونائبــة القطاع 
ــادرة  ــت املغ ــا إذا كان ــالن عم ــة دون اإلع ــورة مفاجئ بص

لوقــت قصيــر أو ملــدة طويلــة. 

ــالمية  ــة واإلس ــوى الوطني ــة للق ــة املتابع ــت جلن وألغ
اليــوم  ســتنظمها  كانــت  احتجاجيــة  فعاليــة 
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»األونــروا«  لـــ  الغربيــة  البوابــة  أمــام  »اخلميــس« 
ونائبــه.  شــمالي  برحيــل  للمطالبــة 

ــن  ــكل م ــاء ل ــكر والثن ــة الش ــة املتابع ــت جلن وقدم
بــذل جهــداً مــن أجــل مغــادرة شــمالي ونائبــه قطــاع 
ــالل  ــه خ ــا ب ــا قام ــى م ــبة عل ــن احملاس ــزء م ــزة كج غ
ــالث ســنوات مضــت مــن ســوء إدارة وقهــر وظيفــي  ث
وتقليــص للخدمــات وظلــم لالجئــني واملوظفــني عــالوة 
ــا  ــى به ــي أدل ــيئة والت ــرة املس ــه األخي ــى تصريحات عل
ــالل  ــرات االحت ــاره أن طائ ــالل واعتب ــن االحت ــاً ع دفاع
ــات دقيقــة لقطــاع غــزة متجاهــالً جــراء  ســددت ضرب
ــال  ــاء واألطف ــل للنس ــن قت ــه م ــا أحلق ــالل وم االحت

ــيوخ. 7 والش

“الصحــة العامليــة” حتــذر: 002 ألــف شــخص 
مســاعدة  إلــى  بحاجــة  غــزة  قطــاع  فــي 

صحيــة

ــي  ــس، أن حوال ــة أم ــة العاملي ــة الصح ــت منظم أعلن
ــة  ــاعدات صحي ــى مس ــة إل ــخص بحاج ــف ش 200 أل
فــي قطــاع غــزة الــذي شــهد حربــاً مدمــرة بــني 

ــاس. ــة حم ــرائيل وحرك إس

ــا  ــن مكتبه ــادر ع ــان ص ــي بي ــة ف ــت املنظم وأوضح
اإلقليمــي لشــرق متوســط انهــا »وســعت اســتجابتها 
ــف  ــي 200 أل ــة حلوال ــاعدة الصحي ــدمي املس ــدف تق به
ــاع.  ــاء القط ــع أنح ــي جمي ــا ف ــون إليه ــخص يحتاج ش

واستمر النزاع األخير من 10 إلى 21 أيار.

ــزوح  ــبب بن ــزاع تس ــة إن الن ــة الصح ــت منظم وقال
أكثــر مــن 77 ألــف شــخص فيمــا تضــررت 30 منشــأة 

ــاع.  ــي القط ــة ف صحي

واحلاجــات متعــددة إذ أوضــح مكتــب منظمــة الصحــة 
لغــزة والضفــة الغربيــة ريــك بيبركــورن أن »حيــاة 
ــد مــن األشــخاص  الفلســطينيني فــي تدهــور، والعدي
املتضرريــن جــراء النــزاع لديهــم حاجــات عاجلــة وهــم 
ــد -19«.  ــل كوفي ــة أخــرى مث ــر صحي ــون مخاط يواجه

ــب  ــة الواج ــاعدات الصحي ــة املس ــح طبيع ــم يوض ول
تقدميهــا لكنــه أشــار إلــى أن املنظمــة الصحيــة 
ــاً لـــ »أكثــر مــن ألفــي  قدمــت حتــى اآلن دعمــا طبيب
ــر  ــكانه أكث ــدد س ــغ ع ــزة« البال ــاع غ ــي قط ــح ف جري
مــن مليونــي نســمة واخلاضــع حلصــار إســرائيلي منــذ 

ــاً. ــو 15 عام نح

ــاعدة  ــول املس ــماح بـــ »دخ ــى الس ــورن إل ــا بيبرك ودع

7  جريدة األيام

اإلنســانية واإلمنائيــة وكذلــك املوظفــني دون قيــود إلــى 
غــزة«.

ــد –  ــاء »كوفي ــى أن وب ــة عل ــة الصح ــددت منظم وش
19” يشــكل ”خطــراً متواصــالً”، وهــي أمنــت ”تســليم 
ــد – 19”  260 ألــف جرعــة مــن اللقاحــات” ضــد ”كوفي
إلــى غــزة، بالتعــاون مــع يونيســف ونظــام كوفاكــس 

ــرة.  ــدول الفقي ــى ال العاملــي إلرســال لقاحــات إل

أيــار   20 فــي  العامليــة  الصحــة  وقــدرت منظمــة 
التمويــل املطلــوب لالســتجابة الصحيــة الطارئــة فــي 
ــالل  ــني دوالر خ ــبعة مالي ــطينية بس ــي الفلس األراض
األشــهر الســتة املقبلــة. وأوضــح البيــان أمــس، أنــه »مت 

ــى اآلن«. 8 ــون دوالر حت ــي 203 ملي تلق

ثاثــة أســرى يدخلــون أعوامــا جديــدة فــي 
االحتــال ســجون 

دخــل ثالثــة أســرى، اليــوم اخلميــس، أعومــا جديــدة فــي 
ســجون االحتالل اإلســرائيلي.

ــدة  ودخــل األســير محمــود عيســى )53 عامــا( مــن بل
عناتــا شــرق القــدس احملتلــة، عامــه الـــ29 فــي ســجون 
ــة  ــجن ثالث ــوم بالس ــو محك ــرائيلي، وه ــالل اإلس االحت

ــدات و46 عامــا. مؤب

ــادات احلركــة األســيرة، ومــن  واألســير عيســى مــن قي
أبــرز الذيــن واجهــوا سياســة العــزل االنفــرادي بحقــه 
والــذي اســتمر 13 عامــا، منهــا 11 عامــا بشــكل 
ــام 2012،  ــرى ع ــراب األس ــد إض ــى بع ــل، وانته متواص
ــي  ــرى الت ــادات األس ــن قي ــة م ــب مجموع ــى جان إل

ــال. ــزل طوي ــت الع واجه

ــن  ــان م ــه احلرم ــى واج ــير، إن عيس ــادي األس ــال ن وق
ــالل  ــة االحت ــراء سياس ــة، ج ــنوات طويل ــارة لس الزي
التــي تفــرض علــى األســير املعــزول تلقائيــا، علًمــا أنــه 

ــة«. ــجن »نفح ــي س ــوم ف ــع الي يقب

وأنتــج عيســى خــالل ســنوات اعتقالــه عــدة مؤلفــات 
النظريــة  بــني  و)املقاومــة  )صابــر(،  روايــة  أبرزهــا 
والتطبيــق(، ومجموعــة مــن املؤلفــات تتعلــق بتفســير 

ــرمي. ــرآن الك الق

النضاليــة  رحلتــه  إلــى  إضافــة  عيســى  وعمــل 
ــي  ــل ف ــد عم ــة، فق ــة الصحفي ــي الكتاب ــة، ف الطويل
»صــوت احلريــة واحلــق« التــي كانــت تصــدر فــي األراضي 

ــام 1948. ــة ع احملتل

8  جريدة األيام
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ــه خمــس شــقيقات،  ــى أن األســير عيســى ل يشــار إل
وثالثــة أشــقاء، وفقــد والــده بعــد عــام علــى اعتقالــه، 
ــة،  ــة صعب ــاع صحي ــن أوض ــه م ــي والدت ــا تعان فيم
ــا  ــارة له ــر زي ــتمر، وآخ ــكل مس ــه بش ــت دون زيارت حال
ــالل  ــن خ ــة م ــات خاص ــر ترتيب ــني عب ــل عام ــت قب كان

ــعاف. ــيارة إس س

ــن  ــا( م ــاويش )46 عام ــر الش ــير ناص ــل األس ــا دخ كم
ــك  ــالل، وذل ــجون االحت ــي س ــه الـــ20 ف ــاس، عام طوب

ــام 2002. ــه ع ــذ اعتقال من

ــه،  وتعــرض األســير الشــاويش للمطــاردة قبــل اعتقال
ــهر،  ــة أش ــتمر ثالث ــيا اس ــا قاس ــه حتقيق ــا واج والحق
ــالل  ــه االحت ــم علي ــه حك ــى اعتقال ــام عل ــد ع وبع

ــرات. ــع م ــد أرب ــجن املؤب بالس

ولألســير ابنــة وابــن، وعنــد اعتقالــه عــام 2002، كانــت 
ــا،  ــن عمره ــني م ــاوز العام ــم تتج ــة اهلل ل ــه هب ابنت
ــن  ــهر، ومتك ــر 4 أش ــن العم ــغ م ــد كان يبل ــه خال وابن

ــه ألول مــرة عــام 2005.  ــة أطفال مــن رؤي

ــاكل  ــية مبش ــال القاس ــروف االعتق ــه ظ ــببت ل وتس
ــزال  ــا ي ــري، وم ــود الفق ــام والعم ــي العظ ــة ف صحي

ــوم. ــى الي ــا حت ــي منه يعان

متكــن األســير الشــاويش خــالل من اســتكمال دراســته 
ســنوات اعتقالــه، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس، 
ــتير،  ــة املاجس ــى درج ــول عل ــك احلص ــى وش ــو عل وه

ويقبــع حاليــا فــي ســجن »جلبــوع«.

ويدخــل األســير محمــد نوفــل العدويــن )33 عامــا( مــن 
مخيــم العــزة فــي بيــت حلــم عامــه الـــ8 فــي ســجون 
ــوم  ــو محك ــام 2014، وه ــه ع ــذ اعتقال ــالل، من االحت
بالســجن 18 عامــا، حيــث واجــه حتقيقــا صعبــا 
ــل  ــي معتق ــا ف ــدة 80 يوم ــتمر م ــه اس ــد اعتقال بع

»املســكوبية«. 

ــال اإلداري  ــم لالعتق ــد وابراهي ــقيقاه أحم ــرض ش تع
ــع االحتــالل شــقيقه أحمــد مــن  ــر مــن مــرة، ومين أكث
ــه  ــه منــذ اعتقالــه، فيمــا ســمح إلبراهيــم بزيارت زيارت

ــرة واحــدة فقــط مل

واألســير العدويــن حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي الشــريعة قبــل اعتقالــه، وحاليــا يدرس املاجســتير 

فــي األســر.

ــزوج قبــل اعتقالــه بخمســة أشــهر وكانــت زوجتــه  ت
ــد بعــد ســبعة أشــهر  ــذي ول حامــل بابنــه قســام، ال
مــن اعتقالــه، فــي حــني يقبــع األســير العدويــن حاليــا 

فــي ســجن »ايشــل«.9

الصحفيــني  إســرائيليا ضــد  انتهــاكا   153 ”وفــا«: 
بينهــم شــهيد خــالل الشــهر املاضــي

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
»وفــا«، انتهــاكات إســرائيلية خطيــرة بحــق الصحفيني 
الفلســطينيني فــي األرض الفلســطينية خــالل شــهر 
مايــو/ أيــار املاضــي، حيــث بلغــت تلــك االنتهــاكات 153 

انتهــاكاً بحقهــم بينهــم شــهيد.

وقالــت »وفــا«، فــي تقريرهــا الشــهري إن قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي مارســت أســوأ وأشــد صــور إرهــاب الدولــة 
ــزة  ــاع غ ــي قط ــطينيني ف ــني الفلس ــق الصحفي بح
ــن  ــك ضم ــدس، وذل ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي والضف
سياســتها املمنهجــة للحــد مــن نشــاطهم ودورهــم 
ــي  ــاكات الت ــات واالنته ــرب واملمارس ــة احل ــي تغطي ف
تنفذهــا تلــك القــوات بحــق املواطنــني الفلســطينيني 

العــزل.

ــذت  ــرائيلي نف ــالل اإلس ــوات االحت ــا«، ان ق ــت »وف وبين
املدنيــني  ضــد  املمنهجــة  وانتهاكاتهــا  جرائمهــا 
الفلســطينيني وممتلكاتهــم، فــي األرض الفلســطينية 
حيــث  غــزة،  قطــاع  فــي  وحتديــدا  كافــة  احملتلــة 
ــا  ــن عدوانه ــاع ضم ــي القط ــع مناح ــتباحت جمي اس
ــني  ــني ب ــات املواطن ــا مئ ــى إثره ــى عل ــع، وارتق الواس
شــهيد وجريــح، جلهــم نســاء وأطفــال، وأبيــدت 
ــة  ــرات احلربي ــت الطائ ــد أن دك ــا بع ــالت بأكمله عائ

ــهم. ــوق رؤوس ــم ف منازله

وأضافــت »وفــا«، إن اســتهداف الصحفيــني بالطائــرات 
ــم  ــات والطواق ــر املؤسس ــرائيلية وتدمي ــة اإلس احلربي
الصحفيــة ومنازلهم وتدميــر األبــراج الــذي يضــم 
ــل  ــابقة ب ــس س ــة لي ــة ودولي ــة محلي ــرات إعالمي مق
ســلوكا منهجيــا فــي االســتراتيجية العســكرية 
اإلســرائيلية، وتصــرف همجــي يســتهدف ســالمة 
مــن  ومنعهــم  إرهابهــم  أجــل  مــن  الصحفيــني 
ــق  ــة بح ــة البربري ــات االحتاللي ــة املمارس ــل وتغطي نق
ــاء  ــطينية، واخف ــي األرض الفلس ــزل ف ــني الع املواطن
حقيقــة مــا يتعــرض لــه شــعبنا، وعــدم وصولهــا للرأي 

ــي. ــي والعامل ــام احملل الع

ــه خــالل الشــهر املاضــي ســجل 153  ــى أن واشــارت إل
انتهــاكا ضــد الصحفيــني بينهــم شــهيد واحــد فقــط 
ــّدم  ــع ومق ــني املذي ــو حس ــف أب ــو الصحفي يوس وه
البرامــج فــي إذاعــة »صــوت األقصــى«، الذي استشــهد 
ــرات احلربيــة  ــر قصــف منزلــه بصاروخــني مــن الطائ اث

9  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

286

 المجلد التاسع والعشرين

ــة  ــمال مدين ــوان ش ــيخ رض ــي الش ــي ح ــة ف ــي بناي ف
غــزة وُعثــر عليــه بــني الــركام فــي الشــارع أمــام املبنــى 

حيــث قذفتــه قــوة القصــف مــن الطابــق اخلامــس.

وأوضحــت أن إجمالــي عــدد الصحفيــني الفلســطينيني 
الذيــن أصيبــوا جــراء القصــف مــن الطائــرات احلربيــة 
وإطــالق األعيــرة املطاطيــة وقنابــل الغــاز املســيل 
واعتداءات أخــرى فــي  والتعــرض للضــرب  للدمــوع 

ــا. ــغ 75 مصاب ــطينية بل األرض الفلس

ــي األرض  ــاز ف ــال واالحتج ــاالت االعتق ــدد ح ــا أن ع كم
ــدد  ــغ ع ــني بل ــي ح ــة، ف ــت 26 حال ــطينية بلغ الفلس
حــاالت تدميــر املقــرات االعالميــة وحــاالت االعتــداءات 
علــى املؤسســات واملعــدات الصحفيــة فــي األرض 

ــة. ــطينية 51 حال الفلس

وبينــت انــه بتاريــخ 4-5-2021 قــام عناصــر مــن شــرطة 
االحتــالل اإلســرائيلي بــرش كّل مــن الصحفيــني الذيــن 
يعملــون بشــكل حــر ميســاء أبــو غزالــة وغســان أبــو 
عيــد وزيــاد شــرباتي، بامليــاه العادمــة، أثنــاء تغطيتهــم 
شــبان  وبــني  بينهــا  حصلــت  التــي  املواجهــات 
ــا  ــدس، كم ــي الق ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــطينيني ف فلس

ــكان. ــن امل ــم ع ــت إبعاده حاول

ــح  ــر صال ــور احل ــتهدفت املص ــخ 5-5-2021 اس وبتاري
الزغــاري بقنبلــة صــوت، واعتــدت عليــه بالضــرب 
والدفــع، خــالل تغطيتــه املواجهــات بينهــا وبــني شــبان 
ــدس. ــي الق ــراح ف ــيخ ج ــة الش ــي منطق ــطينيني ف فلس

ــخ 5-6- ــالل بتاري ــوات االحت ــتهدفت ق ــني اس ــي ح ف
ــد اهلل  ــة« عب ــدس اإلخباري ــبكة »ق ــل ش 2021 مراس
بحــش، ومراســل تلفزيــون »فلســطني« بكــر عبــد 
ــل الصــوت  احلــق، واملصــور احلــر شــادي جرارعــة، بقناب
تغطيتهــم  أثنــاء  اإلســفنجي،  والرصــاص  والغــاز 
املواجهــات بينهــا وبــني شــبان فلســطينيني فــي بلــدة 

ــس. ــي نابل ــا جنوب بيت

االحتــالل  قــوات  اســتهدفت   2021-5-7 وبتاريــخ 
اإلخباريــة«  »القــدس  اإلســرائيلي، مصــور شــبكة 
ــا« محمــد  ــة »جــي ميدي جهــاد القــاق، ومراســل وكال
تركمــان، ومراســل »فلســطني تاميــز« كــرمي خمايســة، 
بقنابــل الغــاز املســّيل للدمــوع، مــا أدّى إلــى إصابتهــم 
ــدة  ــا لبل ــم اقتحامه ــاء تغطيته ــديد، أثن ــاق ش باختن

ــرقي رام اهلل. ــمال ش ــعيا ش ترمس

وبنفــس التاريــخ الســابق اســتهدفت شــرطة االحتــالل 
»األناضــول«  وكالــة  طاقــم  املطاطــي  بالرصــاص 
التركيــة الــذي ضــم املراســَلني فايــز أبــو رميلــة 

وتورغــوت ألــب واملصــّور مصطفــى اخلــاروف، وكاّل مــن 
ــر:  ــكل ح ــون بش ــن يعمل ــني الذي ــن الصحفي املصوري
ــات،  ــا عويس ــوز، وعط ــو رم ــراءة أب ــاري، وب ــح الزغ صال
ــم الســنجالوي بالرصــاص  ــر وابراهي ــد العفــو زغي وعب
املطاطــي، واعتــدت علــى اثنــني منهــم بالضــرب فيمــا 
أصيــب أحدهــم بشــظية قنبلــة صــوت، فيمــا قامــت 
ــاء  ــك أثن ــنجالوي وذل ــة بالس ــرا اخلاص ــرقة الكامي بس
تغطيتهــم املواجهــات بينهــا وبني شــبان فلســطينيني 
فــي حــي الشــيخ جــراح وفــي املســجد األقصــى فــي 

ــدس. الق

ــورة  ــن مص ــالل كال م ــوات االحت ــتهدفت ق ــا اس كم
ــون  ــور تلفزي ــة، ومص ــني صوافط ــرز« رن ــة »رويت وكال
»فلســطني« صخــر زواتيــة، ومصــور الوكالــة األوروبيــة« 
عــالء بدارنــة، ومراســل صحيفــة »القــدس« علــي 
ــرب  ــدت بالض ــوت، واعت ــاز والص ــل الغ ــمودي بقناب س
ــاء تغطيتهمــا استشــهاد  ــة وســمودي، أثن علــى بدارن
شــابني بالقــرب مــن معســكر ســالم العســكري املقام 

ــني. ــة جن ــمال مدين ــني ش ــي املواطن ــى أراض عل

االحتــالل  شــرطة  اعتقلــت   2021-5-8 وبتاريــخ 
ــي  ــا« الصحف ــد ميدي ــع »صف ــر موق ــرائيلي مدي اإلس
أحمــد الصفــدي يومــني، بعــد دهــم منزله فــي القدس، 
واقتادتــه إلــى مركــز شــرطة املســكوبية ومــن ثــم إلــى 

ــري«. ــويش اجلماهي ــة »التش ــون، بتهم ــجن أيال س

وبتاريــخ 9-5-2021 اعتــدى شــرطيان إســرائيليان علــى 
املصــّور احلــرّ رجائــي اخلطيــب بالضــرب املبــرح، مــا أدى 
الــى اصابتــه بجــروح فــي يــده وكســر عدســة الكاميرا 
ــر  ــني عناص ــات ب ــه املواجه ــالل تغطيت ــه خ ــة ب اخلاص
الشــرطة وبــني شــبان فلســطينيني فــي حــي الشــيخ 

جــراح.

االحتــالل  قــوات  اســتهدفت   2021-5-10 وبتاريــخ 
اإلســرائيلي مراســل شــبكة »قــدس« معتصم ســقف 
احليــط برصاصــة معدنيــة أصابتــه فــي كتفــه، خــالل 
تغطيتــه املواجهــات التــي اندلعــت بينهــا وبــني شــبان 
ــل«  ــت إي ــتوطنة »بي ــن مس ــرب م ــطينيني بالق فلس

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــة رام اهلل ف ــاورة ملدين اجمل

االحتــالل  شــرطة  اســتهدفت  ذاتــه  وبالتاريــخ 
اإلســرائيلية، بقنابــل الصــوت والرصــاص املطاطــي، كاُلً 
مــن مصــّور موقــع »موطنــي« ســاهر غــزاوي، ومراســلة 
قنــاة »مســاواة« رمــاح مفيــد، ومراســلة وكالــة »معــا« 
ميســاء ابــو غزالــة، وطاقــم تلفزيــون »العربــي« الــذي 
ضــّم املراســل أحمــد جــردات واملصــور إيثــار أبــو غريبــة، 
ومصــور دائــرة األوقــاف رامــي اخلطيــب، وطاقــم وكالــة 
ــو  ــز أب ــذي ضــّم املراســَلني فاي ــة ال »األناضــول« التركي
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ــاروف  ــى خ ــن مصطف ــب واملصّورَي ــوت أل ــة وتورغ رميل
وأســعد فــرات، كمــا مت االعتــداء علــى خمســة منهــم 
ــبان  ــني الش ــات ب ــم املواجه ــالل تغطيته ــرب، خ بالض
ــجد  ــي املس ــرطة ف ــر الش ــني عناص ــطينيني وب الفلس

األقصــى.

ــّور  ــى مص ــرائيلي، عل ــرطي إس ــدى ش ــك اعت ــى ذل ال
قنــاة »مســاواة« مجــد دانيــال بالضــرب بواســطة 
ــره اعتقــال أحــد الشــبان خــالل  ــاء تصوي ســالحه، أثن
ــي  ــداث ف ــى األح ــاً عل ــا احتجاج ــي حيف ــرة ف تظاه

ــراح. ــيخ ج ــي الش ــي ح ــي وف ــرم القدس احل

ــو »الشــباب«  وبتاريــخ 11-5-2021 أصيــب مراســل رادي
ــوض  ــوح برض ــد الل ــي محم ــزة الصحف ــاع غ ــي قط ف
وكســر خفيــف فــي الضلوع، نتيجــة تناثــر الــردم 
واحلجــارة عليــه أثنــاء تغطيتــه قصــف الطائــرات 
اإلســرائيلية ألحــد املنــازل فــي حــي تــل الهــوى غــرب 

ــزة. ــة غ مدين

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت   2021-5-12 وبتاريــخ 
ــاء  ــر، أثن ــازم ناص ــد« ح ــاة »الغ ــّور قن ــرائيلي مص اإلس
مــروره علــى حاجــز عنــاب العســكري شــرقي مدينــة 
طولكــرم، ولــم يُعــرف ســبب االعتقــال أو مــكان 
تواجــده. واعتــدى شــرطي إســرائيلي، بالضــرب املبــرح 
ــا  ــام بطرده ــن وق ــالك حس ــرّة م ــة احل ــى الصحفي عل
مــن املــكان، ملنعهــا مــن تصويــر قمــع عناصر الشــرطة 
ــي  ــرّاح ف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــة ف ــرة احتجاجي لتظاه

ــدس. الق

وبنفــس التاريــخ اعتقلــت شــرطة االحتالل اإلســرائيلي 
اســتدعائه  بعــد  عزايــزة،  أحمــد  احلــرّ  الصحفــي 
للتحقيــق فــي مركــز شــرطة العفولــة جنــوب مدينــة 
الناصــرة، بحّجــة أن منشــوراته علــى »فيســبوك« 
تغطيتــه  وأن  العنــف«،  علــى  »حتــرض   )Facebook(
ــرّرت  ــة«، وق ــر »حتريضي ــدس تُعتب ــي الق ــورات ف التط
ــه. كمــا  ــد اعتقال ــح اإلســرائيلية متدي محكمــة الصل
اعتقلــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي الصحفــي احلــرّ 
راســم عبيــدات، بعــد دهــم منزلــه فــي القــدس، وأُفــرج 
عنــه فــي اليــوم التالــي بقــرار مــن محكمــة الصلــح، 
ــي  ــى وح ــجد األقص ــن املس ــاده ع ــرط إبع ــن بش لك

ــخصية. ــة ش ــاً وكفال ــرّاح 15 يوم ــيخ ج الش

وعلــى صعيــد اخــر اســتهدفت شــرطة االحتــالل 
اإلســرائيلي مصــّور موقــع »رواق« الصحفــي أنــس 
اغباريــة برصاصــة مطاطيــة أصابتــه فــي صــدره 
ــة  ــن تغطي ــه م ــر انتهائ ــوت، إث ــة ص ــا بقنبل وبعده
املواجهــات بــني عناصــر الشــرطة وشــبان فلســطينيني 

ــم. ــة أم الفح ــي مدين ف

ــرات  ــخ اســتهدفت الطائ امــا فــي غــزة وبنفــس التاري
ــي  ــروق ف ــرة والش ــي اجلوه ــرائيلية، برَج ــة اإلس احلربي
ــب  ــى مكات ــان عل ــن يحتوي ــزة، اللذي ــة غ ــط مدين وس
ــطني«،  ــة »فلس ــا صحيف ــن بينه ــّدة م ــة ع صحافي
لإلنتــاج  »الوطنيــة«  ووكالــة  »الكوفيــة«،  وقنــاة 
ــاة  ــر، وقن ــة للتصوي ــة »APA« احمللي ــي، ووكال التلفزيون
اململكــة األردنيــة، وقناتـَـي »القــدس اليــوم« و«األقصى« 
الفضائيتــني، وإذاعــة »صــوت األقصى«، وإذاعــة »طيف«، 
وتلفزيــون »العربــي«، وصحيفــة »احليــاة اجلديــدة«، بعدد 
ــروق  ــرج الش ــوية ب ــى تس ــا أدى إل ــخ، م ــن الصواري م
ــرة.  ــرج اجلوه ــي ب ــرة ف ــرار كبي ــدوث أض ــاألرض، وح ب
وكذلــك، تضــرّر جــرّاء القصــف شــركة »عالــم نيــوز« 
فــي بــرج السوســي، ووكالــة »مصــدر اإلخباريــة« فــي 
بــرج الرؤيــة وســط القطــاع، فيمــا أصيــب الصحفــي 
احلــرّ إيهــاب فســفوس بكســر فــي ركبتــه أثنــاء 
ــوب  ــس جن ــي خانيون ــازل ف ــد املن ــف أح ــه قص تغطيت

ــاع. القط

منــازل  اإلســرائيلية،  احلربيــة  الطائــرات  وقصفــت 
ــة  ــن« احمللي ــة »وط ــي إذاع ــج ف ــدم البرام ــن مق كل م
الصحفــي عبــد احلميــد عبــد العاطــي، ومســؤول 
ــي  ــس النرويج ــي اجملل ــالم ف ــرة واإلع ــط واملناص الضغ
لاّلجئــني الصحفــي يوســف حّمــش، والصحفــي احلــرّ 
ــازل  ــة باملن ــراراً بالغ ــق أض ــا أحل ــون، م ــامح املده س
الثالثــة، فيمــا أصيــب عبــد العاطــي برضــوض ووالدتــه 

ــاع. ــمالي القط ــروح ش بج

وبتاريــخ 13-5-2021 اســتهدفت الطائــرات احلربيــة 
اإلســرائيلية بصــاروخ ســقط بجــوار ســيارة يســتقّلها 
مصــّورا وكالــة »األناضــول« التركيــة محمــد العالــول 
»فلســطني  وكالــة  ومصــّور  ومصطفــى حســونة 
ــة  ــو الــكاس بالقــرب مــن القري ــة داوود أب ــوم« احمللي الي
البدويــة شــمال قطــاع غــزة، مــا أدى الــى إصابــة 
ــاقه  ــه وس ــه وركبت ــده وفم ــي ي ــظايا ف ــول بش العال
ــو  ــب أب ــا، وأصي ــب فيه ــرر العص ــي تض ــرى الت اليس
ــف،  ــوة القص ــبب ق ــوض بس ــائق برض ــكاس والس ال
كمــا قصفــت الطائــرات احلربيــة منــزل الصحفــي احلــرّ 
ــة غــزة. ــي مدين ــل الهــوى غرب محمــد احلــداد فــي حــي ت

فــي حــني تعــرّض موقــع وكالــة »شــمس نيــوز« 
اإلخباريــة اإللكترونــي فــي قطــاع غــزة، لعمليــة 
ــى  ــالل االســرائيلي، مــا أدى إل ــل االحت ــة مــن قب قرصن
ــن  ــّدة، ومتكّ ــاعات ع ــل لس ــن العم ــع ع ــف املوق توق
الفريــق التقنــي مــن اســتعادته واســتأنف عملــه بعــد 

ــي. ــكل طبيع ــك بش ذل

االحتــالل  قــوات  اســتهدفت   2021-5-14 وبتاريــخ 
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مصــّور  ومباشــر  متعمــد  بشــكل  اإلســرائيلي 
فضائيــة »النجــاح« عميــر اســتيتية ومصــّور فضائيــة 
»فلســطني« شــادي جرارعــة بقنبلــة غــاز فــي وجــه كل 
ــر  ــاء جعف ــية لألنب ــة الفرنس ــّور الوكال ــا، ومص منهم
ــم  ــه، وطاق ــي كتف ــفنجية ف ــة اس ــتية برصاص اش
تلفزيــون »فلســطني« الــذي ضــم املراســل خليــل أبــو 
عــرب واملصــّور ســامر حبــش بالرصــاص املعدنــي وقنابل 
ــت  ــي اندلع ــات الت ــم املواجه ــاء تغطيته ــاز، أثن الغ
ــوارة  ــز ح ــى حاج ــطينيني عل ــبان فلس ــني ش ــا وب بينه
جنوبــي نابلــس. يذكــر ان الكاميــرا اخلاصــة بــكل مــن 

ــل. ــكل كام ــت بش ــة حتطم ــتيتية وجرارع اس

االحتــالل  قــوات  اســتهدفت  اخــر  جانــب  مــن 
مباشــر  بشــكل  املعدنــي  اإلســرائيلي بالرصاص 
ــام  ــدة« عص ــاة اجلدي ــة »احلي ــّور صحيف ــن مص كاّل م
ــّور  ــه، ومص ــا قدمي ــي كلت ــب ف ــذي أصي ــاوي ال الرمي
ــي  ــب ف ــقرة اصي ــو ش ــام أب ــول« هش ــة »األناض وكال
ــة معتصــم  ســاقه ومصــّور »شــبكة قــدس« اإلخباري
ســقف احليــط، أصيــب فــي ظهــره ومصــّور صحيفــة 
»األيــام« أحمــد العــاروري فــي فخــذه، خــالل تغطيتهــم 
شــبان  وبــني  بينهــا  اندلعــت  التــي  املواجهــات 
فلســطينيني علــى املدخــل الشــمالي ملدينــة البيــرة.

واســتهدفت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي املصــّور 
احلــرّ أحمــد الشــريف بقنبلــة غــاز، مــا أدى إلــى 
إصابتــه باختنــاق شــديد افقــده الوعــي وحتطــم 
ــى االرض،  ــه نتيجــة الســقوط عل ــرة اخلاصــة ب الكامي
خــالل تغطيتــه املواجهــات بــني عناصرهــا وبــني شــبان 
ــدس. ــي الق ــلوان ف ــة س ــي قري ــني ف ــطينيني وب فلس

وبتاريــخ 15-5-2021 اســتهدفت الطائــرات احلربيــة 
ــزة،  ــة غ ــط مدين ــي وس ــالء ف ــرج اجل ــرائيلية، ب اإلس
الــذي يضــّم مكاتــب مؤسســات إعالميــة وصحافيــة 
عــّدة، مــن بينهــا قنــاة »اجلزيــرة«، ووكالــة »أسوشــيتد 
بــرس« وإذاعــة »األســرى« احملليــة، بعــدد مــن الصواريــخ، 
مــا أدى إلــى تســوية البــرج بــاألرض. وكذلــك، تضــرّرت 
ــذي  ــف ال ــرّاء القص ــني ج ــن الصحفي ــدد م ــازل ع من

ــاع. ــي القط ــرى ف ــع أخ ــتهدف مواق اس

ــرّة  ــة احل ــزل الصحفي ــرّض من ــرى، تع ــة أخ ــن جه م
ــزة  ــة غ ــط مدين ــرة وس ــي الصب ــي ح ــز ف ــف عزي رفي
ألضــرار بالغــة بعــد قصــف عــدد مــن املنــازل القريبــة 
ــبوك«  ــى »فايس ــا عل ــى صفحته ــت عل ــه، وعّلق من
)Facebook( بالقــول: »متّ قصــف بيــوت مجــاورة ملنزلنــا، 
وبســبب حجــم وعــدد الصواريــخ التــي أُطلقــت تضــرّر 
منزلنــا بشــكل كامــل، بحيــث أنــه ال يصلــح للســكن 

مــرة أخــرى«.

ــرج  ــرائيلية ب ــة اإلس ــرات احلربي ــت الطائ ــك قصف كذل
القاهــرة الســكني غــرب مدينــة غــزة بعــدد مــن 
الصواريــخ، وتضــرّرت الشــقق فيــه بشــكل كبيــر 
ــن« أحمــد  ــاة »امليادي ــة مراســل قن ومنهــا شــقة عائل
غــامن. كمــا تعــرّض أحــد أبــراج حــي تــل الهــوى الواقــع 
غــرب مدينــة غــزة للقصــف، مــا أدى إلــى إصابــة 
البــرج الــذي يجــاوره وتقــع فيــه شــقة مراســل مركــز 
ــا  ــت به ــي حلق ــان الت ــد عثم ــل محم ــكايز« الزمي »س

ــة. ــرار مختلف أض

علــى   ،)Facebook( »فايســبوك«  إدارة  اقدمــت  و 
ــني  ــن الصحفي ــرات م ــابات العش ــد حس ــالق وتقيي إغ
ــعارهم  ــن دون إش ــزة م ــاع غ ــي قط ــطينيني ف الفلس
»يُحــرّض  احملتــوى  أن  بحجــة  بذلــك،  إخطارهــم  أو 
ــني  ــن الصحفي ــدد م ــر ع ــا اعتب ــف«، فيم ــى العن عل
محاولــة  هنــاك  أن«  الفلســطينيني  والناشــطني 
الســتهداف ومحاربــة احملتــوى الفلســطيني علــى 

فايســبوك«. االجتماعــي  التواصــل  شــبكة 

االحتــالل  قــوات  اســتهدفت  الســابق  وبالتاريــخ 
اإلســرائيلية، مصــّور صحيفــة »األيــام« الفلســطينية 
أحمــد العــاروري برصاصــة معدنيــة أصابتــه فــي قدمه، 
خــالل تغطيتــه املواجهــات التــي اندلعــت بينهــا وبــني 

ــرة. ــة البي ــل مدين ــى مدخ ــطينيني عل ــبان فلس ش

اإلســرائيلية، محــرّر صحيفــة  اخملابــرات  واعتقلــت 
ــى  ــض عل ــة »التحري ــري بتهم ــاد العم ــة« رش »املدين
العنــف«، وفــي اليــوم التالــي أفرجــت محكمــة الصلح 

ــروط. ــن دون ش ــه م ــا عن ــي حيف ف

واســتهدفت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي عــددا مــن 
الصحفيــني بقنابــل الصــوت والرصــاص املطاطــي، 
ــن  ــال جباري ــرّ ين ــي احل ــة الصحف ــى إصاب ــا أدى إل م
بشــظايا قنابــل الصــوت فــي قدمــه، خــالل تغطيتهــم 
ــطينيني  ــّبان فلس ــني ش ــا وب ــني عناصره ــات ب املواجه
ــم. ــة أم الفح ــل مدين ــد مدخ ــرطة عن ــر الش وعناص

هــذا واســتهدف شــرطي إســرائيلي، مصــور قنــاة 
ــي  ــد اهلل قضمان ــي عب ــعودية الصحف ــرق« الس »الش
ــوت أصابتــه بحــروق فــي قدمــه، أثنــاء  بقنبلــة ص
ــني  ــطينيني وب ــبان فلس ــني ش ــات ب ــه املواجه تغطيت
ــي  ــرّاح ف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــرائيلية ف ــرطة اإلس الش

ــدس. ــة الق مدين

احلربيــة  الطائــرات  قصفــت   2021-5-16 وبتاريــخ 
اإلســرائيلية، عــدداً مــن البنايــات املأهولــة وســط 
ــطني  ــاة »فلس ــرّ قن ــن مق ــة م ــزة، والقريب ــة غ مدين
ــاة  ــل القن ــة مراس ــرّره وإصاب ــى تض ــا أدّى إل ــوم« م الي
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ــده اليمنــى وفــي قدمــه،  عــالء ســالمة بجــروح فــي ي
كمــا أصيــب منــزل الصحفــي احلــرّ علــي دولــة بأضــرار 

ــة. بالغ

وتســّبب القصــف املتقّطــع واملتفــرّق بأضــرار متفاوتــة 
فــي عــدد مــن منــازل الصحفيــني، منهــم منــزل 
الصحفــي والكاتــب احلــرّ ناصــر عطــاهلل وزوجتــه 
الصحفيــة فــي وكالــة »نــوى« اإلخباريــة احملليــة 
إســالم األســطل فــي خانيونــس جنوبــي غــزة، ومنــزل 
ــي  ــي ف ــم الرياض ــي القس ــل ف ــذي يعم ــي ال الصحف
صحيفــة »فلســطني« احملليــة عــالء شــمالي فــي 

ــزة. ــة غ ــط مدين ــوك وس ــارع اليرم ش

احلربيــة  الطائــرات  قصفــت   2021-5-17 وبتاريــخ 
ــاج  ــزات واإلنت ــارق« للتجهي ــركة »مش ــرائيلية، ش اإلس
ــذي يضــم  ــخ، واملبنــى ال اإلعالمــي بعــدد مــن الصواري
مؤسســة »فلســطينيات« ووكالتهــا »نــوى« اإلخباريــة 
ــذار.  ــابق ان ــزة، دون س ــة غ ــي مدين ــار غرب ــي دوّار أنص ف
وتســّبب القصــف املتفــرّق للمدينــة بأضــرار متفاوتــة 
ــا  ــني. كم ــيارات الصحفي ــازل وس ــن من ــدد م ــي ع ف
أتــى القصــف علــى تدميــر كافــة املعــدات، مــن بينهــا 

ــر. ــّدات تصوي ــر ومع ــزة كمبيوت ــع وأجه مطاب

بنايــة عائلــة  الطائــرات اإلســرائيلية  واســتهدفت 
ــي  ــة ف ــد املصري الواقع ــرّ محم ــي احل ــّور الصحف املص
بلــدة بيــت الهيــا شــمال قطاع غــزة مــا أدى إلــى تدمير 
شــقتني منهــا، وإصابــة ثمانيــة أطفــال مــن أقاربنــا مــا 
بــني الطفيفــة واملتوســطة«. كذلــك تضــرّرت ممتلــكات 
العديــد مــن الصحفيــني جــرّاء القصــف الــذي أصــاب 
أبنيــة مجــاورة ملنازلهــم فــي مدينــة غــزة، مــن بينهــا 
ــيارتان  ــوف، وس ــو الع ــمر أب ــرّة س ــّورة احل ــزل املص من
ــي  ــة الصحف ــار« اللبناني ــاة »املن ــل قن ــا مراس ميلكهم

عمــاد عيــد.

وبتاريــخ 18-5-2021 دّمــر الطيــران احلربــي اإلســرائيلي، 
ــي  ــرأ« ف ــور« و«اق ــمير منص ــر »س ــي ودارَي نش مكتبَت
ــى  ــوم عل ــد ي ــزة، بع ــة غ ــط مدين ــل وس ــى كحي مبن
ــة«،  ــر »النهض ــة ودار نش ــة ومكتب ــتهدافه مطبع اس
ــة  ــي مدين ــاف غرب ــة األوق ــي بناي ــة« ف ــة »رؤي ومكتب

غــزة.

مــن ناحيــة ثانيــة اســتهدف شــرطي إســرائيلي املصّور 
ــه  ــة أصابت ــة مطاطي ــريف برصاص ــد الش ــرّ أحم احل
فــي فكّــه الســفلي مــا أدى الــى حــدوث نزيــف وتــورم 
ــت  ــي اندلع ــات الت ــه املواجه ــالل تغطيت ــفة، خ بالش
بــني شــبان فلســطينيني وبــني عناصــر الشــرطة 

ــدس. ــي الق ــرّاح ف ــيخ ج ــّي الش ــي ح ــرائيلية ف اإلس

ــالل  ــرطة االحت ــتهدفت ش ــه اس ــد ذات ــى الصعي وعل
ــة  ــرة« اإلنكليزي ــاة »اجلزي ــي قن ــة ف ــرائيلي املنتج اإلس
ــروق  ــا بح ــة أصابته ــة مطاطي ــف برصاص ــا يوس رام
فــي فخذهــا، فيمــا اعتــدت شــرطية علــى الصحفيــة 
فــي موقــع »Middle East Eye« لطيفــة عبــد اللطيــف 
ــي  ــات الت ــا املواجه ــالل تغطيتهم ــرح، خ ــرب املب بالض
وبــني عناصــر  بــني شــبان فلســطينيني  اندلعــت 
ــدس. ــي الق ــود ف ــاب العم ــي ب ــرائيلية ف ــرطة اإلس الش

االحتــالل  قــوات  اســتهدفت   2021-5-19 وبتاريــخ 
ــة  ــان برصاصــة حّي اإلســرائيلي املصــّور احلــرّ جمــال ريّ
أصابتــه فــي ســاقه، دخلــت مــن اجلهــة اخللفيــة 
ــات  ــه املواجه ــالل تغطيت ــا خ ــت منه ــة وخرج للركب
التــي اندلعــت بينهــا وبــني شــبان فلســطينيني علــى 

ــس. ــوب نابل ــكري جن ــوارة العس ــز ح حاج

ــزل  ــرائيلية، من ــّيرة اإلس ــرات املس ــتهدفت الطائ واس
املذيــع ومقــّدم البرامــج فــي إذاعــة »صــوت األقصــى« 
ــيخ  ــي الش ــي ح ــة ف ــي بناي ــني ف ــو حس ــف أب يوس
ــى  ــا أدى إل ــني م ــزة، بصاروخ ــة غ ــمال مدين ــوان ش رض
ــارع  ــي الش ــركام ف ــني ال ــه ب ــر علي ــهاده وُعث استش
أمــام املبنــى حيــث قذفتــه قــوة القصــف مــن الطابــق 

ــس. اخلام

وبتاريــخ 20-5-2021 أصيــب مصــّور وكالــة »األناضــول« 
التركيــة محمــد دحــالن، بجــروح ورضــوض فــي كافــة 
انحــاء جســده، أثنــاء تصويــره الدمــار الــذي حلــق بأحــد 
ــزة،  ــة غ ــوب مدين ــوى جن ــل اله ــي ت ــي ح ــوت ف البي
ــا  ــكان، فيم ــي امل ــده ف ــالل تواج ــف خ ــّدد القص وجت
ــزل كُّل مــن منســقة املعهــد الفلســطيني  تضــرّر من
ــلطان،  ــة الس ــة مايس ــة الصحفي ــال والتنمي لالتص
اإلعالميــة  »أمــواج«  ملؤسســة  التنفيــذي  واملديــر 
ــف  ــرّاء القص ــد، ج ــر حمي ــي ماه ــة الصحف الرياضي

ــزة. ــاع غ ــمال قط ــى ش ــرائيلي عل اإلس

ــر،  ــامت عم ــني« ح ــاء الص ــة »أنب ــّور وكال ــب مص وأصي
بجــروح، فــي فخــذه جــرّاء احلجــارة التــي تناثــرت عليــه 
ــي  ــازل ف ــد املن ــق بأح ــذي حل ــار ال ــره الدم ــاء تصوي أثن
ــف  ــّدد القص ــزة، وجت ــاع غ ــوب قط ــح جن ــة رف مدين
خــالل تواجــده فــي املــكان، فيمــا تضــرّرت منــازل 
ــا  ــطل وزوجه ــالم األس ــرّة إس ــة احل ــن الصحفي كُّل م
الكاتــب ناصــر عطــاهلل، ونائــب نقيــب الصحفيــني فــي 
غــزة حتســني األســطل، وتدمير منــزل احملــرّر الصحفــي 
فــي »املركــز الفلســطيني لإلعــالم« محمــود بريعــص 
فــي خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة. كمــا اســتهدف 
الطيــران احلربــي بصاروخــني منــزل الصحفيــة الرياضية 
فــي موقــع »ســام ســبورت« ســمر احلمــالوي، أدى إلــى 
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ــل. ــكل كام ــره بش تدمي

مــن جانــب اخــر حّظــرت شــركة »واتســاب«، حســابات 
العشــرات مــن الصحفيــني واملصّوريــن فــي قطــاع غزة، 
بحّجــة »مخالفــة سياســات واتــس اب« أو مــن دون 
إبــداء أيــة أســباب للحظــر، ومنهــم مراســل صحيفــة 
ــر  ــوت،  مدي ــاء الكحل ــد« ضي ــي اجلدي ــع »العرب وموق
ــة »معــاً« عمــاد عيــد، املصــّور  ــون ووكال مكتــب تلفزي
ــاء  ــة »األنب ــي وكال ــي ف ــح، الصحف ــن اصلي ــرّ حس احل
الفرنســية« صخــر أبــو العــون، مراســل قنــاة »امليادين« 
ــوم«  ــطني الي ــة »فلس ــر وكال ــس حتري ــامن، رئي ــد غ أحم
صالــح املصــري، الصحفــي احلــرّ عــادل الزعنــون، مديــر 
ــة  ــل فضائي ــر، مراس ــم ظاه ــى« ابراهي ــة »األقص إذاع
ــرّ  ــي احل ــالمة والصحف ــالء س ــوم« ع ــطني الي »فلس

ــاح. عــالء عبــد الفت

االحتــالل  شــرطة  اعتــدت   2021-5-21 وبتاريــخ 
اإلســرائيلي علــى كّل مــن مصــّور الوكالــة الفرنســية 
ــة  ــول« التركي ــة »األناض ــّور وكال ــة، ومص ــد غرابل أحم
 )CNN( »ــي.أن.أن ــاة »س ــّور قن ــة، ومص ــو رميل ــز أب فاي
ــي  ــاة »أي.بي.س ــّور قن ــر، ومص ــرمي خض ــة ك األميركي
نيــوز« )ABC News( ناصــر عطــا، واملصــّور احلــرّ صالــح 
زغــاري بالضــرب املبــرّح والدفــع، خــالل تغطيتهــم 
ــطينّيني  ــّبان فلس ــني ش ــت ب ــي اندلع ــات الت املواجه
ــجد  ــي املس ــرائيلية ف ــرطة اإلس ــر الش ــني عناص وب
األقصــى فــي القــدس. كمــا مت كســر عدســة الكاميــرا 

ــة. ــد غرابل ــور احم ــة باملص اخلاص

التلفزيــون  مراســلة  تعرضــت   2021-5-22 وبتاريــخ 
العربــي رميــا ابــو حمديــة الــى اختنــاق شــديد نتيجــة 
استنشــاقها الغــاز املســيل للدمــوع. أثنــاء تغطيتهــا 

ــل. ــداث اخللي ــالل اح ــوات االحت ــع ق قم

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت   2021-5-27 وبتاريــخ 
ــة  ــة زين ــة، والصحفي ــي مكي ــور وهب ــرائيلي املص اإلس
ــى  ــحلهما عل ــا وس ــداء عليهم ــد االعت ــي، بع احللوان
األرض خــالل تغطيتهمــا االعتــداءات اإلســرائيلية فــي 
حــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتلــة، املهــدد باإلخــالء 
واالســتيالء علــى منــازل املواطنــني فيه. كمــا حتطمــت 
ــالل  ــة خ ــي مكي ــل الصحف ــة بعم ــرا اخلاص »الكامي

ــداء. االعت

االحتــالل  قــوات  هاجمــت   2021-5-29 وبتاريــخ 
ــم  ــدد منه ــى ع ــدت عل ــني واعت ــرائيلي الصحفي اإلس
ــة  ــام بواجبهــم بتغطي بالضــرب، ومنعتهــم مــن القي
ــي حــي الشــيخ  ــا مــع أهال ــة تضامن وقفــة احتجاجي
جــراح فــي القــدس، املهــددة منازلهــم باالســتيالء 

عليهــا لصالــح اجلمعيــات االســتيطانية.

ــت  ــرائيلي انتهك ــالل اإلس ــوات االحت ــا‹، أن ق وقالت وف
بشــكل صــارخ وعلنــي القانــون الدولــي، الــذي أعطــى 
ــذا  ــمل ه ــر، ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــرد احل ــكل ف ل
احلــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب املعلومــات 
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا لآلخريــن دومنــا اعتبــار 
ــب  ــي قال ــوب أو ف ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود س للح

ــرى. ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي فن

ــطينية  ــي األرض الفلس ــري ف ــا يج ــا‹، أن م ــدت وف وأك
مــن انتهــاكات إســرائيلية للصحفيــني الفلســطينيني 
باســتهدافهم وتدميــر مقراتهــم اإلعالميــة بالطائــرات 
احلربيــة مــا هــو إال حملــة ممنهجــة ومدبــرة ومنظمــة 
ــم  ــاء العال ــي أرج ــن باق ــطينية ع ــزل األرض الفلس لع
للتغطيــة علــى مــا تقترفــه مــن جرائــم حــرب بحــق 

ــاء العــزل وممتلكاتهــم. املدنيــني األبري

االنســان  وحقــوق  الدولــي  اجملتمــع  ودعت وفــا‹، 
ــى  ــي تعن ــة الت ــة والدولي ــة احمللي ــات احلقوقي واملؤسس
ــق  ــرب بح ــم احل ــإدراج جرائ ــر ب ــرأي والتعبي ــة ال بحري
ــات التحقيــق  ــي ملف ــطينيني ف ــني الفلس الصحفي
لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة كــي ال يفلــت االحتــالل 

ــاب.10 ــاب واحلس ــن العق ــرائيلي م اإلس

ــة  ــى »وثيق ــن عل ــم يوقع ــت حل ــن بي ــوة م نس
ــرائيلية”   ــات اإلس ــة املنتج ــرف مبقاطع ش

ــت  ــن بي ــوة م ــت نس ــا- وقع ــم 3-6-2021 وف ــت حل بي
ــزام  ــرف بااللت ــة ش ــى وثيق ــس، عل ــوم اخلمي ــم، الي حل
مبقاطعــة املنتجــات اإلســرائيلية، ردا علــى اجلرائــم التي 
ــاء شــعبنا الفلســطيني، وكشــكل  ترتكــب بحــق أبن

مــن اشــكال املقاومــة الشــعبية للمحتــل.  

ــر  ــام مق ــد ام ــي عق ــر صحف ــع مؤمت ــبق التوقي وس
الدهيشــة جنــوب  فــي مخيــم  ابــداع  مؤسســة 
بيــت حلــم، مــن قبــل احتــاد جلــان املــرأة الفلســطينية 
ــوان  ــت عن ــداع، حت ــوية/ اب ــرة النس ــع الدائ ــاون م بالتع

ــرائيلية.   ــات اإلس ــة املنتج »مقاطع

وقالــت منســقة احتــاد جلــان املــرأة الفلســطينية 
ــات  ــة املنتج ــر، »إن مقاطع ــام مزه ــم هي ــت حل ــي بي ف
ــعبية  ــة الش ــكال املقاوم ــد اش ــي أح ــرائيلية ه اإلس
ــا،  ــا، وحقوقن ــن وجودن ــا ع ــع به ــي نداف ــلمية الت الس
ــان  ــى كل انس ــي عل ــب وطن ــته واج ــا، وممارس ومصيرن
ــن  ــالل ع ــردع االحت ــأنه ان ي ــن ش ــور، م ــطيني غي فلس

ــطيني«.   ــو فلس ــا ه ــر كل م ــل وتدمي ــي قت ــفه ف تعس

مــن جانبــه، أكــدت غــادة العــزة مــن الدائــرة النســوية 

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــدا  ــوف س ــرورة الوق ــى ض ــداع، عل ــة اب ــي مؤسس ف
املنتجــات اإلســرائيلية،  امــام تســويق واســتخدام 
وأهميــة مقاطعتهــا بشــكل كامــل، وتشــكيل حالــة 
ــواقنا،  ــي أس ــا ف ــض له ــر راف ــي كبي ــط مجتمع ضغ

ــري.   ــعبي واجلماهي ــي الش ــتنهاض الوع واس

كمــا شــددت علــى أهمية املســاهمة فــي تعزيــز املنتج 
ــة  ــة مقاطع ــالل حمل ــن خ ــطيني، م ــي الفلس الوطن
ــتوطنات،  ــرائيلية واملس ــج اإلس ــاملة للمنت ــة ش وطني
والتأثيــر بشــكل مباشــر علــى عــدم دعــم الــة احلــرب 

االحتاللية.  

ــرن  ــي حض ــوة الالت ــن النس ــدد م ــام ع ــام ق ــي اخلت ف
الفعاليــة بالتوقيــع علــى يافطــة كبيــرة، كتــب عليهــا 

»وثيقــة الشــرف« مبقاطعــة املنتجــات اإلســرائيلية.  

ــالل  ــا خ ــب به ــروح أصي ــرا بج ــاب متأث ــهاد ش استش
ــزة ــى غ ــدوان عل الع

عــن  اخلميــس،  اليــوم  طبيــة،  مصــادر  أعلنــت 
ــا(،  ــة )24 عام ــي باســم العجل استشهاد الشــاب يحي
متأثــرا بجــروح أصيــب بهــا خــالل العــدوان اإلســرائيلي 

ــزة. ــاع غ ــى قط ــر عل األخي

وكان االعجلــة قــد أصيــب بجــروح خطيــرة جــراء 
حــي  فــي  احملال التجاريــة  أحــد  االحتــالل  قصــف 
ــاب  ــب الش ــى جان ــزة، إل ــة غ ــن مدين ــجاعية م الش
مجــد وهــو أبــن عمــه، والــذي ال يــزال يرقــد علــى ســرير 

ــة. ــة صعب ــة صحي ــفاء بحال الش

حصيلــة  ترتفــع  العجلــة،  الشــاب  وباستشــهاد 
العــدوان اإلســرائيلي علــى أبنــاء شــعبنا فــي القطــاع، 
والــذي اســتمر لـــ11 يومــا إلــى 258 شــهيدا، بينهم 66 

ــنا.11 ــيدة، و17 مس ــال، و39 س طف

اجلمعة 2021/6/4

مناهضــة  فعاليــات  يقمــع  االحتــال 
ويعتقــل  العشــرات  ويصيــب  لاســتيطان 

املواطنــن مــن  عــدداً 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــة، عدوانه ــوم اجلمع الي
ــه، حيــث أصيــب أكثــر مــن 100 مواطــن فــي  وممتلكات
قمــع فعاليــات مناهضــة لالســتيطان جنــوب نابلــس 
وشــرق قلقيليــة وغــرب رام اهلل، كمــا أصيــب العشــرات 
جــراء قمــع االحتــالل لـ«ماراثــون القــدس« الــذي انطلق 
مــن حــي الشــيخ جــراح، وخــالل هــدم خميــة التضامن 

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدة ســلوان، فيمــا اعتقــل  فــي حــي بطــن الهــوى ببل
عــدد مــن املواطنــني فــي القــدس ورام اهلل واخلليــل.

أكثــر مــن 100 مصــاب فــي قمــع فعاليــات مناهضــة 
ــتيطان لالس

أصيــب 113 مواطنــا، أحدهــم وصفــت حالتــه باخلطيرة، 
االحتــالل  قــوات  مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــالل 
ــي  ــلمية ف ــيرة س ــع مس ــاب قم ــي أعق ــرائيلي ف اإلس

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــح ببل ــل صبي جب

وذكــرت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، أن 
ــي  ــات 16 بالرصــاص احلــي، و20 باملعدن ــني اإلصاب مــن ب
املغلــف باملطــاط، و4 برضــوض إثــر اعتــداء جنــود 
االحتــالل عليهــم بالضــرب، و73 باالختنــاق بالغــاز 

ــوع. ــيل للدم املس

وفــي بلــدة نعلــني غــرب رام اهلل، أصيــب مواطنــان 
بالرصــاص احلــي، خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي فــي املنطقــة اجلنوبيــة مــن البلــدة احملاذيــة 

للجــدار الفاصــل.

ــراء قمــع  ــاق ج ــني باالختن ــرات املواطن ــب عش وأصي
األســبوعية  املســيرة  اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات 
ــة  ــة، املناهض ــرق قلقيلي ــدوم ش ــر ق ــة كف ــي قري ف
ــق  ــة املغل ــارع القري ــح ش ــة بفت ــتيطان، واملطالب لالس

ــا. ــن 18 عام ــر م ــذ أكث من

كمــا قمعــت قــوات االحتــالل بالغــاز املســيل للدمــوع، 
وقفــة شــارك بهــا العشــرات مــن املواطنــني فــي قريــة 
ــدا  ــة، تندي ــدس احملتل ــة الق ــرب مدين ــمال غ ــات ش راف
ــر  ــاوالت تهجي ــزة ومح ــى غ ــرائيلي عل ــدوان اإلس بالع
أهالــي حيــي الشــيخ جــراح وبطــن الهــوى فــي 

ــدس.12 الق

»ماراثــون  قمــع  جــراء  املصابــن  عشــرات 
ــلوان ــي س ــن ف ــة التضام ــدم خيم ــدس« وه الق

ــا  ــطيني، بأنه ــر الفلس ــالل األحم ــة اله ــادت جمعي أف
تعاملــت مــع 23 إصابــة بســبب قنابــل الصــوت 
ــون  ــالل لـ«ماراث ــع االحت ــراء قم ــرب ج ــداء بالض واالعت
ــيخ  ــي الش ــل ح ــن مدخ ــق م ــذي انطل ــدس«، ال الق
ــو، باجتــاه حــي بطــن  ــار/ ماي ــذ 16 آي جــراح احملاصــر من

ــة. ــدس احملتل ــوى، بالق اله

بينمــا ذكــرت جمعيــة األمــل للخدمــات الصحيــة، أن 
ــة  ــة متفاوت ــع 40 إصاب ــت م ــة تعامل ــم اجلمعي طواق
بــني الرصــاص املطاطــي واالختنــاق واالعتــداء بالعصــي 

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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والهــراوات، خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل حــي بطــن 
ــازل املواطنــني. الهــوى بســلوان واســتهداف من

ــي  ــن ف ــة التضام ــالل خيم ــوات االحت ــت ق ــا هدم كم
بلــدة ســلوان، واســتولت علــى مكبــرات الصــوت، بعــد 
ــا  ــن فيه ــى املتواجدي ــداء عل ــة واالعت ــام اخليم اقتح
بالضــرب، فيمــا مت إطــالق الرصــاص »املطاطــي« بشــكل 
ــة  ــعاف التابع ــات اإلس ــدى مركب ــوب إح ــر ص مباش

ــطيني. ــر الفلس ــالل األحم ــة اله جلمعي

ــوض  ــروح ورض ــن بج ــب مواط ــر، أصي ــب آخ ــن جان م
ــت  ــتوطنة كان ــل مس ــن قب ــس م ــه للده ــراء تعرض ج
ــد  ــة أح ــاب املغارب ــرب ب ــرعة ق ــة مس ــتقل مركب تس

ــدس.13 ــة الق ــي مدين ــارك ف ــى« املب ــواب »األقص أب

القــدس  مــن  مواطنــن  يعتقــل  االحتــال 
اهلل ورام  اخلليــل 

ــن  ــة م ــرائيلي مجموع ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
معتصــم  منهــم:  عــرف  واملتضامنــني،  املواطنــني 
عنيــزات، وممــدوح زاهــدة، وكايــد الرجبــي، وعمــر جبارين، 
خــالل قمــع االحتــالل لـ«ماراثون القــدس«، الــذي انطلق 
مــن مدخــل حــي الشــيخ جــراح احملاصــر منــذ 16 آيــار/ 

ــو، باجتــاه حــي بطــن الهــوى، بالقــدس احملتلــة. ماي

واعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن أميــن محمــد مغنم، 
ــدة  ــي بل ــم ف ــني مغن ــقيقه أم ــزل ش ــم من ــب ده عق

يطــا جنــوب اخلليــل.

ــاوي  ــي الرمي ــر هان ــاب ناص ــالل الش ــل االحت ــا اعتق كم
مــن بلــدة بيــت رميــا شــمال غــرب رام اهلل، عقــب 
ــجن  ــي س ــالل ف ــرات االحت ــة مخاب ــتدعائه ملقابل اس

ــر”. »عوف

ــن  ــددا م ــالل ع ــود االحت ــم جن ــر، داه ــب آخ ــن جان م
منــازل املواطنــني فــي بلــدة بيــت أمــر شــمال اخلليــل، 

ــا. ــث مبحتوياته ــها والعب ــام بتفتيش وق

ــة  ــادر جراف ــات ويص ــدم 6 مح ــر به ــال يخط االحت
ــن ــوب جن جن

 6 بهــدم  اجلمعــة،  االحتــال،  ســلطات  أخطــرت 
محــات جتاريــة فــي قريــة ام الريحــان جنــوب جنــن، 
تعــود ألبنــاء املرحــوم صالــح محمــد زيــد، خــال 

ــام. ــبعة أي س

كمــا صــادرت قــوات االحتــال جرافــة تعــود للمواطــن 
زهــران شــايب عطاطــرة مــن بلــدة يعبــد جنــوب غــرب 

13  جريدة احلياة اجلديدة

جنــن أثنــاء عملــه بأرضــه الواقعــة عنــد مثلــث قرية 
كفيــرت احملاذية للبلــدة.14

كوريــا الشــمالية تديــن جرائــم االحتــال بحــق 
شعبنا

 أدانــت كوريــا الشــمالية جرائــم االحتــالل اإلســرائيلي 
فــي قطــاع غــزة، التــي خلفــت العديــد مــن الضحايــا 
األطفــال، وذلــك مبناســبة اليــوم الدولــي لضحايــا 
ــو. ــوم 4 يوني ــق ي ــاء املواف ــال األبري ــن األطف ــدوان م الع

ــا  ــر موقعه ــة عب ــوم اجلمع ــة الي ــرت وزارة اخلارجي ونش
اإللكترونــي مقــاال بعنوان ”الفظائــع جتــاه األطفــال 
ــى  ــارت إل ــيء«، وأش ــأي ش ــا ب ــن تبريره ــي ال ميك الت
قطــاع  إن  القــول  املبالغــة  قبيــل  مــن  أنه ”ليــس 
ــى مســلخ بشــري ضخــم  ــد حتــول إل ــه ق غــزة بأكمل
ومجــزرة لألطفــال مــن قبــل إســرائيل بســبب الغــارات 
ــة والقصــف الهمجــي اإلســرائيلي لقطــاع غــزة  اجلوي

ــو”. ــي ماي ف

ــي  ــوا ف ــطينيا قتل ــال فلس ــوزارة: إن 66 طف ــت ال وقال
قطــاع غــزة وأصيــب نحــو 560 طفــال آخريــن، وشــددت 
ــا  ــد حتدي ــال يع ــروع لألطف ــرائيل امل ــح إس ــى أن »ذب عل

ــانية”. ــد اإلنس ــة ض ــر وجرمي ــتقبل البش ــرا ملس خطي

ودعــت اجملتمــع الدولــي إلــى عــدم التســامح مــع أعمال 
إســرائيل املتهــورة املتمثلــة فــي إرهــاب الدولــة واإلبــادة 
اجلماعيــة، مؤكــدة علــى أن الفظائــع اإلســرائيلية فــي 
ــرب  ــة ح ــي جرمي ــزة ه ــاع غ ــرقية وقط ــدس الش الق

وجرميــة ضــد اإلنســانية وانتهــاك للقانــون الدولــي.

ــي  ــوم دول ــو كي ــوم 4 يوني ــدة ي ــددت األمم املتح ــد ح وق
لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبريــاء، للتذكيــر 
ــرائيل  ــدوان إس ــبب ع ــاء بس ــا األبري ــال الضحاي باألطف

ــام 198215 ــي ع ــان ف ــى لبن عل

كوريــا الشــمالية تديــن جرائــم االحتــال بحــق 
شعبنا

ــمالية  ــا الش ــت كوري ــا- أدان ــغ 4-6-2021 وف بيونغيان
ــي  ــزة، الت ــاع غ ــي قط ــرائيلي ف ــالل اإلس ــم االحت جرائ
خلفــت العديــد مــن الضحايــا األطفــال، وذلك مبناســبة 
اليــوم الدولــي لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبريــاء 

املوافــق يــوم 4 يونيــو.

ــا  ــر موقعه ــة عب ــوم اجلمع ــة الي ــرت وزارة اخلارجي ونش
اإللكترونــي مقــاال بعنوان ”الفظائــع جتــاه األطفــال 

14  جريدة احلياة اجلديدة
15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــى  ــارت إل ــيء«، وأش ــأي ش ــا ب ــن تبريره ــي ال ميك الت
قطــاع  إن  القــول  املبالغــة  قبيــل  مــن  أنه ”ليــس 
ــى مســلخ بشــري ضخــم  ــد حتــول إل ــه ق غــزة بأكمل
ومجــزرة لألطفــال مــن قبــل إســرائيل بســبب الغــارات 
ــة والقصــف الهمجــي اإلســرائيلي لقطــاع غــزة  اجلوي

ــو”. ــي ماي ف

ــي  ــوا ف ــطينيا قتل ــال فلس ــوزارة: إن 66 طف ــت ال وقال
قطــاع غــزة وأصيــب نحــو 560 طفــال آخريــن، وشــددت 
ــا  ــد حتدي ــال يع ــروع لألطف ــرائيل امل ــح إس ــى أن »ذب عل

ــانية”. ــد اإلنس ــة ض ــر وجرمي ــتقبل البش ــرا ملس خطي

ودعــت اجملتمــع الدولــي إلــى عــدم التســامح مــع أعمال 
إســرائيل املتهــورة املتمثلــة فــي إرهــاب الدولــة واإلبــادة 
اجلماعيــة، مؤكــدة علــى أن الفظائــع اإلســرائيلية فــي 
ــرب  ــة ح ــي جرمي ــزة ه ــاع غ ــرقية وقط ــدس الش الق

وجرميــة ضــد اإلنســانية وانتهــاك للقانــون الدولــي.

ــي  ــوم دول ــو كي ــوم 4 يوني ــدة ي ــددت األمم املتح ــد ح وق
لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبريــاء، للتذكيــر 
ــرائيل  ــدوان إس ــبب ع ــاء بس ــا األبري ــال الضحاي باألطف

ــام 198216 ــي ع ــان ف ــى لبن عل

السبت 2021/6/5

ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــد أهمي ــن يؤك بوت
بالنســبة للعالــم ويســتبعد حتقيــق الســام 

دون حــل للصــراع

ــن  ــه ال ميك ــني، إن ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس ــال الرئي ق
باملنطقــة دون حــل الصــراع  دائــم  حتقيــق ســالم 
اإلســرائيلي الفلســطيني، مشــددًا علــى »أهميــة 
القضيــة وحساســيتها بالنســبة للعالــم بأســره«.

ــالل  ــني خ ــا بوت ــى به ــات أدل ــي تصريح ــك ف ــاء ذل ج
مشــاركته عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، فــي اجتمــاع 
وذلــك  العامليــة،  األنبــاء  وكاالت  أبــرز  مديــري  مــع 
ــبورغ«  ــانت بطرس ــدى »س ــال منت ــش أعم ــى هام عل

االقتصــادي الدولــي )SPIEF 2021(، فــي روســيا.

وفــي معــرض رده علــى ســؤال حــول كيفيــة مســاهمة 
روســيا فــي حــل األوضــاع املتوتــرة فــي األراضــي 
الفلســطينية، قــال بوتــني »إن لروســيا عالقــات طيبــة 
ووديــة للغايــة مــع إســرائيل وفلســطني، وهنــاك بعــض 
القضايــا التــي حتتــاج إلــى اهتمــام خــاص مــن اجملتمــع 
الدولــي. ففــي الوقــت احلالــي، نشــهد أنــه لــن يكــون 
مــن املمكــن حتقيــق ســالم دائــم فــي املنطقــة دون حــل 

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني«.

واســتطرد قائــال »عندمــا نضــع نصــب أعيننــا أن 
ــة الفلســطينية حساســة ومهمــة بالنســبة  القضي
ــم  ــكان أال يت ــم مب ــن امله ــيكون م ــره، س ــم بأس للعال
طــرح املوضوعــات املتعلقــة بحــل تلــك القضيــة، 
وتناولهــا علــى هامــش السياســة الدوليــة أو فــي 

خلفيتهــا«.

وبــنّي »أن جتــاوز اخلالفــات فــي فلســطني عامــل مهــم، 
اإلســرائيلية،  املســتوطنات  قضيــة  أيًضــا  وهنــاك 
ــة  ــب دراس ــذا يتطل ــم. وكل ه ــرى تتراك ــا أخ وقضاي

ــة«. متأني

 وأعــرب عــن أملــه بــأن »حتل كافــة األزمــات األساســية، 
وفــي مقدمتهــا قضيــة حــل الدولتــني، أي إقامــة دولــة 
فلســطينية وأخــرى إســرائيلية، علــى أن يكــون لذلــك 
احلــل انعــكاس إيجابــي علــى مصالــح الشــعبني 

ــرائيلي«. ــطيني واإلس الفلس

وتابــع قائــال، »يجــب أن يؤخــذ هــذا احلــل فــي االعتبــار 
ــدم  ــًدا ع ــم ج ــن امله ــدى، م ــل امل ــور طوي ــن منظ م
ــا  ــدى. فم ــرة امل ــة قصي ــح احلالي ــاد باملصال االسترش
يتعــني علينــا فعلــه هــو أن نضــع فــي اعتبارنــا ســالًما 

ــد«. ــل األم ــا وطوي دائًم

واختتــم الرئيــس الروســي تصريحاتــه قائــال »ال أعتقــد 
أنــه ميكننــي العثــور علــى وصفــة حلــل هــذه املشــكلة 
القدميــة، لكــن روســيا مع املشــاركني اآلخرين ســتواصل 

املســاهمة فــي حــل القضيــة الفلســطينية ».17

مســتوطنون ينصبــون بيوتــا متنقلــة فــي 
أراضــي املواطنــن جنــوب اخلليــل

االحتــالل  قــوات  بحمايــة  مســتوطنون  نصــب 
بيوت متنقلــة   4 الســبت،  اليــوم  اإلســرائيلي، 
»كرافانــات« فــي أراضــي املواطنــني بخربــة زنوتــا شــرق 

الظاهريــة جنــوب اخلليــل. بلــدة 

ــأن  ــادر محلية، ب ــن مص ــال ع ــا« نق ــل »وف ــاد مراس وأف
ــالل  ــوات االحت ــة ق ــالل« بحماي ــة الت ــتوطني »فتي مس
نصبــوا البيــوت املتنقلــة فــي أراضــي تعــود ملكيتهــا 
ــاذاة  ــا، مبح ــة زنوت ــي خرب ــن ف ــارزة واجلباري ــي اخمل لعائلت
مســتوطنة »شــمعة« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني 

شــرق بلــدة الظاهريــة.

ــن وراء  ــدف م ــا«، أن اله ــة »زنوت ــو قري ــح مواطن وأوض
علــى  االســتيالء  هــو  »الكرافانــات«  هــذه  نصــب 

17  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــؤرة  ــاء ب ــة؛ إلنش ــي اخلرب ــن اراض ــات م ــرات الدومن عش
اســتيطانية جديــدة.18

األحد 2021/6/6

ــزل  ــف من ــاء مل ــس.. إنه ــن الرئي ــات م بتعليم
ــي ــهيد احللب الش

ــوم  ــام، الي ــى غن ــرة ليل ســلمت محافــظ رام اهلل والبي
ــاً  ــاً مالي ــي مبلغ ــد احللب ــهيد مهن ــة الش ــد، عائل األح
ــس  ــن الرئي ــا م ــي( مقدم ــار أردن ــف دين ــدره )30 أل ق
محمــود عبــاس، وذلــك الســتكمال تســديد ثمــن منــزل 

ــالل. ــه االحت ــذي هدم ــة ال العائل

جــاء ذلــك خــالل لقــاء عقدتــه احملافــظ غنــام فــي مقــر 
ــة  ــي العائل ــهيد ومحام ــدا الش ــره وال ــة، حض احملافظ
ــد  ــة العمي ــرات احملافظ ــر مخاب ــة، ومدي ــد كراج مهن
ــزل  ــار من ــادة إعم ــة اع ــق جلن ــاد، ومنس ــود حم محم
الشــهيد مهنــد احللبــي والشــهداء عقــاب عبــد 
ــزل  ــي املن ــي مالك ــطة، ومحام ــدي األس ــد، ومن الصم

ــي. ــهيد احللب ــة الش ــراؤه لعائل ــذي مت ش ال

وأكــدت احملافــظ غنــام علــى أن هــذا اللقــاء جــاء 
ــة  ــزل عائل ــف من ــاء مل ــس إلنه ــن الرئي ــات م بتعليم
الشــهيد مهنــد احللبــي حفاظــا علــى كرامــة العائلــة، 
وتقديــرا لــدور اللجنــة التــي عملت علــى جمــع األموال 
إلعــادة بنــاء املنــزل، مشــيرة إلــى أن تعليمــات الرئيــس 
كانــت واضحــة لرئيــس جهــاز اخملابــرات العامــة ســيادة 
اللــواء ماجــد فــرج إلغــالق هــذا امللــف بشــكل نهائــي.

ــس  ــيادة الرئي ــكر لس ــام بالش ــظ غن ــت احملاف وتقدم
الشــهداء  لعوائــل  خاصــاً  اهتمامــا  يولــي  الــذي 
واألســرى واملناضلــني، مؤكــدة أن هــذا ليــس غريبــاً على 
ســيادته وهــو األب احلانــي علــى جميــع أبنــاء شــعبنا، 
داعيــة كافــة املواطنــني ووســائل االعــالم والناشــطني 
ــي  ــة ف ــري الدق ــي حت ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق عل

ــا. ــن مصدره ــا م ــار وأخذه ــل األخب نق

مــن جانبــه شــكر عقــاب عبــد الصمــد، الرئيــس 
محمــود عبــاس علــى هــذه اللفتــة الكرميــة واصــداره 
ــف،  ــذا املل ــاء ه ــي إلنه ــغ املال ــدمي املبل ــات لتق التعليم
ــظ  ــرج واحملاف ــد ف ــواء ماج ــا لل ــكره أيض ــا ش موجه
ــوال  ــدمي األم ــي تق ــاهم ف ــن س ــام وكل م ــى غن ليل

ــي. ــد احللب ــهيد مهن ــة الش ــزل لعائل ــراء املن لش

ــيادة  ــكر لس ــهيد بالش ــة الش ــت عائل ــا تقدم بدوره
الرئيــس وكل مــن ســاهم فــي طــي هــذا امللــف 

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وتســديد املبلــغ املتبقــي عليهــا ملالكــي املنــزل.19

بعــد 02 عاًمــا ونصــف مــن االعتقــال: االحتــال 
ــّي عبــد اهلل  يرفــض االفــراج عــن األســير األردن

أبــو جابــر ويعيــده إلــى ســجن »النقــب”

األســير  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات   أعــادت 
األردنــّي عبــد اهلل أبــو جابــر مجــددًا إلــى ســجن 
ــتيفاء األوراق  ــدم اس ــة ع ــراوي«، بذريع ــب الصح »النق
اخلاصــة باإلفــراج عنــه ونقلــه إلــى األردن، حيــث عقــدت 
ــريع«  ــك »لتش ــة وذل ــه محكم ــالل ل ــلطات االحت س

ــه. ــتمرار اعتقال اس

وأوضــح نــادي األســير أن محكمــة االحتــالل قــررت أنــه 
ــه  ــراج عن ــيتم اإلف ــتيفاء األوراق س ــال مت اس ــي ح وف

ــام. ــد يســتغرق األمــر عــدة أي ــى األردن، وق ــه إل ونقل

ــر  ــن العم ــغ م ــر البال ــو جاب ــير أب ــى أن األس ــار إل يُش
ــة  ــى خلفي ــام 2000 عل ــذ ع ــل من ــا(، معتق )44 عاًم
مقاومتــه لالحتــالل، وخــالل ســنوات اعتقالــه الطويلــة 
متكّنــت عائلتــه مــن زيارتــه مرتــني فقــط، حيــث فقــَد 

ــقيقته. ــه وش ــنوات والدي ــذه الس ــالل ه خ

وفــي مواجهتــه إلجــراءات االحتــالل، نّفــذ األســير أبــو 
ــي  ــا ف ــام كان أبرزه ــن الطع ــات ع ــدة إضراب ــر ع جاب
ــدة  ــتمر مل ــام 2016، واس ــة ع ــام 2015، وبداي ــر ع أواخ
70 يوًمــا، علًمــا أنــه واحــد مــن بــني )22( أســيرًا أردنًيــا 

ــرائيلي.20 ــالل اإلس ــلطات االحت ــم س تعتقله

“فتــح« تدعــو للنفيــر العــام للدفــاع عــن 
املســتوطنن  مســيرة  ومواجهــة  القــدس 

خلميــس ا

 دعــت اللجنــة املركزيــة حلركــة التحريــر الوطنــي 
الفلســطيني »فتــح« كوادرهــا وجماهيــر شــعبنا 
ــا  ــوف صف ــل، والوق ــس املقب ــام، اخلمي ــر الع ــى النفي ال
ــالمية  ــات االس ــدس واملقدس ــن الق ــاع ع ــدا، للدف واح
املســتوطنني  مســيرة  ومواجهــة  واملســيحية، 

املتطرفــني.

ــدر  ــان ص ــي بي ــة، ف ــة للحرك ــة املركزي ــدت اللجن وأك
اليــوم األحــد، ان القــدس خــط احمــر، وان لــدى شــعبنا 
ــة  ــى مقاوم ــرار عل ــة واإلص ــطيني االرادة الصلب الفلس
االحتــالل فــي القــدس، وكافــة األراضــي الفلســطينية 

احملتلــة.

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

295

 المجلد التاسع والعشرين

وأشــارت الــى ان 100 عــام مــن الصــراع أثبتــت ان 
ــع،  ــر الواق ــة األم ــخ لسياس ــن ان يرض ــعبنا ال ميك ش
وانــه ســيواصل صمــوده ومقاومتــه حتــى يكنــس عــن 
ارض وطنــه آخــر جنــدي إســرائيلي ومســتوطن، مؤكدة 
ان شــعبنا لــن يقبــل أن يدفــع ثمــن صراعات الفاشــيني 
فــي إســرائيل علــى احلكــم، وجماهيــر شــعبنا األبطــال 
فــي مدينــة القــدس، والضفــة، وقطــاع غــزة، والداخــل، 
والشــتات، ســتهزم هــؤالء الفاشــيني مــن اليمــني 

ــم. ــري، ومخططاته العنص

وتقديــر  اعتــزاز  حتيــة  املركزيــة  اللجنــة  ووجهــت 
ــراح  ــيخ ج ــي الش ــي حي ــن ف ــيني الصامدي للمقدس
وبطــن الهــوى وبقيــة املناطــق، مؤكــدة ان إرادة شــعبنا 
أقــوى مــن آلــة احلــرب اإلســرائيلية، وان سياســية 
ــد  ــعبنا صام ــددا، وش ــر مج ــن مت ــي ل ــر العرق التطهي

ــي. ــه التاريخ ــأرض وطن ــك ب متمس

ــة  ــؤولية الكامل ــرائيلية املس ــة اإلس ــت احلكوم وحمل
ــق  ــوم املناط ــدس، وعم ــي الق ــاع ف ــر األوض ــن تفج ع
للتدخــل  الدولــي  اجملتمــع  داعيــة  الفلســطينية، 
الســريع لوقــف هســتيرية نتنياهــو واليمــني املتطــرف 
ــه فــي القــدس، التــي تهــدد  االســرائيلي وجلــم حتركات

ــا. ــة برمته ــار املنطق بانفج

كمــا ناشــدت اللجنــة املركزيــة جماهيــر شــعبنا 
الــى الوحــدة ورص الصفــوف فــي مواجهــة اخملططــات 
اإلســرائيلية، الهادفــة الــى تهويد القدس، ومقدســاتها، 
وعلــى وجــه التحديــد املســجد االقصــى املبــارك اولــى 

ــريفني.21 ــني الش ــث احلرم ــني وثال القبلت

الوطنــي  املنتــج  نســبة  االقتصــاد:  وزيــر 
كبيــر بشــكل  احمللــي  الســوق  فــي  ارتفعــت 

أكــد وزيــر االقتصــاد خالــد العســيلي، أن دعــم املنتــج 
الوطنــي أولويــة وطنيــة مــن ضمــن توجهــات احلكومــة 
باالنفــكاك التدريجــي عــن االقتصــاد اإلســرائيلي، 
ــج  ــم املنت ــل لدع ــق عم ــد فري ــه يوج ــى أن ــددا عل مش

ــة. ــة واخلارجي ــوقني الداخلي ــي الس ــي ف الوطن

وقــال العســيلي إلذاعــة صــوت فلســطني، اليــوم 
األحــد، إن نســبة املنتــج الوطنــي ارتفعــت فــي الســوق 
احملليــة بشــكل كبيــر، خاصــة فــي قطاعــات األغذيــة 
بنســبة 75%، والصناعــات البالســتيكية بنســبة %90، 
واألدويــة 45%، مؤكــدا أن املنتــج الوطنــي يتمتــع بجــودة 
ــرق  ــود ف ــاج ووج ــوط اإلنت ــر خط ــة تطوي ــرة نتيج كبي

ــة.22 رقابي

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرة  ــداث األخي ــي األح ــز ف ــي ممي ــراك تونس ح
القضيــة  مــن  مبدئيــا  موقفــا  يعكــس 

لفلســطينية ا

إمكانياتنــا  كافــة  ســخرنا  التونســي:  الســفير 
االســرائيليفي  العــدوان  لوقــف  الدبلوماســية 
ــرز  ــزة، ب ــاع غ ــى قط ــر عل ــرائيلي األخي ــدوان اإلس الع
ــزا  ــورا ممي ــت حض ــوح، إذ فرض ــي بوض ــف التونس املوق
ــوا  ــا عض ــا اعتباره ــة، زاده زخم ــاحة الدولي ــى الس عل
ــن  ــال ع ــي ممث ــن الدول ــس األم ــي مجل ــم ف ــر دائ غي

اجملموعــة العربيــة.

إلــى جانــب الصــني والنرويــج، قدمــت تونــس مشــروع 
ــس  ــي مجل ــه ف ــدة تبني ــات املتح ــلت الوالي ــان أفش بي
ــتمر 11  ــذي اس ــدوان، ال ــالل الع ــرات خ ــع م ــن أرب األم

ــار املاضــي. ــني 10-21 اي ــا ب ــرة م ــي الفت ــا ف يوم

وفــي كل مــرة فشــل فيهــا مجلــس االمــن فــي اتخــاذ 
موقــف واضــح مــن العــدوان، كانــت اجلهــود التونســية 
تالقــي صدى واســعا لــدى الــرأي العــام العاملــي، فعمت 
ــا  ــم، مب ــف دول العال ــات مختل ــرات واالحتجاج التظاه

فيهــا الواليــات املتحــدة نفســها.

وقــال الســفير التونســي لــدى فلســطني احلبيــب بــن 
ــادرت تونــس، بتعليمــات  ــث لـ«وفــا«، »ب فــرح فــي حدي
ســعيد،  قيــس  اجلمهوريــة  رئيــس  مــن  واضحــة 
بتحــركات دبلوماســية مكثفــة، ودعــوات متكــررة 
إليقــاف  مســؤولياته  لتحّمــل  الدولــي  للمجتمــع 
العــدوان األخيــر علــى األراضــي الفلســطينية، إضافــة 
إلــى انخــراط تونســي فاعــل، مبتابعــة حثيثة ومباشــرة 
ــيني  ــرة والتونس ــة والهج ــؤون اخلارجي ــر الش ــن وزي م
ــه  ــدي، فــي مشــاورات مــع نظرائ باخلــارج عثمــان اجلرن
وزراء خارجيــة عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، 
ال ســيما فــي مجلــس األمــن واجلمعيــة العامــة لــألمم 
واجلامعــة  االســالمي  التعــاون  ومنظمــة  املتحــدة 
العربيــة، ســاهمت بشــكل بــارز بحشــد الدعــم الــالزم 
ــف  ــل لوق ــرائيلي والتوص ــدوان االس ــد للع ــع ح لوض
ــطيني  ــعب الفلس ــود الش ــز صم ــار وتعزي ــالق الن إط

ــة«. ــه احملتل ــي أراضي ــزة وباق ــاع غ ــي قط ف

ــف  ــا وق ــان له ــر بي ــي آخ ــس ف ــت تون ــاف، »ثمن واض
إطــالق النــار كخطــوة ضروريــة وإيجابيــة حلقــن دمــاء 
دون مزيــد مــن  للحيلولــة  الفلســطيني  الشــعب 
ــر  ــرورة توفي ــدت ض ــانية، وأك ــاع اإلنس ــور األوض تده

احلمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني.

ــم  ــالده ل ــرك ب ــى أن حت ــي عل ــفير التونس ــدد الس وش
ــة  ــدس والضف ــي الق ــرة، ف ــداث االخي ــد األح ــن ولي يك
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وغــزة، وإمنــا يعبــر عــن املوقــف الثابــت لتونــس واملتمثل 
بــأن »إحــالل ســالم عــادل وشــامل ودائــم لــن يتحقــق 
ــطيني  ــعب الفلس ــترداد الش ــالل واس ــاء االحت إال بإنه
حلقوقــه املشــروعة، وفــي مقدمتهــا حقــه فــي تقريــر 
ــدس”. ــا الق ــتقلة وعاصمته ــه املس ــة دولت ــره وإقام مصي

ــس  ــي قي ــس التونس ــة الرئي ــرح مبهاتف ــن ف ــر اب وذك
ســعيد للرئيــس محمــود عبــاس، قبــل العــدوان علــى 
غــزة، »لبحــث األحــداث اخلطيــرة التــي عاشــتها 
ــى  ــالل عل ــداءات االحت ــدس، واعت ــة الق ــا مدين حينه
املصلــني فــي املســجد األقصــى وعلــى الفلســطينيني 

ــراح”. ــيخ ج ــي الش ــي ح ــني ف املقيم

وقــال: أكــد الرئيــس، فــي االتصــال، وقــوف تونــس الــى 
جانــب الشــعب الفلســطيني، وأبلــغ شــقيقه الرئيــس 
ــس،  ــوم تون ــة لتق ــه الواضح ــطيني بتعليمات الفلس
ــتمر  ــيق املس ــن، بالتنس ــس األم ــي مبجل ــو العرب العض
ــة  ــل االقليمي ــي كل احملاف ــطيني ف ــب الفلس ــع اجلان م
والدوليــة، لعــرض امللــف فــي أكثــر مــن مناســبة علــى 
مجلــس األمــن للتــداول بشــأن التصعيــد اخلطيــر 
الفلســطينية  األراضــي  فــي  االحتــالل  لســلطات 
احملتلــة، خاّصــة فــي القــدس وانتهاكاتهــا حلرمــة 

ــى”. ــجد األقص املس

ــن  ــعارا م ــعيد استش ــس س ــف الرئي ــع: كان موق وتاب
تونــس خلطــورة األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، 
وإمكانيــة تفاقمهــا، كمــا حرصــت تونــس خــالل 
ــن  ــم م ــز ودائ ــتوى متمي ــى مس ــة عل ــرة املاضي الفت
التشــاور والتنســيق بــني وزيــري خارجيــة البلديــن، 
حيــث تعــددت اللقــاءات واالتصــاالت الهاتفيــة، خاصــة 
خــالل العــدوان االســرائيلي األخيــر علــى الشــعب 
الفلســطينية  التحــركات  إلجنــاح  الفلســطيني 
وحرصــت تونــس علــى املشــاركة فــي كل االجتماعــات 
االفتراضيــة لــوزراء اخلارجيــة العــرب ومنظمــة التعــاون 

ــن«. ــس األم ــي مجل ــالمي وف االس

دعم في اجلامعة العربية:

وقــال الســفير التونســي إن بــالده أولــت اهتمامــا 
ــي  ــطينية ف ــادرات الفلس ــود واملب ــم اجله ــا لدع خاص
ــل  ــي احملاف ــة وباق ــدول العربي ــة ال ــات جامع اجتماع

اإلقليميــة والدوليــة.

واضــاف: »مت تســخير كل إمكانيات تونس الدبلوماســية 
وعالقاتهــا الثنائيــة واالقليميــة والدوليــة حلشــد الدعم 
ــة  ــك حماي ــرائيلي، وذل ــدوان االس ــاف الع ــي إليق الدول
للشــعب الفلســطيني الشــقيق، وهــو مــا جتلــى فــي 
االتصــاالت املكثفــة واللقــاءات واالجتماعــات التــي 

ــي  ــس، وف ــي تون ــة ف ــؤون اخلارجي ــر الش ــا وزي ــادر به ب
ــة تونــس مبجلــس األمــن، وتســخير هــذه  إطــار عضوي
العضويــة لنقــل صــوت فلســطني وقضيتهــا العادلــة 
إلــى أهــم محفــل أممــي، وآخرهــا حضــوره إلــى نيويورك، 
ــة املســتوى  للمشــاركة فــي جلســة اســتثنائية عالي
للجمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة حتــت بنــدي »القضّية 

الفلســطينية« و«الوضــع فــي الشــرق األوســط ».

ــدة،  ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــه أم ــي كلمت وف
جــدد الوزيــر التونســي التأكيــد علــى أّن »تونــس 
ســتظّل مؤمنــة بالســالم الدائــم والعــادل والشــامل، 
داعمــة للشــعب الفلســطيني إلــى حــني انتهــاء 
ــع  ــطينيني جلمي ــقاء الفلس ــتعادة األش ــالل واس االحت
ــي  ــرف، وف ــة للتص ــر القابل ــروعة غي ــم املش حقوقه
مقدمتهــا احلــق فــي تقريــر املصيــر وإقامــة دولــة 
فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس، علــى 

ــادم«. ــقط بالتق ــوق ال تس ــي حق ــدود 1967، وه ح

وقــال اجلرنــدي فــي حينــه، إن »االحتــالل ســيظل احتالال 
ــة،  ــني الدولي ــة والقوان ــق األممي ــع املواثي ــه جمي ترفض
ــني  ــرّه جميــع املواثيــق والقوان واحلــق ســيظل حقــا تُق

الدوليــة«:

مساعدات انسانية عاجلة:

فــور انتهــاء العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، أمر 
ــة  الرئيــس ســعيد بتوجــه مســاعدات انســانية عاجل
إلــى القطــاع، الــذي تعــرض لتدميــر هائــل، أضيــف إلى 
استشــهاد العشــرات وإصابــة املئــات وتشــريد عشــرات 

اآلالف مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني هنــاك.

وقــال ابــن فــرح، انــه مت اختيــار جمعيــة الهــالل األحمــر 
رســميا  اخملولــة  اجلهــة  باعتبارهــا  الفلســطيني، 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني، بتســلم 
اجلمعيــة  تســلمت  حيــث  الدوليــة،  املســاعدات 
شــحنتني مــن املســاعدات املوجهــة باســم تونــس إلــى 
ــالل  ــن خ ــزة م ــاع غ ــي قط ــطينيني ف ــقاء الفلس األش
ــي،  ــار املاض ــي 25 و27 اي ــة ف ــى طبي ــح األول ــر رف معب
ومســتلزمات  ومعــدات  أدويــة  شــحنة  وتضمنــت 
ــة  ــواد غذائي ــانية )م ــاعدات إنس ــة مس ــة، والثاني طبي

مختلفــة(.

ــة  ــرار رئيــس اجلمهوري وأضــاف »جّســد هــذا الدعــم ق
طائرتــني  تخصيــص  ســعيد  قيــس  التونســية 
ــس  ــم تون ــة باس ــل مســاعدات عاجل ــكريتني لنق عس
ــياق  ــي س ــزة، ف ــاع غ ــطينيني بقط ــقاء الفلس لألش
ــاص  ــام خ ــن اهتم ــتمرار م ــيادته باس ــرده س ــا يف م
بالقضيــة الفلســطينية، وفــي إطــار مــا تبديــه تونــس 
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ــآزر أخــوي مــع الشــعب الفلســطيني  مــن تضامــن وت
الشــقيق وقضيتــه العادلــة، خاصــة فــي أعقــاب 

ــزة«. ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان االس الع

تنسيق عالي املستوى مع فلسطني ومصر:

ــادرة  ــاح مب ــان إجن ــه لضم ــي إن ــفير التونس ــال الس وق
الدعــم للشــعب الفلســطيني فــي القطــاع، مت تكثيف 
التنســيق فــي تونــس بــني كل مــن رئاســة اجلمهوريــة 
والتونســيني  والهجــرة  اخلارجيــة  الشــؤون  وزارة 
ــؤون  ــة والش ــي والصح ــاع الوطن ــارج ووزارات الدف باخل
االجتماعيــة، واالحتــاد التونســي للتضامــن االجتماعــي 

ــة. ــة اخلاص ــركات األدوي ــن ش ــدد م وع

وفــي اخلــارج، قــال ابــن فــرح: كان هنــاك تنســيق 
عالــي املســتوى بــني ســفارتي تونــس وفلســطني فــي 
القاهــرة مــع األشــقاء فــي مصــر، لتســهيل اســتالم 
الشــحنتني، وإثــر ذلــك مت تكثيــف التنســيق بــني 
ــال  ــان إيص ــرة لضم ــرام اهلل والقاه ــس ب ــفارتي تون س
شــحنتي املســاعدات إلــى القطــاع لتســليمهما إلــى 
ــر  ــر معب ــطيني عب ــر الفلس ــالل االحم ــة اله جمعي

ــح. رف

مــع  الهــدف  لــذات  التنســيق  مت  كمــا  وأضــاف: 
ــي  ــطينية ووزارت ــة الفلس ــاعدات بالرئاس ــة املس جلن
ــات  ــي اجله ــر، وباق ــالل األحم ــة، واله ــة والصح اخلارجي
الفلســطينية املعنيــة بدولــة فلســطني، الســتالم 

املســاعدات.23

ــاع احلياتيــة  ــد اجلرائــم الطبيــة وتــردي األوض تصاع
ــون” ــي »رمي ــرى ف ــق األس بح

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن إدارة ســجون 
اجلرائــم  ترتكــب  زالــت  مــا  اإلســرائيلي  االحتــالل 
الصحيــة البشــعة بحــق األســرى، ال ســيما فــي 

ــون”. ــجن »رمي س

وأوضحــت الهيئــة، أن األســير أحمــد عبيــد )31 عامــا( 
ــي  ــع ف ــدس، والقاب ــة الق ــوية مبدين ــدة العيس ــن بل م
ســجن »رميــون«، مصــاب مبــرض نــادر بالعــني »داء 
ــة  ــة ورعاي ــة عاجل ــراء عملي ــتدعي إج ــت«، يس بهج
صحيــة خاصــة، فــي حــني تتعمــد إدارة الســجن 
ــع  ــا املتب ــق نهجه ــتمر وف ــل املس ــة والتأجي املماطل

ــا. دائم

وأشــارت إلــى أن الوضــع الصحــي لألســير باســم 
ســليم أبــو ظاهــر )44 عامــا( مــن قطــاع غــزة القابــع 
بالســجن ذاتــه خطيــر، فقــد خســر 12 كيلوغرامــا مــن 

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وزنــه، ويعانــي مــن ضيــق فــي أســفل املــريء، والتهابات 
ــى  ــود عل ــؤ دم أس ــى تقي ــه إل ــدة تدفع ــي املع ــادة ف ح
مــدار الســاعة، باإلضافــة إلــى معاناتــه مــن مشــاكل 

باألســنان متنعــه مــن األكل.

فــي ســياق متصــل، حــذرت الهيئــة مــن خطــورة 
الوضــع فــي ســجن »رميــون«، ال ســيما بعــد التصعيــد 
الــذي ميارســه املديــر اجلديــد للســجن، والتعنــت الــذي 
ــه  ــة من ــي محاول ــرة، ف ــة األخي ــي اآلون ــه ف ــل ب يتعام

ــرى. ــع إرادة األس ــه وقم ــرض قوانين لف

ــة ملعتقــل »رميــون«، أكــد  ــارة محامــي الهيئ وخــالل زي
األســير القائــد أحمــد ســعدات أن األوضــاع فــي »رميون« 
حاليــا متأزمــة، واألســرى لــن يقبلــوا أن يُفــرض عليهــم 
واقــع جديــد مرتبــط بأهــواء ومزاجيــة مديــر الســجن24.

حتذيــرات مــن أعمــال عنــف فــي إســرائيل مــع 
قــرب اإلطاحــة بنتنياهــو

الداخلــي اإلســرائيلي  رئيــس جهــاز األمــن   وجــه 
ــال  ــن احتم ــادرا م ــرا ن ــان حتذي ــداف أرجم ــاباك« ن »الش
وقــوع أعمــال عنــف خــالل واحــدة مــن أكثــر الفتــرات 
املشــحونة سياســيا منــذ عشــرات الســنني، مــع 
اقتــراب اإلطاحــة ببنيامــني نتنياهــو، أكثــر رئيــس وزراء 

ــرائيل. ــلطة بإس ــي الس ــاًء ف ــة بق حكوم

ويواجــه نتنياهــو احتمــال انتهــاء مســيرته التــي 
اســتمرت 12 عامــا كرئيــس للــوزراء، بعد أن أعلــن زعيم 
املعارضــة الوســطي اإلســرائيلي »يائيــر البيــد«، األربعاء 
ــه جنــح فــي تشــكيل ائتــالف حاكــم بعــد  املاضــي، أن

ــي. ــارس/ آذار املاض ــات 23 م انتخاب

ــم  ــي ل ــدة، الت ــرائيلية اجلدي ــة اإلس ــتكون احلكوم وس
تــؤد اليمــني بعــد، خليطــا غيــر متجانــس مــن األحــزاب 
اليســارية والليبراليــة واليمينيــة والقوميــة والدينيــة، 
باإلضافــة إلــى حــزب عربــي، وذلــك ألول مــرة فــي تاريــخ 

إســرائيل.

وحــذر نتنياهــو فــي منشــوراته علــى اإلنترنــت مــن أن 
هــذه الشــراكة »حكومــة يســارية خطيــرة”.

ــن  ــب م ــة بالغض ــات اليميني ــض اجلماع ــعر بع وتش
ــا  ــا متطرف ــا قومي ــرأس حزب ــذي ي ــت« ال ــي بيني »نفتال
صغيــرا، والــذي مــن املقــرر أن يحــل محــل نتنياهــو فــي 
اتفــاق لتقاســم الســلطة مــع البيــد، وهاجمــت عــدة 
منشــورات بينيــت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 
حيــث وعــد قبــل االنتخابــات بعــدم االنضمــام الئتــالف 

مــع البيــد الوســطي أو أي حــزب عربــي.
24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــرة  ــة األخي ــا فــي اآلون ــان »رصدن وقــال أرجمــان فــي بي
ــرف  ــف املتط ــي والعني ــاب التحريض ــي اخلط ــادة ف زي
بشــكل متزايــد، خاصــة علــى شــبكات التواصــل 

االجتماعــي”.

ومنــذ أن أعلــن »بينيــت« انضمامــه إلــى البيــد كثفــت 
أجهــزة األمــن اإلســرائيلية مــن حمايتــه مــع تنظيــم 
ــه،  مظاهــرات ميينيــة بالقــرب مــن منــازل أعضــاء حزب

علــى أمــل منعهــم مــن االنضمــام إلــى احلكومــة.

والدينيــني  السياســيني  الزعمــاء  أرجمــان  ودعــا 
ــة  ــن لهج ــف م ــؤولية والتخفي ــي باملس ــى التحل إل

احملتمــل. التحريــض 

وأعــاد حتذيــره إلــى أذهــان البعــض فــي إســرائيل الفترة 
ــحق  ــذاك اس ــوزراء آن ــس ال ــال رئي ــبقت اغتي ــي س الت
رابــني عــام 1995، والــذي قتلــه يهــودي قومــي متطــرف 
بالرصــاص، بســبب ســعيه للتوصــل التفــاق األرض 

ــل الســالم مــع الفلســطينيني. مقاب

وأشــار اليســار فــي إســرائيل لســنوات بأصابــع االتهــام 
إلــى نتنياهــو -رئيــس املعارضــة آنــذاك- لقيامــه بــدور 
فــي التحريــض الــذي ســبق االغتيــال. ورفــض نتنياهــو 

بشــدة هــذا االتهــام ونــدد مــرارا مبقتــل رابــني.

ــرائيلية  ــاة اإلس ــه القن ــرأي أجرت ــتطالع لل ــر اس وأظه
ــن  ــة م ــي املئ ــد 46 ف ــبت، تأيي ــس الس ــوم أم )12(، ي
 38 وتأييــد  البيــد،  بينيــت-  حلكومــة  اإلســرائيليني 
ــس  ــح خام ــرى لتصب ــات أخ ــراء انتخاب ــة إلج ــي املئ ف
انتخابــات خــالل عامــني تقريبــا، فــي حــني لــم يوضــح 

ــم. ــة موقفه ــي املئ 15 ف

حاخامــات  كبــار  أصــدر  متصــل،  ســياق  وفــي 
ــي  ــة ف ــكيل حكوم ــد تش ــورا ض ــتوطنني منش املس
»كتلــة التغييــر«، ودعــوا فيــه إلــى »القيــام بــأي شــيء 
كــي ال تُشــكل حكومــة كهــذه«، )ائتــالف البيــد- 
بينيــت(، ويأتــي ذلــك فــي مــوازاة حتذيــر رئيس الشــاباك 
ــاب  ــر خط ــي، إث ــال سياس ــن اغتي ــان، م ــاداف أرجم ن
التحريــض املنتشــر فــي الفتــرة األخيــرة، خاصــة فــي 

ــي. ــل االجتماع ــبكات التواص ش

ــوة  ــوان »دع ــت عن ــات، حت ــور احلاخام ــي منش ــاء ف وج
ــن رئيــس  ــي أعل حاخامــات إســرائيل«، ان احلكومــة الت
ــكيلها  ــن تش ــد، ع ــر لبي ــد«، يائي ــش عتي ــزب »يي ح
األســبوع املاضــي، »تتناقــض بشــكل كامــل مــع رغبــة 
الشــعب مثلمــا مت التعبيــر عنهــا بشــكل حاســم فــي 
ــك،  ــام بذل ــرا القي ــس متأخ ــرة. ولي ــات األخي االنتخاب

ــد«. ــكل تأكي ــا ب ــا زال ممكن ــذا م وه

واعتبــر حاخامــات املســتوطنني، وفــي مقدمتهــم 
ــع  ــالم لواق ــن االستس ــه »ال ميك ــان، أن ــم دروكم حايي
تتشــكل فيــه حكومــة فــي إســرائيل تســتهدف 
ــة،  ــن والدول ــؤون الدي ــي ش ــدا ف ــية ج ــور األساس األم
والتــي كانــت ســائدة منــذ قيــام دولــة إســرائيل وحتــى 

ــرائيل«. ــات إس ــع حكوم ــطة جمي ــوم بواس الي

ــررا  ــتلحق ض ــذه س ــة كه ــك أن حكوم ــوا »ال ش وتابع
فــي الشــؤون األمنيــة أيضــا، التــي فــي صلــب وجودنــا 
باعتمادهــا علــى مؤيــدي اإلرهــاب، وســيكون فيهــا وزراء 
ــى  ــاي إل ــي اله ــة ف ــة( الدولي ــة )اجلنائي ــون احملكم يدع
التحقيــق مــع ضبــاط اجليــش اإلســرائيلي حــول جرائــم 
حــرب. ولذلــك يجــب بــذل أي جهــد والقيــام بــأي شــيء 

كــي ال تتشــكل حكومــة كهــذه«.

ويأتــي هــذا املنشــور فــي ســياق الضغــوط التــي 
ميارســها معســكر نتنياهــو، علــى أحــزاب اليمــني فــي 
»كتلــة التغييــر«، مــن أجــل منــع تشــكيل احلكومــة. 
وفــي خطــوة غيــر مألوفــة، وضــع »الشــاباك« حراســة 
حــول رئيس حــزب »ميينــا« نفتالــي بينيــت، الــذي 
ــف  ــي النص ــر« ف ــة التغيي ــة »حكوم ــيتولى رئاس س

ــد. ــع لبي ــاوب م ــا، بالتن ــن واليته األول م

وادعــى دروكمــان الحقــا، أنــه »ال يوجــد هنــا أي حتريــض، 
والتحريــض موجــود فــي مخيلــة أولئــك الذيــن يقولــون 
ــو  ــا ه ــكل م ــام ب ــكان القي ــه »باإلم ــط«، وأن ــك فق ذل
ــكيل  ــع تش ــل من ــن أج ــة م ــة دميقراطي ــن بطريق ممك

هــذه احلكومــة«.

ــة  ــس قائم ــرائيلي، رئي ــن« اإلس ــر »األم ــق وزي ــا عّل فيم
ــان،  ــان أرجم ــى بي ــس، عل ــي غانت ــان« بين ــول الف »كاح
فــي تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« بالقــول »يبــدو أننــا 
ــي،  ــداث املاض ــن أح ــة م ــر الالزم ــتخلص العب ــم نس ل
مــن يحــاول ســلب شــرعية مســارات دميقراطيــة 

ــؤولية«.25 ــا املس ــل أيًض ــّية يتحّم أساس

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االثنن 2021/6/7

“اطردوا ممثل إسرائيل”

وسم يتصدر املواقع في املغرب

ــل  ــب بطــرد ممث ــة تطال ــة حمل ــق ناشــطون مغارب أطل
ــت  ــي الق ــن، والت ــد غوفري ــاط، دافي ــي الرب ــرائيل ف إس

ــي.  ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــراً عب ــالً كبي تفاع

ــت  ــي انطلق ــة، الت ــي احلمل ــطون ف ــتخدم الناش واس
ــي«  ــان الصهيون ــل الكي ــردوا ممث ــم، اط ــام، وس ــل أي قب
»فيســبوك«  االجتماعــي  التواصــل  علــى موقعــي 

و«تويتــر« وتفاعــل معــه آالف املغاربــة. 

وذكــر ناشــطون مغاربــة أن »الوســم تصــدر ترنــد موقع 
ــر فــي البالد. تويت

كمــا قــام آالف الناشــطني بتغييــر صورهم الشــخصية 
علــى »توتيــر« و«فيســبوك« وغيرهمــا مــن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، إلــى صــور ترمــز إلــى القضيــة 
ــرة. 26 ــة الصخ ــطني وقب ــم فلس ــل عل ــطينية مث الفلس

“فتــح” تدعــو للنفيــر العــام للدفــاع عــن 
املســتوطنن ومواجهــة  القــدس 

دعــت اللجنــة املركزيــة حلركــة التحريــر الوطنــي 
الفلســطيني »فتــح« كوادرهــا وجماهيــر الشــعب 
ــل،  ــس املقب ــام، اخلمي ــر الع ــى النفي ــطيني إل الفلس
القــدس  عــن  للدفــاع  واحــداً،  صفــاً  والوقــوف 
واملقدســات اإلســالمية واملســيحية، ومواجهة مســيرة 

املتطرفــني. املســتوطنني 

ــان، صــدق  ــة للحركــة، فــي بي ــة املركزي وأكــدت اللجن
أمــس، أن »القــدس خــط أحمــر، وأن لــدى شــعبنا 
ــة  ــى مقاوم ــرار عل ــة واإلص ــطيني اإلرادة الصلب الفلس
االحتــالل فــي القــدس، وكافــة األراضــي الفلســطينية 
احملتلــة«. وأضافــت: إن 100 عــام مــن الصــراع أثبتــت أن 
شــعبنا ال ميكــن أن يرضــخ لسياســة األمــر الواقــع، وأنه 
ســيواصل صمــوده ومقاومتــه حتــى يكنــس عــن أرضه 
وطنــه آخــر جنــدي إســرائيلي ومســتوطن، مؤكــدة أن 
شــعبنا لــن يقبــل أن يدفــع ثمــن صراعــات الفاشــيني 
فــي إســرائيل علــى احلكــم، وجماهيــر شــعبنا األبطــال 
فــي مدينــة القــدس، والضفــة، وقطــاع غــزة، والداخــل، 
والشــتات، ســتهزم هــؤالء الفاشــيني مــن اليمــني 

ــم.27  ــري، ومخططاته العنص

26  جريدة األيام
27  جريدة األيام

بحثــا إعمــار غــزة وقضيــة القــدس.. أميــر قطــر 
الفلســطيني الــوزراء  رئيــس  يســتقبل 

ــد  ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش ــة قط ــر دول ــتقبل أمي س
ــوزراء  ــس ال ــة- رئي ــي الدوح ــني ف ــوم االثن ــي -الي آل ثان
ــادة  ــف إع ــا مل ــتية، وبحث ــد اش ــطيني محم الفلس
إعمــار غــزة وتوفيــر الدعــم السياســي للقضيــة 

الفلســطينية ومدينــة القــدس احملتلــة.

وأكــد أميــر دولــة قطــر علــى موقــف الدوحــة الثابــت 
للشــعب  والداعــم  الفلســطينية،  القضيــة  جتــاه 

ــه. ــل حقوق ــقيق لني ــطيني الش الفلس

بينمــا قــّدم رئيــس الــوزراء الفلســطيني الشــكر 
للشــيخ متيــم بــن حمــد علــى دعــم دولــة قطــر الدائم 
ــار  ــادة إعم ــق بإع ــا يتعل ــي م ــة ف ــطني، خاص لفلس

ــزة. ــاع غ قط

كمــا بحــث رئيــس وزراء قطــر الشــيخ خالــد بــن خليفة 
ــطيني  ــره الفلس ــع نظي ــي، م ــز آل ثان ــد العزي ــن عب ب
محمــد اشــتية، تطــورات األوضــاع علــى الســاحة 

ــطينية الفلس

ــد  ــيخ خال ــة إن »الش ــاء القطري ــة األنب ــت وكال وقال
ــي رئيــس مجلــس  ــز آل ثان ــن عبــد العزي ــن خليفــة ب ب
الــوزراء وزيــر الداخليــة، عقــد اجتماعــا، صبــاح اليــوم، 
ــد  ــقيقة محم ــطني الش ــة فلس ــس وزراء دول ــع رئي م

ــتية”. اش

ــى  ــاع عل ــورات األوض ــا تط ــني بحث ــت أن »الطرف وأضاف
ــة  ــق بحماي ــا يتعل ــة م ــطينية، خاص ــاحة الفلس الس
املســجد األقصــى واملقدســات اإلســالمية وســبل 

ــار”. ــالق الن ــف إط ــت وق تثبي

وَهج القضية

وفــي حديــث للجزيــرة، قــال محمــد اشــتية إن القضية 
ــت  ــد، وبات الفلســطينية اســتعادت وهجهــا مــن جدي

علــى رأس جــدول أعمــال العالــم.

وأضــاف أن الســلطة الفلســطينية طلبــت مــن اإلدارة 
األميركيــة رفــع اســم منظمــة التحريــر الفلســطينية 

مــن قائمــة داعمــي اإلرهــاب.

وفــي مــا يخــص املصاحلــة الفلســطينية، أعــرب 
اشــتية عــن أملــه فــي أن ينهــي حــوار القاهــرة حالــة 

ــزة. ــة وغ ــني الضف ــام ب االنقس

وبشــأن املطالبــات مبحاكمــة إســرائيل، قــال إن محكمة 
اجلنايــات الدوليــة ســتحقق مــع األطــراف كافــة، معربا 
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عــن أملــه فــي أن حتاســب مرتكبــي االنتهــاكات بحــق 
الشــعب الفلســطيني فــي القــدس وغــزة28.

ترفــع  االحتــال  محكمــة  األســرى:  هيئــة 
حكــم األســير مــروان معــدي مــن 8 ســنوات لـــ 

ــيقل ــف ش ــه 05 أل ــاً وتغرمي 22 عام

رفعــت محكمــة االحتــالل فــي »عوفــر« حكــم األســير 
ــة  ــا مبحافظ ــدة جفن ــن بل ــاً( م ــدي )60 عام ــروان مع م
رام اهلل مــرة أخــرى، بالســجن مــن ثمانــي ســنوات إلــى 
22 عامــاً، مــع دفــع غرامــة بقيمــة )50( ألــف شــيقل.

وكان جيــش االحتــالل قــد اعتقــل األســير معــدي 
خــالل العــام 2012 بعــد توجيــه تهمــة لــه باملشــاركة 
بقتــل جنديــني إســرائيليني فــي مركــز شــرطة رام اهلل 
ــا  ــالل حينه ــة االحت ــررت محكم ــام 2000، وق ــالل ع خ
ــد  ــل املتعم ــة القت ــن تهم ــدي م ــير مع ــة األس تبرئ
ــاًء  وإدانتــه باالعتــداء علــى جنــدي، وحكمــت عليــه بن
ــي ســنوات، وكان مــن  ــك بالســجن ملــدة ثمان ــى ذل عل
ــهر  ــي ش ــير ف ــة األس ــي محكومي ــرض أن تنته املفت
ــت  ــالل كان ــة االحت متــوز مــن العــام املاضــي، إال أن نياب
ــرار  ــد ق ــتئناف ض ــام 2016 باس ــالل ع ــت خ ــد تقدم ق
احملكمــة الصــادر بحــق األســير معــدي، لكــن لــم 

ــتئناف. ــي االس ــت ف ــب الب تطل

تقدمــت  وإعالميــة،  سياســية  ضغــوط  وبعــد 
ــب  ــي بطل ــام املاض ــن الع ــهر آذار م ــالل ش ــة خ النياب
اســتئناف آخــر حملكمــة االحتــالل للبــت فــي القضيــة 
مجدداً، وقــد حــددت محكمــة االســتئناف العســكرية 
ــل  ــام 2020، أي قب ــالل ع ــار خ ــهر أي ــي ش ــة ف جلس
شــهرين مــن موعــد اإلفــراج عــن األســير، وقــررت 
قبــول اســتئناف نيابــة االحتــالل، وإدانــة األســير معــدي 
بالقتــل املتعمــد ألحــد اجلنــود واالعتــداء علــى اجلنــدي 
ــه أي  ــب ل ــم تنس ــام ل ــة االته ــأن الئح ــاً ب ــر، علم اآلخ

ــي. ــدي الثان ــق باجلن ــا يتعل ــة فيم تهم

وبنــاء علــى قــرار محكمــة االحتــالل متــت إعــادة امللــف 
لهيئــة القضــاة التــي كانــت قــد بــرأت األســير معــدي 
قبــل ذلــك مــن تهمــة القتــل املتعمــد، ومت رفــع احلكــم 
الصــادر بحــق األســير بســجنه ملــدة 22 عامــاً، باإلضافة 
إلــى دفــع تعويــض لعائــالت اجلنــود اإلســرائيليني 

بقيمــة خمســني ألــف شــيقل.

وبعــد صــدور هــذا احلكم القاســي بحــق األســير معدي، 
ــن بتقــدمي  قــام محامــي هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
اســتئناف ضــد قــرار محكمــة االســتئناف العســكرية، 
ــا  ــة العلي ــمى »احملكم ــا يس ــى م ــاس إل ــدمي التم وتق

28  اجلزيرة نت

ــك ألن  ــير، وذل ــة األس ــي قضي ــر ف ــرائيلية«، للنظ اإلس
قــرار محكمــة االســتئناف العســكرية ورد فيــه أخطــاء 

قانونيــة واضحــة تؤثــر علــى منحــى القضيــة.

ــة فــي تقريرهــا، سياســة االحتــالل  واســتنكرت الهيئ
اإلجراميــة فــي إصــدار األحــكام العاليــة، وفــرض 
ــاء  ــق أبن ــة بح ــة اجلنوني ــات املالي ــات والتعويض الغرام
ــاء  ــاز القض ــأن جه ــة ب ــطيني، الفت ــعب الفلس الش
ــاباك(  ــه )الش ــه علي ــا ميلي ــاً مل ــل وفق ــرائيلي يعم اإلس
ــاق  ــد احل ــي يتعم ــرائيلي، وبالتال ــرات اإلس ــاز اخملاب جه

ــطينيني.29 ــاه الفلس ــات جت ــرار والعقوب ــر األض أكب

ــن  ــه ع ــل اضراب ــان يواص ــر عدن ــير خض األس
الطعــام لليــوم التاســع

ــالم،  ــي س ــالل ف ــكرية لالحت ــة العس ــددت احملكم م
اليــوم اإلثنــني، اعتقــال األســير الشــيخ خضــر عدنــان 
ــر  ــدار أم ــاعة، إلص ــدة 48 س ــني، مل ــن جن ــا( م )43 عاًم

ــه. ــال إدارّي بحّق اعتق

وأكــد نــادي األســير أن األســير عدنــان يواصــل إضرابــه 
عــن الطعــام لليــوم التاســع علــى توالــي رفًضــا 
العتقالــه التعســفي، وشــرع فــي إضرابــه منــذ حلظــة 
ــى  ــع حت ــي، ويقب ــار املاض ــن أي ــي الـــ30 م ــه ف اعتقال

ــة«. ــل »اجللم ــي معتق ــوم ف الي

ــال )12(  ــرض لالعتق ــان تع ــير عدن ــى أن األس ــار إل يش
ــالل  ــجون االحت ــي س ــه ف ــا مجموع ــى م ــرة، وأمض م
ــال اإلدارّي. ــن االعتق ــا ره ــنوات معظمه ــي س ــو ثمان نح

وخــالل هــذه الســنوات خــاض أربعــة إضرابــات ســابقة، 
منهمــا ثالثــة إضرابــات رفضــا العتقالــه اإلدارّي، وخــاض 
ــدة )25(  ــتمر مل ــه، واس ــا لعزل ــام 2004 رفض ــا ع إضراب
ــتمر  ــا واس ــا ثاني ــاض إضراب ــام 2012 خ ــي ع ــا، وف يوم
ملــدة )66( يومــا، وفــي عــام 2015 ملــدة )56( يومــا، 
ــالل  ــن خ ــن م ــا، ومتكّ ــدة )58( يوم ــام 2018 مل ــي ع وف
ــه، ومواجهــة  ــل حريت هــذه املواجهــة املتكــررة مــن ني

ــررة. ــفية املتك ــه التعس اعتقاالت

درجــة  علــى  حاصــل  عدنــان  األســير  أن  يذكــر 
البكالوريــوس فــي الرياضيــات االقتصاديــة، متــزوج 
ــه  ــر أبنائ ــات، أصغ ــاء والبن ــن األبن ــعة م ــو أب لتس وه

يبلــغ مــن العمــر شــهرا، وأكبرهــم )13 عامــا(.30 

غــزة: مســؤوالن يحــذران مــن التداعيــات اخلطيــرة علــى 
البيئــة جــراء العــدوان اإلســرائيلي األخيــر

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 حــذر رئيــس املعهــد الوطنــي للبيئــة فــي غــزة أحمــد 
حلــس، مــن تداعيــات العــدوان اإلســرائيلي األخيــر 
علــى البيئــة واالنســان فــي قطــاع غــزة، خاصــة بعــد 
ــى  ــا أدى ال ــي، م ــرف الصح ــوط الص ــتهداف خط اس
ــذر  ــذي ين ــر ال ــر، األم ــى بح ــة إل ــاه العادم ــق املي تدف

ــني. ــى املواطن ــرة عل ــر كبي مبخاط

وقــال حلــس فــي حديــث لبرنامــج »ملــف اليــوم« عبــر 
تلفزيــون فلســطني: »تــرك العــدوان االســرائيلي دمــارا 
هائــال ســنعاني منــه لعــدة ســنوات، وســنحتاج جلهود 

جبــارة لترميــم وإزالــة هــذه اآلثــار”.

ولفــت إلــى الشــروع بتنفيــذ دراســة تقييــم أثــر 
بيئــي وحصــر األضــرار البيئيــة لتقييــم املشــهد علــى 
ــاه  ــجار واملي ــتهداف األش ــى اس ــيرا إل ــه، مش حقيقت
والتربــة التــي تتســحر وترتفــع درجــة حرارتهــا، بســبب 
ــل والصواريــخ والدخــان الصــادر جــراء القصــف  القناب

ــامة . ــازات الس ــن الغ ــرا م ــل كثي ــذي يحم ال

ــر  ــف مت ــن 125 أل ــر م ــق أكث ــى تدف ــس إل ــار حل وأش
ــر،  ــاحل البح ــى س ــي إل ــرف الصح ــن الص ــب م مكع
إمــا معاجلــة جزئيــا أو غيــر معاجلــة، نتيجــة مشــكلة 
احملطــات  فــي  املضخــات  متكــن  وعــدم  الكهربــاء، 

ــل. ــن العم ــة م ــآت املالي واملنش

وبــني، أن األراضــي الزراعيــة التــي تعرضــت للقصــف لم 
ــرض  ــث تتع ــل، حي ــن احملاصي ــواع م ــا أي أن ــح فيه تنج
لعمليــة فيزيائيــة كيميائيــة تقلــب التربــة احليــة التي 
تصلــح زراعتهــا أو تقــوم بحرقهــا برفــع درجــة حرارتها، 
ــة  ــواد الكيميائي ــع للم ــتهداف مصان ــى اس ــة إل إضاف
فــي القطــاع، ونتــج عــن ذلــك مــواد شــديدة الســمية.

وقــال: »إن منطقــة قطــاع غــزة تعتبــر ذات خصوصيــة 
بيئيــة مطلقــة ألن العــدوان األخيــر جــاء بعــد اكثــر من 
ــه علــى كل  ــذي ألقــى بظالل 14 عامــا مــن احلصــار، ال
املشــاريع االســتراتيجية التــي كان مــن املمكــن عبرهــا 

ترميــم وبنــاء وتطويــر الواقــع البيئــي بالقطــاع«.

التــي تشــن ضــد  املتكــررة  وأضــاف: »االعتــداءات 
ــتطع  ــم نس ــة ل ــات هائل ــا تداعي ــت له ــاع كان القط
جتــاوز بعضهــا حتــى اآلن، كمــا أن غــزة تعتبــر منطقــة 
مكتظــة مبــوارد شــحيحة فــي ظــل احلصــار الــذي مينــع 

ــاريع”. ــذ املش ــق تنفي ــي تعي ــوارد الت ــول امل دخ

ــة  ــودة البيئ ــلطة ج ــه س ــى توجي ــس ال ــرّق حل وتط
رســالة إلــى األمم املتحــدة وإلــى برنامــج البيئــة العاملــي 
ــة  ــال بعث ــا بإرس ــت مبوجبه ــدوان 2014، طالب ــد ع بع
ــراء  ــدات وخب ــزة ومع ــة بأجه ــق البيئي ــي احلقائ تقص

لكشــف حجــم التلــوث الــذي قــد يذهــب أو يختفــي 
ــام. لعــدة أي

واوضــح أن هــذه اجلهــات ردت بأنهــا ســوف ترســل 
فريقــا خــالل أيــام، إال أن االحتــالل منــع دخولــه، مــا يثير 
عالمــات اســتفهام حــول االســلحة التــي تســتخدمها 

حكومــة االحتــالل ضــد القطــاع.

مــن جهتــه، أكــد مديــر مصلحــة ميــاه بلديــات 
الســاحل منــذر شــبالق، أن ضــرب خطــوط امليــاه فــي 
القطــاع  والوقــت الــذي نحتاجــه إلصالحهــا لــه تأثيــر 
علــى قطــاع امليــاه، وقــال: ان االضــرار فــي قطــاع امليــاه  
جــراء العــدوان األخيــر كبيــرة،  وتتجــاوز األضــرار التــي 

ــدوان 2014. ــالل ع ــت خ وقع

ــة  ــتهدف مضخ ــدوان اس ــى أن الع ــبالق إل ــت ش ولف
املنتــدى، والتــي توقفــت عــن العمــل مــا اضطرنــا لضخ 
ميــاه الصــرف الصحــي للبحــر، مشــيرا إلى اســتهداف 
الطــرق الرئيســية والبنيــة التحتيــة والتــي توجــد 
حتتهــا شــبكات ميــاه وصــرف صحــي، الفتــا إلــى ضــرب 
خــط امليــاه العادمــة فــي بيــت الهيــا، والــذي يصــل إلى 
محطــة معاجلــة امليــاه فــي شــرق املدينــة، مــا ادى الــى 
توقفــه عــن العمــل ملــدة 11 يومــا، وبالتالــي االضطــرار 
ــا التــي جففــت  إلــى ضخهــا إلــى أحــواض بيــت الهي
ــفه  ــد نكتش ــا ق ــرا بيئي ــكل خط ــا سيش ــابقا، م س

الحقــا.31

املدخــل  االســتيطان هــو  وقــف  اخلارجيــة: 
اجلــّدي إلحيــاء عمليــة الســام

قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، إن ســلطات االحتــالل 
ــا  ــذ مخططاته ــي تنفي ــن ف ــابق الزم ــرائيلي تس اإلس
االســتيطانية االحتالليــة فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة 
ــوب  ــة جن ــة: منطق ــق حيوي ــالث مناط ــي ث ــة وف عام
ــس  ــوب نابل ــة جن ــا، ومنطق ــافر يط ــم ومس ــت حل بي
األرض  االســتيالء علــى مزيــد مــن  واألغــوار، عبــر 
الفلســطينية وســرقتها وقضمهــا بالتدريــج لصالــح 

ــتيطان. ــق االس تعمي

ــه  ــى أن ــني، إل ــوم االثن ــان الي ــي بي ــة ف ــت اخلارجي ولفت
ــل  ــالل قب ــال أقدمــت ســلطات االحت ــى ســبيل املث عل
ســنوات علــى إقامــة بــؤرة عشــوائية فــي خربــة 
الســويدة باألغــوار الشــمالية كواحــدة مــن أربــع 
بــؤر اســتيطانية عشــوائية بنيــت علــى سلســلة 
ــع  ــع مبوق ــوار تتمت ــى األغ ــة عل ــة مطل ــة مرتفع جبلي
اســتراتيجي، وأصبحــت اليــوم مســتوطنة زراعيــة 
بأبنيــة اســمنتية تســيطر عــن مــا يزيــد عــن 25 ألــف 

31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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دومن مــن املراعــي الفلســطينية، كمــا أقدمــت ســلطات 
االحتــالل واملســتوطنني علــى إقامــة بــؤرة اســتيطانية 
عشــوائية جديــدة علــى قمــة جبــل صبيــح فــي 
بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، واســتمرار عمليــات جتريــف 
ــؤرة  ــذه الب ــت ه ــدف تثبي ــطينية به ــي الفلس األراض
وشــق شــارع اســتعماري خلدمتهــا، إضافــة إلــى البــؤرة 
العشــوائية التــي أقيمــت علــى أراضــي بلدة بيــت دجن 
فــي نفــس املنطقــة والتــي تلتهــم آالف الدومنــات مــن 
األراضــي الفلســطينية وحتــرم املواطنــني حقهــم فــي 

ــتخدامها. ــا واس ــول إليه الوص

الهجمــات  مــع  يترافــق  ذلــك  كل  البيــان:  وتابــع 
ــرى  ــدات وق ــى بل ــة عل ــداءات اليومي ــة واالعت املتواصل
منطقــة جنــوب نابلــس والتــي تنطلــق مــن بــؤر 
ــال والهضــاب فــي  اإلرهــاب املنتشــرة علــى قمــم اجلب
ــدث  ــا يح ــو م ــهار«، وه ــؤرة »يتس ــة ب ــة خاص املنطق

ــا. ــافر يط ــي مس ــاً ف أيض

وأدانــت الــوزارة التغــول االســتيطاني االســتعماري 
دولــة  أرض  فــي  الســاعة  مــدار  علــى  املتواصــل 
ــة  ــة الغربي ــاً للضف ــاً زاحف ــره ضم ــطني، وتعتب فلس
احملتلــة، وإمعانــاً فــي تقويــض أيــة فرصــة إلقامــة دولــة 
ــا  ــيادة بعاصمته ــاة وذات س ــة للحي ــطينية قابل فلس
القــدس الشــرقية، وهــو مــا يؤكــد مــن جديــد أن 
االســتيطان هــو مشــروع االحتــالل امليدانــي املتواصــل 
ــق  ــة لتحقي ــة الرامي ــود الدولي ــب اجله ــر وتخري لتدمي
الســالم علــى أســاس مبــدأ حــل الدولتــني، مبعنــى أن 
وقــف االســتيطان يُشــكل اختبــاراً ملصداقيــة املواقــف 
الدوليــة املعلنــة حلــل الصــراع، ومــدى توفــر اإلرادة 

ــالم. ــق الس ــدن لتحقي ــدى إدارة باي ــة ل اجلدي

وأكــدت أن عــدم فــرض عقوبــات دوليــة علــى إســرائيل 
بســبب انتهاكاتهــا واســتيطانها يشــجعها علــى 
التمــادي فــي نهــب وســرقة األرض الفلســطينية 

ــة.32 ــالم الدولي ــدي إرادة الس وحت

الثاثاء 2021/6/8

االحتــال يهــدم جتمعــاً بدويــاً فــي »معرجــات« 
أريحــا ومســتوطنون يجرفــون حيــاً قدميــاً قــرب 

احلــرم اإلبراهيمــي 

بدويــاً  هدمــت ســلطات االحتــالل، أمــس، جتمعــاً 
بأكملــه مبنطقــة املعرجــات فــي محافظــة أريحــا، فــي 
ــرب  ــاً ق ــاً تاريخي ــتوطنون حي ــرف مس ــذي ج ــت ال الوق
ــل،  ــة اخللي ــة مبدين ــدة القدمي ــي، بالبل ــرم اإلبراهيم احل

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأقامــوا بــؤرة اســتيطانية علــى مقربــة مــن نبــع ميــاه 
عــني احللــوة فــي األغــوار الشــمالية، وشــرعوا بإقامــة 
ــى  ــياً عل ــاً مقدس ــرت مواطن ــا أجب ــا، كم ــق إليه طري

ــه.  هــدم منزل

ففــي منطقــة املعرجــات شــمال أريحــا، هدمــت 
بدويــاً لعــرب الكعابنــة. ســلطات االحتــالل جتمعــاً 

ــالل  ــوات االحت ــة: إن ق ــارس كعابن ــط ف ــال الناش وق
ــة  ــي منطق ــام، ف ــر أغن ــاكن و6 حظائ ــت 4 مس هدم

املعرجــات. 

ــود  ــة تع ــآت املهدوم ــاكن واملنش ــى أن املس ــار إل وأش
للمواطنــني: محمــود ســالم الظويعــي الكعابنــة، 
عــدم  بحجــة  وغالــب،  وســالم،  عــودة،  وأبنائــه: 

الترخيــص، دون إخطــار مســبق بنيــة الهــدم. 

ولفــت إلــى أن قــوات االحتــالل اســتولت علــى املنشــآت 
املهدمة. 

ــم  ــا، ل ــة: »دمرون ــودة الكعابن ــن ع ــال املواط ــدوره، ق ب
ــني«. ــردوا القاطن ــس، وش ــر املالب ــا غي ــق لن يب

وقــال الكعابنــة: إن أربــع عائــالت تضــم 25 فــرداً، 
أغلبهــم مــن األطفــال كانــوا يســكنون فــي التجمــع 
ــأوى«. ــال م ــراء ب ــي الع ــم اآلن ف ــل، جميعه ــذي أزي »ال

وفــي مدينــة اخلليــل، جــرف مســتوطنون حيــاً تاريخيــاً 
قــرب احلــرم اإلبراهيمــي بالبلــدة القدميــة.

ــي  ــة ف ــرة القانوني ــر الدائ ــن مدي ــق جحش ــاد توفي وأف
ــة  ــت حماي ــتوطنني حت ــأن مس ــل ب ــار اخللي ــة إعم جلن
جيــش االحتــالل، شــرعوا بتجريــف مــا مســاحته 400 
متــر مربــع فــي حــوش قفيشــة وشــريف، الــذي قطنته 
باإلضافــة للعائلتــني املذكورتــني عائلتــا الفاخــوري وأبــو 
ســنينة، قــرب احلــرم اإلبراهيمــي بالبلــدة القدميــة 
ــات  ــياق عملي ــي س ــك ف ــل، وذل ــة اخللي ــط مدين وس
ــد التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــالل باملدينــة  التهوي

ــة. 33 القدمي

علــى  تصــّوت  اإلســرائيلية  “الكنيســت« 
املقبــل األحــد  اجلديــدة  احلكومــة 

أعلــن رئيــس »الكنيســت« اإلســرائيلية ياريــف ليفــني، 
اليــوم الثالثــاء، أن تنصيــب احلكومــة اجلديــدة وعرضهــا 
ــوم األحــد املقبــل  للتصويــت لنيــل الثقــة، ســيكون ي
ــران اجلــاري. وستشــهد اجللســة أيًضــا  املوافــق 13 حزي

انتخــاب الرئيــس اجلديــد للكنيســت الـــ24.

33  جريدة األيام
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وكان ليفــني قــد أكــد فــي وقــت ســابق أن رئيــس حــزب 
ــكيل  ــن تش ــن م ــد، متك ــر لبي ــتقبل« يائي ــاك مس »هن
ــدة، بعــد االتفــاق مــع أحــزاب معســكر  حكومــة جدي
برئاســة  »ميينــا«  أحــزاب:  التــي تضــم  »التغييــر« 
نفتالــي بينــت، و«أمــل جديــد« برئاســة جدعون ســاعر، 
و«العمــل« برئاســة ميــراف ميخائيلــي، و«ميرتــس« 
برئاســة متــار زاندبــرغ، و«إســرائيل بيتنــا« برئاســة 
افيغــدور ليبرمــان، والقائمــة العربيــة املوّحــدة برئاســة 

ــتقبل”. ــاك مس ــى »هن ــة إل ــاس، باإلضاف ــور عب منص

وأعلــن عضــو الكنيســت نيــر أوربــاخ، مــن حــزب 
ــي أعقــاب  ــك ف ــد احلكومــة، وذل ــرر تأيي ــه ق ــا« أن »ميين
ضغــوط شــديدة مارســها رئيــس الــوزراء بنيامــني 
ــن  ــه م ــة« علي ــة الديني ــزب »الصهيوني ــو، وح نتنياه
ــدة، وبالتالــي يتوقــع أن  أجــل معارضــة احلكومــة اجلدي
حتصــل احلكومــة اجلديــدة علــى دعــم أغلبيــة 61 عضــو 

ــت. كنيس

بثقــة  اجلديــدة  احلكومــة  حظيــت  حــال  وفــي 
بالتنــاوب مــا بــني بينــت  »الكنيســت«، ســتكون 
ولبيــد، علــى أن يتولــى رئاســة الــوزراء أواًل بينــت، فــي 
ــر  ــة ووزي ــوزراء بالوكال ــس ال ــد رئي ــيكون لبي ــني س ح

اخلارجيــة.34

ــر  ــة لتوفي ــوة مهم ــار خط ــط املنط ــادة خ ــم: إع غني
ــزة ــى غ ــرائيلي عل ــدوان اإلس ــد الع ــاه بع ــات املي خدم

أكــد رئيــس ســلطة امليــاه مــازن غنيــم أن إعــادة 
ــوة  ــزة خط ــة غ ــرق مدين ــار ش ــط املنط ــغيل خ تش
حيويــة لتعزيــز خدمــات امليــاه فــي املدينــة التــي 
ألــف نســمة، وذلــك بعــد  يقطنهــا حوالــي 700 
ــدوان  ــالل الع ــغ خ ــكل بال ــي بش ــط الرئيس ــرر اخل تض
ــزود أكثــر مــن 40  اإلســرائيلي علــى القطــاع، والــذي ي

ــة. ــكان املدين ــن س ــة م باملئ

ــاء  ــة قــام بهــا اليــوم الثالث وأوضــح غنيــم خــالل جول
ــررة  ــة املتض ــق املائي ــد املراف ــزة لتفق ــة غ ــي مدين ف
مــن العــدوان اإلســرائيلي، أن اســتعادة خدمــات امليــاه 
عــودة  األولويــة لضمــان  هــي  الصحــي  والصــرف 
خدمــة امليــاه والصــرف الصحــي للســكان مــن خــالل 
تضافــر جهــود ســلطة امليــاه والشــركاء فــي البلديــات 
ومصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل فــي الظــروف 

ــة. الصعب

وتفقــد غنيــم محطــة حتليــة ميــاه البحــر فــي 
ــن 200  ــر م ــزود أكث ــي ت ــزة والت ــمال غ ــة ش محافظ
ألــف مــن الســكان بامليــاه احملــالة، بعــد إعادة تشــغيلها 
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ــاء  ــاع الكهرب ــر انقط ــرائيلي إث ــدوان اإلس ــب الع عق
ــة،  ــغيل والصيان ــم التش ــول الطواق ــدرة وص ــدم ق وع
وهــو مــا أثــر علــى كميــة ونوعيــة امليــاه املــزودة 

للمناطــق املســتفيدة واألكثــر احتياجــا.

وأكــد أن توقــف محطــات التحليــة واملعاجلــة عــن 
العمــل خــالل فتــرة العــدوان كان لــه بالــغ األثــر علــى 
ــة  ــات املالئم ــر اخلدم ــة وتوفي ــة والصحي ــة البيئي احلال

ــي. ــرف الصح ــاه والص ــي املي ــي قطاع ــكان ف للس

ــات إصــالح الشــبكات  ــاه أن عملي وقــدرت ســلطة املي
وخطــوط امليــاه املتضــررة بحاجــة ألكثــر مــن 16 مليون 

دوالر أميركــي.35

األربعاء 2021/6/9

ــي«  ــل الصح ــان العم ــم » جل ــال يقتح االحت
ــهر ــدة 6 أش ــا م ــرر إغاقه ــرة ويق بالبي

اقتحــم جيــش االحتــالل االســرائيلي فجــر اليــوم 
األربعــاء، املقــر الرئيســي ملؤسســة جلــان العمــل 
الصحــي مبدينــة البيــرة، وألصــق قــراراً علــى مدخلهــا 

ــد. ــة للتجدي ــهر قابل ــتة أش ــدة س ــا مل بإغالقه

ــال  ــي اتص ــودة ف ــذى ع ــة ش ــرة املؤسس ــرت مدي وذك
ــاب  ــروا الب ــالل فج ــود االحت ــا«، أن جن ــع »وف ــي م هاتف
الرئيســي للمؤسســة وحطمــوا معظــم محتوياتهــا، 

ــني. ــب املوظف ــن مكات ــيب م ــادروا 4 حواس وص

وأضافــت، أن قــرار االحتــالل باإلغــالق يأتــي حتــت ذرائــع 
ــو  ــام ه ــذا االقتح ــى أن ه ــة إل ــة، الفت ــة« واهي »أمني
ــي للمؤسســة خــالل الشــهرين املاضيــني، حيــث  الثان
داهمهــا االحتــالل فــي الثامــن مــن آذار/ مــارس املاضــي 

ــيب. ــا 7 حواس ــادر حينه وص

ــى  ــا حت ــتواصل عمله ــة س ــودة: »املؤسس ــت ع وتابع
ــه  ــل من ــر للعم ــكان آخ ــن م ــث ع ــرت للبح وإن اضط

ــة”. ــرة القادم ــالل الفت خ

يشــار إلــى أن املؤسســة تأسســت عــام 1985، وتعمــل 
علــى تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة لكافة شــرائح 

اجملتمــع وخاصــة الفقــراء واملهمشــني.36

االحتــالل يواصــل تصعيــد انتهاكاتــه: إغــالق مؤسســة 
صحيــة وإصابــة 3 شــبان بالرصــاص واعتقــال 20 

ــى” ــام »األقص ــا واقتح مواطن

35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
36  جريدة احلياة اجلديدة
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ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أغلق
ــة رام اهلل  مؤسســة جلــان العمــل الصحــي فــي مدين
بقــرار عســكري، واعتقلــت 20 مواطنــا مــن أرجــاء 
مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة، وأصابــت آخريــن فــي 
طوبــاس، فيمــا واصــل املســتوطنون اقتحاماتهــم 
للمســجد األقصــى املبــارك، ونفذوا مســيرة اســتفزازية 
ــوم  ــي ي ــة، ف ــدس احملتل ــن الق ــة م ــدة القدمي ــي البل ف

ــتوطنيه.37 ــالل ومس ــاكات االحت ــن انته ــد م جدي

طوبــاس  فــي  بالرصــاص  شــبان   3 إصابــة 
الضفــة مــن  مواطنًــا   02 واعتقــال 

أصيــب ثالثــة شــبان بالرصــاص احلــي، أحدهــم بجــروح 
ــوات  ــام ق ــالل اقتح ــران، خ ــان آخ ــل اثن ــرة، واعتق خطي

ــاس. االحتــالل اإلســرائيلي مدينــة طوب

وقــال شــهود عيــان إن مواجهــات اندلعــت فــي املدينــة 
عقــب اقتحــام قــوات االحتــالل، التــي أطلقــت الرصاص 
احلــي وقنابــل الغــاز باجتــاه الشــبان، مــا أدى إلــى إصابــة 
ثالثــة منهــم بالرصــاص احلــي فــي احلــوض وفــي اليــد، 

نقلــوا إثرهــا إلــى املستشــفى.

واعتقلــت قــوات االحتــالل 20 مواطنـًـا مــن عــدة مناطق 
رام اهلل، اعتقــل جيــش االحتــالل 6  بالضفة، ففــي 
ــا  ــة أم صف ــن قري ــبان م ــة ش ــم أربع ــني، بينه مواطن
ــم:  ــا وه ــث مبحتوياته ــم والعب ــة منازله ــد مداهم بع
ــح  ــد ناج ــا(، ومج ــرة )24 عاًم ــد طناط ــور محم منص
طناطــرة )17 عاًمــا( وهــو طالــب فــي الثانويــة العامــة، 
وبــراء أســامة حمــد )20 عاًمــا(، ومأمــون عصــام صبــاح 
)21 عاًمــا(، واملواطــن عبــد الكــرمي زيــادة )60 عاًمــا( بعــد 
ــوات  ــت ق ــا اعتقل ــي بيتونيا. كم ــه ف ــة منزل مداهم
االحتــالل الشــاب رأفــت أبــو عجينــة مــن قريــة خربثــا 
بنــي حــارث غــرب مدينــة رام اهلل، بعــد اقتحــام مــكان 
عملــه بحــي »املهلــل« فــي قريــة ديــر قديــس القريبــة.

ــني  ــالل املواطن ــوات االحت ــت ق ــاس، اعتقل ــي طوب وف
أســيد شــفيق توفيــق خــراز )33 عاًمــا(، ونــادر مصطفى 
داهمــت  أن  بعــد  عاًمــا(،   47( صوافطــة  محمــد 

منزليهمــا.

وفــي اخلليــل، اعتقــل االحتــالل الفتــى أحمــد عمــاد أبــو 
شــرار )13 عاًمــا(، وآدم بســام بنــات بعــد تفتيــش منــازل 
ذويهمــا والعبــث مبحتوياتهــا مبخيــم العــروب، واملواطــن 
ــي  ــام ف ــه باألغن ــاء رعي ــرة، أثن ــحادة مخام ــح ش مصل

منطقــة مغايــر العبيــد شــرق يطــا.

ــور  ــالل العم ــاض ط ــاب ري ــالل الش ــل االحت ــا اعتق كم
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)20 عاًمــا( بعــد مداهمــة منــزل ذويــه فــي بلــدة تقــوع 
شــرق مدينــة بيــت حلــم.

وفــي نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، املواطــن أســيد 
ــه  ــت منزل ــد أن داهم ــالم، بع ــة س ــن قري ــتية م اش

ــته. وفتش

االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
ــا(،  ســتة مواطنــني، هــم: غــازي بــدر اخلطيــب )28 عاًم
ومحمــد راشــد ســالم )22 عاًمــا(، وقصــي حامــد عامــر 
ــن  ــا(، م ــادي )16 عاًم ــقيقه ف ــا(، وش ــب )19 عاًم اخلطي
بلــدة حزمــا، وفــؤاد الرجبــي، ومحمــد الرجبــي مــن حــي 

بطــن الهــوى فــي ســلوان.

اســتفزازية  األقصــى ومســيرة  املســجد  اقتحــام 
طنن للمســتو

واقتحــم مســتوطنون، ســاحات املســجد األقصــى 
ــرة  ــت دائ ــالل. وأوضح ــرطة االحت ــة ش ــارك، بحماي املب
األوقــاف اإلســالمية بالقدس احملتلــة، أن 138 مســتوطنًا 
ــوالت  ــذوا ج ــى، ونف ــجد األقص ــات املس ــوا باح اقتحم

ــتفزازية. اس

وأبعــدت ســلطات االحتــالل عضــو أقليــم القــدس فــي 
حركــة فتــح عــوض الســالمية، عــن حــي الشــيخ جــراح 
ــلوان،  ــدة س ــي بل ــوى ف ــن اله ــي بط ــدس وح ــي الق ف

ملــدة 15 يوًمــا، بعــد أن ســلمته قــرارًا باإلبعــاد.

وشــارك نحــو 100 مســتوطن، مســاء اليــوم، فــي 
ــة  ــدة القدمي ــات البل ــت طرق ــتفزازية جاب ــيرة اس مس
فــي القــدس احملتلــة، حتــت حمايــة مشــددة مــن قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي، وقــال شــهود عيــان لـ«وفــا«، إن 
ــاب  ــرورًا بب ــني م ــوق القطان ــن س ــت م ــيرة انطلق املس

ــواد. ــارع ال ــة وش حط

االحتــالل  قــوات  أن  العيــان  شــهود  وأضــاف 
ــة  ــت حرك ــاب وأعاق ــو دي ــري أب ــاب صب ــت الش اعتقل
احلمايــة  توفيرهــا  خــالل  املقدســيني،  املواطنــني 
ــت  ــد أغلق ــالل ق ــرطة االحت ــتوطنني. وكانت ش للمس
احملــال التجاريــة مــن منطقــة »الهوســبيس« حتــى آخر 
شــارع الــواد بالقــدس احملتلــة، اســتعدادًا للمســيرة.

ــى  ــتولي عل ــا ويس ــي يط ــي ف ــرف أراض ــال يج االحت
ــل ــي اخللي ــة ف ــل صراف ــن مح ــوال م أم

ــافر  ــني مبس ــارعني زراعي ــالل، ش ــات االحت ــت آلي وجرف
ــل. ــوب اخللي ــا جن يط

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اجل ــد منس وأك
ــور أن  ــب اجلب ــل رات ــوب اخللي ــتيطان جن ــدار واالس اجل
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ــق  ــذي ش ــي ال ــارع الزراع ــت الش ــالل جرف ــوات االحت ق
منــذ عــام 2019 والرابــط بــني بلــدة يطــا وخلــة الضبــع 
مبســافر يطــا والــذي أخطــر بالتجريــف قبــل أســبوع، 

ــافر. ــم باملس ــعب البط ــارع ش ــت ش ــا جرف كم

ــوال  ــى أم ــرائيلي، عل ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق واس
ــا  ــل. كم ــي اخللي ــة ف ــل صراف ــن مح ــتندات م ومس
ــي  ــالل أراض ــلطات االحت ــة لس ــم تابع ــحت طواق مس

ــمالية. ــوار الش ــة« باألغ ــة »احلم ــي خرب ف

ويقتحــم بلــدة سبســطية وأحيــاء فــي نابلــس 
وطولكــرم

ــدة سبســطية شــمال  واقتحمــت قــوات االحتــالل، بل
ــرب  ــة غ ــة األثري ــي املنطق ــرت ف ــس، وانتش ــرب نابل غ
البلــدة، كمــا اقتحمــت املنطقــة الشــرقية مــن مدينــة 
نابلــس، وانتشــرت فــي محيــط »مقــام يوســف«، 
وســط إطــالق قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة، 
ــاق. ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــدد م ــة ع ــا أدى إلصاب م

واقتحمــت قــوات االحتــالل، احلــي الغربــي فــي مدينــة 
ــا  ــق خالله ــات أطل ــدالع مواجه ــا أدى الن ــرم، م طولك
املســيل  والغــاز  الصــوت  قنابــل  االحتــالل  جنــود 

ــوع. للدم

ــة  ــة املقام ــة احلديدي ــالل، البواب ــوات االحت ــت ق وأغلق
ــان،  ــي حس ــراوة بن ــدة ق ــي لبل ــل الرئيس ــرب املدخ ق
واملؤديــة إلــى عــدة قــرى وبلــدات غــرب مدينة ســلفيت، 
مــا تســبب فــي أزمــة مروريــة خانقــة وعرقلــة حلركــة 
الغربيــة  والبلــدات  القــرى  فــي  املواطنــني  تنقــل 

ــة. للمحافظ

مســتوطنون يشــرعون ببنــاء بــؤرة اســتيطانية غــرب 
بيــت حلــم

وشــرع مســتوطنون ببنــاء بــؤرة اســتيطانية فــي أراض 
ــة  ــرب محافظ ــني غ ــر ونحال ــي اخلض ــني بلدت ــع ب تق
بيــت حلــم، مــن خــالل نصــب »كرافانــات« فــي منطقــة 
»بانيــاس« تعــود ملواطنــني مــن بلدتــي اخلضــر ونحالــني، 
ــة  ــد مــن األراضــي الزراعي بهــدف االســتيالء علــى مزي
و«دانيــال«  عيليــت«  »بيتــار  مبســتوطنتي  وربطهــا 

ــني.38 ــي املواطن ــى أراض ــني عل املقامت

القواســمي: انتقــاد وجتــرمي نظــام »األبارتهايــد« 
اإلســرائيلي ليــس معــاداة لليهوديــة والســامية

قــال عضــو اجمللــس الثــوري، املتحــدث الرســمي باســم 
حركــة »فتــح« أســامه القواســمي، إن علــى إســرائيل 

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــذي  ــد« ال ــام األبارتهاي ــاد نظ ــط انتق ــن رب ــف ع الك
تفرضــه علــى شــعبنا، واحتاللهــا االســتعماري، مبعــادة 

ــامية. ــة والس اليهودي

ــاء،  ــوم األربع ــه، الي ــان ل ــي بي ــمي ف ــاف القواس وأض
ــدون  ــرى ينتق ــركا ودول أخ ــي أمي ــود ف ــة اليه أن أغلبي
ويرفضــون االحتــالل ونظــام »األبارتهايــد« اإلســرائيليني، 
فهــل هــؤالء اليهــود هــم أيضــا ضــد اليهوديــة 

والســامية؟

ــا  ــن وراءه ــة م ــة الصهيوني ــرائيل واحلرك ــد أن إس وأك
الــى تعميــق االحتــالل وشــرعنته، حتــت  تهدفــان 
غطــاء الديــن ومعــاداة الســامية، األمــر الــذي لــم يعــد 
ــم، مضيفــا أن املســيرات  ــى شــعوب العال ــي عل ينطل
الضخمــة واإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي 
اإلســرائيلي  االحتــالل  يفعلــه  مــا  انتقــدت  التــي 
ــل  ــركا، دلي ــي أمي ــة ف ــعبنا وخاص ــى ش ــه عل وعدوان
قــوي علــى أن الشــعوب ترفــض ربــط انتقــاد االحتــالل 
اخملالــف للشــرعية الدوليــة وعدوانــه واحتاللــه لدولــة 

ــة.39 ــامية واليهودي ــاداة الس ــطني، مبع فلس

مســتوطنون يشــرعون ببنــاء بؤرة اســتيطانية 
غــرب بيــت حلم

بــؤرة  ببنــاء  االربعــاء،  اليــوم  مســتوطنون  شــرع 
اســتيطانية فــي أراض تقــع بــني بلدتــي اخلضــر ونحالني 

ــم. ــت حل ــة بي ــرب محافظ غ

وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
فــي بيــت حلم حســن بريجيــة ملراســلنا، إن مســتوطنني 
ــب  ــالل نص ــن خ ــتيطانية م ــؤرة اس ــة ب ــرعوا بإقام ش
ــني  ــود ملواطن ــاس« تع ــة »باني ــي منطق ــات« ف »كرافان

مــن بلدتــي اخلضــر ونحالــني.

بهــدف  يأتــي  اإلجــراء  هــذا  أن  بريجيــة  وأضــاف 
االســتيالء علــى مزيــد مــن األراضــي الزراعيــة وربطهــا 
مبســتوطنتي »بيتــار عيليــت« و«دانيــال« املقامتــني 

علــى اراضــي املواطنــني.40

ــة فصــل  ــا أنهــا دول ”اخلارجيــة«: اســرائيل تُثبــت يومي
عنصــري

ــت  ــرائيل تُثب ــني، إن إس ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي قال
ــاول  ــري، وحت ــل عنص ــة فص ــا دول ــوم أنه ــد ي ــا بع يومي
ــيطرة  ــة والس ــود واملواجه ــر إرادة الصم ــاد وكس إخم

ــطينية. ــال الفلس ــي االجي ــى وع عل

39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأضافــت اخلارجيــة فــي بيــان صحفــي اليــوم األربعــاء، 
ــالل  ــلطات االحت ــدم س ــد دون أن تق ــوم واح ــر ي »ال مي
ــيات  ــا ميليش ــا فيه ــة مب ــا اخملتلف ــرائيلي واذرعه اإلس
املســتوطنني ومنظماتهــم االرهابيــة املســلحة، علــى 
ارتــكاب اجلرائــم واالعتــداءات االســتفزازية بحــق أبنــاء 

ــعبنا«. ش

وأكــدت أن هــذا املشــهد االحتــالل البشــع الــذي 
ــى  ــيؤدي إل ــطينيني، س ــاة الفلس ــى حي ــيطر عل يس
نتيجــة واحــدة وهــي تكريــس نظــام الفصــل العنصري 
»االبرتهايــد« فــي فلســطني احملتلــة، لتترســخ إســرائيل 
ــل  ــي، وفص ــتيطان احالل ــة اس ــالل، ودول ــة احت كدول
عنصــري قائــم على تطبيــق قانــون مدني لإلســرائيليني 
ــاد  ــكرية الضطه ــر عس ــني واوام ــتوطنني، وقوان واملس
ــر العرقــي،  ــى التطهي ــم عل وقمــع الفلســطينيني قائ
ــكانية  ــات الس ــل التجمع ــري، وحتوي ــر القس والتهجي
ــرة  ــجون كبي ــبه بس ــازل أش ــى مع ــطينية ال الفلس
مفصولــة عــن بعضهــا أســوأ مــن تلــك التــي كانــت 
ــري،  ــل العنص ــام الفص ــان نظ ــا اب ــوب افريقي ــي جن ف
ومتييــز عنصــري ممنهــج علــى اســاس اجلنســية والعــرق 
والقوميــة، وغيرهــا مــن أشــكال وأوجــه أنظمــة 
القانــون  وتعريفاتهــا حســب  العنصريــة  الفصــل 

ــي. الدول

وقالــت اخلارجيــة فــي بيانهــا، إن هــذا اجلوهــر العنصــري 
ــطح،  ــى الس ــو عل ــح يطف ــرائيلي أصب ــالل اإلس لالحت
ــادة  ــد الق ــل عدي ــن قب ــاش م ــث ونق ــدار حدي ــات م وب
الدوليــني واملســؤولني األمميــني وكبريــات الصحــف 
ــة  ــا االميركي ــا فيه ــة مب ــالم العاملي ــر واالع ودور النش
واالســرائيلية، كذلــك بعــض املســؤولني واجلهــات 
واملنظمــات احلقوقيــة واالنســانية داخــل اســرائيل 

ــها. نفس

وشــددت علــى أهميــة ترســيخ هــذا املفهــوم وتثبيتــه 
فــي عقــل وفكــر وأدبيــات األفــراد والــدول، حتــى 
يتســنى بعــد ذلــك االنتقــال الســريع إلــى تبنــي 
إجــراءات وقــرارات أمميــة جُتيــز اتخــاذ خطــوات عقابيــة 
ضــد دولــة الفصــل العنصــري واالحاللــي اســرائيل، دون 

ــكيك. ــردد أو تش أي ت

وأكــدت اخلارجيــة أنهــا تقــود هــذا التوجــه، عبــر عملها 
اليومــي مــع دول العالــم وعبــر بعثاتهــا اخملتلفــة 
واملنتشــرة فــي كل أرجــاء املعمــورة، بالتنســيق مــع كل 
ــاث  ــات واألبح ــاب الدراس ــة وأصح ــراف ذات الصل األط
خاصــة القانونيــة منهــا، التــي تؤكــد عنصريــة دولــة 

ــالل.41 االحت

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة فصــل  ــا أنهــا دول ”اخلارجيــة«: اســرائيل تُثبــت يومي
عنصــري

ــت  ــرائيل تُثب ــني، إن إس ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي قال
ــاول  ــري، وحت ــل عنص ــة فص ــا دول ــوم أنه ــد ي ــا بع يومي
ــيطرة  ــة والس ــود واملواجه ــر إرادة الصم ــاد وكس إخم

ــطينية. ــال الفلس ــي االجي ــى وع عل

وأضافــت اخلارجيــة فــي بيــان صحفــي اليــوم األربعــاء، 
ــالل  ــلطات االحت ــدم س ــد دون أن تق ــوم واح ــر ي »ال مي
ــيات  ــا ميليش ــا فيه ــة مب ــا اخملتلف ــرائيلي واذرعه اإلس
املســتوطنني ومنظماتهــم االرهابيــة املســلحة، علــى 
ارتــكاب اجلرائــم واالعتــداءات االســتفزازية بحــق أبنــاء 

ــعبنا«. ش

وأكــدت أن هــذا املشــهد االحتــالل البشــع الــذي 
ــى  ــيؤدي إل ــطينيني، س ــاة الفلس ــى حي ــيطر عل يس
نتيجــة واحــدة وهــي تكريــس نظــام الفصــل العنصري 
»االبرتهايــد« فــي فلســطني احملتلــة، لتترســخ إســرائيل 
ــل  ــي، وفص ــتيطان احالل ــة اس ــالل، ودول ــة احت كدول
عنصــري قائــم على تطبيــق قانــون مدني لإلســرائيليني 
ــاد  ــكرية الضطه ــر عس ــني واوام ــتوطنني، وقوان واملس
ــر العرقــي،  ــى التطهي ــم عل وقمــع الفلســطينيني قائ
ــكانية  ــات الس ــل التجمع ــري، وحتوي ــر القس والتهجي
ــرة  ــجون كبي ــبه بس ــازل أش ــى مع ــطينية ال الفلس
مفصولــة عــن بعضهــا أســوأ مــن تلــك التــي كانــت 
ــري،  ــل العنص ــام الفص ــان نظ ــا اب ــوب افريقي ــي جن ف
ومتييــز عنصــري ممنهــج علــى اســاس اجلنســية والعــرق 
والقوميــة، وغيرهــا مــن أشــكال وأوجــه أنظمــة 
القانــون  وتعريفاتهــا حســب  العنصريــة  الفصــل 

ــي. الدول

وقالــت اخلارجيــة فــي بيانهــا، إن هــذا اجلوهــر العنصــري 
ــطح،  ــى الس ــو عل ــح يطف ــرائيلي أصب ــالل اإلس لالحت
ــادة  ــد الق ــل عدي ــن قب ــاش م ــث ونق ــدار حدي ــات م وب
الدوليــني واملســؤولني األمميــني وكبريــات الصحــف 
ــة  ــا االميركي ــا فيه ــة مب ــالم العاملي ــر واالع ودور النش
واالســرائيلية، كذلــك بعــض املســؤولني واجلهــات 
واملنظمــات احلقوقيــة واالنســانية داخــل اســرائيل 

ــها. نفس

وشــددت علــى أهميــة ترســيخ هــذا املفهــوم وتثبيتــه 
فــي عقــل وفكــر وأدبيــات األفــراد والــدول، حتــى 
يتســنى بعــد ذلــك االنتقــال الســريع إلــى تبنــي 
إجــراءات وقــرارات أمميــة جُتيــز اتخــاذ خطــوات عقابيــة 
ضــد دولــة الفصــل العنصــري واالحاللــي اســرائيل، دون 

ــكيك. ــردد أو تش أي ت
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وأكــدت اخلارجيــة أنهــا تقــود هــذا التوجــه، عبــر عملها 
اليومــي مــع دول العالــم وعبــر بعثاتهــا اخملتلفــة 
واملنتشــرة فــي كل أرجــاء املعمــورة، بالتنســيق مــع كل 
ــاث  ــات واألبح ــاب الدراس ــة وأصح ــراف ذات الصل األط
خاصــة القانونيــة منهــا، التــي تؤكــد عنصريــة دولــة 

ــالل.42 االحت

831 مستوطنا يقتحمون »األقصى”

ســاحات  األربعــاء،  اليــوم  مســتوطنون،  اقتحــم 
ــة شــرطة االحتــالل  املســجد األقصــى املبــارك، بحماي

اإلســرائيلي.

وأوضحــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس احملتلــة، 
بــأن 78 مســتوطنا و60 طالبــا يهوديــا، اقتحمــوا باحات 

املســجد األقصــى، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية.

ــجد  ــات املس ــوا باح ــتوطنني، اقتحم ــت أن املس وأضاف
ــات،  ــكل مجموع ــى ش ــة، عل ــاب املغارب ــة ب ــن جه م

ــوم. ــكل« املزع ــن »الهي ــروحات ع ــوا ش وتلق

االحتالل ميسح أراضي في األغوار الشمالية

االحتــالل  لســلطات  تابعــة  طواقــم   مســحت 
ــوار  ــة« باألغ ــة »احلم ــي خرب ــي ف ــاء، أراض ــوم األربع الي

ــمالية.  الش

وقــال مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس، 
ــوار  ــة« باألغ ــم »احلم ــالل داه ــارات، إن االحت ــز بش معت
ــة مــن  ــات مســح ألراض قريب الشــمالية وأجــرى عملي
ــات.43 ــرات الدومن ــاحتها بعش ــدر مس ــني تق ــام املواطن خي

ــؤرة  ــنوات ب ــذ س ــون من ــتوطنني يقيم ــر أن مس يذك
اســتيطانية قــرب خيــام املواطنــني فــي »احلمــة«، 

ويضيقــون عليهــم فــي كافــة مجــاالت احليــاة.44

فــي  األثريــة  املنطقــة  يقتحــم  االحتــال 
سبســطية

اقتحمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
بلــدة سبســطية شــمال غــرب نابلــس، وانتشــرت فــي 

املنطقــة األثريــة غــرب البلــدة.

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم لـ«وفــا«، 
ــة  ــة محمل ــات العســكرية، وحافل إن عــددا مــن املركب
ــاحة  ــل الس ــت مداخ ــدة وأغلق ــت البل ــود اقتحم باجلن
ــون  ــم يحمل ــود وه ــول اجلن ــث جت ــا، حي ــة فيه األثري

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
43  جريدة احلياة اجلديدة

44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة.45 ــن املنطق ــط ع خرائ

االحتال ميسح أراضي في األغوار الشمالية

ــوم  ــالل الي ــلطات االحت ــة لس ــم تابع ــحت طواق مس
باألغــوار  »احلمــة«  خربــة  فــي  أراضــي  األربعــاء، 

الشــمالية. 

وقــال مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس، 
ــوار  ــة« باألغ ــم »احلم ــالل داه ــارات، إن االحت ــز بش معت
ــة مــن  ــات مســح ألراض قريب الشــمالية وأجــرى عملي
ــات. ــرات الدومن ــاحتها بعش ــدر مس ــني تق ــام املواطن خي

ــؤرة  ــنوات ب ــذ س ــون من ــتوطنني يقيم ــر أن مس يذك
اســتيطانية قــرب خيــام املواطنــني فــي »احلمــة«، 

ويضيقــون عليهــم فــي كافــة مجــاالت احليــاة.

بلديــة بيتونيــا تعفــي املتاجــر اخلاليــة مــن   
البضائــع االســرائيلية مــن رســوم احِلــرف والصناعــات

أعلــن رئيــس بلديــة بيتونيــا ربحــي دولــة، اليــوم 
األربعــاء، عــن إعفــاء احملــال التجاريــة اخلاليــة متامــاً مــن 
ــع االســرائيلية مــن رســوم احِلــرف والصناعــات  البضائ

ــنتني لس

ــذي  ــدي ال ــس البل ــرار اجملل ــة: إن ق ــس البلدي ــال رئي وق
حمــل رقــم )2665( مــن جلســة رقــم )328(، هــو 
ــة  اســتكماالً للقــرارات الســابقة والتــي كانــت البلدي
األكثــر حرصــاً علــى منحــه لتجــار املدينــة منــذ إطــالق 
حملــة مقاطعــة البضائــع االســرائيلية ابــان العــدوان 

ــام 2014. ــي الع ــزة ف ــى غ عل

وأضــاف دولــة: هــذا القــرار مشــروط بــأن تكون املُنشــاة 
او احملــل التجــاري خــاٍل متامــاً مــن البضائــع االســرائيلية 
ــم وليــس ُمتقطــع أو ليــس لفتــرة زمنيــة  بشــكل دائ

محــددة.

واشــار دولــة الــى أن فــرق البلديــة ســتتحقق مــن كافة 
ــن  ــا م ــف رفوفه ــاً لتنظي ــا طوع ــي ندعوه ــال الت احمل
بضائــع االحتــالل الــذي يقتلنــا بشــكل يومــي وال مجال 
القتنــاء منتجاتــه، ونأمــل بــأن تكــون بيتونيــا والوطــن 

ككل بكاملــه خالــي مــن البضائــع اإلســرائيلية.

ــالت  ــتكماالً حلم ــي اس ــوة تأت ــذه اخلط ــح أن ه وأوض
ــجاماً  ــي، وانس ــج الوطن ــا للمنت ــابقاً دعم ــة س البلدي
ــرائيل  ــة إس ــة مقاطع ــات حمل ــطة وفعالي ــع أنش م
واللجنــة احملليــة ملقاطعــة البضائــع اإلســرائيلية، 

ــادة ــرارات القي ــاً لق وتطبيق

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأشــار إلــى أن هــذه اخلطــوة تســاهم فــي جهــود تعزيــز 
ثقافــة املقاطعــة ورفــض التعايــش مــع االحتــالل، 
ودعــم املنتــج الفلســطيني، وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 

ــني. ــار واملواطن ــن التج ــي م ــب األخالق والواج

ــة  ــي الضف ــة ف ــس البلدي ــن اجملال ــد م ــت العدي وكان
الغربيــة اتخــذت قــرارات مماثلــة تتعلــق مبقاطعــة 
البضائــع االســرائيلية فــي االســواق الفلســطينية 

وتشــجيع ودعــم املنتــج الوطنــي46

كل  بتقــدمي  سنســتمر  األردنــي:  العاهــل 
الفلســطينين ألشــقائنا  الدعــم  أشــكال 

ــى  ــي، عل ــد اهلل الثان ــك عب ــي املل شــدد العاهــل األردن
موقــف اململكــة الثابــت والواضــح جتــاه القضيــة 
ــكال  ــدمي كل أش ــي تق ــتمرارها ف ــطينية، واس الفلس

ــاندة للفلســطينيني. الدعــم واملس

وأوضــح ملــك األردن خــالل لقائه شــخصيات سياســية 
فــي قصــر احلســينية، أن هنــاك اتصــاالت مســتمرة مع 
دول شــقيقة وأوروبيــة، إضافــة إلــى الواليــات املتحــدة 
ــامل  ــادل وش ــل ع ــاد ح ــو إيج ــع نح ــة، للدف االميركي

للقضيــة الفلســطينية.

ــل  ــني العاه ــور، ب ــد احلض ــن أح ــة م ــى مداخل وردا عل
األردنــي أن هنــاك مؤامــرة كانــت حتــاك إلضعــاف الدولة 
ــن  ــا م ــن متكن ــطينية، ولك ــة الفلس ــة والقضي األردني

التصــدي لهــا.

ــة  ــي حماي ــوري ف ــى دور األردن احمل ــد عل ــدد التأكي وج
املقدســات اإلســالمية واملســيحية فــي القــدس، مــن 

ــا. ــمية عليه ــة الهاش ــق الوصاي منطل

ــام  ــطن الع ــن فلس ــنوي.. دي ــاس س ــى أس عل
ــل ــي أبري ــة ف ــز 62 باملئ يقف

احلكومــة  علــى  املســتحق  العــام  الديــن  قفــز 
الفلســطينية، بنســبة 26.5 باملئة على أســاس ســنوي 
حتــى نهايــة أبريل/نيســان املاضــي، وســط تزايــد حاجة 
ــرادات  ــف اإلي ــة ضع ــة ملواجه ــيولة النقدي ــالد للس الب

ــات. ــاع النفق وارتف

جــاء ذلــك فــي مســح األربعــاء، علــى بيانــات امليزانيــة 
الفلســطينية الصــادرة عــن وزارة املاليــة، أظهــر أن 
الديــن العــام )الداخلــي واخلارجــي( بلغ 3.7 مليــارات دوالر 

ــل 2021. ــة أبري حتــى نهاي

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــن 2020،  ــة م ــرة املقابل ــي الفت ــام ف ــن الع وكان الدي
ســجل 2.926 مليــار دوالر.

يعــود ارتفــاع الديــن العــام، إلــى تراجــع مداخيــل 
ــام  ــالل الع ــب خ ــن الضرائ ــطينية م ــة الفلس احلكوم
ــا،  املاضــي، كإحــدى التبعــات الســلبية جلائحــة كورون

ــرائيل. ــع إس ــة م ــة مقاص ــا أزم تبعه

ــران  ــي يونيو/حزي ــطينية ف ــة الفلس ــت احلكوم ورفض
2020، تســلم أمــوال املقاصــة من إســرائيل، واســتمرت 
ــام،  ــس الع ــي لنف ــرين ثان ــر/ تش ــى نوفمب ــة حت األزم
فيمــا حتولــت البنــوك فــي البــالد إلــى املمــول البديــل 

ــر القــروض. للحكومــة، عب

ضريبيــة  مســتحقات  هــي  املقاصــة  وعائــدات 
الــواردات  علــى  أبيــب  تــل  جتبيهــا  فلســطينية 
ــا  ــن خالله ــرائيل وم ــن إس ــة م ــطينية القادم الفلس
مبتوســط شــهري 200 مليــون دوالر، وحتولهــا نهايــة كل 
ــة. ــة 3 باملئ ــاع عمول ــد اقتط ــلطة بع ــة الس ــهر خلزين ش

ــن  ــة الدي ــي قيم ــع إجمال ــهري، ارتف ــاس ش ــى أس وعل
العــام بنســبة 4.4 باملئــة، ارتفاعــا مــن 3.545 مليــارات 

ــارس 2021. ــة م دوالر بنهاي

وبلــغ إجمالــي الديــن العــام احمللــي حتــى نهايــة أبريــل 
ــي  ــام اخلارج ــن الع ــغ الدي ــا بل ــار دوالر، بينم 2.379 ملي

ــار دوالر. 1.323 ملي

وتشــكل نســبة الديــن العــام املســتحق علــى احلكومة 
ــي  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــة م ــطينية 28 باملئ الفلس

املســجل فــي 2020، البالــغ قرابــة 13.2 مليــار دوالر.

كذلــك، يأتــي ارتفــاع الديــن العــام مــع اســتمرار تراجــع 
املنــح واملســاعدات اخلارجيــة، البالغــة 370 مليــون دوالر 
ــط  ــع متوس ــة م ــي 2020، مقارن ــة ف ــة العام للميزاني

مليــار دوالر ســنويا، ســابقا.47

علــى وقــع خافات إســرائيلية بشــأن »مســيرة 
األعــام«.. عشــرات املســتوطنن يقتحمــون 
األقصــى وحملــة اعتقــاالت بالضفــة والقــدس

ــاء،  ــرائيليني، األربع ــتوطنني اإلس ــرات املس ــدد عش ج
اقتحــام املســجد األقصــى، مبدينــة القــدس، بحراســة 
ــوات  ــت ق ــا أغلق ــرائيلية، فيم ــالل اإلس ــرطة االحت ش
حملــة  وشــنت  فلســطينية  مؤسســة  االحتــالل 

ــني. ــدس احملتلت ــة والق ــة الغربي ــاالت بالضف اعتق

بالقــدس، فــي  األوقــاف اإلســالمية  دائــرة  وقالــت 

47  القدس العربي
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تصريــح مقتضــب إن 78 مســتوطنا اقتحمــوا املســجد 
ــرائيلية. ــرطة اإلس ــة الش ــوم بحراس ــاح الي ــى صب األقص

وتداولــت صفحــات إعالميــة محليــة فلســطينية 
صــورا وفيديوهــات القتحــام 36 مســتوطنا إســرائيليا 
لباحــات املســجد األقصــى بحمايــة مــن شــرطة 

ــالل. االحت

باقتحــام  املســتوطنني  مــن  املزيــد  قيــام  ويتوقــع 
املســجد فــي فتــرة مــا بعــد صــالة الظهــر.

وتتــم االقتحامــات علــى فترتــني، صباحيــة وبعــد 
ــة فــي اجلــدار الغربــي  ــاب املغارب صــالة الظهــر، عبــر ب
للمســجد بتســهيالت ومرافقــة مــن شــرطة االحتالل. 
وبــدأت الشــرطة اإلســرائيلية الســماح للمســتوطنني 
ــد  ــم التندي ــام 2003، رغ ــي الع ــى ف ــام األقص باقتح
املتكــرر مــن قبــل دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي 

ــة. ــدس احملتل الق

ــات  ــع خالف ــى وق ــوم عل ــى الي ــام األقص ــي اقتح ويأت
إســرائيلية بشــأن مســيرة يعتــزم اليمــني اإلســرائيلي 

ــدس. ــي الق ــا ف ــرف تنظيمه املتط

وقــد أّجــل اجمللــس الــوزاري اإلســرائيلي املصغر للشــؤون 
ــى  ــالم، إل ــيرة األع ــرف مبس ــي تع ــيرة الت ــة املس األمني

الثالثــاء املقبــل.

وخّيــم اخلــالف داخل حكومــة رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
بنيامــني نتنياهــو بــني مؤيــد ومعــارض ملســار املســيرة 
التــي دعــت إلــى تنظيمهــا جماعــات ميينيــة متطرفــة 
ــدة  ــه األمم املتح ــت في ــت دع ــي وق ــس، ف ــدا اخلمي غ
)حمــاس(  اإلســالمية  املقاومــة  وحركــة  إســرائيل 

ــس. ــط النف ــتفزازات وضب ــادي االس لتف

فبعــد 3 ســاعات ونصــف الســاعة مــن الســجال 
الــوزاري  اجمللــس  الثالثــاء  أمــس  انتهــى  واخلــالف، 
املصغــر للشــؤون األمنيــة فــي إســرائيل إلــى دحرجــة 
املســؤولية عــن موعــد وتنظيــم مســيرة األعــالم فــي 
ــة، التــي  ــة إلــى ســاحة احلكومــة املقبل القــدس احملتل
مــن املفتــرض أن تعــرض علــى الكنيســت لنيــل الثقــة 

ــل. ــد املقب األح

ــاال  ــالم« احتف ــيرة األع ــم »مس ــيرة باس ــرف املس وتُع
ــر  ــا إث ــدة له ــة موح ــدس عاصم ــرائيل الق ــالن إس بإع
ــا اآلالف  ــارك فيه ــام 1967، ويش ــا ع ــا وضمه احتالله
ــل  ــاذاة وداخ ــر مبح ــة، ومت ــدس احملتل ــى الق ــل إل وتص
أســوار املدينــة القدميــة وبالســوق الرئيســي وفــي احلــي 

ــا.48 ــالمي داخله اإلس

48  اجلزيرة نت

اخلميس 2021/6/10

جمعيــات  تتطالــب  إســرائيلية  منظمــة 
شــيكل مليــار   2.1 بـــ  قطريــة  وبنــوكاً 

ــوى  ــة دع ــرائيلية متطرف ــة إس ــة مييني ــت منظم قدم
ضــد  أمــس،  القــدس،  املركزيةفــي  احملكمــة  إلــى 
جمعيــات خيريــة وبنــوك فــي قطــر، تطالــب مببلــغ 1.2 
مليــار شــيكل، بإدعــاء أنهــا حولــت أمــواالً إلــى »األذرع 
العســكرية حلمــاس واجلهــاد اإلســالمي«، ويضمــن 

ــزة.  ــى غ ــر عل ــدوان األخي ــالل الع ــك خ ذل

ــرائيل،  ــى إس ــة لقتل ــم 24 عائل ــوى باس ــت الدع وقدم
صحيفــة  ذكــرت  حســبما  مدعيــا،   130 وتشــمل 

»يديعــوت أحرونــوت«.

ــابات  ــن حس ــوال م ــل األم ــه مت حتوي ــدوى أن ــت ال وادع
ــات  ــى جمعي ــر إل ــي قط ــة ف ــات خيري ــة جلمعي تابع

ــة. ــي احلرك ــراد ف ــاس أو الف ــة حلم ــة تابع خيري

ــوراة  ــة »ش ــا منظم ــي قدمته ــوى الت ــب الدع وحس
هديــن« فإنــه أرفــق بهــا »إثباتــات حــول حتويــالت بنكية 
مــن اخلليــج إلــى جمعيــات مبلكيــة حمــاس فــي قطــاع 
ــب  ــى جان ــة إل ــي احلرك ــني ف ــطني معين ــزة أو ناش غ
اعترافــات خــالل التحقيقــات مــع أســرى مــن احلركــة 
ــه  فــي الســجون اإلســرائيلية بزعــم أنهــم »أكــدوا أن

ــى أنشــطتهم«. ــل األمــوال إل تتــم حتوي

وتســتهدف الدعــوى عشــر منظمــات وبنــوكاً وصناديق 
ــة مــن قطــر والســلطة الفلســطينية »وقســم  خيري
ــا  ــة، ووصفته ــي الدوح ــلطات ف ــة الس ــا مبلكي منه
ــموح  ــر مس ــم غي ــا تنظي ــي بأنه ــي املاض ــرائيل ف إس
 Charitable( »بــه«، بينهــا »اجلمعيــة اخليريــة القطريــة
Qatar Society( التــي أعلنــت عنهــا إســرائيل فــي 
ــه” وأن  ــموح ب ــر مس ــم غي ــا ”تنظي ــام 2008 أنه الع
ــى  ــي رام اهلل إل ــا ف ــطة فروعه ــت بواس ــوال حول األم
ــذه  ــى أن ه ــة إل ــارت الصحيف ــرة. وأش ــاع زة مباش قط
املنظمــة اليمينيــة نفســها قدمــت عشــرات الدعــاوي 
ضــد الســلطة الفلســطينية خــالل الســنوات املاضية، 
وأن احتمــال أن تدفــع الســلطة األمــوال ضئيلــة، لكــن 

ــوك. 49 ــي بن ــة اآلن ه ــداف املنظم أه

األردن يديــن اعتــداءات شــرطة االحتــال علــى 
ــدس  ــي الق ــود ف ــاب العام ــي ب ــين ف املقدس

ــة احملتل

األردنيــة  املغتربــني  وشــؤون  اخلارجيــة  وزارة   أدانــت 

49  جريدة األيام
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اعتــداءات الشــرطة اإلســرائيلية ضــد املقدســيني 
ــوم  ــة مســاء الي ــاب العامــود فــي القــدس احملتل فــي ب
اخلميــس، واســتمرار االنتهــاكات فــي املســجد األقصــى 

ــريف. ــي الش ــرم القدس ــارك/ احل املب

كمــا حــذرت الــوزارة مــن تبعــات اخلطــوات االســتفزازية 
ــن  ــف وم ــر والعن ــد والتوت ــى التصعي ــؤدي إل ــي ت الت
مغّبــة مــا يســمى »مســيرة العلــم« االســتفزازية التي 
ــل  ــاء املقب ــوم الثالث ــا ي ــون لتنظيمه ــط املتطرف يخط

ــدة القدميــة. فــي البل

اهلل  ضيــف  الســفير  الرســمي  الناطــق  وطالــب 
االعتــداءات  وقــف  اإلســرائيلية  الســلطات  الفايــز 
ــي األراضــي  ــي القــدس وباق واخلطــوات االســتفزازية ف
القانونــي  الوضــع  واحتــرام  احملتلــة  الفلســطينية 

والتاريخــي القائــم فــي القــدس.50

قاســية  حياتيــة  أوضــاع  األســرى:  هيئــة 
ــون  ــي »الدام ــي معتقل ــيرات ف ــها األس تعيش

وهشــارون”

ــي  ــات داخل معتقل ــيرات القابع ــرات األس ــش عش تعي
»الدامــون وهشــارون« أوضاعــا وظروفــا حياتيــة صعبــة، 
حيــث يتــم انتهــاك حقوقهــن بشــكل يومــي مــن قبــل 

إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

ونقلــت محاميــة الهيئــة عــن األســيرات اللواتــي 
ــار  ــا وزجهــن داخــل قســم املعب يتــم اعتقالهــن حديث
ــية  ــاع املعيش ــن، إن األوض ــارون« قوله ــجن هش »بس
ــات  ــن ملمارس ــث يتعرض ــية، حي ــم قاس ــل القس داخ
والســجانات،  الســجانني  أيــدي  علــى  وحشــية 
موضحــات بــأن معتقــل »التلمونــد- هشــارون« ســيئ 
للغايــة، فســاحة الفــورة صغيــرة جــدا ورائحتهــا 
ــجانني. ــزاج الس ــا مل ــر وفق ــا تتغي ــا ان مدته ــة، كم كريه

ــو  ــم، فه ــل القس ــي داخ ــو صح ــد ج ــن »ال يوج وأضف
عبــارة عــن طابــق أرضــي يفتقــر لــكل مقومــات 
ــا  ــر فيه ــة تنتش ــم عفن ــي القس ــرف ف ــاة، والغ احلي
الفئــران والصراصيــر واحلشــرات، واملراحيــض باليــة 
ــم  ــن أن القس ــدا ع ــة، ع ــاه العادم ــا املي ــق منه تتدف
مجــاور لقســم الســجناء اجلنائيــني، وهنــاك يتعرضــن 
األســيرات لتحــرش لفظــي مــن قبلهــم فــال يســلمن 

ــة«. ــاظ نابي ــتم بألف ــراخ والش ــن الص م

الدامــون مــن  األســيرات فــي معتقــل  واشــتكت 
الظــروف االحتجازيــة داخــل املعتقــل، واالنتهــاكات 
العديــدة التــي يعانــني منهــا كالعــزل االنفــرادي، 

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

والعقوبــات ألتفــه األســباب مثــل احلرمــان مــن الزيــارة 
واخلــروج للســاحة، وعــدم تقــدمي العــالج الطبــي لهــن، 
ــل  ــة داخ ــرات مراقب ــود كامي ــن وج ــني م ــن يعان والزل

ــورة. ــاحة الف س

ــا  ــزات حالي ــيرات احملتج ــدد األس ــة أن ع ــرت الهيئ وذك
ــان  ــن معتقلت ــن بينه ــيرة، م ــجون 42 أس ــل الس داخ

ــل.51 ــرى الطوي ــعافني وبش ــام س ــا: خت ــان وهم إداريت

اجلمعة 2021/6/11

ــتقرار  ــتخبارات«: اس ــرى« و«االس ــة األس “هيئ
ــزور ــد والب ــو زي ــة لأســيرين أب ــة الصحي احلال

أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن باســتقرار احلالة 
الصحيــة لألســير اجلريــح وســام محمــد أبــو زيــد مــن 

جنــني، والقابــع حاليــا فــي مشــفى العفولــة.

وقالــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، مســاء اليــوم اجلمعــة، 
إن األســير أبــو زيــد أصيــب برصــاص قــوات اســرائيلية 
خاصــة فــي مدينــة جنــني فجــر أمــس اخلميــس، فــي 
القــدم اليمنــى مــا أدى لتفتــت الركبــة، حيــث أجريــت 
لــه عمليتــان جراحيتــان إلزالــة الرصــاص وزراعــة بالتــني 

باملفصــل.

كمــا أجريــت عمليتــان جراحيتــان للضابــط فــي جهــاز 
االســتخبارات محمــد ســامر منيــزل البــزور مــن قريــة 
ــذي أصيــب برصــاص القــوة اخلاصــة، حيــث  ــة ال املطل
وصفــت حالتــه باملســتقرة، وفقــا ملــا ذكــر جهــاز 

ــني.52 ــي جن ــا« ف ــل »وف ــتخبارات ملراس االس

وزيــر خارجيــة بنغالديــش: لــن نعتــرف بإســرائيل قبــل 
ــال الشــعب الفلســطيني كامــل حقوقــه أن ين

أكــد وزيــر خارجيــة بنغالديــش أبــو الــكالم عبــد 
ــوم  ــي تق ــة الت ــراءات لعنصري ــالده لإلج ــة ب املؤمن إدان
ــعبنا  ــق ش ــرائيلي بح ــالل اإلس ــلطات االحت ــا س به
فــي الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة، 
ــم  ــم حــرب وجرائ ــى جرائ ــى أنهــا »ترقــى ال مشــيرًا إل

ــانية«. ــد اإلنس ض

وأضــاف عبــد املؤمــن خــالل مؤمتــر صحفــي مبشــاركة 
ــان،  ــف رمض ــش يوس ــدى بنغالدي ــطني ل ــفير فلس س
ــال  ــل أن ين ــرائيل قب ــرف باس ــن تعت ــم ول ــالده ل أن ب
الشــعب الفلســطيني كامــل حقوقــه املشــروعة، 
ــدود  ــى ح ــتقلة عل ــه املس ــة دولت ــها إقام ــى رأس وعل

ــدس. ــا الق ــران 1967 وعاصمته ــن حزي ــع م الراب

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــطني  ــش وفلس ــط بنغالدي ــي ترب ــة الت ــف العالق ووص
بـ«العالقــة الروحيــة املتأصلــة والتــي ال ميكــن ألحــد أن 

يعبــث بهــا«.

مــن جانبــه، ثمــن الســفير رمضــان موقــف بنغالديــش 
حكومــة وشــعًبا الداعــم واملناصــر لشــعبنا وقضيتــه 
ــى  ــًدا عل ــة، مؤك ــل الدولي ــة احملاف ــي كاف ــة ف العادل
ثبــات العالقــة التاريخيــة بــني الدولتــني واملتجــذرة منــذ 

ــا. 50 عاًم

ــى تبرعاتــه  ــي عل ــعب البنغال ــان الش ــكر رمض وش
ــى  ــه عل ــى أن ــيرًا إل ــعبنا، مش ــة لش ــة والعيني املالي
الرغــم مــن حاجــة املواطــن البنغالــي إال أنــه يتقاســم 
لقمــة العيــش مــع اخوتــه فــي فلســطني، فــي رســالة 
واضحــة وصريحــة علــى وقوفهــم إلــى جانــب شــعبنا 

ــاته. ــه ومقدس ــن أرض ــه ع ــي دفاع ف

يذكــر أن الســفير رمضــان التقــى بوزيــر اخلارجيــة عبــد 
املؤمــن ثــالث مــرات خــالل أقــل مــن أســبوعني، وســط 
اهتمــام مــن وســائل اإلعــالم البنغاليــة بتطــورات 
األوضــاع فــي فلســطني ونشــاطات ســفارة فلســطني 

فــي دكا.

وكانــت بنغالديــش أعلنــت إرســال شــحنات مــن األدوية 
ــطينية،  ــي الفلس ــى األراض ــة إل ــتلزمات الطبي واملس

وصــل اجلــزء األكبــر منهــا عبــر األردن.53

ــا  ــدة بيت ــي بل ــالل ف ــاص االحت ــل برص ــهاد طف استش
ــس ــوب نابل جن

 استشــهد الطفــل محمــد ســعيد حمايــل )15 عامــا(، 
اليــوم اجلمعــة، جــراء إصابتــه برصــاص قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، علــى قمــة جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا، 

جنــوب نابلــس.

وذكــرت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني أن 
الطفــل حمايــل استشــهد نتيجــة إصابتــه برصاصــة 
فــي القلــب، خــالل قمــع االحتــالل مســيرة مناهضــة 

ــدة. ــي البل ــتيطان ف لالس

ــر  ــادي عش ــف احل ــة الص ــد طلب ــل أح ــل حماي والطف
مبدرســة ذكــور بيتــا الثانويــة، فــي مديريــة تربيــة 

ــس. ــوب نابل جن

ــن  ــا بالرصــاص احلــي، و16 آخري كمــا أصيــب 11 مواطن
 62 ونحــو  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص 
ــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، و6 جــراء االعتــداء  باالختن
عليهــم بالضــرب، خــالل قمــع قــوات االحتالل املســيرة، 

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــوارئ ف ــعاف والط ــر اإلس ــه مدي ــاد ب ــا أف ــق م وف
ــل. ــد جبري ــس أحم ــر بنابل ــالل األحم اله

ــا حمايــل )28 عامــا( استشــهد  يذكــر أن الشــاب زكري
فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر أيــار املاضــي، وقبلــه 
ــع  ــي الراب ــهد ف ــذي استش ــم ال ــى بره ــاب عيس الش
عشــر مــن الشــهر ذاتــه، خــالل مواجهــات مــع قــوات 
ــعى  ــذي يس ــح، ال ــل صبي ــة جب ــى قم ــالل عل االحت

ــه.54 ــتيالء علي ــتوطنون لالس املس

تســمم طفلــن وتلــف 004 كرمــة عنــب بعــد 
املســتوطنن  قبــل  مــن  باملبيــدات  رشــها 

ــم ــت حل ــوب بي جن

بيــت حلــم 11-6-2021 وفــا- أصيــب طفــالن بالتســمم، 
وأتلفــت 400 كرمــة عنــب، اليــوم اجلمعــة، عقــب إقدام 
املســتوطنني علــى رشــها باملبيــدات الســامة فــي بلدة 

اخلضــر جنــوب بيــت حلــم.

وأفــاد الناشــط أحمــد صــالح ملراســلنا، بــأن مجموعــة 
مــن مســتوطني البــؤرة االســتيطانية »ســيدي بوعــز« 
املقامــة علــى أراضــي املواطنــني، قامــوا بــرش معــرش 
كرمــة باملبيــدات الســامة فــي منطقــة عني القســيس 
غــرب البلــدة، مــا أدى إلــى إتــالف 400 كرمــة عنــل، تعود 

لورثــة املرحــوم محمــد محمــود عبدالســالم صــالح.

واضــاف صــالح أن الطفلــني عبــد الســالم رأفــت صــالح 
)عامــان(، وأحمــد عبــد الســالم صــالح )3 أعــوام(، 
أصيبــا بالتســمم جــراء استنشــاقهما رائحــة املبيــد، 

ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش ــا ال مت نقلهم

يذكــر أن منطقــة عــني القســيس تتعــرض منــذ فتــرة 
ــي  ــتوطنني، ف ــل املس ــن قب ــة م ــة شرس ــى هجم ال
ــد مــن األراضــي  محاولــة منهــم لالســتيالء علــى مزي
ــز«.55 ــيدي بوع ــتيطانية »س ــؤرة االس ــيع الب ــرض توس بغ

ــع  ــا ملن ــي رفض ــرم اإلبراهيم ــام احل ــة أم ــل: وقف اخللي
ــة ــوت اخلارجي ــرات الص ــالح مكب ــالل إص االحت

الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر  حركــة  نظمــت 
ــل مبشــاركة حمــاة احلــرم  »فتــح« اقليــم وســط اخللي
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــة، وقف ــوم اجلمع ــي، الي اإلبراهيم
االحتــالل  ملنــع ســلطات  رفضــا  الشــريف،  احلــرم 
اإلســرائيلي، ووزارة االوقــاف الفلســطينية واجلهــات 
الرســمية ذات العالقــة، مــن إصــالح مكبــرات الصــوت 
اخلارجيــة التــي يرفــع مــن خاللهــا اآلذان خارجيــا 

ــهر. ــذ ش ــة من املعطل
54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الداعيــة  الهتافــات  الوقفــة  فــي  املشــاركون  وردد 
ــات  ــة والهجم ــات العنصري ــذه املمارس ــف ه ــى وق إل
»يســقط  منهــا  باحلــرم،  احمليطــة  االســتيطانية 
ــة«  ــالل القمعي ــات االحت ــقط سياس ــالل« و«تس االحت
ــة،  ــة واحلديدي ــالل االلكتروني ــات االحت ــقط بواب و«تس
رافعــني العلــم الفلســطيني والشــعارات املنــددة.

وأكــد مديــر احلــرم االبراهيمــي، رئيــس ســدنته حفظــي 
أبــو ســنينة لـ«وفــا«، أن االحتــالل لــن يســتطيع تهويــد 
العنصريــة  وتهديداتــه  محاوالتــه  رغــم  املســجد 
الــى  الصيانــة  فنيــي  صعــود  مبنعــه  وغطرســته 
ــي  ــة الت ــوت اخلارجي ــرات الص ــالح مكب ــطحه إلص س
تعلــوا مآذنــه املعطلــة منــذ 12 آيــار/ مايو، اي بعد شــهر 
ــعيد. ــر الس ــد الفط ــام عي ــي اول اي ــارك ف ــان املب رمض

مــن ناحيتــه، ذكــر عضــو إقليــم وســط اخلليــل مهنــد 
ــكل  ــاول ب ــالل حت ــلطات االحت ــا«، إن س ــري لـ«وف اجلعب
الطــرق فــرض هيمنتهــا علــى احلــرم االبراهيمــي 
ــذ  ــع األذان من ــع رف ــا من ــي كان آخره ــه، والت ومحيط
للحــرم  اخلارجيــة  الصــوت  مكبــرات  عبــر  شــهر 
ــى  ــفية وعل ــر اليوس ــى مق ــتيالء عل ــه االس ومحاوالت
ــا. ــر معامله ــا وتغيي ــالل جتريفه ــن خ ــه م ــاء مبحاذات أحي

الدائــم حلمايــة  بالتواجــد  أبنــاء شــعبنا  وطالــب 
احلــرم االبراهيمــي والصــالة فيــه وقطــع الطريــق 
علــى االحتــالل ومســتوطنيه مــن محاولــة االســتيالء 
عليــه، مشــددا علــى ان شــعبنا ســيبقى علــى عهــد 
الشــهداء واالســرى حاميــا ملقدســاته ولــن يفــرط بــذرة 

ــدس.56 ــن املق ــذا الوط ــن ه ــراب م ت

إصابــات بالرصــاص احلــي واالختنــاق جــراء 
قمــع االحتــال مســيرة مناهضــة لاســتيطان 

فــي بيتــا

بالرصــاص  األقــل  علــى  تســعة مواطنني  أصيــب 
ــرات  ــت باخلطيرة، والعش ــه وصف ــم جروح ــي، أحده احل
اليــوم  بالغــاز املســيل للدمــوع،  بحــاالت اختنــاق 
اجلمعــة، جــراء قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
مســيرة مناهضــة لالســتيطان فــي بلــدة بيتــا، جنــوب 

ــس. نابل

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوات االحتــالل أطلقــت الرصــاص 
احلــي واملعدنــي املغلــف باملطــاط، وقنابــل الغاز املســيل 
للدمــوع، صــوب املشــاركني فــي مســيرة خرجــت 
ــي  ــح ف ــل صبي ــوق جب ــتيطانية ف ــؤرة اس ــاء ب ــد بن ض
ــل  ــى األق ــعة مواطنني عل ــة تس ــا أدى إلصاب ــدة، م البل
ــوا  ــي صدره، نقل ــب ف ــم أصي ــي، أحده ــاص احل بالرص

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرات  ــس، والعش ــة نابل ــفيات مدين ــى مستش ــا إل إثره
ــا.57 ــم ميداني ــرى عالجه ــاق، ج ــاالت اختن بح

األســير طــارق صــاح مــن جنــن يدخــل عامــه 
الـــ91 فــي ســجون االحتال

ــن  ــالح م ــني ص ــم حس ــارق إبراهي ــير ط ــل األس  دخ
ــر  ــع عش ــه التاس ــة، عام ــوم اجلمع ــني، الي ــم جن مخي

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــي ف ــى التوال عل

منتصــر  جنــني  فــي  األســير  نــادي  مديــر  وقــال 
ــير  ــت األس ــالل اعتقل ــوات االحت ــمور  لـ«وفا«، إن ق س
ــه لســنوات، وحكمــت  صــالح عــام 2003 بعــد مطاردت

ــا. ــدة 23 عام ــجن مل ــه بالس علي

ــير  ــة األس ــزل عائل ــدم من ــالل ه ــى أن االحت ــار إل وأش
ــل أشــهر،  ــده توفــي قب صــالح عــام 2002، كمــا أن وال

ــه.58 ــن وداع ــالل م ــه االحت وحرم

السبت 2021/6/12

دائــرة القــدس حتــذر مــن انــدالع موجــة غضــب 
جديــدة فــي حــال إقامــة »مســيرة األعــام”

التحريــر  منظمــة  فــي  القــدس  دائــرة  حــذرت 
الفلســطينية مــن انفجــار جديــد فــي مدينــة القــدس، 
ــة  ــى عمــوم األراضــي الفلســطينية احملتل ــد إل ــد ميت ق
ــاب  ــي اعق ــب ف ــن الغض ــدة م ــة جدي ــدالع موج وان
رضــوخ املســتوى السياســي فــي دولــة االحتــالل 
وشــرطته ملطالــب املســتوطنني املتطرفــني، بإقامــة مــا 

ــة. ــط املدين ــالم« وس ــيرة األع ــمى »مس يس

ــبت،  ــوم الس ــي الي ــان صحف ــي بي ــرة ف ــت الدائ وقال
إن ســلطات االحتــالل لــم تســتخلص العبــر مــن 
املتغيــرات احملليــة واإلقليميــة والدولية وتواصــل تعنتها 
والســير باجتــاه مزيــد مــن التطــرف، وتنفيــذ سياســتها 
العنصريــة بالتطهيــر العرقــي بحــق أبنــاء شــعبنا، مــا 
ــالم  ــتعدة للس ــر مس ــالل غي ــة االحت ــد أن حكوم يؤك
ــا  ــر ظهره ــادرات وتدي ــط كل املب ــرض احلائ ــرب بع وتض
لقــرارات الشــرعية الدوليــة التــي مــن شــأنها حتقيــق 
ســالم عــادل وشــامل يضمــن حتقيــق احلقــوق الوطنيــة 
املشــروعة للشــعب الفلســطيني وفــي مقدمتهــا 
دولتــه املســتقلة  وإقامــة  حقــه بتقريــر مصيــره 
املترابطــة جغرافيــا وذات الســيادة الكاملــة بعاصمتها 

ــدس. ــة الق األبدي

وطالبــت اجملتمــع الدولــي واإلدارة االميركيــة الــى توفيــر 
57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

313

 المجلد التاسع والعشرين

احلمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني، وحمايــة 
القــدس مــن مخططــات االحتــالل اإلســرائيلي الهادفة 

ــة .  ــة املقدس ــرلة وتهويد املدين الى أس

ــم  ــى تنظي ــت عل ــد وافق ــالل ق ــرطة االحت ــت ش وكان
ــة  ــي مدين ــل ف ــاء املقب ــوم الثالث ــالم« ي ــيرة األع »مس
القــدس، رغــم التحذيــرات املتكــررة مــن خطــورة هــذه 

ــة.59 ــروف احلالي ــي الظ ــوة ف اخلط

بغــاز  علــى طفلــني  يعتــدي  القــدس: مســتوطن 
بحــروق ويصيبهمــا  الفلفــل 

ــه  ــي الوج ــروق ف ــبت، بح ــوم الس ــالن، الي ــب طف أصي
بعــد قيــام مســتوطن برشــهما بغــاز الفلفــل احلــارق، 

ــة. ــدس احملتل ــاب« بالق ــورة العن ــرق »ج ــرب مف ق

اعتــدى علــى  إن مســتوطن  وقــال شــهود عيــان، 
مركبــات املقدســيني املــارة عبــر الشــارع، ورشــها بغــاز 
الفلفــل متعمــدا.، مضيفــني أن طفلــني شــقيقني 
ــا  ــع والدهم ــة م ــي املركب ــا ف ــاء توقفهم ــا أثن أصيب
ــتوطن  ــوذ املس ــل أن يل ــاب، قب ــورة العن ــرق ج ــرب مف ق

ــرار.60 بالف

األحد 2021/6/13

ــا  ــز قلندي ــى حاج ــررة عل ــيرة مح ــدم أس ــالل يع االحت
ــدوم ــر ق ــي كف ــت ف ــالل مواجهات ــرات خ ــة العش وإصاب

ــا  ــاء مروره ــالل أثن ــاص االحت ــابة برص ــهدت ش استش
ــرات  ــب العش ــكري، وأصي ــا العس ــز قلندي ــى حاج عل
بحــاالت اختنــاق متفاوتــة خــالل مواجهــات فــي بلــدة 
كفــر قــدوم، فــي الوقــت الــذي واصــل فيه املســتوطنون 
اعتداءاتهــم وحاولــوا خاللهــا إقامــة بــؤرة اســتيطانية 
فــي معســكر مهجــور جليــش االحتــالل فــي منطقــة 
املالــح قبــل أن ينجــح املواطنــون فــي التصــدي لهــم، 
ــق  ــكنية وش ــدات الس ــاء الوح ــات بن ــوا عملي وكثف
ــوار  ــي األغ ــة ف ــتوطنات القائم ــعه املس ــرق وتوس الط
ــى  ــتوطن عل ــدام مس ــع إق ــك م ــن ذل ــمالية، تزام الش
رش طفلــني فــي القــدس احملتلــة بغــاز الفلفــل قبــل أن 
يلــوذ بالفــرار، مــا أدى إلــى إصابتهــا، بحــروق واختنــاق. 
فقــد استشــهدت مســاء أمــس، األســيرة احملــررة 
ابتســام خالــد كعابنــة )27 عامــاً(، بعــد أن أطلــق جنود 
ــز  ــا احلاج ــاء اجتيازه ــا أثن ــاص نحوه ــالل الرص االحت

ــة. 61 ــدس احملتل ــمال الق ــع ش ــكري الواق العس

ــال  ــى 3 عم ــداء عل ــالل: اعت ــاكات االحت ــل انته تواص

59  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

61  جريدة األيام

ــكنية ــام س ــدم خي ــني وه ــتهداف مزارع واس

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــد، عدوانه ــوم األح الي
وممتلكاتــه، حيــث أصيــب ثالثــة عمــال باعتــداء جنــود 
ــي  ــة ف ــة برطع ــرب قري ــرب ق ــم بالض ــالل عليه االحت
خيــام  االحتالل عــدة  قــوات  كما هدمــت  جنــني، 
ــرق  ــة ش ــرب الطيب ــدوي ق ــع الب ــي التجم ــكنية ف س
رام اهلل، واســتدعت عــددا مــن املواطنــني ملراجعــة 

مخابراتهــا.

جنــود االحتــالل يعتــدون بالضــرب علــى 3 عمــال فــي 
جنــني

اعتــدى جنــود االحتــالل اإلســرائيلي اليــوم األحــد، 
بالضــرب املبــرح علــى ثالثــة عمــال بالقــرب مــن حاجــز 

ــني. ــرب جن ــوب غ ــكري جن عس

ــالل  ــود االحت ــا«، أن جن ــة لـــ »وف ــادر أمني ــرت مص وذك
نكلــوا بالعمــال معــاذ بنــي شمســي، وآدم حمــد 
ــة  ــن قري ــم م ــر، وجميعه ــس خض ــالم أن ــي، وإس عديل
بيتــا فــي محافظــة نابلــس، واعتــدوا عليهــم بالضــرب 
ــي ال48  ــل أراض ــل داخ ــم للعم ــاء توجهه ــرح أثن املب
ــع  ــم والتوس ــدار الض ــي ج ــات ف ــدى الفتح ــرب إح ق

ــة. ــكري برطع ــز عس ــن حاج ــرب م ــري بالق العنص

 االحتالل يستهدف املزارعني شرق خان يونس

اســتهدفت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، 
املزارعــني فــي األراضــي الزراعيــة احلدوديــة شــرق مدينــة 

خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة.

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
املتمركــزة خلــف الشــريط احلــدودي شــرق خــان يونــس 
ــران أســلحتها الرشاشــة صــوب املزارعــني  أطلقــت ني
فــي األراضــي الزراعيــة مبنطقــة الفخــاري شــرق مدينــة 
خــان يونــس، وأجبرتهــم علــى تــرك أراضيهــم الزراعيــة 

والعــودة إلــى بيوتهــم.

 االحتــالل يهــم خيامــا ســكنية شــرق رام اهلل ويفتــش 
منــازل ويســتدعي عــدة مواطنــني فــي اخلليــل

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق هدم
عــدة خيــام ســكنية فــي التجمــع البــدوي قــرب قريــة 

ــرق رام اهلل. ــة ش الطيب

وذكــر الناشــط الصحفــي فــارس كعابنــة فــي اتصــال 
هاتفــي مــع »وفــا«، أن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
داهمــت التجمــع، وهدمــت خيــام املواطنــني واســتولت 

علــى ممتلكاتهــم كافــة.
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وأشــار إلــى أن اخليــام املســتولى عليهــا تعــود لعائلتــي 
عبــد احلفيــظ كعابنــة وجنلــه إبراهيــم، وتــؤوي 15 فــردا.

ــرائيلي،  ــالل االس ــوات االحت ــت ق ــل، فتش ــي اخللي وف
اليــوم األحــد، منــازل فــي اخلليــل، واســتدعت عــددا مــن 

ــا. ــة مخابراته ــني ملراجع املواطن

ــالل  ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـ«وف ــادر أمني ــرت مص وذك
اقتحمــت بلــدة ســعير شــمال شــرق اخلليــل، وداهمــت 
منــزل املواطــن جهــاد محمــد صقــر جــرادات وســلمته 
ــود  ــرة تع ــت منج ــا، وفتش ــة مخابراته ــا ملراجع بالغ
للمواطــن محمــد جــرادات، كمــا داهمــت منــزل اكــرم 
ــت  ــته وعبث ــول، وفتش ــدة حلح ــن بل ــور م ــو عيه اب

ــه. مبحتويات

االحتــال ينصــب خيمــة ويواصــل شــق طريــق 
عســكرية فــي حزمــا

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق نصب
ــمال  ــا ش ــدة حزم ــل بل ــرب مدخ ــكرية ق ــة عس خيم
ــة، فيمــا واصلــت جرافاتهــا شــق  شــرق القــدس احملتل

ــكرية. ــراض عس ــق ألغ طري

وقــال احلــج محمــد حســن صــالح الديــن أحــد أصحــاب 
ــة  ــت خيم ــالل نصب ــوات االحت ــا«، إن ق ــي لـ«وف األراض
ــا  ــت جرافاته ــا، وواصل ــل حزم ــرب مدخ ــكرية ق عس
جتريــف األراضــي قــرب مدخــل حزمــا الرئيســي، وشــق 
ــي  ــن أراض ــرا م ــرض 16 مت ــر بع ــو مت ــد كيل ــارع ميت ش

ــدة. البل

األغــوار  فــي  ماشــية  يدهــس   مســتوطن 
لية لشــما ا

دهــس مســتوطن، اليــوم األحــد، رأس بقــر ألحــد مربــي 
الثــروة احليوانيــة فــي األغــوار الشــمالية.

ــة،  ــدي دراغم ــح مه ــروي املال ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
بــأن مســتوطنا مــن مســتوطنة »رومت« دهــس بشــكل 
متعمــد رأس بقــر مملــوك للمواطــن عــادل عليــان زامــل 

دراغمــة، اثنــاء رعيــه ابقــاره فــي املراعــي.62

ــة  ــب حكوم ــى تنصي ــادق عل ــت تص الكنيس
ــد ــت - لبي بيني

 صادقــت الكنيســت، مســاء اليــوم األحــد، علــى 
ــاوب  تنصيــب احلكومــة اإلســرائيلية اجلديدة، التــي يتن
علــى رئاســتها كل مــن رئيــس حــزب »ميينــا« نفتالــي 
ــد. ــر لبي ــد« يائي ــش عتي ــزب »يي ــس ح ــت أواّل، ورئي بيني

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وانطلــق مســاء اليــوم التصويــت علــى تنصيــب 
ــهدت  ــث ش ــت، حي ــي الكنيس ــدة، ف ــة اجلدي احلكوم
اجللســة أجــواًء عاصفــة، أثنــاء إلقــاء اخلطابــات التــي 
ــس  ــاب رئي ــاء خط ــة أثن ــت، وبخاّص ــبقت التصوي س
ــن  ــرارا، م ــع م ــذي قوط ــت ال ــي بيني ــة نفتال احلكوم
ــكر  ــزاب معس ــني ألح ــت منتم ــاء كنيس ــب أعض جان
ــو.63 ــني نتنياه ــه بنيام ــة واليت ــة املنتهي ــس احلكوم رئي

”فتــح« إقليــم القــدس ترفــض االستســالم لقــرار إغالق 
مكتــب تلفزيــون فلســطني فــي العاصمــة احملتلة

ــة  ــدس، أن احلرك ــم الق ــح«- إقلي ــة »فت ــدت حرك  أك
ــى  ــتعمل عل ــدس س ــي الق ــعبية ف ــا الش وحاضنته
ــة  ــتمرار تغطي ــة الس ــوات الالزم ــني القن ــر وتأم توفي
ــن  ــا ع ــدس، رغم ــي الق ــه ف ــطني وعمل ــون فلس تلفزي

ــه. ــالل بإغالق ــة االحت ــرار حكوم ق

ــادي  ــدس ش ــي الق ــح« ف ــة »فت ــر حرك ــني س ــال أم وق
ــون فلســطني مــن العمــل  مطــور، إن قــرار منــع تلفزي
فــي القــدس يأتــي فــي إطــار معركــة مســتمرة تقــوم 
بهــا حكومــة االحتــالل وأدواتهــا التنفيذيــة فــي 
ــى أن  ــدل عل ــذا ي ــدس، وه ــى الق ــيادة عل ــة الس معرك
املعركــة فــي القــدس بــني احلــق وأهلــه وبــني الباطــل 

ــوة. ــه بالق وفرض

وأضــاف أن حركــة »فتــح« إقليــم القــدس تؤكــد 
مفتوحــة  زالــت  مــا  االحتــالل  مــع  معركتهــا  أن 
ــه بــكل إرادة وصمــود، واحلــرب التــي  وســتواجه إجراءات
ــمي  ــود الرس ــى الوج ــالل عل ــة االحت ــنها حكوم تش
ــا  ــطينية ورموزه ــاتها الفلس ــطيني ومؤسس الفلس
لــن تنتصــر ومــا حــدث مــن صمــود شــعبي أســطوري 

ــر. ــن مت ــالل ل ــذا االحت ــة ه ــد أن سياس يؤك

ــي  ــطني ودوره ف ــون فلس ــم تلفزي ــور بطاق ــاد مط وأش
إيصــال رســالة أهــل القــدس املســتهدفني بالتهجيــر 
واالســتيالء علــى بيوتهــم، إضافــة إلــى فضــح جرائــم 
االحتــالل ومحاوالتــه لتهويــد القــدس، مســتطردا أنــه 
علــى الرغــم مــن مطــاردة مراســليه وإغــالق مكاتبــه 
والتضييــق علــى عمــل كل طواقمــه، إال أنــه لــم يرفــع 
الرايــة البيضــاء وصمــد بصمــود أهــل القــدس واســتمر 

بتغطيتــه لألحــداث.

ــون  ــم تلفزي ــن طاق ــم يتمك ــه إذا ل ــور بأن ــذر مط وح
ــه  ــدس ونقل ــي الق ــه ف ــة عمل ــن متابع ــطني م فلس
للحقائــق فســيتحول كل أهــل القــدس إلــى مراســلني 
املســتمر  االســتهداف  وأن  فلســطني،  لتلفزيــون 
ــطينية  ــيادة الفلس ــوز الس ــطني ورم ــون فلس لتلفزي

63  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة، ولــن يســتطيع هــذا االحتــالل  ــإرادة قوي ســيواجه ب
الوطنيــة  للســلطة  الرســمية  املؤسســة  مبنــع 
الفلســطينية ورموزهــا مــن تأديــة واجبهــم جتــاه أبنــاء 

ــدس. ــه الق ــي مدين ــعبنا ف ش

يذكــر أن حكومــة االحتــالل قــد أصــدرت قــرارا جــددت 
ــون فلســطني فــي القــدس  ــَع عمــل تلفزي ــه من مبوجب
احملتلــة للمــرة الرابعــة علــى التوالــي، فــي إطــار 
ــب  ــى حج ــة إل ــتمرة والرامي ــالل املس ــة االحت محاول
احلقيقــة وتقويــض الرســالة الصحفيــة التــي تؤديهــا 
طواقــم تلفزيــون فلســطني فــي نقــل احلــدث وفضــح 

ــالل.64 ــم االحت جرائ

وزيــر املاليــة يبحــث مــع البنــك الدولــي تعزيــز التعــاون 
وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة وانعــاش االقتصــاد

بحــث وزيــر املاليــة شــكري بشــارة، اليــوم األحــد، مــع 
ــي/  ــك الدول ــة البن ــن مجموع ــتوى م ــع املس ــد رفي وف
واشــنطن يترأســه نائــب رئيــس البنــك الدولــي ملنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، فريــد باحلــاج، 
ــي بــني الطرفــني والدعــم  ــز التعــاون الثنائ ســبل تعزي
الــذي يقدمــه البنــك الدولــي لفلســطني، وجهودهــم 
ــة  ــي حلقــت بكاف ــر حــول األضــرار الت فــي إعــداد تقري
القطاعــات احليويــة واالقتصاديــة فــي قطــاع غــزة 
ــاع،  ــى القط ــر عل ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــة الع نتيج

ــاد. ــاش االقتص ــار وإنع ــادة اإلعم ــبل إع وس

ــك  ــذي للبن ــر التنفي ــي، املدي ــك الدول ــد البن ــم وف وض
الدولــي ميــرزا حســن، ومديــر مؤسســة التمويــل 
ــك  ــة البن ــات مجموع ــدى مؤسس ــة )IFC( إح الدولي

ــش. ــف حب ــي، يوس الدول

واســتمع الوفــد إلــى شــرح وزيــر املاليــة حــول جهــود 
ــات  ــة انعكاس ــي مواجه ــطينية ف ــة الفلس احلكوم
وآثــار وبــاء كورونــا وحجــز أمــوال املقاصــة لعــدة 
أشــهر خــالل األعــوام 2019- 2020 علــى كافــة نواحــي 

ــة. ــة العام ــطيني واملالي ــاد الفلس االقتص

وقــال بلحــاج: إن احملادثــات مــع وزيــر املاليــة كانــت جيدة 
ــركائه  ــع ش ــيعمل م ــي س ــك الدول ــدا أن البن ، مؤك
ــرار  ــم األض ــي لتقيي ــاد األوروب ــدة واالحت ــي األمم املتح ف

ــزة. ــاع غ ــة لقط ــات املطلوب واالحتياج

ــة  ــي إدارة األزم ــة ف ــود املبذول ــى اجله ــد عل ــى الوف وأثن
ــات  ــات والتحدي ــى الصمــود رغــم الصعوب والقــدرة عل
التــي مــرت بهــا دولــة فلســطني، ومت مناقشــة املعوقات 
ــاش  ــود إنع ــرائيلي جله ــالل اإلس ــا االحت ــي يفرضه الت
االقتصــاد الفلســطيني وتدخــالت البنــك الدولــي فــي 

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

هــذا اجملــال.65

جنــني: وقفــة اســناد مــع 5 أســرى مضربــني عــن 
الطعــام فــي ســجون االحتــالل

ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــير وهيئ ــادي األس ــم ن نظ
ــوم  ــني، الي ــم جن ــات مخي ــعبية خلدم ــة الش واللجن
األحــد، وقفــة اســناد وتضامــن مــع 5 أســرى مضربــني 
ــرو  ــان، وعم ــر عدن ــيخ خض ــم: الش ــام، وه ــن الطع ع
الشــامي، ويوســف العامــر، والشــيخ جمــال الطويــل، 
ــة  ــر اللجن ــام مق ــك أم ــوان، وذل ــو عط ــر أب والغضنف

ــني. ــي جن ــر ف ــب األحم ــة للصلي الدولي

ــرى  ــور األس ــناد ص ــة االس ــي وقف ــاركون ف ــع املش ورف
والفتــات تنــدد بإجــراءات إدارة الســجون بحــق األســرى 
ــض  ــب بتبيي ــات تطال ــني، ورددوا هتاف ــى واملضرب املرض
املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  وحتمــل  الســجون، 
ــالل. ــجون االحت ــل س ــرى داخ ــاة األس ــى حي ــة عل الكامل

ــات  ــوف املؤسس ــة، وق ــالل الوقف ــون خ ــد متحدث واك
ــعبنا  ــات ش ــة مكون ــي وكاف ــل الوطن ــل العم وفصائ
صفــا واحــدا لدعــم صمــود األســرى ومطالبهــم 

ــالل. ــجون االحت ــن س ــة م ــي احلري ــروعة ف املش

ودعــا املتحدثــون كافــة املؤسســات الدوليــة إلــى 
حتمــل مســؤولياتها إزاء مــا يتعــرض لــه األســرى 
مــن ظلــم ممنهــج فــي ســبيل النيــل مــن كرامتهــم، 
إطــالق  علــى  والعمــل  اإلداريــني،  األســرى  خاصــة 
سياســة  وقــف  ضــرورة  علــى  سراحهم. وشــددوا 
االعتقــال اإلداري، والسياســة القمعيــة التــي تتصاعــد 
يومــا بعــد يــوم بحــق احلركــة األســيرة، وحملــوا 
ــم. ــى حياته ــة عل ــؤولية الكامل ــالل املس ــلطات االحت س

وســلم املشــاركون مذكــرة إلــى مديــرة الصليــب دميــا 
ــر  ــب األحم ــة الصلي ــا مؤسس ــوا فيه ــة، طالب محاجن
بالتدخــل والعمــل علــى إنقــاذ حيــاة األســرى والعمــل 

علــى اإلفــراج عنهــم.66

قــوات القمــع تقتحــم ســجن »عوفــر« وتعتــدي علــى 
األســرى

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم األحــد، إن 
قــوات القمــع التابعــة إلدارة الســجون، اقتحمت قســم 
ــرب  ــم بالض ــدت عليه ــر، واعت ــجن عوف ــي س )12( ف

ونقلتهــم جميعــا مــن قســم )12( الــى قســم )18(.

 وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان صحفــي اليــوم األحــد، أن 

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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قــوات القمــع حطمــت مقتنيــات األســرى مــا تســبب 
بحالــة مــن الســخط والتوتــر فــي صفوفهــم.

وحملــت الهيئــة إدارة الســجن املســؤولية كاملــة مــا 
يحــدث فــي معتقــل »عوفــر«، ودعــت كافــة املنظمــات 
ــف  ــالل ووق ــم االحت ــل، للج ــل العاج ــة بالتدخ والدولي

جرائمــه بحــق األســرى.

اجلديــر ذكــره أن إدارة ســجون االحتــالل تنتهــج عمليــات 
ــن  ــة م ــى جمل ــة إل ــرّرة إضاف ــش املتك ــع والتفتي القم
السياســات التنكيليــة املمنهجــة بحــقّ األســرى، 
لفــرض مزيــد مــن الســيطرة والرّقابــة عليهــم، وضــرب 

ــة »اســتقرار« داخــل األقســام. أي حال

يشــار إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل صعــدت مــن 
ــة مــع  ــة عــام 2019، مقارن عمليــات القمــع منــذ بداي
الســنوات التــي ســبقتها، والتــي كانــت األعنــف فــي 
ــني  ــر مــن عشــر ســنوات، وكان مــن ب حينــه منــذ أكث
الســجون التــي تعــرض فيهــا األســرى ألشــد عمليــات 

ــر«.67 ــجن »عوف ــع س القم

ــارات  ــة.. اإلم ــتثمارات ضخم ــتراتيجيات واس ــر اس عب
ــة” ــات اإلبداعي ــة »الصناع ــن مرحل تدش

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  وكالــة  تنشــر 
وكاالت  احتــاد  مــع  بالتعــاون  األحــد،  اليــوم  )وفــا(، 
ــرا حــول تدشــني اإلمــارات  ــا(، تقري األنبــاء العربيــة )فان
مرحلــة »الصناعــات اإلبداعيــة، هــذا نصــه: دخــل 
القطــاع الثقافــي فــي دولــة اإلمــارات مرحلــة جديــدة 
ــا  ــن فيه ــاني وتدش ــداع اإلنس ــة االب ــا قيم ــي فيه تعل
ملرحلــة جديــدة تســتهدف مــن خاللهــا نقــل الثقافــة 
ــد  إلــى خيــار إمنائــي مســتدام يعتمــد علــى مــورد فري

ــري. ــداع البش ــو اإلب ــدد ه ومتج

ويعــد النهــوض باملنتــج الثقافــي واإلبداعــي مــن 
أولويــات املرحلــة اجلديــدة فــي اإلمــارات حيــث يتماهــى 
القيــم  مــع  للثقافــة  العميــق  والفهــم  التوجــه 

ــارات. ــا اإلم ــن به ــي تؤم ــانية الت اإلنس

ــن  ــة م ــة متناغم ــر مجموع ــارات عب ــتهدف اإلم وتس
االســتراتيجيات واخلطــط املعلــن عنهــا مؤخــراً حتويــل 
القطــاع الثقافــي إلــى أحــد أبــرز الروافــد االقتصاديــة 
املســتدامة والقائمــة علــى االبتــكار واإلبــداع واالعتماد 

علــى اخلبــرات والعناصــر الوطنيــة.

وأعلــن مؤخــراً عــن إســتراتيجيتني محليتــني للصناعات 
اإلبداعيــة فــي كل مــن إمارتــي أبــو ظبــي ودبــي حددتــا 
اخلطــوط العريضــة ملســتقبل هــذه الصناعــات وســبل 

67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

النهــوض بهــا، فيمــا تواصــل وزارة الثقافــة والشــباب 
ــة  ــة متكامل ــتراتيجية وطني ــداد اس ــى إع ــل عل العم
والتــي باتــت فــي مراحــل اإلعــداد األخيــرة وذلــك وفقــا 
ملــا أكدتــه معالــي نــورة بنــت محمــد الكعبــي وزيــرة 

الثقافــة والشــباب.

وأشــارت الوزيــرة إلــى أن االســتراتيجية ســتمتد لعشــر 
ســنوات وســتتكون مــن ثمانيــة أهــداف ونحــو 40 
مبــادرة متثــل خارطــة طريــق مرجعيــة جلعــل القطــاع 
اإلبداعــي مــن بــني أفضــل القطاعــات االقتصاديــة فــي 

اإلمــارات.

ــن  ــارة ع ــت اإلم ــد أعلن ــي فق ــو ظب ــى أب ــودة إل وبالع
اســتثمار مبلــغ 22 مليــار درهــم خالل الســنوات اخلمس 
القادمــة فــي مجــال الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة، 
ــذي  ــاع ال ــذا القط ــي ه ــتدامة ف ــاء االس ــدف إرس به
ســبق وأن اســتثمرت فيــه مبلــغ 8،5 مليــار درهــم 
ــة فــي مشــاريع  ــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضي عل
رئيســية مثــل »املنطقــة اإلبداعيــة – يــاس«، الوجهــة 
ــارة،  ــي اإلم ــة ف ــاب اإللكتروني ــالم واأللع ــة لإلع احلاضن
إلــى  باإلضافــة  الثقافيــة،  الســعديات  ومنطقــة 
ــج  ــل برنام ــة مث ــر املادي ــة غي ــة التحتي ــادرات البني مب

ــة. ــيرة اإلبداعي التأش

ــة  ــرة الثقاف ــس دائ ــارك رئي ــة املب ــد خليف ــال محم وق
اســتراتيجية  تســعى   « أبوظبــي:   – والســياحة 
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة - التــي أطلقتهــا دائرة 
ــيخ  ــى ترس ــابق إل ــت س ــي وق ــياحة ف ــة والس الثقاف
ــا  ــا وإبداعي ــزا ثقافي ــا مرك ــي بوصفه ــة أبوظب مكان
املوهوبــني  األفــراد  ويدعــم  ويحتضــن  يســتقطب 
ــار  ــريع مس ــي تس ــهم ف ــة، ليس ــركات اإلبداعي والش
ــزاً  ــح مرك ــأن تصب ــا ب ــق طموحه ــو حتقي ــارة نح اإلم
ــي  ــوى الثقاف ــر احملت ــاج وتصدي ــي إنت ــداً ف ــاً رائ إقليمي
واإلبداعــي.« وتابــع: »مــن خــالل جمــع الصناعــات 
ــة واحــدة، ســتتمكن  الثقافيــة واإلبداعيــة حتــت مظل
ــات  ــني قطاع ــآزر واالنســجام ب ــق الت ــن حتقي ــرة م الدائ
الثقافــة والســياحة واإلبــداع فــي اإلمــارة، إضافــًة إلــى 
ترســيخ مكانــة أبوظبــي كوجهــة غنيــة باملرافــق 
ــتدامة.«  ــرص املس ــزة، والف ــب املتمي ــورة، واملواه املتط
وأضــاف: »نعتبــر الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة 
محــركاً قويــاً للتنويــع االقتصــادي فــي أبوظبــي وركائــز 
ــى  ــارة عل ــادة اإلم ــتعمل قي ــا، وس ــية لهويته أساس
االرتقــاء بجميــع مجــاالت هــذا القطــاع مبــا يتخطــى 

ــة”. ــات العاملي ــى اجملتمع ــوالً إل ــارة وص ــدود اإلم ح

ــي  ــي دب ــون ف ــة والفن ــة الثقاف ــت هيئ ــا أطلق بدوره
»دبــي للثقافــة«، خريطــة الطريــق االســتراتيجية 
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للهيئــة للســنوات الســت املقبلــة، والتــي تركــز علــى 
ــة  ــة، وحاضن ــي للثقاف ــز عامل ــا كمرك ــز مكانته تعزي

ــب. ــًى للمواه ــداع وملتق لإلب

لضمــان  اجلوهريــة  األســس  اخلريطــة  وتضمنــت 
ــي  ــه ف ــرعة تعافي ــي وس ــاع اإلبداع ــتدامة القط اس
اإلمــارة، كمــا ترســم اخلريطــة األهــداف االســتراتيجية 
وتتضمــن  و2026،   2020 عامــي  بــني  للقطــاع 
والسياســات  للهيئــة،  الرئيســة  املؤسســية  األدوار 
ــب،  ــان املواه ــني واحتض ــة، ومتك ــط واحلوكم والتخطي
والتنظيــم ومنــح التراخيــص، وتشــغيل وإدارة أصولهــا 
ــان  ــى ضم ــالوة عل ــة، ع ــا الرئيس ــة وفعالياته الثقافي
»التعافــي األســرع« للقطــاع الثقافــي فــي اإلمــارة فــي 
أعقــاب األزمــة التــي طالــت كافــة القطاعــات احليويــة 

ــد-19”. ــار »كوفي ــرّاء انتش ــم ج ــول العال ح

وإلــى جانــب الصناعــات اإلبداعيــة، حافــظ ملــف 
ــة التنــوع الثقافــي محليــا وعامليــا علــى زخمــه  حماي
باعتبــاره أحــد الركائــز األساســية لرؤيــة الدولــة 
ــها  ــذ تأسيس ــارات من ــعت اإلم ــث س ــا، حي وتطوره
إلــى وضــع األطــر القانونيــة التــي متكــن اجلميــع مــن 
ــت  ــا عمل ــوع، كم ــة للتن ــة ضامن ــي بيئ ــش ف التعاي
ــاة  ــلوب حي ــح أس ــم لتصب ــذه القي ــيخ ه ــى ترس عل

ــع. ــي اجملتم ــالً ف متأص

ــال  ــذا اجمل ــي ه ــل ف ــا الفاع ــا ودوره ــا بجهوده واعتراف
ــة  ــة الدولي ــة اللجن ــى عضوي ــارات عل ــت اإلم حصل
احلكوميــة حلمايــة وتعزيــز أشــكال التعبيــر عــن التنوع 
ــك  ــني )2021 - 2025(، وذل ــدة ب ــرة املمت ــي للفت الثقاف
علــى هامــش اجتماعــات الــدورة الثامنــة ملؤمتــر الــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة »اليونســكو« املعنيــة بحمايــة 
وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، التــي عقــدت، 

ــى 4 اجلــاري. ــرة مــن 1 إل ــي الفت ــاً، ف افتراضي

واقترحــت اإلمــارات خــالل املؤمتــر 6 مجــاالت عمــل 
ــاء  ــدول األعض ــز ال ــام وتركي ــتدعي اهتم ــة تس رئيس
ــادل  ــوار والتب ــادة احل ــمل زي ــة، تش ــذه االتفاقي ــي ه ف
املمارســات  وأفضــل  السياســات  حــول  املعرفــي 
اإلبداعيــة،  اقتصاداتنــا  لتقويــة  الالزمــة  والتدابيــر 
املطلوبــة  الثقافيــة  واملؤشــرات  البيانــات  حتديــد 
ــة،  ــى األدل ــة عل ــة القائم ــة الثقافي ــم السياس لدع
والتعليــم  الثقافــة  بــني  والتــآزر  التكامــل  تعزيــز 
لضمــان مســارات مهنيــة ثقافيــة مســتدامة، تطويــر 
سياســات دعــم املواهــب وأفضــل املمارســات، تســخير 
ــادات  ــم االقتص ــي لدع ــدم التكنولوج ــجيع التق وتش
ــر  ــة، وتوفي ــة الفكري ــة امللكي ــز حماي ــة، تعزي الثقافي
ــدة  ــة املتزاي ــة لدعــم األنشــطة الثقافي األطــر املطلوب

ــة. ــات الرقمي ــي املنص ف

وشــهدت االمــارات خــالل األشــهر املاضيــة عــودة 
ــي  ــة والت ــة والدولي ــة احمللي ــطة الثقافي ــة لألنش قوي
أكــدت دخولهــا مرحلــة التعافــي الكامــل مــن جائحــة 
»كورونــا«، حيــث جنحــت الــدورة الثالثــني ملعــرض 
أبوظبــي الدولــي للكتــاب بجمــع أكثــر مــن 800 عــارض 
حضوريــاً وافتراضيــاً مــن أكثــر مــن 46 دولــة مــن حــول 
ــاب،  ــد للكت ــيخ زاي ــزة الش ــت جائ ــا كرم ــم، فيم العال
ــل  ــالل حف ــرة خ ــة عش ــا اخلامس ــي دورته ــن ف الفائزي

ــي. ــوري وافتراض ــكل حض ــد بش ــني عق هج

ــي  ــل«، ف ــي للطف ــارقة القرائ ــان الش ــح »مهرج وجن
دورتــه الـــ 12 الــذي نظمتــه هيئــة الشــارقة للكتــاب، 
ــن  ــراً م ــتقطاب 172 ناش ــك« باس ــعار »خليال ــت ش حت
ــن  ــة م ــى نخب ــة إل ــة، باإلضاف ــة وأجنبي ــة عربي 15 دول
ــا  ــم، فيم ــف دول العال ــن مختل ــني م ــاب والفنان الكت
ــي  ــبوجر« ف ــر »اكس ــي للتصوي ــان الدول ــع املهرج جم
دورتــه االســتثنائية واخلامســة أعمــال 400 مصــور 
نقاشــية  و21 جلســة  54 معرضــاً  ونظــم  عاملــي، 

ــل.68 ــة عم ــة، و14 ورش ملهم

االســتيطاني  املشــروع  تديــن  “اخلارجيــة« 
نابلــس جنــوب  التوســعي 

أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، املشــروع االســتيطاني 
كامــل  يســتهدف  الــذي  التوســعي  االســتعماري 
ــالل  ــلطات االحت ــذه س ــس، وتنف ــوب نابل ــة جن منطق
ــد  ــرقة املزي ــر س ــي، عب ــكل يوم ــة بش ــا اخملتلف واذرعه
لتعميــق  وتخصيصهــا  الفلســطينية  االرض  مــن 

ــة. ــتوطنات القائم ــيع املس وتوس

ــد،  ــوم األح ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وقال
ــتيطاني  ــط االس ــذا اخملط ــن ه ــذرت م ــا ح ــا طامل إنه
املمنهــج، خاصــة عندمــا بــدأت اعتــداءات املســتوطنني 
االســتفزازية ضــد املواطنــني فــي بلــدات وقــرى منطقة 
جنــوب نابلــس، والتــي انطلــق اغلبهــا مــن بــؤرة 

ــهار«. ــماة »يتس ــاب املس االره

وأكــدت اخلارجيــة أن هــذه املشــاريع االســتيطانية، 
ــا  ــر حزم ــل أكث ــي ردود فع ــع الدول ــن اجملتم ــب م تتطل
وشــدة وعــدم التراخــي معهــا خلطورتهــا وخطــورة مــا 

ــا.69 ــا الحق ــينتج عنه س

68  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
69  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األغــوار  فــي  ماشــية  يدهــس  مســتوطن 
لية لشــما ا

دهــس مســتوطن، اليــوم األحــد، رأس بقــر ألحــد مربــي 
الثــروة احليوانيــة فــي األغــوار الشــمالية.

ــة،  ــدي دراغم ــح مه ــروي املال ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
بــأن مســتوطنا مــن مســتوطنة »رومت« دهــس بشــكل 
متعمــد رأس بقــر مملــوك للمواطــن عــادل عليــان زامــل 

دراغمــة، اثنــاء رعيــه ابقــاره فــي املراعــي.

ــي  ــبه يوم ــكل ش ــدون بش ــتوطنني يعت ــر أن املس يذك
علــى رعــاة املاشــية الفلســطينيني أثنــاء رعيهــم 
مواشــيهم، ومينعونهــم مــن الوصــول إلــى مســاحات 

ــة.70 ــي الرعوي ــن األراض ــعة م واس

ومؤسســات  العشــائر  ووجهــاء  مخاتيــر 
وبلديــات ومجالــس قرويــة ونقابــات وجمعيــات 
وانديــة رياضيــة فــي محافظــة أريحــا يجــددون 

ــة للرئيس   البيع

جــدد مخاتيــر ووجهــاء العشــائر ومؤسســات وبلديــات 
ــة رياضيــة  ــات وجمعيــات واندي ــة ونقاب ومجالــس قروي
محافظــة  فــي  اخلــاص،  وقطــاع  شــعبية  وجلــان 
ــد  ــا، العه ــوا عليه ــة وقع ــي عريض ــوار، ف ــا واألغ أريح
والبيعــة للرئيــس محمــود عبــاس، رئيســا لدولــة 
ــطينية. ــر الفلس ــة التحري ــا ملنظم ــطني، رئيس  فلس

ــم  ــم ودعمه ــة وقوفه ــى العريض ــون عل ــد املوقع وأك
ــة  ــطينية ممثل ــرعية الفلس ــادة الش ــم للقي وتأييده
برئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، الــذي تصــدى 
لكافــة املؤامــرات علــى شــعبنا وقضيته العادلــة، والتي 
ــلها.  ــرن« وافش ــة الق ــمى »صفق ــا يس ــا م  كان آخره

التحريــر  مبنظمــة  متســكهم  علــى  وشــددوا 
الفلســطينية، املمثــل الشــرعي والوحيــد لكافــة 
والبيــت  والشــتات،  الوطــن  فــي  شــعبنا  أبنــاء 
الوطنــي. ملشــروعنا  األمــان  وصمــام   اجلامــع 

ــر  ــة »وفــا« إلــى أن أســماء وتواقيــع مخاتي وتنــوه وكال
ووجهــاء العشــائر ومؤسســات وبلديــات ومجالــس 
قرويــة ونقابــات وجمعيــات وانديــة رياضيــة وجلــان 

ــا.71 ــودة لديه ــاص، موج ــاع خ ــعبية وقط ش

ــل 0013  ــال اعتق ــرى: االحت ــات األس مؤسس
فلســطيني بينهــم 174 طفــا خــال أيّــار 

ــي املاض

70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

كشــف تقريــر شــهري صــادر عــن مؤسســات األســرى، 
ــرا  ــدا خطي ــهد تصعي ــو 2021، ش ــار/ ماي ــهر أيّ أن ش
فــي عمليــات القمــع واالعتــداءات التــي شــنتها قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي بحــقّ الشــعب الفلســطينّي فــي 
مختلــف انحــاء الوطــن، وحتديــًدا مــع شــرارة األحــداث 
ــي 13  ــدس ف ــي الق ــود ف ــاب العام ــي ب ــدأت ف ــي ب الت
نيســان/ أبريــل 2021، حيــث بــدأت قــوات االحتــالل 
مبنــع الفلســطينيني مــن التواجــد فــي منطقــة 
ــّي  ــي ح ــدث ف ــا يح ــع م ــن م ــود، بالتزام ــاب العام ب
ــّي  ــر عرق ــرّي وتطهي ــر قس ــن تهجي ــرّاح م ــيخ ج الش

للفلســطينيني.

وتتابعــت األحــداث، حيــث تصاعــدت املواجهــة، لُترَصــد 
عمليــات قمــع واعتــداءات واســعة، مبــا فــي ذلــك مــن 
عمليــات اعتقــال كثيفــة، طالــت كافــة الفئــات، 
ــدوان  ــدء الع ــع ب ــة م ــد خاّص ــي تصاع ــتمرت ف واس
اإلســرائيلّي علــى غــزّة، الــذي اســتمر لـــ11 يومــا، األمر 
الــذي دفــع الشــعب الفلســطينّي فــي كافــة أماكــن 
تواجــده إلــى اخلــروج إلــى الشــوارع ملواجهــة سياســات 

ــيمة. ــه اجلس ــالل وانتهاكات االحت

فمنــذ عــام 2015، شــكّلت عمليــات االعتقــال كذلــك 
نقطــة حتــول فــي قضيــة املعتقلــني واألســرى، ال ســيما 
فيمــا يتعلــق بحجــم االعتقــاالت فــي حينــه، وشــكّلت 
هــذه املرحلــة نقطــة حتــول مــن حيــث أعــداد املعتقلــني 
وكثــرة االنتهــاكات التــي وثقتهــا املؤسســات، إضافــة 
إلــى النشــطاء والصحفيــني، واملواطنني الذين ســاهموا 

بشــكل أساســّي فــي نقلهــا والكشــف عنهــا.

ووفًقــا للمتابعــات التــي متــت خــالل شــهر أيّــار/ مايــو 
ــت )3100(  ــرائيلي، اعتقل ــالل اإلس ــلطات االحت ــإّن س ف
فلســطيني مــن بينهــم )42( مــن النســاء و)471( 
طفــاًل، مــن مختلــف املناطــق ضمــن حمــالت اعتقــال 

ــة. ــوائية ومنظم عش

وكانــت أعلــى هــذه االعتقــاالت فــي أراضــي عــام 1948، 
حيــث بلغــت نحــو )2000( حالــة اعتقــال مــن بينهــم 
االنتهــاكات  مــن  العديــد  وُســجلت  طفــاًل،   )291(
الكثيفــة  االعتقــال  عمليــات  رافقــت  اجلســيمة، 
واملمنهجــة فــي مختلــف البلــدات، ولــم تتوقــف 
ــم،  ــني وعائالته ــق املعتقل ــال بح ــة االعتق ــد حلظ عن
األدوات  بــل بقيــت مســتمرة عبــر سلســلة مــن 
والسياســات الحًقــا، مبــا فيهــا عمليــات الترهيــب 
ــن )170(  ــر م ــت أكث ــث وجه ــب، حي ــد والتعذي والتهدي
الئحــة اتهــام بحــق املعتقلــني، كانــت أبــرز هــذه 
التهــم، املشــاركة فــي املظاهــرات الرافضة لسياســات 

ــالل. االحت
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وســاهمت أجهــزة االحتــالل مبســتوياتها اخملتلفــة 
وتخويــف  ترهيــب  فــي  املســتوطنني  جانــب  إلــى 
وتدميــر  منازلهــم  اقتحــام  عبــر  الفلســطينيني، 
ممتلكاتهــم، ونشــر قــوات املســتعربني بينهــم، وإطــالق 
الرصــاص احلــّي واملطاطــّي صوبهــم، واالعتداء اجلســدّي 

ــم. ــّي عليه الوحش

وعلــى غــرار مــا جــرى فــي األراضــي احملتلــة عــام 1948، 
طالــت حمــالت اعتقــال واســعة معظــم املــدن والقــرى 
ــا  ــة مب ــة الغربّي ــي الضّف ــطينّية ف ــات الفلس واخمليم
ــو  ــرى نح ــات األس ــجلت مؤسس ــدس، وس ــا الق فيه
)1100( حالــة اعتقــال مــن بينهــم )180( طفــال/ة، و)42( 
ــدس  ــي الق ــا ف ــت أعاله ــات، وكان ــاء والفتي ــن النس م

ــة اعتقــال. ــى )677( حال ــت إل وصل

ومــن ضمــن مــا تابعتــه املؤسســات: اســتمرار مالحقــة 
حيــث  التشــريعّي،  اجمللــس  النتخابــات  املرشــحني 
ــدس  ــة »الق ــحي قائم ــن مرش ــالل 6 م ــل االحت اعتق
موعدنــا« -واحــدة مــن القوائــم االنتخابيــة للمجلــس 
التشــريعي-، إضافــًة إلــى نائبــنْي ســابقنْي فــي اجمللــس 
للبيــوت  ليلّيــة  مداهمــات  رافقتهــا  التشــريعي، 
وتفتيــش وتخريــب ملمتلــكات العائــالت. ومارســت 
ــي القمــع  ــالل أســاليبها املمنهجــة ف ســلطات االحت
ــة  ــات جماعّي والترهيــب والتخويــف لتمتــد إلــى عقوب

ــع. ــات اجملتم ــة فئ لكاف

ــغ عــدد أوامــر االعتقــال اإلدارّي الصــادرة )200( أمــر  وبل
ــد. اعتقــال إداري بينهــا )116( أمــر اعتقــال إدارّي جدي

ــة  ــان )هيئ ــوق اإلنس ــرى وحق ــات األس ــير مؤسس وتش
شــؤون األســرى واحملرريــن، ونــادي األســير الفلســطيني، 
ومؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان، 
ــر  ــي تقري ــدس( ف ــوة– الق ــات وادي حل ــز معلوم ومرك
صــدر عنهــا اليــوم األحــد، إلــى أن عــدد األســرى 
واملعتقلــني الفلســطينيني فــي ســجون االحتــالل بلــغ 
حتــى نهايــة أيــار/ مايــو 2021 نحــو )5300( أســير، 
املعتقلــني  عــدد  بلــغ  فيمــا  أســيرة،   )40( بينهــم 
األطفــال القاصريــن فــي ســجون االحتــالل نحــو )250( 
طفــاًل كان مــن بينهــم )81( طفــاًل مــن األراضــي احملتلــة 
ــغ عــدد املعتقلــني  ــني، وبل ــوا معتقل عــام 1948 مــا زال

ــال. ــو )520( معتق ــى نح ــني إل اإلداري

ويرصــد التقريــر مجموعــة مــن القضايــا املركزيــة التي 
كشــفتها املواجهــة الراهنــة، مــن انتهــاكات متنوعــة 
وكثيفــة نفذتهــا أجهــزة االحتــالل، ويســتعرض جملــة 
ــي وثقتهــا املؤسســات فــي مختلــف  مــن احلــاالت الت

املناطــق.

وشــدد التقريــر علــى أن هــذه املعطيات تشــكل مؤشــرًا 
فــي غايــة اخلطــورة مقارنــة مــع الشــهور املاضيــة التي 
ســبقت املواجهــة، والتــي تؤكــد أّن ســلطات االحتــالل 
ماضيــة فــي اســتخدام هــذه السياســة علــى نطــاق 
واســع منتهكــة بذلــك كل القيــود التــي فرضــت دولًيــا 
علــى اســتخدام هــذا النــوع مــن االعتقــال الــذي يُعــّد 
ــه  ــن ل ــه كل م ــن خالل ــتهدف م ــث تس ــفياً، حي تعس
ــة،  ــة، واملعرفّي دور طليعــي علــى املســتويات االجتماعّي

والسياســّية، فلســطينًيا.

سياســة  عبــر  االحتــالل  ســلطات  تهــدف  كمــا 
ــة أو  ــة مواجه ــض أي حال ــى تقوي ــال اإلدارّي إل االعتق
ــر، حيــث اســتخدمت  ــر املصي ــر فــي ســبيل تقري تغيي
ــنوات  ــذ الس ــد من ــكل متصاع ــة وبش ــذه السياس ه
األولــى لالحتــالل، وارتفعــت أعــداد املعتقلــني اإلداريــني 
ــد  ــض بع ــم انخف ــالل ث ــى لالحت ــنوات األول ــي الس ف
ــم عــادت باالرتفــاع فــي انتفاضتــي عــام  عــام 1977، ث
إلــى عــام 2015 فمــع  وعــام 2000، إضافــة   ،1987
بدايــة )الهبــة الشــعبية( صّعــد االحتــالل مجــددًا مــن 
ــالل  ــلطات االحت ــدرت س ــث أص ــال اإلدارّي، حي االعتق

ــال إدارّي. ــر اعتق ــه )1248( أم ــي حين ف

املاضيــة شــكّلت محاكــم  العقــود  وعلــى مــدار 
العســكرية لالحتــالل -وال تــزال- أداة أساســية فــي 
ترســيخ هــذه السياســة، عبــر تنفيذهــا قــرارات 
مخابــرات االحتــالل )الشــاباك(، وهــذا مــا ميكــن قراءتــه 
ــا  ــا بدرجاته ــدرت عنه ــي ص ــرارات الت ــة الق ــر كاف عب

اخملتلفــة بحــقّ املعتقلــني.

ومنــذ مطلــع العــام اجلــاري نّفــذ مجموعــة مــن 
األســرى إضرابــات فرديــة ضــد سياســة االعتقــال 
ــرى  ــة أس ــوم، خمس ــى الي ــل، وحت ــث يواص اإلدارّي، حي
ــم  ــا العتقاله ــام رفًض ــن الطع ــوح ع ــم املفت إضرابه
اإلدارّي التعســفّي فــي ســجون االحتــالل، أقدمهــم 
ــن دورا/  ــا( م ــوان )28 عاًم ــو عط ــر أب ــير الغضنف األس
اخلليــل، وذلــك لليــوم )40( علــى التوالــي، كمــا يواصــل 
ــه  ــني، إضراب ــن جن ــا( م ــان )43 عاًم ــر عدن ــير خض األس
ــيران  ــي، واألس ــى التوال ــوم )15( عل ــام للي ــن الطع ع
ــوم  ــا للي ــر إضرابهم ــف العام ــامي، ويوس ــر الش عم
الـــ)14( علــى التوالــي، واألســير جمــال الطويــل لليــوم 
)11( علــى التوالــي، حيــث يطالــب بإنهــاء ملــف 

اعتقــال ابنتــه اإلدارّي.72

الصحــة العامليــة ال تســتبعد فرضيــة تســرب 
فيــروس »كورونــا« مــن مختبــر

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 المجلد التاسع والعشرين

 قــال املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة، تيــدروس 
أدهانــوم غيبريســوس، إنــه ال يســتبعد أن يكــون فيروس 

كورونــا قــد تســرب مــن مختبــر.

ــة، خــالل قمــة  ــال رئيــس منظمــة الصحــة العاملي وق
زعمــاء مجموعــة الســبع، إن مــا ال يقل عــن 174 مليون 
شــخص أصيبــوا بعــدوى فيــروس كورونــا، وتوفــي 3.75 
ــيرا  ــروس، مش ــة بالفي ــراء اإلصاب ــخص ج ــون ش ملي
إلــى أن »هــؤالء النــاس، كمــا أعتقــد، يجــب أن يعرفــوا 
مــن أيــن جــاء هــذا الفيــروس، إنهــم يســتحقون ذلــك، 

هــذا ضــروري حتــى نتمكــن

في املستقبل من منع تكرار الوباء”.

ــفافية  ــن »الش ــي م ــا يكف ــاك م ــن هن ــم يك ــع، ل وتاب
والتعــاون« مــن جانــب الصــني فــي املراحــل األولــى مــن 
التحقيــق فــي أصــل فيــروس ســارس- CoV-2 )كورونــا(، 

مضيفــا أنــه يجــب النظــر فــي كل فرضيــة.

ونشــرت منظمــة الصحــة العامليــة فــي شــهر مــارس 
املاضــي تقريــرا جملموعــة مــن اخلبــراء الذيــن زاروا مدينــة 
ووهــان الصينيــة للتعــرف علــى أســباب منشــأ فيروس 

. كورونا

ــراء املنظمــة العامليــة أن تســرب الفيــروس  واعتبــر خب
مــن اخملتبــر فرضية ”غيــر مرجحــة كثيــرا«، ورجحــوا أن 
يكــون فيــروس الســارس- CoV-2 )كورونــا( ينتقــل إلــى 

البشــر مــن اخلفافيــش عبــر حيــوان آخــر.

ــبة  ــر مــن مناس ــي أكث ــني ف مــن جانبهــا أكــدت الص
ــاء  ــق بوب ــا يتعل ــات فيم ــة معطي ــف أي ــم تخ ــا ل أنه

ــا.73 كورون

ــب  ــة تطال ــة البريطاني ــي العاصم ــرة ف مظاه
دعمهــا  بوقــف  الســبع  مجموعــة  قــادة 

إلســرائيل

مظاهــرة  لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة   شــهدت 
تطالــب قــادة مجموعــة »الــدول الســبع«، بقطــع 

إلســرائيل. والعســكري  السياســي  دعمهــم 

ــا  ــبت، تزامن ــرت الس ــي ج ــر الت ــذه املظاه ــي ه وتأت
ــة  مــع انطــالق أعمــال قمــة مجموعــة الســبع، مبدين
»كورنــوال« جنــوب غربــي إجنلتــرا، والتــي تســتمر 

ــد. ــى األح ــا حت فعالياته

ــة  ــى رئاس ــام مبن ــن أم ــن املتظاهري ــدد م ــع ع وجتم
هتافــات  مردديــن  لنــدن،  فــي  البريطانيــة  الــوزراء 

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االحتــالل”. و«أوقفــوا  حــرة«  »فلســطني 

ــطينية،  ــة والفلس ــالم التركي ــرون األع ــع املتظاه ورف
كمــا حملــوا بأيديهــم صــور األطفــال الذيــن قتلتهــم 

إســرائيل فــي غــزة.

ــا،  ــي بريطاني ــطينية ف ــة الفلس ــس البعث ــا رئي ودع
لــه  كلمــة  خــالل  زملــط،  حســام  الســفير 
لالجئــني  العــودة  حــق  لدعــم  املتظاهريــن،  أمــام 

. لفلســطينيني ا

مــن جانبــه، قــال الزعيــم الســابق حلــزب العمــال 
جيرميــي كوربــني فــي كلمــة خــالل املظاهــرة: »مطالبنا 
واضحــة جــدا، إنهــاء احتــالل الضفــة الغربية، وســحب 
جميــع املســتوطنني، وإنهــاء سياســة االســتيطان 

ــزة”.74 ــار غ وحص

االثنن 2021/6/14 

ــاً  ــوات 06 نائب ــت بأص ــة بيني ــب حكوم تنصي
ــنعود  ــقاطها: س ــد بإس ــادر يع ــو املغ نتنياه

ــاً قريب

أطــاح حتالــف متنــوع مــن األحــزاب اإلســرائيلية، 
ــة  ــد 12 متواصل ــو بع ــني نتنياه ــس، ببنام ــاء أم مس
فــي احلكــم، ليحــل محلــه الزعيــم اليمينــي املتطــرف 
ــرة بالسياســة  ــك فــي حتــول كبي ــت، وذل ــي بيني نفتال

اإلســرائيليةز

وصــوت 60 نائبــاً لصالــح األئتــالف اجلديــد املتنــوع مــا 
بــني مــا بــني اليمــني واليســار والوســط باإلضافــة إلــى 
ــم  ــاً معظمه ــه 59 نائب ــني عارض ــي ح ــي، ف ــزب عرب ح
ــددة،  ــة املتش ــزاب اليميني ــود واألح ــزب الليك ــن ح م
وامتنــع نائــب واحــد عــن التصويــت، وخــرج آالف 
ــب  ــل أبي ــدس وت ــي الق ــوارع ف ــى الش ــرائيليني إل اإلس
لالحتفــال  الثقــة  اجلديــدة  احلكومــة  نيــل  بعــد 

ــو. ــة بنتنياه باإلطاح

ويضــم »ائتــالف التغييــر« ثمانيــة أحــزاب لــكل منهــا 
ايديولوجيتــه اخلاصــة، ويأمــل فــي إنهــاء نحــو عامــني 
ــع  مــن اجلمــود السياســي فــي إســرائيل تخللتهــا أرب

ــات غيــر حاســمة. انتخاب

ووعــد نتنياهــو فــي كلمتــه أمــام البرملــان قبــل 
التصويــت علــى االئتــالف اجلديــد، بالعــودة إلــى قيــادة 
اليــوم«  أن »إيــران حتتفــل  البــالد »قريبــا« معتبــراً 

اجلديــدة. اإلســرائيلية  باحلكومــة 

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأضــاف: أن بينيــت وأصدقــاءه ميثلــون »ميينــاً مزيفــاً« وإن 
النــاس يعــون ذلــك جيــداً.

ــوف  ــة، فس ــي املعارض ــون ف ــا أن نك ــدر لن ــع: إذا ق وتاب
ــذه  ــقط ه ــى نس ــة حت ــنا مرفوع ــك ورؤوس ــل ذل نفع
احلكومــة الســيئة ونعــود لقيــادة البــالد علــى طريقتنا، 

ــاً«. ســنعود قريب

ــن  ــع آالف م ــب، جتم ــل أبي ــي ت ــني ف ــدان راب ــي مي وف
ــي  ــوا ف ــه، وانطلق ــاء حكم ــو بانته ــي نتنياه معارض
ــب  ــات كت ــرائيلي والفت ــم اإلس ــني العل ــيرة رافع مس

ــي«.  ــاً بيب ــا »وداع عليه

وقــال تــال ســركيس )19 عامــاً: »مشــاعري مختلطــة« 
ــه  ــاج إلي ــيء حتت ــه »ش ــادم، لكن ــف الق ــأن التحال بش
إســرائيل«، ومبوجــب االتفــاق املبــرم بــني ركنــي االئتــالف 
بينيــت ومهندســة الوســطي يائيــر لبيــد، سيتســلم 
ــني،  ــنتني األولي ــالل الس ــة خ ــة احلكوم ــت رئاس بيني
ــنتني  ــن 2023 ولس ــاراً م ــد اعتب ــه لبي ــى أن يخلف عل

ــني. آخري

ووعــد رئيــس الــوزراء اجلديــد بــأن ميثــل ائتــالف التغييــر 
إســرائيل برمتهــا«.75

لتجمــع  يهــدم خيامــاً ســكنية  االحتــال 
ــكرياً  ــاً عس ــق طريق ــرق رام اهلل ويش ــدوي ش ب

ــا ــي حزم ــي أراض ف

هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، عــدة خيــام 
ــة  ــة الطيب ــرب قري ــدوي ق ــع الب ــي التجم ــكنية ف س
شــرق رام اهلل. وذكــر الصحافــي فــارس كعابنــة، أن قــوة 
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل داهمــت التجمــع، وهدمــت 

خيــام املواطنــني، واســتولت علــى ممتلكاتهــم كافــة.

وأشــار إلــى أن اخليــام املســتولى عليهــا تعــود لعائلتــي 
عبــد احلفيــظ كعابنــة وجنلــه إبراهيــم، وتــؤوي 15 فــرداً.

وقــال كعابنــة: »مــا جــرى اليــوم يأتــي بعــد أيــام مــن 
عمليــة هــدم مماثلــة، خليــام أربــع عائــالت فــي منطقــة 
ــي  ــت ف ــالت كان ــو أن العائ ــد ه ــن اجلدي ــاورة، لك مج
ــى  ــا تبق ــاء، فيم ــادة البن ــدم بإع ــدى اله ــابق تتح الس
مــن ممتلــكات، لكــن هــذا أصبــح غيــر ممكــن، إثــر قيــام 

ــام بعــد هدمهــا«. ــى اخلي ــالل باالســتيالء عل االحت

ــي  ــة تأت ــي املنطق ــدم ف ــة اله ــى أن عملي ــت إل ولف
كافــة  إلخــالء  كبيــر،  احتاللــي  مخطــط  ضمــن 
التجمعــات البدويــة الواقعــة بــني محافظتــي رام اهلل 

والبيــرة، وأريحــا.

75  جريدة األيام

خيمــة  االحتــالل  قــوات  نصبــت  القــدس،  وفــي 
ــرقي  ــمال ش ــا ش ــدة حزم ــل بل ــرب مدخ ــكرية ق عس
احملافظــة، فيمــا واصلــت جرافاتهــا شــق طريــق ألغراض 

عســكرية.

ــد  ــن، أح ــالح الدي ــن ص ــد حس ــن محم ــال املواط وق
ــة  ــت خيم ــالل نصب ــوات االحت ــي، إن ق ــاب األراض أصح
ــا  ــت جرافاته ــا، وواصل ــل حزم ــرب مدخ ــكرية ق عس
جتريــف األراضــي قــرب مدخــل حزمــا الرئيســي، وشــق 
الشــارع ميتــد كيلــو متــراً بعــرض 16 متــراً فــي أراضــي 

ــدة.76 البل

ــن  ــعة مواطن ــل تس ــال يعتق ــدث( االحت )مح
مــن الضفــة

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــة. ــات الضف ــن محافظ ــني م ــعة مواطن تس

أربعــة  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  اخلليــل،  ففــي 
مواطنــني، وهــم: جمــال عونــي العــدم مــن بلــدة بيــت 
أوال، وبــدر أبــو عيــاش مــن بيــت امــر، ومنتصــر يعقــوب 
ابــو عــرام مــن يطــا، وزاهــي ســمير محمــد الشــوامرة 
ــم  ــت منازله ــد ان داهم ــل، بع ــر العس ــة دي ــن قري م

ــتها. وفتش

ومــن جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أربعــة مواطنــني، 
ــور،  ــب حم ــك طال ــة، ومال ــد عالون ــام خال ــم: عص وه
مــن بلــدة جبــع، واألســيرين احملرريــن يزيــد عبــد الرحيــم 
ــدة  ــن بل ــر، م ــوب الطاه ــف يعق ــد يوس عابد، ومحم

يعبــد.

ــاب  ــالل، الش ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــن بي وم
ــت  ــد أن داهم ــا(، بع ــات )29 عام ــم العبّي ــر إبراهي صاب
ــت  ــة بي ــي مدين ــة ف ــو فريح ــة واد أب ــه  مبنطق منزل

ــاحور.77 س

الرقــم  مؤشــر  علــى  طفيــف  إرتفــاع  اإلحصــاء: 
املاضــي أيــار  خــالل  املســتهلك  ألســعار  القياســي 

ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
خــالل   %0.08 نســبته  طفيفــاً  ارتفاعــاً  فلســطني 
ــان 2021،  ــهر نيس ــع ش ــة م ــار 2021 مقارن ــهر أي ش
ــبة %0.24  ــة**، وبنس ــة الغربي ــي الضف ــع 0.26% ف بواق
فــي القــدس J1*، فــي حــني ســجل الرقــم القياســي 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــداره 0.61% ف ــاً مق انخفاض

ــني، أن  ــوم االثن ــي، الي ــان صحف ــي بي ــاز ف ــح اجله وأوض

76  جريدة األيام
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ــطني،  ــي فلس ــعار ف ــاع األس ــي الرتف ــبب الرئيس الس
يرجــع بشــكل أساســي الرتفــاع أســعار الفواكــه 
ــازج  ــاج الط ــعار الدج ــبة 6.43%، وأس ــة بنس الطازج
بنســبة 1.74%، وأســعار الغــاز بنســبة 0.71%، وأســعار 
ــن  ــم م ــى الرغ ــبة 0.41%، عل ــة بنس ــوم الطازج اللح
ــدار %17.93،  ــة مبق ــروات اجملفف ــعار اخلض ــاض أس انخف
ــروات  ــعار اخلض ــدار 11.32%، وأس ــض مبق ــعار البي وأس
الطازجــة مبقــدار 5.52%، وأســعار األســماك احليــة 
ــعار  ــدار 2.61%، وأس ــدة مبق ــردة أو مجم ــة أو مب طازج
البطاطــا مبقــدار 1.89%، وأســعار الزيــوت النباتيــة 

مبقــدار %1.11.

وحســب البيــان، ارتفعــت أســعار الســلع اآلتيــة 
لتبلــغ باملتوســط؛ مشــمش بلــدي 21 شــيقل/1كغم، 
ــض  ــب أبي ــيقل/1كغم، وعن ــروة 13 ش ــو ف ــوخ أب وخ
ــيقل/1كغم،  ــر 18 ش ــوق أحم ــيقل/1كغم، وبرق 17 ش

ودجــاج طــازج 15 شــيقل/1كغم.

ــع  ــار 2021 م ــهر أي ــالل ش ــعار خ ــة األس ــد مقارن وعن
ــى ارتفــاع الرقــم  ــات إل ــار 2020، تشــير البيان شــهر أي
القياســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطني بنســبة 
2.30%، بواقــع 2.99% فــي القــدس J1*، وبنســبة %2.89 
ــبته  ــف نس ــاع طفي ــة**، وبارتف ــة الغربي ــي الضف ف

ــزة. ــاع غ ــي قط 0.01% ف

ــتوى  ــى مس ــتهلك عل ــعار املس ــي ألس ــم القياس الرق
ــطينية ــق الفلس املناط

ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
الضفــة الغربيــة** ارتفاعــاً نســبته 0.26% خــالل شــهر 
أيــار 2021 مقارنــة مــع شــهر نيســان 2021، نتــج 
ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــية ع ــورة رئيس ــاع بص ــذا االرتف ه
ــا  ــعار البطاط ــبة 7.27%، وأس ــة بنس ــه الطازج الفواك
بنســبة 1.81%، وأســعار الدجــاج الطــازج بنســبة 
1.70%، وأســعار الغــاز بنســبة 0.61%، وأســعار احملروقــات 
ــن«  ــيارات »البنزي ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس الس
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 0.48%، عل بنس
ــة  ــروات اجملفف ــعار اخلض ــدار 13.63%، وأس ــض مبق البي

مبقــدار %8.66.

ــة  ــي الضف ــة ف ــلع اآلتي ــعار الس ــت أس ــا ارتفع كم
 24 بلــدي  مشــمش  باملتوســط؛  لتبلــغ  الغربيــة** 
ــيقل/1كغم،  ــروة 15 ش ــو ف ــوخ أب ــيقل/1كغم، وخ ش
ــر 20  ــوق أحم ــيقل/1كغم، وبرق ــض 20 ش ــب أبي وعن
ودجــاج  وبطاطــا 3 شــيقل/1كغم،  شــيقل/1كغم، 

طــازج 15 شــيقل/1كغم.

كمــا ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 

ــار  القــدس J1* ارتفاعــاً نســبته 0.24% خــالل شــهر أي
2021 مقارنــة مــع شــهر نيســان 2021، وذلــك نتيجــة 
ــعار  ــبة 37.53%، وأس ــا بنس ــعار البطاط ــاع أس الرتف
الفواكــه الطازجــة بنســبة 12.43%، وأســعار اخلضروات 
الطازجــة بنســبة 5.25%، وأســعار الغــاز بنســبة %4.45، 
وأســعار األســماك احليــة طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة 
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 2.16%، عل بنس
ــات  ــعار احملروق ــدار 8.19%، وأس ــة مبق ــروات اجملفف اخلض
ــزل«  ــيارات »الدي ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس الس
وأســعار   ،%2.09 مبقــدار  و«البنزيــن«   %2.26 مبقــدار 

ــدار %0.77. ــازج مبق ــاج الط الدج

وارتفعــت أســعار الســلع اآلتيــة فــي القــدس J1* لتبلغ 
باملتوســط؛ بطاطــا 4 شــيقل/1كغم، ومشــمش بلــدي 
25 شــيقل/1كغم، وخــوخ أبــو فــروة 16 شــيقل/1كغم، 
أبيــض  وعنــب  شــيقل/1كغم،   16 أحمــر  وبرقــوق 
ــرة 7  ــة كبي ــد حب ــدورة عناقي ــيقل/1كغم، وبن 26 ش

ــيقل/1كغم. ش

ــتهلك  ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق ــا س بينم
فــي قطــاع غــزة انخفاضــاً مقــداره 0.61% خــالل شــهر 
ــك  ــان 2021، وذل ــهر نيس ــع ش ــة م ــار 2021 مقارن أي
نتيجــة النخفــاض أســعار اخلضــروات اجملففــة مبقــدار 
ــدار %21.56،  ــة مبق ــروات الطازج ــعار اخلض 28.29%، وأس
وأســعار البطاطــا مبقــدار 13.76%، وأســعار البيــض 
مبقــدار 9.44%، وأســعار األســماك احليــة طازجــة أو 
مبــردة أو مجمــدة مبقــدار 5.75%، وأســعار الزيــوت 
النباتيــة مبقــدار 3.87%، علــى الرغــم مــن ارتفاع أســعار 
ــجائر  ــعار الس ــبة 4.04%، وأس ــة بنس ــوم الطازج اللح
ــازج  ــاج الط ــعار الدج ــبة 3.02%، وأس ــتوردة بنس املس
ــبة  ــة بنس ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 2.64%، وأس بنس
2.45%، وأســعار احملروقــات الســائلة املســتخدمة كوقود 

ــبة %0.47. ــن« بنس ــيارات »البنزي للس

وســجلت أســعار الســلع اآلتيــة انخفاضــاً فــي قطــاع 
غــزة لتبلــغ باملتوســط؛ البصــل 2 شــيقل/1كغم، 
ــار  ــيقل/1كغم، وخي ــتيكية 1 ش ــوت بالس ــدورة بي وبن
 1.5 وبطاطــا  2 شــيقل/1كغم،  بالســتيكية  بيــوت 

شــيقل/1كغم، والبيــض 10 شــيقل/2كغم.78

ــراء  ــي إج ــب ويلغ ــى ترم ــع خط ــو يتب نتنياه
ــا ــذ 37 عام ــرائيل من ــي إس ــا ف متبع

أعلــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــني 
نتنياهــو، إلغــاء إجــراء كان متبعــا فــي إســرائيل منــذ 
73 عامــا، إثــر منــح الكنيســت الثقــة لغرميــه نفتالــي 

78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــب. ــي املنص ــيخلفه ف ــذي س ــت ال بيني

وبحســب مــا أفــادت بــه قنــاة »كان« اإلســرائيلية، 
ــل  ــادل املنصــب ب ــة لتب ــن تقــام املراســم االحتفالي فل
لقــاء قصيــر بــني نتنياهــو وبينيــت فــي مكتــب رئيــس 

ــوزراء. ال

ــل  ــرف مث ــون يتص ــد يك ــو ق ــاة إن نتنياه ــت القن وقال
عنــد  ترمــب  دونالــد  الســابق  األمريكــي  الرئيــس 
تنصيــب خلفــه جــو بايــدن حيــث رفــض حضــور 

التنصيــب. مراســم 

ــوت«  ــوت أحرون ــة »يديع ــت صحيف ــا، قال ــن جانبه م
العبريــة إن بينيــت ســيلتقي نتنياهــو فــي مقــر رئاســة 
الــوزراء ظهــر اليــوم اإلثنــني، وعلــى خلفيــة العالقــات 
البــاردة بينهمــا، لــن يكــون هنــاك حفــل تهنئــة، 
ــر  ــالء املق ــد إلخ ــد موع ــاول حتدي ــرا يتن ــاء قصي ــل لق ب

ــوزراء. ــس ال ــمي لرئي الرس

وكان 60 نائبــا بالكنيســت قــد صوتــوا الليلــة املاضيــة، 
ــوزراء  ــس لل ــت كرئي ــي بيني ــة لنفتال ــح الثق ــى من عل

مقابــل رفــض 79.59

االحتال يعتقل 01 مواطنن من الضفة

ــني،  ــوم اإلثن ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت ــت ق  اعتقل
ــة. ــات الضف ــن محافظ ــني م 10 مواطن

أربعــة  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  اخلليــل،  ففــي 
مواطنــني، وهــم: جمــال عونــي العــدم مــن بلــدة بيــت 
أوال، وبــدر أبــو عيــاش مــن بيــت امــر، ومنتصــر يعقــوب 
ابــو عــرام مــن يطــا، وزاهــي ســمير محمــد الشــوامرة 
ــرادات )19  ــان ج ــرو عدن ــل، وعم ــر العس ــة دي ــن قري م
ــم  ــت منازله ــد ان داهم ــعير، بع ــدة س ــن بل ــا( م عام

ــتها. وفتش

ومــن جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أربعــة مواطنــني، 
ــور،  ــب حم ــك طال ــة، ومال ــد عالون ــام خال ــم: عص وه
مــن بلــدة جبــع، واألســيرين احملرريــن يزيــد عبــد الرحيــم 
ــدة  ــن بل ــر، م ــوب الطاه ــف يعق ــد يوس ــد، ومحم عاب

يعبــد.

ــاب  ــالل، الش ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــن بي وم
ــت  ــد أن داهم ــا(، بع ــات )29 عام ــم العبّي ــر إبراهي صاب
ــت  ــة بي ــي مدين ــة ف ــو فريح ــة واد أب ــه  مبنطق منزل

ــاحور.80 س

79  جريدة احلياة اجلديدة
80  جريدة احلياة اجلديدة

ــود  ــاس« لليه ــة »حم ــتكي حرك ــد يش ــن زاي ب
ــن؟ األمريكي

أســف عبــد اهلل بــن زايــد، وزيــر خارجيــة اإلمــارات، فــي 
حديــث لــه مــع موقــع »اللجنــة اليهوديــة األمريكيــة« 
مــن تــردد اجملتمــع الدولــي مــن اعتبــار حركــة »حمــاس« 
ــض  ــك أن بع ــن املضح ــه »م ــة، ورأى أن ــة إرهابي حرك
ــان  ــط لكي ــكري فق ــاح العس ــف اجلن ــات تصن احلكوم
ــم  ــي، رغ ــاح السياس ــي، دون اجلن ــه إرهاب ــى أن ــا، عل م
ــر هــذا »اخلطــأ«  عــدم وجــود فــرق« وفــي ســبيل تغيي
يقتــرح الوزيــر اســتلهام دول عربيــة أخــرى فــي املنطقة 
ــالده وإســرائيل. ــني ب ــع ب ــي فــي التطبي  املســار اإلمارات

ــي مــن حركــة »حمــاس«  ــو ظب احلقيقــة أن موقــف أب
كان ســابقا علــى التطبيــع مــع إســرائيل غيــر أن 
ــزداد حميميــة بــني الطرفــني وضعــت  العالقــة التــي ت
نضــال  ومــن  »حمــاس«  مــن  اإلماراتــي  املوقــف 
معادلــة  ضمــن  عمومــا،  الفلســطيني  الشــعب 
جديــدة يصبــح فيهــا تطويــر العالقــات مــع تــل 
أبيــب، وحتريــض اليهــود األمريكيــني علــى احلركــة 
اإلســالمية املقاومــة، ضمــن معادلــة جديــدة غيــر 
ــث. ــي احلدي ــي العرب ــخ السياس ــي التاري ــبوقة ف  مس

حســب حركــة »حمــاس« التــي عّلقــت علــى التصريــح 
األخيــر، فــإن كالم بــن زايــد »يتنافــى مــع قيــم العروبة« 
و»يتســاوق مــع الدعايــة الصهيونيــة« و»يصطــدم 
ــم  ــة أن »قي ــي« واحلقيق ــور العرب ــات اجلمه ــع توجه م
ــوق  ــن س ــداول ضم ــارج الت ــرا خ ــارت أم ــة« ص العروب
السياســة العربيــة الرســمّية، وأن »التســاوق مــع 
الدعايــة الصهيونيــة« كان موجــودا ضمــن السياســات 
ــر أن  ــل، غي ــذ زمــن طوي الرســمّية بشــكل أو بآخــر من
ــن  ــا م ــث، خصوص ــل احلثي ــو العم ــه ه ــتجّد في املس
ــف  ــى حتال ــل هــذا التســاوق إل ــي، لتحوي ــو ظب ــدن أب ل
بــني نظــم عربيــة وإســرائيل، وهــو مــا يقتضــي، 
بالضــرورة، ليــس جتــرمي حركــة »حمــاس« فحســب، بــل 
جتــرمي أي شــكل مــن أشــكال املقاومــة الفلســطينية 
ــكال  ــرمي أش ــع جت ــن م ــتيطان، بالتزام ــالل واالس لالحت
ــوال  ــي، وص ــتبداد السياس ــد االس ــي ض ــال العرب النض
ــكل  ــاء أي ش ــكرية وإنه ــات عس ــرض دكتاتوري ــى ف إل
 مــن أشــكال احلــراك والتمثيــل والتعبيــر الدميقراطــي.

ــوارق  ــود ف ــدم وج ــى ع ــد عل ــن زاي ــد ب ــح تأكي يوض
ــاس« أن  ــي »حم ــكرّي ف ــي وعس ــم سياس ــني جس ب
املشــكلة هــي مــع السياســّي كمــا مــع العســكرّي، 
فاملطلــوب ليــس وقــف دفــاع الفلســطينيني عــن 
أنفســهم عســكريا فحســب )رغــم أن عــدد ضحاياهم 
ــل  ــر مــن خســائر إســرائيل( ب ــر بكثي وخســائرهم أكب
كذلــك جتــرمي »اإلســالم السياســي« ألنــه يقّدم نســخة 
مــن اإلســالم تختلــف عــن نســخة األنظمــة العربيــة، 
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التــي تريــد نــزع الطابــع النضالــي عنــه وحتويلــه إلــى 
ــوس  ــى طق ــره عل ــم وقص ــة احلاك ــط وإطاع أدوات ضب
فحســب. مضبوطــة  وحــج  وزكاة  وصيــام   صــالة 

ــي  ــة عرب ــر خارجي ــوع أن وزي ــذا املوض ــي ه ــة ف املفارق
بالتحريــض علــى حركــة  لدولــة مســلمة يقــوم 
إســالمية للجنــة يهوديــة أمريكيــة، أي أنهــا مؤسســة 
دينيــة ـ سياســّية، والغريــب أن الوزيــر ال ينتبــه إلى هذه 
ــى  ــا عل ــرّض فيه ــه يح ــي جتعل ــة الت ــة البائس املفارق
 أبنــاء قومّيتــه ودينــه أمــام أبنــاء قومّيــة وديــن آخريــن.

ــر  ــن أن تقتص ــع ال ميك ــور التطبي ــوم أن أم ــن املفه م
علــى صفقــات املــال والرياضــة والتجســس، وأنهــا فــي 
ــامح«  ــن »التس ــر ع ــن التنظي ــكال م ــى أش ــة إل حاج
الدينــّي والسياســي، غيــر أن التناقــض يصبــح كبيــرا 
ــع  ــات م ــود عالق ــاء وال ــامح واإلخ ــل التس ــني يظل ح
ــا  ــعبا عربي ــد ش ــة ويضطه ــي عربي ــل أراض ــدوّ يحت ع
الشــعب  ذلــك  علــى  التحريــض  ويتــم  مســلما، 
املضطهــد واعتبــار دفاعــه عــن النفــس، ومتســكه 

ــا.81 ــة إرهاب ــة والديني ــه الثقافي بهويت

نتنياهــو يتــرأس املعارضــة ويشــّن هجومــا 
كاســحا علــى »حكومــة التغييــر«

ــه  ــان اإلســرائيلي مســاء أمــس األحــد ثقت منــح البرمل
لالئتــالف احلكومــي اجلديــد، برئاســة الزعيــم اليمينــي 
ــني  ــيخلف بنيام ــذي س ــت، ال ــي بيني ــرف نفتال املتط
 نتنياهــو بعــد 12 عامــا متواصلــة فــي الســلطة.

وصــوت 60 نائبــا لصالــح االئتــالف اجلديــد املتنــوع 
ــى  ــة إل ــط باإلضاف ــار والوس ــني واليس ــني اليم ــا ب م
ــم  ــا معظمه ــه 59 نائب ــني عارض ــي ح ــي، ف ــزب عرب ح
ــددة. ــة املتش ــزاب اليميني ــود واألح ــزب الليك ــن ح  م

اإلســرائيلي  البرملــان  شــهد  متوقعــا  كان  وكمــا 
)الكنيســت( حالــة مــن الفوضــى والهــرج واملــرج 
ــي  ــة نفتال ــب حكوم ــة لتنصي ــته اخلاص ــالل جلس خ
بينيــت/ يائيــر البيــد، حيــث احتــج العديــد مــن 
ــوا  ــه وقاطع ــة واليت ــم املنتهي ــالف احلاك ــاء االئت أعض
كلمــة بينيــت فــي كل عبــارة تفــوه بهــا. وأمــر 
رئيــس الكنيســت بإخــراج عــدد مــن نــواب حــزب 
ــبب  ــا بس ــة تباع ــارج القاع ــة خ ــة الديني الصهيوني
 مقاطعتهــم بينيــت، الــذي واصــل إلقــاء كلمتــه.

ــي  ــر” لتنه ــة التغيي ــى ”حكوم ــت عل ــادق الكنيس وص
انتخابيــة  جــوالت  بأربــع  جتلــت  سياســية  أزمــة 
ــا  ــي أيض ــف، وتنه ــني ونص ــون عام ــي غض ــة ف متتالي
ــس  ــي لرئي ــى التوال ــا عل ــتمرت 12 عام ــيطرة اس س
 حكومــة االحتــالل املنتهيــة واليتــه بنيامــني نتنياهــو.

وســيتناوب علــى رئاســة احلكومــة االئتالفيــة اجلديــدة 
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ــدور  ــه بال ــت، ويلي ــي بيني ــا ” نفتال ــزب ” ميين ــس ح رئي
ــر  ــابق يائي ــهير الس ــي الش ــج التلفزيون ــدم البرام مق
ــني  ــدة عام ــتقبل”، م ــد مس ــزب ”يوج ــم ح ــد زعي البي
 لــكل منهمــا، حســب االتفــاق االئتالفــي بينهمــا.

الــذي ســيترأس احلكومــة  األول  بينيــت  وســيكون 
سيترأســها  ثــم   ،2023 آب  أغســطس/   27 حتــى 
البيــد حتــى نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2025. وتضمنــت 
اجللســة خطابــات لــكل مــن بينيــت والبيــد ونتنياهــو 
الــذي ســيتولى زعامــة أحــزاب املعارضــة، وتالهــا 
ــد للكنيســت هــو ميكــي ليفــي  انتخــاب رئيــس جدي
مــن حــزب ”يوجــد مســتقبل”. ويتشــكل االئتــالف 
احلكومــي اجلديــد مــن ثمانيــة أحــزاب متتــد فــي 
توجهاتهــا السياســية مــن أقصــى اليمــني إلــى 
 أقصــى اليســار، مبــا فــي ذلــك وألول مــرة حــزب عربــي.

ــة  ــكيل حكوم ــي تش ــا( ف ــو )71 عام ــق نتنياه وأخف
خــالل  إســرائيل  شــهدتها  انتخابــات  رابــع  بعــد 
لــم  لكنــه  املاضــي،  آذار  مــارس/   23 فــي  عامــني 
ــادة  ــي قي ــاض ف ــه م ــن أن ــد أعل ــارة، فق ــلم باخلس يس
ــة  ــة الضعيف ــذه احلكوم ــقاط ه ــى إس ــة حت املعارض
ــدو لهــا وملؤيديهــا. ــا يب ــرة أقصــر مم ــرة فــي فت  واخلطي

كلمتــه  خــالل  ومحتقنــا  غاضبــا  بــدا  نتنياهــو 
األخيــرة كرئيــس وزراء زايــد فيهــا علــى خصومــه 
والعســكريًة،  السياســية  منجزاتــه  مســتعرضا 
ومشــددا علــى عجــز حكومــة التغييــر مبواجهــة 
التحديــات اخلارجيــة والداخليــة الكبيــرة. وســبقه 
رئيــس احلكومــة االســرائيلية املرتقــب نفتالــي بينيــت 
ــراخ  ــات وص ــط مقاطع ــدأ وس ــي ب ــه األول الت بخطاب
متواصــل بشــكر نتنياهــو، وقــال ”شــكرا بنيامــني 
نتنياهــو علــى خدمتــك لســنوات طويلــة مليئــة 
ــدار  ــى م ــت عل ــرائيل. عمل ــل اس ــن أج ــازات م باإلجن
ــا  ــني قوته ــان لتحص ــالص وتف ــة بإخ ــنوات طويل س
يبــدو  أن  محــاوال  واضــاف  واألمنيــة”.  السياســية 
ــر:  ــو اخلاس ــع نتنياه ــل م ــي التعام ــا ف ــميا وكرمي رس
”بنيامــني وســارة نتنياهــو، علــى مــدار طيلــة طريقــك 
ليــس دائمــا اتفقنــا، لكــن كليكمــا ضحيتمــا الكثيــر 
مــن ناحيــة شــخصية خلدمــة شــعبنا”. لكــن عاصفــة 
ــا  ــت موجه ــرد بيني ــتمرت، ف ــراخ اس ــات والص املقاطع
ــو  ــي عل ــا ف ــدة :”كم ــة اجلدي ــواب املعارض ــه لن وخزات
 الصرخــات، هــذا هــو علــو فقــدان احلكــم بفترتكــم”.

العريضــة  اخلطــوط  بينيــت  نفتالــي  واســتعرض 
ــا  ــترعى القضاي ــا س ــال إنه ــدة، وق ــة اجلدي للحكوم
الداخليــة كالتربيــة والتعليــم والصحــة والرفاه، وســط 
تغييــب كامــل للقضيــة الفلســطينية واالحتــالل مــن 
طرفــه هــو أيضــا. وعندمــا ذكــر الفلســطينيني ألقــى 
الكــرة فــي ملعبهــم واتهمهــم برفــض االعتــراف 
بإســرائيل كدولــة يهوديــة. وتابــع ”ســنضمن املصالــح 
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الوطنيــة فــي املناطــق ”ج” مثلمــا ســنهتم بحــل 
مشــاكل اجملتمــع العربــي، وهنــا أشــكر نتنياهــو 
الــذي كان أول مــن شــق الطريــق بهــذا املضمــار. 
ــدة فــي عالقــات اســرائيل مــع  ســنفتح صفحــة جدي
مواطنيهــا العــرب. اعتقــد ان هــذه خطــوة صحيحــة 
لرئيــس احلكومــة”. وتطــرق بينيــت الــى امللــف االيرانــي 
وأبــدى موقفــا مماثــال ملوقــف ســابقه الرافــض للعــودة 
ــون  ــون أن يك ــني يرجح ــن مراقب ــووي، لك ــاق الن لالتف
 بينيــت أقــرب للتوافــق مــع واشــنطن فــي هــذا امللــف.

مــن جهتــه قــال منصــور عبــاس رئيــس القائمــة 
ــم  ــالف احلاك ــذا االئت ــة له ــدة الداعم ــة املوح العربي
اجلديــد، إن قائمتــه حتــاول التأثيــر علــى السياســة 
اإلســرائيلية مــن خــالل الكنيســت واحلكومــة وليــس 
ــا  ــراف أن تأثيرن ــا االعت ــع ”علين ــدان. وتاب فقــط مــن املي
القــرارات  اآلن علــى صناعــة  كنــواب عــرب حتــى 
اإلســرائيلية كان محــدودا جــدا وعلينــا بالتغييــر نحــو 
بنــاء معادلــة جتمع بــني التمثيل السياســي وبــني التأثير 
علــى جوانــب احليــاة اليوميــة ومجتمعنــا الــذي بحاجة 
 لتســوية مشــاكله امللحــة ليــس بالشــعارات فقــط”.

ويبــدو أن هنــاك بعــض األوســاط داخــل القائمــة 
العربيــة املوحــدة يرفــض توجــه منصــور عبــاس، فقــد 
نشــر النائــب الســابق عنهــا مســعود غنــامي فــي هــذا 
الســياق: ” كلمــة علــّي أن أقولهــا فــي هذا اليــوم وأمري 
ــه مــراراً وتكــراراً فــي  ــا مــا قلُت ــى اهلّل، وســأقول ُهن إل
ــالمّية،  ــة اإلس ــي احلرك ــاتنا ف ــا ومؤّسس ــل هيئاتن داخ
إّن دخــول احلركــة االســالمية وذراعهــا السياســية 
ــأ  ــي خط ــالف حكوم ــدة، بائت ــة املوّح ــة العربي القائم
ــه.  ــدم ارتكاب ــه وع ــع عن ــة التراج ــى احلرك ــر، وعل كبي
هــذا املوقــف والتحذيــر هــو مــن أجــل ســالمة مشــروع 
ــذا  ــي. ه ــالمي والوطن ــة اإلس ــف احلرك ــيرة وموق ومس
املنشــور ليــس خروجــاً عــن احلركــة االســالمية، وليــس 
ــو  ــط وأرج ــف فق ــالن موق ــل إع ــة، ب ــاش واملناكف للنق
احترامــه، لذلــك أي تعليــق ُمســيء بحــق احلركــة 
 االســالمية، أو إخوانــي نــّواب املوحــدة ســيتم شــطبه ”.

ــب  ــه شــّن رئيــس القائمــة املشــتركة النائ فــي كلمت
أميــن عــودة حملــة علــى حكومــة التغييــر قــال فيها إن 
”هــذه حكومــة التعــاون علــى اإلثــم والعــدوان”، وهــذا 
االقتبــاس القرآنــي هــو ســهم نحــو القائمــة العربيــة 
ــامي  ــب س ــه النائ ــالمية(. وتبع ــة اإلس ــدة )احلرك املوح
ــطوانة  ــذه أس ــال ”ه ــتركة فق ــن املش ــحادة م ــو ش أب
ــي  ــرب ف ــطني ع ــن ناش ــمعناها م ــوات س ــة وأص قدمي
ــا  ــف إخوتن ــي. لألس ــي املاض ــة ف ــزاب الصهيوني األح
فــي احلركــة اإلســالمية تركونــا وانتقلــوا للجانــب 
اآلخــر، وهــذا يبــدو بوضــوح فــي خطابهــم السياســي 
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لوفيغــارو عــن يائيــر البيــد: مهنــدس ســقوط 
نتنياهــو

حتــت عنــوان: ”يائيــر البيــد مهنــدس ســقوط نتنياهــو”، 
ــد،  ــر البي ــية إن يائي ــارو الفرنس ــة لوفيغ ــت صحيف قال
ــذي  ــطي( ال ــتقبل” )الوس ــاك مس ــزب ”هن ــس ح رئي
اإلســرائيلية  احلكومــة  رئاســة  علــى  ســيتناوب 
الفعلــي  املهنــدس  هــو  بينيــت،  نفتالــي  مــع 
لســقوط بنيامني نتنياهو بعــد 12 ســنة مــن هيمنتــه 
ــى  ــيرة إل ــرائيلي، مش ــي اإلس ــهد السياس ــى املش عل
أنــه لــن يكــون فــي الوقــت احلالــي رئيســا للــوزراء علــى 
الفــور، لكنــه ســيتولى حقيبــة اخلارجيــة، وهــو املنصب 
ــي  ــس الفرنس ــتقبله الرئي ــه. اس ــم ب ــا حل ــذي طامل ال
ــة  ــة انتخابي ــس خــالل حمل ــل ماكــرون فــي باري إميانوي
إســرائيلية ســابقة، وثقافتــه األجنلوسكســونية جتعله 

ــدة. ــات املتح ــى الوالي ــرب إل أق

ــاك أي  ــن هن ــم يك ــه ل ــول إن ــارو الق ــت لوفيغ وتابع
مؤشــر علــى النجــاح الــذي حققــه يائيــر البيــد 
ــق  ــابق وعاش ــرائيلي الس ــي اإلس ــل التلفزيون -املراس
املالكمــة- عندمــا دخــل املعتــرك السياســي قبــل 
ــره  ــن مظه ــه م ــخر خصوم ــد س ــنوات. فق ــع س تس
وصفــوه بـ”الســطحي” و”املتعجــرف”. لكــن اتضــح مــع 
ــه  ــة أن ــني. فاحلقيق ــوا مخطئ ــم كان ــت أنه ــرور الوق م

ــه. ــق هدف ــن حتقي ــن م ــر، متك مثاب

خــالل محاولتــه فــي االنتخابــات البرملانيــة عــام 2013، 
حــل فــي املرتبــة الثانيــة بعــد حــزب الليكــود، وشــغل 
ــض  ــو لبع ــة نتنياه ــي حكوم ــة ف ــر املالي ــب وزي منص
الوقــت. ثــم عــاد إلــى دائــرة الضــوء فــي شــهر مــارس 
ــذي  ــس، ال ــي غانت ــف مع بين ــل حتال ــام 2020 بفض ع

ســرعان مــا انهــار.

الحقــاً، أصبــح زعيــم املعارضــة، وبــات هدفــه الرئيســي 
ــم  ــه ل ــو(، لكن ــي” )نتنياه ــى ”بيب ــة عل ــب الطاول قل
ــوم  ــاء كل ي ــع مس ــي تتجم ــود الت ــع احلش ــط م يختل
ــد  ــوزراء. روج البي ــس ال ــل رئي ــة برحي ــبت للمطالب س
صورتــه كرجــل توافــق. وبــات السياســي املفضــل لــدى 
ــورة  ــر امليس ــرائيلية والدوائ ــطى اإلس ــات الوس الطبق

ــل أبيــب، حيــث نســج شــبكاته. فــي منطقــة ت

تشــكيلته  فــازت  مــارس،  شــهر  مــن  الـــ23  فــي 
الوســطية بـــ17 مقعــدا فــي الكنيســت، وهــي نتيجة 
مشــرفة. وبعــد فشــل بنيامــني نتنياهــو فــي احلصــول 
ــر البيــد،  علــى أغلبيــة فــي الكنيســت. وصــل دور يائي
الــذي متكــن، فــي منــاخ مــن عــدم التصديــق النســبي، 

مــن حــل اللغــز.



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

326

 المجلد التاسع والعشرين

ــل  ــن الراح ــو اب ــب، وه ــل أبي ــي ت ــام 1963 ف ــد ع ول
تومــي البيــد، الشــخصية البــارزة مــن طبقــة املثقفــني 
اإلســرائيليني، وأحــد الناجــني مــن احملرقــة. شــارك 
ــغل  ــة، وش ــف” اليومي ــة ”معاري ــيس صحيف ــي تأس ف
منصــب وزيــر العــدل ونائــب رئيــس الــوزراء فــي عهــد 
ــيم  ــاد فاش ــب ي ــرأس نص ــل أن يت ــارون، قب ــل ش أريئي
التــذكاري، الــذي بنــي تخليــدا لذكــرى ضحايــا اإلبــادة 

ــة. اجلماعي

ــزاب  ــد لألح ــوذ املتزاي ــارض النف ــي، ع ــي وليبرال علمان
األرثوذكســية املتطرفــة. أراد فــرض اخلدمــة العســكرية 
اإلجباريــة علــى الشــباب املتدينــني، وســحب اإلعانــات 
ــاء زواج  ــة وإنش ــة احلريدي ــات الديني ــة للمؤسس املالي

ــي، كمــا تقــول لوفيغــارو.83 مدن

نتنياهــو  مبحاكمــة  تطالــب  مظاهــرات 
وســجنه.. حكومــة بينيــت تعقــد جلســة 
احتفاليــة وترحيــب دولــي واســع بتشــكيلها

برئاســة  اجلديــدة  اإلســرائيلية  احلكومــة  عقــدت 
ــان  ــة فــي مقــر البرمل ــي بينيــت جلســة احتفالي نفتال
ــني  ــي ح ــة، ف ــة البرملاني ــا الثق ــد نيله ــت( بع )كنيس
ــاال  ــة احتف ــدس احملتل ــب والق ــل أبي ــي ت ــرج اآلالف ف خ
ــاء، توالــت ردود  باإلطاحــة ببنيامــني نتنياهــو. فــي األثن
الفعــل الدوليــة املرحبــة فــي أغلبهــا بتشــكيل هــذه 

ــة. احلكوم

وأعلــن بينيــت -الــذي ســيتناوب علــى رئاســة احلكومــة 
ــد- أن  ــر لبي ــتقبل« يائي ــد مس ــزب »يوج ــم ح ــع زعي م
ــي  ــي ف ــدع الداخل ــى رأب الص ــتعمل عل ــه س حكومت

ــه. ــر لتفعل إســرائيل، وأن أمامهــا الكثي

فــي األثنــاء، تظاهــر عشــرات اإلســرائيليني املعارضــني 
لرئيــس احلكومــة الســابق بنيامــني نتنياهــو أمــام 
ــة  ــة اخلاص ــع اجللس ــن م ــت، بالتزام ــى الكنيس مبن
ــة  ــة للحكوم ــح الثق ــى من ــت عل ــدة للتصوي املنعق

ــدة اجلدي

ورفــع املتظاهــرون األعــالم اإلســرائيلية والفتــات داعمــة 
للحكومــة اجلديــدة، كمــا رددوا هتافــات ضــد نتنياهــو، 
ــاد  ــا الفس ــي قضاي ــجنه ف ــه وس ــوا مبحاكمت وطالب

املتهــم بهــا.

ــن  ــع آالف م ــب، جتّم ــل أبي ــي ت ــني ف ــدان راب ــي مي وف
معارضــي نتنياهــو احتفــاال بانتهــاء حكمــه، وانطلقــوا 
فــي مســيرة رافعــني العلــم اإلســرائيلي والفتــات كتب 

ــا بيبــي”. عليهــا »وداًع

83  القدس العربي

أغلبية هشة

جــاء ذلــك بعــد أن أدى بينيــت اليمــني القانونيــة رئيســا 
للحكومــة اجلديــدة التــي اجتــازت تصويتــا مبنــح الثقــة 
ــا  ــث منحه ــد، حي ــوت واح ــارق ص ــت بف ــي الكنيس ف
ــن  ــو ع ــع عض ــا 59، وامتن ــم، وعارضه ــا ثقته 60 نائب

التصويــت

وكان بينيــت قــال إن احلكومــة اجلديــدة ســتبدأ عملهــا 
ــه  ــال إن ــذي ق ــي، ال ــووي اإليران ــروع الن ــة املش مبواجه
بتعزيــز  تعهــد  األكبــر إلســرائيل، كمــا  التهديــد 
ــي  ــي األراض ــق، ال ســيما ف ــي كل املناط ــتيطان ف االس

املصنفــة »ج”.

فــي املقابــل، وعــد نتنياهــو -فــي كلمتــه أمــام البرملــان 
ــى  ــد- بالعــودة إل قبــل التصويــت علــى االئتــالف اجلدي
قيــادة البــالد »قريبــا«، معتبــرًا أن »إيــران حتتفــل اليــوم« 
ــت  ــاف أن بيني ــدة، وأض ــرائيلية اجلدي ــة اإلس باحلكوم
ــون  ــاس يع ــا«، وأن الن ــا مزيف ــون »ميين ــاءه ميثّل وأصدق

ذلــك جيــدا

ترحيب أميركي

وفــي أول رد فعــل دولــي، قــال البيــت األبيــض إن الرئيــس 
ــت  ــع بيني ــال م ــي اتص ــق ف ــدن اتف ــو باي ــي ج األميرك
علــى تشــاورهما وتشــاور فريقيهمــا عــن كثــب بشــأن 
ــي  ــا ف ــي، مب ــن اإلقليم ــة باألم ــور املتعلق ــع األم جمي

ذلــك إيــران.

وأضــاف البيــت األبيــض أن بايدن أوضــح أن إدارتــه تعتزم 
العمــل بشــكل وثيــق مــع احلكومــة اإلســرائيلية فــي 
ــن  ــق األم ــالم وحتقي ــع الس ــة لدف ــود املبذول ــار اجله إط

ــطينيني. ــرائيليني والفلس ــار لإلس واالزده

وأوضــح أن بايــدن أشــار فــي االتصــال مــع بينيــت إلــى 
ــن،  ــني البلدي ــات ب ــت للعالق ــه الثاب ــن دعم ــود م عق

ــرائيل. ــن إس ــخ بأم ــه الراس والتزام

مــن جهتــه، هنّــأ أنتونــي بلينكــن وزيــر اخلارجيــة 
احلكومــة  تشــكيل  علــى  لبيــد  يائيــر  األميركــي 
ــرا  ــوزراء ووزي ــا لل ــا مناوب ــه رئيس ــرائيلية، وتعيين اإلس

للخارجيــة.

ــن  ــان- إن بلينك ــي بي ــة -ف ــة األميركي ــت اخلارجي وقال
ــات  ــزام الوالي ــي الت ــال هاتف ــي اتص ــا ف ــد ناقش ولبي
املتحــدة بأمــن إســرائيل، وأهميــة احلفــاظ علــى وقــف 

ــة. ــال العدائي األعم

كمــا ناقــش الوزيــران فــرص توســيع تطبيــع العالقــات 
الدبلوماســية، والتهديد الذي تشــكله إيــران، واألولويات 
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اإلقليميــة األخــرى. وذكــر البيــان أن بلينكــن أبلــغ لبيــد 
أنــه يتطلــع إلــى الترحيــب بــه فــي واشــنطن قريبــا

تهان أوروبية كندية

ــال  ــارل ميش ــي ش ــس األوروب ــس اجملل ــأ رئي ــدوره، هنّ ب
أمــس بينيــت، مؤكــدا »التطلــع إلــى تعزيــز الشــراكة 
بــني االحتــاد األوروبــي وإســرائيل مــن أجــل ازدهــار 

ــم” ــي دائ ــتقرار إقليم ــالم واس ــو س ــترك ونح مش

كمــا أبــدت املستشــارة األملانيــة أجنيــال ميــركل رغبتهــا 
فــي العمــل »بشــكل وثيــق« مــع بينيــت.

ــا  ــرودو أيض ــن ت ــدي جاس ــوزراء الكن ــس ال ــث رئي وبع
تهانيــه إلــى بينيــت، قائــال إنــه »يتطّلــع« إلــى العمــل 

ــر لبيــد. ــوزراء يائي ــب رئيــس ال معــه ومــع نائ

مــن جانيــه، أعــرب وزيــر اخلارجيــة البريطانــي دومينيــك 
راب عــن »ســروره ملواصلــة التعــاون فــي مجــاالت األمــن 
والتجــارة وتغّيــر املنــاخ والعمــل مًعــا لضمــان الســالم 

فــي املنطقــة”

موقف حماس

وفــي قطــاع غــزة، أكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية 
ــر  ــن يغي ــرائيلية ل ــة إس ــكل أي حكوم ــاس( أن ش )حم
طبيعــة تعامــل احلركــة مــع إســرائيل ككيــان احتاللــي 

اســتيطاني جتــب مقاومتــه.

وقــال الناطــق باســم احلركــة فــوزي برهــوم -فــي بيــان- 
إن تكــرار العمليــة االنتخابيــة اإلســرائيلية ومــا تفــرزه 
داخــل إســرائيل دليــل علــى عمــق األزمــة السياســية 
التــي تعيشــها بالتــوازي مــع أزماتهــا العســكرية 

ــة. ــة املتواصل واألمني

وشــدد برهــوم علــى أن احلركــة مســتمرة فــي ترســيخ 
واملقدســات خــط  الفلســطيني  الــدم  أن  معادلــة 
أحمــر، وأن ســلوك احلكومــة اجلديــدة علــى األرض يحدد 

ــالل. ــع االحت ــي م ــار التعامــل امليدان ــة ومس طبيع

كمــا دعت حركــة حمــاس للنفيــر والرباط في املســجد 
األقصــى والبلــدة القدميــة مبدينــة القــدس احملتلــة غــدا 
ــي  ــتوطنني ف ــى املس ــة عل ــت الفرص ــاء لتفوي الثالث

تنظيــم مســيرة األعــالم.

يوم نفير

ــدي  ــدس للتص ــي الق ــان- أهال ــي بي ــة -ف ــت احلرك ودع
حملــاوالت االحتــالل فــرض إرادتــه وتغييــر معالــم مدينــة 
ــر  ــوم نفي ــاء ي ــوم الثالث ــون ي ــأن يك ــادت ب ــدس، ون الق

ــّد  ــب وحت ــوَم غض ــى، وي ــجد األقص ــو املس ــاط نح ورب
ــالل. لالحت

يذكــر أن حكومــة بينيــت تواجــه فــور توليها الســلطة 
ــالم«  ــيرة األع ــرف بـ«مس ــا تع ــا م ــدة؛ أبرزه ــات ع حتدي
ــه  ــد تتوج ــي ق ــاء، والت ــدا الثالث ــرف غ ــني املتط لليم

ــة. ــدس احملتل ــي الق ــة ف ــاء العربي ــو األحي نح

وبعــد إلغــاء املســيرة أول مــرة فــي العاشــر مــن مايــو/
أيــار املاضــي، ومجــددا اخلميــس املاضــي؛ ســعى نتنياهو 
ــت أمــس، وفــق  ــل تصوي ــى الســماح بتنظيمهــا قب إل
اتفــاق محــدد بــني الشــرطة واملنظمــني. وتســّبب 
ــه  ــي اتهام ــيرة ف ــم املس ــى تنظي ــو عل ــرار نتنياه إص
مــن قبــل خصومــه بتأجيــج الوضــع واتبــاع سياســة 

ــة”.84 »األرض احملروق

ــتولي  ــن ويس ــة مواطن ــل أربع ــال يعتق االحت
ــة فــي جنــن ــرات مراقب ــى تســجيات كامي عل

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــع، واســتولت  ــد وجب ــي يعب أربعــة مواطنــني مــن بلدت
ــة  ــدة رمان ــن بل ــة م ــرات مراقب ــجيالت كامي ــى تس عل

ــني. ــة جن ــي محافظ ف

وذكــرت مصــادر أمنيــة لـ«وفــا«، أن قــوات خاصــة 
ــع  ــدة جب ــى بل ــللت ال ــتعربني« تس ــرائيلية »مس إس
ــه،  ــة مــن منزل ــد عالون ــت الشــاب عصــام خال واعتقل

ــة. ــزة األمني ــبي األجه ــن منتس ــو م وه

ــي  ــت ف ــد اعتقل ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــاف أن ق وأض
ــد أن  ــور، بع ــب حم ــك طال ــاب مال ــابق الش ــت س وق

ــته. ــه وفتش ــت منزل داهم

ــة  ــالل، قري ــوات االحت ــه، اقتحمــت ق ــي الســياق ذات وف
رمانــة غــرب جنــني، واســتولت علــى تســجيل كاميرات 

مراقبــة.

ــالل  ــوات اإلحت ــا«، أن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــرت مص وذك
وفتشــتها  املواطنــني  منــازل  مــن  عــددا  داهمــت 
واســتولت علــى تســجيالت كاميــرات املراقبــة اخلاصــة 

ــا. به

ــت  ــات إندلع ــى أن مواجه ــا، إل ــادر ذاته ــارت املص وأش
ــل  ــن اطلقــوا قناب ــالل، الذي ــود اإلحت ــني الشــبان وجن ب
ــدد  ــة ع ــى إصاب ــا أدى إل ــم، م ــاز باجتاهه ــوت والغ الص

ــاق. ــاالت اختن ــم بح منه

إلــى ذلــك، قــال مديــر نــادي األســير فــي جنــني 

84  اجلزيرة نت 
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منتصــر ســمور، إن قــوات االحتــالل اعتقلــت األســيرين 
ــف  ــد يوس ــد، ومحم ــم عاب ــد الرحي ــد عب احملررين يزي
يعقــوب الطاهــر، بعــد ان داهمــت منزلــي ذويهمــا فــي 

ــني.85 ــرب جن ــوب غ ــد جن ــدة يعب بل

الثاثاء 2021/6/15

األســير محمــد احللبــي يدخــل عامه الســادس 
ــات  ــل احملاكم ــال ومسلس ــجون االحت ــي س ف

بحّقــه مســتمر

-ُعقــدت لــه )162( جلســة محاكمــة رام اهلل 6-15-
ــا(  ــي )43 عاًم ــد احللب ــير محم ــل األس ــا- يدخ 2021 وف
مــن غــزة، اليــوم الثالثــاء، عامــه الســادس علــى التوالي 

فــي ســجون االحتــالل.

ــى  ــنوات عل ــذ 5 س ــه من ــالل محاكمت ــل االحت ويواص
التوالــي، وعقــدت لــه حّتــى اليــوم )162( جلســة 
محاكمــة، ويســتمر مسلســل احملاكمــات بحّقــه، 
ــي  ــة الت ــوط الهائل ــن الضغ ــة م ــى جمل ــة إل إضاف

ــه. ــى محامي ــه وعل ــارس علي مت

وبــنّي نــادي األســير أن جلســة محكمــة ُعقدت لألســير 
فــي تاريــخ 5 أيـّـار املاضــي، خاللهــا قــرر القاضــي حتديــد 

موعــد جللســة جديــدة فــي 23 حزيــران اجلــاري.

ــؤ  ــي التواط ــتمر ف ــالل تس ــم االحت ــح أن محاك وأوض
ــة  ــي وكاف ــير احللب ــقّ األس ــاكات بح ــيخ االنته وترس
املعتقلــني، عبــر سلســلة مــن السياســات املمنهجــة، 
فمجــددًا وخــالل احملكمــة التــي ُعقــدت لألســير احللبــي 
منــح القاضــي النيابــة العســكرية أكثــر مــن خمــس 
ســاعات لعــرض ادعاءاتهــا امللفقــة ضــد محمــد، وُحرم 
محامــي الدفــاع مــن حّقــه فــي املرافعــة، وســمح لــه 
ــن  ــر م ــع الكثي ــط م ــة فق ــدة 30 دقيق ــدث مل بالتح

ــود. الضغــوط والقي

ــي  ــري ف ــا يج ــى أّن م ــده عل ــير تأكي ــادي األس ــدد ن وج
ــر  ــى مصي ــي، يُشــكل خطــرًا عل ــة األســير احللب قضي
ــل  ــا فيهــا مــن تفصي العمــل احلقوقــي واإلنســاني، مب
ــة  ــب الواضحــة للمؤسســات احلقوقي ــة الترهي لعملي
فــي فلســطني، وتُشــكل قضيتــه مبــا فيهــا مــن 
للمنظومــة  جديــًدا  اختبــارًا  تعســفية  تفاصيــل 
ــا  ــانية؛ مطالًب ــالتها اإلنس ــة، ولرس ــة الدولي احلقوقي
املؤسســات الدوليــة احلقوقيــة، بالضغــط جديًــا علــى 

ــي. ــير احللب ــن األس ــوري ع ــراج الف ــالل لإلف االحت

يُشــار إلــى أن األســير احللبــي كان يعمــل مديــرًا 

85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مؤخــرًا  منحــه  ومت  العامليــة«،  »الرؤيــا  ملؤسســة 
الدكتــوراه الفخريــة مــن مؤسســة أكادمييــة فــي 

اإلنســاني. لعملــه  أملانيــا، 

واعتقــل احللبــي فــي تاريــخ 15 حزيــران 2016، وتعــرض 
ــتمر  ــي، اس ــدي ونفس ــب جس ــاٍس ولتعذي ــٍق ق لتحقي
ملــدة )52( يوًمــا، وُحــرم مــن لقــاء محاميــه، فــي محاولة 
للضغــط عليــه ونــزع اعترافــات منــه، ومــا يــزال يعانــي 
مــن آثــار التعذيــب الــذي تعــرض لــه، حيــث فقــد مــا 

نســبته 50% مــن الســمع بســبب التعذيــب.

يذكــر أن احللبــي متــزوج وهــو أب خلمســة أطفــال، 
ــم  ــه، منه ــراج عن ــة باإلف ــات دولي ــدة جه ــت ع وطالب
لينــك«،  اإلنســان »مايــكل  اخلــاص حلقــوق  املقــرر 
والســكرتير العــام لــألمم املتحــدة »أنطونيــو غوتيريش«، 

ــدا.86 ــتراليا وكن ــن اس ــني م ــى برملاني ــة إل إضاف

ــون  ــة يدخل ــن وعراب ــم جن ــن مخي ــرى م 4 أس
ــر ــي األس ــدة ف ــا جدي اعوام

دخــل 4 أســرى مــن مخيــم جنــني وبلــدة عرابــة، 
ــاء، أعوامــاً جديــدة فــي ســجون االحتــالل  اليــوم الثالث

االســرائيلي.

وذكــر مديــر نــادي األســير منتصــر ســمور لـ«وفــا«، أن 
ــة جنــوب  األســير أحمــد ذيــب دهيــدي مــن بلــدة عراب
جنــني دخــل عامــه الـــ19 وهــو محكــوم مــدى احليــاة.

ــم جنــني عامهــم  ــة أســرى مــن مخي كمــا دخــل ثالث
ــوم 21  ــو محك ــب وه ــل جع ــد جمي ــم أحم الـــ16، وه
ــاد فتحــي اســتيتي وهــو محكــوم 16عامــا،  عامــا، وإي

ــا87. ــوم 16عام ــورة ومحك ــف عاب ــد ناي ومحم

إنتــاج  مــن  محــارم  أطنــان   6 مــن  أكثــر  ضبــط 
حلــم بيــت  محافظــة  فــي  املســتوطنات 

اليــوم  ضبــط جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، فجــر 
الثالثــاء، فــي محافظــة بيــت حلــم، أكثــر مــن 6 أطنــان 
ــداول  ــن الت ــوع م ــتوطنات ممن ــاج املس ــن إنت ــارم م مح
ــم املنتــج  ــطينية؛ حلمايــة ودع ــوق الفلس فــي الس

ــطيني. ــي الفلس احملل

وأوضــح جهــاز الضابطــة فــي بيــان، أنــه جهــة 
ــرت  ــي أق ــاد الوطن ــة االقتص ــي مديري ــاص ف االختص
ــة  ــة القضي ــورة وإحال ــة املذك ــى الكمي ــظ عل بالتحف
للنيابــة العامــة الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة 

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
87  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الالزمــة حســب األصــول.88

للمنظمــات  االحتــال  إغــاق  “أمنســتي«: 
الصحيــة ســيضر مبنظومــة الرعايــة الصحية 

الفلســطينية

قــرار  إنَّ  الدوليــة،  العفــو  منظمــة  قالــت 
العمــل  جلــان  مقــر  إغــالق  السلطات اإلســرائيلية 
الصحــي الفلســطينية ســيكون لــه عواقــب وخيمــة 
فــي  للفلســطينيني  الصحيــة  االحتياجــات  علــى 

احملتلــة. الفلســطينية  األراضــي  أنحــاء  جميــع 

وأوضحــت املنظمــة فــي بيــان صحفــي، اليــوم الثالثــاء، 
ــط  ــرق األوس ــي للش ــب اإلقليم ــرة املكت ــب مدي أن نائ
ــا فــي املنظمــة صالــح حجــازي، قــال،  وشــمال أفريقي
إن جلــان العمــل الصحــي مــن مقدمــي اخلدمــات 
ــث  ــة، حي ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــة ف الصحي
ــة  ــادات صحيــة وتقــدم الرعاي ــر مستشــفيات وعي تدي
الطبيــة، وأنَّ إغــالق إســرائيل ملقرهــا ســيكون لــه 
عواقــب وخيمــة علــى توفيــر اخلدمــات الصحيــة 
اآلن  توقــف  وقــد  الفلســطينيني،  آلالف  األساســية 
ــي. ــر الرئيس ــي املق ــذي كان ف ــرأة ال ــة امل ــج صح برنام

ــق  ــى عات ــع عل ــة، يق ــوة احملتل ــا الق ــع، »بصفته وتاب
إســرائيل التــزام واضــح مبوجــب القانــون الدولــي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــطينيني مب ــع الفلس ــوق جمي ــة حق حلماي
حقهــم بالصحــة، وحتــى اآلن تقاعســت إســرائيل 
ــاء  ــرة الوب ــاء بهــذه املســؤولية أثناء فت متامــاً عــن الوف
العاملــي متبعــة سياســة تطعيــم متييزيــة حيــال 
ــى  ــب عل ــه يج ــدا أن ــد-19، مؤك ــروس كوفي ــاء في وب
الســلطات اإلســرائيلية إلغــاء أمــر اإلغــالق هــذا علــى 
ــني«. ــني الصحي ــات العامل ــد ملضايق ــع ح ــور ووض الف

ــرة  ــي امل ــذه ه ــن ه ــم تك ــه ل ــى أنّ ــان إل ــّوه البي ون
ــى التــي تُســتهدف فيهــا جلــان العمــل الصحــي  األول
وموظفوهــا مــن قبــل القــوات اإلســرائيلية، فقد ســبق 
الســلطات اإلســرائيلية مكتبهــا فــي  أغلقــت  أن 
ــق  ــذي أغل ــب رام اهلل ال ــي 2015، وكان مكت ــدس ف الق
ــرين  ــر/ تش ــي أكتوب ــابقاً ف ــه س َّ اقتحام ــد مت ــوم ق الي
وفــي  املالــي،  اعتقــل مديرهــا  األول 2019- عندمــا 

َّ اعتقــال موظفــني آخريــن. مــارس/ آذار 2021 مت

وكانــت قــوات االحتــالل داهمــت فــي الســاعات األولــى 
مــن فجــر 9 يونيــو/ حزيــران، مقــر جلــان العمــل الصحي 
فــي رام اهلل، وخلعــت البــاب وصــادرت احلواســيب، 
وأصــدرت أمــراً عســكرياً يجبــر املكتــب علــى اإلغــالق 
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ملــدة ســتة أشــهر.89

ــعرها  ــاف س ــوق بـــ 4 أضع ــي الس ــدورة ف البن
ــل ــي احلق ف

يشــتكي مزارعــون فــي جنــني مــن تدنــي أســعار 
البنــدورة، فــي وقــت ال تشــهد فيــه أســعار هــذه 
الســوق،  فــي  انخفــاض  أّي  الضروريــة  الســلعة 
وتكشــف »احليــاة االقتصاديــة« أن املــزارع يضطــر لبيــع 
كرتونــة البنــدورة ســعة 15 كغــم بـــ 15 شــيقال، فــي 
ــوق  ــي س ــد ف ــو الواح ــعر الكيل ــه س ــل في ــت يص وق

ــواقل.  ــى 5 ش ــرة إل ــة البي ــزي مبدين ــار املرك اخلض

ويقــول املــزارع موســى عليات مــن قريــة ديــر أبــو 
ضعيــف: »نبيــع نحــن املزارعــني كرتونــة البنــدورة 
لتجــار اجلملــة مــا بــني 15- 20 شــيقال،  ويتحمــل املزراع 
ــة  ــد نتيج ــاع الفاق ــف ارتف ــط تكالي ــتهلك فق واملس
اإلبقــاء علــى االســعار مرتفعــة، إذ يصــر التجــار علــى 

ــح”.  ــن الرب ــرا م ــا كبي ــهم هامش ــوا ألنفس أن يبق

 التصدير إلى داخل اخلط األخضر

ــع  ــه يبي ــى ان ــكات إل ــد دوي ــة خال ــر اجلمل ــير تاج ويش
كرتونــة البنــدورة ســعة 15 كغــم بـــ 50 شــيقال، 
ــيقال،  ــني 60- 70 ش ــا ب ــار م ــواق اخلض ــي أس ــاع ف لتب
احلــرارة  درجــة  علــى  الكبيــر  ارتفــاع  ان  موضحــا 
ــرائيلية  ــواق االس ــي االس ــدورة ف ــات البن ــص كمي ونق
وانخفــاض مســاحات االراضــي املزروعــة بالبنــدورة فــي 
هــذه الفتــرة مــن االســباب الرئيســية الرتفــاع اســعار 
البنــدورة، وال ســيما ان عــددا مــن جتــار اجلملــة يقومــون 
ــي  ــا ف ــدورة وبيعه ــن البن ــرة م ــات كبي ــع كمي بجم

ــة. ــعار مرتفع ــرائيلية وبأس ــواق االس االس

وزارة الزراعة

ــاع  ــاعد للقط ــل املس ــنب الوكي ــو ل ــارق أب ــول ط ويق
ــع مــن  ــة البي ــة: »ان عملي ــوزارة الزراع ــادي ب االقتص
ــث  ــراءات حي ــن االج ــرة م ــلة كبي ــر بسلس ــزارع مت امل
يدفــع املــزارع رســوم للبلديــة واجــرة الوســيط والــدالل 
ويحصــل تاجــر اجلملــة علــى نســبة ربــح ايضــا وبعدها 

ــى االســواق االخــرى”.  يتــم نقــل تلــك املنتجــات ال

ــو لــنب إلــى ان الفــارق فــي األســعار مــا بــني  وأشــار أب
جملــة اجلملــة والبيــع باملفــرق يكمــن بحقيقــة فقدان 
ثلــث الكميــة التــي قــد يعتبرهــا املســتهلك ليســت 

جودة.  ذات 

واضــاف أبــو لــنب: »نحــن كــوزارة زراعــة يهمنــا ان يربــح 
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 المجلد التاسع والعشرين

املــزارع وكذلــك تاجــر اجلملــة واالثنــان يحققــان الربــح 
ولكــن بنســب متفاوتــة واملســتهلك يشــتري بالســعر 
الــذي يحــدده هــؤالء، ولكــن هــذا ال يعنــي بــأي شــكل 

مــن االشــكال االســتغالل.

وشــدد ابــو لــنب علــى ان اســعار البنــدورة متــر كل 
عــام مبرحلــة ارتفــاع وانخفــاض فــي اســعارها حســب 
املواســم واملناطــق التــي تزرعهــا فهنــاك موســم 
ــاك  ــة هن ــذه املرحل ــي ه ــوار وف ــم االغ ــل وموس اجلب
ــني املوســمني لذلــك ترتفــع اســعار البنــدورة  فجــوة ب

ــاض. ــود لالنخف ــم تع ــابيع ث ــدة اس لع

ــاد  ــذي الحت ــر التنفي ــم املدي ــاس ملح ــال عب ــدوره ق وب
املزارعــني الفلســطينيني: »ان عمليــة البيــع متــر بعــدة 
اشــكال بعــض املزارعــني يبيعــون مباشــرة علــى التراب 
والبعــض االخــر يبيــع للتجــار اجلملــة وكل عمليــة بيــع 
لهــا اســعار فــي احملصلــة النهائيــة فــان املــزارع يخســر 
والوســيط يحقــق ارباحــا اكثــر، وهنــا ال بــد مــن اجلهات 
ذات العالقــة ان تقــوم بدورهــا فــي الرقابــة علــى ســعر 
املنتــج وبخاصــة للمنتجــات الهامــة مــن بنــدورة، 
ــتهلك  ــج واملس ــادال للمنت ــعر ع ــون الس ــب ان يك ويج
ــك  ــعار وذل ــى لالس ــى واعل ــد ادن ــد ح ــالل حتدي ــن خ م

مــن خــالل تقليــل عــدد الوســطاء”. 90

ــان  ــوق اإلنس ــع حق ــتمر بوض ــور مس ــة: تده ــة أممي جلن
ــالل ــات االحت ــراء ممارس ــطني ج ــي فلس ف

ــي  ــق ف ــة بالتحقي ــدة اخلاص ــة األمم املتح ــت جلن أعرب
ــن  ــني، ع ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــات االحت ممارس
قلقهــا البالــغ إزاء التدهــور املســتمر فــي وضــع حقــوق 

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــان باألراض اإلنس

ــأن  ــة بش ــا قلق ــا، إنه ــان له ــي بي ــة ف ــت اللجن وقال
ــزة  ــاع غ ــي قط ــرار ف ــة لألض ــأة طبي ــرض 38 منش تع
القطــاع،  علــى  اإلســرائيلية  الهجمــات  بســبب 
الالجئــني  علــى  األخيــر  التصعيــد  وتداعيــات 
الفلســطينيني فــي غــزة والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 

الشــرقية. القــدس 

ــيع  ــأن توس ــا بش ــة أيًض ــا قلق ــة أنه ــت اللجن وأضاف
ــل  ــدم املتواص ــة واله ــة الغربي ــي الضف ــتيطان ف االس
ملنــازل الفلســطينيني، وبشــأن مخاطــر إخــالء األحيــاء 

ــدس. ــرقي الق ــي ش ــطينية ف الفلس

ــات  ــن االجتماع ــلة م ــت سلس ــا نظم ــت أنه وأوضح
والــوزارات  املتحــدة  األمم  وكاالت  مــع  االفتراضيــة 
واملؤسســات الفلســطينية ومنظمــات اجملتمــع املدنــي 
بســبب القيــود التــي فرضتهــا جائحــة »كورونــا«، 

90  جريدة احلياة اجلديدة

مشــيرةً إلــى أنهــا تلقــت تقاريــر عــن تأثيــر التصعيــد 
ــني  ــى املدني ــي عل ــار املاض ــهر أي ــي ش ــرائيلي ف اإلس
ــدس،  ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــطينيني بالضف الفلس
وقطــاع غــزة، وتلقــت إحاطــات مــن منظمــات حقــوق 
اإلنســان وثقــت استشــهاد 256 فلســطينًيا فــي غــزة 
ــريد  ــخًصا وتش ــة 1291 ش ــاًل، وإصاب ــم 66 طف بينه
أكثــر مــن 60 ألًفــا نتيجــة للعــدوان اإلســرائيلي علــى 

ــاع. القط

ــث  ــا، تبع ــات، أيض ــت معلوم ــا تلق ــى أنه ــارت إل وأش
علــى القلــق بشــأن موجــة االعتقــاالت األخيــرة التــي 
أولئــك  ســيما  ال  والنشــطاء،  الصحفيــني  طالــت 
الذيــن يغطــون ويدعمــون األحــداث حــول احتمــال 
ــراح  ــيخ ج ــي الش ــي ح ــطينية ف ــالت فلس ــالء عائ إخ
بالقــدس، مبينــة أنهــا تابعــت بقلــق املعلومــات التــي 
تلقتهــا حــول دعــم القضــاء اإلســرائيلي فــي معظــم 
ــاب  ــى حس ــتوطنني عل ــة املس ــاوى ملكي ــا دع القضاي

الفلســطينيني.91

محــددة  مخــاوف  إلــى  اســتمعت  أنهــا  ونوهــت 
فيمــا يتعلــق باحلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة 
ــت  ــي تفاقم ــرى والت ــم األس ــن فيه ــطينيني مب للفلس
بســبب اجلائحــة، وأنهــا تابعــت بقلــق متزايــد اســتمرار 
ــش  ــكاب جي ــاءات بارت ــأن االدع ــاءلة بش ــدام املس انع
االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنني النتهــاكات حقــوق 

ــان. اإلنس

وأكــدت أنهــا ســتخصص جــزءا مــن تقريرهــا القــادم 
إلــى اجلمعيــة العامــة حــول مســألة احلــق فــي 
الصحــة، حيــث ســتقدم تقريرهــا خــالل الــدورة الـــ76 

ــل. ــي املقب ــرين ثان ــي تش ــة ف ــة العام للجمعي

ــي  ــق ف ــة بالتحقي ــدة اخلاص ــة األمم املتح ــر أن جلن يذك
ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــي مت ــرائيلية الت ــات اإلس املمارس
للشــعب الفلســطيني والســكان العــرب فــي األراضــي 
ــألمم  ــة ل ــة العام ــل اجلمعي ــن قب ــكّلت م ــة، تش احملتل
املتحــدة فــي عــام 1968 لفحــص حالــة حقوق اإلنســان 
ــرقية  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــي الضف ف
ــن  ــف م ــل، وتتأل ــوري احملت ــوالن الس ــزة واجل ــاع غ وقط
الســفراء املعتمديــن لــدى األمم املتحــدة لــكل مــن 

ــنغال. ــيرالنكا والس ــا وس ماليزي

قريــب«؟ لقــاء  »إلــى  أم  بيبــي«   »وداعــاً 
بفــارق صــوت واحــد، 60 إلــى 59، نالــت احلكومــة 
اإلســرائيلية اجلديــدة ثقــة الكنيســت وســجلت بذلــك 
ــني  ــوده بنيام ــم ال يق ــالف حاك ــا أول ائت ــابقة أنه س
نتنياهــو خــالل 12 ســنة وبعــد مخــاض متقلــب 

91  جريدة احلياة اجلديدة
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اقتضــى أربعــة انتخابــات غيــر حاســمة منــذ نيســان 
ــة  ــي أن احلكوم ــل ف ــة تتمث ــابقة ثاني ــل 2019. س /أبري
ــة  ــخ دول ــي تاري ــة ف ــر هشاش ــون األكث ــد تك ــذه ق ه
الصــوت  أغلبيــة  ليــس بســبب شــبح  االحتــالل، 
الواحــد الــذي ســوف يخيــم عليهــا وميكــن أن يتســبب 
فــي إســقاطها عنــد أدنــى اختــالل فــي توافقــات 
ــك ألن  ــل كذل مكوناتهــا املتناقضــة أصــالً فحســب، ب
ــة  ــدف إزاح ــو ه ــا ه ــاح والدته ــا وأت ــد صفوفه ــا وّح م
نتنياهــو عــن ســدة الســلطة، وهــذا قاســم مشــترك 
عابــر ومؤقــت ال يتكــئ علــى موقــف شــعبي راســخ أو 
قاعــدة عريضــة بــل هــو رهــن نتائــج محاكمــة نتنياهو 
ــد مســتقبله السياســي. ــى صعي  ومــا ســتفرضه عل

ــرائيليني  ــض اإلس ــاص أن بع ــزى خ ــن دون مغ ــس م ولي
الســعداء بتغييــب نتنياهــو عــن املشــهد اختــاروا 
ــب  ــتذكرين أغل ــدث، مس ــال باحل ــني لالحتف ــاحة راب س
ــار  ــد كب ــبق وأح ــوزراء األس ــس ال ــال رئي ــن أن اغتي الظ
ذاتهــا  اليهوديــة  باليــد  إمنــا متّ  جنــراالت االحتــالل 
التــي كانــت قــد رســمت القتيــل وقــد ارتــدى كوفيــة 
فلســطينية، واحلنجــرة ذاتهــا التــي بُّحــت فــي الهتــاف 
ــودي  ــني الليك ــد لليم ــم الصاع ــو النج ــادة نتنياه لقي
القومــي الدينــي املتطــرف. التاريخ أعــاد الواقعــة اليوم، 
ولكــن مــع كوفيــة فلســطينية علــى رأس يائيــر لبيــد 
هــذه املــرة، بتحريــض مباشــر مــن نتنياهــو أيضــاً، مــع 
فــارق أن االســتخبارات الداخليــة اإلســرائيلية أصــدرت 
ــر. ــحن اخلطي ــذا الش ــب ه ــن عواق ــمياً م ــراً رس  حتذي

فــي عبــارة أخــرى، صحيــح أن ائتــالف بينيــت ـ لبيد جنح 
فــي إقصــاء نتنياهو عــن املشــهد، ولكن هذه الســيرورة 
اســتغرقت أكثــر مــن ســنتني شــهدت تشــبث شــرائح 
واســعة مــن الناخبــني اإلســرائيليني بشــخص نتنياهــو 
ومــا ميثـّـل، رغــم أن ســيف القضــاء كان مســلطاً علــى 
رأســه بتهــم الرشــوة واالحتيــال وخيانــة األمانــة. 
ــر  ــو عب ــقاط نتنياه ــأن إس ــر ب ــي التذكي ــح بالتال األص
ــة  ــدورات االنتخابي ــن ال ــالل أي م ــراع، خ ــق االقت صنادي
األربــع، كان هــو اجلديــر باالحتفــاء لــدى خصومــه، وكان 
ســيصنع املؤشــر السياســي واالجتماعــي الالفــت 
ــات محســوبة  ــع فئ ــر مــن جتمي ــر بكثي ــق، أكث والعمي
ــى  ــر إل ــرب تفتق ــط« وع ــني« و»وس ــار« و»مي ــى »يس عل
ــوق.  إجمــاع أهلهــا، حتــت مظلــة مــألى بالثقــوب والرت

دولــة  أصدقــاء  كبــار  بعــض  أن  أخيــراً  وصحيــح 
االحتــالل فــي الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وأملانيــا 
ــرة  ــن أي ذاك ــو، ولك ــاب نتنياه ــداء لغي ــوا الصع تنفس
حســيرة ميكــن أن تغفــل حقائــق مســاندتهم لــه 
ــية  ــة وفاش ــة ومييني ــر عنصري ــات األكث ــي السياس ف
بــل كذلــك  وحدهــم  الفلســطينيني  ليــس ضــد 
ــل  ــي هل ــا الت ــق ذاته ــات واملواثي ــتهتاراً باالتفاقي اس
ــا. ال  ــي صناعته ــاركوا ف ــاء أو ش ــك األصدق ــا أولئ له

ــت  ــي هرول ــة الت ــة العربي ــل لألنظم ــي املقاب ــزاء ف ع
ــى نتنياهــو  ــع، معلقــة اآلمــال كلهــا عل نحــو التطبي
ــض. ــت األبي ــي البي ــنده ف ــب س ــد ترام ــى دونال  وعل

والعــودة البســيطة إلــى ســجل رئيــس احلكومــة 
ــة،  ــاء احلكوم ــة أعض ــجالت غالبي ــك س ــد، وكذل اجلدي
ــتيطانية  ــة واالس ــة والعنصري ــف املتطرف ــة املواق جله
والطافحــة بالكراهيــة، ال تفيــد بجديــد حتــت شــمس 
االحتــالل يســتحق الذكــر حقــاً. وليــس غريبــاً أن هتــاف 
»وداعــاً بيبــي« الــذي أطلقــه املبتهجــون بتغييــب 
نتنياهــو، ترافــق أيضــاً مــع هتــاف مؤيديــه الكثــر: »إلــى 

ــب«.92 ــاء قري لق

الفلســطينيون يحشــدون ملواجهــة “مســيرة 
ــوم  ــب لي ــوم… وترق ــتيطانية الي ــام” االس األع
نقــاط  وكل  القــدس  فــي  شــعبي  غضــب 

ــاس التم

ــرة،  ــة األخي ــي اللحظ ــات ف ــل أي معوق ــم حتص ”: إذا ل
االســتفزازية  األعــالم”  ”مســيرة  اليــوم  ســتنطلق 
للمســتوطنني مــع تغييــر طفيــف فــي خــط ســيرها 
فــي البلــدة القدميــة مــن القدس، وذلــك وســط توقعات 
مبواجهــات مــع الفلســطينيني، قــد تتصاعــد مــع قيــام 
الطرفــني باحلشــد ووســط احتياطــات أمنيــة احتالليــة، 
حيــث رفــع املســتوى األمنــي والعســكري حلالــة التأهب 
 فــي أنظمــة الدفــاع اجلوي مبــا في ذلــك القبــة احلديدية.

املاضــي  أيــار  مايــو/   10 مــن  مؤجلــة  واملســيرة 
غــزة  قطــاع  علــى  بعــدوان  تســببت  بعدمــا 
اســتمر 11 يومــا أســفر عــن استشــهاد نحــو250 
األطفــال. مــن  تقريبــا  ربعهــم   فلســطينيا 

ــاال  ــنويا احتف ــتفزازية س ــيرة االس ــذه املس ــام ه وتق
ــد  ــه بتوحي ــا يصفون ــرقية وم ــدس الش ــالل الق باحت
شــطريها فــي حــرب 1967. وســتتجنب املســيرة، 
منعــا لالنفجــار األكبــر، املــرور مــن بــاب العمــود 
حيــث سيحتشــد الفلســطينيون لصدهــم ومنعهــم 
ــي  ــى ح ــه إل ــالمي ومن ــي اإلس ــى احل ــول إل ــن الوص م
املغاربــة الــذي يطلقــون عليــه احلــي اليهــودي فحائــط 
ــى  ــود إل ــاب العم ــاذاة ب ــيرة مبح ــتمر املس ــراق. وس الب
بــاب اخلليــل ومنــه الــى حــي النصــارى فاملغاربــة 
ــر. ــال الكبي ــون االحتف ــث يك ــراق حي ــط الب ــى حائ  حت

ــيرة،  ــذه املس ــات ه ــن تداعي ــطينيون م ــذر الفلس وح
ودعــت الفصائــل والتنظيمــات والقامــات الدينيــة 
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة والقــدس احملتلــة 
واملرابطــة  االســتنفار  الــى  الداخــل  وفلســطينيي 
ــن  ــا م ــود وغيرهم ــاب العم ــى وب ــجد األقص ــي املس ف
 أحيــاء القــدس للتصــدي للمســيرة واملســتوطنني.

92  القدس العربي
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عبــد  حمــاس  حركــة  باســم  املتحــدث  وحــذر 
ــتكون  ــالم” س ــيرة األع ــن ”أن مس ــوع م ــف القان اللطي
ــا  ــدة”، مطالب ــة جدي ــار لـ”معرك ــق انفج ــة صاع مبثاب
والتصــدي  باالســتنفار  والداخــل  القــدس  أهالــي 
للمســتوطنني مبختلــف الوســائل واألدوات، مؤكــداً 
”ســتكون  ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب  أن 
ــالل”. ــات االحت ــال مخطط ــدس إلفش ــل الق ــف أه  خل

وال يســتبعد فــي حــال تطــور املوقــف امليدانــي أن 
تفّعــل املقاومــة املســلحة بعــض أدواتهــا، لكــن 
ليــس علــى نطــاق واســع كمــا فــي الشــهر املاضــي. 
وفصائــل  حمــاس  تذهــب  أن  مراقبــون  ويتوقــع 
كــون  احملــدود  امليدانــي  التصعيــد  نحــو  املقاومــة 
ــكري. ــل عس ــأة ألي عم ــر مهي ــة غي ــروف احلالي  الظ

فتــح  حلركــة  املركزيــة  اللجنــة  ودعــت 
ملســيرة  للتصــدي  شــعبنا  ”وجماهيــر  كوادرهــا 
املســتوطنني، والوقــوف صفــا واحــدا للدفــاع عــن 
واملســيحية”. اإلســالمية  واملقدســات   القــدس 

وأكــدت فــي بيــان لهــا أمــس، أن القــدس خــط أحمــر 
الصلبــة  اإلرادة  الفلســطيني  الشــعب  لــدى  وأن 
واإلصــرار علــى مقاومــة االحتــالل فــي القــدس وكافــة 
ــه  ــال مخططات ــة وإفش ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
االســتعمارية، مشــيرة إلــى ”أن شــعبنا العظيم خاصة 
فــي القــدس العاصمــة يثبت فــي كل اســتحقاق وطني 
أنــه عصــي علــى الكســر ولــن يرضــخ لسياســة األمــر 
الواقــع، وســيواصل صمــوده ومقاومتــه حتــى يكنــس 
ــرائيلي”.  ــتوطن اس ــدي ومس ــر جن ــه آخ ــن أرض وطن ع
القــدس  فــي  الفلســطيني  الشــعب  إن  وقالــت 
ــيهزم  ــتات س ــل والش ــزة والداخ ــاع غ ــة وقط والضف
ــي العنصــري.  هــؤالء الفاشــيني مــن اليمــني الصهيون

لبنــان  فــي  الفلســطينية  الفصائــل  ودعــت 
للممارســات  رفضــا  عــام  إضــراب  إلــى 
أهلهــا. مــع  وتضامنــا  القــدس  فــي   اإلســرائيلية 

ــر املســيرة مفصليــة بالنســبة للفلســطينيني،  وتعتب
ــيكرس  ــة س ــا دون ردّ أو مواجه ــرون أن مروره ــن ي الذي
خلطــوات اســتيطانية جديــدة، ســتتعمد حكومــة 
ــا  ــت اتخاذه ــي بيني ــادة نفتال ــدة بقي ــالل اجلدي االحت
واملســتوطنني،  املتطــرف  اليمــني  جمهــور  إلرضــاء 
ــن  ــر م ــي العاش ــابق وكان ف ــا الس ــة وأن موعده خاص
الشــهر املاضــي، جــاء بعــد سلســلة هجمــات شرســة 
شــنها االحتــالل ضــد القــدس واألقصــى فجــرت 
 مواجهــات مســلحة قادتهــا املقاومــة فــي غــزة.

ــب  ــار الغض ــتعل ن ــى أن تش ــا إل ــار أيض ــه األنظ وتتج
الشــعبي فــي كل مناطــق التمــاس فــي الضفــة 
ــتيطاني  ــوم االس ــى الهج ــي عل ــرد عمل ــة، ك الغربي
الوطنيــة  القــوى  أعلنــت  ولذلــك  القــدس.  علــى 
”يومــاً  ســيكون  الثالثــاء  اليــوم  أن  واالســالمية 

ــطني  ــاء فلس ــع أنح ــي جمي ــتنفار” ف ــب واالس للغض
ــطيني  ــعب الفلس ــت الش ــتات ودع ــات الش ومخيم
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــام 1948 وف ــة ع ــي األرض احملتل ف
األقصــى  واملســجد  القــدس،  ”الزحــف نحــو  إلــى 
املبــارك الثالثــاء حلمايــة املســجد األقصــى”. كمــا 
دعــت القــوى الشــباب الثائــر ”للتصــدي لعربــدة 
ــن  ــد م ــالم، لنؤك ــيرة األع ــال مس ــتوطنني، وإفش املس
ــزاة”. ــة الغ ــت للصهاين ــا، وليس ــدس لن ــد أن الق  جدي

يهوديــا  كنيســا  إماراتــي  وفــد  زار  ذلــك  ووســط 
فــي مســتوطنة ”مودعــني عليــت” املقامــة علــى 
وجــرى  اهلل،  رام  غــرب  الفلســطينيني  أراضــي 
تقــدمي دعــم ســخي للمســتوطنة.  احلديــث عــن 

علــى صعيــد آخــر قدمــت اإلمــارات والبحريــن التهانــي 
ــدة برئاســة  ــكات للحكومــة اإلســرائيلية اجلدي والتبري
ــأن  ــا ب ــن أمله ــارات ع ــت اإلم ــت. وأعرب ــي بيني نفتال
يكــون تنصيــب احلكومــة اجلديــدة مبثابــة حقبــة 
البلديــن. بــني  والشــراكة  التعــاون  مــن   جديــدة 

وبعــث ولــي عهــد البحريــن برقيــة تهنئــة إلــى 
تشــكيل  مبناســبة  البيــد  ويائيــر  بينيــت  نفتالــي 
عــن  فيهــا  أعــرب  اإلســرائيلية،  احلكومــة 
مهامهــا. فــي  بالتوفيــق  لهــا  متنياتــه   خالــص 

واإلمــارات كانــت أول دولــة عربيــة تبعــث رســائل 
احلكومــة  رئيــس  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
 اإلســرائيلي اجلديــد نفتالــي بينيــت، تبعتهــا البحريــن.

وزارة اخلارجيــة اإلماراتيــة، أمــس اإلثنــني،  ووجهــت 
نفتالــي  اجلديــد  احلكومــة  رئيــس  إلــى  التهنئــة 
بينيــت وحليفــه رئيــس احلكومــة بالوكالــة وزيــر 
احلكومــة. تشــكيل  علــى  البيــد  يائيــر   اخلارجيــة 

ــدة  ــي تغري ــي ف ــو ظب ــي أب ــة ف ــت وزارة اخلارجي وقال
علــى تويتــر ”نتطلــع إلــى العمــل معــا لتعزيــز الســالم 
اإلقليمــي، وتعزيــز التســامح والتعايــش، وفتــح حقبــة 
جديــدة مــن التعــاون فــي مجــاالت التكنولوجيــا 

ــتثمار”.93 ــارة واالس والتج

ــاوف  ــر مخ ــرائيلية تثي ــام اإلس ــيرة األع مس
ــف ــال العن ــدد أعم ــن جت م

باألعــالم  تســتعد إســرائيل اليــوم الثالثاء ملســيرة 
مثيــرة للجدل عبــر القــدس، مــع مخــاوف مــن انــدالع 
أعمــال عنــف جديــدة فــي املدينــة، ممــا أدى إلــى تكثيف 

الوجــود األمنــي.

ومــن املقــرر أن يشــارك حوالــي خمســة آالف مــن 
ــة  ــدة القدمي ــي البل ــيرة ف ــني باملس ــني اليميني القومي
ــض  ــم األزرق واألبي ــون بالعل ــم يلوح ــدس وه ــي الق ف

ــرطي. ــي ش ــود ألف ــط وج ــرائيل، وس إلس
93  القدس العربي
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ويــرى الفلســطينيون املســيرة التــي تنطلــق بعــد 
ــدة  ــر احلــي اإلســالمي فــي البل الظهــر، والتــي متــر عب

ــتفزازا. ــل اس ــا متث ــة، بأنه القدمي

ووجهت حركتــا فتــح وحمــاس، وهمــا أكبــر منظمتــني 
فلســطينيتني، دعــوة إلــى ”يــوم غضب”.

ــت أن  ــم بوس ــة جيروزالي ــرته صحيف ــر نش ــر تقري وذك
جيــش االحتــالل اإلســرائيلى نشــر قــوات إضافيــة فــي 

ــات. ــة ملواجهــة أي اضطراب الضفــة الغربي

وينظــم املســيرة أنصــار رئيــس الــوزراء الســابق بنيامني 
نتنياهــو الــذي يواصــل الضغــط علــى احلكومــة 
ــا  ــزب ميين ــن ح ــت م ــي بيني ــة نفتال ــدة برئاس اجلدي

املؤيــد للمســتوطنني.94

األربعاء 2021/6/16 

إصابــة عشــرات املواطنــن فــي أرجــاء الضفــة 
خــال قمــع املســيرات والتظاهــرات الشــعبية

ــيرات  ــع املس ــالل قم ــاق خ ــرات باالختن ــب العش أصي
ــف  ــن مختل ــت م ــي خرج ــعبية الت ــرات الش والتظاه
احملافظــات رفضــاً لـــ »مســيرة األعــالم« االســتيطانية 
فــي مدينــة القــدس احملتلــة، فــي الوقــت الــذي أقدمــت 
فيــه قــوات االحتــالل علــى وقــف أعمــال تأهيــل 
مدخــل بلــدة سبســطية، وأخطــرت بوقــف بنــاء منــازل 

ــني. ــدة بروق ــي بل ــأتني ف ومنش

ــاالت  ــرات بح ــب العش ــم، أصي ــت حل ــة بي ــي مدين فف
ــت  ــيرة خرج ــالل مس ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــاق ج اختن
تنديــداً بـ »مســيرة األعــالم« االســتيطانية فــي القدس 
احملتلــة، وأصابــت عــدداً مــن املشــاركني باالختنــاق جــراء 

الغــاز الســام واملدمــع.

القــوى  إليهــا  دعــت  التــي  املســيرة  وأنطلقــت 
والفصائــل الوطنيــة، مــن منطقــة بــاب الزقــاق وصــوالً 
ــل ان تقمعهــا  ــى املدخــل الشــمالي لبيــت حلــم قب إل
والصــوت  الغــاز  قنابــل  بإطــالق  االحتــالل  قــوات 
والرصــاص املغلــف باملطــاط، مــا أدى إلــى إنــدالع 

مواجهــات أصيــب خاللهــا العشــرات باالختنــاق.

وفــي بلــدة الــرام، شــمال القــدس احملتلــة أصيــب 
العشــرات باالختنــاق خــالل قمــع قــوات االحتــالل 
تظاهــرة منــددة مبســيرة االعــالم. وأفــادت مصــادر 
محليــة بــان قــوات االحتــالل أطلقــت القنابــل الغازيــة 
والصوتيــة بشــكل مكثــف خــالل مواجهــات اندلعــت 
ــني  ــبان احملتج ــرات الش ــع عش ــدة م ــل البل ــى مدخ عل

94  القدس العربي

ضــد »مســيرة االعــالم« اإلســرائيلية فــي القــدس 
القدميــة. وفــي مدينــة البيــرة، قمعــت قــوات االحتــالل 

ــالم.95  ــيرة األع ــددة مبس ــيرة من مس

تــورط  يؤكــد  جديــد  توثيــق  “هموكيــد”: 
ــية  ــداء بوحش ــب” باالعت ــي “النق ــجانن ف س

علــى األســرى 

ــل  ــه حص ــرد، أن ــوق الف ــد« حلق ــز »هموكي ــال مرك ق
علــى توثيــق جديــد، يؤكــد تــورط ســجانني إســرائيليني 
ــي  ــطينيني ف ــرى فلس ــى أس ــي عل ــداء الوحش باالعت

ــراوي.  ــب الصح ــجن النق س

وأضــاف املركــز فــي بيــان أمــس، أنــه حصــل علــى توثيق 
حــول االعتــداء مؤخــراً، فــي إطار جــراء قضائــي بخوضه 
ــجانني  ــة الس ــى إحال ــدف إل ــجون، ويه ــد إدارة الس ض

املتورطــني فــي االعتــداء إلــى القضــاء.

ــه فــي شــهر  ــر خــاص لـــ »هموكيــد« أن وأوضــح تقري
الســجانني  مــن  مجموعــة  اقتحمــت   ،2019 آذار 
واعتــدت بشــكل وحشــي علــى العشــرات مــن األســرى 
الفلســطينيني فــي قســم »3« بســجن النقــب، وقامت 
بضربهــم واالعتــداء عليهــم وهــم مكبلــني والقائهــم 
علــى األرض ومنعهــم مــن التحــرك أو التكلــم، ويقــوا 
فــي هــذا الوضــع لســاعات طويلــة. وحســب التوثيــق، 
فقــد مت نقــل 15 أســيراً إلــى املستشــفى عقــب احلادثة، 
ــات  ــملت اإلصاب ــة، وش ــة حرج ــي حال ــم ف ــان منه إثن
اخلطيــرة التــي وصلــت إلــى املستشــفى كســوراً فــي 

الفــك واألضطــالع وفقــدان األســنان.

ــه مت الكشــف عــن هــذه اجلرميــة  وأشــار املركــز إلــى أن
ارتكبتهــا مصلحــة الســجون اإلســرائيلية،  التــي 
ــجن،  ــي الس ــة ف ــرات األمني ــق الكامي ــالل توثي ــن خ م
ــه  ــتئناف قدم ــار اس ــي إط ــا ف ــزء منه ــدم ج ــث ق حي
»هموكيــد« ضــد قــرار إغــالق ملفــات الشــكاوى 
املرفوعــة مــن قبلــه، قبــل مــا يقــارب الســنتني باســم 
»13« أســيراً، مت االعتــداء عليهــم فــي احلادثــة املذكــورة. 
وأظهــر مقطــع الفيديــو مشــاهد فظيعــة، حيــث يبدو 
فيــه اســرى وهــم مكلبــون ويتــم جرهــم وجتمعيهــم 
ــل  ــن قب ــراراً م ــراراً وتك ــون م ــم يضرب ــى األرض، ث عل

ــجانني. الس

ــا  ــل الضحاي ــي متث ــة، الت ــة دق ــة نادي ــت احملامي وقال
باســم مؤسســة »هموكيــد« مركــز الدفــاع عــن الفرد: 
»املشــاهد القاســية التــي يعرضهــا الفيديــو واضحــة 
وال تتــرك مجــاال للشــك. تنصــل جهــات التحقيــق مــن 
ــة،  ــرات احلراس ــة بكامي ــق احلادث ــم توثي ــؤولية رغ املس
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شــهادة علــى إهمــال الوحــدة القطريــة للتحقيــق مــع 
الســجانني »ياحــس« وعلــى إهمــال يصــل حــد التواطؤ 

مــن قبــل هيئــات التحقيــق عمومــاً.96

منــى  الناشــطة  علــى  يعتــدي  مســتوطن 
تعتقلهــا االحتــال  وشــرطة  الكــرد 

علــى  األربعــاء،  اليــوم  ظهــر  مســتوطن  اعتــدى 
ــي  ــي ح ــا( ف ــرد )23 عام ــل الك ــى نبي ــطة من الناش
ــح املســتوطنني  الشــيخ جــراح املهــدد باإلخــالء لصال

بالقــدس احملتلــة.

ــى  ــدى عل ــتوطنا اعت ــة إن مس ــادر محلي ــت مص وقال
ــرش الطــالء علــى وجههــا، قبــل أن تعتقلهــا  الكــرد ب

ــتجوبها.97 ــالل وتس ــرطة االحت ش

عــن  إضرابهــم  يواصلــون  أســرى  عشــرة 
ســجون فــي  الطعــام 

ــة  ــى معرك ــرى إل ــة أس ــام ثالث ــير: انضم ــادي األس ن
ــام ــن الطع ــراب ع اإلض

أكّــد نــادي األســير أّن ثالثــة أســرى فــي ســجون 
االحتــالل انضمــوا إلــى معركــة اإلضــراب عــن الطعــام، 
وهــم: نــادر صوافطــة، وعمــار تركمــان، وعبــد الرحمــن 
ــني عــن الطعــام  صــالح، ليرتفــع عــدد األســرى املضرب
إلــى عشــرة أســرى، أقدمهــم األســير الغضنفــر 
ــى  ــوم )43( عل ــام للي ــن الطع ــرب ع ــوان املض ــو عط أب

ــه اإلدارّي. ــا العتقال ــي رفض التوال

ــا(،  ــة )47 عاًم ــير صوافط ــير أن األس ــادي األس ــنّي ن وب
ــوم األول  ــذ الي ــه من ــا حملامي ــه وفق ــي إضراب ــرع ف ش
ــا  ــارّي رفًض ــو اجل ــران/ يوني ــي 9 حزي ــه ف ــى اعتقال عل
ــير  ــو أس ــة ه ــير صوافط ــفّي، األس ــه التعس العتقال
ــالل  ــجون االحت ــي س ــا ف ــو 17 عاًم ــى نح ــابق أمض س
اإلســرائيلي، وتعــرض لالعتقــال )12( مــرة، ويقبــع فــي 

ــدو«. ــجن »مج ــار« س »معب

كمــا شــرع باألمــس األســيران عمــار تركمــان )22 عاًما(، 
وعبــد الرحمــن صــالح )23 عاًمــا( وكالهمــا مــن مخيــم 
ــم  ــنادًا لرفاقه ــام إس ــن الطع ــراب ع ــي إض ــني، ف جن
املضربــني عــن الطعــام، علًمــا أن األســير تركمــان 
معتقــل منــذ عــام 2019 ومحكــوم ثــالث ســنوات 
وأربعــة أشــهر، واألســير صــالح منــذ عــام 2018، وهــو 
محكــوم ثــالث ســنوات ونصــف، وكالهمــا يقبــع فــي 

ــة«. ــجن »نفح س

96  جريدة األيام
97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــني  ــرى املضرب ــدد األس ــى أن ع ــير إل ــادي األس ــت ن ولف
يتجــه نحــو االرتفــاع رفًضــا لسياســة االعتقــال اإلدارّي 
ــث  ــرًا، حي ــا مؤخ ــن تنّفيذه ــالل م ــد االحت ــي صّع الت
وصــل عــدد األســرى اإلداريــني حتــى نهايــة أيـّـار إلــى مــا 

ــا. يزيــد علــى 520 أســيرًا إداريً

ويواجــه األســير أبــو عطــوان )28 عاًمــا( مــن دورا/ 
اخلليــل، أوضاًعــا صحيــة صعبــة، علــى إثرهــا نُقــل مــن 
ــن«  ــفى »كابل ــى مستش ــة« إل ــادة الرمل ــجن »عي س
ــى  ــوان إل ــو عط ــير أب ــرض األس ــث تع ــرائيلّي، حي اإلس
اعتــداءات متتاليــة مــن قبــل الّســجانني فــي ســجني 
فتــرة  الرملــة«، وخــالل  »رميــون«، وســجن »عيــادة 
ــه  ــب محامي ــالل طل ــم االحت ــت محاك ــه رفض إضراب
بإلغــاء اعتقالــه اإلدارّي، وكان آخرهــا قــرار احملكمــة 
العليــا لالحتــالل التــي رفضــت االلتمــاس الــذي تقــدم 

ــه اإلدارّي. ــاء اعتقال ــه إللغ ــه محامي ب

كمــا يواصــل األســير الشــيخ خضــر عدنــان )43 عاًمــا( 
مــن جنــني، إضرابــه عــن الطعــام لليــوم الـــ)18( علــى 
التوالــي رفًضــا العتقالــه اإلدارّي، وكانــت محكمــة 
ــي  ــت ف ــرار الب ــأت ق ــد أرج ــر« ق ــي »عوف ــالل ف االحت
تثبيــت أمــر اعتقالــه اإلدارّي حّتــى )20( حزيــران اجلــاري، 
علًمــا أّن األســير عدنــان محتجــز فــي ظــروف قاســية 

ــة«. ــل »اجللم ــن معتق ــي زنازي ف

وكذلــك يواصــل األســيران يوســف العامــر )28 عاًمــا(، 
وعمــرو الشــامي )18 عاًمــا( وكالهمــا مــن مخيــم 
ــى  ــوم الـــ)17( عل ــام للي ــن الطع ــا ع ــني، إضرابهم جن
التوالــي رفًضــا العتقالهمــا اإلداري، حيــث يقبعــان فــي 

ــدو«. ــجن »مج ــن س زنازي

والشــيخ جمــال الطويــل )59 عاًمــا( مــن رام اهلل، 
ــى  ــوم الـــ)14( عل ــام للي ــن الطع ــه ع ــل إضراب يواص
التوالــي، رفًضــا الســتمرار ســلطات االحتــالل باعتقــال 

ــا. ــل إداريّ ــرى الطوي ــة بش ــه الصحفي ابنت

وإضافــة إلــى األســرى الذيــن شــرعوا بإضــراب إســنادي 
ــر  ــر العام ــيران أيس ــل األس ــني يواص ــم املضرب لرفاقه
ــا( وكالهمــا مــن  ــا(، وإبراهيــم العامــر )19 عاًم )21 عاًم
ــن  ــي زنازي ــني ف ــذ يوم ــا من ــني، إضرابهم ــم جن مخي

ــوع«.98 ــجن »جلب س

ــدت  ــدس جس ــي الق ــالم« ف ــيرة األع ــة: »مس اخلارجي
ــا ــع صوره ــي أبش ــالل ف ــة االحت ــة دول عنصري

قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني إن ما تســمى »مســيرة 
االعــالم« االســتفزازية فــي القــدس جســدت وعكســت 
ــي  ــة ف ــة البغيض ــالل والعنصري ــر االحت ــورة وجوه ص
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أبشــع صورهمــا، مــن حيــث حتويــل القــدس الــى ثكنــة 
عســكرية وارتــكاب أبشــع أشــكال القمــع والتنكيــل 
مــن اعتقــاالت وابعــادات واعتــداءات جســدية ولفظيــة 

بحــق املواطنــني املقدســيني.

ــوص،  ــذا اخلص ــا، به ــان له ــي بي ــة ف ــارت اخلارجي وأش
الــى حملــة التشــويه والطمــس لهويــة املدينــة 
احلضاريــة والسياســية، ومحاولــة فــرض األســرلة 
ــر رفــع مئــات االعــالم االســرائيلية  بالقــوة عليهــا، عب
والقيــام برقصــات تلموديــة مفروضــة بحــراب االحتــالل 
ــي  ــاري العرب ــي واحلض ــي والقانون ــع التاريخ ــى الواق عل
املســيحي االســالمي للقــدس وشــوارعها وأزقتهــا 

ــة. ــا العتيق وبلدته

وحتدثــت اخلارجيــة عــن معانــاة املدينــة املقدســة 
ــا  ــا ومحيطه ــراء اغراقه ــا ج ــق به ــذي حل ــم ال والظل
باالســتيطان والكتــل االســتيطانية الضخمــة الثقيلة 
ــس  ــي تتنف ــة الت ــا العربي ــدس ورئته ــع الق ــى واق عل

ــا. منه

ــع  ــا أن يرف ــمح لعلمه ــالل تس ــة االحت ــت إن دول وقال
ــر مــن 2000 شــرطي  ــاب العامــود بحراســة أكث فــي ب
ــع  ــا إذا رف ــن جنونه ــا يج ــرائيلي، بينم ــن اس ــل أم ورج
ــا  ــل مواطنيه ــن قب ــذات م ــطيني وبال ــم الفلس العل

ــيني. املقدس

واســتفزازات  العتــداءات  ادانتهــا  الــوزارة  وجــددت 
القــدس،  فــي  ومســتوطنيها  االحتــالل  ســلطات 
ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــة للمس ــات املتواصل ولالقتحام
واســتنكرت الشــتائم التــي أطلقهــا املســتوطنون ضد 
ــا  ــالم واعتبرته ــالة والس ــه الص ــد علي ــول محم الرس

ــلمني. ــني املس ــاعر مالي ــى مش ــا عل ــداء صارخ اعت

وطالبــت الــوزارة املســؤولني األمميــني والــدول كافــة وفي 
مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة تســمية األمور 
مبســمياتها، وعــدم خلط األوراق واملســؤوليات واملســاواة 
ــة واجلــالد، والتحــرر مــن اخلــوف والتحلــي  ــني الضحي ب
ــالل،  ــوة احت ــرائيل، كق ــل إس ــة لتحمي ــرأة الكافي باجل
اعتداءاتهــا  عــن  واملباشــرة  الكاملــة  املســؤولية 
ــتمرار  ــن اس ــدس، وع ــي الق ــة ف ــتفزازية املتواصل االس
احتاللهــا واســتيطانها فــي أرض فلســطني، وعــن نتائج 
وتداعيــات نظــام الفصــل العنصــري الــذي تكرســه في 
ــى  ــالم عل ــق الس ــرص حتقي ــى ف ــة عل ــطني احملتل فلس
ــني.99 ــل الدولت ــالم وح ــل الس ــدأي األرض مقاب ــاس مب أس

ــل  ــد مدخ ــالل عن ــاص االحت ــة برص ــهاد مواطن استش
ــدس ــمال الق ــا ش حزم
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استشــهدت، ظهــر اليــوم األربعــاء، مواطنــة برصــاص 
ــدس  ــة الق ــمال مدين ــرائيلي، ش ــالل اإلس ــوات االحت ق

ــة. احملتل

وقــال مراســلنا، إن قــوات االحتــالل أطلقــت النــار علــى 
احملاضــرة فــي  الصحــة النفســية بكليــة جامعــة 
االســتقالل مــي خالــد يوســف عفانــة )29 عامــا( 
ــت  ــدس، كان ــرق الق ــمال ش ــس ش ــو دي ــدة أب ــن بل م
ــلكت  ــا، وس ــدة حزم ــل بل ــد مدخ ــا عن ــود مركبته تق
ــقه  ــالل بش ــرع االحت ــكريا« ش ــارعا »عس ــأ ش باخلط
ــا  ــا أنه ــهادها، علم ــى استش ــا أدى إل ــبوع، م ــذ أس من

ــنوات(. ــا )8 س ــة عمره ــة وأم لطفل متزوج

وأضــاف أن قــوات االحتــالل أغلقــت مدخــل بلــدة حزمــا 
الرئيســي، واعاقــت حركــة الســير علــى طــول الشــارع 

الرئيســي الواصــل بــني بلدتــي حزمــا وعناتــا.100

ــون فلســطني مــن  ــع تلفزي ــد من مركــز حقوقــي: جتدي
ــة الصحافــة ــدأ حري العمــل فــي القــدس انتهــاك ملب

والدميقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز  أدان 
»شــمس«، قــرار قــوات االحتــالل اإلســرائيلي جتديــد قرار 
ــون فلســطني وطواقمــه مــن العمــل فــي  ــع تلفزي من
ــي. ــى التوال ــة عل ــرة الرابع ــة للم ــدس احملتل ــة الق مدين

ــاء، إن  ــوم األربع ــي الي ــان صحف ــي بي ــز ف ــال املرك وق
قــرار اإلغــالق يشــكل انتهــاكاً ملبــدأ حريــة الصحافــة 
والعمــل اإلعالمــي املكفولــة فــي املعاهــدات واملواثيــق 
واألعــراف الدوليــة، وفــي مقدمــة ذلــك املــادة )79( مــن 
البروتوكــول األول اإلضافــي امللحــق باتفاقيــات جنيــف 
ــة  ــاص بحماي ــن )1738( اخل ــس األم ــرار مجل 1949، وق
الصحفيــني، كمــا أنــه ينــدرج ضمــن سلســلة طويلــة 
ــد  ــا ض ــم ارتكابه ــي يت ــرائيلية الت ــم اإلس ــن اجلرائ م
ــطينية  ــة الفلس ــس الرواي ــة لطم ــة والهادف الصحاف
ــالل. ــاكات االحت ــع وانته ــق والوقائ ــة احلقائ ــع تغطي ومن

ــة  ــطينيني عرض ــني الفلس ــى أن الصحفي ــدد عل وش
النتهــاكات يوميــة، ســيما فــي مدينــة القــدس، كمــا 
ــاد  ــع ازدي ــة م ــى الصحاف ــداءات عل ــرة االعت ــزداد وتي ت
حمــالت التهويــد واعتــداءات املســتوطنني وقــوات 
ــمل  ــني، وتش ــى املواطن ــالل عل ــرطة االحت ــش وش جي
هــذه االنتهــاكات ضــد الصحفيــني االعتقــال واالحتجاز 
التعســفي واالســتدعاء للتحقيــق واالعتــداء بالضــرب 
ــدات  ــرية والتهدي ــدروع بش ــني ك ــتخدام الصحفي واس
ــع  ــا واملن ــتيالء عليه ــدات واالس ــر املع ــل وتدمي بالقت
مــن الســفر واقتحــام املؤسســات اإلعالميــة وإغالقهــا 

ــا. ــة وغيره ــع اإللكتروني ــب املواق وحج

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

336

 المجلد التاسع والعشرين

ودعــا مركز »شــمس« املؤسســات واألطــر الدوليــة، وفي 
ــي  ــن األمميــني اخلاصــني واالحتــاد الدول مقدمتهــا املقرري
ــات  ــرب واملؤسس ــني الع ــاد الصحفي ــني واحت للصحفي
ــاه  ــط باجت ــوري والضغ ــرك الف ــة للتح ــة الدولي املدني
وقــف االعتــداءات واالنتهــاكات اإلســرائيلية املمنهجــة 
ضــد الصحافــة فــي فلســطني وضمــان حريــة العمــل 
الصحفــي، إضافــة إلــى ضــرورة إثــارة ملــف االعتــداءات 
ــق  ــة التحقي ــع جلن ــني م ــى الصحفي ــرائيلية عل اإلس
ــع  ــوي مجلــس حقــوق اإلنســان التاب ــي ين ــة الت الدولي
ــة  ــتوى احملكم ــى مس ــكيلها، وعل ــدة تش ــألمم املتح ل

ــة.101 ــة الدولي اجلنائي

ــة  ــد جملموعـ ــدار جدي ــة« اص ــم اليمامي “تراني
ــرات الفلســطينيات ــن األسيـ مـ

أطلقــت مكتبـــة بلديــة بيتونيــا العامــة اإلصــدار 
الثانــي للمكتبــة بعنــوان »ترانيــم اليمامــة« مــن 

تأليــف مجموعــة مــن األســيرات احملُــررات.

ــة  ــس بلدي ــاب، رئي ــالق الكت ــل إط ــي حف ــارك ف وش
ــرى  ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــة، ورئي ــي دولـ ــا ربح بيتوني
واحملرريــن اللــواء قــدري ابــو بكــر، ورئيــس نــادي األســير 
ــو جهــاد لشــؤون  ــر عــام مركــز اب ــارس، ومدي ــدورة ف ق
ــررة  ــيرة احمل ــاج، واألس ــو احل ــد اب ــيرة فه ــة االس احلرك
عائشــة عــودة، واألســير احملــرر املناضــل عيســى قراقــع، 
ــد  ــرر عب ــير احمل ــي، واالس ــد الهودل ــرر ولي ــير احمل واالس
الفتــاح دولــــة، واألســيرة احملـُـررة نهــاد وهــدان، ورئيــس 

ــيني. ــال احلس ــيدة االرض كم ــة س مؤسس

وثمــن دولــة دور القائمــني علــى الكتــاب واصــداره، 
وباألخــص الكاتبــة والروائيــة ابتســام ابــو ميالــة، 
مشــدداً علــى أن قضيــة األســرى ســتبقى علــى 
ســلم أولويــات عمــل احلركــة الوطنيــة والقيــادة 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــة تس ــطينية. وأكد أهمي الفلس
قضيــة األســـرى فــي كافــة املياديــن ومــا يتعرضــون له 
مــن ُمعانــاة يوميــة علــى أيــدي الســجانني ال سســيما 

ــى. ــال واملرض ــرى األطف ــيرات واألس األس

ــذا  ــادرة وبه ــذه املُب ــر به ــو بك ــاد أب ــه، اش ــن جهت م
ــذي  ــة وال ــم اليمام ــوان تراني ــل عن ــذي حم ــدار ال االص
ــالت  ــن األســيرات املُناض ــة م ــي قصــص مجموع يحك
فــي ســجون االحتالل. وأكــد أن شــهدائنا وأســرانا 
هــم ضميــر الشــعب الفلســطيني ورمــوزه التــي 
دفعــت ثمنــا باهظــا علــى طريــق نيــل حريتنــا وحتقيــق 
طموحــات شــعبنا، وفــي حضرتهــم ال صــوت يعلو على 
صــوت نضالهــم وصبــر أســرهم ومســيرتهم املشــرفة 
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ــا. ــاء وأنقاه ــر الدم ــن بأطه ــراب الوط ــت ت ــي عبق الت

وأكــد قراقــع أهميــة هــذا العمــل فــي شــرح وتقــدمي 
خاصــة  االحتــالل  ســجون  فــي  االســرى  معانــاة 
ــذاب  ــوف الع ــتى صن ــن لش ــي يتعرض ــيرات اللوات االس
ــي  ــموخ ف ــز وش ــة ع ــن لوح ــدن وقدم ــي صم واللوات
ــى  ــارس عل ــدد ف ــا ش ــجان، فيم ــام الس ــود ام الصم
ــاة  ــات معان ــي كتاب ــة ف ــذه التجرب ــم ه ــة تعمي أهمي
االســرى وجتربتهــن الشــخصية فــي ســجون االحتــالل 
ــا عانينــه فــي ظــل أقبيــة  وظــروف اعتقالهــم وم
التحقيــق، وحتــدث ابــو احلــاج عــن أهميــة هــذا العمــل 
وضــرورة االســتمرار فيــه وتعميمــه علــى نطــاق واســع 

ــدات . ــيراتنا املاج ــة أس ــمل كاف ليش

وحتدثــت األســيرات اللواتــي كتــنب قصصهــن وجتربتهــن 
االعتقاليــة فــي هــذا الكتــاب، عــن العمــل الــذي جــرى 
مــن أجــل االعــداد اجليــد إلخراجــه بالشــكل املطلــوب 
ومــا يتضمــن وصــول املعلومــة الصحيحــة وبالشــكل 
والروائيــة  الكاتبــة  دور  مثمنــني  للقــراء،  الســليم 

ــا.102 ــة بيتوني ــة ودور بلدي ــو ميال ــام اب ابتس

ــدت  ــدس جس ــي الق ــالم« ف ــيرة األع ــة: »مس اخلارجي
ــا ــع صوره ــي أبش ــالل ف ــة االحت ــة دول عنصري

قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني إن ما تســمى »مســيرة 
االعــالم« االســتفزازية فــي القــدس جســدت وعكســت 
ــي  ــة ف ــة البغيض ــالل والعنصري ــر االحت ــورة وجوه ص
أبشــع صورهمــا، مــن حيــث حتويــل القــدس الــى ثكنــة 
عســكرية وارتــكاب أبشــع أشــكال القمــع والتنكيــل 
مــن اعتقــاالت وابعــادات واعتــداءات جســدية ولفظيــة 

بحــق املواطنــني املقدســيني.

ــوص،  ــذا اخلص ــا، به ــان له ــي بي ــة ف ــارت اخلارجي وأش
الــى حملــة التشــويه والطمــس لهويــة املدينــة 
احلضاريــة والسياســية، ومحاولــة فــرض األســرلة 
ــر رفــع مئــات االعــالم االســرائيلية  بالقــوة عليهــا، عب
والقيــام برقصــات تلموديــة مفروضــة بحــراب االحتــالل 
ــي  ــاري العرب ــي واحلض ــي والقانون ــع التاريخ ــى الواق عل
املســيحي االســالمي للقــدس وشــوارعها وأزقتهــا 

ــة. ــا العتيق وبلدته

وحتدثــت اخلارجيــة عــن معانــاة املدينــة املقدســة 
ــا  ــا ومحيطه ــراء اغراقه ــا ج ــق به ــذي حل ــم ال والظل
باالســتيطان والكتــل االســتيطانية الضخمــة الثقيلة 
ــس  ــي تتنف ــة الت ــا العربي ــدس ورئته ــع الق ــى واق عل

ــا. منه

ــع  ــا أن يرف ــمح لعلمه ــالل تس ــة االحت ــت إن دول وقال
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ــر مــن 2000 شــرطي  ــاب العامــود بحراســة أكث فــي ب
ــع  ــا إذا رف ــن جنونه ــا يج ــرائيلي، بينم ــن اس ــل أم ورج
ــا  ــل مواطنيه ــن قب ــذات م ــطيني وبال ــم الفلس العل

ــيني. املقدس

واســتفزازات  العتــداءات  ادانتهــا  الــوزارة  وجــددت 
القــدس،  فــي  ومســتوطنيها  االحتــالل  ســلطات 
ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــة للمس ــات املتواصل ولالقتحام
واســتنكرت الشــتائم التــي أطلقهــا املســتوطنون ضد 
ــا  ــالم واعتبرته ــالة والس ــه الص ــد علي ــول محم الرس

ــلمني. ــني املس ــاعر مالي ــى مش ــا عل ــداء صارخ اعت

وطالبــت الــوزارة املســؤولني األمميــني والــدول كافــة وفي 
مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة تســمية األمور 
مبســمياتها، وعــدم خلط األوراق واملســؤوليات واملســاواة 
ــة واجلــالد، والتحــرر مــن اخلــوف والتحلــي  ــني الضحي ب
ــالل،  ــوة احت ــرائيل، كق ــل إس ــة لتحمي ــرأة الكافي باجل
اعتداءاتهــا  عــن  واملباشــرة  الكاملــة  املســؤولية 
ــتمرار  ــن اس ــدس، وع ــي الق ــة ف ــتفزازية املتواصل االس
احتاللهــا واســتيطانها فــي أرض فلســطني، وعــن نتائج 
وتداعيــات نظــام الفصــل العنصــري الــذي تكرســه في 
ــى  ــالم عل ــق الس ــرص حتقي ــى ف ــة عل ــطني احملتل فلس
ــني.103 ــل الدولت ــالم وح ــل الس ــدأي األرض مقاب ــاس مب أس

اخلميس 2021/6/17

جنــود االحتــال يعدمــون مواطنــة قــرب مدخل 
ــا  ــي بيت ــت ف ــال مواجهات ــات خ ــا وإصاب حزم

وديــر أبــو مشــعل

االحتــالل،  برصــاص  مواطنــة  أمــس،  استشــهدت، 
شــمال مدينــة القــدس احملتلــة، وأصيــب فتــى بجــروح 
ــي  ــات ف ــالل مواجه ــاق خ ــرات باالختن ــرة والعش خطي
ــذي  ــت ال ــي الوق ــعل ف ــو مش ــر أب ــا ودي ــي بيت بلدت
ــزون  ــدة ع ــل بل ــالل مداخ ــوات االحت ــه ق ــت في أغلق
وعزلتهــا عــن محيطهــا، تزامــن ذلــك مــع إقــدام مئــات 
ــري.  ــطية األث ــع سبس ــام موق ــى اقتح ــتوطنني عل املس

فقــد قالــت مصــادر متعــددة: إن قــوات االحتــالل 
أطلقــت الرصــاص بكثافــة علــى احملاضــرة فــي جامعــة 
ــدة  ــن بل ــاً( م ــة )29 عام ــد عفان ــي خال ــتقالل م االس
أبــو ديــس، شــمال شــرقي القــدس، بينمــا كانــت تقــود 

ــس.  ــا الرئي ــدة حزم ــل بل ــرب مدخ ــا ق مركبته

ــة ســلكت بســيارتها علــى مــا  ــى أن عفان وأشــارت إل
ــرب  ــقه ق ــالل بش ــرع االحت ــارعاً ش ــأ ش ــدو باخلط يب
ــار  ــالل الن ــود االحت ــح جن ــبوع، ففت ــذ أس ــل من املدخ

103  جريدة احلياة اجلديدة

ــهادها.  ــى استش ــزف حت ــا تن ــا وتركوه عليه

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل أغلقــت مدخــل بلــدة 
ــارع  ــول الش ــى ط ــير عل ــة الس ــت حرك ــا، وأعاق حزم

ــا. ــا وعنات ــي حزم ــني بلدت ــل ب الواص

ــة  ــالل أن املواطن ــش االحت ــان جي ــق بلس ــم الناط وزع
ــوا  ــود كان ــس جن ــت ده ــيارة وحاول ــود س ــت تق كان
ــي  ــل ف ــياج الفاص ــي الس ــل ف ــني العم ــون بتأم يقوم
محيــط حزمــا ومــن ثــم نزلــت منهــا محاولــة طعنهم 
ــا. ــا وحتييده ــار عليه ــالق الن ــى إط ــود إل ــع اجلن ــا دف م

وأظهرهــا مقاطــع مصــورة بالقــرب مــن احلاجز، ســيارة 
متوقفــة علــى هامــش الطريــق إلــى جانبها الشــهيدة 
ملقــاة علــى األرض، بينمــا ينتشــر جنــود االحتــالل فــي 

املوقــع دون تقــدمي أي إســعاف لهــا.

ــي«  فــي الســياق، زعمــت وحــدة »خدمــة إســعاف أول
بجــروح  أصيــب  جنديــاً  أن  للمســتوطنات  تابعــة 

طفيفــة جــراء عمليــة الدهــس.104

لــدى  اإلربــاك  يثيــر  الشــمل«  »لــم  قانــون 
اجلديــدة اإلســرائيلية  احلكومــة 

توقعــت أوســاط سياســية إســرائيلية، أن يكــون قانــون 
ــالف  ــي االئت ــى ف ــا األول ــالت الدرام ــمل« العائ ــم ش »ل

احلكومــي اجلديــد.

اإلســرائيلية  اجلنســية  منــح  القانــون  ويحظــر 
لفلســطينيني تزوجــوا مــن إســرائيليات، ويجــب متديــد 
ــة أســابيع. وفــق مــا  ــه بعــد نحــو ثالث ســريان مفعول
ــة  ــة الناطق ــرائيلية العام ــث اإلس ــة الب ــت هيئ نقل

ــون. ــور ريش ــة ماك ــن مجل ــالً ع ــة نق بالعربي

ــدأ  ــد ب ــإن اإلئتــالف احلكومــي اجلدي ــة، ف وبحســب اجملل
ــد،  ــى التمدي ــة عل ــه للمصادق ــم أعضائ ــد دع بتجني
ولــم يعــرف بعــد كيــف ســتتصرف القائمــة العربيــة 
املوحــدة أو الوزيــرة ميــراف ميخائيلــي التــي قالــت فــي 
ــل  ــذا القبي ــن ه ــود م ــرض قي ــن ف ــه ال ميك ــي إن املاض

ــرائيليني. 105 ــني إس ــى مواطن عل

104  جريدة األيام
105  جريدة األيام
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نــادي األســير: 7 أســرى فــي ســجون االحتــالل يعلقــون 
إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام وثالثــة يواصلــون

-األســير أبــو عطــوان يواصــل اإلضــراب لليــوم 44 علــى 
التوالــي

 أكّــد نــادي األســير، مســاء اليــوم اخلميــس، أّن ســبعة 
أســرى فــي ســجون االحتــالل علقــوا إضرابهــم املفتوح 

عــن الطعــام، فيمــا يواصلــه ثالثــة آخــرون.

ــن  ــه، أن م ــدر عن ــان ص ــي بي ــير ف ــادي األس ــح ن وأوض
بــني األســرى عمــرو الشــامي )18 عامــا(، ويوســف 
ــذان  ــني، الل ــم جن ــن مخي ــا م ــا( وهم ــر)21 عام العام
علقــا إضرابهمــا املفتــوح عــن الطعــام الــذي اســتمر 
18 يومــا، رفضــا العتقالهمــا اإلدارّي، وذلــك بعــد اتفــاق 
ــث  ــا اإلدارّي، بحي ــقف اعتقالهم ــد س ــي بتحدي يقض
يكــون أمــرّي االعتقــال اإلدارّي الصادريــن بحّقهمــا همــا 

ــن. األخيري

وأفــاد بــأن أربعــة مــن بــني األســرى وهــم: أيســر العامر، 
وإبراهيــم العامــر وهــو شــقيق األســير يوســف العامر، 
وعمــار تركمــان، وعبــد الرحمــن صــالح وجميعهــم مــن 
ــه  ــرعوا ب ــذي ش ــم ال ــوا إضرابه ــني، علق ــم جن مخي

إســنادا لألســيرين الشــامي والعامــر.

فــي حــني علــق األســير الســابع نــادر صوافطــة إضرابــه 
عــن الطعــام الــذي اســتمر ملــدة 8 أيــام، بعــد أن قــدم 

االحتــالل بحّقــه الئحــة »اتهــام«.

وقــال نــادي األســير، إّن ثالثــة أســرى يواصلــون اإلضــراب 
عــن الطعــام، أقدمهــم األســير الغضنفــر أبــو عطــوان 
ــى  ــوم 44 عل ــرب للي ــل املض ــن دورا/ اخللي ــا( م )28 عام
ــا(  ــان )43 عام ــر عدن ــيخ خض ــير الش ــي، واألس التوال
ــا  ــا العتقالهم ــوم 19، رفض ــرب للي ــني واملض ــن جن م
اإلدارّي، واألســير الشــيخ جمــال الطويــل )59 عامــا( مــن 
رام اهلل والــذي يواصــل إضرابــه لليــوم 15 علــى التوالــي، 
ــرى  ــة بش ــيرة الصحفي ــه األس ــة ابنت ّ ــا بحرّي مطالب

ــا.106 ــة إداريّ ــل املعتقل الطوي

ضــد  الشــعبية  املقاومــة  أيقونــة  بيتــا.. 
ن ســتيطا ال ا

ــتوطنون  ــرع مس ــي، ش ــار املاض ــن أي ــس م ــي اخلام ف
ــى  ــتيطانية عل ــار« االس ــات افيت ــؤرة »جفع ــة ب بإقام
قمــة جبــل صبيــح، التابــع ألراضــي بلــدات يتمــا وبيتــا 
وقبــالن جنــوب نابلــس، األمــر الــذي فّجــر شــرارة غضب 
ــا  ــق م ــؤرة االســتيطانية«، وف ــة الب ــن تهــدأ إال بإزال »ل

ــي. يؤكــد األهال
106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــس  ــوب نابل ــة جن ــدات القليل ــدى البل ــا إح ــدة بيت وبل
ــوم،  ــى الي ــا حت ــتيطان أراضيه ــر االس ــم ينخ ــي ل الت
مــا زالــت جتّســد النمــوذج احلــي للمقاومــة الشــعبية 
فــي وجــه االحتــالل، فتحــّول اجلبــل احملتــل إلــى ميــدان 
مواجهــة حقيقيــة منــذ مطلــع الشــهر املاضــي، ضمن 
معركــة توّحــد فيهــا أبنــاء البلــدة مــن كافــة األعمــار 
ووكيــل  واملعلــم  الطالــب  فاستشــهد  والفئــات، 

ــتيطانية. ــؤرة االس ــالع الب ــبيل اقت ــي س ــة، ف النياب

ــذي  ــا( ال الطفــل أحمــد زاهــي بنــي شمســة )16 عاًم
اليــوم،  ظهــر  جثمانــه  البلــدة  جماهيــر  شــيعت 
ــن  ــهر م ــالل ش ــي خ ــذي يرتق ــع ال ــهيد الراب كان الش
ــتيطانية،  ــؤرة االس ــة الب ــة إلزال ــات االحتجاجي املواجه
وســبقه قبــل أيــام رفيقــه محمــد ســعيد حمايــل )15 
ــل  ــر حماي ــا ماه ــة زكري ــة العربي ــم اللغ ــا(، ومعل عاًم
ــم )41  ــل بره ــى عق ــة عيس ــل النياب ــا(، ووكي )28 عاًم

ــا(. عاًم

وتشــير إحصائيــات رســمية فلســطينية، إلــى أن 618 
مواطنـًـا أصيبــوا منــذ مطلــع مايــو/ أيــار فــي بلــدة بيتا 
ــاًل نهــارًا،  ــدة لي خــالل املواجهــات التــي تشــهدها البل
ــتيطانية  ــار« االس ــؤرة »افيت ــة ب ــى إقام ــا عل احتجاًج

علــى قمــة اجلبــل.

ويقــول نائــب رئيس بلديــة بيتا موســى حمايــل لـ«وفا«، 
إن »ميثــاق الشــرف علــى رفــض االســتيطان ســّجلته 
البلــدة بالــدم منــذ عــام 1988؛ بعــد أن أفشــلت أولــى 
ــا،  ــى أراضيه ــؤرة عل ــتوطنني ب ــة املس ــاوالت إقام مح
ــل  ــن تقب ــاتها ل ــا ومؤسس ــدة وفعالياته ــباب البل فش
أي مســتوطنة علــى أراضيهــا، وســتبقى شــوكة فــي 

حلــق االســتيطان واحملتــل«.

ويؤكــد حمايــل أنــه كمــا فشــلت محاولــة إقامــة بــؤرة 
فــي جبــل العرمــة العــام املاضــي ستفشــل فــي جبــل 
صبيــح، منوًهــا إلــى أن 90% مــن أراضــي البلــدة واقعــة 

فــي املنطقــة املصنفــة )ب( وفــق اتفــاق أوســلو.

ــة  ــا »عملي ــالل بأنه ــات االحت ــل ممارس ــف حماي ويص
إجــرام وإعــدام ممنهــج بحــق البلــدة وأبنائهــا، فخــالل 
ــدة،  ــباب البل ــن ش ــة م ــالل أربع ــدم االحت ــهر أع ش
بشــكل  احلــي  بالرصــاص  املتظاهريــن  واســتهدف 
ــن  ــدر والبط ــات بالص ــزت اإلصاب ــث تركّ ــي، حي جنون

واألطــراف«.

ويشــير إلــى أن جرائــم االحتــالل وقنــص الشــبان التــي 
ــق  ــتجعله يراف ــم س ــهاد أحده ــؤدِ الستش ــم ت إن ل
ــن  ــم ع ــدة وثنيه ــي البل ــاب أهال ــدف إلره ــة، ته اإلعاق
مقاومــة البــؤرة االســتيطانية وفــرض أمــر واقــع علــى 
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ــم شــباب  ــي تلــك اجلرائ ــن تثن األرض، مؤكــًدا »لكــن ل
ــؤرة  ــة الب ــى إزال ــعبية حت ــة الش ــن املقاوم ــدة ع البل

ــا«. ــن أراضيه ــتيطانية ع االس

ــا  ــام يوًم ــل أي ــي قب ــطني الطب ــع فلس ــم مجم ونظ
ــابًا  ــة 39 ش ــزت إصاب ــث ترك ــدة، حي ــي البل ــا ف طبًي
ــدا  ــكازات، ع ــى الع ــيرون عل ــم يس ــدام وجميعه باألق
ــات األخــرى فــي البطــن والصــدر والظهــر،  عــن اإلصاب
ــر املواجهــات،  ــون إث وأغلــب بيــوت البلــدة فيهــا مصاب

ــل. ــا حلماي وفًق

وســيطر املســتوطنون علــى قرابــة 20 دومنـًـا مــن قمــة 
ــش  ــن جي ــاعدة م ــا« مبس ــوا 30 »كرفان ــل، وأقام اجلب
االحتــالل، كمــا شــّقوا الطــرق لهــا خــالل أيــام فقــط، 
ــيطرة  ــن الس ــالث م ــرى الث ــي الق ــوف أهال ــا يتخ فيم

ًــا. ــاحته 840 دومن ــة مس ــل، والبالغ ــل اجلب ــى كام عل

ــون %25-20  ــا ميلك ــي بيت ــى أن أهال ــل إل ــير حماي ويش
ــة  ــع بقي ــا تتب ــة، فيم ــل اإلجمالي ــاحة اجلب ــن مس م
املســاحات ألهالــي قبــالن ويتمــا، منوًهــا إلــى أن إقامــة 
املســتوطنة ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى حيــاة 
املواطنــني وأرزاقهــم والتواصــل مــا بــني القــرى الثــالث، 
نظــرًا لقربهــا مــن الشــارع الواصــل بــني زعتــرة ومدينة 

أريحــا.

ووفــق مديــر اإلســعاف والطــوارئ فــي الهــالل األحمــر 
الفلســطيني فــي نابلــس أحمــد جبريــل، فــإن 55 
ــار  ــع أي ــذ مطل ــي من ــاص احل ــوا بالرص ــا أصيب مواطنً
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــس و74 بالرص ــى أم ــي حت املاض
باملطــاط، و435 باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، و52 
ــي  تعرضــوا للضــرب والســقوط، خــالل املواجهــات الت

ــا. ــدة بيت ــهدتها بل ش

ــا  ــعى به ــي س ــى الت ــة األول ــك احملاول ــن تل ــم تك ول
ــرعوا  ــد ش ــل، فق ــى اجلب ــيطرة عل ــتوطنون للس املس
ــب  ــام 2013، عق ــه ع ــتيطانية علي ــؤرة اس ــة ب بإقام
مقتــل مســتوطن عنــد حاجــز زعتــرة، وأطلقــوا عليهــا 
اســم »جفعــات أفيتــار«، علــى اســم املســتوطن الــذي 
ــام  ــؤرة ع ــاء الب ــوا إحي ــا حاول ــز، كم ــد احلاج ــل عن قت
2018، عقــب مقتــل حاخــام يهــودي قــرب مســتوطنة 
»أرئيــل« شــمال ســلفيت، لكــن تلــك احملاولتــني فشــلتا 

ــدة. ــي البل ــي خاضهــا أهال ــر املقاومــة الت إث

وفــي التاســع مــن شــهر حزيــران اجلــاري، أصــدر 
ــال  ــؤرة وإمه ــالء الب ــرارا بإخ ــالل ق ــش االحت ــر جي وزي
املســتوطنني ثمانيــة أيــام لتطبيــق القــرار، لكــن 
ــو  ــني نتنياه ــابق بنيام ــالل الس ــة االحت ــس حكوم رئي
ــي بينيــت رئيــس حكومــة  ــل القــرار، إلحــراج نفتال أّج

ــني. ــق مراقب ــد، وف ــالل اجلدي االحت

ــة  ــف االســتيطان شــمال الضفــة الغربي مســؤول مل
غســان دغلــس حتــدث لـ«وفــا«، بــأن نتنياهــو رّحــل أزمة 
ــارة  ــدف إث ــدة به ــني اجلدي ــة اليم ــح حلكوم ــل صبي جب
ــرأي العــام اإلســرائيلي عليهــا فــي حــال تطبيقهــا  ال
القــرار، مضيًفــا أن التنافــس بــني األحــزاب اإلســرائيلية 
علــى مــن يقتــل أكثــر مــن الفلســطينيني ومــن 

ــر. ــتوطن أكث يس

ــة  ــق اخلاص ــع الوثائ ــري جم ــه يج ــس أن ــح دغل وأوض
بأصحــاب األراضــي، حيــث اســتخرجوا »إخــراج القيــد« 
الــذي يثبــت ملكيتهــم لألراضــي، لتقــدم أمــام احملاكــم 
اإلســرائيلية بهــدف إزالــة البــؤرة االســتيطانية، منوًهــا 
إلــى أن األراضــي فــي جبــل صبيــح تعــود لـــ87 مواطنـًـا 
ــة  ــة قم ــود ملكي ــا تع ــالن، فيم ــا وقب ــا ويتم ــن بيت م
اجلبــل التــي أقيمــت عليهــا البــؤرة لـــ17 مواطنًــا مــن 

قبــالن وأربعــة آخريــن مــن بيتــا.

ــو  ــل، ه ــى اجلب ــيطرة عل ــن الس ــدف م ــح أن اله ويوّض
ــى  ــيطرة عل ــتيطانية والس ــؤر االس ــداد للب ــق امت خل
ــرًا  املناطــق املرتفعــة، وإنشــاء شــريط يتجــاوز 120 مت
ــة أريحــا،  ــرة حتــى مدين ــد مــن زعت مــن الشــارع املمت
ــود  ــع وج ــزداد، م ــؤرة ي ــذه الب ــاء ه ــر بق ــا أن خط مبينً

ــة. ــة متطرف ــة مييني حكوم

ونــوه إلــى أن اجلمعيــات االســتيطانية تضــع بنــك 
أهــداف لالســتيطان فــي قمــم اجلبــال، وهــذا مــا 
يفّســر ازديــاد حجــم اإلخطــارات فــي قــرى يتمــا وقبــالن 
ودومــا وغيرهــا، مشــددًا علــى أن مخططــات اجلمعيــات 
ــرائيلية«،  ــة إس ــة لـــ »مدين ــل املنطق ــدف لتحوي ته

ــطينية.107 ــق الفلس ــال املناط ــع أوص تقط

واشــنطن: 052 صحفيــا يدعــون للتوقــف عــن 
التعتيــم علــى االحتــال والقمــع املمنهــج 

للفلســطينين

واشــنطن 17-6-2021 وفــا- وقــع 250 صحفيــا يعملــون 
ــائل اإلعــالم فــي العالــم،  ــدى بعــض أفضــل وس ل
علــى رســالة مفتوحــة، دعــوا فيهــا إلــى التوقــف عــن 
»التعتيــم علــى االحتــالل اإلســرائيلي والقمــع املمنهج 

ــالم. ــائل اإلع ــي وس ــطينيني« ف للفلس

وتتهــم الرســالة وســائل اإلعــالم الرئيســية بـ ”خذالن« 
جمهورهــا بـــ »ســوء التصــرف الصحفي املســتمر منذ 
عقــود«، والــذي يضلــل اجلمهــور بشــأن واقــع االحتــالل 

اإلسرائيلي.
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 المجلد التاسع والعشرين

احلقيقــة  علــى  العثــور  »إن  الرســالة:  فــي  وجــاء 
ومحاســبة األقويــاء هــي مــن املبــادئ األساســية 
ــى مــدى عقــود، تخلــت صناعــة  للصحافــة، لكــن عل
األخبــار لدينــا عــن هــذه القيــم فيمــا يتعلــق بتغطيــة 
األحــداث فــي إســرائيل وفلســطني، لقــد خذلنــا 
القصــة:  جوانــب  أهــم  تخفــي  بروايــة  جمهورنــا 
االحتــالل العســكري اإلســرائيلي ونظــام الفصــل 

العنصــري«.

ودعــت الرســالة الصحفيــني والوســائل اإلخباريــة إلــى 
الوفــاء بـــ »واجبهــم« و »تغييــر املســار فــورا« مــن حيث 

تغطيــة أخبــار إســرائيل وفلســطني.

وقالــت الرســالة: ”الدليل علــى القمــع اإلســرائيلي 
املنهجــي للفلســطينيني ســاحق، ويجــب أن يتــم 

تطهيــره بعــد اآلن«.

ووقــع علــى الرســالة صحفيــون من واشــنطن بوســت، 
ــاس  ــيت، وذا تكس ــي بس ــال، والديل ــتريت جورن وول س
وجيويــش  انترســبت،  وذا  نيــوز،  وفايــس  اوبزيرفــر، 

ــا. ــز وغيره ــوس تامي ــوس اجنل ــس، ول كرنت

ــا،  ــى الرســالة علن ــني عل ــع الصحفي ــع جمي ــم يوق ول
حيــث اختــار حوالــي 30 صحفيــا التوقيــع عليهــا مــع 
تقــدمي اســم شــركتهم فقــط وليــس اســمهم، فــي 
ــه مت التحقــق مــن صحــة كل  حــني أكــد املنظمــون أن

ــه صحفــي حالــي أو ســابق.108 توقيــع علــى أن

ــل  ــان العم ــة جل ــواب مؤسس ــح أب ــادة فت ــرة: إع البي
ــالل ــا االحت ــي أغلقه ــي الت الصح

أعــادت مؤسســة جلــان العمــل الصحــي فتــح أبوابهــا 
التــي أصــدرت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، األســبوع 

املاضــي قــرارا بإغالقهــا ملــدة 6 شــهور.

وشــارك فــي إعــادة فتــح أبــواب مقــر مؤسســة جلــان 
ــة  ــن املؤسس ــادر ع ــان ص ــا لبي ــي، وفق ــل الصح العم
اليــوم اخلميــس، ممثلــون عــن جهــات ومؤسســات 
رســمية وأهليــة، بينهــم وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، 
ورئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان وليــد 

ــاف. عس

ــة  ــواح املعدني ــة األل ــطاء بإزال ــام نش ــت: »ق وأوضح
ــقتني  ــي ش ــى مدخل ــالل عل ــش االحت ــا جي ــي ثبته الت

تســتخدمهما املؤسســة«.

ــوة  ــة لدع ــاء تلبي ــة ج ــح املؤسس ــرار فت ــت أن ق وتابع
التنســيقي  واجمللــس  الشــعبية،  املقاومــة  جلــان 
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الفلســطيني. األهلــي  العمــل  ملؤسســات 

بدورهــا، أشــادت دائــرة حقــوق االنســان واجملتمــع املدنــي 
فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، بقــرار منظمــات 
ــتيطان  ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــي وهيئ ــع املدن اجملتم
إغــالق  االحتــالل  قــوات  قــرار  بكســر  والقاضــي 

ــة. املؤسس

ــس »أن  ــوم اخلمي ــا الي ــان له ــي بي ــرة ف ــرت الدائ واعتب
هــذه اخلطــوة متثــل الــرد الفعــال علــى انتهــاك االحتالل 
ــات  ــل مؤسس ــطينية ولعم ــي الفلس ــيادة األراض لس
ــرك  ــب أن ال تت ــي يج ــطيني الت ــي الفلس ــع املدن اجملتم

ــالل«.109 ــة االحت ــة وعنجهي ــة لعنصري رهين

أبــو هولــي: منظمــة التحريــر وقفــت بوجــه مؤامــرات 
تهويــد القــدس وتصفيــة قضيــة الالجئــني

قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
ــد  ــني أحم ــؤون الالجئ ــرة ش ــس دائ ــطينية، رئي الفلس
ــرات  ــه املؤام ــي وج ــت ف ــة وقف ــي، إن املنظم ــو هول أب
التــي تســتهدف املشــروع الوطنــي الفلســطيني، مــن 

ــدس. ــد الق ــني وتهوي ــة الالجئ ــة قضي ــالل تصفي خ

وأضــاف أبــو هولــي خــالل جولــة تفقديــة اليــوم 
اخلميــس، خمليــم ديــر عمــار فــي محافظــة رام اهلل 
والبيــرة، ان شــعبنا وقيادتــه برئاســة الرئيــس محمــود 
عبــاس، اســقطوا كافــة املؤامــرات الهادفــة الــى 
تهويــد مدينــة القــدس وتفريغهــا مــن ســكانها 
الفلســطينيني، واســتطاعوا ان يفرضــوا علــى االحتــالل 
معادلــة جديــدة عنوانهــا القــدس الشــرقية عاصمــة 
واملســجد  املقدســات  وان  الفلســطينية،  الدولــة 

ــر. ــط احم ــى خ األقص

ــات  ــم واحتياج ــاع اخملي ــى أوض ــي عل ــو هول ــع أب واطل
ــة  ــم، خاص ــة للمخي ــاريع ذات األولوي ــني، واملش الالجئ

ــي. ــارع الرئيس ــد الش ــيع وتعبي توس

ــار  ــر عم ــم دي ــال مخي ــة أطف ــروع روض ــد مش وتفق
ومشــروع قاعــدة متعــددة األغــراض املنجزيــن واملمولــني 

ــني. ــؤون الالجئ ــرة ش ــة ودائ ــوان الرئاس ــن دي م

ــا  ــتواصل دعمه ــني س ــؤون الالجئ ــرة ش ــد أن دائ وأك
للمخيمــات الفلســطينية فــي الوطــن والشــتات، 
وتســخير كافــة امكانياتهــا لدعــم املشــاريع ذات 
األولويــة التــي تخــدم الشــريحة األوســع مــن مجتمــع 
تخفيــف  فــي  وتســاهم  اخمليمــات  فــي  الالجئــني 

احتياجاتهــم . وتلبيــة  معاناةالالجئــني 

109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وشــارك أبــو هولــي فــي حفــل نظمتــه اللجنــة 
الهيئــات  لتكــرمي  عمــار  ديــر  مبخيــم  الشــعبية 
ــم  ــي اخملي ــة ف ــة الفاعل ــم الطبي ــية والطواق التدريس
علــى دورهــم املتميــز فــي خدمــة اخمليــم خــالل حالــة 
الطــوارئ فــي مواجهــة فيــروس كورونــا، بحضــور 
فعاليــات اخمليــم ومؤسســاته وممثلــي املراكــز الشــبابية 
والنســائية وذوي االحتياجــات اخلاصــة وريــاض األطفــال 
ــل  ــي فصائ ــي وممثل ــي واحملل ــع املدن ــات اجملتم ومؤسس
ــن  ــد م ــة وحش ــخصيات اعتباري ــي وش ــل الوطن العم

ــم. ــة للمخي ــرائح اجملتمعي الش

مــن جهتــه، اســتعرض رئيــس اللجنــة الشــعبية 
اخمليــم  واقــع  عمــار حســن صافــي،  ديــر  مبخيــم 
ــي  ــة ف ــا اللجن ــي حققته ــازات الت ــه واإلجن واحتياجات
ــا، التــي ال تــزال  خدمــة الالجئــني خــالل جائحــة كورون

ــة. ــى اللحظ ــها حت ــرض نفس تف

وتطــرق الــى نقــص التمويــل لصالــح مشــروع اصــالح 
وتعبيــد شــوارع اخمليــم، الفتــا الــى ان اللجنة الشــعبية 
ــف  ــة 150 ال ــروع بقيم ــل للمش ــى متوي ــت عل حصل
ــة  ــة االجمالي ــعودية، وأن القيم ــة الس ــن املنح دوالر م

ــف دوالر. ــروع 190 ال للمش

الالجئــني،  شــؤون  دائــرة  اللجنــة،  رئيــس  وطالــب 
ــروع  ــل للش ــة التموي ــتكمال عملي ــي اس ــاعدة ف املس
ــم  ــوي وامله ــه باحلي ــذي وصف ــروع ال ــذ املش ــي تنفي ف

ــار.110 ــر عم ــم دي ــاء مخي ألبن

اجلمعة 2021/6/18

مصابــون  االحتــال:  انتهــاكات  تواصــل 
األقصــى فــي  مســيرة  وقمــع  ومعتقلــون 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــة، عدوانه ــوم اجلمع الي
فــي  املواطنــني  مئــات  أصيــب  حيــث  وممتلكاتــه، 
ــة ورام  ــس وقلقيلي ــرب نابل ــالل ق ــع االحت ــات م مواجه
اهلل، وســجلت إصابــات واعتقــاالت خــالل قمــع وقفــة 
ــاءة  ــد باإلس ــت للتندي ــى نظم ــجد األقص ــام املس أم
ــات  للرســول الكــرمي، فيمــا هاجــم مســتوطنون مركب

ــس. ــمال نابل ــارة ش ــني باحلج املواطن

ــالل  ــوات االحت ــع ق ــات م ــي مواجه ــني ف ــات املصاب  مئ
ــس ــي نابل ــم ف معظمه

أصيــب 370 مواطنــا خــالل مواجهــات مــع قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى مدخــل بلــدة بيتــا جنــوب 

110  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــس. ــة نابل مدين

وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، بــأن 54 
مواطنــا أصيبــوا باألعيــرة املعدنيــة املغلفــة باملطــاط، 
أحدهــم برأســه ووصفــت حالتــه باخلطيــرة، و283 
أصيبــوا بحــاالت اختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، و23 
بحــروق، و7 جــراء تعرضهــم للضــرب، إضافــة إلصابــة 3 

متطوعــني، أحدهــم بقنبلــة غــاز فــي الــرأس.

ــرة،  ــات مباش ــعاف إلصاب ــا إس ــت مركبت ــا تعرض كم
ــي«  ــار »مطاط ــرى بعي ــي وأخ ــاج األمام ــدة بالزج واح

ــا. ــي هيكله ف

ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــان بالرص ــب مواطن ــا أصي كم
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق،  والعشــرات  باملطــاط، 
للدمــوع، جــراء قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
بــؤرة  إقامــة  علــى  احتجاجــا  خرجــت  مســيرة 
اســتيطانية فــي أراضــي قريــة بيــت دجــن شــرق 

نابلــس.

ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــابان بالرص ــاً ش ــب أيض وأصي
باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق، اليــوم اجلمعــة، جــراء 
قمــع جيــش االحتــالل اإلســرائيلي املســيرة األســبوعية 
ــة  ــة، املناهض ــرق قلقيلي ــدوم ش ــر ق ــة كف ــي قري ف

ــتيطان. لالس

وأصيــب شــاب ) 20 عامــاً( بشــظايا الرصــاص احلــي فــي 
ــه، خــالل مواجهــات اندلعــت مــع قــوات  ــده وخاصرت ي
االحتــالل اإلســرائيلي، فــي قريــة النبــي صالــح شــمال 

غــرب رام اهلل.

مــن جانــب آخــر، أصيــب عشــرات املواطنــني باالختنــاق 
نتيجــة استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، الــذي 
ــا  ــب إغالقه ــرائيلي عق ــالل اإلس ــوات االحت ــه ق أطلقت
ــا  ــة، ومنعه ــدس احملتل ــمال الق ــرام ش ــدة ال ــل بل مدخ

ــروج. ــول واخل ــن الدخ ــني م املواطن

  االحتــالل يقمــع وقفــة فــي األقصــى منــددة باإلســاءة 
ل سو للر

ــف  ــي املغل ــة بالرصــاص املعدن ــب طفــل وصحفي أصي
باملطــاط، خــالل قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
نظمــت  املبــارك،  األقصــى  املســجد  أمــام  وقفــة 
للتنديــد باإلســاءة للرســول الكــرمي محمــد صلــى اهلل 
عليــه وســلم، ورداً على إســاءة مســتوطنني لشــخصه 
الكــرمي بألفــاظ نابيــة، خــالل اقتحامهــم بــاب العامــود 

ــي. ــاء املاض ــوم الثالث ــة ي ــدس احملتل ــي الق ف

كمــا اعتــدت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، علــى 
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ــو اســنينة خــالل تواجــده  ــازن أب املواطــن املقدســي م
ــدة القدميــة بالقــدس  ــل بالبل ــاب اخللي فــي منطقــة ب

ــات. ــه بكدم ــا أدى إلصابت ــة، م احملتل

9 معتقلني في نابلس والقدس وجنني

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، ســتة مواطنــني 
مــن قريــة ســالم شــرق نابلــس.

ــتية، وأمجد  ــوض اهلل اش ــامة ع ــم، أس ــون ه واملعتقل
ــر  ــتية، وبك ــل اش ــد اجللي ــائد عب ــتية، وس ــال اش جم
ــي  ــري، وحلم ــي كرك ــس حلم ــتية، وخمي ــال اش جم

ــري. ــيم كرك نس

ــو  ــاد أب ــابني عم ــالل الش ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
ــر مــن ســاحات املســجد األقصــى  ــزن جاب اســنينة، وي
املبــارك، واقتادتهمــا إلــى مركــز توقيــف بالقــدس، 
واحتجــزت عــددا آخــر مــن الشــبان علــى مداخــل 

ــم. ــي هوياته ــت ف ــد أن دقق ــى بع ــات األقص وبواب

ــرش  ــان األط ــان عدن ــير احملرر   غس ــت األس ــا اعتقل كم
)46 عامــاً( بعدمــا أوقفــت مركبتــه خــالل عودتــه مــع 

زوجتــه وأبنائــه الثالثــة مــن زيــارة ملدينــة قلقيليــة.

ــارة  ــني باحلج ــات املواطن ــون مركب ــتوطنون يهاجم مس
شــمال نابلــس

ــن  ــللوا م ــن تس ــتوطنني الذي ــن املس ــدد م ــم ع هاج
مســتوطنة »حومــش« اخملــالة، علــى طريــق جنــني 
ــذي أدى  نابلــس، مركبــات املواطنــني باحلجــارة، األمــر ال

ــا.111 ــدد منه ــرر ع لتض

ــغ  ــع تفري ــم من ــاء محاولته ــني أثن ــال 10 أميركي اعتق
ــياتل ــي س ــرائيلية ف ــفينة إس س

ــياتل،  ــة س ــي مدين ــة ف ــرطة األميركي ــت الش اعتقل
ــع  ــني م ــني متضامن ــرة أميركي ــة، عش ــوم اجلمع الي
ــحن  ــفينة ش ــع س ــم من ــاء محاولته ــطني، أثن فلس
إســرائيلية تابعــة لشــركة »زمي« مــن تفريــغ حمولتهــا 

ــة. ــاء املدين ــي مين ف

اتهــام  خلفيــة  علــى  االعتقــال  عمليــة  وجــاءت 
املتضامنــني بإغــالق بــاب املينــاء للحيلولــة دون وصــول 
ــر  ــاء، األم ــي املين ــم ف ــع عمله ــال ملوق ــني والعم اإلداري

ــا. ــا مدنًي ــة عصيانً ــرطة املدين ــه ش ــذي اعتبرت ال

وكانــت الســفينة اإلســرائيلية قــد تســللت ليــال إلــى 
ــغ حمولتهــا قبــل كشــف  ــة لتفري ــاء فــي محاول املين
ــفن«،  ــوا الس ــة »أوقف ــاء حمل ــل أعض ــن قب ــا م أمره

111  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرائيلية  ــفن اإلس ــل الس ــغ أو حتمي ــع تفري ــة ملن الهادف
ــة. ــئ األميركي ــي املوان ف

يذكــر أن حملــة »أوقفــوا الســفن« انطلقــت مــن 
ــر  ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــالل الع ــد خ ــة أوكالن مدين
علــى شــعبنا، والقــت جتاوبـًـا فــي موانــئ مدينتــي ســان 

ــدا.112 ــي كن ــر ف ــة فانكوف ــياتل ومدين ــو وس دييغ

ــول  ــل دخ ــه قب ــق مبكتب ــف وثائ ــو أتل ــس: نتنياه هآرت
ــت بيني

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة، أن مكتــب رئيــس 
حكومــة االحتــالل اإلســرائيلية بنيامــني نتنياهــو أتلــف 
وثائــق يــوم األحــد املاضــي قبــل دخــول رئيــس احلكومــة 
اجلديــد نفتالــي بينيــت إلــى املكتــب بعــد منــح الثقــة 

حلكومتــه.

ووفــق الصحيفــة، اليــوم اجلمعــة، أمــر رئيــس حكومــة 
ــق  ــق الوثائ ــو بتمزي ــني نتنياه ــابق بنيام ــالل الس االحت
ــمل  ــي تش ــب، والت ــات املكت ــي خزن ــت ف ــي حفظ الت
ــب  ــي مكت ــني ف ــار املوظف ــة لكب ــداول زمني ــادة ج ع
رئيــس احلكومــة، ومــواد تتعلــق بعملهــم الدائــم 
ــق مت  ــق أخــرى، وليــس واضحــا أي مــن هــذه الوثائ ووثائ

ــا. ــا وكميته متزيقه

ــل، نفــى نتنياهــو ذلــك، فيمــا قــال مكتــب  فــي املقاب
ــه ســيجري تدقيقــا فــي املوضــوع. رئيــس احلكومــة إن

ــي  ــت ف ــي ُحفظ ــق الت ــن الوثائ ــم م ــل قس ــرى نق وج
اخلزنــات إلــى أرشــيف رئيــس احلكومــة مبوجــب القانون، 
ــتخدمها  ــي يس ــات ك ــا مبلف ــيتم حفظه ــث س حي
ــة.  ــا للحاج ــم ووفق ــالل عمله ــه خ ــت وحكومت بيني
ــا، ويجــب حفــظ  ــق محظــور قانوني ــق الوثائ لكــن متزي
ــي  ــخصية، ف ــر الش ــخصية وغي ــق، الش ــع الوثائ جمي

ــة. ــس احلكوم ــب رئي ــيف مكت أرش

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر قضائيــة رفيعــة 
ــو  ــب نتنياه ــي مكت ــدث ف ــا ح ــا إن م ــتوى قوله املس

ــدا. ــوف أب ــر مأل غي

ــداول  ــل ج ــا، مث ــخصية أيض ــق الش ــاف أن الوثائ وأض
ــون  ــيف، وأن يك ــي األرش ــى ف ــرض أن تبق ــة، يفت زمني
لرئيــس احلكومــة احلاليــة قــدرة محــدودة علــى الوصول 

إليهــا.113

112  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
113  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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السبت 2021/6/19

إعتقــاالت  االحتــال:  انتهــاكات  تواصــل 
وإصابــات واعتــداءات متواصلــة للمســتوطنن

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــبت، عدوانه ــوم الس الي
وممتلكاتــه، حيــث اعتقلــت قــوات االحتــالل 7 مواطنــني، 
واعتــدت علــى وقفــة تضامنيــة ضــد االســاءة للرســول 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم فــي القــدس، وأصيبت 
مســنة مــن ذوي اإلعاقــة باعتــداء للمســتوطنني، 

ــي حــي الشــيخ جــراح. وهاجــم مســتوطنون أهال

مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح

ــى  ــبت، عل ــوم الس ــاء الي ــتوطنون، مس ــدى مس اعت
أهالــي حــي الشــيخ جــراح، وهاجمــوا منــازل املواطنــني 
ــوة  ــا عن ــتولوا عليه ــي اس ــوت الت ــن البي ــني م القريب

ــة. ــدس احملتل ــمال الق ــع ش ــي الواق ــي احل ف

تصــدوا  املواطنــني  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
للمســتوطنني، إال أن جيــش وشــرطة االحتــالل اعتــدوا 
علــى األهالــي بإطــالق قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

للدمــوع صوبهــم.

ــات  ــر فيديوه ــراح عب ــيخ ج ــي الش ــي ح ــد أهال وناش
نشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، املواطنــني 
ــى  ــوف إل ــل الوق ــن أج ــي م ــه للح ــيني بالتوج املقدس

جانبهــم ومســاندتهم أمــام هجــوم املســتوطنني.  

اعتقال 7 مواطنني من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــالل ســبعة مواطنــني مــن جنــني 
والقــدس ورام اهلل، وهنــا  مت اعتقال  مواطــن قــرب مــن 
ــادر  ــادت مص ــرق رام اهلل.وأف ــلواد ش ــدة س ــل بل مدخ
أمنيــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت املواطــن 
عثمــان محمــد حمــاد، أثنــاء مــروره مــن املــكان، كمــا 
اعتقلــت مبســافر يطــا الشــاب عامــر عيســى عــوض.

ــاب  ــرائيلي، الش ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
ــن  ــي بط ــن ح ــابا م ــي، ش ــن احل ــعم م ــالح كش ص
ــى  ــجد األقص ــوب املس ــلوان جن ــدة س ــي بل ــوى ف اله

ــارك. املب

ــني  ــة عان ــن قري ــابني م ــالل ش ــوات االحت ــت ق واعتقل
غــرب جنني، وذكــر مديــر نــادي األســير فــي جنــني 
ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــا«، أن ق ــمور لـ«وف ــر س منتص
ــى  ــا(، وعيس ــى )24 عام ــز عيس ــد فاي ــابني محم الش
دهــم  عقــب  عامــا(،   32  ( عيســى  ذيــاب  محمــد 

وتفتيشــهما. منزليهمــا، 

ــداء قــوات  ــر اعت وفــي القــدس، اعتقــل 3 مواطنــني، إث
االحتــالل اإلســرائيلي علــى مشــاركني بوقفــة منــددة 
بإســاءة مســتوطنني للرســول محمــد صلــى اهلل 
ــة. ــدس احملتل ــود بالق ــاب العام ــرب ب ــلم، ق ــه وس علي

 

ــل  ــوب اخللي ــنة جن ــى مس ــدون عل ــتوطنون يعت مس
نابلــس  غــرب  املواطنــني  صــوب  النــار  ويطلقــون 

بأريحــا عنصريــة  ويخطــون شــعارات 

ــي )70  ــل ربع ــة خلي ــدة فاطم ــنة املقع ــت املس أصيب
ــوض،  ــروح ورض ــة بج ــة احلركي ــن ذوي اإلعاق ــا(  م عام
جــراء اعتــداء املســتوطنني علــى منــازل املواطنــني 
ــا  ــافر يط ــة مبس ــة التوان ــي قري ــارة ف ــقها باحلج ورش
جنــوب اخلليــل، واعتقــل شــاب مــن قبــل جيــش 

االحتــالل اإلســرائيلي.

وغــرب نابلــس، أطلــق مســتوطن النــار صــوب املواطنني، 
مســاء اليــوم الســبت، عنــد مفتــرق ديــر شــرف غــرب 

. بلس نا

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنا أطلــق النــار صــوب 
محــالت املواطنــني قــرب دوار ديــر شــرف والذ بالفــرار، دون 

ــات. ــوع إصاب وق

ــعارات  ــبت، ش ــوم الس ــتوطنون، الي ــط مس ــا خ كم
مســيئة للرســول صلــى اهلل عليــه وســلم، علــى 

ــت. ــر املي ــؤدي للبح ــق امل ــب الطري جوان

وفــي جنــني، أصيــب مواطنــون، بحــاالت اختنــاق، جــراء 
ــه  ــذي أطلقت استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع ال
ــدة  ــا بل ــب اقتحامه ــرائيلي، عق ــالل اإلس ــوات االحت ق

جبــع جنــوب جنــني.

ــس  ــر رئي ــالء مق ــو إلخ ــة لنتنياه ــدد مهل ــت يُح بين
احلكومــة

احلكومــة  رئيــس  أن  العبريــة،   12 القنــاة  أفــادت 
اإلســرائيلية نفتالــي بينــت أرســل رســالة إلــى رئيــس 
املعارضــة بنيامــني نتنياهــو مفادهــا أنــه يتعــني عليــه 
إخــالء املقــر الرســمي لرئيــس الــوزراء فــي شــارع 
 »بلفــور« مبدينــة القــدس احملتلــة فــي غضون أســبوعني.

ــي  ــل قانون ــرح تعدي ــيتم ط ــه س ــاة أن ــت القن وأضاف
األســبوع املقبــل فــي الكنيســت مبوجبه يجــب أن يقوم 
أي رئيــس وزراء منتهيــة واليتــه بإخــالء املقــر الرســمي 
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فــي أقــرب وقــت ممكــن وفــي موعــد ال يتجــاوز 14 يوًمــا 
 مــن تاريــخ أداء احلكومــة اجلديــدة اليمــني الدســتورية.

وأشــارت القنــاة إلــى أن نتنياهــو يخطــط ملغــادرة مقــر 
رئيــس الــوزراء فــي غضــون »أســابيع قليلــة« واالنتقــال 
إلــى بيتــه فــي مدينــة قيســاريا الســاحلية فــي 
ــة  ــروط األمني ــر الش ــم توفي ــى يت ــى، حت ــة األول املرحل
للشــقة التــي ميلكهــا فــي القــدس ثــم االنتقــال هــو 

ــا. ــه إليه وعائلت

ويعيــش نتقالــي بينيــت فــي الوقــت احلالــي فــي مدينة 
رعنانــا شــمالي تل أبيــب.114

ردا علــى مســيرات املســتوطنن- القــوى تدعــو 
ــاء  ــة الثاث ــي كل الضف ــال ف ــة االحت ملواجه

املقبــل

ــل،  ــوى والفصائ ــعبية والق ــة الش ــان املقاوم ــت جل دع
اســتفزازات  علــى  الــرد  إلــى  الســبت،  اليــوم 
ــى مســيرات األعــالم  ــق عل املســتوطنني وقطــع الطري
التــي ســينظمونها قــرب قــرى الضفــة الغربيــة بعــد 

ــني. ــد االثن غ

وقــال منســق جلــان املقاومــة الشــعبية فــي قريــة كفر 
قــدوم مــراد شــتيوي إن هنــاك فعاليــات ســتنظم فــي 
أنحــاء مختلفــة بالضفــة الغربيــة ملواجهــة األنشــطة 

االســتيطانية علــى قمــم اجلبــال.

ــى  ــمية، ال ــة الرس ــث لالذاع ــي حدي ــتيوي ف ــا ش ودع
وجــوب احلــذر واملبــادرة بفعــل املقاومــة الشــعبية 
ــطة  ــع األنش ــالل ملن ــال والت ــى اجلب ــد عل ــر التواج عب

االســتيطانية.

مــن جانبــه، دعــا منســق القــوى والفصائــل فــي 
املواطنــني  جيــش  أبــو  نصــر  نابلــس  محافظــة 
الــى قطــع الطريــق علــى مســيرات املســتوطنني 
االســتفزازية، املقــررة علــى مفــارق الطــرق، ورفــع 
املرتفعــة. التــالل  كل  علــى  الفلســطينية  األعــالم 

الوطنــي  العمــل  فصائــل  إن  جيــش،  أبــو  وقــال 
ســتجتمع اليــوم فــي مكتــب حركــة التحريــر الوطنــي 
ــوات  ــث اخلط ــس، لبح ــي نابل ــح« ف ــطيني »فت الفلس
ملســيرات  للتصــدي  اتخاذهــا  املمكــن  مــن  التــي 

املرتقبــة. املســتوطنني 

املســتوطنني  فــإن  العبــري،  اإلعــالم  وبحســب 

114  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

يخططــون للخــروج بـــ14 مســيرة، مبــا يشــبه مســيرة 
ــي  ــاء املاض ــتوطنون الثالث ــا املس ــي نظمه ــالم الت األع

ــة. ــدس احملتل ــي الق ف

ودعــت القــوى الوطنيــة واالســالمية فــي الضفــة 
ــة ردا  ــاء الضف ــي كل ارج ــالل ف ــة االحت ــى مواجه ال
علــى مســيرات املســتوطنني واعتــداءات االحتــالل فــي 

ــدس .115 الق

ملــاذا يســعى االحتــال للســيطرة علــى جبــل 
صبيــح فــي بيتــا؟

منــذ شــهر وضــع عــدد مــن املســتوطنني »كرفانــات » 
علــى جبــل صبيــح فــي بيتــا جنوبــي نابلــس، ثــم بــدأ 
ــزات  ــداد والتجهي ــرق واالع ــتيطاني بالط ــف االس الزح
نحــو هــذه البــؤرة التــي مت اقامتهــا بحمايــة مــن جيــش 

االحتــالل.

مســؤول ملــف مقاومــة االســتيطان شــمال الضفــة 
ــل  ــا »ان اجلب ــر مع ــة حتري ــال لغرف ــس ق ــان دغل غس
ــه  ــتوطنني من ــرد املس ــي ومت ط ــل االهال ــن قب ــي م اخل
اكثــر مــن مــرة، لكــن املســتوطنني اســتغلوا انشــغال 
العالــم والفلســطينيني باحــداث غــزة والشــيخ جــراح 
ــة االحتــالل  ــات وبيــوت متنقلــة بحماي ووضعــوا كرفان

قبــل نحــو شــهر”.

واشــار دغلــس الــى ان املســتوطنني يســعون مــن خــالل 
الســيطرة علــى هــذا اجلبــل تكريــس معادلــة جديــدة 
ــالل واالف  ــى الت ــة للســيطرة عل فــي الضفــة باالضاف
الدومنــات التــي جتــاور جبــل صبيــح فــي البلــدة وبالتالي 

فــرض مســتوطنة جديــدة لهــم فــي املنطقــة.

واكــد دغلــس ان بلــدة بيتــا حتتــاج لعــدة امــور لتعزيــز 
ــن اج  ــن املطالبم ــدد م ــي ع ــدى االهال ــم، ول صموده
ــة  ــادة الصحي الصمــود فــي وجــه املســتوطنني كالعي
ان  احلكومــة  وعلــى  الزراعيــة  املطالــب  وبعــض 

تســتجيب ملطالبهــم بشــطل عاجــل.

ــوم  ــدة ي ــي البل ــيتواجد ف ــوزراء س ــس ال ــد ان رئي واك
ــي . ــب االهال ــتماع ملطال ــل لالس ــني املقب االثن

ــان  ــم ب ــطيني ابلغه ــاط الفلس ــى »ان االرتب ــار ال واش
ــى ان  ــيرا ال ــا، مش ــؤرة قريب ــة الب ــوي ازال ــالل ين االحت
الفعاليــة لــن تتوقــف ولــن تكــون هنــاك ثقــة باالحتالل 
حتــى ازالــة املســتوطنني مــن اجلبــل، كمــا اضــاف بــان 
البلــدة فقــدت 4 شــبان واصيــب اكثــر مــن 140 اخريــن 
ــاع عــن  ــرة ومتوســطة فــي ســبيل الدف بجــراح خطي

115  وكالة معاً اإلخبارية
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ــتوطنني.116 ــة املس ــل وازال اجلب

ــد  ــني عن ــوب املواطن ــار ص ــون الن ــتوطنون يطلق مس
ــس ــرب نابل ــرف غ ــر ش ــرق دي مفت

 أطلــق مســتوطن النــار صــوب املواطنــني، مســاء اليوم 
الســبت، عنــد مفتــرق ديــر شــرف غــرب نابلس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنا أطلــق النــار صــوب 
محــالت املواطنــني قــرب دوار ديــر شــرف والذ بالفــرار، دون 

ــات. ــوع إصاب وق

فــي  واحلــذر  احليطــة  أخــذ  إلــى  املواطنــني  ودعــا 
ــتهدافهم  ــتوطنني واس ــات املس ــد هجم ــل تصاع ظ

وممتلكاتهــم.117 للمواطنــني 

وقفــة فــي أبــو ديــس للمطالبــة باســترداد 
جثمــان الشــهيدة عفانــة

 شــارك عشــرات املواطنــني مــن أهالــي بلــدة أبــو ديــس 
جنــوب شــرق القــدس احملتلــة، مســاء اليــوم الســبت، 
ــهيدة  ــان الش ــترداد جثم ــة باس ــة للمطالب ــي وقف ف

مــي عفانــة.

ــي أقيمــت فــي خيمــة  ــع املشــاركون بالوقفــة الت ورف
ــر  ــع الدوائ ــة مبجم ــهداء املقام ــني الش ــترداد جثام اس
احلكوميــه فــي البلــدة، صــور الشــهداء احملتجــزة 
وشــعارات  عفانــة،  الشــهيدة  وصــور  جثامينهــم، 

ــهداء. ــني الش ــاز جثام ــددة باحتج من

ــان  ــليم جثم ــة بتس ــهيدة عفان ــدة الش ــت وال وطالب
ابنتهــا، وجثامــني الشــهداء احملتجــزة لــدى قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي، مشــيرة إلــى أن احتجــاز اجلثامني 
مؤلــم جــدا ألهالــي الشــهداء، وينغــص عليهــم 
ــات  ــي الثالج ــم ف ــم وأبناؤه ــدأ باله ــن يه ــش ول العي

ــام . ــر األرق ــمى مقاب ــا يس وم

واستشــهدت مــي عفانــه يــوم األربعــاء املاضــي، بعدما 
أطلــق عليهــا جيــش االحتــالل اإلســرائيلي النــار بزعــم 

محاولتهــا تنفيــذ عمليــة دهــس وطعــن.118

ــق  ــن تطبي ــدة ع ــز األمم املتح ــي: عج ــو هول أب
ــن ــة الاجئ ــد قضي ــال أم ــرار 491 اط الق

دعــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
ــد  ــني أحم ــؤون الالجئ ــرة ش ــس دائ ــطينية، رئي الفلس

116  وكالة معاً اإلخبارية
117  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــؤولياته  ــل مس ــى حتم ــي، إل ــع الدول ــي، اجملتم ــو هول أب
ــروعة،  ــم املش ــطينيني وحقوقه ــني الفلس ــاه الالجئ جت
التــي أقرهــا ميثــاق األمم املتحــدة واإلعــالن العاملــي 
حلقــوق اإلنســان وتدعمهــا اتفاقيــة جنيــف حــول 

ــام 1951. ــني ع ــوق الالجئ حق

ــه،  ــادر عن ــي ص ــان صحف ــي بي ــي ف ــو هول ــدد أب وش
اليــوم الســبت، ملناســبة اليــوم العاملــي لالجئــني، الــذي 
يصــادف يــوم غــد األحــد، علــى ضــرورة التحرك بشــكل 
ــاة الالجئــني الفلســطينيني ورفــع  عاجــل لوقــف معان
ــاً  ــذ )73( عام ــد من ــم واملمت ــي عنه ــم التاريخ الظل
ــروا  ــي هج ــم الت ــى دياره ــودة ال ــن الع ــم م ومتكنيه
ــرد  ــنوات التش ــن س ــم ع ــام 1948 وتعويضه ــا ع منه
واللجــوء واحلرمــان وفقــدان املمتلــكات، حســب مــا ورد 

ــرار 194. ــي الق ف

وقــال: إن قضيــة الالجئــني الفلســطينيني ومأســاتهم 
ــي،  ــوء العامل ــخ اللج ــي تاري ــدم ف ــول واألق ــي األط ه
ــام  ــزة أم ــف عاج ــدة تق ــزال األمم املتح ــك ال ت ــم ذل ورغ
انهــاء مأســاتهم أو تنفيــذ قراراتهــا التــي يجــري جتديــد 
التصويــت عليهــا فــي كل عــام فــي األمم املتحــدة وعلى 

وجــه اخلصــوص القــرار 194 . 

ــا  ــق قراراته ــن تطبي ــدة ع ــز االمم املتح ــاف أن عج وأض
التــي تنــص علــى عــودة الالجئــني الفلســطينيني، وفــي 
تأمــني احلمايــة للشــعب الفلســطيني اطــال مــن عمــر 
ــجع  ــني وش ــاة الالجئ ــاة ومأس ــن معان ــة وزاد م القضي
حكومــة االحتــالل االســرائيلي مــن ارتــكاب املزيــد مــن 
جرائــم التطهيــر العرقي والتمييــز العنصــري والترحيل 
والتهجيــر القســري ضــد الفلســطينيني فــي الضفــة 
وأراضــي الـــ48، وفــي االحيــاء العربيــة مبدينــة القــدس، 
الفتــا الــى ان هــذه اجلرائــم تنتهــك ميثــاق األمم املتحــدة 
ــانية،  ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم احل ــى جرائ ــى ال وترق
ــف رادع  ــدة موق ــألمم املتح ــون ل ــان يك ــتوجب ب ــا يس م

حلكومــة االحتــالل لوقــف هــذه اجلرائــم.

ــود  ــمح لليه ــة ان يس ــة العجيب ــن املفارق ــع: »م وتاب
مــن جميــع اصقــاع األرض القــدوم الــى فلســطني 
واالســتيطان فيهــا علــى مســمع ومــرأى مــن العالــم 
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــى الالجئ ــرم عل ــني يح ــي ح ف
ــام 1948  ــا ع ــروا منه ــي هج ــم الت ــى دياره ــودة ال الع
طبقــاً للقــرار 194«، الفتــاً الــى ان احلكومة اإلســرائيلية 
تســتقبل فــي كل عــام اآلالف مــن اليهــود القادمــني من 
الــدول الغربيــة ليســتوطنوا علــى األراضــي املســتولى 

ــطينيني . ــا الفلس ــن أصحابه ــا م عليه

وأكــد أن موقــف منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــني الفلســطينيني  ــة الالجئ ــت جتــاه قضي ــي وثاب مبدئ
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ــم  ــى دياره ــني إل ــودة لالجئ ــق ع ــك بح ــو التمس وه
التــي هجــروا منهــا عــام 48 طبقــا ملــا ورد فــي القــرار 
األممــي رقــم 194 ورفــض مشــاريع التوطــني كافــة التــي 

ــق. ــذا احل ــتهدف ه تس

ــوم  ــي، األمم املتحــدة في  مناســبة الي ــو هول ــب أب وطال
ــق  ــة التوفي ــل جلن ــاء عم ــادة إحي ــني بإع ــي لالجئ العامل
ــني  ــة الالجئ ــا حلماي ــل دوره ــة )UNCCP(، وتفعي الدولي
ــي  ــال لباق ــو احل ــا ه ــوا كم ــا كان ــطينيني أينم الفلس
الالجئــني املندرجــة حتــت اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 
الــى جانــب القيــام بالبحــث عــن وســيلة او آليــة إلحراز 
تقــدم فــي تنفيــذ الفقــرة 11 من قــرار اجلمعيــة العامة 
ــض واســتعادة  ــى العــودة والتعوي ــي تنــص عل 194 الت
املمتلــكات لالجئــني الفلســطينيني الفتــاً الــى اللجنــة 
ال تــزال قائمــة ولــم يتــم إنهــاء دورهــا ويقتصــر عملهــا 
فــي الوقــت احلالــي علــى تقــدمي تقريرهــا الســنوي إلــى 
اجلمعيــة العامــة حــول حصــر ممتلــكات الالجئــني فــي 

ظــل التنكــر اإلســرائيلي حلــق العــودة. 

واكــد أهميــة اســتمرار عمــل االونــروا فــي تقــدمي 
ــض  ــني الفلســطينيني حســب التفوي خدماتهــا لالجئ
املمنــوح لهــا بالقــرار 302 الــى حــني إيجــاد حــل عــادل 
لقضيتهــم، داعيــاً املانحــني الــى متويــل موازنــة االونــروا 
لتلبيــة احتياجــات الالجئــني املتزايــدة وتأمــني العيــش 

الكــرمي لهــم.119

دعــوات للتصــدي للمســيرات االســتفزازية 
ــد  ــد غ ــة بع ــرى الضف ــي ق ــتوطنن ف للمس

ــن االثن

ــل،  ــوى والفصائ ــعبية والق ــة الش ــان املقاوم ــت جل  دع
اســتفزازات  علــى  الــرد  الســبت، إلى  اليــوم 
ــى مســيرات األعــالم  ــق عل املســتوطنني وقطــع الطري
التــي ســينظمونها قــرب قــرى الضفــة الغربيــة بعــد 

ــني. ــد االثن غ

وقــال منســق جلــان املقاومــة الشــعبية فــي قريــة كفر 
قــدوم مــراد شــتيوي إن هنــاك فعاليــات ســتنظم فــي 
أنحــاء مختلفــة بالضفــة الغربيــة ملواجهــة األنشــطة 

االســتيطانية علــى قمــم اجلبــال.

ودعــا شــتيوي فــي حديــث إلذاعة صــوت فلســطني، الى 
وجــوب احلــذر واملبــادرة بفعــل املقاومــة الشــعبية 
ــطة  ــع األنش ــالل ملن ــال والت ــى اجلب ــد عل ــر التواج عب

ــتيطانية. االس

مــن جانبــه، دعــا منســق القــوى والفصائــل فــي 

119  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املواطنــني  جيــش  أبــو  نصــر  نابلــس  محافظــة 
الــى قطــع الطريــق علــى مســيرات املســتوطنني 
االســتفزازية، املقــررة علــى مفــارق الطــرق، ورفــع 
املرتفعــة. التــالل  كل  علــى  الفلســطينية  األعــالم 

الوطنــي  العمــل  فصائــل  إن  جيــش،  أبــو  وقــال 
ســتجتمع اليــوم فــي مكتــب حركــة التحريــر الوطنــي 
ــوات  ــث اخلط ــس، لبح ــي نابل ــح« ف ــطيني »فت الفلس
ملســيرات  للتصــدي  اتخاذهــا  املمكــن  مــن  التــي 

املرتقبــة. املســتوطنني 

املســتوطنني  فــإن  العبــري،  اإلعــالم  وبحســب 
يخططــون للخــروج بـــ14 مســيرة، مبــا يشــبه مســيرة 
ــي  ــاء املاض ــتوطنون الثالث ــا املس ــي نظمه ــالم الت األع

ــة.120 ــدس احملتل ــي الق ف

اخلميــس  األمــن  جمللــس  جلســة  منصــور: 
املقبــل ملتابعــة تنفيــذ القــرار 4332 بشــأن 

االســتيطان

قــال منــدوب فلســطني الدائــم لــدى األمم املتحــدة رياض 
منصــور، إن مجلــس األمــن الدولــي ســيعقد اخلميــس 
ــأن  ــرار 2334 بش ــذ الق ــة تنفي ــة ملتابع ــل، جلس املقب
االســتيطان، ومتابعــة اســتفزازات جيــش االحتــالل 
وتهجيــر  املنــازل  وتدميــر  وانتهاكاتــه  اإلســرائيلي 
املواطنــني مــن أحيــاء القــدس احملتلــة مــن خــالل تقريــر 

األمــني العــام.

وأشــار منصــور فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
اليــوم الســبت، إلــى أن هــذه االجتماعــات تأتــي ضمــن 
احلــراك الدبلوماســي فــي العالــم، لوقــف دائــم إلطــالق 

النــار، وتوفيــر حمايــة دوليــة لشــعبنا.

ســيعقد  العــرب  الســفراء  مجلــس  أن  وأوضــح 
اجتماعــا االثنــني املقبــل، لتنفيــذ مــا مت االتفــاق عليــه 
فــي اجتمــاع مجلــس  وزراء اخلارجيــة العــرب فــي دولــة 
قطــر،  لضمــان اســتمرار اجلهــد مــن اجملموعــة العربيــة 
لدعــم القــدس ووقــف العــدوان اإلســرائيلي املتواصــل 
علــى شــعبنا، مــن خــالل التواصــل مــع اجملتمــع الدولي 

ــة. ــات احلقوقي واملؤسس

وتابــع منصــور أن اجتماعــا آخــر ســيعقد االثنــني املقبل 
ــي،  ــال املرئ ــة االتص ــر تقني ــاز عب ــدم االنحي ــدول ع ل
ــي الدعــوة لوقــف إجــراءات  ــان النهائ وســيتضمن البي
ــار العــدوان  االحتــالل فــي القــدس احملتلــة، ومتابعــة آث
ــى قطــاع غــزة، ومــا خلفــه مــن شــهداء وجرحــى  عل

120  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة.121 ــة التحتي ــع للبني ــر واس وتدمي

ــل  ــني يدخ ــم جن ــن مخي ــوري م ــادي عم ــير ش األس
ــر ــي األس ــه الـــ 20 ف عام

ــوري )41  ــم عم ــم قاس ــادي ابراهي ــير ش ــل األس  دخ
عامــا(، مــن مخيــم جنــني، اليــوم الســبت، عامــه الـ 20 

ــالل. فــي ســجون االحت

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا »، أن األســير عمــوري محكــوم بالســجن مــدى 
احليــاة، وعانــى ســنوات طويلــة مــن سياســة العقــاب 

ــارة.122 التعســفي واحلرمــان مــن الزي

األحد 2021/6/20

ــع  ــدوم وجب ــر ق ــي كف ــات ف ــالل مواجه ــات خ إصاب
واالســتفزازات االعتــداءات  يواصلــون  واملســتوطنون 

ــاالت  ــرات بح ــاص والعش ــاب بالرص ــس، ش ــب، أم إصي
بلدتــي  فــي  مواجهــات  خــالل  متفاوتــة  اختنــاق 
ــه  ــد في ــذي صع ــت ال ــي الوق ــع، ف ــدوم وجب ــر ق كف
ــط  ــى خ ــوا عل ــم وأقدم ــن اعتداءاته ــتوطنون م املس
ــالم  ــه الس ــد علي ــول محم ــيئة للرس ــعارات مس ش
علــى جوانــب الطريــق املؤديــة إلــى البحــر امليــت، 
وهاجمــوا منــازل املواطنــني فــي قريــة التوانــة، مــا أدى 

ــوض. ــدة برض ــنة مقع ــة مس ــى إصاب إل

ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، اصيــب شــاب 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، والعشــرات 
باالختنــاق جــراء قمــع جيــش االحتــالل تظاهــرة منــددة 

ــتيطان.  باالس

وأفــاد الناطــق اإلعالمــي باســم حركــة »فتــح« إقليــم 
ــت  ــرة انطلق ــأن التظاه ــتيوي، ب ــراد اش ــة، م قلقيلي
عصــر أمــس، وردد املشــاركون فيهــا الشــعارات الوطنية 

ــداءات االحتــالل واملســتوطنني. ــددة باعت املن

ــب  ــت عق ــة اندلع ــت عنيف ــى أن مواجهات ــار إل وأش
قمــع قــوات االحتــالل التظاهــرة، أطلــق خاللهــا جنــود 
ــل  ــة املغلفــة باملطــاط وقناب ــرة املعدني ــالل األعي االحت
ــاص  ــاب بالرص ــة ش ــى إصاب ــا أدى إل ــة، م ــاز بكثاف الغ

ــة.  ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح ــي والعش املعدن

ــرات  ــب العش ــني، أصي ــوب جن ــع، جن ــدة جب ــي بل وف
بحــاالت اختنــاق متفاوتــة، وأفــادت مصــادر محليــة بــأن 
ــت  ــدة ودهم ــت البل ــالل اقتحم ــش االحت ــن جي ــوة م ق

121  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
122  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدالع مواجهــات. ــى ان ــازل، مــا أدى إل عــدداً مــن املن

وأشــارت إلــى أن عشــرات الشــبان تصــدوا للقــوة 
ــة  ــات الفارغ ــارة والزجاج ــقوها باحلج ــة ورش املقتحم
ــود  ــى أن جن ــة إل ــدة، الفت ــااء البل ــي أحي ــا ف والحقوه
االحتــالل أطلقــوا قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
بكثافــة، مــا أدى إلــى وقــوع العديــد مــن حــاالت 

123 االختنــاق. 

احلارقــة  للبالونــات  مؤقــت  وقــف  غــزة: 
واالحتــال  باســتئنافها  يهــددون  ونشــطاء 

النطــاق« واســع  »بقصــف  يهــدد 

ــات  ــالق البالون ــف إط ــطاء وق ــرون ونش ــد متظاه أك
ــت  ــكل مؤق ــزة بش ــاع غ ــن قط ــرة م ــة واملتفج احلارق
ــى  ــط عل ــل الضغ ــن أج ــطاء م ــة للوس ــاء فرص إلعط
االحتــالل إلعــادة فتــح املعابــر، وتخفيــف القيــود 

ــزة.  ــاع غ ــى قط ــة عل ــة املفروض االقتصادي

ــف  ــدر بتخفي ــراراً ص ــة ق ــع إن ثم ــدر مطل ــال مص وق
ــا  ــداً لوقفه ــة متهي ــورة تدريجي ــات بص ــالق البالون إط
كليــاً فــي غضــون ســاعات، وأن هــذا الوقــف ســيكون 
ــر. ــى أبعــد تقدي ــة األســبوع القــادم عل ــى بداي ــاً حت مؤقت

ــدث  ــم يح ــال ل ــي ح ــه ف ــا أن ــادر ذاته ــدت املص وأك
حتســن علــى حركــة املعابــر، ولــم يرفــع االحتــالل 
ــاحة  ــع مس ــتيراد، ويوس ــر واالس ــن التصدي ــود ع القي
الصيــد البحــري، فإنــه ســيحدث تقييــم للموقــف، وقد 
ــاء  ــة أنح ــن كاف ــة م ــق بكثاف ــات وتنطل ــود البالون تع
القطــاع، وتعــود الوســائل اخلشــنة ملســيرات العــودة، 
مثــل اإلربــاك الليلــي، وقــص الســياج كمــا كانــت قبــل 

ــع.  ــكل أوس ــا بش ــام ورمب ــدة أي ع

الفصائــل  كافــة  رفــض  أخــرى  مصــادر  وأكــدت 
ــالل  ــاول االحت ــي يح ــدة الت ــة اجلدي ــاع املعادل وباإلجم
فرضهــا بالــرد علــى البالونــات بقصــف مواقــع، مؤكــدة 
ــى القطــاع  ــه عل ــه وفــي حــال جــدد االحتــالل غارات أن
ســيكون هنــاك رد مــن الفصائــل، مهمــا كانــت 

النتائــج. 124

ــي  ــات الت ــن اللقاح ــنتخلص م ــرائيل: س إس
ــلطة  ــن الس ــا م ــدت إلين أعي

قــال مســؤول كبيــر بــوزارة الصحــة اإلســرائيلية، 
أمــس، إن إســرائيل ســتضطر إلــى إلــى رمــي عشــرات 

ــة. ــي القمام ــات ف ــن اللقاح اآلالف م

123  جريدة األيام
124  جريدة األيام
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ــف  ــرف كي ــري: ال أع ــع »N12” العب ــؤول ملوق ــال املس وق
ــن  ــة م ــذه اجلول ــد ه ــات بع ــذه اللقاح ــتخدم ه سنس
إرســالها إلــى الســلطة ومــن ثــم عودتهــا مــرة أخــرى 
ــوى  ــار س ــاك خي ــون هن ــن يك ــرائيل.وتابع: ل ــى إس إل

ــا. رميه

وقــال املســؤول اإلســرائيلي، إن اللقاحــات التــي ســيتم 
ــي  ــاح وه ــف لق ــغ 100 أل ــات تبل ــي النفاي ــا ف رميه
ــي  ــطينية، وتنته ــلطة الفلس ــالها للس ــي مت إرس الت
ــر  ــي أكب ــاري وه ــران اجل ــر حزي ــي أواخ ــا ف صالحيته
ــت إســرائيل تتلــف بضــع  ــة يتــم إتالفهــا، إذ كان كمي

ــة.  ــف جرع ــان أل ــر األحي ــي أكث ــات وف مئ

وبحســب املســؤول فإنــه يوجــد اآلن فــي إســرائيل 
مليــون و100 ألــف جرعــة مــن اللقاحــات التــي تنتهــي 

ــادم. ــوز الق ــهر مت ــة ش ــى نهاي ــا حت صالحيته

ــل، ادعــت وزارة الصحــة اإلســرائيلية أمــس،  فــي املقاب
أن لقاحــات كورونــا التــي قدمتهــا إســرائيل ورفضتهــا 

الســلطة بســبب تاريــخ صالحيتهــا كانــت ســليمة.

ــا  ــي مت نقله ــات الت ــان »اللقاح ــي بي ــوزارة ف ــت ال وقال
ــليمة  ــت س ــس كان ــطينية أم ــلطة الفلس ــى الس إل
ــق  ــة واتف ــت معروف ــد كان ــت إن املواعي ــاً«. وأضاف متام

ــان.  ــا الطرف عليه

تســليمها  يتــم  التــي  »اللقاحــات  وقالــت   
النواحــي  جميــع  مــن  مطابقــة  للفلســطينيني 
اســرائيل«. ملواطنــي  إعطاؤهــا  يتــم  التــي  للقاحــات 

ومــع ذكــر مصــدر سياســي إســرائيلي، أمــس، أن 
تبــادل  صفقــة  إلبــرام  الســلطة  مــع  االتصــاالت 
إعــالن  رغــم  مســتمرة،  تــزال  ال  كورونــا  لقاحــات 
ــرب  ــر ق احلكومــة الفلســطينية، اجلمعــة، إلغاءهــا، إث

صالحيتهــا. انتهــاء 

أن  »هآرتــس«  ملوقــع  اإلســرائيلي  املصــدر  وزعــم 
الســلطة »عرفــت مبوعــد انتهــاء صالحيــة اللقاحــات، 
ــة  ــاء الصفق ــة، وأن إلغ ــى الصفق ــع عل ــل التوقي قب

»جــاء بعــد االنتقــادات الشــعبية«.

بينمــا ذكــر صحيفــة »غلوبــس« أن مــداوالت الصفقــة 
الصحــة  وزارتــي  بــني  أشــهر  عــدة  منــذ  جتــري 
اإلســرائيلية والفلســطينية، بوســاطة منســق شــؤون 

ــة. ــي احملتل ــي األراض ــالل ف االحت

وأضــاف الصحيفــة إن اتفاقــاً مشــابهاً مت جتميــده قبــل 
أســابيع، مــن قبــل رئيــس احلكومــة الســابق، بنيامــني 
ــتمرار  ــة االس ــة احلالي ــرر احلكوم ــل أن تق ــو، قب نتنياه

بهــا. 125

الشــرطة اإلســرائيلية تعتقــل 11 مواطنــا مــن 
ديــر األســد فــي أراضي عــام 84 

اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، فجــر اليــوم األحــد، 11 
مواطنــا مــن بلــدة ديــر األســد فــي أراضــي عــام 1948.

األحــداث  عقــب  هــذه  االعتقــاالت  حملــة  وتأتــي 
ــت  ــا اقتحم ــس عندم ــوم أم ــدة ي ــهدتها البل ــي ش الت
ــدة، حيــث  القــوات اإلســرائيلية حفــل زفــاف فــي البل
قامت باالعتــداء علــى املتواجديــن باحلفــل، وإطــالق 
النــار فــي الهــواء، األمــر الــذي تســبب بإصابــة شــاب 
فــي الثالثينــات مــن عمــره بجــروح وصفــت باخلطيــرة 

ــدا. ج

وعقــب ذلــك، اندلعــت مواجهــات مــع بعــض األهالــي 
والشــبان الذيــن تصــدوا لهــذه االعتــداءات، وطالبوهــم 
ــوات  ــن الق ــر م ــت عناص ــا واصل ــكان، فيم ــادرة امل مبغ
واســتنفرت  األهالــي،  علــى  االعتــداء  اإلســرائيلية 

ــدة.126 ــة للبل ــدات اخلاص الوح

مدعومــة مبروحيــات- الشــرطة االســرائيلية 
ــد ــر األس ــة دي ــي قري ــاالت ف ــة اعتق ــذ حمل تنف

داهمــت قــوات كبيــرة مــن الشــرطة اإلســرائيلية 
ــر  ــة دي ــوم قري ــر الي ــة فج ــرات مروحي ــة بطائ مدعوم

األســد، واعتقلــت عشــرات الشــبان.

الشــرطة  اعتقلــت  العبريــة،   12 للقنــاة  ووفقــاً 
صلتهــم  فــي  يشــتبه  شــخصا  اإلســرائيلية،11 
ــات وإحــراق  بأحــداث األمــس، التــي خلفــت عــدة إصاب
مركبتــني للشــرطة فــي منطقــة الشــاغور بالقريــة.

وأشــارت القنــاة العبريــة، أن املنطقــة ستشــهد املزيــد 
ــر  ــى إث ــة، عل ــاعات املقبل ــالل الس ــاالت خ ــن االعتق م
ــني املســتوطنني والفلســطينيني. ــف ب جتــدد أعمــال العن

ــن  ــوا » ال ميك ــرطة وقال ــلوك الش ــي س ــد االهال وانتق
للشــرطة اقتحــام حفــالت الزفــاف حتــى لــو كان 
هنــاك إطــالق نــار ، فمــن املمكــن مــن خــالل املعلومــات 
ولــدى  النــار  مطلــق  إلــى  الوصــول  االســتخبارية 

الشــرطة وســائل ”.

وقــال مركــز مســاواة رداً علــى األحــداث: »إن اســتخدام 
ــى ردود  ــؤدي إل ــرطة ي ــل الش ــن قب ــة م ــوة املفرط الق

125  جريدة األيام
126  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة”127 ــدات العربي ــي البل فعــل قاســية ف

ــاذ  ــة باتخ ــت مطالب ــة بيني ــرائيل: حكوم اس
ــطينية ــة الفلس ــوال املقاص ــأن أم ــرار بش ق

قالــت صحيفــة اســرائيل اليــوم العبريــة ان احلكومــة 
اجلديــدة يتعــني عليهــا أن تقــرر مــا إذا كانت ســتقتطع 
ــة  ــوال املقاص ــن ام ــيكل م ــون ش ــن 800 ملي ــر م أكث
ــوال  ــي االم ــطينية. وه ــلطة الفلس ــى الس ــة إل احملول
التــي مت حتويلهــا إلــى عائــالت الشــهداء واالســرى مــن 

ــام 2020. ــالل الع ــمبر( 2019 وخ ــون األول )ديس كان

وكان وزيــر جيــش االحتــالل بنــي غانتــس قــدم مؤخــرًا 
ــوال  ــك االم ــول تل ــابق ح ــوزراء الس ــس ال ــرًا جملل تقري
ــة 750  ــة الــى االســرى لعــام 2020 والبالغــة قراب احملول
مليــون شــيكل يضــاف لــه مبلــغ 176 مليــون شــيكل 
مت حتوليهــا فــي العــام 2019، لكــن لــم تتــم مناقشــته 

ــة. ــر الصحيفــة العبري بعــد حســب تقري

ــا مؤخــرًا أنهــا  ــة االحتــالل احملكمــة العلي وأبلغــت دول
ــى 1 أغســطس. ــة حت ــى القضي ــرد عل ــًدا لل تطلــب متدي

ــي  ــت ف ــه الكنيس ــق علي ــذي واف ــون ، ال ــا للقان وفًق
يوليــو 2018 ، ســتخصم إســرائيل كل عــام مــن أمــوال 
الضرائــب التــي حتولهــا إلــى الســلطة الفلســطينية 
ــم  ــرى وعائالته ــلطة لالس ــا الس ــي دفعته ــغ الت املبال

128.

حــي  أهالــي  علــى  يعتــدون  مســتوطنون 
جــراح الشــيخ 

اعتــدى مســتوطنون، مســاء الســبت، علــى أهالــي حي 
ــني  ــني القريب ــازل املواطن ــوا من ــراح، وهاجم ــيخ ج الش
ــي  ــي احل ــوة ف ــا عن ــتولوا عليه ــي اس ــوت الت ــن البي م

ــة. ــدس احملتل ــمال الق ــع ش الواق

تصــدوا  املواطنــني  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
للمســتوطنني، إال أن جيــش وشــرطة االحتــالل اعتــدوا 
علــى األهالــي بإطــالق قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

للدمــوع صوبهــم.

ــات  ــر فيديوه ــراح عب ــيخ ج ــي الش ــي ح ــد أهال وناش
نشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، املواطنــني 
ــى  ــوف إل ــل الوق ــن أج ــي م ــه للح ــيني بالتوج املقدس

ــتوطنني. ــوم املس ــام هج ــاندتهم أم ــم ومس جانبه

ــدد  ــالل ح ــرد أن االحت ــى الك ــطة من ــت الناش وأوضح

127  وكالة معاً اإلخبارية
128  وكالة معاً اإلخبارية

ــل  ــددة بالترحي ــالت مه ــع عائ ــتئناف ألرب ــد االس موع
ــي  ــكافي( ف ــي واس ــم واجلاعون ــرد والقاس ــي )الك وه

ــا. ــالل العلي ــة االحت ــي محكم 2021/8/2 ف

ــات  ــق باملكعب ــراح مغل ــيخ ج ــي الش ــى أن ح ــار إل يش
االســمنتية إضافــة إلــى نقــاط التفتيــش العســكرية 
والســواتر احلديديــة والعشــرات مــن عناصــر الشــرطة 
ــن يحاصــرون احلــي منــذ 34 يومــا، ومينــع  واجليــش الذي

ــاكنيه.129 ــتثناء س ــه باس ــخص بدخول أي ش

ــؤرة  ــاء الب ــيقل- اخ ــن ش ــيكلف 01 ماي س
ــذ  ــد ينف ــح ق ــل صبي ــن جب ــتيطانية ع االس

ــهر ــة الش نهاي

البــؤرة  إخــالء  إن  الـــ12  العبريــة  القنــاة  قالــت 
ــدة  ــي بل ــح ف ــل صبي ــى جب ــة عل ــتيطانية املقام االس
بيتــا جنــوب محافظــة نابلــس، قــد ينفــذ نهايــة 

الشــهر اجلــاري.

وركــزت القنــاة فــي تقريــر لهــا مســاء الســبت، علــى 
أن تكلفــة عمليــة االخــالء قــد تصــل إلــى 10 ماليــني 

شــيقل علــى األقــل.

ــتعداداً  ــد اس ــاً عق ــاً حتضيري ــى أن اجتماع ــارت إل وأش
ــي. ــبوع املاض ــة األس ــالء بداي ــة اإلخ لعملي

وفــي الســياق ذاتــه، تتخــوف املؤسســة األمنيــة 
اإلســرائيلية مــن التصعيــد فــي ظــل أن البــؤرة حتولــت 
ــارت  ــا أش ــطينيني، فيم ــع الفلس ــكاك م ــز احت ملرك
القنــاة إلــى أن اجليــش اإلســرائيلي عــازم علــى إخالئهــا 
عنــد انتهــاء اإلجــراءات القانونيــة قــرب نهايــة الشــهر 

ــاري. اجل

ــاري  ــهر اجل ــن الش ــابق م ــت س ــي وق ــرار ف ــاذ ق ومت اتخ
ــد  ــي عق ــم أمن ــار تقيي ــي إط ــؤرة ف ــالء الب ــدم إخ لع

ــس. ــي غانت ــرائيلي بين ــش اإلس ــر اجلي ــاركة وزي مبش

وذكــرت أن املســتويات األمنيــة اإلســرائيلية تــرى أن 
هنــاك إمكانيــة حلــدوث تصعيــد إثــر حتــول املوقــع إلــى 
نقطــة مواجهــة دائمــة بــني املواطنــني وقــوات االحتالل 

ــتوطنني. واملس

واشــارت إلــى أن قــرار اإلخــالء كان يجــب أن ينفــذ 
ــرك  ــه ت ــو، لكن ــني نتنياه ــة بنيام ــل حكوم ــن قب م
األمــر كـ«لغــم« حلكومــة نفتالــي بينيــت ويائيــر لبيــد، 
ــي  ــرار النهائ ــب الق ــيكون صاح ــت س ــدة أن بيني مؤك

ــة.130 ــي القضي ف

129  وكالة معاً اإلخبارية
130  وكالة معاً اإلخبارية
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ــات  ــل املؤسس ــر عم ــيقية لتطوي ــة تنس ــار جلن اختي
ــة ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ــطينية ف الفلس

اختــارت نحــو 30 مؤسســة فلســطينية فــي الســاحة 
ــى  ــا عل ــر عمله ــيقية لتطوي ــة تنس ــة جلن األميركي

ــة. ــدة األميركي ــات املتح ــتوى الوالي مس

وجــاء اختيــار اللجنــة بالتزكيــة خــالل اجتمــاع عقدتــه 
ــد،  ــوم األح ــية، الي ــطينية الرئيس ــات الفلس املؤسس
ــام  ــيع النظ ــتتولى توس ــث س ــة »زوم«، حي ــر تقني عب
ــع  ــل م ــي والتواص ــل اجلماع ــر العم ــي لتطوي الداخل
املؤسســات الفلســطينية األخــرى، ودعوتهــا لالنضمام 
ــات  ــة املؤسس ــال لكاف ــن متثي ــا يضم ــد، مب ــذا اجله له
ــة  ــدم القضي ــا يخ ــا مب ــل دوره ــطينية، وتفعي الفلس

ــطينية. الفلس

وأوضحــت املؤسســات، فــي بيــان، انــه مت التوافــق 
ــمل  ــة تش ــة مؤقت ــة اداري ــة هيئ ــى تزكي ــا عل مبدئي
13 ناشــطا فلســطينيا أوكلــت لهــم مهمــة العمــل 
لتوحيــد وتنســيق اجلهــد الفلســطيني علــى الســاحة 
ــة  ــة املؤقت ــة اإلداري ــد الهيئ ــى أن تعق ــة، عل األميركي

ــبوع. ــا أس ــدة أقصاه ــي م ــا األول ف اجتماعه

ــذي  ــبوق ال ــر املس ــي غي ــور النوع ــى التط ــت إل وتطرّق
شــهدته الســاحة األميركيــة خــالل األشــهر القليلــة 
املاضيــة فــي النشــاطات املتضامنــة مــع احلقــوق 
ــا  ــا عاملي ــرحا رئيس ــت مس ــي بات ــطينية، والت الفلس
ــرأي العــام العاملــي بــني أنصــار احلــق  للصــراع علــى ال
الفلســطيني وأنصــار اســرائيل التــي ترتكــب اجلرائــم 

ــطينيني. ــني الفلس ــق املدني بح

وتضــم اللجنــة املؤقتــة فــي عضويتهــا كال مــن: نــداء 
الســاحوري، ورانيــا قواســمي، وغــادة منصــور، ومحمــد 
عبــد الســالم، وغســان بــركات، وعامــر زهــر، ومناضــل 
ــد  ــا، ومحم ــا حناني ــان، وحن ــان مرج ــرز اهلل، ومرج ح
ــنان  ــات، وس ــدان فرح ــوط، وزي ــان بل ــي، وغس النابلس

ــقديح. ش

يذكــر ان هــذه هــي احملاولــة االولــى التــي تســعى فيهــا 
املؤسســات الفلســطينية لتنســيق العمــل فيمــا 
بينهــا، ولكــن جــاء هــذا اجلهــد اســتجابة لتوافــق عــام 
ــات  ــي الوالي ــطيني ف ــق الفلس ــار احل ــه أنص ــب ب طال

ــدة.131 املتح

131  جريدة احلياة اجلديدة

أزمــة ميــاه فــي محافظــة رام اهلل والبيــرة .. 
ــؤول ــو املس ــال ه واالحت

ــة  ــدات محافظ ــرى وبل ــن ق ــد م ــكان العدي ــر س يتذم
ــا  ــة النقطاعه ــاه نتيج ــة مي ــن أزم ــرة م رام اهلل والبي
ــم.  ــل منازله ــي تص ــات الت ــص الكمي ــتمر ونق املس
ويطالــب املواطنــون اجلهــات اخملتصــة بوضــع حــد 
لهــذه املشــكلة املســتمرة خاصــة خــالل فصــل 
الصيــف، وكذلــك بــأن يكــون توزيــع امليــاه علــى 
ــع. ــف للجمي ــادل ومنص ــكل ع ــاء بش ــرى واألحي  الق

شــهر  فــي  العــام  هــذا  امليــاه  مشــكلة  وبــدأت 
رمضــان املاضــي أي قبــل فصــل الصيــف، نتيجــة 
ــة رام اهلل  ــة محافظ ــض حص ــالل بتخفي ــام االحت لقي
ــي  ــاه الت ــار املي ــر مــن آب ــرة، لتحكمــه بعــدد كبي والبي
تــزود احملافظــة. وتعانــي البيــرة وبيتونيــا وســنجل وأبــو 
ــا  ــا وصفــا وخربث ــا وبيــت لقي فــالح وبيــت عــور التحت
 املصبــاح وضاحيــة الريحــان وكذلــك كفــر عقــب.

  
اجلديــد  التوزيــع  برنامــج   نشــر 

دعــا  اهلل  رام  مدينــة  مــن  ســمير  نهــاد  املواطــن 
مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس إلــى نشــر برنامــج 
ــي  ــة ف ــه املصلح ــذي اعتمدت ــد ال ــاه اجلدي ــع املي توزي
ــة.  ــي احملافظ ــاه ف ــة املي ــة أزم ــا ملواجه ــة منه  محاول

فيمــا قــال املواطــن ســامر عطــا إنــه بســبب انقطــاع 
ــاه التــي  ــاه املســتمر فــإن الكــوب الواحــد مــن املي املي
يتــم شــراؤها فــي الصهاريــج يكلــف املواطــن 90 
ــاه  ــة مي ــغيل مضخ ــة تش ــن تكلف ــال ع ــيقال، فض ش
ــطح  ــى س ــات عل ــى اخلزان ــاه إل ــع املي ــة لرف كهربائي
 املبنــى. وطالــب عطــا بحــل جــذري للمشــكلة. 

مــن ناحيتــه تذمــر املواطــن فهيــم الزبيــدى مــن قريــة 
ــي فــي  ــو فــالح مــن أن امليــاه لــم تصــل احلــي الغرب أب

قريتــه منــذ أســبوعني. 

األزمــة مــن  للتخفيــف   حلــول 
وملواجهــة أزمــة  نقــص امليــاه قالــت بلديــة بيــت 
عــور التحتــا فــي محافظــة رام اهلل والبيــرة إنهــا 
تعمــل علــى بنــاء خــزان ميــاه خــاص بالبلــدة بكلفــة 
ــد أن  ــيقل، بع ــون ش ــف ملي ــى نص ــل إل ــة تص إجمالي
حصلــت علــى املوافقــة األوليــة مــن اجلهــات اخملتصــة 
ــة. ــراءات الالزم ــتكمال اإلج ــى اس ــل عل ــم العم  ويت

ودعــت بلديــة بيــت عــور التحتــا املواطنــني إلــى إعــادة 
ــدة  ــار جدي ــر آب ــى حف ــم وإل ــاه لديه ــار املي ــل آب تأهي
ــة  ــاه وبخاص ــات املي ــص كمي ــكلة نق ــة مش ملواجه
خــالل فصــل الصيــف الــذي يعمــد االحتــالل فيــه إلــى 
ــس  ــى أن خم ــة إل ــارت البلدي ــا. وأش ــص كمياته تقلي
قــرى هــي بيــت عــور التحتــا وصفــا وبيــت لقيــا وخربثــا 
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املصبــاح وبيــت نونــا وبيــت ســيرا، تعتمــد علــى أنبــوب 
ــذي  ــا وال ــت نوب ــة بي ــن قري ــاه م ــا باملي ــد يغذيه واح
يتحكــم فيــه االحتــالل، ليشــرب منهــا 35 ألــف 

ــمة. نس

مناســب توزيــع  لبرنامــج   بحاجــة 
ــي  ــط ف ــة الوس ــؤول منطق ــي مس ــد الغن ــادي عب ف
ــي  ــورة ه ــرى املذك ــة الق ــال إن حص ــاه ق ــلطة املي س
ــي  ــة الت ــاعة، أي أن الكمي ــي الس ــا ف ــرا مكعب 160 مت
يتــم ضخهــا ليســت قليلــة، لكــن املطلــوب هــو 
ــات واجملالــس  ــل البلدي ــع مناســب مــن قب برنامــج توزي
ــازل. ــع املن ــى جمي ــاه إل ــول املي ــان وص ــة لضم  القروي

وأضــاف عبــد الغنــي أن هــذا يكــون فــي الوضــع 
الطبيعــي ولكــن عنــد تعطــل إحــدى املضخــات فــإن 
إصالحهــا يتطلــب وقتــا طويــال بســبب ســيطرة 
االحتــالل علــى هــذه العمليــة، ورفضه تدخــل مصلحة 
 امليــاه لتســريع إعــادة عمــل املضخــة املتعطلــة. 

محافظــة  ميــاه  مصلحــة  قالــت  ناحيتهــا  مــن 
كميــات  فــي  االنخفــاض  إن  بيــان  فــي  القــدس 
امليــاه املــوردة للمصلحــة نــاجت عــن قيــام شــركة 
ــاه،  ــات املي ــض كمي ــرائيلية بتخفي ــوروت( اإلس )ميك
وذلــك نظــرا الرتفــاع الطلــب علــى امليــاه خــالل 
الكميــات  بكثيــر  تفــوق  لدرجــة  الصيــف  فتــرة 
إلــى  للجــوء  املصلحــة  اضطــرت  لــذا  املتاحــة، 
ــا  ــة امتيازه ــي منطق ــد ف ــاه جدي ــع مي ــج توزي برنام
ــادل.  ــكل ع ــاه بش ــع املي ــا لتوزي ــة منه ــي محاول  ف

أن  القــدس  محافظــة  ميــاه  مصلحــة  وأضافــت 
اســتمرار االحتــالل فــي جتاهــل طلــب املصلحــة زيــادة 
كميــات امليــاه مبــا يتوافــق مــع حاجــة املواطــن وتعمــده 
تخفيــض الكميــات املتفــق عليهــا منــذ ســنوات 
هــو اعتــداء علــى احلقــوق التــي تضمنتهــا الشــرعية 
الدوليــة واإلنســانية. ودعــت مصلحــة امليــاه املواطنــني 
ــاه املتوفــرة والتعــاون  إلــى احملافظــة علــى كميــات املي
مــع املصلحــة فــي عمليــة توزيــع امليــاه حتــى تتمكــن 

ــلوبة.132 ــن املس ــوق املواط ــزاع حق ــن انت ــة م املصلح

تســبق  الوقائــع  وأفيتــار...  جــراح  الشــيخ 
األمنيــات

ــاء  ــود للبق ــذ عق ــطيني من ــعب الفلس ــارع الش يص
ــه،  ــن وطن ــبر م ــى كل ش ــاظ عل ــه واحلف ــى أرض عل
االســتيالء  يخلــو موقــع مــن محــاوالت  يــكاد  وال 
القــدس  فــي  وهنــاك  االســتعمارية،  والســيطرة 
ــك  ــتيطان وذل ــددة باالس ــع امله ــات املواق ــة مئ والضف
ضمــن خطــة كاملــة مــن قبــل احلكومــة اإلســرائيلية 
ــتيا  ــا ولوجس ــهل قانوني ــي تس ــة والت ــا اخملتلف وأذرعه

132  جريدة احلياة اجلديدة

ــات  ــل اللوبي ــن قب ــة م ــتوطنني املمول ــات املس لعصاب
الصهيونيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم حيــث تعمــل 
هــذه العصابــات علــى فــرض الوقائــع علــى األرض مــن 
ــدأ  ــم تب ــن ث ــان وم ــدة أو كرف ــة واح ــع خيم ــالل وض خ
عمليــة االســتيالء علــى األرض احمليطــة وتوســيع هــذه 
النقطــة االســتيطانية لتصبــح مســتوطنة مكتملــة 
املعالــم مــا يســتدعي أن تكــون لهــذا املوقــع حراســة 
ــالل لهــؤالء املســتوطنني  ــة يؤمنهــا جيــش االحت أمني
وعائالتهــم وهــذا بحــد ذاتــه يكــون ســببا ألن يتــم بنــاء 
مســاكن دائمــة لهــذه الوحــدات العســكرية وإمدادهــا 
بامليــاه والكهربــاء وشــق الطــرق وتعبيدهــا وهكــذا تبدو 
هــذه املســتوطنة عبــارة عــن مدينــة. هــذا بالضبــط ما 
حصــل خــالل أقــل مــن شــهر واحــد فــي املســتوطنة 
ــح  ــل صبي ــى جب ــت عل ــي أقيم ــار والت ــماة أفيت املس
بالقــرب مــن قريــة بيتــا جنــوب مدينــة نابلــس، حيــث 
كانــت الذريعــة مقتــل أحــد املســتوطنني باملــكان مــا  
ــذه  ــى ه ــرعن لقطعــان املســتوطنني االســتيالء عل ش
ــة  ــذه الطريق ــا، وبه ــاء عليه ــا والبن األرض ومصادرته
يتــم فــرض الوقائــع علــى األرض ويصبــح مجــرد احلديث 
ــا  ــه أرضه ــرائيل بأن ــه إس ــا تدعي ــا عم ــا تخلًي عنه
ــوق  ــن حق ــازال ع ــداء وتن ــالما لألع ــة، واستس التاريخي
الشــعب اليهــودي )...( فــي هــذه البــالد ما يجعــل مجرد 
ــة  ــس دول ــدم أس ــة له ــا محاول ــر كأنه ــة األم مناقش
اليهــود علــى الرغــم مــن أن هــذا املوقــع االســتيطاني 
ــو  ــدودات وه ــام مع ــوى أي ــه س ــى إقامت ــض عل ــم مت ل
مقــام علــى أراٍض فلســطينية خالصــة، أصحابهــا 
 يحتفظــون بوثائــق تاريخيــة منــذ عشــرات الســنوات.

املشــهد ذاتــه يحصــل في حــي الشــيخ اجلراح وســلوان 
ــدأ  وبطــن الهــوى ومختلــف األماكــن املهــددة فمــا يب
مبحاولــة ألحــد املســتوطنني لالســتيالء علــى منــزل أو 
محــل جتــاري يتحــول بــني ليلــة وضحاهــا ليصبــح حيــا 
ــر كل  ــذي يوف ــالل ال ــة جيــش االحت اســتيطانيا بحماي
ــل  ــي املقاب ــتوطنني. وف ــؤالء املس ــة له ــباب احلماي أس
ــق  ــرام بح ــع واإلج ــل والقم ــكال التنكي ــارس كل أش مي
الصغيــر قبــل الكبيــر فــي هــذه املنطقــة املســتهدفة 
فــي محاولــة للضغــط املتواصــل علــى هــذه العائــالت 
ملغــادرة املــكان واالستســالم لهــذا الواقــع اجلديــد الــذي 
ال ميكــن تغييــره باألمنيــات والشــعارات واخلطابــات بــل 
ــة  ــة مرن ــح وأدوات سلس ــدف واض ــن ه ــل ضم والعم
تســتطيع التعامــل مــع الوقائــع التــي يفرضهــا 
ــد  ــن التواج ــف أماك ــي مختل ــة ف ــالل كل حلظ االحت

ــطيني.   133 الفلس

 

133  جريدة احلياة اجلديدة
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حكومــة إســرائيل اجلديــدة هــي للتهدئــة 
مــع  والتفــاوض  االســتيطان  وقــف  بــدون 

لفلســطينين ا

شــاهد الفلســطينيون فــي القــدس يــوم الثالثــاء 
وبشــكل واضــح ضآلــة االختــالف منــذ تولــي مــا 
ــلطة  ــرائيلي الس ــر« اإلس ــف التغيي ــمى بـــ »حتال يس
ــطي  ــت والوس ــي بيني ــي نفتال ــه اليمين ــذي يتزعم ال
ــاط الشــرطة يغلقــون  ــوا ضب ــث راقب ــد، حي ــر البي يائي
ــني  ــنى للمتطرف ــى يتس ــة حت ــدة القدمي ــط البل وس
اليهــود التلويــح باألعــالم اإلســرائيلية والهتــاف »املــوت 
الفلســطينيني.  ســكانها  منــازل  خــارج  للعــرب« 
وقــال أحمــد الطيبــي، عضــو القائمــة املشــتركة، 
ــذه  ــي ه ــه ف ــدو أن ــيرة: »يب ــل املس ــني قب للصحافي
القضايــا – الوطنيــة والسياســية – ال يوجــد تغييــر كما 
ــرار  ــس الق ــذت نف ــدة اتخ ــة اجلدي ــون« ألن احلكوم يدع
الــذي اتخذتــه احلكومــة الســابقة بزعامــة رئيــس 
ــيرة. ــماح باملس ــو الس ــو وه ــني نتنياه ــوزراء بنيام  ال

ــوت للعــرب«  ــاف »امل ــو لهت ــداول مقطــع فيدي وبعــد ت
ومقاطــع أخــرى متجــد التطهيــر العرقــي والقتل، أشــاد 
أحــد قــادة التحالــف اإلســرائيلي بالشــرطة لتأمينهــا 
ــني  ــني الديني ــوة املتطرف ــتنكر دع ــه اس ــيرة لكن املس
الشــباب إلــى قتــل ســكان املدينــة غيــر اليهــود. ويقول 
روبــرت ماكــي مــن موقــع »ذا انترســيبت« )2021/6/16( 
ــا  ــره حكومــة م ــذي توف ــر ال إن هــذا هــو مــدى التغيي
بعــد نتنياهــو فــي إســرائيل: تســهيل مســيرة عنصرية 
ــطينيني  ــني الفلس ــع مالي ــاط وتروي ــى إحب ــدف إل ته
الذيــن يعيشــون حتــت احلكــم اإلســرائيلي بــدون حقــوق 
متســاوية ثــم الشــعور باالســتياء مــن تصرفــات 
املشــاركني فيهــا. وبــدا هــذا واضحــا مــن موقــف 
ــذي  ــد ال ــة اإلســرائيلي اجلدي ــر اخلارجي ــد، وزي ــر البي يائي
جمــع »ائتــالف التغييــر« حيــث كتــب مغــردا بالعبريــة 
ــنوية  ــيرة الس ــماح للمس ــن الس ــد م ــه كان ال ب بأن
باالحتــالل  لالحتفــال  الفلســطينيني  منــازل  أمــام 
ــام  ــي ع ــة ف ــة القدمي ــرائيلي للمدين ــكري اإلس العس
ذلــك  العنصريــة،  الهتافــات  شــجب  لكنــه   1967
 علــى الرغــم مــن أن تلــك الهتافــات تســمع كل عــام.

ــد،  ــاد البي ــم بانتق ــطينيون وأنصاره ــال الفلس ــم يب ول
والــذي أرفقــه بالثنــاء علــى الشــرطة، ولــم يشــر إلــى 
مقاطــع فيديــو انتشــرت بشــكل كبيــر وأظهــرت 
الفلســطينيني،  يهاجمــون  إســرائيليني  ضباطــا 
التنظيــف بعــد  أو  رفــع علمهــم  بعضهــم جملــرد 
املســيرة. ورفــض الناشــط الفلســطيني-األمريكي 
علــي أبــو نعمــة تعليقــات البيــد مــن خــالل مقارنتهــا 
اإلســرائيلية  الذاتيــة  الســيرة  أفــالم  مــن  بنــوع 
ــروي  ــث ي ــكاء« حي ــار والب ــالق الن ــم »إط ــة باس املعروف

ــن  ــخصية م ــم الش ــون محنته ــة الليبرالي الصهاين
حيــث اضطرارهــم إلــى القتــال فــي حــروب إســرائيل. 
وأشــارت نــوران احلمــدان، الزميلــة الباحثــة فــي معهــد 
الشــرق األوســط فــي واشــنطن، إلــى املعاييــر املزدوجــة 
لبعــض املدافعــني عــن إســرائيل. وكتبــت: »يجبــر 
الفلســطينيون باســتمرار علــى توضيــح مــا يقصدونه 
ــم  ــا يت ــى عندم ــر وحت ــى البح ــر إل ــن النه ــارة م بعب
توضيــح ذلــك، متتحــن نواياهــم، وفــي الوقــت نفســه، ال 
يجــد جــزء كبيــر مــن اجملتمــع اإلســرائيلي أي مشــكلة 
ــم ال  ــا: إنه ــال لن ــل يق ــرب، ب ــوت للع ــارة امل ــي عب ف
ــع  ــامح م ــا أن نتس ــع من ــا، ويتوق ــك حق ــدون ذل يقص
الفاشــيني ألنهــم قــد يكونــون غيــر متعلمــني، أو هــذا 
ــذل  ــا يب ــه، بينم ــل من ــون أفض ــوه وال يعرف ــا تعلم م
الصهاينــة وأنصــار إســرائيل قصــارى جهدهــم لتدميــر 
ــا«. ــات قالوه ــاس كلم ــى أس ــطينيني عل ــاة الفلس حي

سيرة شخص متعجرف

ويجــب علينــا أال نندهــش ممــا حــدث وســيحدث. 
ــد  ــام البي ــة ق ــدة هــي توليف ــالف اجلدي ــة االئت فحكوم
ــني  ــني ريفيل ــرائيلي رؤوف ــس اإلس ــه الرئي ــذي كلف ال
ــة  ــكيل احلكوم ــو تش ــر نتنياه ــد تعث ــكيلها بع بتش
بعــد انتخابــات آذار/مارس 2021 تتشــكل مــن مجموعة 
مــن األحــزاب املتنافــرة والتــي احتــدت بهــدف واحــد وهــو 
ــر رغــم مــا  إقصــاء نتنياهــو عــن احلكــم، فهــذا األخي
ــا  ــع للتكنولوجي ــة ودف ــازات اقتصادي ــن إجن ــه م قدم
ــي، أصبــح شــخصية  وفتــح عالقــات مــع اجلــوار العرب
ــوا معــه طــوال  ــن عمل ــه الذي مكروهــة حتــى لتالمذت
ــه بنفســه، وهــو مــا أفصحــت  ســنواته وكتــب نهايت
عنــه كل التحليــالت التــي نشــرت نعيــه األخيــر 
والتظاهــرات التــي خرجــت تعبــر عــن فرحهــا بنهايــة 
ــي  ــرات الت ــي التظاه ــوزراء، وه ــس لل ــول رئي ــد أط عه
 لــم تتوقــف طــوال الفتــرة املاضيــة أمــام مقــر إقامتــه.

وكتــب الســفير األمريكــي الســابق مارتــن أنديــك 
إرث  حــول  مقــاال  أفيــرز«)2021/6/15(  »فوريــن  فــي 
ــال  ــه. وق ــة عمل نتنياهــو ومــا ميكــن للحكومــة احلالي
ــق  ــو بأضي ــي 13 حزيران/يوني ــل ف ــو رح ــه إن نتنياه في
ــه ظــل يهيمــن  ــال إن ــل 59. وق هامــش ممكــن 60 مقاب
ــن  ــه كان م ــة أن ــرائيلية لدرج ــة اإلس ــى السياس عل
الصعــب تخيــل أن أي شــخص ميكــن أن يحــل محلــه. 
ــر  ــك أكث ــول أندي ــا يق ــم كم ــو الزع ــن لنتنياه وميك
ــاعدت  ــد س ــه، فق ــى منصب ــاظ عل ــرد احلف ــن مج م
باخلصخصــة  املتعلقــة  »الريغانيــة«  سياســاته 
وتقليــل  الضريبيــة  والتخفيضــات  القيــود  وإلغــاء 
البيروقراطيــة واإلصالحــات املصرفيــة علــى النمــو 
ــة  ــات التكنولوجي ــود الصناع ــل صع ــادي ومتوي االقتص
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ــا زادت  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرائيل، عل ــي إس ــة ف الفائق
ــاد  ــه، مت إيج ــرة واليت ــالل فت ــاواة. وخ ــدم املس ــن ع م
ــي  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــا الن ــدة، ومن ــة جدي ــون وظيف ملي
ــى  ــادرات. وعل ــت الص ــة، وتضاعف ــي املئ ــبة 50 ف بنس
ــا فــي  ــه أخطــأ فــي إدارة جائحــة كورون الرغــم مــن أن
ــن  ــل م ــدد هائ ــى ع ــل عل ــه حص ــر، إال أن ــت مبك وق
اللقاحــات ووزعهــا بســرعة. واســتغل نتنياهــو قــدرات 
إســرائيل االســتخباراتية الهائلــة وقوتهــا العســكرية، 
وســمعتها باعتبارهــا »دولــة الشــركات الناشــئة« 
فــي توســيع دور إســرائيل علــى املســرح العاملــي 
فازدهــرت العالقــات مــع الهنــد والصــني وروســيا 
ــكا الالتينيــة. وكذلــك األمــر بالنســبة  ــا وأمري وأفريقي
ــة  ــال مواجه ــي مج ــة ف ــدول العربي ــع ال ــاون م للتع
إيــران. وعلــى الرغــم مــن تخريــب العالقــات مــع 
األردن، إال أن الــذروة بالنســبة لنتنياهــو كانــت تطبيــع 
ــن والســودان واملغــرب  العالقــات مــع اإلمــارات والبحري
ــام 2020. ــة ع ــم املوقع ــات إبراهي ــة اتفاقي ــت مظل  حت

ولكــن اإلجنــازات الكثيــرة ســاهمت فــي الكشــف عــن 
ــي  ــذه ه ــت ه ــككه. وكان ــه وتش ــيته وتعجرف نرجس
العيــوب التــي أدت إلــى فشــله وتفســر إخفاقاتــه 
فــي العالقــات مــع أمريــكا والفلســطينيني، وكالهمــا 

ــيئة. ــة س ــي حال ــا ف تركهم

أمريــكا مــع  العالقــة   تخريــب 
ففــي حالــة أمريــكا التــي تعتبــر أهــم مصــدر لدعــم 
إســرائيل، والتــي لــوال دعمهــا ملــا كان أي مــن إجنازاتــه 
علــى املســرح العاملــي ممكنــا، فقــد كان دعــم إســرائيل 
ــاول  ــذي ح ــج ال ــو النه ــني وه ــن احلزب ــا م ــا نابع دائم
الســابقني  اإلســرائيليني  الــوزراء  رؤســاء  جميــع 
االســتقطاب  تزايــد  مــع  ولكــن  عليــه.  التأكيــد 
فــي السياســة األمريكيــة، اختــار نتنياهــو عمــدا، 
وناخبيهــم  اجلمهوريــني  جانــب  إلــى  الوقــوف 
ــة  ــكك مبصداقي ــس. وش ــود األرثوذك ــني واليه اإلجنيلي
ــر  ــزء األكب ــكلون اجل ــن يش ــني، الذي ــود الليبرالي اليه
مــن اجلاليــة اليهوديــة األمريكيــة وهــم الدعامــة 
عنهــم. وتخلــى  الدميقراطــي  للحــزب   األساســية 

ــي  ــني ف ــد الدميقراطي ــني ض ــو اجلمهوري ــرض نتنياه وح
محاولتــه الفاشــلة إلحبــاط االتفــاق النــووي اإليرانــي، 
ثــم تبنــى سياســات دونالــد ترامــب املثيــرة لالنقســام، 
وجــر الرئيــس الســابق إلــى محاوالتــه اليائســة إلعــادة 
ــل  ــا مــن ترامــب مث ــك هداي ــل ذل ــال مقاب ــه. ون انتخاب
نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس واعتــراف 
مرتفعــات  علــى  اإلســرائيلية  بالســيادة  أمريــكا 
اجلــوالن، لكــن هــذه التدخــالت لــم تكــن كافيــة 
ملســاعدته علــى حتقيــق األغلبيــة واحلفــاظ علــى 
ــا  ــا زرع عندم ــد م ــو 2021 حص ــي أيار/ماي ــه. وف منصب

ــدة  ــي بش ــزب الدميقراط ــي للح ــاح التقدم ــد اجلن انتق
ضــرب غــزة ردا علــى صواريــخ حمــاس، ودعــا إلــى 
فــرض شــروط علــى املســاعدة العســكرية األمريكيــة، 
مــع أنــه مت حتذيــر نتنياهــو مــرارا مــن خطــأ وضــع كل 
بيــض إســرائيل فــي ســلة اجلمهوريــني، لكنــه اعتقــد 
ــل. ــكل أفض ــة بش ــة األمريكي ــرف السياس ــه يع أن

الفلســطينيني إضعــاف   وهــم 
ويعتقــد أنديــك أن خطيئــة نتنياهــو الكبــرى أو تدميــره 
الذاتــي الــذي ســيترك أثــره علــى مســتقبل إســرائيل 
كدولــة يهوديــة ودميقراطيــة كانــت معاجلتــه للقضيــة 
ــه  ــرة واليت ــالل فت ــام 1998 خ ــي ع ــطينية. ف الفلس
األولــى كرئيــس للــوزراء، دعــم علــى مضــض الصفقــة 
ــام 1993  ــلو ع ــات أوس ــي اتفاق ــا ف ــوص عليه املنص
– األرض مقابــل الســالم. وبعــد عودتــه فــي 2009 
ــم يكــن مســتعدا  ــه ل حتــدث عــن حــل الدولتــني لكن
للمخاطــرة بقاعدتــه لتحقيقــه. وبــدال مــن ذلــك، 
انتهــج سياســة فــرق تســد جتــاه الفلســطينيني، 
واعتقــد أن بقــاء حمــاس فــي غــزة ســيضعف محمــود 
رام اهلل وعمــل علــى ضمــان توســع  عبــاس فــي 
االســتيطان بالضفــة الغربيــة. وتالعــب باجلمهــور 
اإلســرائيلي لالعتقــاد بأنــه ليــس لديهــم شــريك 
ــى  ــون إل ــي ال يحتاج ــطيني وبالتال ــب الفلس ــي اجلان ف
تقــدمي تنــازالت لدفــع عمليــة الســالم. وجنــح فــي هــذا 
ــي  ــطينيني ف ــع الفلس ــزاع م ــرح الن ــم يط ــث ل حي
ــل فــرض رؤيتــه  ــرة. ب ــع األخي ــة األرب احلمــالت االنتخابي
ــد  ــره جاري ــادة صه ــاذج بقي ــب الس ــق ترام ــى فري عل
ــذي نســخ مفهومــه حلــل الدولتــني فيمــا  كوشــنر، ال
ــة  ــت اخلط ــرن«. وتضمن ــة الق ــس »صفق ــماه الرئي أس
مــا أســماها نتنياهــو »دولــة ناقصــة« للفلســطينيني. 
فولــدت مبــادرة ترامــب ميتــة ولكنهــا خدمــت أغــراض 
نتنياهــو الــذي كان يأمــل أن التهديــد بالضــم ســيجبر 
الفلســطينيني علــى قبــول عــرض ترامــب وعندمــا لــم 
ــه يســتطيع إقامــة  ــال إن يحصــل هــذا كمــا زعــم، ق
ــن،  ــارات، البحري ــة- اإلم ــع دول عربي ــع م ــات تطبي عالق
ــطينيني. ــازالت للفلس ــدون أي تن ــرب ب ــودان واملغ الس

فعلــه؟ لتالمذتــه  ميكــن   مــاذا 
ــة  ــا بداي ــى أنه ــت عل ــة بيني ــب بحكوم ــرى الترحي ج
جديــدة ولكنهــا ليســت جديــدة فــي األمــن والتعامــل 
ــة  ــر بصحيف ــي تقري ــا ورد ف ــزة، كم ــة وغ ــع الضف م
ــر  ــالف املتناف ــذا االئت ــز« )2021/6/13( فه ــورك تامي »نيوي
باألمــور  يتعلــق  فيمــا  الرســمي  باخلــط  ســيلتزم 
األمنيــة وهــي القضايــا التــي ســيطر عليهــا بشــكل 
ــاء  ــم أعض ــام 2009. ومعظ ــذ ع ــو من ــق نتنياه مطل
ــز  ــي مبراك ــي املاض ــوا ف ــت عمل ــي لبيني ــق األمن الفري
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بــارزة فــي حكومــات نتنياهــو ودعمــوا سياســاته. وألن 
احلكومــة احلاليــة تتكــون مــن عــدة أحــزاب متثــل أطيافا 
سياســية متعــددة ومختلفــة فــي النظــرة فمــن 
ــا  ــول القضاي ــدة ح ــوات جدي ــوم بخط ــع أال تق املتوق
ــطيني  ــرائيلي- الفلس ــزاع اإلس ــة- الن ــة واملهم اجلدلي
مســتقلة  فلســطينية  دولــة  إنشــاء  ومســألة 
واســتمرار التوســع االســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة. 
ــق  ــا تطل ــتها فيم ــن سياس ــرائيل ع ــف إس ــن تتوق ول
ــة  ــدود القريب ــى احل ــروب« عل ــني احل ــرب ب ــا »احل عليه
منهــا، ويشــمل هــذا شــن غــارات جويــة ملنــع الوجــود 
ــر  ــوريا وتطوي ــي س ــزب اهلل ف ــي وح ــكري اإليران العس
األســلحة املتقدمــة ضــد اجلماعــة الشــيعية اللبنانية. 
غانتــز  احلالــي،  الدفــاع  وزيــر  السياســة  وشــكل 
ــن. ــب آخري ــى جان ــرائيلي إل ــش اإلس ــاد اجلي ــا ق  عندم

التغييــرات  بعــض  إحــداث  اجلــدد  للقــادة  وميكــن 
ليميــزوا أنفســهم عــن نتنياهــو واإلنحــراف عــن 
ــلطة  ــع الس ــات م ــل العالق ــاالت مث ــي مج ــاره ف مس
ــوزراء  ــس ال ــاول رئي ــي ح ــطينية الت ــة الفلس الوطني
ــون  ــد تك ــول ق ــن التح ــورة ع ــا. وص ــابق إضعافه الس
مــن خــالل اتبــاع توصيــة اجليــش فــي نهايــة املواجهــة 
تدفــق  مبنــع  حمــاس،  مــع  األخيــرة  العســكرية 
ــى  ــرة إل ــه مباش ــزة وحتويل ــى غ ــر إل ــن قط ــل م التموي
الســلطة الوطنيــة ممــا قــد يحــرف ميــزان القــوة بينهــا 
ــول  ــرائيل وص ــض إس ــي رف ــا ف ــدا واضح ــاس. وب وحم
ــة  ــاع، ورأت مجل ــهرية للقط ــة الش ــاعدة القطري املس
»فوريــن بوليســي« )2021/6/15( أن هــذا جــزء مــن 
ــارات. ــر- اإلم ــور مص ــى مح ــر إل ــن قط ــف م ــل املل  نق

ويعتقــد أنديــك أن احلكومــة اجلديــدة هــي ائتــالف 
ــم  ــي ته ــور الت ــى األم ــز عل ــور والتركي ــة األم لتهدئ
ــاء  ــد الوب ــادي بع ــي االقتص ــل التعاف ــرائيليني مث اإلس
ــة  ــة التحتي ــة والبني ــة الصحي ــي الرعاي ــينات ف وحتس
والتعليــم ومكافحــة الفقــر )أكثــر مــن واحــد مــن كل 
خمســة إســرائيليني ال يــزال يعيــش حتــت خــط الفقــر(. 
هــذه هــي قضايا ميكــن جلميع أعضــاء التحالــف االتفاق 
ــة  ــوارد اقتصادي ــه م ــى توجي ــوا عل ــا اتفق ــا. كم عليه
ــي املهمــل، ممــا سيســاعد فــي  ــرة للقطــاع العرب كبي
ــي للتحالــف. وســتظل احلكومــة  ــز الدعــم العرب تعزي
فــي خطــر االنهيــار، وبســبب األغلبيــة الضئيلــة، 
ميكــن ألي واحــد مــن األحــزاب الثمانيــة فيــه إســقاط 
ــدودة،  ــوزراء مح ــس ال ــلطة رئي ــا أن س ــة. كم احلكوم
فهــو ال يســتطيع طــرد أعضــاء مجلــس الــوزراء إال مــن 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــرف إال مبوافق ــه التص ــه وال ميكن حزب
البديــل. وستشــكل املســتوطنات اختبــارا مبكــرا 
ــب  ــح أن يرح ــر املرج ــن غي ــب. وم ــوازن الصع ــذا الت له
ــات  ــالق املفاوض ــادة إط ــادرة إلع ــأي مب ــوزراء ب ــس ال رئي
ــع  ــة الوض ــول اتفاقي ــطينية ح ــرائيلية – الفلس اإلس

الرئيــس  إلدارة  مشــكلة  ليســت  وهــذه  النهائــي. 
ــرة  ــة كبي ــي أهمي ــي ال تول ــدن، الت ــو باي ــي ج األمريك
للفكــرة. لكــن بايــدن ســيرغب فــي رؤيــة بعــض 
ــني،  ــل الدولت ــاه ح ــي اجت ــة ف ــى الهادف ــوات األول اخلط
وهــو أمــر يعارضــه بينيــت بشــدة. فــي املاضــي، اقتــرح 
بينيــت »حكمــا ذاتيــا يعتمــد علــى املنشــطات« 
حيــث تشــجع إســرائيل مــن خاللــه التحســينات فــي 
ــة  ــة للضف ــة التحتي ــطيني، والبني ــاد الفلس االقتص
ــة  ــز العمال ــة لتعزي ــق صناعي ــاء مناط ــة، وإنش الغربي
الفلســطينية. ومــع أن سياســات نتنياهــو أبعدت حلم 
الدولــة الفلســطينية إال أنهــا وحــدت الفلســطينيني 
ــاع  ــة والقط ــى والضف ــداث األقص ــفت أح ــا كش كم
وداخــل إســرائيل فــي الشــهر املاضــي. وفــي النهايــة ال 
بــد مــن التصــدي ملســألة اســتعمار إســرائيل لألراضــي 
ــة  ــر بصحيف ــد غاردن ــول ديفي ــا يق ــطينية كم الفلس
»فايننشــال تاميــز« )2021/6/16(. وإن كان الفــارق ضئيــال 
ــوا  ــد تبع ــدس، فق ــي الق ــه ف ــو وتالمذت ــني نتنياه ب
مثالــه فــي مواصلــة ضــرب غــزة باســم محاربــة 
البالونــات احلارقــة، وهــي وســيلة االئتــالف اجلديــد 
ــرائيلي  ــام اإلس ــرأي الع ــدى ال ــه ل ــز مصداقيت لتعزي
ــا  ــن« كم ــيد أم ــن »الس ــل م ــم أفض ــد أنه والتأكي
ــن  ــه الضام ــول إن ــل يق ــذي ظ ــو وال ــرف نتنياه كان يع

ــرائيل.134 ــن إس ــد ألم الوحي

ــاك  علــى غــرار بيتــا: بيــت دجــن تتبنــى أســلوب »االرب
ــي املقاومــة الشــعبية ضــد االســتيطان ــي« ف الليل

 تبنــت جلــان املقاومــة الشــعبية فــي بيــت دجــن 
شــرق نابلــس، الليلــة املاضيــة، أســلوب »االربــاك 
ــعبية  ــة الش ــائل املقاوم ــد وس ــاره أح ــي« باعتب الليل
الناجعــة فــي مواجهــة االســتيالء علــى األراضــي وبنــاء 

املســتوطنات.

واســتخدم أســلوب املقاومــة الشــعبية » االربــاك 
ــس،  ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــرة ف ــي«، ألول م الليل
بحيــث يكــون مســاندا للمواجهــات فــي ســاعات 
ــارات  ــاركون اإلط ــه املش ــتخدم في ــي يس ــار، والت النه
ــي  ــوت الت ــرات الص ــى مكب ــة إل ــتعلة، باإلضاف املش
تصــدر أصواتــا عاليــة تزعــج املســتوطنني، واســتخدام 
اإلضــاءة القويــة والليــزر، لتشــتيت انتبــاه جنــود 
املســتوطنني،  بحمايــة  يقومــون  الذيــن  االحتــالل 

واســتخدام البراميــل املتفجــرة.

ــي  ــن اراض ــاع ع ــعبية للدف ــة الش ــس اللجن ــال رئي وق
بيــت دجــن نصــر أبــو جيــش لـ«وفــا«، إن جتربــة بيتــا في 
مواجهــة االســتيطان مــن خــالل »االربــاك الليلــي«، كان 
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ــر فــي املواجهــة الشــعبية، ومــن  ــع كبي ــر ووق لهــا أث
ــلوب،  ــذا االس ــعبية ه ــة الش ــان املقاوم ــت جل ــا تبن هن
ــى  ــتيالء عل ــد االس ــة ض ــكال مقاوم ــد اش ــون أح ليك

أراضــي البلــدة وبنــاء املســتوطنات فوقهــا.

وأضــاف »أنــه خــالل الليلــة املاضيــة اســتخدم الشــبان 
االطــارات وأبــواق املركبــات واإلضــاءة القويــة؛ فــي 
محاولــة إلزعــاج املســتوطنني الذيــن يعملــون جاهديــن 
مــن أجــل بنــاء بــؤرة اســتيطانية فــوق أراضــي البلــدة«، 
مشــيرا إلــى أن نتائــج أســلوب »االربــاك الليلــي« كانــت 
ــالل وانتشــار  واضحــة مــن خــالل املواجهــة مــع االحت
جنــوده بشــكل مكثــف وإطالقهــم لقنابــل الغــاز 
ــاق  ــاك وإره ــة ارب ــكل حال ــذي ش ــر ال ــوت، األم والص

ــم. لديه

ــي  ــتيطان ف ــدار واالس ــة اجل ــب هيئ ــر مكت وكان مدي
ــكلت  ــا ش ــدة بيت ــد أن بل ــتيوي، أك ــراد ش ــمال م الش
ــت  ــعبية، واخترع ــة الش ــي املقاوم ــا ف ــا متقدم منوذج
أســلوبا جديــدا فــي املواجهــة عــن طريــق االســتمرارية 
ــن  ــف ع ــلوب مختل ــو أس ــاعة، وه ــدار 24 س ــى م عل

ــة. ــبوعية املنظم ــيرات األس املس

قامــوس  النمــوذج سيســجل فــي  »إن هــذا  قــال 
ــه  ــاء علي ــي الفلســطيني، وميكــن البن النضــال الوطن
ــة  ــلوب مقاوم ــرى كأس ــق أخ ــي مناط ــتغالله ف واس
ــى  ــى عل ــعبية تبن ــة الش ــروف أن املقاوم ــع، فاملع ناج
ــه  ــتنفد كل طاقات ــالل يس ــل االحت ــتراتيجية جتع اس

ــتوطنني”. ــؤالء املس ــة له ــني احلماي ــي تأم ف

ــذ  ــت دجــن مســيرات أســبوعية، من ــدة بي وتشــهد بل
ــؤرة  ــة ب ــى اقام ــا عل ــي؛ احتجاج ــام املاض ــر الع أكتوب
ــن  ــرقية م ــمالية الش ــة الش ــتيطانية في املنطق اس
املواطن عاطــف  خاللهــا  استشــهد  أراضي البلــدة، 
ــاص  ــني برص ــن املواطن ــرات م ــب العش ــة وأصي حنايش

ــالل.135 االحت

مستوطنون يقتحمون »األقصى”

اقتحــم مســتوطنون باحــات املســجد األقصــى املبارك، 
صبــاح اليــوم االثنــني، حتــت حمايــة مشــددة مــن قــوات 

ــالل اخلاصة. االحت

ــأن عــددا مــن املســتوطنني  وأفــادت مصــادر محليــة، ب
اقتحمــوا املســجد األقصــى علــى شــكل مجموعــات 
ــة، ونفــذوا جــوالت  ــاب املغارب ــة مــن ب ــرة ومتتالي صغي

ــه.136 اســتفزازية فــي باحات

135  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
136  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االحتــالل يهــدم غرفــة زراعيــة فــي بلــدة اخلضــر جنــوب 
بيــت حلم

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق هدم
ــم . ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــة ف ــة زراعي غرف

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
ــدم  ــالل ه ــأن االحت ــة، ب ــن بريجي ــم حس ــت حل ــي بي ف
ــر  ــوب اخلض ــة جن ــة أم ركب ــي منطق ــة ف ــة زراعي غرف
عــدم  بحجــة  صــالح  أحمــد  محمــد  للمواطــن 

الترخيــص.

وأشــار بريجيــة إلــى أن االحتــالل أخطــر املواطــن بقــرار 
ــك فــي ســياق  ــي ذل ــدة )96 ســاعة(، ويأت هــدم إداري مل
ــق  ــة للمناط ــرائيلية املتطرف ــة اإلس ــة احلكوم مهاجم
تفريغهــا،  بهــدف  )ج(  املســماة  الفلســطينية 
ــدات  ــن الوح ــدر م ــر ق ــار أكب ــت انتش ــي ذات الوق وف

االســتيطانية.137

)محــدث( االحتــال يثبــت أمــر االعتقــال اإلداري 
بحــق األســير خضــر عدنــان

ثبتــت احملكمــة العســكرية لالحتــالل اإلســرائيلي فــي 
ــه  ــال اإلدارّي ومدت ــر االعتق ــد، أم ــوم األح ــر«، الي »عوف
شــهر بحــقّ األســير خضــر عدنــان )43 عاًمــا( مــن عرابة 
مبحافظــة جنــني، واملضــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ22 

علــى التوالــي رفًضــا العتقالــه اإلدارّي.

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي، أّن ســلطات 
ــة  ــى احملكم ــان إل ــير عدن ــوم األس ــت الي ــالل نقل االحت
وتعــرض لعمليــة تنكيــل خــالل عمليــة نقله، رغــم أنّه 
كان مــن املقــرر اليــوم فقــط إعطــاء قــرار دون إحضــاره 

للمحكمــة.

ــم  ــة رغ ــى احملكم ــان إل ــير عدن ــل األس ــر أّن نق واعتب
إضرابــه عــن الطعــام، يُشــكّل أداة تنكيل بحّقــه، حيث 
ــني  ــرى املضرب ــل األس ــالل نق ــلطات االحت ــد س تتعم

ــم. ــط عليه ــم والضغ ــرر إلنهاكه ــكل متك بش

يُشــار إلــى أّن مخابــرات االحتــالل »الشــاباك« أصــدرت 
ــه شــهر  ــان، مدت أمــر اعتقــاٍل إدارّي بحــقّ األســير عدن
يبــدأ مــن تاريــخ اعتقالــه فــي الـــ29 أيـّـار/ مايــو املاضي، 
وكانــت محكمــة االحتــالل قــد عقــدت جلســة للنظــر 
ــي،  ــبوع املاض ــه اإلدارّي األس ــت اعتقال ــرار تثبي ــي ق ف
ــت  ــا طلب ــوم، بعدم ــى الي ــرار حّت ــدار الق ــأت إص وأرج
احملكمــة مــن النيابــة العســكرية، أن توضــح موقفهــا 
إزاء مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي كان مــن املفتــرض 
أن تســبق إصــدار أمــر االعتقــال اإلدارّي بحّقــه، علًمــا أّن 
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إدارة ســجون االحتــالل كانــت قــد نقلــت األســير عدنان 
ــة  ــد جلس ــرائيلي، بع ــام« اإلس ــفى »رمب ــى مستش إل
احملكمــة التــي عقــدت لــه فــي »عوفــر« األســبوع 
املاضــي، حيــث رفــض األســير عدنــان التعامــل مــع أّي 

مــن األطبــاء وعمــل أيّــة فحــوص طبيــة.

ــرة،  ــال 12 م ــرض لالعتق ــان تع ــير عدن ــر أّن األس يذك
وأمضــى فــي ســجون االحتــالل نحــو ثمانــي ســنوات، 
ــدار  ــى م ــه عل ــذي يخوض ــس ال ــراب اخلام ــذا اإلض وه
هــذه الســنوات، حيــث خــاض إضرابـًـا عــام 2004 رفًضــا 
لعزلــه، واســتمر ملــدة 25 يوًمــا، وفــي عــام 2012 خــاض 
ــام 2015  ــي ع ــا، وف ــدة 66 يوًم ــتمر مل ــاٍن واس ــا ث إضرابً
ــن  ــا، ومتكّ ــا، وفــي عــام 2018 ملــدة 58 يوًم ملــدة 56 يوًم
خــالل هــذه املواجهــة املتكــررة مــن نيــل حريتــه، 

ــررة.138 ــفية املتك ــه التعس ــة اعتقاالت ومواجه

االحتــال مينــع أمــن ســر »فتــح« بالقــدس مــن 
دخــول الضفــة 6 أشــهر

صادقــت شــرطة االحتــالل، اليــوم، علــى منــع أمني ســر 
حركــة فتــح- إقليــم القــدس شــادي مطــور، مــن دخول 
الضفــة الغربيــة ملــدة ســتة شــهور بعــد رفــض قــرار 

االعتــراض الــذي تقــدم بــه محاميــه.

ــش  ــوات جي ــد ق ــن قائ ــادر م ــرار الص ــي الق ــاء ف وج
ــص  ــد فح ــه بع ــي، »أن ــر ادع ــرائيلي متي ــالل اإلس االحت
ــير  ــي تش ــرائيلي الت ــن اإلس ــل األم ــن قب ــات م املعلوم
ــلطة  ــة للس ــات تابع ــور بفعالي ــادي مط ــاركة ش مبش
الوطنيــة الفلســطينية وحركــة فتــح بالقــدس احملتلــة 
ــع  ــة(، إذ مين ــن املنطق ــى أم ــراً عل ــكل )خط ــي تش الت
ــي  ــي األراض ــة ف ــة الغربي ــق الضف ــول مناط ــن دخ م
ــام  ــة الع ــن نهاي ــخ 17-12 م ــى تاري ــطينية حت الفلس

ــاري. اجل

وكانــت شــرطة االحتــالل قــد اســتدعت مطــور للمــرة 
الثالثــة خــالل أســبوع، وســملته قــراراً بعــدم التواصــل 
أو إقامــة فعاليــات ونــدوات تنظيميــة فــي مدينــة 
ــرض  ــد ف ــت بن ــا، حت ــاركة فيه ــى املش ــدس أو حت الق

ــة. ــي املدين ــطينية ف ــيادة الفلس الس

ــراد  ــن أف ــه وع ــي عن ــني الصح ــاف التأم ــا مت إيق كم
أســرته، وســحب اإلقامــة عــن زوجتــه، وهــذه العقوبات 
فرضــت عليــه منــذ توليــه ألمانــة ســر حركــة فتــح/ 

ــدس.139 ــم الق اقلي

138  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
139  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

12 إصابــة واعتقــال مواطــن خــال مواجهــات 
»االربــاك الليلــي« فــي بيتــا جنــوب نابلــس

ــاق  ــا باالختن ــة، نحــو 21 مواطن ــة املاضي  اصيــب، الليل
وكســور ورضــوض خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتالل 

فــي بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس.

ــة  ــر مركــز االســعاف والطــوارئ فــي جمعي وقــال مدي
ــم  ــل، أن طواق ــد جبري ــس، احم ــر بنابل ــالل االحم اله
االســعاف تعاملــت مــع 21 اصابــة، 12 منهــا باالختنــاق 
ــع  ــات م ــالل مواجه ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــراء الغ ج
ــى  ــقوط عل ــاالت س ــا، و8 ح ــدة بيت ــي بل ــالل ف االحت
ــل 4  ــر، ونق ــكل مباش ــاز بش ــة غ ــدة بقنبل االرض وواح

ــالج. ــي الع ــتوصف لتلق ــا للمس منه

بلديــة  رئيــس  نائــب  اكــد  متصــل  ســياق  وفــي 
بيتــا، موســى حمايــل، أن قــوات االحتالل اعتقلــت 
)27 عامــا(،  الشــاب عمار يوســف مهيــب حمايــل 

عقــب مداهمــة منزلــه.140

رســالة لبايــدن مــن 086 شــخصية عامليــة 
تدعــوه إلنهــاء القمــع ضــد الفلســطينين

ــى  ــم عل ــي تخي ــود السياس ــن اجلم ــة م ــط حال  وس
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، وغيــاب التحــركات 
ــو  ــع نح ــة، وقّ ــوية القضي ــة لتس ــة احلقيقي األمريكي
ــالة  ــة، رس ــى 75 دول ــي إل ــة تنتم ــخصية عاملي 680 ش
ــدن، تدعــوه  ــى الرئيــس األمريكــي جــو باي مفتوحــة إل
فيهــا للعمــل مــن أجــل املســاعدة فــي إنهــاء الهيمنة 
والقمــع املؤسســي الــذي متارســه دولــة االحتــالل 
ــة  ــى حماي ــطيني، وإل ــى الشــعب الفلس إســرائيل عل
ــيرة  ــم، مش ــة به ــية اخلاص ــان األساس ــوق اإلنس حق
ــر  ــدة لتكس ــات املتح ــان للوالي ــد ح ــت ق ــى أن الوق إل
 الوضــع السياســي الراهــن فــي الشــرق األوســط.

وجــاء فــي الرســالة أن أعضــاء التحالــف العاملــي 
للمجتمــع املدنــي، وقــادة األعمــال والفنانــني والزعمــاء 
ــل،  ــزة نوب ــى جائ ــن عل ــيني احلائزي ــني والسياس الديني
املتحــدة  الواليــات  قــادة  يدعــون  أدنــاه،  املوقعــني 
للعمــل للمســاعدة فــي إنهــاء الهيمنــة والقمــع 
املؤسســي اإلســرائيلي للشــعب الفلســطيني، ألن 
الســالم الدائــم والعــادل جلميــع النــاس ســيبقى 
األمريكيــة  السياســة  بقيــت  إذا  املنــال  بعيــد 
 علــى الوضــع الراهــن مــن دون عدالــة ومســاءلة.

”إن  بالقــول  بايــدن  الرئيــس  الرســالة  وخاطبــت 
ــول  ــور ح ــة تتمح ــة خارجي ــة بسياس ــم ملتزم إدارتك
ــان”. ــوق اإلنس ــة حق ــة وحماي ــن الدميقراطي ــاع ع  الدف

140  جريدة احلياة اجلديدة
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وذكرتــه مبــا قالــه وزيــر خارجيتــه بــأن ”الفلســطينيني 
واإلســرائيليني لهــم احلــق نفســه فــي العيــش بأمــان 
والتمتــع بتدابيــر متســاوية مــن احلريــة واالزدهــار 
والعدالــة”، غيــر أن الهــوة بــني هــذه التصريحــات 
جــدا. واســعة  للفلســطينيني  اليوميــة   واحليــاة 

ــتوطنني  ــرائيلية واملس ــرطة اإلس ــى أن الش ــت إل ونبه
مســتمرون فــي ممارســة العنــف ضــد الفلســطينيني 
ــرد  ــك بالط ــمي، وذل ــار الرس ــالق الن ــف إط ــم وق رغ
املتظاهريــن  ضــد  العنيفــة  واألعمــال  القســري 
الســلميني واملصلــني فــي املســجد األقصى، مؤكــدة أن 
هــذه السياســات تقــّوض النســيج االجتماعــي، ومتنــع 
ــلمي. ــادل وس ــي ع ــتقبل دميقراط ــو مس ــدم نح  أي تق

الرســالة،  ، كمــا تقــول  الواليــات املتحــدة  وعلــى 
الــذي  العنــف،  وراء  الكامنــة  األســباب  معاجلــة 
يجــب  وبالتالــي  املتعاقبــة،  اإلدارات  تغاضــت عنــه 
دبلوماســية  ضغوطــا  احلاليــة  اإلدارة  متــارس  أن 
منســقة للمســاعدة فــي إنهــاء التمييــز والقمــع 
الســلطات  محاســبة  ولضمــان  املنظمــني، 
 اإلســرائيلية التــي تنتهــك حقــوق الفلســطينيني.

ــذ احلــازم لسياســة  ــى أن التنفي وخلصــت الرســالة إل
خارجيــة تتمحــور حــول احلقــوق، هــو الســبيل الوحيــد 
جلعــل القــادة اإلســرائيليني يدركــون أن انتهــاكات 
القانــون الدولــي لــن متــر مــن دون رد، ممــا يعنــي أن 
الوقــت حــان لوضــع معيــار جديــد للسياســة اخلارجيــة 
 األمريكيــة يضمــن العدالة وميهــد الطريق لســالم دائم.

بينهــم  ومــن  الرســالة،  علــى  املوقعــني  ومــن 
ــابقة  ــدا الس ــة ايرلن ــزة، رئيس ــة ممي ــخصيات عربي ش
مــاري روبنســون، والدبلوماســي الفرنســي املتخصــص 
ــاري  ــان م ــة ج ــات الدولي ــاع والعالق ــا الدف ــي قضاي ف
ــام  ــرائيلي أبراه ــي اإلس ــي الفرنس ــو، والسياس غيهين
بــورغ، الــذي ناضــل مــن أجــل فصــل املؤسســات 
أفريقــي  واجلنــوب  إســرائيل،  دولــة  عــن  الدينيــة 
الســابق  الدولــي  التنفيــذي  املديــر  نايــدو  كومــي 
ــة  ــس منظم ــة، ورئي ــر الدولي ــالم األخض ــة الس ملنظم
ــي،  ــال ليف ــرائيلي داني ــط اإلس ــرق األوس ــروع الش مش
بيتــر  البريطانــي  املوســيقى  واملؤلــف  واملطــرب 
غابرييــل، والرئيــس الســابق ملنظمــة أطبــاء بــال حــدود 
الفرنســي رونــي برومــان، ونعــوم تشومســكي املفكــر 
األمريكــي املعــروف، والدكتــورة البريطانيــة ســيال 
إلورثــي مؤسســة مجموعــة أكســفورد لألبحــاث، 
ــالم. ــل للس ــزة نوب ــل جائ ــرات لني ــحت 3 م ــي رش  الت

مــن  العديــد  جنــد  الشــخصيات  عــن  وفضــال 
ملنــع  الدوليــني  األطبــاء  رابطــة  مثــل  املنظمــات 
ــالم  ــل للس ــزة نوب ــى جائ ــزة عل ــة احلائ ــرب النووي احل
 )CAAT( التســلح”  مناهضــة  و”حملــة   ،1985 عــام 
ــرائيلية  ــة اإلس ــل 2021، و”اللجن ــزة نوب ــحة جلائ املرش

ــف  ــدا، و”التحال ــا وفنلن ــي أملاني ــازل” ف ــدم املن ــد ه ض
ــا،  ــي فرنس ــات” ف ــوق واحلري ــن احلق ــاع ع ــي للدف الدول
ببلجيــكا،  والتنميــة”  للحقــوق  الدولــي  و”االحتــاد 
 و”احلركــة مــن أجــل ســالم عــادل” فــي كنــدا، وغيرهــا.

لكــن مثــل هــذه املواقــف رغــم أهميتهــا تبقــى 
دولــة  تدفــع  وال  األفعــال  ال  األقــوال  إطــار  فــي 
ــة  ــن ممارس ــتوطنيها م ــان مس ــع قطع ــالل ملن االحت
ــدي والسياســي ضــد الفلســطينيني  العنــف اجلس
التــي يأتــي فــي ســياقها تنظيــم اليــوم اإلثنــني 
 14 الغربيــة،  الضفــة  مــن  مختلفــة  انحــاء  فــي 
مســيرة أعــالم علــى غــرار املســيرة االســتفزازية 
ــي  ــة ف ــدس احملتل ــي الق ــتوطنون ف ــا املس ــي نفذه الت
 األســبوع املاضــي حتــت حمايــة جيــش االحتــالل.

ــي  ــيرات تأت ــة إن املس ــالم العبري ــائل اإلع ــت وس وقال
ــق  ــي املناط ــطيني ف ــاء الفلس ــى البن ــاً عل احتجاج
املصنفــة ”ج” فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة، وللمطالبة 
املناطــق. هــذه  فــي  فلســطينية  مبــان   بهــدم 

ــل  ــوى والفصائ ــعبية والق ــة الش ــان املقاوم ــت جل ودع
ــل  ــوى والفصائ ــق الق ــا منس ــا. ودع ــرد عليه ــس لل أم
فــي محافظــة نابلــس نصــر أبــو جيــش املواطنــني إلــى 
ــع  ــتفزازية، ورف ــيرات االس ــى املس ــق عل ــع الطري قط
 األعــالم الفلســطينية علــى كل التــالل املرتفعــة.

ــد  ــس ق ــي نابل ــي ف ــل الوطن ــل العم ــت فصائ وكان
املمكــن  مــن  التــي  اخلطــوات  لبحــث  اجتمعــت 
ــة. ــتوطنني املرتقب ــيرات املس ــدي ملس ــا للتص  اتخاذه

لقاحــات  صفقــة  أثــارت  آخــر  صعيــد  وعلــى 
كورونــا التــي تشــارف صالحيتهــا علــى االنتهــاء، 
وأبرمتهــا الســلطة الفلســطينية مــع إســرائيل، 
ضجــة كبيــرة فــي أوســاط الفلســطينيني، رغــم 
 90 نحــو  وأعــادت  الصفقــة  ألغــت  الســلطة  أن 
ــرائيل. ــى إس ــلمتها إل ــد تس ــت ق ــة كان ــف جرع  أل

كثيــرة  أســئلة  وحقوقيــون  نشــطاء  وطــرح 
وكيــف  الصفقــة،  عقــدت  التــي  اجلهــات  عــن 
معرفــة  دون  مــن  صفقــة  علــى  االتفــاق  يتــم 
صالحياتهــا. نفــاد  تواريــخ  وال   مواصفاتهــا 

وانتقــد االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة ”أمــان” 
ضعــف الشــفافية فــي إدارة ملــف اللقاحــات، معتبــرا 
ذلــك يعــزز مــن شــعور الفلســطينيني بعــدم الثقــة، 
ــة  ــول الصفق ــق ح ــة حتقي ــب جلن ــذي يتطّل ــر ال األم

ــات.141 ــد اللقاح ــرائيل لتوري ــع إس ــا م ــي مت إبرامه الت

االثنن 2021/6/21 

حركــة  ضــد  تهديــدات  يطلــق  بينيــت 
ــع  ــامح م ــن نتس ــا ول ــد صبرن ــاس«: نف »حم

141  القدس العربي
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صواريــخ إطــاق 

ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــال رئي ق
ــرائيليني  ــى اإلس ــرى القتل ــاء ذك ــم إحي ــالل مراس خ
خــالل احلــرب علــى غــزة عــام 2014، فــي رســالة 
موجهــة حلركــة املقاومــة اإلســالمية »حمــاس«: إن 
ــاع،  ــر الدف ــال وزي ــني ق ــي ح ــذ، ف ــرائيل نف ــر إس صب
ــاز  ــتثمار اإلجن ــب »اس ــل أبي ــى ت ــس: إن عل ــي غانت بين
ــاع،  ــى القط ــر عل ــدوان األخي ــالل الع ــكري«، خ العس

إلجنــاز »خطــوة سياســية«.

وقــال بينيــت: »قرابــة ســبع ســنوات قــد مضــت »علــى 
ــى  ــرب عل ــن احل ــام 2014، لك ــزة ع ــى غ ــدوان عل الع
ــاذ  ــي إنق ــاهموا ف ــم س ــه، إن أبناءك ــم تنت ــا ل وجودن
ــي  ــا، ف ــوا أعداؤن ــم، ويواصل ــن األرواح مبوته ــد م العدي
ــة  ــا كدول ــرد وجودن ــم جمل ــذات، إنكاره ــام بال ــذه األي ه

ــرائيل«. ــى أرض إس ــة عل يهودي

وأضــاف: »العنــف واإلرهــاب ليســا مبثابــة ظواهــر 
ــا«. ــرائيل به ــلم دولةإس ــروض أن تس ــن املف ــة م طبيعي

ــر  ــب اآلخ ــي اجلان ــزة ف ــاع غ ــي قط ــت: »ف ــع بيني وتاب
للحــدود، ســيتعني عليهــم التعــود علــى اختــالف 
ــذ  ــي بأخ ــذي يقض ــرائيل، ال ــه إس ــذي تتبع ــج ال النه

ــكار«. ــة وابت ــرف بصرام ــادرة والتص ــام املب زم

وأردف: يتوجــب علــى أعدائنــا أن يتعرفــوا علــى القواعــد 
التاليــة : لــن نتســامح مــع عنــف، ومــع إطــالق 
ــة  ــات إرهابي ــوي تنظيم ــم أو نحت ــن نتفه ــخ، ول صواري

ــذ. 142 ــد نف ــا ق ــة. صبرن مارق

»فايــزر«  مــع  التفــاوض  ســنعيد  الكيلــة: 
و«الصحــة اإلســرائيلية الســتكمال تنفيــذ 

اللقاحــات  اتفــاق 

قالــت الدكتــورة مــي الكيلــة وزيــرة الصحــة: إن الــوزارة 
ســتعيد التفــاوض مــع شــركة »فايــزر«، ووزارة الصحــة 
حــول  االتفــاق  تنفيــذ  الســتكمال  اإلســرائيلية، 

ــات. اللقاح

وأضافــت: إن ذلــك ســيتم وفــق شــروط الســالمة 
مــع  تتطابــق  التــي  الصالحيــة  وتواريــخ  واالمــان 
مواصفــات منظمــة الصحــة العامليــة، للمضــي قدمــاً 
فــي احلملــة الوطنيــة للتطعيــم، وصــوالً إلــى نســبة 
إال 70% مــن املناعــة اجملتمعيــة، وجتنيــب أبنــاء شــعبنا 
ــودة  ــا، أو الع ــروس كورون ــرى لفي ــرات األخ ــر الطف خط

ــات. ــى اإلغالق إل

142  جريدة األيام

ــزر«  ــركة »فاي ــع ش ــات م ــتأنف املباحث ــع: »سنس وتاب
ــا  ــي صالحيته ــي تنته ــات الت ــى اللقاح ــول عل للحص
فــي اواخــر شــهر 7 بأســرع وقــت ممكــن، حتــى يكــون 
الفئــات  كافــة  لتطعيــم  الكافــي  الوقــت  لدينــا 

ــم«. ــة للتطعي ــة الوطني ــب اخلط ــة حس املوضوعي

ــالم،  ــائل اإلع ــض وس ــي بع ــه ف ــا مت تداول ــت أن م وبين
ــب الفلســطيني باســتالم  ــزم اجلان حــول أن االتفــاق يل
مليــون و400 ألــف جرعــة دفعــة واحــدة، غيــر صحيــح، 
فاالتفــاق نــص علــى أن تــورد شــركة »فايــزر« للجانــب 
اإلســرائيلي عــدداً مماثــالً ملــا يقــوم اجلانــب الفلســطيني 

باســتالمه علــى دفعــات ووفــق إمكانياتــه الفنيــة. 

وأوضحــت كذلــك أنــه لــم يترتــب علــى فلســطني أي 
مقابــل مالــي إلعــادة اللقاحات إلــى اجلانب اإلســرائيلي، 
ألن االتفــاق منــذ البدايــة ال يشــمل فــرض رســوم 
إضافيــة وال تســديد اثمــان اجلرعــات إلســرائيل، باعتبــار 
أن احلكومــة الفلســطينية كانــت ســددت أثمانهــا 

ــركة األم. للش

وأوضحــت الكيلــة، أن دولــة فلســطني وقعــت اتفاقيــة 
مــع شــركة »فايــزر« األم لشــراء 4 ماليــني و1400 جرعــة 
ــدة،  ــة الواح ــعر ) 6.70( للجرع ــزر« بس ــاح »فاي ــن لق م
وفلســطني كانــت الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي 

متكنــت مــن احلصــول علــى هــذا العــرض. 143

احلكومــة تقــرر حــل جميــع اجملالــس البلديــة وحتويلهــا 
إلــى »جلــان تســيير أعمــال« حلــني إجــراء االنتخابــات

ــيم اإلداري  ــي التقس ــر ف ــة للنظ ــكيل جلن تش
ــع محافظــات الوطــن فــي جمي

تشــكيل جلنــة تقصــي حقائــق وتدقيــق فــي اتفاقيــة 
ــزر لعــرض نتائجهــا  ــد اللقاحــات مــع شــركة فاي توري
ــى  ــبوع عل ــون أس ــي غض ــور ف ــس واجلمه ــى اجملل عل

ــر األكث

ــالل  ــة االحت ــإدراج دول ــش« ب ــب »غوتيري ــتية يطال اش
علــى الالئحــة الســوداء للــدول املنتهكــة حلقــوق 

األطفــال 

ــتيطان  ــم لالس ــا وتصديه ــي بيت ــود أهال ــن صم - ثم
ــدة ــي البل ــم ألهال ــات الدع ــر كل متطلب ــز بتوفي وأوع

- وأكــد أن جلنــة اإلعمــار التــي شــكلتها احلكومــة هــي 
العنــوان ملتابعــة وإعــادة إعمــار مــا دمــره العــدوان علــى 

ع لقطا ا

143  جريدة األيام
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قــرر مجلــس الــوزراء اعتبــار مجالــس الهيئــات احملليــة 
»جلــان تســيير أعمــال« حتــت إشــراف ورقابــة وزارة 
احلكــم احمللــي حتــى يتــم إجــراء االنتخابــات للهيئــات 
احملليــة قبــل نهايــة العــام، وتشــكيل جلنــة فــي 
ــن. ــات الوط ــع محافظ ــيم اإلداري بجمي ــوع التقس موض

ــوم  ــبوعية، الي ــته األس ــي جلس ــس، ف ــرر اجملل ــا ق كم
اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  اإلثنــني، 
تشــكيل جلنــة تقصــي حقائــق وتدقيــق فــي اتفاقيــة 
ــزر لعــرض نتائجهــا  ــد اللقاحــات مــع شــركة فاي توري
ــى  ــبوع عل ــون أس ــي غض ــور ف ــس واجلمه ــى اجملل عل

ــر. األكث

واعتمــد اجمللــس اســتكمال إنشــاء طريــق جنــني – 
ــة، وصــادق  ــق نابلــس – بيــت وزن – قلقيلي حيفــا، وطري
علــى عــدد مــن اإلحــاالت النهائيــة ملشــاريع تطويريــة 

ــة. ــة والبيئ ــاه والطاق ــات املي ــي قطاع ف

كذلــك، قــرر تشــكيل جلنــة وزاريــة ماليــة برئاســة وزيــر 
ــل  ــرادات وتقلي ــني اإلي ــات لتحس ــة اآللي ــة لدراس املالي

نفقــات الســنة احلاليــة.

كمــا قــرر البــدء بجدولــة الديــون املســتحقة لقطــاع 
ــد  ــة، واعتم ــة والغذائي ــات الصحي ــني والقطاع املقاول
ــة،  ــر الربحي ــركات غي ــن الش ــدد م ــل ع ــات متوي طلب
ووافــق علــى التقاعــد املبكــر لعــدد مــن املوظفــني بنــاًء 

ــم. ــى طلبه عل

ــني  ــاريع القوان ــن مش ــددا م ــوزراء ع ــس ال ــال مجل وأح
واألنظمــة لرؤســاء الدوائــر احلكوميــة لدراســتها وإبداء 

املالحظــات عليهــا.

وقــرر تشــكيل فريــق إعــادة إعمــار احملافظــات اجلنوبيــة 
ــة كل  ــوزراء، وعضوي ــس ال ــب رئي ــه مكت ــق عمل ينس
مــن: وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان )مقــرراً(، ووزيــر 
احلكــم احمللــي، ووزيــر االقتصــاد الوطنــي، ووزيــر الزراعــة، 
ووزيــر العمــل، ورئيــس ســلطة امليــاه، ورئيــس ســلطة 
الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة كذلــك قــرر تشــكيل فريــق 
استشــاري مــن اجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص يضــم 
ــام  ــان، وعص ــو رمض ــد أب ــن :ماج ــه كل م ــي عضويت ف
ــهال، وداوود  ــو ش ــي أب ــق، وعل ــو معيل ــل أب ــس، ونبي يون

تــرزي، وزينــب الغنيمــي، وحليــم حلبــي.

كمــا قــرر تشــكيل الفريــق الفنــي إلعــادة إعمــار 
ــقاً  ــعدي علي/منس ــي: س ــو اآلت ــى النح ــات عل احملافظ
ــل  ــرحان، ووائ ــي س ــعد اهلل، وناج ــت س ــق، ورأف للفري
صــالح، وإيــاد أبــو حمــام، وفضــل ســكيك، وهانــي فــرح، 

ــار. ــر الف ــلبي، وناص ــة ش ــر، وجمان ــد جب وخال

واســتمع مجلــس الــوزراء إلــى تقريــر مــن وزيــر احلكــم 
ــى  ــة، وإل ــة والقروي ــس البلدي ــع اجملال ــول واق ــي ح احملل
تقريــر حــول الوضــع املالــي وخطــط الــوزارة ملضاعفــة 
العائــدات وترشــيد االســتهالك لســد العجــز فــي 

ــة . املوازن

ــذي  ــر حــول األداء احلكومــي ال ــى تقري كمــا اســتمع إل
أعدتــه األمانــة العامــة، والــذي رصــدت خاللــه مجمــل 
األنشــطة والبرامــج واالجتماعــات والقــرارات التــي 
ــع  ــن جمي ــا م ــة تنفيذه ــة ومتابع ــا احلكوم اتخذته
ــن  ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي ــث أع ــة، حي ــوزارات اخملتص ال

ــر. ــداد التقري ــي إع ــت ف ــي بذل ــود الت ــره للجه تقدي

ــة،  ــة الوبائي ــول احلال ــر ح ــى تقري ــتمع إل ــك، اس كذل
حيــث مت تســجيل انخفــاض كبيــر فــي نســبة إشــغال 
ــا  ــت 2،9% بينم ــي بلغ ــفيات والت ــي املستش ــرة ف األس
ــى 0،9% وهــي  ــة الفحــص إل انخفضــت نســبة إيجابي

ــاء. ــذ وصــول الوب ــى نســبة تســجل من أدن

وفــي كلمته مبســتهل اجللســة، أوعــز اشتية بتشــكيل 
جلنــة مســتقلة لتقصــي احلقائق فــي قضيــة اللقاحات 
ــس  ــرائيل أم ــى إس ــة إل ــا وزارة الصح ــي أرجعته الت
ــي  ــى أن تنه ــاء، عل ــى االنته ــارفتها عل ــبب مش بس
ــدور  ــخ ص ــن تاري ــبوع م ــالل أس ــا خ ــة أعماله اللجن

ــرار. الق

الهيئــة  رئيــس  يرأســها  التــي  اللجنــة  وتضــم 
ــن  ــك، كال م ــار الدوي ــان عم ــوق اإلنس ــتقلة حلق املس
الدكتــور باســم خــوري ممثــالً عــن الصناعــات الدوائيــة 
فــي فلســطني، والدكتــور نظــام جنيــب نقيــب األطبــاء 
ــي  ــاع املدن ــة القط ــاب ممثل ــلوى النج ــابق، ود. س الس
فــي القطــاع الصحــي، وممثــل عــن منظمــة الصحــة 

ــة. العاملي

ــا  ــي ألقاه ــه الت ــالل كلمت ــوزراء خ ــس ال ــح رئي وأوض
الــوزراء  جمللــس  األســبوعية  اجللســة  في مســتهل 
التــي عقــدت في مدينــة رام اهلل، أن االتفاقيــة املبرمــة 
ســيتم وضعهــا أمــام اللجنــة ونشــرها، ونشــر نتائــج 
ــق  ــة والتدقي ــل املتابع ــن أج ــك م ــة، وذل ــل اللجن عم
فيمــا جــرى، وســيتم نشــر االتفــاق الــذي وقعتــه وزارة 

ــه. ــور علي ــالع اجلمه ــة الط الصح

وأضــاف: إن وزارة الصحــة قــد أرجعــت يــوم أمــس 
90 ألــف جرعــة مــن لقــاح فايــزر يوشــك تاريــخ 
صالحيتهــا علــى االنتهــاء إلــى إســرائيل، مشــيرا إلــى 
ــر الطعومــات  ــة جــاء لتســريع توفي ــع االتفاقي أن توقي
ألبنــاء شــعبنا، للوصــول إلــى حالــة املناعــة اجملتمعيــة 
إلــى  احليــاة  وإعــادة  اجملتمــع،  مــن   %70 بتطعيــم 
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ــدارس. ــات وامل ــاح اجلامع ــادة افتت ــا، وإع طبيعته

  وأشــار إلــى أن هــذه املطاعيــم متّ شــراؤها مــن شــركة 
ــاق  ــة، وباالتف ــة الدول ــن خزين ــا م ــع ثمنه ــزر، ومت دف فاي
مــع الشــركة، وكان مــن املفتــرض أن نتســلم الكميــات 
ــرائيل،  ــي إس ــركة ف ــرع الش ــدى ف ــر ل ــو متوف ــا ه مم
ولكــن وزارة الصحــة اإلســرائيلية ماطلــت فــي تســليم 
ــا  ــت صالحيته ــلمها كان ــد تس ــى، وعن ــة األول الدفع

ــى الفــور. ــم إعادتهــا عل ــى االنتهــاء، فت تشــارف عل

ــدمي  ــج تق ــى برنام ــر عل ــرأ أي تغيي ــم يط ــه ل ــد أن وأك
املطاعيــم فــي جميــع املراكــز الصحيــة املنتشــرة فــي 
ــي  ــني ف ــتقبالها للراغب ــل اس ــي تواص ــات الت احملافظ
تلقــي املطاعيــم، داعيــا املواطنــني إلى اإلقبــال عليهــا 

مــن أجــل ســالمتهم.

كمــا عبــر عــن ارتياحــه مــن أن فلســطني هي مــن أوائل 
ــم  ــه ل ــار أن ــي، باعتب ــدأت بالتعاف ــي ب ــم الت دول العال
تســجل أي وفيــات بســبب كورونا فــي الضفــة، وأن عدد 
داعيا املواطنــني  كبيــرا،  انخفاضــا  اإلصابات شــهد 
إلــى االســتمرار بااللتــزام بالتباعــد وعــدم العــودة إلــى 

العــادات االجتماعيــة الناقلــة للفيــروس.

وأدان رئيــس الــوزراء مواصلة قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
انتهاكاتهــا بحــق شــعبنا، وقــال: لــم تتوقــف إســرائيل 
عــن عمليــات القتــل ألطفالنــا، وكان آخرهــم الطفــل 
ــوض  ــي تخ ــا الت ــدة بيت ــن بل ــة م ــي شمس ــد بن أحم
ــام  ــني الع ــب األم ــتيطان، ونطال ــد االس ــة ض مواجه
حمــل  الــذي  غوتيريــش  انطونيــو  املتحــدة  لــألمم 
ــا-  ــد أطفالن ــا ض ــن انتهاكاته ــؤولية ع ــرائيل املس إس
بــإدراج دولــة االحتــالل علــى الالئحــة الســوداء للــدول 
ــا  ــال، وإخضاعه ــوق األطف ــة حلق ــات املنتهك واجلماع

ــا . ــن جرائمه ــة ع ــاءلة القانوني للمس

كمــا ثمــن صمــود أبنــاء شــعبنا فــي بلــدة بيتــا الذيــن 
يواصلــون تقــدمي التضحيــات حتــى إزاحــة االســتيطان 
ــر كل  ــه ســيتم توفي الطــارئ عــن أرضهــم، مؤكــدا أن
متطلبــات الصمــود لهــم للدفــاع عــن أرضهــم، خاصة 
اجلبــل الــذي أصبــح عنوانــاً للمواجهــة املســتمرة مــع 

التمــدد االســتيطاني علــى أرضنــا.

أطلقهــا  التــي  الوزراء الدعــوات  رئيــس  وأدان 
ــوم  ــالم الي ــع األع ــيرات رف ــيير مس ــتوطنون لتس املس
بهــدف االســتيالء علــى أراضــي املواطنــني، داعيــا إلــى 
التصــدي للمســتوطنني وإفشــال مخططاتهــم كمــا 
يتصــدى أهالــي بيتــا حملــاوالت املســتوطنني إقامــة 

مســتوطنة علــى أراضيهــم فــي جبــل صبيــح.

 وفيمــا يتعلــق بلجنــة إعمــار قطــاع غــزة، أشــار 
رئيــس الــوزراء إلــى تواصــل عمــل اللجنــة التــي 
شــكلتها احلكومــة حلصــر األضــرار الناجمــة عــن 
العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، »وقــد تكّللــت 
لقــاءات وفدنــا الــوزاري إلــى القاهــرة األســبوع املاضــي 
ــكلتها  ــي ش ــار الت ــة اإلعم ــدا أن جلن ــاح«، مؤك بالنج
احلكومــة هــي العنــوان ملتابعــة وإعــادة إعمــار مــا دمــره 

ــدوان. الع

ــى  ــوزراء التأكيــد عل   وفــي ســياق آخــر، جــّدد رئيــس ال
ــا  ــه املناهــج املدرســية الفلســطينية إمن أن »مــا حتتوي
هــو انعــكاس حلياتنا وأحــالم أطفالنــا باحلريــة ومعانــاة 
ــي  ــرد ف ــا ي ــه، وكل م ــالل وانتهاكات ــن االحت ــعبنا م ش
الكتــب املدرســية هــو وصــف دقيــق وأمــني ملــا يكابــده 
ــر مــن ســبعة عقــود  ــة أكث ــاة طيل شــعبنا مــن معان
عانــى خاللهــا مــن التهجيــر عــن ارضــه، وقتــل أبنائــه 
فــي مجــازر يكشــف األرشــيف اإلســرائيلي املزيــد مــن 

تفاصيلهــا املروعــة”.

ــتجيب  ــي تس ــا وه ــوزراء أن مناهجن ــس ال ــد رئي وأك
والنفســية  والتاريخيــة  الثقافيــة  أبنائنــا  حلاجــات 
والعلميــة والتكنولوجيــة واالقتصاديــة والتنمويــة، 
والقــرارات  للمواثيــق  كذلــك  فإنها تســتجيب 
الفلســطينية  األراضــي  تعتبــر  التــي  الدوليــة 
ــر  ــك للمعايي ــتجيب كذل ــا تس ــة، وأنه ــي محتل أراض
التــي حددتها منظمــة التربيــة والثقافــة والعلــوم 
ــي  ــاواة، وه ــدل واملس ــق والع ــم احل ــن قي ــكو م اليونس
قيــم يناضــل شــعبنا مــن أجــل نيلهــا بانتهــاء 

االحتــالل عــن أرضنــا.

 وأكــد أنــه ال ميكــن محاكمــة املناهــج الفلســطينية 
ــه  ــخ وثقافــة شــعبنا ومعانات مبعاييــر بعيــدة عــن تاري
وتضحياتــه فــي ســبيل نيــل حقــه فــي احلريــة 
واالســتعمار،  والظلــم  االحتــالل  عــن  واالســتقالل 
أوروبــا بإجــراء دراســة للكتــب واملناهــج  مطالبــا 
اإلســرائيلية، أســوة بالدراســة التــي مت إعدادهــا حــول 
ــن  ــل م ــة، وبتموي ــة أملاني ــل مؤسس ــن قب ــا م مناهجن

ــي. ــاد األوروب االحت

وأشــار إلــى أنــه مت يــوم أمــس توقيــع 72 اتفاقيــة مــع 
طلبــة وخريجــني جامعيــني ليقومــوا مبشــاريع زراعيــة 
فــي األغــوار، وقــد مت تأجيــر كل منهــم 10 دومنــات مــن 
ــرة زمنيــة  أراضــي األوقــاف علــى أن يزرعوهــا خــالل فت
ــرى  ــل أخ ــا مراح ــى تتبعه ــة أول ــي مرحل ــددة، وه مح
لتفتــح اجملــال أمــام اخلريجــني لالســتثمار واالســتفادة 

مــن أراضــي األوقــاف.

ــره  ــن تقدي ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي ــرى، أع ــة أخ ــن جه  م
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ــون  ــا يعمل ــا 250 صحفي ــع عليه ــي وق ــالة الت للرس
فــي كبريــات وســائل اإلعــالم األميركيــة، ودعــوا فيهــا 
إلــى رفــع التعتيــم الــذي متارســه تلــك الوســائل علــى 
االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق شــعبنا، والتوقــف عــن 

ــة الفلســطينية. القمــع املمنهــج ضــد الرواي

ــي  ــادات ف ــي االنتق ــوزراء بتنام ــس ال ــب رئي ــا رح كم
ــو  ــت تدع ــي بات ــرائيل والت ــد إس ــدة ض ــات املتح الوالي
علنــا إلى إنهــاء االحتــالل وإقامــة الدولة الفلســطينية 
ــعبنا.144 ــد ش ــي ض ــر العرق ــات التطهي ــف سياس ووق

ردا علــى مســيرة للمســتوطنني: مئــات املواطنــني 
يشــاركون فــي مســيرة باألغــوار الشــمالية

شــارك مئــات املواطنــني مــن محافظــة طوبــاس، عصــر 
ــوة«  ــني احلل ــة »ع ــيرة مبنطق ــي مس ــني، ف ــوم االثن الي
فــي األغــوار الشــمالية، مندديــن بانتهــاكات االحتــالل 
واملســتوطنني فــي املنطقــة، وردا علــى مســيرة دعــت 

ــة. ــتيطانية متطرف ــات اس ــا جماع له

ــود  ــاس محم ــي طوب ــح ف ــة فت ــر حرك ــني س ــال أم وق
رســالة  إليصــال  تهــدف  املســيرة  إن  صوافطــة 
لالحتــالل ومســتوطنيه، الذيــن يحاولــون فــرض وقائــع 
اســتيطانية علــى األرض، بــأن األغــوار فلســطينية.

وأكــد أن مئــات املواطنــني توافــدوا مــن كافــة مناطــق 
محافظــة طوبلــس للمشــاركة فــي املســيرة ورفعــوا 
ــن  ــر م ــدد كبي ــن ع ــم يتمك ــا ل ــطني، فيم ــم فلس عل

ــالل. ــز االحت ــبب حواج ــول بس ــن الوص ــني م املواطن

ــوة  ــني احلل ــرق ع ــت مف ــالل أغلق ــوات االحت ــت ق وكان
فــي  املواطنــني  مشــاركة  ملنــع  تياســير  وحاجــز 

املســيرة.145

احلكومــة تنفــذ 93 مشــروعا فــي قطــاع امليــاه والصرف 
الصحــي بتكلفــة 672 مليــون دوالر خــالل عامني

نفــذت احلكومــة 93 مشــروعا فــي قطــاع امليــاه      
ــالل  ــون دوالر خ ــة 672 ملي ــي بتكلف ــرف الصح والص

و2020.  2019 عامــي 

وقــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية إن مجلــس الــوزراء 
ــاه  ــة العــام 2020 خطــة إلنعــاش قطــاع املي ــر نهاي أق
والصــرف الصحــي، مكونــة مــن أربعــة جوانب: »إنشــاء 
شــركة ميــاه فلســطني التــي ســتقدم خدماتهــا لــكل 
ــدمي  ــي تق ــرذمة ف ــف الش ــطينية لوق ــي الفلس االراض
ــة، وانشــاء مرافــق خدمــات امليــاه  هــذه اخلدمــة احليوي

144  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
145  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

بــكل احملافظــات، والعمــل علــى موضــوع احلصــاد املائي، 
ــهل  ــا يس ــعيرة مب ــة بالتس ــا املتعلق ــالج القضاي وع

علــى املواطــن ويخفــف العــبء علــى احلكومــة«.

وأوضــح رئيــس الــوزراء فــي مقابلــة ضمــن فيلــم حــول 
ــزة،  ــاع غ ــة وقط ــي الضف ــي ف ــرف الصح ــاه والص املي
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــي مكت ــالم ف ــدة اإلع ــه وح أنتجت
ــهر:  ــذا الش ــادف ه ــذي يص ــة ال ــوم البيئ ــبة ي مبناس
»خــالل العامــني املاضيــني مت تنفيــذ عشــرات املشــاريع 
الراميــة إلــى تطويــر قطــاِع امليــاه والصــرف الصحــّي، 
باعتبــارِه قطاعــا حيويّــا ومحوريّــا لكافــة القطاعــات، 
ــة،  ش ــق املُهمَّ ــماة )ج(، واملناط ــق املس ــا املناط ــا فيه مب
ــذَت فــي قطــاع غــزة مــن  ــي نُفِّ ــك املشــاريع الت وكذل
أجــل مواجهــة الكارثــة اإلنســانية واحلصــار الــذي 

ــواردَه«. ــتنزف م ــاع ويس ــدد القط يه

واســتعرض الفيلــم عــددا مــن مشــاريع امليــاه والصرف 
الصحــي التــي عملــت عليهــا احلكومــة خــالل العامني 
ــاري  ــل وج ــني مكتم ــا ب ــغ عدده ــي بل ــني، والت املاضي
التنفيــذ 93 مشــروعا، وبتكلفــة اجماليــة جــاوزت 
672 مليــون دوالر، منهــا 49 مشــروعاً للميــاه بتكلفــة 
للصــرف  مشــروعا  و43  دوالر،   مليــون   230 تقــارب 

ــون دوالر. ــة 441 ملي ــة تقديري ــي بتكلف الصح

ــز  ــم »إن التركي ــازن غني ــاه م ــلطة املي ــس س ــال رئي وق
ــداف  ــذ اه ــى تنفي ــني كان عل ــني املاضي ــالل العام خ
اخلطــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع امليــاه والصــرف 
الصحــي بنــاء علــى اولويــات احلكومــة«، مشــيرا 
ــلطة  ــا س ــت به ــي قام ــالح الت ــة االص ــى ان »عملي إل
ــاري  ــرى ج ــدة وأخ ــة جدي ــرار أنظم ــملت اق ــاه ش املي
ــي  ــي حقيق ــاء مؤسس ــل بن ــن أج ــا، م ــل عليه العم
لقطــاع امليــاه لتكــون مؤسســاته قــادرة علــى القيــام 

بواجباتهــا واالســتجابة حلاجــات املواطنــني«.

ــة  ــة املركزي ــة املعاجل ــاريع: محط ــذه املش ــرز ه ــن أب وم
ــا  ــتفيد منه ــي يس ــس، والت ــان يون ــة خ ــي محافظ ف
ــروع  ــون دوالر، ومش ــة 57 ملي ــمة بتكلف ــف نس 217 أل
ــة غــزة،  ــة ملدين ــاه محــدودة الكمي ــة املي محطــة حتلي
ــة 15  ــمة بتكلف ــف نس ــه 400 أل ــتفيد من ــذي يس ال
مليــون دوالر، ومحطــة تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي 
فــي تياســير فــي محافظــة طوبــاس، الــذي يســتفيد 
منــه 50 ألف نســمة بتكلفــة 23 مليون دوالر، ومشــروع 
محطــة نابلــس الغربيــة، الــذي يســتفيد منــه 50 ألــف 
ــرف  ــروع الص ــورو، ومش ــون ي ــة 40 ملي ــمة بتكلف نس
الصحــي فــي باقــة الشــرقية والنــزالت فــي محافظــة 
طولكــرم، الــذي يســتفيد منــه 22 ألــف نســمة 
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ــون دوالر.146 ــة 6.7 ملي بتكلف

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــران  ــا بني 13 حتى 19 حزي ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

ــاري. اجل

ــا  وتقــدم »وفــا« فــي تقريرهــا الـــ)2018( رصــًدا وتوثيًق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
وعــدد  واملســموع،  واملكتــوب،  املرئــي،  اإلســرائيلي 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــات عل ــن الصفح م
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

نســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
علــى الفلســطينيني بشــكل عــام.

ــة  ــااًل للكاتب ــوم« مق ــرائيل الي ــرت صحيفة »إس ونش
ــتركة  ــة املش ــى القائم ــه عل ــرّض في ــن حت ــارة كوه س
ــي إطــار االســتهداف  ــن عــودة، ف ــب أمي ورئيســها النائ
املتواصــل ألعضــاء القائمــة فــي اإلعــالم اإلســرائيلي، 
وتوجيــه التهــم لهم بـــ »النفــاق« و«التلــّون« بدعوى أن 
هنــاك فــرق بــني مــا يقولونــه باللغــة العبريــة وبــني مــا 

ــة. ــه باللغــة العربي يقولون

ــذي يتحــول فــي  ــة: »...مثــل اإلنســان ال وتقــول الكاتب
منتصــف الليــل الــى ذئــب، هكــذا اميــن احملبــب بالعبرية 

يصبــح محرًّضــا خطيــرًا بالعربيــة«.

ــااًل  ــوت« مق ــوت آحرون ــة »يديع ــرت صحيف ــا نش كم
ــي  ــتيطان ف ــول االس ــون ح ــن كيم ــع ب ــب اليش للكات
شــمال الضفــة الغربيــة، يشــرعن فيــه الكاتــب 
ســرقة أراضــي الفلســطينيني مــن خــالل اللعــب علــى 
ــا. ــة ورؤيته ــي للدول ــه القوم ــارئ وانتمائ ــاعر الق مش

ــار«  ــؤرة »افيت ــاء ب ــى إنش ــب إل ــه الكات ــرق في ويتط
التابــع  صبيــح  جبــل  قمــة  علــى  اإلســتيطانية 
ــس.  ــوب نابل ــالن جن ــا وقب ــا وبيت ــدات يتم ــي بل ألراض
ــؤرة  ــي الب ــد ف ــتوطن متواج ــن مس ــب ع ــل الكات وينق
قولــه: »ال توجــد هنــا مســألة قانونــي أو غيــر قانونــي، 
ــن  ــودي، ولك ــعب اليه ــن الش ــي وط ــرائيل ه ــة إس دول
اليهــود ال يبنــون، ال يســمحون لنــا بــأن نقيــم بلــدات، 
والفلســطينيون يســيطرون علــى كل مناطــق )ج(. 
ــرق  ــد أي ف ــرائيل. ال يوج ــة إس ــة دول ــي قص ــار ه افيت

ــب«. ــل أبي ــني ت ــا وب بينه
146  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 مواقع التواصل االجتماعي

وتواصــل التحريــض اإلســرائيلي علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، حيــث كتــب عضــو الكنيســت عــن حــزب 
»الليكــود« يولــي ادلشــتاين علــى صفحتــه الرســمية 
ــد  ــني تعتم ــه: »ح ــاء في ــورًا ج ــبوك«، منش ــي »فيس ف
إرهــاب فــي احلكومــة، ال  احلكومــة علــى داعمــي 
عجــب ان تكــون الكنيســت دفيئــة ملظاهــر الكراهيــة 
ضــد إســرائيل ونشــر الســموم. كلــي فخــر انــه حــني 
ــاط  ــت بإحب ــت قم ــس الكنيس ــب رئي ــغلت منص ش
مؤمتــرات مشــابهة. دميقراطيــة – نعــم. دعــم اإلرهــاب 

ــت!«. ــي الكنيس ــس ف – لي

ــود«  ــزب »الليك ــن ح ــت ع ــو الكنيس ــب عض ــا كت كم
ورئيــس بلديــة االحتــالل فــي القــدس نيــر بــركات 
ــبوك«  ــي »فيس ــمية ف ــه الرس ــى صفحت ــورًا عل منش
ــتيطانية  ــالم« االس ــيرة األع ــمى »مس ــا تس ــم م لدع
فــي القــدس احملتلــة، جــاء فيــه: »مســيرة األعــالم هــي 
ــى  ــيادتنا عل ــز لس ــنوات وترم ــذ س ــة من ــادة قائم ع
القــدس. قمــت بدعــم املســيرة كرئيًســا لبلديــة 
ــدات  ــلم للتهدي ــن نستس ــوم – ل ــا الي ــدس وأيًض الق
وسنســتمر باالحتفــال فــي القــدس العاصمــة األبديــة 

ــودي«. ــعب اليه للش

وكتــب عضــو الكنيســت عــن حــزب »الليكــود« أوفيــر 
أكونيــس، منشــورًا حتريضًيــا علــى صفحتــه الرســمية 
فــي »فيســبوك« جــاء فيــه: »ال تقولــوا لــم نقــل لكــم: 
أرض إســرائيل بخطــر!!! افتتحــت يومــي األول كعضــو 
ــع  ــون. م ــوش عتصي ــي غ ــة ف ــي املعارض ــت ف كنيس
ــة  ــي الضف ــتيطان ف ــدة، االس ــة اجلدي ــام احلكوم قي
الغربيــة فــي خطــر حقيقــي. التــزم أن أعمــل كل مــا 
ــاب  ــة إره ــام دول ــط قي ــاط مخط ــعي إلحب ــي وس ف
ــي  ــتيطان وف ــي االس ــتمس ف ــي س ــطينية، والت فلس

ــرائيل«. ــة إس ــة لدول ــح األمني املصال

ــا«  ــزب »ميين ــن ح ــت ع ــو الكنيس ــرض عض ــا ح كم
عميحــاي شــيكلي علــى القائمــة املشــتركة، وكتــب 
ــع  ــبوك«: »لنض ــي »فيس ــمية ف ــه الرس ــى صفحت عل
ــة  ــاء القائم ــودة وأعض ــن ع ــا، أمي ــي نصابه ــور ف األم
ــة إســرائيل، مكانهــم فــي  املشــتركة هــم أعــداء دول
ــة  ــة عاقل ــت. وال أي دول ــي الكنيس ــس ف ــجن ولي الس
ــالم  ــع أع ــة ورف ــة العنيف ــوات االنتفاض ــتقبل دع س
العــدو دون ردة فعــل صارمــة. ســحب احلصانــة وحتقيــق 
ــض اآلن!«. ــة والتحري ــوى لالنتفاض ــبهة الدع ــي بش جنائ

ــة«  ــة الديني ــن »الصهيوني ــت ع ــو الكنيس ــا عض أم
ــه  ــى صفحت ــورًا عل ــب منش ــر، فكت ــن جفي ــار ب ايتم
ــى  ــي إطــار حتريضــه عل الرســمية فــي »فيســبوك« ف
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ــه:  ــاء في ــرّاح، ج ــيخ ج ــي الش ــي ح ــطينيني ف الفلس
»مــرة أخــرى أعمــال شــغب فــي حــي شــمعون الصديق 
ــبت  ــالل الس ــرب خ ــون ع ــام مخرب ــرّاح(. ق ــيخ ج )الش
أراقــب  عنــف.  بــكل  اليهــود  الســكان  مبهاجمــة 
التطــورات عــن كثــب ومحاولــة ســيطرة جهــات 
عربيــة، التــي تهاجــم اليهــود ويحاولــون طردهــم مــن 

أماكــن ســكناهم. )...(«.

كمــا كتــب الناشــط اليمينــي املتطــرف تســفي 
ــورًا  ــبوك« منش ــي »فيس ــه ف ــى صفحت ــوكوت عل س
ــا  ــة بيت ــي قري ــطينيني ف ــل الفلس ــى قت ــرّض عل يح
جنــوب نابلــس، عقــب استشــهاد الطفــل أحمــد زاهــي 
ــر  ــا، حض ــالل احتفالن ــه: »خ ــاء في ــة، ج ــي شمس بن
هــذا الفتــى إلــى افيتــار لقتــل اليهــود بواســطة عبــّوة 
ــوا  ــة واطلق ــوا العملي ــال احبط ــود األبط ــفة. اجلن ناس
النــار جتاهــه علــى الفــور بعــد أن قــام بقــذف العبــّوة 
الناســفة جتاههــم. فــي هــذه املناســبة نقــدم الكثيــر 
ــي  ــون ف ــن يعيش ــال الذي ــود األبط ــرام للجن ــن االحت م

ــف. )...(«. ــهر ونص ــذ ش ــا من ــتحيل هنّ ــع مس واق

القنوات التلفزيونية

ضمــن برنامــج »احلقيقــة مــع ايالنــا ديــان«، بثــت القناة 
ــام«،  ــة االنتق ــي »ليل ــم الوثائق ــرائيلية الفيل 12 اإلس
ــم  ــن قتله ــالل ع ــود االحت ــهادات جلن ــل ش ــذي ينق وال
ــط  ــطينية، فق ــة الفلس ــزة األمني ــن األجه ــراد م ألف

ــطينيون. ــم فلس ألنه

وضمــن برنامــج »مــن اجلانــب اآلخــر مــع جــاي زوهــار« 
ــام  ــة نوع ــت املمثل ــكان«، قدم ــاة »م ــه قن ــذي تبث ال
شوســتر الياســي مداخلــة حــول األخويــن منــى 
ومحمــد الكــرد مــن حــي الشــيخ جــرّاح فــي القــدس 
احملتلــة، تطرقــت خاللهــا العتقــال قــوات االحتــالل ملنى، 

ــة.147 ــن عاملي ــة تضام ــا حلمل ــّول اعتقاله ــف حت وكي

ــاح  ــات والكف ــي الثب ــوذج ف ــا من ــح«: بيت “فت
ــه ــز ب ــر ونعت نفخ

عّبــرت حركــة »فتــح« عــن فخرهــا واعتزازهــا بصمــود 
ومقاومــة وكفــاح أبنــاء شــعبنا وأهلنــا فــي بلــدة بيتــا 

جنــوب نابلــس.

وقــال عضــو اجمللــس الثــوري، املتحــدث الرســمي باســم 
حركــة فتــح أســامة القواســمي، إن مــا يقــوم بــه أبناء 
شــعبنا فــي بيتــا، منــوذج فــي الثبــات والكفــاح، علــى 
ــود  ــاب العم ــراح وب ــيخ ج ــر والش ــان األحم ــى اخل خط

وبوابــات األقصــى، وغــزة هاشــم

147  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأكــد أن شــعبنا موحــد خلــف هــذا النهــج الكفاحــي 
ونظــام  اإلســرائيلي  لالحتــالل  واملقــاوم  الرافــض 
ــى  ــرائيل عل ــه إس ــذي تفرض ــري، ال ــد العنص االبارتهاي

ــعبنا.148 ش

االحتال يعتقل 5 مواطنن في رام اهلل

 اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم االثنــني، 5 
مواطنــني فــي رام اهلل.

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــر  ــاد جب ــي، وإي ــمير عاص ــالء س ــن: ع ــت كال م اعتقل
عاصــي، ومحمــد صالــح موســى مــن بلــدة بيــت لقيــا 

ــها. ــم، وتفتيش ــم منازله ــب ده ــك عق ــا، وذل غربً

ــد  ــن محم ــني أمي ــوات املواطن ــك الق ــت تل ــا اعتقل كم
ــرق  ــدوم ش ــر ق ــن كف ــي م ــر عل ــي طاه ــي، وزاه عل
قلقيليــة، وذلــك علــى حاجــز طيــار أقامته علــى مدخل 

ــرب رام اهلل.149 ــمال غ ــو ش ــة بيتلل قري

الثاثاء 2021/6/22

االحتــالل يواصــل انتهاكاتــه: اعتقــال 37 مواطنــا 
واقتحــام »لألقصــى« وإخطــارات بهــدم 21 منــزال

ــتوطنون،  ــرائيلي، واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
اليــوم الثالثــاء، انتهاكاتهــم بحــق أبنــاء شــعبنا 
ومقدســاتهم وممتلكاتهــم، فشــن جنــود االحتــالل 
متفرقــة  أنحــاء  فــي  واســعة  اعتقــاالت  حملــة 
بالضفــة، وأجبــروا مقدســيا علــى هــدم منزلــه، 
وأخطــروا بهــدم 21 منــزال شــرق نابلــس، فيمــا واصــل 
املســتوطنون اقتحامهــم للمســجد األقصــى املبــارك، 

ــراح. ــيخ ج ــي الش ــى أهال ــداء عل واالعت

اعتقال 73 مواطنا من الضفة

وفــي محافظــة جنــني، أصيــب يوســف إيــاد عطاطــرة 
جــدار  قــرب  بالقــدم،  االحتــالل  عاما( برصــاص   32(
ــني  ــة عان ــي قري ــى أراض ــام عل ــري املق ــل العنص الفص
ــة )56  ــو فرح ــد أب ــل مج ــرض العام ــا تع ــا، فيم غرب
عامــا(، مــن قريــة اجللمــة شــمال شــرق جنــني لرضوض 
وكســور، أثناء مطاردتــه مــن قبــل قــوات االحتــالل 
ــة،  ــي القري ــوق أراض ــام ف ــل املق ــدار الفص ــاذاة ج مبح

ــا. ــرى اعتقالهم وج

 كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل كال من: محمــد محمود 
اجلعفــر، وبــدر محمــود مــالح مــن مدينــة جنــني، وهيثم 

148  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
149  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــح الكفرينــي، ومصعــب جعايصــة، وأمــني  احلــاج صال
زيــدان خــازم وجنلــه عبــد الرحمــن مــن مخيــم جنــني، 
ــم  ــا عقــب ده ــة غربً ــري فريحــات مــن رمان ــرح صب وف

منــازل ذويهــم وتفتيشــها.

ــا  ــالل 14 مواطن ــوات االحت ــت ق ــلفيت، اعتقل ــي س وف
ــار  ــقاء عم ــم: األش ــان، وه ــي حس ــراوة بن ــدة ق ــن بل م
وعكرمــة وعمــران عزيــز مرعــي، وأيــوب أحمــد مرعــي، 
ورمــزي مرعــي، وســائد عاصــي، وأحمــد مهيــب مرعــي، 
وأنــس عزمــي مرعــي، ويحيــى عزمــي مرعــي، ومجاهــد 
مرعــي، واألشــقاء محمــد أمــني مرعــي، وعبــد الرحمــن 
ــر  ــف زهي ــي، وعاص ــني مرع ــم أم ــي، وابراهي ــني مرع أم

ريــان.

وفــي طولكــرم، اعتقلــت الشــقيقني عمــار )30 عامــا(، 
ــة  ــد مداهم ــا(، بع ــرة )28 عام ــو زه ــي أب ــى عل ويحي

ــرقًا. ــة ش ــة ذنّاب ــي ضاحي ــا ف منزليهم

وفــي القــدس، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة ســلوان، 
ــازل، وفتشــتها، واعتقلــت كال  وداهمــت عــددا مــن املن
مــن: زاهــر دبعــي، وخلــدون ســرحان، وجهــاد أبــو رمــوز، 
وأميــر قراعــني، وحربــي الرجبــي، وأيــوب الرجبــي، وناصــر 
ــون،  ــد زيت ــر أحم ــة، وماه ــو جنم ــيم أب ــة، ونس ــو جنم أب
ــطي،  ــزن الباس ــي، وي ــران الرجب ــث، ومه ــم غي وابراهي
ــظ  ــل محاف ــا( جن ــث )20 عام ــؤي غي ــت ل ــا اعتقل كم
القــدس عدنــان غيــث، بعــد اســتدعائه للتحقيــق فــي 

مركــز املســكوبية.

واســتدعت قــوات االحتــالل الشــاب محمــد أديــب 
موســى )34 عامــا( مــن بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت حلــم، 

ــه . ــه، وتفتيش ــم منزل ــد ده ــا، بع ــة مخابراته ملقابل

إجبــار مقدســي علــى هــدم منزلــه وإخطــارات بالهــدم 
فــي نابلــس وبيــت حلــم

ففــي القــدس، أجبــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، 
املواطــن عبــد الرحمــن أحمــد عبيــد علــى هــدم بنايتــه 
املكونــة مــن 3 طوابــق فــي بلــدة العيســوية، بالقــدس 

. حملتلة ا

بالهــدم،  منــزال   21 نحــو  أخطــرت  نابلــس،  وفــي 
ــرق  ــب ش ــدة روجي ــي بل ــاء، ف ــد اإلنش ــجدا قي ومس

احملافظــة.

ــى  ــد عيس ــن محم ــرت املواط ــم أخط ــت حل ــي بي وف
الشــولي بهــدم منزلــه قيــد اإلنشــاء وبركــس لتربيــة 

ــم. ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــي بل ــية ف املاش

ــراح  ــيخ ج ــى« والش ــون »األقص ــتوطنون يقتحم مس

ــل ــي اخللي ــن ف ــى مواط ــدون عل ويعت

واقتحــم 80 مســتوطنا، بقيــادة املتطــرف »يهــودا 
املبــارك، بحمايــة مــن  غليــك، املســجد األقصــى 
شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، عبــر بــاب املغاربــة علــى 
ــي  ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ــات، ونف ــكل مجموع ش

ــلة. ــاب السلس ــن ب ــادروه م ــى أن غ ــه، إل باحات

الشــيخ جــراح  اقتحــم مســتوطنون، حــي  كمــا 
ــة،  ــدس احملتل ــي الق ــوة ف ــكانه بالق ــالء س ــدد بإخ امله
االحتــالل، وهــددوا ســكان 3  قــوات  حتــت حمايــة 
منــازل باإلخــالء، تعــود لعائــالت ذيــاب والكــرد وقاســم، 
ــي  ــط ف ــى الناش ــالل عل ــوات االحت ــدت ق ــا اعت فيم
احلي صالــح ذيــاب بالضــرب بعــد اقتحــام منزلــه.

كذلــك، اعتــدى مســتوطنون علــى الســائق جبــر علــي 
ــي  ــق زراع ــق طري ــي ش ــه ف ــاء عمل ــتات، أثن ــد ش عب
فــي منطقــة خلــة الضبــع مبســافر يطــا جنــوب 
اخلليــل، وحطمــوا الـــ »باجــر«، كمــا قطعــوا أســالكا، 

وأتلفوا خــزان وقــود وإطــارات.150

ــن  ــالن ع ــطني«: اإلع ــال فلس ــات عم ــل« و«نقاب ”العم
ســرقة اســرائيل لعمالنــا هــو جــزء يســير ممــا يجــري 

ــم بحقه

ــطني،  ــال فلس ــات عم ــاد نقاب ــل واحت ــدت وزارة العم أك
اليــوم الثالثــاء، أن مــا ورد فــي تقريــر صحيفــة هآرتــس 
اإلســرائيلية حول نهــب إســرائيل عشــرات ماليــني 
الشــواقل مــن العمــال الفلســطينيني،  »جــزء يســير 

ــا فــي أراضــي عــام 1948”. ــه عمالن ــا يتعــرض ل مم

ــداوي،  ــي مه ــل رام ــم وزارة العم ــق باس ــح الناط وأوض
لـ«وفــا«، أن هــذه املعلومــات تؤكــد مــا مت التحذيــر منــه 
هنــاك  فلســطينية، بأن  ســابًقا  كوزارة  وحكومة 
ــة  ــن محفظ ــرقتها م ــم س ــواقل يت ــن الش ــني م مالي
القطاعــات  مختلــف  فــي  الفلســطيني  العامــل 
الصحيــة والرفاهيــة وأيًضــا عبــر سماســرة التصاريــح 

ــوزارة. ــه ال ــذي جرّمت ال

وأضــاف: نحــن جنــد أن هــذه املعلومــات مســاندة أيًضــا 
ملــا مت كشــفه فــي تقريــر االحتــاد الدولــي للنقابــات الذي 
ــة االنتهــاكات التــي  مت إصــداره قبــل شــهر وأكــد حال
يتعــرض لهــا العامــل الفلســطيني داخــل أراضــي عــام 
1948، خاصــًة فــي مجالــي الصحــة والســالمة املهنية 

وأيًضــا فــي اجلانــب املالــي.

مــن  بالعديــد  تقــوم  العمــل  وزارة  أن  الــى  وأشــار 
ــول  ــطينيني ح ــال الفلس ــة للعم ــطة التوعوي األنش
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احلقــوق املترتبــة لهــم، ومت تشــكيل فريــق قانونــي 
ــة  ــل املطالب ــن أج ــال م ــا العم ــي قضاي ــص ف متخص
ــم  ــأن يت ــا، وب ــة كورون ــد جائح ــة بع ــم، خاص بحقوقه
معاملــة العامــل الفلســطيني كالعامــل اإلســرائيلي 

ــوق. ــث احلق ــن حي م

ــي  ــادرة ف ــات الص ــال املعلوم ــيتم إرس ــه س ــني أن وب
تقريــر »هآرتــس« الــى منظمــة العمــل الدوليــة كدليل 
واضــح علــى االنتهــاكات التــي حتدثنــا بهــا فــي هــذا 

ــوص. اخلص

ــال  ــات عم ــاد نقاب ــام الحت ــني الع ــد األم ــن جهته، أك م
فلســطني شــاهر ســعد، أن هــذه املعلومــات جــزء 
ــن  ــطيني م ــل الفلس ــه العام ــرض ل ــا يتع ــير مم يس
انتهــاكات، مشــيرًا إلــى أن العمــال الفلســطينيني 

ــا. ــم إنكاره ــرة يت ــة كثي ــوق مالي ــم حق له

ــا  ــد م ــر يؤك ــي التقري ــا ورد ف ــى أن م ــعد إل ــار س وأش
ــت حتضــر  ــي كان ــق الت ــة تقصــي احلقائ ــاه للجن قدمن
ــة. ــات الدولي ــة أو النقاب ــل الدولي ــة العم ــن منظم ع

وأكــد وجــود مــا ال يقــل عــن 18 مليــار شــيقل 
ــة مــن حــق العمــال الفلســطينيني ومت  أمــوال تراكمي
خصمهــا وتوجــد فــي اخلزينــة اإلســرائيلية، الفًتــا إلــى 
أن إســرائيل ترفــض احلديث فــي هــذا املوضــوع بالرغــم 
ــة  ــي »اتفاقي ــوال ف ــذه األم ــادة ه ــه مت إدراج إع ــن أن م

ــغ. ــد أي مبل ــم تع ــرائيل ل ــن اس ــس«، ولك باري

وأوضــح أن اســرائيل لديهــا قــرار بالكنيســت منــذ عــام 
1970 بالقيــام بخصومــات علــى العمال الفلســطينيني 
ــن  ــرائيلية، ولك ــات اإلس ــي النقاب ــم ف ــم دمجه وأن يت
ــح  ــا لصال ــتغل نقابًي ــم يس ــا ول ــتغل مالًي ــرار اس الق

العمــال.

وأضــاف ســعد: »علــى مــدار الســنوات اخلمســني 
املاضيــة كان العامــل الفلســطيني يدافــع عــن حقــه 
بشــكل فــردي وليــس بشــكل جماعي، وهــذا املوضــوع 
مت بحثــه كثيــرًا مــع جهــات دوليــة بهــدف إعــادة هــذه 

ــك”. ــوا ذل ــرائيليني رفض ــن اإلس ــوال، لك األم

وتابــع: »كمــا ترفــض حكومــة االحتــالل متثيــل العمــال 
ــام 1970  ــذ ع ــطينية، فمن ــات الفلس ــل النقاب ــن قب م
رفضــت االعتــراف بالنقابــات الفلســطينية، كمــا رفض 
الهســتدروت االعتــراف بهــم والقبــول بتمثيلهــم 
نقابًيــا، بــل تدخــل فقــط فــي اجلانــب املالــي ومت اخلصــم 

علــى العمــال”.

وأوضــح أن االحتــاد يقــّدر األموال التــي مت ســرقتها مــن 
العمــال الفلســطينيني بنحــو 450 مليــون شــيقل منذ 

ــم  ــال حلقوقه ــدان العم ــب فق ــى جان ــني، إل ــك احل ذل
نتيجــة تدخــل النقابــات اإلســرائيلية لصالــح املشــّغل 

اإلســرائيلي.

وكانــت صحيفــة »هآرتــس« قــد نشــرت تقريــرًا، اليــوم 
الثالثــاء، حــول نهب إســرائيل عشــرات ماليني الشــواقل 
ــني  ــدار اخلمس ــى م ــطينيني، عل ــال الفلس ــن العم م
ــا املاضيــة، مــن خــالل خصــم مبلــغ مــن رواتبهــم. عاًم

وأشــار التقريــر إلــى أن »احملكمــة املركزيــة فــي القــدس 
ــون،  ــا للقان ــغ كان مخالًف ــذه املبال ــم ه ــررت أن خص ق
ــن  ــها م ــت نفس ــرائيلية أعف ــلطات اإلس ــن الس لك
ــذي  ــاء ال ــعار اإلنه ــالل إش ــن خ ــال م ــض العم تعوي

ــة”. ــى احملكم ــه إل قدمت

وأوضــح التقريــر أن »احلكومــة اإلســرائيلية كانــت 
قــد قــررت فــي العــام 1970، خصــم بــدل رعايــة 
بنســبة 0.75% مــن رواتــب العمــال الفلســطينيني فــي 
الزراعــة وحولــت األمــوال إلــى نقابــة العمــال العامــة 
)الهســتدروت(. ورغــم أن هــذا اإلجــراء اســتمر 50 عاًمــا، 
ــي  ــا ف ــوا طرًف ــم يكون ــطينيني ل ــال الفلس إال أن العم
اتفــاق جماعــي بهــذا اخلصــوص، كمــا أنهــم لــم 
يكونــوا أعضــاء فــي الهســتدروت، ولذلــك فــإن اخلصــم 
ــب”. ــة الرات ــون حماي ــب قان ــون مبوج ــا للقان كان مخالًف

ــغ  ــى أن هــذه املبال وأشــارت »هآرتــس« فــي تقريرهــا إل
ــطينيني،  ــال الفلس ــرات آالف العم ــن عش ــت م ُخصم
ــنويًا،  ــواقل س ــني الش ــرات مالي ــا عش ــت قيمته وبلغ
ــف  ــكل مخال ــتدروت بش ــى الهس ــا إل ــرى حتويله وج
آالف  بعشــرات  غرامــات،  ُفرضــت  كمــا  للقانــون، 
الشــواقل، علــى املشــّغلني الذيــن لــم يخصمــوا هــذه 

ــم.151 ــب عماله ــن روات ــغ م املبال

الصالــح: ســنعمل بشــكل عاجــل علــى تنفيــذ 
مشــاريع تطويريــة فــي منطقــة جبــل صبيــح

مواجهــة  متقدما فــي  أمنوذجــا  متثــل  -”بيتــا« 
ني ســتيطا ال ا سع  لتو ا

ــوزارة  ــح إن ال ــدي الصال ــي مج ــم احملل ــر احلك ــال وزي  ق
ســتعمل بشــكل فــوري وعاجــل علــى تنفيــذ مشــروع 
تعبيــد الطــرق الواصلــة جلبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا 
جنــوب نابلــس، وايصــال امليــاه والكهربــاء إلــى املنطقة، 
مــن أجــل تســهيل وصــول املواطنــني ألراضيهــم 
ومتكينهــم مــن االســتفادة منهــا واســتغاللها واحلفاظ 

ــا. ــا وحمايته عليه

وأضــاف الصالــح خــالل زيارتــه، اليــوم الثالثــاء، محيــط 
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ــي  ــم احملل ــة احلك ــر مديري ــة مدي ــح برفق ــل صبي جب
فــي نابلــس خالــد اشــتية وأمــني ســر حركــة »فتــح« 
ــر  ــن تّدخ ــوزارة ل ــدان، أن ال ــد حم ــس محم ــم نابل إقلي
ــا  أي جهــد فــي ســبيل دعــم املواطنــني فــي بلــدة بيت
وتقــدمي كافــة أشــكال الدعــم واملســاعدة لهــم وتعزيز 

صمودهــم فــي أراضيهــم.

ــاء  ــارة بأعض ــالل الزي ــي خ ــم احملل ــر احلك ــى وزي والتق
ــدة. ــي البل ــن أهال ــدد م ــا« وع ــدي »بيت ــس بل مجل

وقــال إن »بلــدة بيتــا مُتثــل أمنوذًجــا متقدًمــا فــي 
فــي  وبخاصــة  االســتيطاني،  التوّســع  مواجهــة 
ــي  ــدة األهال ــيًدا بوح ــة«، مش ــح والعرم ــي صبي جبل
وصمودهــم وتضحياتهــم فــي ســبيل حتريــر أراضيهــم 
واحلفــاظ عليهــا وحمايتهــا مــن األطماع االســتيطانية 

التوســعية.

وأضــاف: »هــذا النمــوذج احلــي والفّعــال فــي مواجهــة 
ــم  ــب أن يعّم ــا، يج ــي بيت ــتيطانية ف ــاع االس األطم
ــوال  ــق وص ــدات واملناط ــة البل ــي كاف ــه ف ــذى ب ويحت
حلمايــة األراضــي واحلفــاظ عليهــا ووقــف التوّســع 
ــة  ــة اجلبه ــب تقوي ــذي يتطل ــر ال ــتيطاني، األم االس
ــى  ــوال ال ــة وص ــدة الوطني ــك بالوح ــة والتمس الداخلي

ــتقالل«.152 ــة واالس ــق احلري حتقي

ــن  ــرات ماي ــت عش ــرائيل نهب ــس«: إس “هآرت
ــطينين ــال الفلس ــن العم ــواقل م الش

نهبــت إســرائيل عشــرات ماليــني الشــواقل مــن 
ــا  ــني عاًم ــدار اخلمس ــى م ــطينيني، عل ــال الفلس العم
املاضيــة، مــن خــالل خصــم مبلــغ مــن رواتبهــم، وفًقــا 
ــس«  ــة »هآرت ــاء، صحيف ــوم الثالث ــرته، الي ــر نش لتقري

اإلســرائيلية.

وأشــار التقريــر إلــى أن »احملكمــة املركزيــة فــي القــدس 
ــون،  ــا للقان ــغ كان مخالًف ــذه املبال ــم ه ــررت أن خص ق
ــن  ــها م ــت نفس ــرائيلية أعف ــلطات اإلس ــن الس لك
ــذي  ــاء ال ــعار اإلنه ــالل إش ــن خ ــال م ــض العم تعوي

ــة”. ــى احملكم ــه إل قدمت

وأوضــح التقريــر أن »احلكومــة اإلســرائيلية كانــت 
قــد قــررت فــي العــام 1970، خصــم بــدل رعايــة 
بنســبة 0.75% مــن رواتــب العمــال الفلســطينيني فــي 
الزراعــة وحولــت األمــوال إلــى نقابــة العمــال العامــة 
)الهســتدروت(. ورغــم أن هــذا اإلجــراء اســتمر 50 عاًمــا، 
ــي  ــا ف ــوا طرًف ــم يكون ــطينيني ل ــال الفلس إال أن العم
اتفــاق جماعــي بهــذا اخلصــوص، كمــا أنهــم لــم 
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يكونــوا أعضــاء فــي الهســتدروت، ولذلــك فــإن اخلصــم 
ــب”. ــة الرات ــون حماي ــب قان ــون مبوج ــا للقان كان مخالًف

ــغ  ــى أن هــذه املبال وأشــارت »هآرتــس« فــي تقريرهــا إل
ــطينيني،  ــال الفلس ــرات آالف العم ــن عش ــت م ُخصم
ــنويًا،  ــواقل س ــني الش ــرات مالي ــا عش ــت قيمته وبلغ
ــف  ــكل مخال ــتدروت بش ــى الهس ــا إل ــرى حتويله وج
آالف  بعشــرات  غرامــات،  ُفرضــت  كمــا  للقانــون، 
الشــواقل، علــى املشــّغلني الذيــن لــم يخصمــوا هــذه 

ــم”. ــب عماله ــن روات ــغ م املبال

وفــي العــام املاضــي، قدمــت جمعيتــا »مًعــا« و«عنــوان 
ــمى  ــا تس ــى م ــراء إل ــذا اإلج ــد ه ــوى ض ــل« دع العام
»محكمــة العمــل القطريــة اإلســرائيلية«، جــاء فيهــا 
أن »العمــال الفلســطينيني لــم يحصلــوا علــى مقابــل 
للمبالــغ الطائلــة التــي دفعوهــا، إذ أن الســلطات 
العمــال  نقابــات  باحتــاد  تعتــرف  ال  اإلســرائيلية 
الفلســطينيني، وفيمــا لــم تســمح الهســتدروت بــأي 
ــاء  ــوا أعض ــأن يكون ــطينيني ب ــال الفلس ــكل للعم ش

ــا”. فيه

ونقــل التقريــر عــن مصدر فــي جمعيــة »مًعــا« قوله إن 
»األمــر بــرز فــي الســنوات األخيــرة، إثــر حــوادث العمــل 
اخلطيــرة التــي تعــرض لهــا عمــال بنــاء فلســطينيون، 
ــى  ــى عل ــة أو حت ــدل رعاي ــى ب ــوا عل مــن دون أن يحصل

عــالج طبــي مالئــم”.

وفــي أعقــاب تقــدمي الدعــوى، أعلنــت مــا تســمى 
األول  كانــون  فــي  والهجــرة«،  الســكان  »ســلطة 
ــال  ــن العم ــغ م ــة املبال ــتوقف جباي ــا س ــي، أنه املاض
ــوال  ــذه األم ــم ه ــني أن خص ــه تب ــطينيني، إال أن الفلس
متواصــل حتــى اليــوم، وفًقــا ملــا كشــفته »هآرتــس”.

وقالــت »ســلطة الســكان« فــي تعقيــب للصحيفــة إن 
»خصــم بــدل رعايــة مــن رواتــب عمــال فلســطينيني ال 
ينفــذ بواســطتها منــذ أكثــر مــن ســنة، وأي مشــّغل 
مطالــب بتحويــل األمــوال مباشــرة إلــى النقابــة التــي 

ينتمــي إليهــا العامــل”.

ــت  ــا »جب ــتدروت« بأنه ــت »الهس ــا، عقب ــن جهته م
مبوجــب القانــون وتواصــل اجلبايــة مبوجــب قانــون بــدل 
العضويــة مــن العمــال الفلسطينيني...وستســتمر 
فــي العمــل والدفــاع عــن العمــال الفلســطينيني 

واالهتمــام بحقوقهــم”.

وأوضحــت الصحيفــة أن تعقيــب الهســتدروت يتطــرق 
إلــى جبايــة بــدل عضويــة مــع اتفــاق جماعــي، فيمــا 
اخلصــم مــن رواتــب العمــال الفلســطينيني الــذي 
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ــة«،  ــدل رعاي ــي هــو »ب ــر قانون ــه غي ــرت احملكمــة بأن أق
ــر  ــون التقري ــى مضم ــرق إل ــم تط ــتدروت ل أي أن الهس

ــطينيني. ــال الفلس ــن العم ــوال م ــب أم ــول نه ح

وفــي نيســان املاضــي، توجهــت جمعيــة »عنــوان 
العامــل« إلــى »ســلطة الســكان« املســؤولة عــن 
الفلســطينيني،  الرواتــب للعمــال  إصــدار قســائم 
بشــأن حــذف ســنوات األقدميــة مــن قســيمة الراتــب 
لـــ15 ألــف عامــل فلســطيني فــي قطــاع البنــاء. وتبني 
أنــه مت حــذف بنــد األقدميــة منــذ مطلــع العــام احلالــي، 
وبــدال منهــا ذُكــر أن بدايــة العمــل كانــت فــي األول مــن 

ــي 2021. ــون الثان كان

وحــذف األقدميــة فــي العمــل، يعنــي حــذف اإلجــازات 
املرضيــة وأيــام العطــل وخفــض الراتــب، إذ أن ســنوات 
األقدميــة فــي قطــاع البنــاء تشــكّل عامــال هاًمــا فــي 

احتســاب الراتــب.

وادعــت اإلذاعــة اإلســرائيلية »كان« اليــوم الثالثــاء 
ــة  ــي منظوم ــل ف ــة خل ــاء »نتيج ــذف ج ــذا احل ــأن ه ب
حواســيب الدولــة بعــد دخــول إصالحــات فــي تشــغيل 

ــذ”. ــز التنفي ــى حي ــطينيني إل ــال الفلس العم

يذكــر أنــه وفًقــا جلهاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني، 
يصــل عــدد العمــال الفلســطينيني فــي أراضــي الـــ48 

إلــى أكثــر مــن 100 ألــف عامــل.153

”األونــروا« تطلــق نــداء للمســاعدة اإلنســانية والتعافي 
املبكــر لقطــاع غــزة بقيمــة 164 مليــون دوالر

وتشــغيل  إلغاثــة  املتحــدة  األمم  وكالــة  أطلقــت 
الالجئــني الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى »األونــروا« 
ــن  ــر م ــي املبك ــانية والتعاف ــاعدة اإلنس ــداًء للمس ن
أجــل قطــاع غــزة بقيمــة 164 مليــون دوالر، فــي أعقــاب 
ــار مــن العــام  ــي أي ــي وقعــت ف ــة الت األعمــال العدائي

ــاري. اجل

وأوضحــت »األونــروا« فــي بيــان، اليــوم الثالثــاء، أن هــذا 
ــة  ــداء احملــدث يتضمــن إجــراءات االســتجابة الفوري الن
ــزة  ــي غ ــروا« ف ــا »األون ــي نفذته ــوارئ الت ــاالت الط حل
ــني 10- ــة ب ــرة الواقع ــالل الفت ــة خ ــة الغربي والضف

ــر  ــي املبك ــات التعاف ــى احتياج ــة إل ــار، باإلضاف 31 أي
لالجئــني فــي غــزة والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القدس 
ــى  ــيرة إل ــون األول 2021، مش ــى 31 كان ــرقية، حت الش
ــي  ــل األول ــداء العاج ــل الن ــل مح ــداء يح ــذا الن أن ه
ــار 2021. ــي 19 أي ــدر ف ــذي ص ــون دوالر، وال ــغ 38 ملي البال

ــي: »إن  ــب الزارين ــروا فيلي ــام لألون ــوض الع ــال املف وق
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ــا  ــطني – كم ــي فلس ــى الجئ ــراع عل ــذا الص ــر ه تأثي
هــي جــوالت العنــف الثــالث الســابقة - كان مدمــرا«، 
مضيفــا أن »الصدمــة التــي عانــى منهــا ســكان غــزة، 
مبــا فــي ذلــك حوالــي 1,4 مليــون الجــئ مــن فلســطني، 

ــة«. ــرة طويل ــردد لفت سيســتمر صداهــا فــي الت

وذكــرت »األونروا«، أن الضربــات اجلويــة فــي قطــاع غــزة 
قــد تســببت بإحلــاق أضــرار جســيمة بالبنيــة التحتيــة 
ــروا«،  ــآت »األون ــازل، ومنش ــك املن ــي ذل ــا ف ــة، مب املادي
ــات  ــي مخيم ــي ف ــرف الصح ــاه والص ــبكات املي وش
ــة  ــت مبثاب ــآتها التي كان ــة أن منش ــني، موضح الالجئ
ــرار،  ــت ألض ــد تعرض ــوارئ ق ــة للط ــئ مخصص مالج
ــون  ــخص يبحث ــى 71,000 ش ــل إل ــا يص ــث كان م حي
عــن مــأوى فــي ذروة الصــراع. وكمــا هــو احلــال فــي 23 
أيــار، يقــدر بــأن حوالــي 7,500 الجــئ مــن فلســطني ال 
ــع  ــون م ــخصا يحتم ــم 7150 ش ــني، منه ــون نازح يزال
األقــارب واألصدقــاء، ومــا يقــرب مــن 350 فــردا ال يزالــون 
ــروا فــي جباليــا ومخيــم  فــي مدرســتني تابعتــني لألون

ــاطئ. الش

وأشــارت فــي بيانهــا إلــى أن هــذا النــداء يحــّدد 
ــاعدات  ــئ، واملس ــارئ للمالج ــالح الط ــات اإلص احتياج
ــة  ــات الطارئ ــة واإلصالح ــالت النازح ــانية للعائ اإلنس
ــتكون  ــا، س ــوث، وأيض ــة الغ ــآت وكال ــة منش وصيان
هنــاك حاجــة إلــى أمــوال لدعــم إعانــات اإليجــار 
بشــكل مؤقــت لعائــالت الجئــي فلســطني الذيــن 
ــى  ــك عل ــررت وذل ــل أو تض ــاكنهم بالكام ــرت مس دم

ــي. ــأوى االنتقال ــة للم ــات نقدي ــكل معون ش

ــي  ــن مواطن ــق م ــدد مقل ــر ع ــان، يظه ــب البي وحس
ــية  ــدية ونفس ــات جس ــال، عالم ــة األطف ــزة، وخاص غ
علــى الضيــق الشــديد وهــم معرضــون خلطــر اإلصابــة 
باضطرابــات نفســية. يحــدد النــداء األمــوال املطلوبــة 
النفســي  واإلســناد  العقليــة  الصحــة  ألنشــطة 
االجتماعــي، مبــا فــي ذلــك األنشــطة الترفيهيــة 
واخملففــة للتوتــر والتــي تشــتد احلاجــة إليهــا فــي بيئــة 
ــة  ــية االجتماعي ــاعدة النفس ــب املس ــى جان ــة، إل آمن
واإلحــاالت إلــى خدمــات الصحــة العقليــة األكثــر 
ــاك حاجــة لهــا. ســيتم  ــت هن تخصصــا، حيثمــا كان
ــا بعــد  ــة وأنشــطة م ــرح الصيفي ــم أســابيع امل تنظي

ــل. ــى 150,000 طف ــل إل ــا يص ــة مل املدرس

ونوهــت إلــى احلاجــة لتمويــل آخــر للتعليــم فــي حاالت 
ــتعداد  ــة واالس ــة، واحلماي ــة البيئي ــوارئ، والصح الط
للطــوارئ، مجــددة التأكيــد علــى أن تنفيــذ األنشــطة 
ــق  ــب التدف ــزة يتطل ــي غ ــار ف ــادة اإلعم ــة بإع املتعلق
الســلس للبضائــع واملــواد مــن خــالل نقطــة الدخــول 
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الوحيــدة اخملصصــة، وهــي معبــر كــرم أبــو ســالم.

ــا  ــي قدم ــروا« للمض ــتعداد »األون ــي اس ــدى الزارين وأب
فــي جهــود التعافــي الضخمــة فــي الوقــت املناســب 
ــاد  ــى أن االعتم ــيرا إل ــة، مش ــة وآمن ــة فعال وبطريق
الســخي يأتــي مــن شــركائنا لتنفيــذ جميــع مشــاريع 
واحلمايــة  اإلنســانية  واملســاعدة  اإلعمــار  إعــادة 

ــل«.154 ــداء العاج ــذا الن ــي ه ــة ف ــة املوضح الضروري

مــن  ألفــا   16 تهــدد  أملانيــة  إعالميــة  مؤسســة 
موظفيهــا ملعارضتهــم رفــع علــم إســرائيل فــي 

مقرهــا

 نشــرت مواقــع تواصــل اجتماعــي أملانيــة، حادثــة 
حصلــت لــدى مؤسســة أكســل شــبرينغر اإلعالميــة، 
تهديــدات  أصــدر  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أن 
للموظفــني الذيــن احتجــوا علــى رفــع علــم إســرائيل 

ــني. ــي برل ــة ف ــر املؤسس ــام مق ــم أم ضخ

ومنــذ االعتــداءات اإلســرائيلية األخيــرة علــى غــزة فــي 
ــع  ــورة برف ــة املذك ــت املؤسس ــي قام ــو املاض ــار/ ماي أي
ــا  ــق مل ــا املطل ــن تضامنه ــراب ع ــرائيل لإلع ــم إس عل
ــا كان  ــو م ــرائيلي، وه ــالل اإلس ــوات االحت ــه ق ــوم ب تق
ــة  ــة الداعم ــا اإلعالمي ــر تغطيته ــا عب ــا أيض واضح
ــة رفــع العلــم حفيظــة  ــارت حادث إلســرائيل، حيــث أث
بعــض املوظفــني األملــان، وفــق مــا أوردتــه مصــادر 

ــة. صحفي

وقــدم هــذه التحفظــات بعــض املوظفــني لرئيــس 
املؤسســة التنفيــذي ماتيــاس دوبفنــر، الــذي انتقدهــا 
وقــام بتهديــد املوظفــني، وأمــام 16 ألــف موظــف 
ــال  ــة، ق ــة األملاني ــح املؤسســة اإلعالمي ــون لصال يعمل
ــن  ــتكوا م ــن اش ــال الذي ــى العم ــب عل ــر »يج دوبفن
ــة  ــر رقمي ــر دار نش ــارج أكب ــرائيلي خ ــم إس ــع عل وض

ــدة«. ــف جدي ــن وظائ ــث ع ــا البح ــي أوروب ف

وقــال دوبفنــر فــي مؤمتــر عبــر الفيديــو: »أعتقــد أن على 
ــرائيل  ــم إس ــع عل ــكلة م ــه مش ــذي لدي ــخص ال الش
ــرات ال  ــد مظاه ــا، بع ــبوع هن ــدة أس ــه مل ــذي مت رفع ال
ــكان  ــي م ــدة، ف ــة جدي ــن وظيف ــث ع ــامّية، أن يبح س
آخــر«، فيمــا نشــرت صحيفــة جيروزاليــم بوســت عــن 

احلادثــة.

وأضــاف »أن بعــض النــاس قالــوا إنهــم ال يريــدون 
ــا  ــل، وأن ــذا الفع ــل ه ــوم مبث ــركة تق ــي ش ــل ف العم
ــا«. ــع قيمن ــبون م ــخاص ال يتناس ــؤالء األش ــر أن ه أعتب

وكان اســتطالع للــرأي قــد أظهــر أن نحــو نصــف األملان 

154  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــل %45  ــر، مقاب ــي خط ــر ف ــة التعبي ــدون أن حري يعتق
فقــط عبــروا عــن اعتقادهــم بــأن حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي السياســي ممكنــة فــي بالدهــم، وفقا الســتطالع 
ــر  ــة »فرانكفورت ــن صحيف ــف م ــري بتكلي ــرأي أج لل
ألغماينــة تســايتونغ«، وتعــد هــذه النســبة هــي األدنــى 
ــاس مؤشــرات  التــي يســجلها معهــد ألينســباخ لقي

الــرأي منــذ عــام 1953.

ــن  ــه م ــتطالع أن ــي االس ــاركني ف ــن املش ورأى 44% م
األفضــل احلــذر عنــد التعبيــر عــن الــرأي بشــأن 
مواضيــع معينــة، عنــد ســؤال املشــاركني حــول أكثــر 
ــد  ــرص عن ــم احل ــدون أن عليه ــي يعتق ــات الت املوضوع

ــا. ــث عنه احلدي

يشــار إلــى أن تقريــرا صحفيــا كشــف منــذ أيــام 
احلاكــم  لالئتــالف  البرملانيــة  الكتــل  اتفــاق  عــن 
ــة  ــيحي املنتمي ــف املس ــن التحال ــون م ــي، املك األملان
ــتراكي  ــزب االش ــركل واحل ــال مي ــارة أنغي ــه املستش إلي
ــح  ــون من ــي قان ــل ف ــراء تعدي ــى إج ــي، عل الدميقراط

اجلنســية األملانيــة لألجانــب.

ــني  ــا برل ــبرينغر ومقره ــل ش ــة أكس ــر مؤسس وتعتب
مــن أكبــر دور النشــر الرقميــة فــي أوروبــا، وهــي متتلــك 
ــس  ــت، وبزن ــد، وفيل ــل بيل ــف مث ــن الصح ــد م العدي
ــات  ــن العالم ــد م ــوروب، والعدي ــك ي ــايدر، وبوليت إنس
التجاريــة اإلخباريــة األخــرى، إضافــة إلــى أكبــر موقــع 

.»Yad2« ــرائيل ــي إس ــة ف ــات املبوب لإلعالن

ــة  ــادرة اجلمع ــة الص ــد« األملاني ــة »بيل ــرت صحيف وذك
أنــه مبوجــب هــذه اخلطــط، ســتؤدي أي إدانــة بارتــكاب 
جرميــة معاديــة للســامية أو ذات دوافــع عنصريــة إلــى 
االســتبعاد مــن التجنــس، كمــا ســينطبق ذلــك علــى 
ــة  ــامية املصنف ــة للس ــم معادي ــة بجرائ ــكام اإلدان أح

علــى أنهــا جنــح بســيطة.155

ــاء  ــد االنش ــزل قي ــدم من ــر به ــال يخط االحت
ــم ــت حل ــرب بي ــية غ ــة املاش ــس لتربي وبرك

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات   أخطــرت 
ــة  ــس لتربي ــاء وبرك ــد االنش ــزل قي ــدم من ــاء، به الثالث

ــم. ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــي بل ــية ف املاش

الشــولي  عيســى  محمــد  املواطــن  وقــال 
ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــا«، ان ق لـــــــــــــــــ«وف
منطقــة الشــرفا القريبــة مــن »عقبــة حســنة« 
ــة  ــي محافظ ــف الغربي ف ــرى الري ــس لق ــل الرئي املدخ
بيــت حلــم، وســّلمته اخطــارا بهــدم منزلــه املكــون مــن 

155  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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طابــق واحــد، مبســاحة تبلــغ 100 متــر مربــع، وآخــر البن 
ــة  ــم عايش، بهــدم بركــس لتربي ــه محمــد إبراهي عمت

ــية. املاش

ــات  ــرض ملضايق ــرفا تتع ــة الش ــى أن منطق ــار إل يش
جمــة مــن قبــل االحتــالل، تتمثــل مبنــع املواطنــني مــن 

ــاء.156 البن

تدهــور خطيــر علــى الوضــع الصحــي لأســير 
إيــاد حريبــات

 أكّــد نــادي األســير أن تدهــورا خطيــرا طــرأ علــى 
الوضــع الصحــي لألســير إيــاد حريبــات )39 عامــا( مــن 
دورا جنــوب اخلليــل، وهنــاك معلومــات تأتــي تباعــا منــذ 
صبــاح اليــوم الثالثــاء، أن األســير حريبــات يواجــه خطرا 
حقيقيــا فــي مستشــفى »ســوروكا« اإلســرائيلي، 

ــوم أمــس مــن ســجن »رميــون”. الــذي نُقــل إليــه ي

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان، اليــوم الثالثــاء، أن إدارة 
ــقّ  ــة بح ــت جرمي ــرائيلي ارتكب ــالل اإلس ــجون االحت س
األســير حريبــات املعتقــل منــذ العــام 2002، واحملكــوم 
ــة املتعمــدة فــي  ــر املماطل ــاة، عب بالّســجن مــدى احلي

نقلــه إلــى املستشــفى وتقــدمي العــالج الــالزم لــه.

ــرض  ــن م ــنوات م ــذ س ــات من ــير حريب ــي األس ويعان
ــده،  ــي جس ــتمرة ف ــة مس ــه رعش ــبب ل ــي يس عصب
ــي،  ــكٍل طبيع ــة بش ــى احلرك ــه عل ــى قدرت ــرت عل أث
حيــث مكــث فــي ســجن »عيــادة الرملــة« عــدة 
ــبب  ــي، بس ــه الصح ــم وضع ــرًا تفاق ــنوات، ومؤخ س
ــا  ــى إثره ــل عل ــتاتا، نُق ــي البروس ــة ف ــاكل مزمن مش
إلــى املستشــفى وخضــع لعمليــة جراحيــة، إال أّن 
اإلدارة ورغــم حاجتــه للبقــاء فــي املستشــفى، أعادتــه 
إلــى الســجن األمــر الــذي فاقــم مــن وضعــه الصحــي 

ــر. ــكٍل خطي بش

ــؤولية  ــالل املس ــلطات االحت ــير س ــادي األس ــل ن وحّم
ــذي  ــات، ال ــض حريب ــير املري ــاة األس ــن حي ــة ع الكامل
تعــرض منــذ اعتقالــه عــام 2002، وحتــى اليــوم، 
لسياســة اإلهمــال الطبــي املتعمــد )القتــل البطــيء(، 
ــي  ــكّلت ف ــي ش ــة، والت ــن أدوات ممنهج ــا م ــا فيه مب
الســنوات األخيــرة الســبب الرئيســي فــي استشــهاد 

ــى. ــرى املرض ــن األس ــة م مجموع

يُذكــر أّن األســير حريبــات كان قبــل اعتقالــه طالًبــا في 
جامعــة النجــاح الوطنيــة، يــدرس الهندســة الزراعيــة، 

ومنــذ عامــني لــم تتمكــن عائلتــه مــن زيارتــه.

يُشــار إلــى أن عــدد األســرى املرضــى فــي ســجون 
156  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االحتــالل نحــو 550، وعــدد األســرى الذيــن اُستشــهدوا 
جــرّاء سياســة اإلهمــال الطبــي )71( أســيراً مــن بــني 
)226( أســيرًا اُستشــهدوا فــي ســجون االحتــالل منــذ 

ــام 1967م.157 ع

األربعاء 2012/6/23

ــني  محكمــة االحتــالل: إســرائيل نهبــت عشــرات مالي
الشــواكل مــن العمــال الفلســطينيني

نهبــت إســرائيل عشــرات ماليــني الشــواكل مــن 
ــاً  ــني عام ــدار اخلمس ــى م ــطينيني، عل ــال الفلس العم

ــم. ــن رواتبه ــغ م ــم مبل ــالل خص ــن خ ــة، م املاضي

وقــررت احلكومــة املركزيــة فــي القــدس أن خصــم 
ــلطات  ــن الس ــون، لك ــاً للقان ــغ كان مخالف ــذه املبال ه
اإلســرائيلية أعفــت نفســها مــن تعويــض العمــال مــن 
ــة.  ــى احملكم ــه إل ــذي قدمت ــار« ال ــعار اإلنه ــالل »إش خ
وكانــت احلكومــة اإلســرائيلية قــررت فــي العــام 1970، 
خصــم »بــدل اعتنــاء« بنســبة 75. % مــن رواتــب العمال 
ــى  ــوال إل ــت األم ــة وحول ــي الزراع ــطينيني ف الفلس
نقابــة العمــال العامــة »الهســتدروت«. ورغــم أن هــذا 
اإلجــراء اســتمر 50 عامــاً، لكــن العمــال الفلســطينيني 
لــم يكونــوا طرفــاً فــي اتفــاق جماعــي بهــذا اخلصوص، 
ــتدروت«  ــي »الهس ــاء ف ــوا أعض ــم يكون ــم ل ــا أنه كم
ــب  ــون مبوج ــاً للقان ــم كان مخالف ــإن اخلص ــك ف ولذل

ــب. ــة الرات ــون حماي قان

يشــار إلــى أن هــذه املبالــغ خصمــت مــن عشــرات آالف 
العمــال الفلســطينيني، وبحجــم عشــرات ماليــني 
الشــواكل ســنوياً، وجــرى حتويلهــا إلــى »الهســتدروت« 
بشــكل مخالــف للقانــون، كمــا فرضــت غرامــات، 
ــم  ــن ل بعشــرات آالف الشــواكل، علــى املشــغلني الذي
يخصمــوا هــذه املبالــغ مــن رواتــب عمالهــم، حســبما 

ــس.  ــس« أم ــة »هارت ــرت صحيف ذك

وقدمــت جمعيتــا »معــاً« و«خــط العامــل« دعــوى 
ــة  ــل القطري ــة العم ــى محكم ــراء إل ــذا اإلج ــد ه ض
اإلســرائيلية فــي العــام 2020، أكدتــا فيهــا أن العمــال 
ــغ  ــل للمبال ــى مقاب ــوا عل ــم يحصل ــطينيني ل الفلس
الطائلــة التــي دفعوهــا، إذ أن الســلطات اإلســرائيلية ال 
تعتــرف بنقابــات العمــل الفلســطينية، ولــم تســمح 
ــطينيني  ــال الفلس ــكل للعم ــأي ش ــتدروت« ب »الهس

ــوا أعضــاء فيهــا.  ــأن يكون ب

وأشــار مصــدر فــي جمعيــة »معــا«، إلــى أن »األمــر بــرز 
ــرة  ــر حــوادث العمــل اخلطي ــرة، إث ــي الســنوات األخي ف
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ــطينيون، دون أن  ــاء فلس ــال بن ــا عم ــرض له ــي تع الت
ــي  ــالج طب ــى ع ــى عل ــة أو حت ــى حماي ــوا عل يحصل

ــم«. مالئ

ســلطة  أعلنــت  الدعــوى،  تقــدمي  أعقــاب  وفــي 
ــا  ــي، أنه ــون األول املاض ــي كان ــرة، ف ــكان والهج الس
ســتوقف جبايــة املبالــغ مــن العمــال الفلســطينيني. 
ــوى  ــو، دع ــآل دانين ــي يغ ــدم احملام ــام 2019، ق ــي الع وف
ــة  ــة العام ــا النياب ــة، وردت عليه ــركة زراعي ــم ش باس
باإلدعــاء أن ســلطة الســكان كانــت مجــرد حلقــة مــع 
ــاء  ــه »إدع ــك بأن ــة ذل ــت احملكم ــتدروت« ووصف »الهس

ــه«. ــدم ادعائ ــل ع ــن األفض ــن م ك

ــة  ــوى متثيلي ــي، دع ــام املاض ــو، الع ــي دانين ــدم احملام وق
باســم جميــع العمــال الفلســطينيني الذيــن خصمــت 
ســلطة الســكان و«الهســتدروت« أمــواال مــن رواتبهــم 
بشــكل مخالــف للقانــون، وكشــف دانينــو أمــام 
احملكمــة املركزيــة فــي القــدس عــن أنــه خــالل األعــوام 
ــب  ــن روات ــكان م ــلطة الس ــت س 2018-2020 خصم
العمــال الفلســطينيني لصالــح »الهســتدروت« 69 
ــوام  ــي األع ــم ف ــن رواتبه ــم م ــيكل. وخص ــون ش ملي

2012-2018، 19 مليــون شــيكل. 158

االحتــال يعتقــل 22 مواطنــا مــن الضفــة 
بينهــم فتيــة وأســرى محــررون

ــة  ــة املاضي ــرائيلي، الليل ــالل اإلس ــوات االحت ــنت ق ش
وفجــر اليــوم حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت 22 

ــررون. ــرى مح ــة وأس ــم فني ــا، بينه مواطن

ــا،  ــالل 12 مواطن ــوات االحت ــت ق ــل، اعتقل ــي اخللي فف
ــا(،  ــم )31 عام ــو هاش ــل اب ــام خلي ــاد هش ــم: جه وه
ــود  ــا(، ومحم ــادي )30 عام ــد ع ــد احم ــيد محم واس
ــم  ــرمي ابراهي ــا(، وك ــث ) 28 عام ــد بريغي ــر محم ياس
ــد  ــود عب ــد محم ــا(، واحم ــة )24 عام ــو ماري ــدي اب حم
ــى  ــم مصطف ــرو ابراهي ــا(، وعم ــق )25 عام اهلل زعاقي
صبارنــة )17 عامــا(، وعمــر عصــام ســعدي اخليــل 
 17( زعاقيــق  اهلل  عبــد  يحيــى  وعمــار  عامــا(،   17(
ــا(،  ــي )16 عام ــود العالم ــد محم ــم خال ــا(، وقس عام
مــن بلــدة بيــت أمــر، واالســير احملــرر أحمــد أبــو فنــون 
ــة  ــن مدين ــة م ــة واد الهري ــن منطق ــد، م ــه محم وجنل
اخلليل، والشــاب مرشــد الشــوامرة مــن بلــدة دورا، 
ــرق  ــمال ش ــكري ش ــر« العس ــز »الكونتين ــى حاج عل

ــم. ــت حل ــة بي مدين

ومــن رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، 10 شــبان مــن 
بلــدة نعلــني، وهــم: محمــد هــارون اخلواجــا، وحســني 

158  جريدة األيام

جميــل اخلواجــا، وعبــد اهلل عبــد الكــرمي ســرور، وحمــزة 
ــد  ــرور، ومحم ــدان س ــلمة حم ــرة، ومس ــالح عمي ص
ــي  ــركات عل ــا، وب ــوزي اخلواج ــدي ف ــرور، وزه ــالح س ص
اخلواجــا، وعبــد الرحمــن عــواد ســرور، واســماعيل 

الشــامصطي.159

ــه  ــل عام ــور يدخ ــن صان ــي م ــد عل ــاض ول ــير ري األس
الـــ19 فــي األســر

ــد علــي،  ــاض عبــد الرحيــم أحمــد ول دخــل األســير ري
اليــوم األربعــاء، مــن قريــة صانــور جنــوب جنــني، عامــه 

التاســع عشــر فــي ســجون االحتــالل.

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا« أن األســير ولــد علــي معتقــل منــذ عــام 2003، 
وحكمــت عليــه ســلطات االحتــالل بالســجن ملــدة 20 

عامــاً.160

االحتالل يعيد جتريف طرق زراعية في مسافر يطا

أعادت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم االربعــاء، 
ــني قــرى وخــرب مســافر  جتريــف طــرق زراعية رابطــة ب

ــة. ــواتر الترابي ــا بالس ــل، وأغلقته ــوب اخللي ــا جن يط

ــوب  ــي جن ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــد منس وأك
اخلليــل فــؤاد العمــور، أن جرافــات االحتــالل أعــادت 
ــة  ــي فتحتهــا جلــان احلماي ــق الت ــف وإغــالق الطري جتري
مبســافر يطــا، والتــي تربــط »خلــة الضبــع« و«شــعب 

ــرب. ــن اخل ــا م ــم« مبحيطه البط

وأشــار العمــور أن طريــق خلــة الضبــع مت جتريفهــا عــدة 
ــي  ــني ف ــى املواطن ــاق عل ــق اخلن ــدف تضيي ــرات به م
املســافر والضغــط عليهــم لتهجيرهــم مــن املنطقــة 
ــوب  ــة جن ــي منطق ــتيطاني ف ــع االس ــح التوّس لصال

ــل.161 اخللي

االحتــالل يغلــق الطــرق املؤديــة إلــى جبــل صبيــح فــي 
بيتــا

ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اغلق
ــدة  ــي بل ــح ف ــل صبي ــى جب ــة إل ــرق املؤدي ــة الط كاف

ــس. ــوب نابل ــا جن بيت

وقــال نائــب رئيــس بلديــة بيتــا موســى حمايــل لـ«وفا«، 
ــاح،  ــاعات الصب ــذ س ــل من ــالل تعم ــات االحت إن جراف
علــى اغــالق كافــة الطــرق املؤديــة إلــى جبــل صبيــح، 
ــعبية  ــة الش ــي اطــار املقاوم ــهد فعاليات ف ــذي يش ال
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ملواجهــة إقامــة بــؤرة اســتيطانية علــى قمتــه.

وأضــاف أن االحتــالل منــع املواطنــني مــن الوصــول 
الــى اجلبــل، مؤكــدا أن هــذه االجــراءات لــن تثنينــا عــن 
ــتيطانية. ــاع االس ــة االطم ــال ومواجه ــة النض مواصل

ــالن  ــا وقب ــدات بيت ــع لبل ــح التاب ــل صبي ــر ان جب يذك
ويتمــا جنــوب نابلــس، يشــهد منــذ اســابيع فعاليــات 
ــة  ــد إقام ــة ض ــار املواجه ــي اط ــعبية ف ــة ش مقاوم
البــؤرة االســتيطانية، استشــهد خاللهــا خمســة 

ــالل.162 ــوات االحت ــاص ق ــبان برص ش

إصابــة شــاب بكســور خــالل فعاليــات املقاومــة 
الشــعبية فــي بيــت دجــن

الليلــة املاضيــة، شــاب بكســور خــالل مشــاركته فــي 
فعاليــات املقاومــة الشــعبية الليليــة فــي قريــة بيــت 

دجــن شــرق نابلــس.

ــو  ــراد أب ــن، م ــت دج ــروي بي ــس ق ــس مجل ــال رئي وق
حنيــش، لـ«وفــا«، إن شــابًا أصيــب بكســور فــي قدمــه 
ــاركته  ــالل مش ــقوط خ ــه للس ــب تعرض ــى، عق اليمن
فــي فعاليــات املقاومــة الشــعبية الليليــة ضــد إنشــاء 

ــدة. ــي البل ــى أراض ــدة عل ــتيطانية جدي ــؤرة اس ب

وأضــاف أن قــوات االحتــالل اســتهدفت املشــاركني فــي 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــاص وقناب ــة بالرص الفعالي

والصــوت.

ويشــار الــى أن قريــة بيــت دجــن تبنــت أســلوب 
ــا،  ــدة بيت ــرار بل ــى غ ــة عل ــعبية الليلي ــة الش املقاوم
األســبوعية  للمســيرة  مســاندة  فعاليــات  ضمــن 
ــن  ــد م ــى املزي ــتيالء عل ــتيطان واالس ــة لالس املناهض

أراضــي القريــة.163

بوتــني يحــذر مــن تــآكل القانــون الدولــي ويشــدد علــى 
أهميــة األمم املتحــدة

ــة  ــى أهمي ــني عل ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس ــدد الرئي ش
التــي تضطلــع بــه األمم املتحــدة كأســاس  الــدور 

ملنظومــة العالقــات الدوليــة.

ــاء  ــوم األربع ــا الي ــث به ــة بع ــي كلم ــني، ف ــار بوت وأش
إلــى املشــاركني فــي الــدورة التاســعة مــن مؤمتــر 
موســكو لألمــن الدولــي، إلــى أن »تــآكل القانــون 
الدولــي يســتمر طاملــا تتصاعــد االضطرابــات فــي 

اجليوسياســية”. العمليــات 
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163  جريدة احلياة اجلديدة

ولفــت الرئيــس الروســي إلى مواصلــة بعــض األطــراف 
محــاوالت متريــر مصاحلهــا بالقــوة وتعزيــز أمنهــا علــى 
حســاب أمــن اآلخرين، معربــا عــن القلــق البالــغ أيضــا 
إزاء النزاعــات اإلقليميــة وخطــر انتشــار أســلحة الدمار 
ــة  ــة الدولي ــات اإلجرامي ــطة التنظيم ــامل وأنش الش
الســيبرانية،  اجلرائــم  اخملــدرات ومرتكبــي  ومهربــي 
ــكله  ــزال يش ــذي ال ي ــاص ال ــر اخل ــى اخلط ــة إل باإلضاف

اإلرهــاب الدولــي.

ــع الدولــي  ــع: »أكــرر مــرة أخــرى أن النطــاق والطاب وتاب
الــذي حتملــه هــذه القضايــا تتطلــب مــن كافــة 
ــي أداء  ــال ينبغ ــة احل ــا، وبطبيع ــد جهوده ــدول توحي ال
ــي  ــون الدول ــى أســاس القان هــذا العمــل اجلماعــي عل

ــدة”.164 ــادئ األمم املتح ومب

القتحــام  يتصــدون  جــرّاح  الشــيخ  أهالــي 
يقــوده عضــو كنيســت متطــرف… وفصائــل 

غــزة تهــدد: لــن نقــف مكتوفــي األيــدي

علــى  اعتداءاتهــم  املســتوطنون  يواصــل 
الفلســطينيني وممتلكاتهــم فــي الضفــة الغربيــة 
ــم  ــاق عليه ــق اخلن ــك لتضيي ــني، وذل ــدس احملتلت والق
ــز  ــم. وتترك ــم ومنازله ــرك أراضيه ــو ت ــم نح ودفعه
االعتــداءات واالقتحامــات علــى املســجد األقصــى 
تهويدهــا. لغــرض  بــه  احمليطــة  واألحيــاء   املبــارك 

بقيــادة  املســتوطنني  عشــرات  أمــس  واقتحــم 
ــة”  ــة الديني ــزب ”الصهيوني ــن ح ــت م ــو الكنيس عض
اليمينــي الفاشــي بتســلئيل ســموتريتش ومديــر 
االســتيطانية  كوهانيــم”  ”عطيــرت  جمعيــة 
ــي  ــازل ف ــى املن ــتيالء عل ــة االس ــى قضي ــة عل القائم
محاكــم االحتــالل، اقتحمــا حيــي الشــيخ جــراح 
وبطــن الهــوى فــي بلــدة ســلوان املهــددة منــازل 
لهــم  باالســتيالء. وتصــدى  عــدد مــن عائالتهمــا 
مرادهــم. حتقيــق  مــن  ومنعوهــم  احلــي   اهالــي 

ــتوطنني  ــددة إن املس ــازل امله ــاب املن ــد أصح ــال أح وق
ــالت  ــود لعائ ــي تع ــي احل ــازل ف ــام 3 من ــوا اقتح حاول
ذيــاب والكــرد وقاســم، وســط اســتفزاز األهالــي، 
لصالــح  منازلهــم  مــن  بإخالئهــم  وهددوهــم 
املســتوطنني خــالل مــدة زمنيــة )شــهر واحــد(. وأضــاف 
أن محاولــة االقتحــام قوبلــت باشــتباكات باأليــدي 
ــتوطنني. ــات املس ــدوا جملموع ــن تص ــي، الذي ــع االهال  م

وأصابــوا  شــابني  االحتــالل  جنــود  واعتقــل 
الذيــن  لألهالــي  قمعهــم  خــالل  منهــم   20
وبيوتهــم. أنفســهم  عــن  للدفــاع   خرجــوا 

وكان أهالــي حــي الشــيخ جــراح قــد شــهدوا أول 
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مــن أمــس اإلثنــني اعتــداءات نفذهــا املســتوطنون 
ــطينيني. ــني الفلس ــى املواطن ــرطة عل ــر الش  وعناص

واقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة ســلوان فــي القــدس، 
وداهمــت عــددا مــن املنــازل وفتشــتها، واعتقلــت زاهــر 
ــر  ــوز، وأمي ــو رم ــاد أب ــرحان، وجه ــدون س ــي، وخل دبع
ــو  ــوب الرجبــي، وناصــر أب ــي الرجبــي، وأي قراعــني، وحرب
جنمــة، ونســيم أبو جنمــة، وماهر أحمــد زيتــون، وإبراهيم 
غيــث، ومهــران الرجبــي، ويــزن الباســطي. واصيب خالل 
 االعتــداءات 20 مواطنــاً فــي حــي الشــيخ جــراح وحــده.

بيتــا  أهالــي  واصــل  املواجهــات،  ســياق  وفــي 
الليلــي  اإلربــاك  عمليــات  نابلــس  محافظــة  فــي 
قطــاع  مــن  البلــدة  أهالــي  استنســخها  التــي 
املســتحدثة. افيتــار  االســتيطانية  للبــؤرة   غــزة، 

أمــس  مســاء  اإلســرائيلية،   20 القنــاة  وأعلنــت 
الثالثــاء، أن وحــدات مــا يُســمى باإلربــاك الليلــي 
املســتوطنني  يُزعــج  كابــوس  مبثابــة  أصبحــت 
الضفــة. فــي  املســتوطنات  داخــل   املقيمــني 

وهــم  املســتوطنون  يكــن  ”لــم  القنــاة  وقالــت 
االســتيطانية  للبــؤرة  األولــى  اللِبنــات  يضعــون 
جنــوب  صبيــح  جبــل  أراضــي  علــى  ”أفيتــار” 
نابلــس يتوقعــون أن يتحــول ليلهــم إلــى جحيــم 
 ال يطــاق، وأنهــم لــن ينعمــوا بنــوم هانــئ فيهــا”.

أنفســهم  يقســمون  البلــدة  شــباب  أن  وأكــدت 
اإلطــارات  وحــدة  أهمهــا  وحــدات مختلفــة،  الــى 
جمــع  ومهمتهــا  الكاوتشــوك،  ووحــدة  والليــزر 
علــى  وتوزيعهــا  واملــدن  القــرى  مــن  اإلطــارات 
احملــاور، ومتابعــة اجتــاه الريــاح مــن أجــل اختيــار 
البــؤرة. إلــى  الدخــان  لتوجيــه  املواقــع   أنســب 

ونوهــت القنــاة إلــى أن وحــدة الليــزر تنشــط بتســليط 
األشــعة واألضــواء الكاشــفة علــى اجلنــود وعلــى 
الرعــب فــي أوســاطهم.  البــؤرة، إلرباكهــم وبــث 

الضفــة  فــي  الليلــي  اإلربــاك  وحــدات  وبــدأت 
اإلعــالن  عقــب  شــهر،  مــن  أقــل  قبــل  الغربيــة 
”أفيتــار”. االســتيطانية  البــؤرة  بنــاء   عــن 

ــطينية  ــة الفلس ــل املقاوم ــدت فصائ ــك عق ــى ذل إل
ــا  ــاء، اجتماعه ــس الثالث ــر أم ــزة عص ــاع غ ــي قط ف
التطــورات  آخــر  فيــه  ناقشــت  الــذي  الــدوري 
الفلســطينية. الســاحة  علــى   واملســتجدات 

وطالبــت الفصائــل الوســطاء بالضغــط علــى االحتالل 
لإلســراع برفــع احلصــار عــن قطــاع غــزة وإنهــاء ملــف 
إعــادة إعمــار مــا دمــره االحتــالل، وضــرورة وقــف 
االســتفزازات فــي القــدس والشــيخ جــراح وبطــن 
الهــوى، منوهــة الــى أن املقاومــة لــن تقــف مكتوفــة 
األيــدي جــراء هــذه املماطلــة والتســويف. وشــددت على 
ضــرورة اســتعادة الوحــدة وترتيــب البيــت الفلســطيني 
الداخلــي وتشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة مؤقتة تضم 

ــة. ــل املقاوم ــي وفصائ ــل الوطن ــل العم ــة فصائ  كاف
ــة  ــا ”بالتحي ــام اجتماعه ــي خت ــل ف ــت الفصائ وتوجه
ــن  ــت دج ــا وبي ــدات بيت ــي بل ــر ف ــبابنا الثائ ــا وش ألهلن
الذيــن انتفضــوا رفضــاً خملططــات ومؤامــرات االحتــالل 
بحــق أرضنــا احملتلــة، ونؤكــد دعمنــا لفعاليــات اإلربــاك 
ــة”. ــة احملتل ــي الضف ــعبية ف ــة الش ــي واملقاوم  الليل

وأكــدت ”دعمهــا وإســنادها لقضيــة األســرى األبطــال 
ــم  ــون منه ــص املضرب ــالل وباألخ ــجون االحت ــي س ف
عــن الطعــام، وعلــى رأســهم الشــيخ جمــال الطويــل 
ــد  ــو لتصاع ــم، وندع ــان ورفاقه ــر عدن ــيخ خض والش
الفعاليــات الشــعبية واجلماهيريــة نصــرة ألســرانا 

ــرار”.165 األح
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خطــة   13 علــى  تصــادق  بينيــت  حكومــة 
ــكنية  ــدات س ــاء وح ــمل بن ــتيطانية تش اس

»يتســهار« فــي مســتوطنة 

ــي »اإلدارة  ــتيطان ف ــة لالس ــة الفرعي ــت اللجن صادق
مشــاريع  علــى  اإلســرائيلي،  لالحتــالل  املدينــة« 
ــة،  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي اس
ــا  ــة عليه ــم املصادق ــي تت ــاريع الت ــى املش ــي أول وه
ــدة،  ــرائيلية اجلدي ــة اإلس ــد احلكوم ــي عه ــمياً ف رس

برئاســة نفتالــي بينيــت.

وقالــت القنــاة اإلخباريــة اإلســرائيلية »12« إن اللجنــة 
»وافقــت علــى31 خطــة بنــاء فــي عــدة اماكــن«.

ــا  ــت عليه ــي وافق ــط الت ــى اخلط ــي أول ــت: »ه وأضاف
ــد«. ــت البي ــة بيني حكوم

ــي كان  ــة الت ــع اللجن ــم جتتم ــه »ل ــى أن ــارت إل وأش
ــون  ــذ كان ــهر من ــة أش ــع كل ثالث ــررأن جتتم ــن املق م
ــد  ــد موع ــم حتدي ــم يت ــة، ل ــذه املرحل ــي ه ــي، وف الثان
ــاء املعتمــدة  آخــر النعقــاد اللجنــة، لكــن خطــط البن
ــا  ــى. النه ــط األعل ــس التخطي ــة مجل ال تطلبموافق

ــبياً. ــرة نس ــات صغي مخطط

وتضمنــت املشــاريع املقــرة بنــاء مدرســة وكنــس 
ومــدارس لتعليــم التــوراة، وبنــاء مجمــع جتــاري، وبنــاء 
وحــدات ســكنية جديــدة فــي مســتوطنة »يتســهار«، 
اإللكترونــي لصحيفــة  املوقــع  أفــاد  بحســب مــا 

»يديعــوت أحرونــوت«، أمــس.

وجــرت املصادقــة على بنــاء مدرســة لألطفــال املصادقة 
علــى بنــاء مدرســة لألطفــال لــذوي االحتياجــات 

165  القدس العربي
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ــع  ــك مجم ــا«. وكذل ــتوطنة »إلكان ــي مس ــة ف اخلاص
ــد  ــم«، ومعاه ــور أدومي ــتوطنة »ميش ــي مس ــاري ف جت
دينيــة توراتيــة وكنــس فــي مســتوطنتي »كارنــي 

ــم«. ــار أدومي ــومرون« و«كف ش

باإلضافــة إلــى ذلــك، متــت املصادقــة علــى بنــاء وحــدات 
ــم  ــم يت ــرى ل ــتيطانية أخ ــع اس ــي مواق ــكنية ف س

ــا. ــن مواقعه اإلعالنع

ويــدور اجلديــث بحســب وســائل إعــالم إســرائيلية عــن 
مصادقــة علــى 31 خطــة فــي اللجنــة الفرعيــة التــي 
تتخصــص باملصادقــة علــى اخلطــط املفصلــة للبنــاء 

فــي املســتوطنات واألراضــي احملتلــة. 166

نساء اجلبل

عوضــا عــن أن حتَضــر نســاء بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس 
الطعــام يــوم غــد اجلمعــة لعائالتهــن، ســتتوجه نســاء 
البلــدة لتحضيــر أكثــر مــن أربعــة آالف وجبــة لتقدميها 

للمتظاهريــن علــى قمــة جبــل صبيــح.

ــهر  ــن ش ــر م ــذ أكث ــا من ــا ورجاله ــبان بيت ــوم ش ويق
االحتــالل  جنــود  ومواجهــة  بالتظاهــر،  ونصــف 
ــة  ــى قم ــتيطانية عل ــؤرة اس ــة ب ــتوطنيه إلزال ومس

ــدة. ــي البل ــح ف ــل صبي جب

ومبــا يعــرف بالدعــم اللوجســتي لرجــاالت البلــدة 
وشــبابها فــي تقــدمي كل عــون لهــم خــالل مواجهتهم 
االحتــالل ومســتوطنيه، قامــت فكــرة مســاندة الرجــال 
بتقــدمي مــا يلــزم لهــم مــن اثنتــني مــن فتيــات البلــدة 

همــا شــادية بنــي شمســة وهديــل دويــكات.

ــون  ــة والتلفزي ــص اإلذاع ــدرس تخص ــي ت ــادية الت وش
ــن  ــدد م ــاح ع ــد إحل ــول »بع ــة النجاح  تق ــي جامع ف
ــتيطان،  ــدي لالس ــي التص ــاركة ف ــى املش ــاء عل النس
ودعــم شــبان البلــدة، جــاءت فكــرة تقــدمي مــا يلــزم من 
ــاه، ألن هــؤالء الشــبان يقضــون ســاعات  الطعــام واملي
ــى  ــة إل ــة ماس ــم بحاج ــل وه ــة اجلب ــى قم ــوال عل ط

ــك«. ذل

وتضيــف »مــن هنــا جــاءت فكــرة املبــادرة لتكــون 
ــن، وأطلقــت  منوذجــا يســطر أســاليب دعــم املتظاهري
هاشــتاج أنقــذوا جبــل صبيــح علــى مواقــع التواصــل 
ــني«. ــن الداعم ــدد م ــر ع ــى أكب ــل إل ــي ليص االجتماع

مــن جهتهــا، قالــت إحــدى املســؤوالت عــن املبــادرة آمال 
بنــي شمســة إن نســاء بيتــا ســتحضر غــدا أكثــر مــن 
أربعــة آالف وجبــة من »العرايــس« و«اللنب« للمشــاركني 

166  جريدة األيام

فــي املواجهــات علــى قمــة اجلبــل.

وأضافــت أن النســاء قمــن اليــوم بشــراء أكثــر مــن 200 
كيلــو مــن اللحــم علــى حســابهن اخلــاص، لتجهيــزه 
ــر  ــدة لتحضي ــل البل ــة داخ ــص قاع ــدا، ومت تخصي غ
الوجبــات، كمــا ســيقدمن زجاجــات املــاء املثلجــة 

ــن. للمتظاهري

وكانــت نســاء البلــدة زودن املتظاهريــن باملأكــوالت 
ــة. ــام املاضي ــالل األي ــاه خ واملي

وحتــث نســاء بيتــا الشــبان ورجــال البلــدة علــى املضــي 
نحــو اجلبــل ومواصلــة التظاهــر حتــى دحــر آخــر 

ــه. ــى قمت ــن عل ــتوطن م مس

ــي  ــي والعاطف ــم النفس ــوة الدع ــك النس ــدم تل وتق
بســبب  العنــف  مــن  يعانــون  الذيــن  ألطفالهــن 
االحتــالل واالعتقــاالت، والترهيــب بســبب املســتوطنني 

املتطرفــني.167

ــذ القــرار  مجلــس األمــن يعقــد جلســة ملتابعــة تنفي
ــتيطان ــأن االس )2334( بش

 يعقــد مجلــس األمــن الدولــي، اليــوم اخلميس، جلســة 
ملتابعــة تنفيــذ القــرار )2334( بشــأن االســتيطان، 
ومتابعــة اســتفزازات جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــن  ــني م ــر املواطن ــازل، وتهجي ــر املن ــه، وتدمي وانتهاكات
ــام. ــني الع ــر األم ــالل تقري ــن خ ــة، م ــدس احملتل ــاء الق أحي

ــدة  ــدى األمم املتح ــم ل ــطني الدائ ــدوب فلس ــال من وق
ــه  ــدر عن ــي ص ــح صحف ــي تصري ــور، ف ــاض منص ري
مؤخــرا، إن هــذه االجتماعــات تأتــي ضمــن احلــراك 
الدبلوماســي فــي العالــم، لوقــف دائــم إلطــالق النــار، 

ــعبنا168. ــة لش ــة دولي ــر حماي وتوفي

االحتالل يعيق حركة املواطنني جنوب بيت حلم

ــس،  ــوم اخلمي ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق نصب
ــة  ــت حرك ــم، وأعاق ــت حل ــوب بي ــكريا جن ــزا عس حاج

ــني. ــل املواطن تنق

وأفــادت مراســلتنا، بــأن قــوات االحتــالل نصبــت حاجــزا 
ــي  ــل اجلنوب ــاش« املدخ ــة »النش ــي منطق ــكريا ف عس
ملدينــة بيــت حلــم، وفتشــت مركبــات املواطنــني ودققت 

فــي بطاقاتهــم الشــخصية.169

األســيران إبراهيــم ســالمة وربيــع ماليشــة مــن جنــني 

167  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
168  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
169  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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يدخــالن عامهمــا الـــ19 فــي األســر

 دخــل األســيران إبراهيــم حســن ســالمة احملكــوم 
ــة  ــر ماليش ــع من ــاة، وربي ــدى احلي ــد م ــجن املؤب بالس
احملكــوم بالســجن 30 عامــا، وكالهمــا مــن بلــدة جبــع 
ــي  ــا الـــ19 ف ــس، عامهم ــوم اخلمي ــني، الي ــوب جن جن

ــالل. ــجون االحت س

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا«، إن األســيرين ســالمة وماليشــة مت اعتقالهمــا 
عــام 2003 بحجــة مقاومــة االحتــالل بعــد مطاردتهمــا 

لســنوات.170

ــم  ــوري«: أدعوك ــات »الث ــام اجتماع ــي خت ــس ف الرئي
ــاء  ــالل وبن ــر االحت ــويا لدح ــل س ــى العم ــا إل جميع

ــا دولتن

بإرثهــا وحاضرهــا   ســأدافع عــن حركــة “فتــح” 
مســتقبلها و

- لن أسمح بسرقة الثورة واملنظمة

ــاس، أعضــاء  ــة فلســطني محمــود عب دعــا رئيــس دول
ــة املركزيــة، واجمللــس الثــوري حلركــة »فتــح«،  اللجن
ــاء  ــالل، وبن ــر االحت ــد لدح ــدا بي ــويا وي ــل س ــى العم إل
دولتنــا املســتقلة علــى أرض اآلبــاء واألجــداد، فلســطني 
احلبيبــة، والدفــاع عــن إرثنــا وحاضرنــا ومســتقبل 

ــا. ــا وأحفادن أبنائن

ــة الجتماعــات  ــيادته فــي الكلمــة اخلتامي وقــال س
اجمللــس الثــوري فــي دورتــه الثامنــة، التــي عقــدت 
ــام مبقــر الرئاســة فــي مدينــة رام  ــة أي علــى مــدار ثالث
ــا  ــا وحاضره ــة، بإرثه ــذه احلرك ــن ه ــأدافع ع اهلل، »س
ــورة واملنظمــة،  ــن أســمح بســرقة الث ومســتقبلها ول
ومعكــم وبكــم ســنحيي إرث هــذه احلركــة العظيمــة، 

ــم«. ــعبنا العظي ــال ش ــدة نض قائ

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

ــس  ــاس رئي ــود عب ــس محم ــة للرئي ــة اخلتامي الكلم
ــوري ــس الث ــات اجملل ــة اجتماع ــي نهاي ــطني ف ــة فلس دول

2021-6-23

أيتها األخوات، أيها اإلخوة،

أعضاء اللجنة املركزية وأعضاء اجمللس الثوري،

فــي ختــام أعمــال هــذه الــدورة للمجلــس الثــوري، أود 
ــط  ــس فق ــق درب، ولي ــم كأب، وأخ، ورفي ــدث إليك أن أحت

170  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

كقائــد لهــذه الثــورة وملنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ولدولــة فلســطني.

ــواُت  ــا األخ ــم أيه ــي لك ــي وعقل ــن كل قلب ــدث م أحت
ــم  ــم وأنت ــطرمت تاريخك ــن س ــون الذي ــوةُ املناضل واإلخ
تدافعــون عن أرضكــم وشــعبكم، وأنتم اآلن فــي مواقع 

ــتحقون. ــم تس ــعبكم، ألنك ــم وش ــادة حلركتك القي

أحتــدث إليكــم بعــد أن بلغــت مــا بلغــت مــن العمــر، 
ــذه  ــي ه ــري ف ــن عم ــا م ــن 60 عام ــر م ــت أكث وأمضي
احلركــة، وفــي قيــادة هــذه الثــورة مــع أخــي ورفيــق دربي 
ــة  ــاء اللجن ــي أعض ــه اهلل، وإخوان ــات رحم ــر عرف ياس
املركزيــة الذيــن ســبقونا إلــى جنــات اخللــد مــع األنبيــاء 
والشــهداء والصديقــني، والذيــن مــا زالــوا أحيــاء، أطــال 
ــاء،  ــد والوف ــم العه ــدد له ــن أج ــم، الذي اهلل أعماره
أبقــى وفيــا لرســالتهم، مخلصــا لفلســطني  وأن 
وشــعبها العظيــم فــي أماكــن تواجــده كافــة، حتــى 
ــطينية  ــا الفلس ــا ودولتن ــن أرضن ــالل ع ــل االحت رحي

ــدس. ــة الق ــا األبدي بعاصمته

رمبــا أقســو عليكــم أحيانــا، وهــذا ليــس بقصــد 
اإلحبــاط أو اإلســاءة أو اإلهانــة ال ســمح اهلل، وإمنــا مــن 
ــاد. ــه واإلرش ــر والتوجي ــرام والتقدي ــة واالحت ــاب احملب ب

ــم أن  ــعبنا العظي ــهداء وش ــدت اهلل والش ــد عاه لق
ــى  ــر إل ــى األم ــو اقتض ــة، ول ــذه القضي ــن ه ــع ع أداف
ــا  ــة، بإرثه ــذه احلرك ــن ه ــأدافع ع ــذا س ــهادة، ل الش
ــن أســمح بســرقة  وحاضرهــا ومســتقبلها بدمــي، ول
الثــورة واملنظمــة، ومعكــم وبكــم ســنحيي إرث هــذه 
ــم.  ــعبنا العظي ــال ش ــدة نض ــة، قائ ــة العظيم احلرك
ــاح أو  ــة االفتت ــي كلم ــه ف ــا قلت ــرر م ــد أن أك وال أري

ــالت. املداخ

ــارات  ــوا بزي ــم أن تقوم ــى عليك ــبة، أمتن ــذه املناس وبه
ــني احلــني  ــوزارات، وأن تلتقــوا ب ــر واملؤسســات وال للدوائ
ــداث أوالً  ــوا األح ــة، لتتابع ــاء املركزي ــع أعض ــني م واحل
بــأول، وكذلــك أن ألتقــي وفــداً منكــم فــي املناســبات 
مبقــر الرئاســة لنتنــاول شــتى املواضيــع الراهنــة 

واملســتقبلية.

وأريدكــم أيهــا األخــوات، أيهــا اإلخــوة، أن حتملــوا 
ــاء، ومبــا يليــق  رايــة القيــادة بحكمــة، وعنفــوان، وكبري

ــارة. ــة اجلب ــذه احلرك ــات ه بتضحي

أخواتي، إخواني،،،

أدعوكــم جميعــا أن تفتخــروا بأنكــم قيــادة هــذه 
ــادة  ــد الق ــى مقاع ــون عل ــة، وجتلس ــة العظيم احلرك
العظــام الذيــن ســبقونا فــي االنطالقــة والثــورة 
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والكفــاح، ولنعتبــر هــذه الــدورة مــن اجتماعــات 
ــدة نحــو العمــل  ــة انطالقــة جدي ــوري مبثاب اجمللــس الث
واملثابــرة، والتغييــر، والتقــدم إلــى األمــام، وكونــوا علــى 
قــدر الثقــة التــي منحهــا إياكــم، إخوتكــم وأخواتكــم 

ــكان. ــي كل م ــح ف ــاء فت أبن

ــر  ــي التحضي ــذل ف ــذي بُ ــم ال ــا جهدك ــدر عالي وأق
ــى  ــا عل ــا وإقراره ــي مت إعداده ــدورة واألوراق الت ــذه ال له
ــى  ــدا عل ــل جاه ــم أن أعم ــة، وأعدك ــتويات كاف املس

ــة. ــة املركزي ــاء اللجن ــم أعض ــع إخوتك ــا م تنفيذه

ومعــاً وســوياً ويــداً بيــد، لدحــر االحتــالل، وبنــاء دولتنــا 
فلســطني  واألجــداد،  اآلبــاء  أرض  علــى  املســتقلة 
اجمليــد،  وإرثكــم  ماضيكــم  عــن  دافعــوا  احلبيبــة. 
ومســتقبل  ومســتقبلكم  املضــيء،  وحاضركــم 
فيــه،  احتــالل  ال  مســتقبل  وأحفادكــم،  أوالدكــم 
مســتقبٍل حــٍر لشــعٍب حــر. تســلحوا بالثقــة وبالنصر 
ــذه  ــرار ه ــم أح ــا، فأنت ــم عالي ــوا صوتك ــؤزر، وارفع امل
األمــة، وأســياد الفعــل والعطــاء، »وال تهنــوا وال حتزنــوا، 

ــني«. ــم مؤمن ــون، إن كنت ــم األعل وأنت

لكــم حبــي وتقديــري واحترامــي، وفقكــم اهلل وســدد 
خطاكــم.

ــل،  ــا البواس ــرانا وجرحان ــرار، وأس ــهدائنا األب ــة لش حتي
وحتيــة ألهلنــا فــي القــرى واملــدن واخمليمــات، فــي 
القــدس والضفــة وغــزة والشــتات. وانهــا لثــورة حتــى 

ــإذن اهلل. ــر ب النص

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته171

اجلمعة 2021/6/25

إصابــات باالختنــاق خــال قمــع قــوات االحتال 
لتظاهــرة ســلمية فــي نعلن

أصيــب عــدد مــن املواطنــني، اليــوم اجلمعــة، باالختنــاق 
ســلمية  لتظاهــرة  اإلحتــالل  قــوات  قمــع  جــراء 
ــر  ــني ودي ــي نعل ــات قريت ــات وفعالي ــا مؤسس نظمته
ــة  ــة مقاوم ــع هيئ ــاون م ــرب رام اهلل، بالتع ــس غ قدي

اجلــدار واالســتيطان.

ــداءات  ــل اعت ــى تواص ــا عل ــرة احتجاًج ــي التظاه تأت
املســتوطنني ومصــادرة وجتريــف االحتــالل لألراضــي فــي 
ــتوطن  ــام مس ــا قي ــم«، وآخره ــل العال ــة »جب منطق
ــي  ــس« ف ــاء »برك ــالل ببن ــوات االحت ــن ق ــة م بحماي
ــي  ــي ف ــن األراض ــد م ــى مزي ــتيالء عل ــة لالس محاول

ــة. املنطق
171  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وشــهدت قريــة نعلــني إضرابًــا شــاماًل، وأدى املواطنــون 
ــن  ــرب م ــة« بالق ــل الصوان ــى »جب ــة عل ــالة اجلمع ص
ــددة  ــرة من ــوا بتظاه ــم«، وخرج ــل العال ــة »جب منطق
باعتــداءات االحتــالل ومســتوطنيه بحــق أبنــاء شــعبنا، 
ــا  ــرة بإطالقه ــالل التظاه ــوات االحت ــع ق ــل أن تقم قب

ــاركني. ــاه املش ــوت جت ــاز والص ــل الغ ــاص وقناب للرص

الطواقــم  علــى  االحتــالل  قــوات  اعتــدت  كمــا 
التظاهــرة،  لتغطيــة  تواجــدت  التــي  الصحفيــة 
ــا  ــورة م ــل ص ــة ونق ــن التغطي ــم م ــت منعه وحاول

تقــوم بــه مــن انتهــاكات للعالــم.

وقــال رئيــس بلديــة نعلــني عمــاد اخلواجــا إن الفعاليــات 
الشــعبية ســتتواصل في نعلــني حتى زوال االســتيطان 
ــالل  ــداءات االحت ــًدا أن اعت ــا، مؤك ــة أراضيه ــن كاف ع
ومســتوطنيه لــن تثنيهــم عــن مواصلــة الدفــاع عــن 

أراضيهــم وحمايتهــا مــن التغــول االســتيطاني.

ــي«  ــتوطنة »نيل ــن مس ــتوطن م ــى أن مس ــار إل وأش
قــام ببنــاء »بركــس« فــي منطقــة جبــل العالــم فــي 
ــي  ــن 3 آالف دومن ف ــر م ــى أكث ــتيالء عل ــة لالس محاول
املنطقــة، فــي إطــار مخطــط لفتــح طــرق اســتيطانية 
ــني  ــي املواطن ــى أراض ــة عل ــتوطنات املقام ــط املس ترب

ــرب رام اهلل.172 ــرى غ ــي ق ف

مســتوطنون يحرقــون عشــرات أشــتال التــني والزيتــون 
ــرب  ــتيطان غ ــددة باالس ــيرة من ــع مس ــالل يقم واالحت

ســلفيت

ــن  ــرات م ــة، العش ــوم اجلمع ــتوطنون، الي ــرق مس أح
أشــتال التــني والزيتــون فــي منطقــة »الــرأس« املهــددة 
ــالل  ــود االحت ــة جن ــلفيت، بحماي ــرب س ــتيالء غ باالس

ــرائيلي. اإلس

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفا«، بــأن املواطنــني والدفاع 
ــعلها  ــي أش ــق الت ــاد احلرائ ــن أخم ــوا م ــي متكن املدن
ــد مــن األشــتال. ــى مزي ــل وصولهــا إل املســتوطنون، قب

يُشــار إلــى أن املســتوطنني نصبــوا بيوتــا متنقلــة 
»كرفانــات« فــي املنطقــة، وشــقوا طرقــا زراعيــة متهيدا 
إلقامــة بــؤرة اســتيطانية، وتوســيع املســتوطنات 
املقامــة علــى أراضــي فــي ســلفيت التــي تعانــي مــن 
ــا. ــى أراضيه ــرى عل ــؤر أخ ــتوطنة، و6 ب ــود 23 مس وج

ــاق  ــني باالختن ــرات املواطن ــب عش ــياق، أصي ــي الس وف
بالغــاز املســيل للدمــوع، خــالل قمــع جنــود االحتــالل، 
ــي  ــوق األراض ــالة ف ــة أداء الص ــي فعالي ــاركني ف للمش

ــورة. ــة املذك ــي املنطق ــتيالء ف ــددة باالس امله

172  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــع  ــالل من ــأن االحت ــا«، ب ــة لـ«وف ــادت مصــادر محلي وأف
ــام  ــي أق ــة الت ــى املنطق ــول إل ــن الوص ــني م املواطن

ــدة. ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــا ب عليه

ــى  ــت إل ــلفيت، دع ــي س ــة ف ــوى الوطني ــت الق وكان
ــة  ــي منطق ــة ف ــالة اجلمع ــي ص ــعة ف ــاركة واس مش
الــرأس، التــي يحــاول املســتوطنون التوســع فــي 
االســتيالء علــى األراضــي احمليطــة بهــا، ووصلهــا 
بشــوارع اســتيطانية، وربطهــا مبســتوطنات »بــركان« و 
»أريئيــل« املقامتــان علــى أراضــي ســلفيت، وعــدة قــرى 

ــة.173 ــمال احملافظ ــرب وش ــدات غ وبل

»أبيتــار«  بــؤرة  إخــاء  عــدم  اخلارجيــة: 
لشــرعنتها مقصــودة  محاولــة  االســتيطانية 

إخــالء  عــدم  إن  واملغتربــني،  اخلارجيــة  وزارة   قالــت 
ــتيطانية  ــؤرة االس ــرائيلي للب ــالل اإلس ــة االحت حكوم
ــل  ــي جب ــني ف ــي املواطن ــى أراض ــة عل ــار« املقام »أبيت
صبيــح ببلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، متعمــد ومقصــود 
فــي محاولــة لشــرعنتها، وإيقــاع مزيــد مــن الضحايــا 

ــزل. ــني الع ــوف املواطن ــي صف ف

وحملــت الــوزارة فــي بيــان لهــا، اليــوم اجلمعــة، 
حكومــة االحتــالل املســؤولية الكاملــة واملباشــرة عــن 
إقامــة هــذه البــؤرة، وعــن جميــع االعتــداءات املتواصلــة 

ــاورة. ــدات اجمل ــا والبل ــي بيت ــعبنا ف ــاء ش ــى أبن عل

وأكــدت أن حــق شــعبنا بالدفــاع عــن أرضــه وحقوقــه، 
ــدة  ــاق األمم املتح ــي وميث ــون الدول ــي القان ــول ف مكف
ــا أن  ــان، كم ــوق اإلنس ــادئ حق ــف ومب ــات جني واتفاقي
ــرعي  ــر ش ــل وغي ــكاله باط ــع أش ــتيطان بجمي االس
وغيــر قانونــي، وجرميــة يحاســب عليهــا القانــون 

ــي. الدول

وشــددت الــوزارة علــى أنهــا تتابــع قضيــة جبــل 
صبيــح وتطوراتهــا مــع األطــراف الدوليــة واألمميــة 
كافــة، مطالبــة إياهــا بالضغــط علــى االحتــالل 
لوقــف عدوانــه الشــامل ضــد شــعبنا، وإخــالء البــؤرة 
االســتيطانية املذكــورة، مشــيرة إلــى ان ادعــاء بعــض 
الــدول بإعطــاء حكومــة االحتــالل اجلديــدة املزيــد مــن 
الوقــت حجــة غيــر مقبولــة، وتشــكل غطــاء الرتــكاب 
اجلرائــم بحــق شــعبنا، وذريعــة لتهربهــا مــن التزاماتها 

ــة.174 ــة واألخالقي ــؤولياتها القانوني ومس

مليحات.. استهداف اجلسد ومحاربة الرزق

173  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
174  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

يكســب ســليمان مليحــات قــوت يومــه وأطفالــه 
ــواح  ــن أل ــة م ــرة املبني ــه الصغي ــن بقالت ــته م الس
ــرب  ــة ع ــي منطق ــب، ف ــو« واخلش ــح »الزينك الصفي
الكعابنــة باملعرجــات شــمال غــرب مدينــة أريحــا، 
ــه  ــام ب ــتطيع القي ــذي يس ــد ال ــل الوحي ــذا العم فه
ــة  ــل رصاص ــاقه، بفع ــرت س ــد أن بت ــنوات بع ــذ س من

ــتوطن. ــه مس ــا علي أطلقه

ــدا، كان لــه فــي  لــم يعتــد مليحــات علــى اجللــوس أب
شــوارع أريحــا صــوالت وجــوالت لســنوات عديــدة، 
عندمــا كان يعمــل ســائقا خلالطــة باطــون فــي املدينة، 
ويتنقــل مــن مــكان آلخــر، ولكنــه أُقعــد قســرا، 
ــة. ــك احلادث ــذ تل ــب من ــى عق ــا عل ــه رأس ــت حيات وانقلب

عامــا(   31( مليحــات  ثــالث ســنوات، قصــد  قبــل 
منطقــة املعرجــات، لرعــي أغنامــه فــي يــوم اجلمعــة، 
حيــث اعتــاد ان يقــوم بهــذا األمــر أســبوعيا مســتغال 
يــوم عطلتــه مــن عملــه فــي الباطــون، ليتفاجــأ 
باملســتوطنني مــن مجموعــة »فتيــة التــالل« اإلرهابيــة 
ــاول  ــا ح ــه، وعندم ــرقة أغنام ــني س ــه محاول يهاجمون
الدفــاع عــن نفســه، أطلــق أحــد املســتوطنني الرصاص 
ــم  ــة ويت ــن الركب ــا م ــه، ويفتته ــب قدم ــي ليصي احل

ــفى. ــى املستش ــه إل ــد نقل ــا بع ــا الحق بتره

فقــد مليحــات قدمــه التــي كانــت تــدوس علــى 
الفرامــل، قاصــدة شــوارع أريحــا وغيرهــا مــن املناطــق، 
وتغيــرت حياتــه منــذ ذلــك احلــني، وأخــذ يفكــر بعمــل 
جديــد ال يتطلــب منــه جهــدا بدنيــا أو حركة كالســابق 
ليعيــل أســرته ويؤمــن حيــاة كرميــة لهــا، لكــن حتــى 

فــي هــذا الحقــه االحتــالل اإلســرائيلي.

»لــم أجــد أفضــل مــن افتتــاح بقالــة لبيــع حاجيــات 
األطفــال، واملشــروبات البــاردة والســاخنة علــى طريــق 
املعرجــات، فهــي املهنــة الوحيــدة التــي أســتطيع 
يقــول  حركــة«،  تتطلــب  ال  كونهــا  بهــا،  القيــام 

ــات. مليح

لــم يكــن افتتــاح هــذه البقالــة باألمــر الســهل علــى 
مليحــات الــذي اضطــر القتــراض مبلــغ 10 آالف شــيقل 
للمشــروع مــن إحــدى مؤسســات اإلقــراض، ولــم 
ينتــه بعــد مــن تســديد أقســاطه، وهــذا مبلــغ كبيــر 

ــه. ــيط مثل ــل بس ــبة لعام بالنس

ويضيــف »بعــد عامــني مــن بنــاء البقالــة والعمــل بهــا، 
ــي  ــت مــن توســعة منزل ــادي، ومتكن حتســن وضعــي امل
ومحيطــه واالســتمرار بتســديد أقســاط القــرض، 
ــذا  ــد وه ــاج أح ــى ال نحت ــي حت ــوت أطفال ــب ق وكس

ــي«. ــيء كان يفرحن ش
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لكــن فرحــة مليحــات لــم تــدم طويــال، حيــث هدمــت 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بقالتــه، واســتولت 
علــى محتوياتهــا، بعــد تســليمه إخطــارا قبل أســبوع، 
ــاعة، أو  ــا 96 س ــدة أقصاه ــالل م ــه خ ــا بنفس لهدمه
ــات  ــوتها جراف ــد س ــول »لق ــا، يق ــم إلزالته ــوا ه يأت

ــي«. ــي ورزق أطفال ــوا رزق ــاألرض .. قطع ــالل ب االحت

ــة  ــت قراب ــي البي ــت ف ــي مكث ــر قدم ــد بت ــع »بع ويتاب
ــل  ــدر دخ ــن مص ــال ع ــت طوي ــل، وبحث ــنة دون عم س
ــال  ــد، وازداد إقب ــروع اجلدي ــدأت باملش ــا ب ــد وعندم جدي
ــد،  ــن جدي ــي م ــب رزق ــتطعت كس ــي، واس ــاس عل الن

ــالل«. ــه االحت قطع

ــول إن  ــة، يق ــي املنطق ــتوطنني ف ــداءات املس ــن اعت وع
ــون  ــك املنطقــة يتعرض ــي تل ــام ف ــاة األغن ــم رع معظ
العتــداءات مســتمرة مــن مســتوطني »متســبيه 
يريحــو« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني، مضيفــا »أنــا 
ال أخــرج مــع األغنــام إال يــوم اجلمعــة، ألنــه يــوم عطلة، 
وهــو املتنفــس لــي بعــد أســبوع مــن الشــقاء والتعــب 

ــك«. ــم أعــد اســتطيع ذل واآلن ل

ويتســاءل: ال أدرى مــاذا ســأفعل اآلن؟، ولكــن ســأبحث 
عــن مصــدر رزق جديــد، فــال يهمنــي قدمــي، وال االحتالل 

وال مســتوطنيه«.

فــي املنطقــة ذاتهــا، هدمــت ســلطات االحتــالل فــي 7 
ــران اجلــاري 10 منشــآت، مــن بينهــا 6 »بركســات«  حزي
ــني، دون  ــردت القاطن ــاكن، وش ــام، و4 مس ــر أغن وحظائ
إخطــار مســبق، واســتولت علــى جميــع ممتلــكات 

ــة.175 ــآت املهدم املنش

ــالل  ــاكات االحت ــا إزاء انته ــن قلقه ــرب ع ــكو تع موس
الوضــع عــن  القــدس ومــن احتمــال خــروج  فــي 

الســيطرة

ــرائيل  ــاكات إس ــا إزاء انته ــن قلقه ــيا ع ــت روس  أعرب
ــن  ــع ع ــروج الوض ــال خ ــرقية واحتم ــدس الش ــي الق ف

ــيطرة. الس

وقــال مستشــار البعثــة الدبلوماســية الروســية لــدى 
األمم املتحــدة، ألكســندر ريبكــني، خــالل جلســة جمللــس 
األمــن الدولــي، إنــه »لألســف، تفيــد األنبــاء الــواردة بــأن 
التوتــرات فــي القــدس الشــرقية، وخاصــة فــي منطقة 

الشــيخ جــراح وحــول املســجد األقصــى لــم تتراجــع”.

وتابــع: »تســتمر هنــاك وفــي مناطــق أخــرى مــن 
الضفــة الغربيــة اشــتباكات، وفــي أي حلظــة قــد تخرج 

ــيطرة”. ــن الس ــاع ع األوض

175  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأعــرب الدبلوماســي الروســي عــن قلــق موســكو إزاء 
زيــادة إصــدار التراخيــص لبنــاء املســاكن علــى األراضــي 

الفلســطينية )االســتيطان( .

ــداء  ــني إلب ــو الطرف ــياق ندع ــذا الس ــي ه ــال: »وف وق
اجلديــدة  اإلســرائيلية  واحلكومــة  النفــس،  ضبــط 
لالمتنــاع عــن اخلطــوات أحاديــة اجلانــب التــي ســتؤدي 

ــه«. ــة في ــكل ال رجع ــى األرض بش ــع عل ــى واق إل

ــاطة  ــم بوس ــم أن يت ــن امله ــه م ــد بأن ــاف: »نعتق وأض
الشــركاء اإلقليميــني، وقبــل كل شــيء أصدقائنــا 
ــذي ال  ــار ال ــالق الن ــف إط ــام وق ــت نظ ــني، تثبي املصري

ــد«. ــا بع ــزال هش ي

ودعــا الدبلوماســي الروســي اجملتمــع الدولــي لتوحيــد 
اجلهــود مــن أجــل تســوية النــزاع فــي الشــرق األوســط، 
مؤكــدا أنــه »مــن أجــل حتقيــق اســتقرار طويــل األمــد 
للوضــع الــذي لــن يكــون ممكنــا إال بشــرط احلــل العــادل 
للقضيــة الفلســطينية علــى أســاس املرجعيــات 
نعتــزم  املتحــدة،  األمم  قــرارات  فيهــا  مبــا  الدوليــة 
ــر  ــوار املباش ــالق احل ــى إط ــة إل ــود الرامي ــة اجله مواصل

ــرائيليني”. ــطينيني واإلس ــني الفلس ب

ــى  ــة إل ــة الدولي ــي الرباعي ــا ف ــو زمالءن ــاف: »ندع وأض
دراســة مبادراتنــا املعروفــة، مبــا فــي ذلــك لعقــد لقــاء 

ــة”.176 ــدول اإلقليمي ــاركة ال ــع مبش موس

السبت 2021/6/26 

حــزب الشــعب يحســم اليــوم مســألة انســحابه مــن 
احلكومــة

ــعب  ــزب الش ــام حل ــني الع ــي األم ــام الصاحل ــد بس أك
الفلســطيني وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التوجــه العــام لــدى حــزب الشــعب  التحريــر، أن 
ــر  ومؤسســاته هــو االنســحاب مــن احلكومــة علــى إث
ــل  ــن قب ــه م ــد اعتقال ــات بع ــزار بن ــط ن ــاة الناش وف
األجهــزة األمنيــة قبــل عــدة أيــام وعــدد مــن القضايــا 

ــرى.  ــات األخ واملالحظ

وقــال الصاحلــي: إن احلــزب بلــور موقفــه النهائــي تقريبــاً 
والــذي يقضــي باالنســحاب مــن احلكومــة ومطالبتهــا 
باالســتقالة، أيضــاً، مبينــاً أن اللجنــة املركزيــة للحــزب 
ســتعقد اجتماعــاً مهمــاً، اليــوم األحــد، ســتقرر خالله 

مصيــر مشــاركتها فــي احلكومــة. 

ــة  ــي احلكوم ــل ف ــزب واملتمث ــي إن احل ــاف الصاحل وأض
ــى األداء  ــات عل ــلة مالحظ ــه سلس ــل لدي ــوزارة العم ب

176  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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العــام للحكومــة منــذ فتــرة، األمــر خلــق شــبه إجمــاع 
داخــل مؤسســات وهيئــات احلــزب بضــرورة االنســحاب 

مــن احلكومــة.

ــوط  ــيقاوم أي ضغ ــزب س ــى أن احل ــي إل ــت الصاحل ولف
ــن  ــه ع ــت لثني ــة كان ــن أي جه ــه م ــتمارس علي س
ــي  ــح ف ــب واألص ــه باملناس ــذي وصف ــرار ال ــاذ الق اتخ

ــة. ــة والدقيق ــة احلساس ــذه املرحل ه

وشــدد علــى أن »حــزب الشــعب ال يســتطيع االســتمرار 
فــي حكومــة غيــر قــادرة علــى حمايــة احلريــات واحلقوق 
ــى  ــاً، عل ــادرة، أيض ــر ق ــة، وغي ــة واالجتماعي الدميقرطي
ــزار  محاســبة املســؤولني عــن جرميــة قتــل الناشــط ن

بنــات وغيرهــا مــن القضايــا األخــرى«.

ــي شــامل يضــم  ــح حــوار وطن ــب الصاحلــي بفت وطال
ــور  ــع تده ــاع ومن ــدارك األوض ــزاب لت ــوى واألح كل الق
علــى  واالتفــاق  الفلســطيني،  الداخلــي  الوضــع 
تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي ومجلــس تأسيســي 
لدولــة فلســطني، والتأكيــد علــى أولويــة التحــرر 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــاء االحت ــي إلنه الوطن

يذكــر أن حــزب الشــعب يشــارك فــي حكومــة الدكتــور 
محمــد اشــتية التــي شــكلت فــي الثانــي عشــر مــن 
شــهر نيســان مــن عــام 2019، مــن خــالل توليــه وزارة 
ــور  ــي احلــزب الدكت ــادي ف ــي يترأســها القي العمــل الت
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الرويضــي لـ«وفــا«: االحتــال ينتهــج عاصفــة 
مــن السياســات واالجــراءات الهادفــة لتهجيــر 

املقدســين

قــال املستشــار فــي ديــوان الرئاســة أحمــد الرويضــي، 
إن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تنتهــج عاصفــة مــن 
ــي  ــر اهال ــى تهجي ــة إل ــراءات الهادف ــات واالج السياس
ــا  ــي تنتهجه ــر عرق ــة تطهي ــن سياس ــدس ضم الق

ــة. ــكال اخملتلف ــالل بأش ــة االحت حكوم

وأضــاف فــي حديــث خــاص لــ«وفــا«، أن املشــهد 
العنصــري فــي القــدس الــذي يجســده االحتــالل 
مبمارســاته علــى األرض بحــق املقدســيني إن كانــت ضد 
ــح  ــتهداف واض ــخصيا، اس ــم ش ــم أو ضده عقاراته
حلياتهــم بكافــة مركباتهــا، وفــي نفــس اإلطــار توفــر 
ــل  ــي بالقت ــدد املقدس ــذي يه ــتوطن ال ــة للمس احلماي

ــل. وال يعتق

وتابــع: »شــاهدنا هــذه املمارســات فــي الشــهرين 
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املاضيــني بشــكل كبيــر، مــا يؤكــد أن هنــاك حالــة مــن 
العنصريــة تذكــر العالــم بدولــة األبارتهايــد، وبالتالــي 
يضــع العالــم أمــام مســؤولياته بالضغــط علــى 
ــة«. ــات العنصري ــذه السياس ــن ه ــف ع ــرائيل للتوق إس

ــي  ــا ح ــي قضاي ــرة ف ــورات خطي ــهد تط وأردف: »نش
البســتان والشــيخ جــراح وبطــن الهــوا، حيــث أن حــي 
البســتان سيشــهد خــالل الـــ48 ســاعة تطــورا خطيرا 
ــالل  ــة االحت ــا بلدي ــي حددته ــة الت ــاء املهل ــع انته م
ــذت  ــزل، وإذا نف ــوع 120 من ــن مجم ــزال م ــدم 20 من به
ــق لهــدم كافــة منــازل  الهــدم فــإن ذلــك ميهــد الطري
احلــي، متذرعــني بــأن الهــدم يأتــي فــي إطــار املصلحــة 
ــم  ــي مبلكيته ــي احل ــات أهال ــون إلثب ــة وال يلتفت العام
ــلطات  ــن س ــا، لك ــرف به ــم بالتص ــي وأحقيته لألراض
ــن  ــدث ع ــي تتح ــع الـــ2000 وه ــذ مطل ــالل من االحت
االســتيالء بهــدف إطــالق حديقــة أطلقــوا عليهــا 

ــك داود(«. ــة )املل ــم حديق اس

وأشــار الرويضــي إلــى أن هنــاك تســارع لألحــداث فــي 
حــي البســتان، األمــر الــذي يتطلــب وقفــة جديــة مــن 
ــة  ــع جلن ــة م ــاك متابع ــى هن ــراف، وأن يبق ــة األط كاف
احلــي لــكل التطــورات علــى املســتويات اخملتلفــة لوقف 

إجــراءات الهــدم.

وفيمــا يخــص قضيــة الشــيخ جــراح، قــال الرويضــي: 
»محكمــة االحتــالل حــددت الثانــي مــن آب/ أغســطس 
ــرار  ــدر ق ــع أن يص ــا يتوق ــدة، فيم ــة جدي ــل جلس املقب
بإخــالء 4 عائــالت جديــدة خاصــة بعــد انســحاب 
ــذه  ــل ه ــذي دخ ــرائيلي ال ــي اإلس ــار القانون املستش
ــوء  ــي الض ــا يعط ــحابه منه ــدو أن انس ــة، ويب القضي
األخضــر للقضــاء اإلســرائيلي الــذي ال ميكــن بأي شــكل 
أ، يحقــق العدالــة للمقدســيني فــي رفضــه االســتماع 
ــي  ــة ف ــية املقيم ــالت املقدس ــي للعائ ــق القانون للح
الشــيخ جــراح، والــذي حــدد مركزهــا القانونــي اتفاقية 
ــي فــي هــذه  ــة واضحــة تعطيهــا احلــق القانون قانوني
املنــازل، فــي حــني أن املســتوطن الــذي يدعــي امللكيــة 
ــار  ــي أن املستش ــذا يعن ــات، وه ــه أي اثب ــد لدي ال يوج
القانونــي فتــح اجملــال إلصــدار هكــذا قــرار، وقــد يصــدر 
القــرار لكــن التنفيــذ رمبــا يتأخــر بفعــل الضغوطــات 

ــة«. الدولي

ــي  ــي أن احل ــح الرويض ــوى، أوض ــن اله ــي بط ــا ح أم
ــة  ــه املكون ــد عائالت ــا ض ــن القضاي ــد م ــهد العدي يش
ــات  ــى أرض مســاحها 5 دومن ــم عل ــة وتقي مــن 86 عائل
ــة  ــة امللكي ــتيالء بحج ــددة باالس ــي مه ــر، وه و200 مت
ــزال  ــا أن 220 من ــتيطانية، وفيم ــات اس ــح جمعي لصال
ــى  ــة إل ــوزة، إضاف ــني الل ــي ع ــي ح ــدم ف ــددا باله مه
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ــة. ــي وادي الرباب ــي ح ــريد ف ــة بالتش ــد 100 عائل تهدي

وأكــد أننــا أمــام حالــة سياســية يريــد االحتــالل 
ــدة القدميــة،  ــر املقدســي مــن غــالف البل منهــا تهجي
وحصارهــا بدائــرة اســتيطانية اســتكماال للدوائــر 
ــن  ــدأ م ــي تب ــدس الت ــالف الق ــي غ ــتيطانية ف االس

ــا. ــة جنوب ــى الوجل ــتمر حت ــماال وتس ــا ش قلندي

ــال الرويضــي: »نحــن مســتمرون فــي املتابعــة مــع  وق
اللجــان اخملتصــة، والقيــادة الفلســطينية تتابــع علــى 
ــراف  ــى أط ــركات عل ــاك حت ــي، وهن ــتوى السياس املس
دوليــة مختلفــة لتحمــل مســؤولياتها للضغــط علــى 
إســرائيل للتوقف عــن سياســة التهجير القســري ضد 
املقدســيني، وهنــاك علــى املســتوى القانونــي احملكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة التــي يوجــد ملــف االســتيطان علــى 
ــراءات،  ــتعجال باإلج ــا باالس ــن طالبناه ــا ونح طاولته
الهــدم  تنفيــذ  مرحلــة  تكــون  أن  ميكــن  ال  ألنــه 
ــة  ــى اللحظ ــة حت ــواب، واحملكم ــى األب ــر عل والتهجي
ــم  ــق فــي هــذه اجلرائ ــدأ بعــد اجــراءات التحقي ــم تب ل
ــا أن  ــة، كم ــؤولياتها القانوني ــن مس ــل ضم ــي تدخ الت
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى احملــك أمــام القانونيــني 
الدوليــني ألن الــكل يراقــب عندمــا يتعلــق األمــر مبــدى 

ــرائيل«. ــوع إس ــص املوض ــا يخ ــا عندم مصداقيته

وثمــن الرويضــي دور احملكمــة الدوليــة فــي كبــح اجلرائم 
التــي متــس االنســانية فــي كل العالــم، مشــددا علــى 
ــرعة  ــة بالس ــرك احملكم ــأن تتح ــطينيني ب ــق الفلس ح
العاجلــة خاصــة أن االجــراءات تتطــور علــى األرض 
ــر  ــة التطهي ــم وممارس ــاس وطرده ــاة الن ــدد حي ــا يه مب

ــاء املقدســية. ــي األحي العرقــي ضدهــم ف

ــى أن  ــي إل ــار الرويض ــعبي، أش ــتوى الش ــى املس وعل
هنــاك فعاليــات متواصلــة فــي خيــام االعتصــام خاصة 
ــي  ــر احلقيق ــه اخلط ــذي يواج ــتان ال ــي البس ــي ح ف
بهــدم املنــازل خــالل اليومــني املقبلــني، إضافــة إلــى أن 
احلصــار فــي الشــيخ جــراح الــذي مينــع أي شــخص مــن 
ــك ال  ــه، فيمــا أن ذل ــه للتضامــن مــع أهل الوصــول إلي
مينــع التواصــل مــع أهلنــا، مبــا يضمــن اســتمرار أهالــي 
ــيرا  ــم، مش ــن منازله ــاع ع ــال والدف ــن النض ــي م احل
ــى كل  ــام رســالة مــن املقدســيني إل ــى أن هــذه اخلي إل

ــؤولياتهم. ــوا مس ــم ليتحمل العال

وفيمــا يتعلــق بنقــل الهنــدوراس ســفاراتها إلــى 
اإلجــراء يضعهــا  »هــذا  الرويضــي:  قــال  القــدس، 
ــي  ــالل ف ــاركة االحت ــة مبش ــؤولية القانوني ــام املس أم
ــرم  ــم حتت ــي ل ــدس، وه ــا بالق ــي يرتكبه ــه الت جرائم
ــرم  ــم حتت ــدس، ول ــي الق ــي ف ــي والقانون ــق التاريخ احل
قــرارات األمم املتحــدة والشــرعية الدوليــة. وبالتالــي 

نحــن طالبناهــا ومجلــس نوابهــا أن تعيــد النظــر فــي 
ــا،  ــؤولة قانوني ــتكون مس ــر وإال س ــرار اخلطي ــذا الق ه
وســنالحقها فــي كل اجلهــات القانونيــة اخملتلفــة، كمــا 
طالبنــا اجلامعــة العربيــة ومنظمــة التعاون اإلســالمي 
ــي  ــدول الت ــة ال ــق مبقاطع ــا يتعل ــا مب ــذ قراراته بتنفي

ــدس«. ــى الق ــفاراتها إل ــل س تنق

وطالب الرويضــي دول العالم بتتحمل مســؤولياتها، وأن 
تكــون بقــدر املســؤولية وأن تقطــع عالقاتهــا بهندوراس 
وحتاصرهــا اقتصاديــا وسياســيا حتــى تتراجــع عــن هــذا 

ــرار اخلطير. الق

ــة  ــعبي باملقاوم ــال الش ــتمرار النض ــرورة اس ــد ض وأك
ــل  ــة وتفعي ــة اخملتلف ــاالت السياس ــى األرض واالتص عل
دور املؤسســات الدوليــة العاملــة فــي القــدس واالحتــاد 
األوروبــي واللجنــة الرباعيــة وقناصــل الــدول األجنبيــة، 
ــي  ــب األهال ــى جان ــوف إل ــتمرار الوق ــى اس ــة إل إضاف
أمــام احملاكــم اإلســرائيلية رغــم القناعــة أنهــا ليســت 
ــل  ــر للتعام ــي مضط ــن املقدس ــة، لك ــا للنزاه مكان
ــا  ــذ القضاي ــر تنفي ــه ويؤخ ــي حقوق ــا يحم ــا مب معه

ــده.178 ــة ض املرتكب

مســتوطنون يهاجمــون مســاكن املواطنــن 
ــة التوانــة جنــوب  ويحرقــون خيمتــن فــي قري

ــل اخللي

مســاكن  الســبت،  اليــوم  مســتوطنون،  هاجــم 
ــة  ــا أدى إلصاب ــارة م ــي واحلج ــاص احل ــني بالرص املواطن
ــة  مواطــن جــروح ورضــوض، وحرقــوا خيمتــني فــي قري

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــة مبس التوان

ــي  ــد ربع ــة محم ــروي التوان ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
ــتوطنة  ــن مس ــتوطنني م ــرات املس ــأن عش ــا«، ب لـ«وف
»حفــات ماعــون« املقامــة عنــوة علــى أراضــي املواطنني، 
هاجمــوا حتــت حمايــة جنــود االحتــالل، مســاكن 
ــارة  ــوا احلج ــي وألق ــاص احل ــوا الرص ــني وأطلق املواطن
ــن  ــة م ــبب بحال ــا تس ــة، م ــي القري ــازل ف ــى املن عل
الرعــب لــدى األهالــي العــزل الذيــن تصــدوا لهــم، كمــا 
ــرة. ــامت مخام ــن ح ــكنيتني للمواط ــني س ــوا خيمت حرق

ــالل  ــات االحت ــداءات وممارس ــى أن اعت ــي إل ــار ربع وأش
ومســتوطنيه، تهــدف لتهجيــر الســكان وتوســيع مــا 
ــى  ــة عل ــون« املقام ــات ماع ــتوطنة »حف ــمى مس تس
أراضــي القريــة، مطالبــا املؤسســات احملليــة والدوليــة، 
ووقــف  األهالــي  حمايــة  علــى  العمــل  بضــرورة 

ــية. ــاة املاش ــني ورع ــى املواطن ــداءات عل االعت

178  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مــن جهتــه، أفــاد منســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة 
ــتوطنني  ــأن املس ــور لـ«وفا«ب ــب اجلب ــل رات ــوب اخللي جن
ــة  ــان احلماي ــق جل ــى منس ــرح عل ــرب املب ــدوا بالض اعت
ــؤاد  ــل ف ــوب اخللي ــال جن ــا وجب ــافر يط ــود مبس والصم
ــه بجــروح ورضــوض، نقــل  العمــور مــا تســبب بإصابت
ــى  ــر إل ــالل األحم ــم اله ــل طواق ــن قب ــا م ــى اثره عل

ــا. ــي يط ــم ف ــن القاس ــو احلس ــفى أب مستش

ــل  ــى أن قــوات االحتــالل أطلقــت قناب ــور إل وأشــار اجلب
ــا  ــاكنهم م ــني ومس ــوب املواطن ــوت ص ــاز والص الغ

ــاق.179 ــاالت اختن ــم بح ــدد منه ــة ع ــبب بإصاب تس

األســرى«  »عمــداء  قائمــة  األســرى:  هيئــة 
ترتفــع إلــى )08( أســيرا

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن قائمــة 
ــل  ــبت، لتص ــوم الس ــت الي ــرى«، ارتفع ــداء األس »عم
ــى 80 أســيرا فلســطينيا، بعــد أن انضــم األســيران  ال
عبــد اجلبــار شــمالي )42 عامــا(، وعبــد عبيــد )43 عامــا( 

ــة. ــني للقائم ــم جن ــن مخي م

ــى  ــعبنا عل ــه ش ــح يطلق ــرى، مصطل ــداء األس وعم
األســرى الذيــن مضــى علــى اعتقالهــم أكثــر مــن 20 
ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــي ف ــى التوال ــا عل عام

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان لهــا، أن ســلطات االحتالل 
كانــت قــد اعتقلــت عبــد اجلبــار صبــري خليــل شــمالي 
بتاريــخ 26 حزيران/يونيــو 2001، وفــي اليــوم التالــي 
اعتقلــت األســير عبــد محمــود عبيــد، وأصــدرت 
ــا(،  ــدة )27 عام ــي مل ــجن الفعل ــا بالس ــا حكم عليهم

ــي . ــى التوال ــا عل ــا 20 عام ــا منه أمضي

وبينــت أن مــن بــني »عمــداء االســرى« نحــو )34( أســيرا، 
ــؤالء  ــا، وه ــن 25 عام ــر م ــم أكث ــى اعتقاله ــى عل مض
ــراالت  ــح »جن ــطينيون مصطل ــم الفلس ــق عليه يطل
الصبــر«، منهــم )25( أســيرا معتقلــني منــذ مــا قبــل 
أوســلو، ومــا يُعرفــوا بالدفعــة الرابعــة والتــي تنصلــت 
حكومــة االحتــالل مــن اإلفــراج عنهــم فــي إطــار 
ــام2013،  ــة ع ــة أميركي ــية برعاي ــات السياس التفاهم
ويوجــد مــن بــني هــؤالء )13( أســيرا مضــى علــى 
ــل،  ــكل متواص ــا بش ــن )30( عام ــر م ــم أكث اعتقاله
أقدمهــم األســيرين كــرمي وماهــر يونــس املعتقــالن منــذ 

ــام 1983. ــر ع يناي

وأكــدت الهيئــة وجــود عشــرات األســرى ممــن حتــرروا في 
صفقــة التبــادل عــام 2011، وأعــاد االحتــالل اعتقالهــم 
ــدت لهــم األحــكام الســابقة  مجــددا عــام2014، وأُعي
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ــن 40  ــر م ــى أكث ــذي امض ــي ال ــل البرغوث ــم نائ أبرزه
عامــا علــى فترتــني ومــا يــزال فــي األســر.180

ــع  ــور الوض ــا: تده ــذ 53 يوم ــام من ــن الطع ــرب ع مض
ــوان ــو عط ــر أب ــير غضنف ــي لألس الصح

ــع  ــى الوض ــر عل ــور خطي ــبت، تده ــوم الس ــرأ، الي ط
ــو عطــوان املضــرب عــن  الصحــي لألســير غضنفــر اب

ــه اإلداري. ــا العتقال ــا، رفض ــذ 53 يوم ــام من الطع

وقــال مديــر مكتــب هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن في 
بيــت حلــم منقــذ ابــو عطــوان ملراســلنا، إن األســير أبــو 
ــفى  ــي مستش ــدة ف ــة جدي ــي غيبوب ــل ف ــوان دخ عط
ــور  ــي تده ــي ف ــه الصح ــرائيلي، ووضع ــن« اإلس »كابل

مســتمر.

ــد  ــا فق ــير إن ابنه ــة األس ــت عائل ــا، قال ــن جهته م
ــه  ــور حالت ــة تده ــكالم نتيج ــق وال ــى النط ــه عل قدرت
الصحيــة، محملــة ســلطات االحتــالل املســؤولية 

ــه. ــن حيات ــة ع الكامل

يشــار إلــى أن محكمــة االحتــالل العليــا قــد أصــدرت 
قبــل يومــني قــرارا يقضي بتعليــق أمــر االعتقــال اإلدارّي 
بحــق األســير أبــو عطــوان، وذلــك بعــد أن طلبــت نيابــة 
ــي  ــة، والت ــر الطبّي ــتندة للتقاري ــك، مس ــالل ذل االحت
تُشــير إلــى وجــود خطــورة حقيقيــة علــى حيــاة 

ــير.181 األس

األحد 2021/6/27

ــدث  ــا يح ــض م ــي يرف ــاد األوروب ــان: االحت عثم
ــف  ــل لوق ــراح ويعم ــيخ ج ــلوان والش ــي س ف

ــر ــاوالت التهجي مح

أكــد املتحــدث باســم االحتــاد األوروبــي شــادي عثمــان، 
ــرقية  ــدس الش ــق بالق ــا يتعل ــاد فيم ــف االحت ان موق
واالســتيطان واضــح وهــو الرفــض القطعي للمشــاريع 

ــتيطانية. االس

ــوم«  ــف الي ــج »مل ــث لبرنام ــي حدي ــان ف ــال عثم وق
عبــر تلفزيــون فلســطني:« إن االحتــاد يعمــل عبــر 
ــدول  ــني ال ــوار ب ــالل احل ــن خ ــية وم ــوات السياس القن
ــف  ــة وق ــى محاول ــرائيلي عل ــب اإلس ــاء واجلان األعض
ــر  ــاك تهجي ــون هن ــان أن ال يك ــة، وضم ــذه السياس ه
القــدس  مدينــة  فــي  الفلســطينيني  للمواطنــني 

الشــرقية”.

180  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــر  ــي مــن أجــل منــع تهجي وحــول عمــل االحتــاد األوروب
فلســطينيني فــي القــدس الشــرقية، قــال عثمــان :« إن 
حــي الشــيخ جــراح أحــد تلــك املناطــق التــي يســعى 
االحتــاد األوروبــي للحيلولــة دون تهجيرهــا«، الفتا الــى أن 
االحتــاد علــى تواصــل مســتمر مــع كل مكونــات اجملتمع 
املقدســي، واجملتمــع املدني، ومــع القيادة الفلســطينية، 
ــراح،  ــيخ ج ــي الش ــي ح ــري ف ــا يج ــى م ــالع عل لالط

وفــي األحيــاء األخــرى، وحتديــدا ســلوان.

وبــني عثمــان أن موقــف االحتــاد األوروبــي مــن مــا يحــدث 
فــي حــي الشــيخ جــراح هــو حســاس وصعــب، وال ميكن 
ــت أي  ــطينيني حت ــكان الفلس ــر الس ــل بتهجي أن يقب
ذريعــة، باعتبــار هــذا احلــي قائم علــى أرض فلســطينية 
ــون  ــق القان ــالل وف ــة االحت ــي حكوم ــة، وبالتال محتل

الدولــي ملزمــة بحمايتهــم وليــس تهجيرهــم.

ــود اآلن  ــور، واجله ــتبق األم ــن نس ــال:« ل ــتدرك قائ واس
ــر ســكان احلــي، ونأمــل  ــة لضمــان عــدم تهجي منصب

ــة«.182 ــوادر إيجابي ــاك ب ــون هن ــأن تك ب

محافــظ جنــني: هنــاك مــن يســتغل حادثــة وفــاة نــزار 
بنــات لزعزعــة األمــن

ــام  ــوب، إن قي ــرم الرج ــواء اك ــني الل ــظ جن ــال محاف ق
ــراد  ــتفزاز اف ــتم واس ــن بش ــن املتظاهري ــة م مجموع
مقصــودا  عمــال  كان  أمــس،  اهلل  رام  فــي  األمــن 
ومخططــا لــه، يهــدف إلــى خلــق فتنــة فــي الشــارع 

لفلســطيني. ا

واضــاف الرجــوب فــي حديث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
اليــوم األحــد، أن هنــاك مجموعــة كانــت تخطــط خللق 
ــزار  ــاة ن ــة وف ــتغلني حادث ــن مس ــة األم ــة وزعزع البلبل
ــب ان  ــط يج ــذا اخملط ــر ه ــن يدي ــدا أن م ــات، مؤك بن
ــك. ــن يقبــل بذل ــان الشــعب الفلســطيني ل ــم ب يعل

ــجيالت  ــدة وتس ــات مؤك ــاك معلوم ــى أن هن ــار إل وأش
ــبوهة  ــات مش ــارات وجه ــض التي ــورا لبع ــة وص صوتي
تؤكــد ان لديهــم مخطــط لزعزعــة األمــن واســتهداف 
املؤسســة األمنيــة، لتكــرار مــا حــدث فــي عــام 2007 

مــن انقــالب فــي قطــاع غــزة.183

ــاص  ــابن بالرص ــب ش ــال يصي ــس: االحت نابل
وآخريــن باالختنــاق ويغلــق الطريــق املؤديــة 

ــح ــل صبي جلب

ــوم األحــد، بالرصــاص  أصيــب عــدد مــن املواطنــني، الي
ــاق،  ــاالت اختن ــرون بح ــاط، وآخ ــف باملط ــي املغل املعدن

182  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عقــب منــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي طواقــم بلديــة 
ــل  ــة جلب ــق املؤدي ــعة الطري ــس بتوس ــوب نابل ــا جن بيت

صبيــح.

ــأن  ــا«، ب ــل لـ«وف ــى حماي ــة موس ــو البلدي ــاد عض وأف
قــوات االحتــالل هاجمــت طواقــم البلديــة التــي كانــت 
تعمــل علــى توســعة الطريــق املؤدية للجبــل، مــا 
ــن  ــة شــابني بالرصــاص املطاطــي، وآخري ــى إصاب أدى إل
ــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز الســام املســيل  باالختن

ــزارة. ــه بغ ــذي أطلقت ــوع ال للدم

ــه  ــق وأغلقت ــت الطري ــالل جرف ــات االحت ــح أن آلي وأوض
ــة. ــواتر الترابي بالس

جتــدر اإلشــارة إلــى أن أكثــر مــن 400 مواطن قــد أصيبوا 
ــاق  ــي واالختن ــي واملطاط ــاص احل ــة بالرص ــوم اجلمع ي
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــقوط وبقناب ــة للس ونتيج
بشــكل مباشــر خــالل مواجهــات بــني املواطنــني 

وجيــش االحتــالل اإلســرائيلي فوق جبل صبيــح.

ويتخــذ أهالــي بيتــا أســلوب املقاومــة الشــعبية ليــال 
ــا  ــتولى عليه ــي اس ــم الت ــن أراضيه ــا ع ــارا دفاع نه
املســتوطنني، ونصبــوا نحــو 30 بيتــا متنقــال »كرفانــا« 
ــرق  ــالل الط ــق االحت ــا ش ــا، بينم ــة 20 دومن ــى قراب عل
املؤديــة لهــا خــالل أيــام فقــط، وســط تخــوف أهالــي 
ــل،  ــل اجلب ــى كام ــيطرة عل ــن الس ــالث م ــرى الث الق

ــا.184 ــاحته 840 دومن ــة مس والبالغ

االثنن 2021/6/28 

ــط  ــل الناش ــة مقت ــس، قضي ــل، أم ــت بالتفاع تواصلت
ــه مــن قبــل األجهــزة األمنيــة  ــزار بنــات بعــد اعتقال ن
فقــد جــرت تظاهــرات ووقفــات احتجاجيــة فــي رام اهلل 
ــه  ــدرت في ــذي ص ــت ال ــي الوق ــم، ف ــت حل ــل وبي واخللي
إداناتــت محليــة ودوليــة للطريقــة التــي مت بهــا قمــع 
ــس،  ــن أم ــي رام اهلل، أول م ــة ف ــرات االحتجاجي التظاه
ــة  ــة املركزي ــارئ للجن ــاع ط ــن اجتم ــان ع ــدر بي وص
حلركــة فتــح، شــدد علــى احلــوار الوطنــي حلمايــة 
املكتســبات الوطنيــة وتعزيــز املناعــة الوطنيــة، داعيــاً 
إلــى االحتــكام للقانــون، وقدمــت مركزيــة فتــح »أحــر 

ــات. ــة بن ــازي« لعائل التع

ووقعــت صدامــات فــي بيــت حلــم، أمــس، عندمــا قامت 
ــن  ــت م ــرة انطلق ــض تظاه ــة ف ــن مبحاول ــوات األم ق
ــة  ــات، وللمطالب ــل بن ــداً مبقت ــة تندي ــم الدهيش مخي

ــؤولني. ــبة املس مبحاس

184  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــط املدين ــي وس ــادات ف ــت مش ــي رام اهلل، وقع وف
ــات،  ــل بن ــتنكار ملقت ــرة اس ــي تظاه ــاركني ف ــني مش ب
ومشــاركني فــي تظاهــرة تأييــد للســلطة، وأفــاد 
ــم  ــي منعوه ــاس مدن ــن بلب ــال أم ــأن رج ــون ب صحافي
ــرس أن  ــس ب ــل فران ــاد مراس ــا أف ــر، فيم ــن التصوي م

ــني. ــى معتصم ــدوا عل ــؤالء اعت ــن ه ــدداً م ع

وعلــى اإلثــر، دعــت نقابــة الصحافيــني الفلســطينيني 
ــطينية  ــالم الفلس ــائل اإلع ــني، ووس ــع الصحافي جمي
ــى  ــطينية، إل ــي الفلس ــي األراض ــة ف ــة العامل والعربي
ــق  ــى حتقي ــة حت ــة واحلكوم ــار الرئاس ــة أخب مقاطع
الشــرطة  قائــد  إقالــة  ضمنهــا  ومــن  مطالبهــا، 
»علــى خلفيــة تقاعــس الشــرطة عــن تأمــني احلمايــة 
للصحافيــني الذيــن مت االعتــداء عليهــم ومنعهــم مــن 
التغطيــة، وتهديدهــم مــن قبــل عناصــر بالــزي املدنــي، 

ــرطة«. ــر الش ــن عناص ــرأى م ــى م عل

فــي  املواطنــني  عشــرات  اعتصــم  اخلليــل،  وفــي 
منطقــة دوار ابــن رشــد وســط املدينــة، مســاء أمــس، 
ــاركون  ــات. وردد املش ــل بن ــة مقت ــى جرمي ــني عل محتج
مبحاســبة  املطالبــة  الشــعارات  االعتصــام،  فــي 
املتســببني مبقتــل بنــات، وحملــوا الســلطة املســؤولية 
عــن مقتلــه. وألقيــت خــالل االعتصــام عــدة كلمــات، 
ــدث  ــا ح ــؤولية عم ــلطة املس ــا الس ــت مبجمله حمل
ــرعة  ــوا بس ــراء، وطالب ــة نك ــا جرمي ــات، واعتبروه لبن

ــة.185  ــاة للعدال ــدمي اجلن ــق وتق ــاء التحقي إنه

حكومــات طابيــة فــي جامعــة كالفورنيــا 
وكليتــي مجتمــع مدنــي تطالــب مبقاطعــة 

إســرائيل باعتبارهــا دولــة فصــل عنصــري

طالبــت ثــالث حكومــات طالبية فــي جامعــة كالفورنيا 
وكليتــي مجتمــع مدنــي، مبقاطعــة إســرائيل باعتبارها 

دولــة فصــل عنصري.

كليتــني  فــي  الطالبيــة  احلكومــات  وأصــدرت 
ــي  مجتمعيتــني وجامعــة فــي منطقــة اخلليــج اجلنوب
لواليــة كاليفورنيــا، اليــوم االثنــني، قــرارات تديــن بشــدة 
ــاتها  ــرة وممارس ــرب األخي ــالل احل ــرائيل خ ــات إس تصرف

بحــق الشــعب الفلســطيني.

ــرارا  ــانتا كالرا ق ــة س ــل وجامع ــي فوتهي ــرت كليت وأق
الطالبيتــني  احلكومتــني  رســميا  اعتمدتــه  مماثــال 
مؤخــرا حمــل عنــوان »التضامــن مــع الفلســطينيني«، 
ــاألرواح  ــرف ب ــرارا يعت ــزا ق ــة اديان ــت  كلي ــا تبن بينم
ــد  ــات ض ــالل الهجم ــدت خ ــي فق ــطينية الت الفلس

اإلنســانية”.
185  جريدة األيام

وعبــرت القــرارات التــي مت تبنيهــا عــن إدانــة  »الهجمات 
املســتمرة ضــد املدنيــني الفلســطينيني فــي األراضــي 
ــلحة  ــوات املس ــل الق ــن قب ــة م ــطينية احملتل الفلس
اإلســرائيلية«، مشــيرة إلــى أن »هــذه الهجمــات تنبــع 

ــتيطاني.” ــتعمار االس ــام االس ــف نظ ــن عن م

إدارات  مطالبــة  املعتمــدة  القــرارات  ضمــن  ومــن 
اجلامعــة والكليتــني، »برفــض الضغــوط إلســكات 
ــوة   ــطينية«، والدع ــوق الفلس ــدة للحق ــوات املؤي األص
إلــى ســحب االســتثمارات مــن جميــع الشــركات التــي 
ــرائيلي  ــري اإلس ــل العنص ــام الفص ــن نظ ــتفيد م تس

ــه«. وتدعم

ــة  ــات التعليمي ــذه املؤسس ــم ه ــف تنض ــذا املوق وبه
الى عشــرات النقابــات والهيئــات واملنظمــات األميركية 
ــة  ــرائيل دول ــر إس ــف تعتب ــرا مواق ــذت مؤخ ــي اتخ الت

ــا.186 ــو ملقاطعته ــري وتدع ــل عنص فص

بيتــا  فــي  إصابــات  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــالل 
للمســتوطنني واعتــداءات  متفرقــة  واعتقــاالت 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــد، عدوانه ــوم األح الي
وممتلكاتــه، تواصــل املواجهــات مــع جيــش االحتــالل في 
بيتــا، ومســتوطنون يعتــدون علــى املواطنــني فــي دومــا 
وتياســير واســتمرار اقتحاماتهــم لألقصــى، واعتقــال 3 

مواطنــني فــي القــدس واخلليــل.

تواصل املواجهات في بيتا منذ شهرين

املواطنــني  وعشــرات  برضــوض،  شــبان   4 أصيــب 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، الليلــة، خــالل 
ــالل  ــرائيلي، خ ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه
فعاليــة املشــاعل علــى جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا، 

ــس. ــوب نابل جن

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
فــي نابلــس أحمــد جبريــل لـ«وفــا«، بــأن أربعــة شــبان 
أصيبــوا برضــوض إثــر ســقوطهم خــالل مالحقــة 
جنــود االحتــالل خــالل فعاليــة املشــاعل، إضافــة إلــى 
ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــاالت االختن ــرات ح عش

ــوم األحــد، بالرصــاص  أصيــب عــدد مــن املواطنــني، الي
ــاق،  ــاالت اختن ــرون بح ــاط، وآخ ــف باملط ــي املغل املعدن
عقــب منــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي طواقــم بلديــة 
ــل  ــة جلب ــق املؤدي ــعة الطري ــس بتوس ــوب نابل ــا جن بيت

صبيــح.

186  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــأن  ــا«، ب ــل لـ«وف ــى حماي ــة موس ــو البلدي ــاد عض وأف
قــوات االحتــالل هاجمــت طواقــم البلديــة التــي كانــت 
تعمــل علــى توســعة الطريــق املؤدية للجبــل، مــا 
ــن  ــة شــابني بالرصــاص املطاطــي، وآخري ــى إصاب أدى إل
ــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز الســام املســيل  باالختن

ــزارة. ــه بغ ــذي أطلقت ــوع ال للدم

مســتوطنون يعتــدون علــى املواطنــني فــي دومــا 
األقصــى ويقتحمــون  وتياســير 

ــاص  ــد، الرص ــوم األح ــاء الي ــتوطنون، مس ــق مس أطل
ــس. ــوب نابل ــا جن ــة دوم ــرب قري ــن ق ــة مواط ــى مركب عل

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــوب  ــار ص ــوا الن ــتوطنني أطلق ــس، إن مس ــان دغل غس
ــا(،  ــة )40 عام ــاض دوابش ــف في ــن يوس ــة املواط مركب
أثنــاء عودتــه إلــى منزلــه فــي قريــة دومــا، مــا أدى إلــى 
ــا، دون  ــم زجاجه ــة وحتطي ــة باملركب ــرار مادي ــاق أض احل

ــات. ــوع إصاب وق

األحــد،  اليــوم  مســاء  أصيــب،  طوبــاس،  وشــرق 
ــن  ــة م ــداء مجموع ــر اعت ــوض، إث ــبان برض ــة ش ثالث

تياســير. قريــة  شــرق  عليهــم  املســتوطنني 

وأفــادت مصــادر طبيــة لـ«وفــا« بــأن ثالثة شــبان أصيبوا 
برضــوض إثــر اعتــداء مســتوطنني عليهــم، نقلــوا علــى 

إثرهــا إلى املستشــفى.

وفــي القــدس، اقتحــم مســتوطنون يتقدمهــم عضــو 
الكنيســت املتطــرف ايتمــار بــن جفيــر، اليــوم األحــد، 
ــة،  ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى املب ــجد األقص املس

ــرائيلي. ــالل اإلس ــرطة االحت ــة ش بحماي

عشــرات  اقتحــم  محليــة،  مصــادر  عــن  ونقــال 
املســتوطنني املســجد األقصــى فــي ســاعات الصبــاح 

الباكــر، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه.

االحتــالل يعتقــل 3 مواطنــني بينهــم فتــى فــي اخلليــل 
لقدس ا و

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــة. ــدس احملتل ــة الق ــن مدين ــابا م ش

 وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
ــي  ــه ف ــم منزل ــب ده ــدرة، عق ــاد اله ــد إي ــاب عب الش

بلــدة الطــور شــرق املدينــة

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــل. ــن اخللي ــى م ــا وفت مواطن

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــزي  ــى رم ــا، والفت ــان دعن ــد نعم ــن زاي ــت املواط اعتقل
ــي  ــم منزل ــب ده ــا(، عق ــة )15 عام ــاب داوود ارفاعي ذي
ــل.187 ــة اخللي ــن مدين ــة م ــة اجلنوبي ــي املنطق ــا ف ذويهم

دويــكات: اللجنــة املكلفــة بالتحقيــق فــي 
قضيــة بنــات تبــذل جهــودا كبيــرة إلنهــاء 

أعمالهــا بأســرع وقــت

قــال املفــوض السياســي العــام، املتحــدث باســم 
ــة  ــكات إن اللجن ــالل دوي ــواء ط ــة الل ــزة األمني األجه
ــزار  ــن ن ــاة املواط ــة وف ــي قضي ــق ف ــة بالتحقي املكلف
بنــات تبــذل جهــودا كبيــرة، وجتــري حتقيقــات مكثفــة 
كــي تنهــي أعمالهــا بأســرع وقــت ممكــن، حتــى 
ــى  ــالع عل ــة االط ــة اخملتص ــات القضائي ــنى للجه يتس
كافــة التفاصيــل املتعلقــة باحلادثــة؛ مــن أجــل اتخــاذ 

ــج. ــى النتائ ــة عل ــة املترتب ــراءات القانوني اإلج

وأكــد دويــكات فــي تصريــح لـ«وفــا« أن احلكومــة 
تتعهــد  الداخليــة  وزارة  الفلســطينية مــن خــالل 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــراءات القانوني ــذ اإلج ــان تنفي بضم

اخملتصــة.188 القضائيــة  اجلهــات 

حســن الشــيخ: فتــح كانــت وال زالــت تؤمن أن 
احلــوار الوطنــي هــو الســبيل الوحيــد حلمايــة 

وصيانــة مشــروعنا التحــرري

ــني  ــح حس ــة فت ــة حلرك ــة املركزي ــو اللجن ــال عض ق
الشــيخ، إن  فتــح كانــت وال زالــت تؤمــن أن احلــوار 
ــة  ــة وصيان ــي حماي ــد ف ــبيل الوحي ــو الس ــي ه الوطن
ــات  ــد األولوي ــى حتدي ــم عل ــرري القائ ــروعنا التح مش

ــل. ــع احملت ــزي م ــض املرك بالتناق

ــن  ــد، »ل ــوم األح ــه، الي ــح ل ــي تصري ــيخ ف ــع الش وتاب
ــطينية  ــاحة الفلس ــر الس ــا وج ــد بجرن ــمح ألح نس
الــى مربعــات االشــتباك الداخلــي، وندعــو اجلميــع 
ــا  ــة وحدتن ــام وحماي ــون والنظ ــكام للقان ــى االحت ال

الوطنيــة«.189

”البدوية الثائرة« صاحبة أعلى حكم بني األسيرات

حتــت وقــع ســياط اجلالديــن، يكتــنب بالــدم علــى جــدران 
زنازينهــن عبــارات الصمــود والثبــات النابعة مــن صميم 
ــي الوطــن،  ــاة ف الوجــع، إنهــن األســيرات األشــد معان
يــأكل احلديــد مــن أجســادهن، وتــذوب زهــرة شــبابهن 

187  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
188  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
189  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

384

 المجلد التاسع والعشرين

فــي زنازيــن الظلمــة والظــالم، يدفعــن ضريبــة الوطــن 
ــاب  ــش وإره ــوة بط ــور بق ــره واملقه ــى أم ــوب عل املغل
االحتالل الغاشــم. األســيرة شــاتيال ســليمان أبــو عيادة 
ــدات  ــيرات املاج ــرات األس ــن عش ــدة م ــا( واح )28 عام
اللواتــي يتجرعــن األلــم فــي غياهــب ســجون االحتــالل، 
ــذي  ــرض ال ــة امل ــني مطرق ــا ب ــرا م ــا مري ــن واقع ويعش
ــن  ــالل ملعاناته ــل االحت ــندان جتاه ــن، وس ــدد حياته يه
ــكن  ــدوي، وتس ــل ب ــن أص ــاتيال م ــدر ش ــة، تنح اليومي
فــي بلــدة كفــر قاســم فــي الداخــل احملتــل، نشــأت في 
 بيــت محافــظ، أطلــق عليهــا لقــب »البدويــة الثائــرة.”

لــم حتتمــل شــاتيال مشــاهد التعذيــب اليوميــة التــي 
ــم  ــزل، ول ــعبها الع ــاء ش ــق أبن ــالل بح ــها االحت ميارس
ــى  ــق الفت ــت بح ــي ارتكب ــة الت ــاهد اجلرمي ــل مش حتتم
ــعال  ــة إش ــاً، وجرمي ــه حي ــر وحرق ــو خضي ــد أب محم
املســتوطنني النيــران فــي عائلــة الدوابشــة، فقــرّرت أن 
تنتقــم لهم ولشــقيقها موســى الذي تعــرض لالعتداء 
علــى يــد مجموعــة مــن املســتوطنني، وإصابتــه بعــدة 
ــارت  ــه، فاخت ــودي بحيات ــذ كادت ت ــي الفخ ــات ف طعن
ــة  ــقيقها حلظ ــه ش ــد في ــذي كان يتواج ــكان ال ذات امل
 االعتــداء عليــه، قبــل عــام ونصف العــام مــن اعتقالها.

ــام  ــان/أبريل ع ــن نيس ــث م ــوم الثال ــة الي ــي صبيح ف
أعمالهــا  ومارســت  كعادتهــا،  اســتيقظت   2016
ــات  ــة عالم ــا أي ــر عليه ــم تظه ــاد، ل ــة كاملعت اليومي
تــدل علــى أنهــا تخطــط لعمــل فدائــي، قبــل أن تغــادر 
املنــزل أعــدت لــي كوبــاً مــن مشــروب الزعتــر املغلــي، 
ــون  ــول ميس ــداء، تق ــة الغ ــز وجب ــي جتهي ــرعت ف وش
 الشــقيقة الصغــرى لشــاتيال لـ«احليــاة اجلديــدة”.

ــر  ــن تتأخ ــا ل ــون أنه ــرت ميس ــاتيال وأخب ــت ش خرج
إلــى  توجهــت  الطعــام،  لهــم  لتجهــز  وســتعود 
ــهرت  ــث، وأش ــة املثل ــي منطق ــة ف ــة الصناعي املنطق
ســكيناً وســط مــكان مكتــظ، وطعنــت مســتوطنة 
ــرة  ــاة الثائ ــى الفت ــر عل ــرى، وجتمه ــا اليس ــي يده ف
ــوا دهســها مــرات عــدة،  عشــرات املســتوطنني، وحاول
إال أنهــا كانــت تالحقهــم بســكينها فيهربــون، وبعــد 
ــالل  ــرطة االحت ــن ش ــر م ــدد كبي ــا ع ــات هاجمه حلظ
 حتــى متكنــوا مــن الســيطرة عليهــا واعتقالهــا.

اســتمر  قــاٍس  لتحقيــق  خضعــت  الفــور  علــى 
ــن  ــا م ــد خروجه ــة، وبع ــا متواصل ــن 30 يوًم ــر م أكث
ــل  ــي »ت ــارون ف ــجن الهش ــى س ــت إل ــق نقل التحقي
ــني احملاكــم اإلســرائيلية العســكرية  أبيــب«، تنقلــت ب
ــان/ ــي 26 نيس ــل، وف ــام كام ــدار ع ــى م ــرة عل 12 م

أبريــل عــام 2017 ُعرضــت علــى احملكمــة املركزيــة فــي 
مدينــة اللــد احملتلــة، ووّجهــت لهــا احملكمــة سلســلة 
ــفة  ــوات ناس ــع عب ــا تصني ــن بينه ــة، م ــم باطل ته
ــة  ــرائيليني، ومحاول ــد إس ــتخدامها ض ــة اس ومحاول
ــجن 16  ــم بالس ــا حك ــدر بحقه ــرات، وص ــل 8 م القت

عامــاً، وغرامــة ماليــة مقدارهــا 27 ألفــاً و500 دوالر 
 أميركــي، وهــي تقبــع اآلن فــي معتقــل الدامــون. 

كان احلكــم مبثابــة صاعقة نزلــت علينا، تقول ميســون، 
فنصــح البعــض شــاتيال أن حتــول خلفيــة قضيتهــا إلى 
مدنيــة حتــى حتصــل علــى تخفيــض احلكــم إلــى ثلثــي 
املــدة مبوجــب قــرار »شــليش«، فرفضــت وقالــت للنيابة 
ــك »أنتــم ســبب مــا  ــة وملــن نصحوهــا بذل الصهيوني
نحــن فيــه مــن ويــالت، نحــن خرجنــا فــي ســبيل اهلل 
ــالل«، وبعدهــا  ــم االحت ــع عــن أنفســنا ضــد ظل لنداف
جــرى االســتئناف علــى حكمهــا عــدة مــرات إال أن 

النيابــة رفضــت االســتئناف.190

اجلبل.. اجلبل

هــي حكايــة متراكمــة تســتلهم تفاصيلهــا مــن أرض 
ــا  ــتمد قوته ــط، تس ــي احملي ــا ف ــر ذاته ــدان، وتنش املي
ــل”. ــل.. اجلب ــوم »اجلب ــرخ ذات ي ــى ص ــوان فت ــن عنف  م

هــب اجلميــع حلجــز ســطور فــي فصــول احلكايــة 
املتواصلــة فــوق اجلبــل، وأتقــن الــكل بطريقــة عفويــة 
مهــارة التغلغــل فــي فصــول احلبكــة، لتكــون قصــة 
وتصــر علــى  الواحــد،  بالبطــل  تعتــرف  ال  فريــدة، 
البطولــة اجلماعيــة متناهيــة اإلتقــان فــي االنتقــال بني 
عناصرهــا لتشــكل وحــدات ال تعــرف الفواصــل بينهــا 
وجتيــد لغــة التناغــم الــذي يالمــس الهــدف نحــو 
ــل. ــة اجلب ــى قم ــار عل ــن االنتص ــة تعل ــات إيجابي  نهاي

التــي شــكلت منوذجــا متقدمــا  بيتــا  بلــدة  فــي 
تواصــل  زالــت  مــا  الشــعبية،  املقاومــة  فــي 
ــى  ــدرة يتمن ــدة وق ــاط جدي ــة أمن ــي إضاف ــا ف إبداعه
تقاســم  فــي  مؤقتــة   تكــون  أال  البلــدة  أهالــي 
 املهــام حلمايــة جبــل صبيــح املهــدد باالســتيطان.

خلــف مقــالع ضخــم يحاكــي فكــرة املنجنيــق، يتناوب 
باحلجــارة  توجيــه رســائلهم  وفتيــة علــى  شــبان 
االســتيالء  حاولــوا  الذيــن  املســتوطنني  لقطعــان 
ــص  ــم يق ــر ملث ــم كوافي ــى جانبه ــل، وإل ــى اجلب عل
ــاك  ــات اإلرب ــي فعالي ــاركني ف ــن املش ــدد م ــعر ع ش
 املتواصلــة، والذيــن لــم يغــادروا اجلبــل منــذ أيــام.

بيتــا  أهالــي  قــدرة  عــن  احلديــث  ويتزايــد 
احملتــل  لقهــر  اإلمكانيــات  كل  توظيــف  علــى 
اجلبــل. إخــالء  علــى  وإجبارهــم   ومســتوطنيه 

وقــال األســير احملــرر عمــر عفانــة، إن أرض املعركــة 
ــدة )  ــى قاع ــة عل ــائل قتالي ــتحداث وس ــي اس تقتض
ــدان  ــارة املي ــع مه ــا تنب ــن هن ــراع( وم ــة أم االخت احلاج
لــدى أهالــي بيتــا، مضيفــا »املقــالع الثابــت بعيــد املدى 
ضــرورة من ضــرورات اإلربــاك الليلــي، ورجالهــا كجبالها 
ــة  ــة ودميوم ــبالها طليع ــار، وأش ــى االنكس ــة عل عصي
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يدافعــون عــن مســتقبلهم وهــم علــى يقــني بأنهــم 
أصحــاب حــق، وماجداتهــا يكفيهن فخــرأ انهــن اُمهات 
ــة  ــوا حلماي ــن انتفض ــل الذي ــؤالء البواس ــوات له واخ
 أرضهــم، فــاألرض فــي عقيــدة صاحبهــا وهــي العرض”.

وفــي تعقيبــه علــى فعاليــات اإلربــاك الليلــي املتمثلــة 
ــة »هــذه ليســت  ــزر قــال عفان باملشــاعل وأضــواء اللي
حفــالت فنيــة صاخبــة، وال هــي شــجار وتبــادل إلطــالق 
ــا  ــل بيت ــة أه ــى طريق ــرار عل ــاط وإص ــذا رب ــار، ه الن
ــازف  ــدم الن ــد ال ــى عه ــوا عل ــا زال ــوا وم ــن كان الذي
علــى ثــرى األرض الطاهــرة، إنهــا صــالة فــرض وصرخــة 
 رفــض وحريــة أرض  وعقيــدة املؤمــن بحتميــة النصــر”.

ــه  ــه بأن ــف نفس ــذي يص ــل، ال ــر حماي ــي منتص احملام
ــه  ــه والتزامات ــي دوام ــا إن ينه ــل، م ــراس اجلب ــد ح أح
ــل  ــى جب ــورا إل ــى يتوجــه ف فــي احملكمــة بنابلــس، حت
 صبيــح وميــارس مهامــه هنــاك ضمــن وحــدة احلراســة.

ويؤكــد حمايــل لـ«احليــاة اجلديــدة« أن حالــة التناغم بني 
مختلــف الوحــدات غيــر مســبوقة، مشــيرا إلــى وجــود 
نحــو 10 وحدات لكل منهــا وظيفتها، والنــاس انخرطت 
ــه. ــه وإمكانيات ــب قدرات ــدات كل حس ــذه الوح ــي ه  ف

اإلطــارات،  »وحــدة  املوجــودة  الوحــدات  ومــن 
والليــزر، واملشــاعل، والدعــم اللوجســتي، والرصــد 
التــي  اإلزعــاج  ووحــدة  واإلعــالم،  واملتابعــة، 
منتصــف  منــذ  يوميــا  األبــواق  تشــغيل  تتولــى 
متواصلــة  بصــورة  صباحــا  الثالثــة  حتــى  الليــل 
املســتوطنني. باجتــاه  والضوضــاء  الصــوت   وتركيــز 

بنظــام  يســير  شــيء  كل  أن  إلــى  حمايــل  ونــوه 
ــوائية،  ــوات عش ــد أي خط ــوبة وال يوج ــة محس ومراقب
ــى أن وحــدة اإلطــارات تنفــذ مهامهــا بعــد  مشــيرا إل
احلصــول مــن جهــة اختصــاص معلومــات حــول 
مــن  املنشــود  الهــدف  لتحقيــق  الريــاح  اجتاهــات 
ــت  ــوات أربك ــذه اخلط ــا أن ه ــار، موضح ــعال اإلط إش
ــأ  ــث جل ــوس، حي ــكل ملم ــتوطنيه بش ــالل ومس االحت
ــة مصــادرة كل إطــارات الســيارات فــي  ــالل حملاول االحت
ــر اإلطــارات  ــل هاجــم احملــالت اخملتصــة بتغيي ــدة ب البل
منهــا. املســتعملة  غيــر  حتــى  وصــادر   وبيعهــا 

ــت  ــة أربك ــات املنظم ــى أن الفعالي ــل عل ــدد حماي وش
املســتوطنني مضيفــا »مــن يتابــع اإلعالم العبــري يرصد 
ــكاوى  ــتوطنني والش ــوف املس ــي صف ــر ف ــة التذم حال
بيتــا”. أهالــي  مــن  لهــم  يحــدث  ممــا   املتواصلــة 

وبحســب حمايــل فــإن النجــاح فــي الفعاليــات مــرده 
إلــى أن املقاومــة شــعبية بامتيــاز والــكل يشــارك 
ــي.191 ــع حزب ــس بداف ــألرض ولي ــاء ل ــي وانتم ــع وطن بداف

ــة  ــة األمريكي ــالت الطبي ــع اجمل ــرائيلي مين ــي اإلس اللوب
ــطينيني ــع الفلس ــن م ــو للتضام ــاالت تدع ــر مق ــن نش م
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ــو  ــة تدع ــكان” مقال ــاينتفك أمري ــة ”س ــت مجل : حذف
ــى  ــا عل ــن موقعه ــطينيني م ــع الفلس ــن م للتضام
شــبكة اإلنترنــت بعــد ضغــوط مــن اجلماعــات املواليــة 

ــدة. ــات املتح ــي الوالي ــرائيلي ف ــالل اإلس لالحت

ــي 2  ــة ف ــة افتتاحي ــرت مقال ــد نش ــة ق ــت اجملل وكان
حزيــران/ يونيــو جــاء فيهــا ” بصفتنــا مــن العاملــني في 

ــة، نتضامــن مــع فلســطني”. ــة الصحي مجــال الرعاي

ــالب  ــاء وط ــن األطب ــة م ــة مجموع ــب االفتتاحي وكت
الفضائــع  بالتفاصيــل  تعــرض  وكانــت  الطــب، 
اإلســرائيلية األخيــرة، وتتعهــد بتقــدمي الدعــم حلركــة 

مقاطعــة االحتــالل اإلســرائيلي.

وعلــى الفــور” ســارعت مجموعــة تدعــى ”صــوت مــن 
إجــل إســرائيل” بالضغــط علــى إدارة اجمللــة ونشــر 
ــن  ــة م ــة سياس ــر ”دعاي ــوم بنش ــا تق ــات بأنه اتهام

ــد”. ــب واح جان

ــط  ــي تضغ ــى، الت ــرة األول ــي امل ــذه ه ــن ه ــم تك ول
ــات  ــى املطبوع ــالل عل ــة لالحت ــات املوالي ــا اجلماع فيه
واجملــالت العلميــة والطبيــة، حيــث اضطــرت مجلــة ”ذا 
النســيرت” إلــى حــذف مقالــة حتــذر مــن تفشــي فيــرس 
ــة  ــف أن سياس ــر، وكي ــزة احملاص ــاع غ ــي قط ــا ف كورون
ــاء فــي املنطقــة.192 ــى تفاقــم الوب ــد أدت إل إســرائيل ق

ــزة  ــى غ ــود إل ــال الوق ــتئناف إدخ ــي باس ــب أمم ترحي
بتمويــل قطــري

أفــاد منســق األمم املتحــدة اخلــاص لعمليــة الســالم فــي 
ــور وينســالند باســتئناف شــحنات  الشــرق األوســط ت
الوقــود، املمولــة مــن دولــة قطــر حملطــة، توليــد 
ــني. ــوم االثن ــن الي ــدءا م ــزة ب ــاع غ ــي قط ــاء ف الكهرب

ــخ  ــتئناف ض ــي أن اس ــق األمم ــان للمنس ــي بي ــاء ف وج
ــني  ــابقة ب ــات الس ــار االتفاقي ــي إط ــي ف ــود يأت الوق
ــر. ــة قط ــاريع، ودول ــات املش ــدة خلدم ــب األمم املتح مكت

التــي مت  واخلطــوات  باجلهــود  املتحــدة  األمم  ورحبــت 
ــتتواصل  ــا س ــت إنه ــة، وقال ــت التهدئ ــا لتثبي اتخاذه
ــيخ  ــني لترس ــركاء املعني ــراف والش ــع األط ــع جمي م

ــزة. ــكان غ ــاعدة س ــار ومس ــالق الن ــف إط وق

وتبلــغ دفعــة حتويــل الديــزل 10 ماليــني دوالر، فــي حــني 
تبلــغ املنحــة القطريــة الشــهرية 30 مليــون دوالر، 

ــرائيلية. ــوت اإلس ــوت أحرون ــة يديع ــب صحيف بحس

الوقــود  إدخــال  اســتئناف  يــؤدى  أن  املتوقــع  ومــن 
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ــدادات  ــن إم ــد، وحتس ــة التولي ــدرة محط ــادة ق ــى زي إل
ــاعات  ــدد س ــاوز ع ــذي تتج ــزة ال ــاع غ ــاء بقط الكهرب

ــا. ــاعات يومي ــه 8 س ــار في ــاع التي انقط

ــال  ــمح بإدخ ــا ستس ــرائيل أنه ــت إس ــد، أعلن واألح
ــدءا  ــزة ب ــي غ ــاء ف ــد الكهرب ــة تولي ــى محط ــود إل وق
ــى  ــاظ عل ــتمرارها بـ«احلف ــط اس ــع رب ــني، م ــن االثن م

ــاع. ــع القط ــي« م ــتقرار األمن االس

أكثــر مــن مليونــي  ويعانــي ســكان غــزة، وهــم 
ــة،  ــة للغاي ــية متردي ــاع معيش ــن أوض ــطيني، م فلس
جــراء حصــار إســرائيلي متواصــل منــذ أن فــازت حركــة 
املقاومــة اإلســالمية )حمــاس( باالنتخابــات التشــريعية 

ــام 193.2006 ع

الثاثاء 2021/6/29

ــازل املواطنــن  ــى من ــدون عل املســتوطنون يعت
ــر  ــي دي ــؤرة ف ــون ب ــيا ويقيم ــة سوس ــي قري ف

ــس قدي

 صعــد املســتوطنون مــن اعتداءتهــم بحــق املواطنــني 
ــازل  ــة من ــى مهاجم ــوا عل ــس، وأقدم ــم أم وممتلكاته
ــة  ــا، وإقام ــافر يط ــيا مبس ــة سوس ــي قري ــني ف املواطن
ــرب رام  ــس، غ ــر قدي ــة دي ــي قري ــتيطانية ف ــؤرة اس ب
ــود جنــوب  ــة جال اهلل، وقطــع أشــجار مثمــرة فــي قري
نابلــس، واالعتــداء علــى رعــاة وســرقة ماشــيتهم 
فــي األغــوار الشــمالية، فــي الوقــت الــذي ردمــت فيــه 
قــوات االحتــالل آبــاراً ارتوازيــة عبــر ضــخ الباطــون فيها 
ــة  ــي الزراعي ــن األراض ــعة م ــاحات واس ــت مس وجرف
ــم  ــد هاج ــل. فق ــة اخللي ــي محافظ ــتصلحة ف املس
ــافر  ــي مس ــيا ف ــة سوس ــتوطنني قري ــرات املس عش

ــل. ــوب اخللي ــا، جن يط

ــتوطنني  ــرات املس ــأن عش ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
هاجمــوا الرعــاة فــي محيــط القريــة ورشــقوهم 
باحلجــارة والحقوهــم بالعصــي قبــل أن يهاجمــوا 
ــو  ــة جن ــت حماي ــك حت ــزل، وذل ــني الع ــازل املواطن من
االحتــالل. وأشــارت إلــى أن املواطنــني تصــدوا لالعتــداء 
ــدالع  ــى ان ــا أدى إل ــارة مم ــتوطنني باحلج ــقوا املس ورش
ــني  ــة ب ــن القري ــة م ــق متفرق ــي مناط ــات ف مواجه
ــني  ــاب مواطن ــن إص ــفرت ع ــن وأس ــي واملعتدي األهال
ــرك  ــم حت ــالل ل ــوات االحت ــى أن ق ــة إل ــوض، الفت برض
ســاكناً لوقــف االعتــداء بحــق املواطنــني العــزل. وفــي 
قريــة ديــر قديــس، غــرب رام اهلل، أفــادت هيئــة مقاومــة 
ــؤرة  ــوا ب ــتوطنني أقام ــأن مس ــتيطان ب ــدار واالس اجل
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ــة.  ــي قري ــى أراض ــدة عل ــتيطانية جدي اس

قضيــة بنــات: تقريــر اللجنــة احلكوميــة اليــوم وعائلته 
تطالــب بتشــكيل جلنــة حتقيــق دولية 

ــي  ــق ف ــة للتحقي ــة احلكومي ــدر اللجن ــر أن تص ينتظ
وفــاة الناشــط نــزار بنــات تقريرهــا النهائــي ووصياتهــا 
اليــوم، وفــي حــني أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية 
ــة باألمــر ســيحال للقضــاء  ــه عالق ــت أن ل أن مــن يثب
ــة  ــل اللجن ــرف بعم ــا ال تعت ــات أنه ــة بن ــت عائل أعلن

ــة.  ــق دولي ــة حتقي ــة بلجن مطالب

ــدل  ــر الع ــاللدة وزي ــد الش ــور محم ــن الدكت ــد أعل فق
رئيــس جلنــة التحقيــق أنــه ســيقوم بتقــدمي التوصيــات 
ــات  ــوم بن ــاة املرح ــروف وف ــول ظ ــي ح ــر النهائ والتقري

ــوم. ــاس الي للرئيــس محمــود عب

وقــال الشــاللدة فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني: 
ــن  ــس يتضم ــي للرئي ــر نهائ ــدمي تقري ــيتم تق ــه س »إن
ــق  ــي بح ــى القانون ــذ املقتض ــل أخ ــن أج ــات م توصي

ــات«. ــزار بن ــوم ن ــاة املرح ــن وف ــؤولني ع املس

ــفاف  ــكل ش ــل بش ــة تعم ــاللدة ان اللجن ــد الش وأك
وحيــادي وعلــى أســس قانونيــة ومهنيــة. مــن جهتــه، 
قــال رئيــس الــوزراء إن »جلنــة التحقيــق التــي شــكلت 
ــة  ــكل مهني ــزار تقــوم بعملهــا ب فــي وفــاة املواطــن ن

ــان احلقيقــة.194  وشــفافية مــن أجــل تبي

األربعاء 2021/6/30  

ــة  ــي بإحال ــات توص ــل بن ــي مقت ــق ف ــة التحقي جلن
تقريرهــا ومرفقاتــه للجهــات القضائيــة اخملتصــة

اعلنــت جلنــة التحقيــق املشــكلة مــن احلكومــة، 
للتحقيــق فــي مالبســات مقتــل الناشــط نــزار بنــات، 
تقريرهــا  بإحالــة  موصيــة  أعمالهــا،  انتهــاء  عــن 
ومرفقاتــه إلــى اجلهــات القضائيــة اخملتصــة، دون أن 
ــي  ــتخالصات الت ــول االس ــل ح ــن تفاصي ــف ع تكش

ــا.  ــت إليه توصل

ــان  ــي بي ــاللدة، ف ــد الش ــدل د. محم ــر الع ــح وزي وأوض
مقتضــب، تــاله عبــر شاشــة تلفزيــون فلســطني، 
مســاء أمــس، أنــه »بعــد دراســة مــا قــدم أمــام اللجنة 
ــا  ــة تقريره ــة بإحال ــادات، وأوص اللجن ــر وإف ــن تقاري م
ــاذ  ــة التخ ــات القضائي ــات اجله ــى اجله ــه إل ومرفقات
املقتضــى القانــون الــالزم وفــق القوانــني والتشــريعات 

ــطينية«.  الفلس

194  جريدة األيام
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وذكــر أن اللجنــة باشــرت أعمالهــا فــور تســلمها 
للقــرار، حيــث انتقلــت إلــى محافظــة اخلليــل، والتقــت 
محافــظ اخلليــل جبريــن البكــري، وقائــد منطقــة 
اخلليــل، ومــدراء األجهــزة األمنيــة فــي احملافظــة، 
ــرطة،  ــتخبارات، والش ــي، واالس ــن الوقائ ــداً األم وحتدي
ــي،  ــن الوقائ ــاز األم ــاط جه ــن ضب ــدداً م ــرات، وع واخملاب
ــدوا  ــن تواج ــات، مم ــة بن ــن عائل ــهود م ــى ش ــة إل إضاف
ــه.195  ــد في ــذي كان يتواج ــزل ال ــي املن ــوم ف ــع املرح م

37 عضــو كونغــرس يطالبــون بايــدن باســقاط 
»صفقــة القــرن« رســميا

الرئيــس  دميقراطــي،  كونغــرس  عضــو   73 طالــب 
االميركــي جــو بايــدن، بالتراجــع عــن سياســات ترمــب 
ــدة إلســرائيل، واإلعــالن رســميا عــن اســقاط مــا  املؤي

ــرن«. ــة الق ــمى »صفق تس

عضــو  ســلمتها  رســالة  علــى  املوقعــون  وحــث 
الكونغــرس بيتــي ماكولــوم، للبيــت األبيــض، الثالثــاء، 
الرئيــس بايــدن علــى الغــاء عــدة سياســات اعتمدتهــا 
ــوق  ــف باحلق ــا جتح ــابقة كونه ــة الس االدارة االميركي
الفلســطينية، وطالبــوه بالعــودة الــى السياســة 
االميركيــة املعتمــدة منــذ فتــرة طويلــة جتــاه الصــراع 
بــني فلســطني وإســرائيل مبــا فــي ذلــك العــودة 

ــني. ــل الدولت ــم ح ــة دع لسياس

ــة  ــحب خط ــدن بس ــواب الـــ73، إدارة باي ــب الن وطال
ــة  ــب املقترح ــد ترم ــابق دونال ــي الس ــس االميرك الرئي
للشــرق األوســط رســمًيا، وهــي مــا تعــرف بـ«صفقــة 
القنصليــة  فتــح  ســرعة  إلــى  ودعــوه  القــرن«، 

االميركيــة فــي القــدس خلدمــة الفلســطينيني.

ــا ادارة  ــي اعتمدته ــات، الت ــالة بالسياس ــرت الرس وذك
ترمــب وأبعــدت اإلســرائيليني والفلســطينيني عــن 
حــل الدولتــني ودفعــت باجتــاه ازمــات كمــا حــدث خــالل 
املواجهــات االخيــرة التي أشــعلتها سياســات التوســع 
الشــرقية  القــدس  فــي  االســرائيلي  االســتيطاني 

ــزة. ــاع غ ــا لقط ــة وقصفه احملتل

ــرًا  ــذا تذكي ــف ه ــدالع العن ــالة »كان ان ــت الرس وقال
ــس  ــطيني لي ــرائيلي الفلس ــراع اإلس ــأن الص ـًـا ب مؤمل
لــه حــل عســكري وال ميكــن حلــه إال مــن خــالل 
الدبلوماســية وحــل الدولتــني التفاوضــي الــذي يضمــن 
احلقــوق املدنيــة والسياســية والســالمة وتقريــر املصيــر 

ــعبني. ــكال الش ل

ــس  ــى عك ــدن عل ــون باي ــرعون الدميقراطي ــث املش وح

195  جريدة األيام

سياســات اإلدارة الســابقة جتــاه الصــراع الفلســطيني 
االســرائيلي مبــا يشــمل إصــدار توجيهــات لــوزارة 
ــتوطنات  ــار املس ــة باعتب ــارك األميركي ــة واجلم اخلارجي

ــي. ــون الدول ــع القان ــة م ــر متوافق ــرائيلية غي اإلس

ــس  ــن الرئي ــان ع ــدار بي ــا بإص ــالة ايض ــت الرس وطالب
ــت األبيــض للطــرد القســري  األميركــي مبعارضــة البي
ــدس  ــي الق ــا ف ــن منازله ــطينية م ــالت الفلس للعائ
ــطينية. ــي الفلس ــاء األراض ــع أنح ــي جمي ــرقية وف الش

توجيهــات  باصــدار  بايــدن  الرســالة  وطالبــت 
للمؤسســات األميركيــة لتشــير بجميــع الوثائــق 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــى الضف ــة إل ــة االميركي احلكومي
غــزة علــى أنهــا أراض محتلــة، كمــا طالبــت الرســالة 
ــاعدات  ــع املس ــن جمي ــورا ع ــراج ف ــدن باإلف ــا باي ايض

التــي ســبق أن مت حجبهــا عــن الفلســطينيني.

ــة  ــوم اخلارجي ــرورة ان تق ــى ض ــالة عل ــددت الرس وش
االميركيــة بإصــدار مواقــف متســقة وأســتباقية 
تشــمل إدانــات علنيــة صارمــة النتهــاكات حقــوق 
اســرائيل  متارســها  التــي  الفلســطيني  اإلنســان 

وتقــوض آفــاق الســالم.

وأكــدت الرســالة ضــرورة اتخــاذ خطــوات إضافيــة 
تســهل علــى طرفــي الصــراع احلفــاظ علــى إمكانيــة 
التوصــل يوًمــا مــا إلــى حــل الدولتني. وقــال املشــرعون: 
ــب  ــدة يج ــات املتح ــى للوالي ــوة األول ــد أن اخلط نعتق
أن تكــون علــى وجــه الســرعة اســتعادة املواقــف 
ــالم. ــاق الس ــح آف ــد فت ــي تعي ــة الت ــية االميركي السياس

وحملــت الرســالة تواقيــع أعضــاء كونغــرس معروفــني 
بدعــم احلقــوق الفلســطينية منهــم: بيتــي ماكولــوم، 
ــال  ــوكان وجم ــارك ب ــر، م ــان عم ــان، إله ــاري نيوم م

بومــان.

وكان الفتــا ان مــن بــني املوقعــني علــى الرســالة عــددا 
مــن اعضــاء الكونغــرس اليهــود بينهــم آنــدي ليفــني، 
جيمــي راســكني، جــون يارمــوث، ســارا جاكوبــس،  آالن 

ــني.196 ــتيف كوه ــال وس لوينث

196  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه  ــل عام ــة يدخ ــن عراب ــن م ــز الدي ــائد ع ــير س األس
الـــ20 فــي األســر

ــن  ــن م ــز الدي ــى ع ــى موس ــائد يحي ــير س ــل األس دخ
بلــدة عرابــة جنــوب غــرب جنــني، اليــوم األربعــاء، عامــه 

العشــرين فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

وقــال مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور، إن 
األســير عــز الديــن معتقــل منــذ عــام 2003، ومحكــوم 
ــهر  ــل أش ــده قب ــي وال ــا، وتوف ــدة 21 عام ــجن مل بالس

وحــرم مــن وداعــه.197

االحتال يعتقل 81 مواطنا من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــالل االســرائيلي الليلــة املاضيــة 
وفجــر اليــوم األربعــاء، 18 مواطنــا، مــن الضفــة.

ــبان،  ــالل 5 ش ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــي بي وف
وهــم: ماهــر محمــد الوجلــي )18 عامــا(، ومحمــد وائــل 
منــاع )17 عامــا(، مــن مخيــم الدهيشــة، وكامــل 
مهــدي زعــول )18 عامــا( وهــو طالــب توجيهــي، وزيــدان 
محمــد زيــدان )20 عامــا( مــن حوســان، وأحمــد محمــد 

أبــو ريــة مــن قريــة ارطــاس.

197  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــتعربني«  ــة »مس ــوات خاص ــت ق ــني، اختطف ــن جن وم
األســير احملــرر أشــرف القيســي، خــالل اقتحامهــا 
ــر  ــد جب ــني أحم ــت املواطن ــا اعتقل ــني، كم ــم جن مخي
عبيــد، ومحمــد أســعد عطايــا، مــن قريــة عنــزة، 
ــدة  ــا(، من بل ــدان )27 عام ــع حم ــق ناف ــام توفي وهش

ــة. عراب

ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، املواطــن عــالء 
ســميح األعــرج مــن حــي املعاجــني فــي املدينــة، وبــراء 
ــو  ــر أب ــب، ونصي ــة روجي ــن قري ــكات م ــم دوي ــل بره نائ

ثابــت مــن قريــة بيــت دجــن.

ومــن مدينــة رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــالل كال 
ــد الرحمــن اجلليســي، واحمــد تيســير راشــد  مــن: عب
ــد  ــاد أحم ــة، وجه ــمال املدين ــزون ش ــم اجلل ــن مخي م
حمايــدة، وأحمــد حمــادة صبــاح مــن قريــة كفــر نعمة، 
ــرب رام اهلل. ــني غ ــة بلع ــن قري ــب م ــازي اخلطي ــزة غ وحم

وفــي اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن عبيــدة 
ــد  ــة بع ــن املدين ــة م ــة اجلنوبي ــن املنطق ــي م العجلون

تفتيــش منزلــه والعبــث مبحتوياتــه.198

غليــك  املتطــرف  بينهــم  مســتوطنا   09
»األقصــى” يقتحمــون 

اقتحــم مســتوطنون، اليــوم األربعــاء، باحــات املســجد 
األقصــى املبــارك، بحمايــة مــن شــرطة االحتــالل 

اإلســرائيلية.

وأفــاد مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان، بــأن 90 
ــوا  ــك اقتحم ــودا غلي ــرف يه ــم املتط ــتوطنا بينه مس
األقصــى عبــر بــاب املغاربــة علــى شــكل مجموعــات، 

ــه.199 ــي باحات ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ونف

ــير  ــاة األس ــاذ حي ــل إلنق ــب بالتدخ ــة« تطال ”الصح
ــوان ــو عط ــرب أب املض

ــرة الصحــة مــي الكيلــة، اجملتمــع الدولــي  طالبــت وزي
األحمــر،  والصليــب  اإلنســان  حقــوق  ومنظمــات 
ــاة األســير املضــرب عــن الطعــام  بالتدخــل إلنقــاذ حي
الغضنفــر أبــو عطــوان، ونقلــه للعــالج في مستشــفى 

ــطيني. فلس

وأضافــت وزيــرة الصحــة فــي بيــان صحفــي، أن جميــع 
ــرى،  ــؤون األس ــة ش ــن هيئ ــا م ــي تردن ــات الت املعلوم
ونــادي األســير غيــر مطمئنــة وكلهــا حتــذر مــن خطورة 

الوضــع الصحــي لألســير أبــو عطــوان.

198  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
199  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــطينية  ــفيات الفلس ــع املستش ــى أن جمي ــارت إل وأش
ــال  ــوان ح ــو عط ــير أب ــالج األس ــتقبال وع ــزة الس جاه
نقلــه إليهــا وموافقــة ســلطات االحتــالل علــى الطلب 
الــذي تقــدم بــه احملامــي جــواد بولــس، وذلــك بعــد قــرار 
ــق  ــرائيلية بتعلي ــا« اإلس ــة العلي ــرف بـ«احملكم ــا يع م

ــه اإلدارّي. اعتقال

ــس  ــوم أم ــاء ي ــن األطب ــدر ع ــي ص ــر طب ــد تقري وأك
فــي مستشــفى »كابــالن« اإلســرائيلي أن األســير 
ــا  ــرة؛ منه ــاالت خطي ــة احتم ــه ثالث ــوان يواج ــو عط أب
إصابتــه بالشــلل، أو مشــكلة صحيــة مزمنــة يصعــب 
عالجهــا الحًقــا، إضافــة إلــى احتماليــة خطــر الوفــاة 

ــة. املفاجئ

ــل  ــوان يواص ــو عط ــير أب ــير أّن األس ــادي األس ــر ن وذك
ــي،  ــى التوال ــوم الـــ57 عل ــام للي ــن الطع ــه ع إضراب
ويواصــل االحتــالل احتجــازه فــي مستشــفى »كابــالن« 
اإلســرائيلي، علًمــا بــأن قــرار تعليــق اعتقالــه اإلدارّي، ال 

ــاءه. ــي إلغ يعن

ــر  ــن العم ــغ م ــوان يبل ــو عط ــير أب ــى أن األس ــار إل يُش
ــالل  ــه االحت ــل، واعتقل ــي اخللي ــن دورا ف ــا( م )28 عاًم
فــي شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام املنصــرم، 
ــا  ــدة كل منهم ــال إدارّي، م ــرّي اعتق ــه أم ــدر بحّق وأص
ــال اإلدارّي  ــه االعتق ــابق واج ــير س ــو أس ــهور، وه 6 ش

ــام.200 ــن الطع ــا ع ــام 2019 إضرابً ــاض ع ــابًقا، وخ س

اشــتية يبحــث مــع املديــر اإلقليمــي لصنــدوق 
األمم املتحــدة للســكان دعــم خطــط التنميــة 

ومتكــن الشــباب

بحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، مــع املديــر 
 »UNFPA« ــكان ــدة للس ــدوق األمم املتح ــي لصن اإلقليم
لــؤي شــبانة، تعزيــز التعــاون ودعــم خطــط احلكومــة 

ــباب. ــني الش ــج متك ــة وبرام التنموي

وتطــرق اشــتية خــالل اللقــاء الــذي عقــد اليــوم 
ــق  ــع خل ــة رام اهلل، ملواضي ــه مبدين ــي مكتب ــاء ف األربع
ــز ثقافــة العمــل التطوعــي  برامــج تســاهم فــي تعزي
بــني الشــباب، وخفــض نســبة البطالــة بــني خريجــي 
ــني  ــتركة ب ــكان املش ــة الس ــل جلن ــات، وتفعي اجلامع

ــدوق. ــة والصن احلكوم

واســتعرض رئيــس الــوزراء خطــة التنميــة بالعناقيــد، 
ــة  ــتراتيجية املتكامل ــة االس ــة الوطني ــط التنمي وخط
مواءمــة  ألهميــة  مشــيرا  اخملتلفــة،  للقطاعــات 
برامــج صنــدوق األمم املتحــدة للســكان مــع هــذه 

200  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة شــاملة فــي األراضــي  ــى تنمي اخلطــط، للوصــول ال
الفلســطينية كافــة.

مــن جانبــه، أشــاد فريــق الصنــدوق بحســن إجنــاز 
والبرامــج  للخطــط  الفلســطينية  املؤسســات 
املشــتركة، وأكــدوا التعــاون البنّــاء مــع وزارات الصحــة 

االجتماعيــة.201 والتنميــة  والتعليــم 

إخاء »افيتار«.. خدعة التسوية

 تظهــر األخبــار والتقاريــر الصحفيــة اإلســرائيلية حول 
التوصــل خلطــة تســوية بإخــالء بــؤرة »جفعــات افيتــار« 
االســتيطانية مــن قمــة جبــل صبيــح جنــوب نابلــس، 
أن املواجهــات التــي دارت بــني الفلســطينيني واالحتــالل 
علــى مــدار قرابــة شــهرين قــد حققــت مرادهــا بإزالــة 
ــر  ــاق تظه ــل االتف ــه تفاصي ــا تخفي ــن م ــؤرة، لك الب
خديعــة تســعى إليهــا حكومــة االحتالل واملســتوطنني 

لشــرعنة تلــك البــؤرة، وفــق مراقبــني.

ووفــق االتفــاق، فقــد وافقــت عائــالت املســتوطنني 
ــي  ــت ف ــي أقيم ــؤرة الت ــتوطنوا الب ــن اس الـــ50 الذي
ــة  ــع نهاي ــا م ــى إخالئه ــي، عل ــو املاض ــار/ ماي ــة أي بداي
ــدات  ــآت والوح ــاء املنش ــل بق ــاري، مقاب ــبوع اجل األس
االســتيطانية، وإقامــة مدرســة دينيــة عســكرية فــي 
املــكان بعــد تســوية قضيــة األراضــي مــن قبــل »اإلدارة 

ــتيطانية. ــؤرة االس ــرعنة الب ــة« وش املدني

ــآت  ــدم املنش ــم ه ــن يت ــه ل ــى أن ــاق عل ــص االتف وين
والوحــدات االســتيطانية فــي املوقــع، وبعــض البيــوت 
ــة  ــن »املدرس ــا م ــكنها 30 طالب ــتيطانية سيس االس
طاقــم  مــن  عائــالت  وثــالث  اليهوديــة«  الدينيــة 
املدرســة، كمــا ســيتم إنشــاء نقطــة عســكرية ثابتــة 

ــع. ــي املوق ف

وتقضــي خطــة »التســوية« بتكليــف »اإلدارة املدنيــة« 
التابعــة جليــش االحتــالل بفحــص »تســوية« األراضــي 
ووضعيتهــا إذا كانــت ملكيــة خاصــة للفلســطينيني، 
علــى أن تقــوم خــالل فتــرة 6 أســابيع بشــرعنة البــؤرة 

االســتيطانية.

ــوب  ــا جن ــدة بيت ــب بل ــم تغ ــهرين ل ــة الش ــذ قراب ومن
ــة  ــات الصحفي ــار والتغطي ــث األخب ــن حدي ــس ع نابل
احملليــة والدولية، بعــد أن ســطرت منوذجــا فــي املقاومــة 
افيتــار«  »جفعــات  بــؤرة  إقامــة  ضــد  الشــعبية، 
االســتيطانية علــى قمــة جبــل صبيــح التابــع ألراضــي 

ــا. ــالن ويتم ــدات قب ــدة وبل البل

وفــي تعقيبــه علــى »خطــة التســوية« بــني حكومــة 

201  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االحتــالل واملســتوطنني، أكــد نائــب رئيــس بلديــة بيتــا 
ــة  ــة ديني ــود مدرس ــا«، أن وج ــل لـ«وف ــى حماي موس
أخطــر مــن وجــود املســتوطنة ذاتهــا، فالفكــرة ليســت 
ــل  ــالل ب ــل االحت ــن قب ــل م ــتخدام اجلب ــة اس بكيفي

ــه. ــم في بوجوده

ونــوه حمايــل إلــى أن تلــك اخلطــة تشــكل وعــد 
ــالل  ــة االحت ــني حكوم ــرى ب ــث ج ــد، حي ــور جدي بلف
األرض  أصحــاب  غيــب  فيمــا  واملســتوطنني، 

القــرار. عــن  الفلســطينيني 

قناعــة  اخلداع، لدينــا  ميــارس  »االحتــالل  وتابــع: 
كأبنــاء بيتــا أنهــم اتفقــوا مــع بعــض احلكومــة 

البــؤرة«. لشــرعنة  اإلسرائيلية واملســتوطنني 

وشــدد علــى اســتمرار الفعاليــات الليليــة كــون الوجود 
االحتاللــي فــي اجلبــل مرفــوض جملــة وتفصيــال، 
مؤكــدا أن ال فــرق بــني مســتوطنة أو معســكر للجيــش 
ــى  ــيطرة عل ــدف للس ــا ته ــة، فكله ــة ديني أو مدرس

األرض الفلســطينية.

وتابــع: »يــوم أمــس كانــت األعــداد الهائلــة مــن 
ــة ردا  ــات الليلي ــن الفعالي ــل ضم ــي اجلب ــني ف املواطن
ــني طرفــني ال عالقــة  ــذي جــرى ب علــى هــذا االتفــاق ال

ــاألرض«. ــا ب لهم

ــى  ــت عل ــالل راهن ــة االحت ــل أن حكوم ــاف حماي وأض
ــا،  ــل بيت ــا أه ــن أن يصمده ــي ميك ــة الت ــدة الزمني امل
ــراس  ــطينية حل ــادة الفلس ــي والقي ــم األهال ــن دع لك

ــه«. ــل عن ــى زوال احملت ــود حت ــيعزز الصم ــل س اجلب

»ارتقــى خمســة شــهداء ومئــات اجلرحــى  وأكــد 
واملعتقلــني منــذ بــدء املواجهــات لكــن هــذا لــن يثنينــا 

ــؤرة«. ــة الب ــى إزال ــعبية حت ــة الش ــن املقاوم ع

بــدوره، شــدد رئيــس هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
ــى رفــض الوجــود االســتيطاني فــي  ــد عســاف عل ولي
جبــل صبيــح واألراضــي الفلســطينية، ســواء أكان 
باســم اجليــش أو املســتوطنني أو مدرســة دينيــة، كونها 
ــالل  ــا أن االحت ــة، موضح ــكال مختلف ــتيطان بأش اس
يريــد الســيطرة علــى املوقــع ألهميتــه االســتراتيجية 

وملصــادرة أراضــي املواطنــني.

ــة  ــى أن خط ــا«، عل ــث لـ«وف ــي حدي ــاف ف ــدد عس وش
ــرار  ــى ق ــاف عل ــة التف ــكل عملي ــك تش ــوية تل التس
ــا  ــبة لن ــوع بالنس ــذا املوض ــتوطنة، وأن ه ــالء املس إخ
ــن  ــا م ــى إزالته ــة حت ــتمر باملقاوم ــوض وسنس مرف

ــع. املوق

أراٍض فلســطينية خاصــة ميلكهــا  وتابــع أن هــذه 
األهالــي مــن بلــدة بيتــا وقبــالن ويتمــا، واالحتالل ســبق 
ــطينية  ــى أراٍض فلس ــتعمارية عل ــؤر اس ــرعن ب أن ش
خاصــة كـ«ألــون موريــه« و«ارئيــل«، حيــث صــادر األرض 

ــتوطنات. ــى مس ــا إل ــم حوله ــكرية ث ــراض عس ألغ

وحــول دور احلكومــة فــي تعزيــز صمــود املواطنــني، أكــد 
ــل  ــرق جلب ــق ط ــى ش ــت عل ــة عمل ــاف أن احلكوم عس
صبيــح واملنطقــة احمليطــة بــه وكذلــك جبــل العرمــة، 
ــة ووزعــت  ــاه بالتعــاون مــع البلدي ومــدت شــبكات مي
األشــتال علــى املزارعــني إلــى جانــب توصيــل اخلدمــات 
جملموعــة مــن املنــازل فــي املنطقــة، مؤكــدا اســتعداد 
احلكومــة إلــى  تقــدمي أي مســاعدات ألي مواطــن يريــد 

أن يبنــي فــي تلــك املناطــق.

مــن جهتــه، أوضــح مديــر مركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة وحقوق اإلنســان عصــام العــاروري لـ«وفا«، أن 
املركــز قــدم فــي 25 حزيران/يونيــو 2021، ممثــاّل باحملامــي 
ــي  ــاب األراض ــن أصح ــة ع ــاهني وبالنياب ــليمان ش س
ــالة  ــح، برس ــل صبي ــة جب ــي منطق ــطينيني ف الفلس

ــالل ــي« حلكومــة االحت ــى »املستشــار القضائ إل

ــؤرة  ــن ب ــتوطنني م ــالء املس ــر إخ ــوري ألم ــذ الف للتنفي
ــة  ــح، وإزال ــل صبي ــي جب ــى أراض ــة عل ــار« املقام »افيت

ــا. ــع مبانيه جمي

ــذه  ــن ه ــام م ــة أي ــد أربع ــه بع ــاروري أن ــاف الع وأض
الرســالة، توجــه لــه برســالة ثانيــة ملطالبتــه »بوصفــه 
ــد  ــرك ض ــون«، بالتح ــلطة القان ــة س ــف بحماي املكل
أي صفقــة محتملــة مــن شــأنها تثبيــت الوجــود 
ــي  ــح، وبالتال ــل صبي ــي جب ــى أراض ــتيطاني عل االس

ــؤرة. ــى الب ــرعية عل ــاء الش ــض وإضف تبيي

ــة  ــمل اإلزال ــرار ال يش ــدس أن أي ق ــز الق ــر مرك واعتب
الفوريــة وغيــر املشــروطة لكافــة املبانــي االســتيطانية 
ــا  ــا ويتم ــطينيي بيت ــي فلس ــى أراض ــت عل ــي بني الت
الســتيالء  تكــرّس  قــد  خطيــرة  ســابقة  وقبــالن، 
جماعــات املســتوطنني علــى أراٍض أخــرى فــي الضفــة 
ــاع  ــى األرض، باتب ــة عل ــق ثابت ــرض حقائ ــة وف الغربي

ــافرة. ــرقة الس ــة والس ــن البلطج ــاه م ــلوب إي األس

انتهــاك  هــي  كهــذه  صفقــة  كل  أن  إلــى  ونــوه 
جســيم للقانــون الدولــي اإلنســاني، »وحتــى للقوانــني 
الطبيعــي  للحــق  وانتهــاك  ذاتهــا«،  اإلســرائيلية 
ــم. ــى أرضه ــالم عل ــن وس ــاة بأم ــي احلي ــطينيني ف للفلس

وشــدد العــاروري أن بيتــا قدمــت منوذًجــا عظيًمــا 
ــن  ــبابها ع ــف ش ــم يتوق ــعبية، إذ ل ــة الش للمقاوم
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ــود  ــكال الوج ــة أش ــا لكاف ــاج رفًض ــر واالحتج التظاه
االســتيطاني علــى أراضيهــم منــذ اليــوم األول القتحام 

ــح. ــل صبي ــتوطنني جب املس

ــي  ــال ف ــاج والنض ــن االحتج ــهرين م ــي ش ــع: ف وتاب
القــرى الثالثــة استشــهد خمســة فلســطينيني، 
ــا. ــة يتم ــي قري ــد ف ــا، وواح ــة بيت ــن قري ــم م ــة منه أربع

فــي  الليليــة  الفعاليــات  أن  العــاروري  وأكــد 
البلــدة حتولــت ألداة ضغــط شــعبية يؤكــد فيهــا 
ــم  ــوية متنعه ــون أي تس ــم يرفض ــطينيون أنه الفلس
ــد  ــليم دومن واح ــم أو تس ــى أراضيه ــول إل ــن الوص م

املســتوطنني.202 إلــى  منهــا 

ــن  ــة م ــة منح ــع اتفاقي ــوزراء: توقي ــس ال ــة رئي برعاي
ــا ــة كورون ــون دوالر ملواجه ــة 8 ملي ــان بقيم الياب

ــتية  ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــور رئي ــة وحض ــت رعاي حت
وممثــل اليابــان لــدى فلســطني ماســايوكي ماجوشــي، 
وقــع وزيــر املاليــة شــكري بشــارة ووزيــرة الصحــة مــي 
الكيلــة مــع رئيــس مكتــب الوكالــة اليابانيــة للتعــاون 
الدولــي »جايــكا« فــي فلســطني توشــيا آبــي، منحــة 
ــون دوالر لدعــم  مــن احلكومــة اليابانيــة بقيمــة 8 ملي
جهــود فلســطني فــي مواجهــة »كورونــا«، اليــوم 

ــرام اهلل. ــوزراء ب األربعــاء فــي مكتــب رئيــس ال

ونقــل رئيــس الــوزراء التحيــات لرئيــس الوزراء والشــعب 
اليابانــي علــى الدعــم املســتمر لفلســطني علــى 
كافــة األصعــدة، والــذي يســاهم فــي تعزيــز العالقــات 

الثنائيــة مــا بــني البلديــن.

ــح وزارة  ــة لصال ــة املقدم ــذه املنح ــتية ه ــن اش وثم
ــا«، مقدمــا  الصحــة ملواجهــة انتشــار فيــروس »كورون
الشــكر لليابــان علــى هــذه املنحــة التــي قدمــت 

ــطني. ــا فلس ــن ضمنه ــم م ــي العال ــبع دول ف لس

ــة  ــذه املنح ــدم ه ــان »نق ــل الياب ــال ممث ــه، ق ــن جانب م
لفلســطني مــن أجــل دعــم االســتجابة الطارئــة 
ــل  ــدا للعم ــر جه ــن ندخ ــا، ول ــروس كورون ــة في ملواجه
علــى املســتوى اإلنســاني والتنمــوي ملواجهــة التحديات 
ــطني،  ــا فلس ــي تواجهه ــة الت ــة واالجتماعي االقتصادي
ــتويات«. ــة املس ــى كاف ــطني عل ــم فلس ــنواصل دع وس

يشــار الــى أن هــذه املنحــة تشــمل ثالجــات وســيارات 
تبريــد حلفــظ اللقاحــات، باإلضافــة الــى معــدات 
فيــروس  لفحوصــات  خاصــة  ومعــدات  مختبــرات، 

كورونــا«.203

202  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
203  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــيمة  ــاكات جس ــب انته ــرائيل ترتك ــي: اس ــر أمم تقري
ــطني ــال فلس ــد أطف ض

اتهــم تقريــر ســنوي لــألمم املتحــدة عــن األطفــال فــي 
احلــرب، إســرائيل بارتــكاب مئــات االنتهــاكات اجلســيمة 

عــام 2020.

وذكــر التقريــر، الــذي قـُـّدم إلــى مجلــس األمــن الدولــي 
أن 340 طفــال فلســطينيا أصيبــوا فــي الضفــة الغربية 

والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة خــالل العــام املاضــي.

وقــال األمــني العــام لــألمم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، 
ــال  ــال 361 طف ــت اعتق ــرائيل« تضمنّ ــم »اس إن جرائ
ــف  ــوا لعن ــم تعرّض ــرات منه ــطينيا، وإن العش فلس
جســدي مــن قبــل قــوات االحتــالل. كمــا اتهــم التقريــر 
ــة  ــي الضف ــطينيني ف ــال فلس ــل 9 أطف ــرائيل بقت إس

ــة. الغربي

طفــال   324 شــّوهت  اســرائيل  إن  التقريــر  وقــال 
بالغــاز  فلســطينيا فــي ســنة 2020، 170 منهــم 
املســيل للدمــوع و70 بالرصــاص املطاطــي، ومهاجمــة 
26 مدرســة ومستشــفى، بينمــا هاجــم املســتوطنون 

ــرى. ــدارس أخ 4 م

حالــة  مــن  التحقــق  مــن  املتحــدة  األمم  ومتكنــت 
واحــدة ملدرســة يســتخدمها الفلســطينيون ألغــراض 
ــي. ــد اجلان ــن حتدي ــن م ــم تتمك ــا ل ــكرية، لكنه عس

ويغطــي التقريــر الســنوي البلــدان واملنظمــات املدرجــة 
فــي آليــة الرصــد واإلبــالغ التابعــة لــألمم املتحــدة، والتي 
ــيمة  ــاكات جس ــة النته ــا مرتكب ــى أنه ــا عل مت إدراجه
فــي مالحــق التقريــر الســنوي. ومــع ذلــك، علــى الرغــم 
مــن احلملــة املكثفــة منــذ عــدة ســنوات التــي تقودهــا 
ــمى  ــة تس ــر احلكومي ــات غي ــن املنظم ــة م مجموع
»Watchlist on Children 1612« إلدراجــه فــي ملحــق 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــش االحت ــى جي ــر إل ــر، ال يُنظ التقري
ليســت  واســرائيل  جســيم،  منتهــك  أنــه  علــى 

ــالغ. ــد واإلب ــة الرص ــة آللي خاضع

 NGO« وقالــت املستشــارة القانونيــة فــي منظمــة
Monitor« آن هرتســبرغ، »إذا مت وضــع إســرائيل علــى 
ــة«. ــوف للغاي ــر مأل ــرا غي ــك أم ــيكون ذل ــة، فس القائم

انتقــد  املاضــي،  مــارس  آذار/  شــهر  وفــي 
ــألمم  ــام ل ــني الع ــرارات األم ــدة ق خبراء Watchlist بش
ــوداء  ــة الس ــارج القائم ــرائيل خ ــاء إس ــدة بإبق املتح
العامليــة لألطــراف املســؤولة عــن إيــذاء األطفــال أثنــاء 

النزاعــات.
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ــدارس  ــى امل ــد األطفــال، والهجمــات عل ــت أن جتني وبين
واملستشــفيات، والقتــل والتشــويه، واالعتداء اجلنســي، 
واختطــاف األطفــال ميكــن أن يــؤدي إلــى إدراج طــرف مــا 
فــي امللحــق، مــا قــد يــؤدي إلــى عقوبــات مــن مجلــس 

األمــن.

وتتكــون »Watchlist« مــن »منظمــة العفــو الدوليــة«، 
و«هيومــن  الطفــل«،  حلقــوق  الدوليــة  و«الشــبكة 

ــرى. ــة أخ ــر حكومي ــات غي ــش« ومنظم ــس ووت رايت

وأشــارت هرتســبرغ إلــى أن »الصــراع اإلســرائيلي- 
الفلســطيني هــو واحــد مــن ثــالث حــاالت تبعــث علــى 

ــدة«. ــألمم املتح ــبة ل ــق بالنس القل

وبحســب التقريــر، منعــت اســرائيل وصــول املســاعدات 
اإلنســانية إلــى األطفــال، مبــا فــي ذلــك التعليــم 
ــات  ــن الطلب ــت 28% م ــث رفض ــة، حي ــة الطبي والرعاي
ــى  ــول عل ــال للحص ــزة لألطف ــاع غ ــن قط ــة م املقدم

ــة. ــة الصحي الرعاي

ودعــا غوتيريــش اســرائيل إلــى »مراجعــة وتعزيــز 
ــع أي اســتخدام مفــرط للقــوة، وضمــان  اإلجــراءات ملن
عــدم اســتخدام القــوة إال عنــد الضــرورة وتقليــل آثــار 
عمليــات قواتهــا علــى األطفــال، وضمــان املســاءلة فــي 
ــال«. ــويه األطف ــل وتش ــق بقت ــي تتعل ــاالت الت ــع احل جمي

كمــا دعــا إلــى »حمايــة املــدارس بشــكل أفضــل 
وإنهــاء ممارســة االعتقــال اإلداري ووقــف جتنيــد األطفــال 

ــن«. كمخبري

ــي  ــال ف ــالل بـــ«89 تدخ ــوات االحت ــر ق ــم التقري واته
ــز،  ــر احلواج ــرور عب ــر امل ــك تأخي ــي ذل ــا ف ــم، مب التعلي
مــن  بالقــرب  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وإطــالق 

املــدارس«.204

204  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اخلميس 2021/7/1

غالبيــة اجملرمــن فــي اجملتمــع العربــي متعاونون 
ــى  ــدرة عل ــن الق ــدد م ــا يح ــاباك« مم ــع »الش م

العمــل ضدهــم

ــة  ــرائيلية، أن غالبي ــرطة اإلس ــي الش ــؤول ف ــال مس ق
مرتكبــي اجلرائــم فــي الداخــل الفلســطيني هــم 
العــام  اإلســرائيلي  األمــن  جهــاز  مــع  متعاونــون 
)الشــاباك(، األمــر الــذي يحــد مــن القــدرة علــى العمــل 
ضدهــم، وذلــك بحســب مــا جــاء فــي تقريــر للقنــاة 12 

ــس. ــاء أم ــرائيلية، مس اإلس

ــاز  ــي جه ــؤول ف ــوال املس ــإن اق ــاة ف ــب القن وبحس
ــي  ــراً ف ــدت مؤخ ــة عق ــالل جلس ــاءت خ ــرطة ج الش
املقــر الرئيســي لقيــادة الشــرطة، للتحضيــر لالجتماع 
الــذي عقــده املفتــش العــام للشــرطة، يعقوب شــبتاي، 
ــر األمــن الداخلــي فــي احلكومــة اإلســرائيلية،  مــع وزي

ــار –ليــف. عوميــر ب

وخــالل اجللســة، قــال املســؤول إن »اجلنــاة الذيــن 
ــم  ــي ه ــع العرب ــي اجملتم ــرة ف ــم اخلطي ــودون اجلرائ يق
فــي معظمهــم متعاونــون مــع الشــاباك، هــذا الوضــع 
يكبــل يــدي الشــرطة، ال ميكــن املــس بهــؤالء للتعاونــني 

ــة«. 1 ــون باحلصان ــن يتمتع الذي

أبــو بكــر يحــذر مــن استشــهاد األســيرين 
أبــو عطــوان وحريبــات جــراء تدهــور حالتهمــا 

ــة الصحي

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــذر رئي ح
أبــو بكــر، أمــس، مــن تدهــور احلالــة الصحيــة بشــكل 
خطيــر ومقلــق لــكل مــن األســير املضــرب عــن الطعام 
الغضنفــر أبــو عطــوان )28 عامــاً( واالســير املريــض إيــاد 
ــوب  ــة دورا جن ــن مدين ــا م ــاً( وكالهم ــات )39 عام حريب

اخلليــل.

ــد مــن الهيئــة خيمــة  ــر زيارتــه ووف ــال أبــو بك وق
التضامــن مــع االســير أبــو عطــوان فــي قريــة الطبقــة 
ــة ســكا، إن  ــات فــي قري ــة االســير املريــض حريب وعائل
احلالــة الصحيــة لألســير أبــو عطــوان تتدهــور بشــكل 
ــه  ــد حيات ــن أن يفق ــي م ــوف حقيق ــاك خ ــر وهن خطي
ــة  ــه احليوي ــد أعضائ ــئ بأح ــف مفاج ــاب بتل أو أن يص
ــة التعنــت اإلســرائيلي املتطرفــة وصمــت  وســط حال

ــي.  ــع الدول اجملتم

1  جريدة القدس
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البيــد: إســرائيل تتطلــع إلــى توقيــع املزيــد مــن 
االتفاقيــات االقتصاديــة مــع اإلمــارات

أعلــن وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي يائيــر البيــد فــي دبــي 
أمــس عــن ســعي الدولــة العبريــة لتوقيــع املزيــد مــن 
ــد  ــك بعي ــارات، وذل ــع اإلم ــة م ــات االقتصادي االتفاقي
افتتاحــه قنصليــة بــالده فــي اإلمــارة اخلليجيــة الثريــة 

الباحثــة عــن شــركاء جتاريــني جــدد.

ــي أول ســفارة  ــو ظب ــاء فــي أب ــد دشــن الثالث وكان البي
ــى  ــام عل ــن ع ــل م ــد أق ــج بع ــي اخللي ــرائيلية ف إس
تطبيــع العالقــات بــني البلديــن، فــي زيــارة هــي األولــى 
ــر إســرائيلي منــذ التوقيــع فــي البيــت  الرســمية لوزي

ــي. ــاق التاريخ ــى االتف ــض عل األبي

ــذي  ــى ال ــي املبن ــي ف ــر صحاف ــي مؤمت ــد ف ــال البي وق
يضــم القنصليــة اإلســرائيلية فــي أحــد املراكــز املالية 
فــي دبــي: »ســبب وجــودي هنــا هــو أننــا نريــد توســيع 

ــات«.2 ــن االتفاقي ــد م ــع املزي ــد توقي ــات، نري االتفاقي

اجليــش اإلســرائيلي يدشــن ســربا مــن مقاتات 
53-F

مــن املتوقــع أن يفتتــح ســالح اجلــو اإلســرائيلي اليــوم 
 ”35i-F” ــراز ــن ط ــالت م ــث ملقات ــرب الثال ــس الس اخلمي
ــوب  ــم« جن ــي »نفاتي ــة ف ــوات اجلوي ــدة الق ــي قاع ف

ــوم”. ــرائيل هي ــع »إس ــر موق ــبما ذك ــرائيل، حس إس

وســيتم اســتخدام هــذا الســرب أوال للتدريــب، إلــى أن 
تصــل املزيــد مــن الطائــرات إلــى إســرائيل. وســيحصل 
ــم  ــيحمل اس ــم 117 وس ــى الرق ــد عل ــرب اجلدي الس

ــاراك”. ســرب »ب

وأضــاف تقريــر لـ«إســرائيل هيــوم« أن الســرب الثالــث 
 140 الســرب   - احلاليــني  الســربني  إلــى  ســينضم 
)»النســر الذهبــي«(، الــذي مت تأسيســه فــي عــام 
2016 وبــدأ تشــغيله بعــد حوالــي عــام، والســرب 116 
)»األســود اجلنوبيــة«(، الــذي أعيــد افتتاحــه فــي ينايــر 

.2020

ــى  ــراز ”F-35” إل ــن ط ــرة م ــت 27 طائ ــى اآلن، وصل حت
ــة مــن  ــرة مقاتل إســرائيل، رغــم أنهــا اشــترت 50 طائ
هــذا النــوع. ولكــن التقديــرات تشــير إلــى أنــه بحلــول 
ــرات  ــة عــام 2024، ســيصل مــا تبقــى مــن الطائ نهاي
ــزء  ــام، كج ــرات كل ع ــدل 6 طائ ــرائيل، أي مبع ــى إس إل
ــدة. ــات املتح ــع االوالي ــرة م ــتريات الكبي ــة املش ــن صفق م

 ”35-F” وجتــري املفاوضــات حاليــا لشــراء 25 طائــرة

2  جريدة األيام

إضافيــة، مــن املتوقــع أن تصــل بعــد عــام 3.2024

اجلمعة 2021/7/2

ــي  ــتوطنن ف ــكنية للمس ــة س ــريب بناي تس
ــدس ــلوان بالق ــدة س بل

ســربت بعــد منتصــف ليلــة اجلمعــة، شــقة ســكنية 
فــي حــي وادي حلــوة فــي بلــدة ســلوان، جنوب املســجد 

األقصــى املبــارك، جلمعيــة العــاد االســتيطانية.

أن  حلوة-القــدس،  وادي  معلومــات  مركــز  وأوضــح 
أكثــر مــن 20 مســتوطناً ســيطروا بحمايــة ومســاندة 
ــازن  ــقة ومخ ــن » ش ــف م ــار مؤل ــى عق ــرطة، عل الش
ــي  ــي ح ــاء« ف ــد اإلنش ــاء قي ــة بن ــة أرض واضاف وقطع
وادي حلــوة، بعــد تســريبها مــن قبــل مالكهــا املدعــو 

ــوط. ــد عطع ــد أحم ولي

قامــوا  والعمــال،  املســتوطنني  أن  املركــز  وأضــاف 
ــل  ــن قب ــت م ــي وضع ــقة الت ــال الش ــم أقف بتحطي
شــبان احلــي قبــل عــدة ســاعات مــن دخولهــم إليهــا، 
»بعــد ورد معلومــات عــن تســريب العقــار وهــروب 
ــع  ــتوطنون بوض ــام املس ــم ق ــكان«، ث ــن امل ــه م مالك
كاميــرات مراقبــة وحمايــات للنوافــذ واجلــدران، وغيــروا 
األقفــال، كمــا أخرجــوا بعــض محتويــات الشــقة الــى 

ــة. ــاحة اخلارجي الس

ــل  ــه قب ــات أن ــز املعلوم ــح مرك ــار أوض ــول العق وح
حوالــي أســبوع جــرى احلديــث عــن بيعــه جلهــات غيــر 
ــاء  ــلوان وأعض ــدة س ــن بل ــاء م ــام وجه ــة، فق معلوم
ــو  ــار املدع ــب العق ــع صاح ــدث م ــة بالتح ــان محلي جل
وليــد عطعــوط، حيــث نفــى وأنكــر البيــع، الفتــا بأنــه 
تلقــى عرضــاً لبيعــه جلهــات تركيــة لكنــه لــم يقــم 
بذلــك، وبقــي فــي منزلــه برفقــة أســرته حتــى صبــاح 

ــس. ــس اخلمي أم

وأضــاف مركــز معلومــات وادي حلــوة أنــه وســط 
ــي أجرتهــا اللجــان واجلهــات اخملتصــة  التحقيقــات الت
ــة، تبــني أن املدعــو عطعــوط  ــام املاضي علــى مــدار األي
قــام ببيــع منزلــه للمدعــو أحمــد اغباريــة مــن الداخــل 
الفلســطيني، واألخيــر قــام بتســليمها ملقــاول إلجــراء 
ترميمــات، فيمــا خــرج عطعــوط وعائلتــه املكونــة مــن 
ــذ  ــه ودون أخ ــغ محتويات ــار، دون تفري ــن العق ــراد م 5 أف
ــدم  ــا، لع ــس وغيره ــن مالب ــخصية م ــم الش أغراضه
لفــت انتبــاه الســكان اجملاوريــن لهــم، خاصــة أن العقــار 

يقــع داخــل أحــد أزقــة حــي وادي حلــوة.

3  وكالة معا االخبارية
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وأضــاف املركــز أن جهــات مختصــة مــن ســلوان، أجــرت 
ــة »اخلميــس« ملعرفــة مــا  اتصــاالت مــع املدعــو اغباري
يجــري وطالبــوه باحلضــور للعقــار للحديــث، لكــن 
اغباريــة رفــض ذلــك ونفــى أن يكــون قــد ســرب 
املنــزل، وقــال بأنــه قــام بشــرائه لتحويلــه الــى عيــادة، 
ــن  ــد متك ــار فق ــا للعق ــاء صباح ــذي ج ــاول ال ــا املق أم
الوجهــاء مــن التحــدث معــه ثــم الذ هــو اآلخــر بالفــرار 

ــع. مــن املوق

ــرب  ــي األق ــو احل ــوة ه ــي وادي حل ــز أن ح ــح املرك وأوض
ــو  ــة، وه ــة اجلنوبي ــن اجله ــى م ــجد األقص ــى املس إل
األكثــر اســتهدافا مــن قبــل اجلمعيــات االســتيطانية، 
ــرق  ــدة ط ــه بع ــى عقارات ــيطرة عل ــعى للس ــي تس الت
ــق حــارس أمــالك الغائبــني/أو  منهــا أبرازهــا »عــن طري
ــي  ــل احل ــا أن داخ ــه«، الفت ــل مالكي ــن قب ــريبها م تس

ــتيطانية. ــؤرة اس ــن 50 ب ــد ع ــا يزي ــد م يوج

تنفــذ  أن اجلمعيــات االســتيطانية  املركــز  وأضــاف 
ــار  ــات للقط ــا »محط ــي ومنه ــي احل ــاريع ف ــدة مش ع
الهوائــي«، مشــروع كيــدم، انشــاء محطــات ســياحية، 
مركــز الــزوار، إضافــة الــى حفــر شــبكة األنفــاق 
ــى  ــجد األقص ــوار املس ــى أس ــل ال ــي توص ــفله الت أس
ــدد  ــاق ته ــذه األنف ــلوان، وه ــني س ــراق وع ــاحة الب وس

ــار.4 ــي باالنهي احل

السبت 2021/7/3

األونــروا تكشــف عــن احتماليــة عــدم قدرتهــا 
دفــع رواتــب موظفيهــا

ــامي  ــروا« س ــة »األون ــم وكال ــدث باس ــف املتح كش
مشعشــع، اليــوم الســبت، عــن احتماليــة عــدم قــدرة 
وكالــة الغــوث علــى دفــع رواتــب موظفيهــا فــي شــهر 
ــر  ــة تأث ــى احتمالي ــة إل ــل، باإلضاف ــطس املقب آب/أغس

ــزة . ــاع غ ــدم لقط ــم املُق الدع

»إذاعــة صــوت  لـــ  فــي حديــث  وقــال مشعشــع 
ــة  ــيولة نقدي ــة س ــه أزم ــة تواج ــطني« إن الوكال فلس
حــادة فــي شــهر آب املقبــل، وقــد تعكــس نفســها على 
قدرتهــا علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا األساســية للالجئــني، 

ــا. ــون لديه ــف يعمل ــف موظ ــب 30 أل ــع روات ودف

ــه  ــذي أطلق ــاص ال ــداء اخل ــى الن ــدث إل ــار املتح وأش
قائــالً  دوالر،  مليــون   164 بشــأن  العــام  املفــوض 
ــرب  ــة احل ــه آل ــا دمرت ــى م ــات إل ــص لاللتف ــه: »يخ إن
ــورة  اإلســرائيلية علــى غــزة، كمــا قلنــا ســابقاً »الفات

ــداً”. ــرة ج ــتكون كبي س

4  وكالة معا االخبارية

ــي بعــد أن توقــف  ــداء اســتغاثة أول ــا ن ــع: »أطلقن وتاب
علــى  احلصــول  واســتطعنا  غــزة  علــى  القصــف 
ــاعدنا  ــذي س ــو ال ــاه وه ــذي طلبن ــن ال ــل م ــغ قلي مبل
ــرت  ــردت ودم ــن ش ــة مل ــات األولي ــاء بااللتزام ــي اإليف ف

منازلهــم”.

ــة توزيــع  ــي عملي ــدء ف ــع أنــه مت الب ــاد مشعش وأف
مســاعدات نقديــة للذيــن فقــدوا منازلهم ومســاعدات 
ــقق  ــوء لش ــى اللج ــرون إل ــن يضط ــار للذي ــدل ايج ب
ــاع. ــي القط ــم ف ــاء منازله ــاد بن ــني أن تع ــكنية حل س

وأضــاف: »ولكــن القســم األكبــر مــن املبلــغ املطلــوب 
إلعــادة بنــاء املنــازل التــي دمــرت بشــكل كامــل ومئــات 
ــى  ــة إل ــرة وبحاج ــرارا كبي ــررت أض ــرى تض ــازل األخ املن
ــاء  ــادة بن ــى إع ــة إل ــرى، باإلضاف ــرة أخ ــاء م ــادة بن إع
منشــآتنا التــي دُمــرت، وبالتالــي هــذه فاتــورة ومطلــب 

أولــي”.5

األحد 2021/7/4 

ــدة للرئيــس فــي رام  ــان معارضــة ومؤي تظاهرت
ــل اهلل واخللي

ــان،  ــس، تظاهرت ــل أم ــا رام اهلل واخللي ــهدت مدينت ش
األولــى منــددة مبقتــل الناشــط السياســي واحلقوقــي 
ــطينية،  ــادة الفلس ــل القي ــة برحي ــات ومطالب ــزار بن ن
ــرة  ــك للم ــوم وذل ــة املرح ــن عائل ــراد م ــاركة أف مبش
ــا  ــه، فيم ــى وفات ــات عل ــة االحتجاج ــذ بداي ــى من األول
كانــت الثانيــة مؤيــدة وداعمــة للرئيــس محمــود 

ــاس. عب

ــي  ــني ف ــات املواطن ــارك مئ ــة رام اهلل، ش ــي مدين فف
ــراد  ــا أف ــاس، يتقدمه ــس عب ــة للرئي ــيرة املناهض املس
ــه،  ــوا صورت ــن حمل ــات، الذي ــط بن ــة الناش ــن عائل م
فيمــا حمــل مشــاركون الفتــة كبيــرة تطالــب القيــادة 

ــل. ــطينية بالرحي الفلس

كمــا شــارك سياســيون وممثلــون ملؤسســات حقوقيــة 
ــس  ــس اجملل ــب رئي ــال نائ ــرك وق ــي التح ــطون ف وناش
التشــريعي الســابق حســن خريشــة لـ »فرانــس برس«، 
ــزار بنــات صاحــب  هــذه املســيرة هــي رســالة وفــاء لن
ــرورة  ــؤولة بض ــات املس ــالة للجه ــرة، ورس ــة احل الكلم

ــني«. ــبة الفاعل محاس

ــام  ــة أم ــي كلم ــات ف ــان بن ــزار، غس ــقيق ن ــال ش وق
احلشــد: »أحــب أن أقــول لــك« الرئيــس، بالنســبة 
ــوية  ــل تس ــن أج ــا م ــلهم لن ــن ترس ــر الذي للمخاتي

5  وكالة معاً اإلخبارية
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وحــل القضيــة باعتبارهــا عشــائرية، أقــول لــك إن نــزار 
ابــن الشــعب الفلســطيني، وبنــاء علــى ذلــك، إذا أردت 
ــوة  ــع عط ــك دف ــر، فعلي ــة اخملاتي ــى طريق ــي عل املض
ــن«. ــارج الوط ــل وخ ــطيني داخ ــعب الفلس ــكل الش ل

ــد  ــة، محم ــس احلكوم ــه رئي ــوص توج ــاف: »بخص وأض
إنهــم ســيعتبرونه  لنــا  يقولــون  والذيــن  اشــتية 
ــا  ــهرياً، أن ــاً ش ــه راتب ــيخصص ل ــه س ــهيداً وعلي ش
أعلــن أنــه ســتكون منحــة باســم الشــهيد نــزار بنــات، 
يــدرس علــى نفقتهــا طالبــات وطــالب فلســطني فــي 

ــن«. ــات الوط جامع

ــة  ــي كلم ــات ف ــزار بن ــدة ن ــاءلت وال ــا تس ــن جانبه م
ألقتهــا أمــام املتظاهريــن عــن »التفريــط بنضــال 
ــهدوا  ــن استش ــا الذي ــا وابنه ــا وعمه ــا وأخيه والده
فــي ســبيل حتقيــق احلريــة، وطالبــت مبواصلــة مســيرة 

ــا. ابنه

والشــرطة  األمــن  رجــال  مــن  قــوات  وأغلقــت 
الفلســطينية الطريــق املــؤدي إلــى مقــر الرئاســة فــي 
ــاك. فــي  ــى هن ــن إل رام اهلل، حتســباً لوصــول املتظاهري
ــن  ــا اآلالف م ــارك فيه ــيرة ش ــت مس ــل، انطلق املقاب
أبنــاء حركــة »فتــح« فــي اخلليــل أمــس، دعمــاً للرئيــس 

ــاس.6 عب

ــة  ــي عاق ــق ف ــون بالتحقي ــون يطالب جمهوري
ــاد  ــاس واجله ــع حم »SDB” م

ــواب  ــس الن ــي مجل ــون ف ــاء جمهوري ــة أعض ــا ثالث دع
 ”FBI« الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  األميركــي، 
حركــة  بــني  مشــبوهة  ”عالقــة  فــي  للتحقيــق 
ــات  ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــة، وس املقاطع

وصفهــم. حســب  واإلرهــاب”   ”BDS

ــن  ــوري م ــيت »جمه ــم بورش ــب تي ــة النائ ــاد احلمل وق
واليــة تينســي« بصياغــة خطــاب، وقــع عليــه النائــب 
جريــح ســتيوبي »جمهــوري مــن واليــة فلوريــدا« وماريــا 
ــم  ــن ث ــدا«، وم ــة فلوري ــن والي ــة م ــاالزار« جمهوري س
ــى قســم مكافحــة اإلرهــاب  جــرى إرســال خلطــاب، إل

ــي.  ــات الفيدرال ــب التحقيق ــي مكت ف

ــواب املقربــني  ــة ن وتدعــي الرســالة املوقعــة مــن الثالث
للعالقــات  اإلســرائيلية  األميركيــة  »اللجنــة  مــن 
أن  القــوي،  اإلســرائيلي  اللوبــي  إيبــاك«،  العامــة، 
ــن  ــني الذي ــن أن األميركي ــة« م ــاوف جدي ــاك »مخ هن
املقاطعــة  حلركــة  التابعــة  للمنظمــات  يتبرعــون 
قــد ميولــون اجلماعــات اإلرهابيــة، وتوجــه الرســالة 

6  جريدة القدس

ــة  ــى »اللجن ــد، إل ــه التحدي ــى وج ــام عل ــع االته أصاب
ــة  ــة الفلســطينية للمقاطعــة »BNC” و”احلمل الوطني
والثقافيــة  االكادمييــة  للمقاطعــة  الفلســطينية 
إلســرائيل ”PACBI” لصالتهمــا املزعومــة بـــ ”حمــاس” 

ــطني. ــي فلس ــالمي ف ــاد اإلس واجله

يذكــر أنــه شــهر آذار املاضــي، كان بورتشــيت قــد 
ــي،  ــدل األميرك ــر الع ــى وزي ــة إل ــالة مماثل ــل رس أرس
ــرة اخلزانــة، جانيــت يلــني، يطلــب  ميريــك جارالنــد ووزي
ــق جمــع التبرعــات  ــق فــي تطبي منهــا فيهــا، التحقي

ــني«. ــى اإلرهابي ــوال إل ــل األم ــم »حتوي ــو« بزع »آكتبل

ــد  ــم، وال أح ــى إدعائه ــة عل ــؤالء أي أدل ــدم ه ــم يق ول
ــات.7 ــدر االتهام ــرف مص يع

شــهيد وإصابتــان فــي بلــدة قصــرة والعشــرات 
باالختنــاق فــي بيتــا وكفــر قــدوم

استشــهد مســاء أمــس، فتــى برصــاص االحتــالل فــي 
بلــدة قصــرة جنــوب نابلــس، فيمــا اصيــب شــابان فــي 
ــي  ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــات م ــالل مواجه ــل خ األرج

ــدة. البل

وقالــت مصــادر محليــة، إن الشــاب محمــد فريــد 
حســن )21 عامــاً(، استشــهد متأثــراً بإصابتــه اخلطيــرة 
جــراء إطــالق النــار عليــه مــن قبــل قــوات االحتــالل فــي 
منطقــة الصــدر، أثنــاء تواجــده علــى ســطح منزلــه. 

ــالل  ــي اله ــوارئ ف ــعاف والط ــز اإلس ــر مرك ــال مدي وق
األحمــر بنابلــس، أحمــد جبريــل، إن »طواقــم املنظمــة 
تعاملــت مــع إصابتــني فــي بلــدة قصــرة، فيمــا اعتقــل 

ــث«. ــاب الثال ــرائيلي املص ــش اإلس اجلي

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــاد مس وأف
غســان دغلــس، بــأن الشــابني هــالل عبــد الغنــي عــودة، 
وعبــد الباســط يوســف حســن، أصيبــاً برصــاص 
اثنــاء تصديهمــا  الرجــل،  االحتــالل فــي منطقــة 
لهجــوم مســتوطنني للمنطقــة اجلنوبيــة مــن البلــدة، 
وانــدالع مواجهــات مــع قــوات االحتــالل. وقالــت مصــادر 
ــة  ــراف اجلنوبي ــوا األط ــتوطنني هاجم ــة، إن مس محلي
ــي  ــى ان أهال ــة إل ــازل، الفت ــد املن ــروا أح ــدة، وحاص للبل

ــداء. ــدي لالعت ــوا للتص ــدة هب البل

ــى تأمــني  ــى أن قــوات االحتــالل ســارعت إل وأشــارت إل
ــات  ــدالع مواجه ــى ان ــا أدى إل ــتوطنني، م ــداء املس اعت
بالرصــاص  ثالثــة شــبان  أصيــب خاللهــا  عنيفــة 
والعشــرات بحــاالت اختنــاق متفاوتــة، استشــهد فــي 

ــم. ــق أحده ــت الح وق
7  جريدة القدس
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مــن  متكــررة  العتــداءات  قصــرة  بلــدة  وتتعــرض 
املســتوطنني املقيمــني فــي املســتوطنات احمليطــة بهــا، 

واملقامــة علــى أراض مصــادرة. 

ــرات  ــب العش ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل وف
ــح.8  ــل صبي ــى جب ــات عل ــالل مواجه ــاق خ ــاالت اختن بح

هيئــة األســرى حتــذر: خطــر كبيــر يهــدد حيــاة 
األســير أبــو عطــوان املضــرب عــن الطعــام 

ــن  ــس، م ــن، أم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــذرت هيئ ح
خطــورة الوضــع الصحــي لألســير الغضنفــر أبــو 
عطــوان )28 عامــاً( الــذي يواصــل إضرابــه املفتــوح عــن 
ــه  ــاً العتقال ــي رفض ــى التوال ــوم 60 عل ــام للي الطع

اإلداري.

ــه  ــد رب ــة حســن عب ــال املستشــار اإلعالمــي للهيئ وق
فــي اتصــال هاتفــي »إن األســير الغضنفــر يعانــي مــن 
نقــص حــاد فــي كميــة الســوائل فــي اجلســم، الــذي 
ــة إلــى  ــه احليوي مــن شــأانه أن يعــرض وظائــف أعضائ
القصــور الواضــح، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى الشــلل 
ــئ  ــكل مفاج ــهيداً بش ــي ش ــى أن يرتق ــة، أو إل واإلعاق
ــة، إضافــة حلــاالت الهــزال  نظــراً لالنتكاســات الصحي

ــم9 ــداع الدائ ــاد والص ــاء، واإلجه واإلعي

ــع  ــن دف ــا ع ــال عجزه ــن احتم ــذر م ــروا: حت أون
ــل ــي آب املقب ــا ف ــب موظفيه روات

حــذرت وكالــة األمم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني 
ــروا«، أمــس، مــن احتمــال عجزهــا  الفلســطينيني »أون
عــن دفــع رواتــب موظفيهــا فــي آب املقبــل وتأثــر الدعم 

املقــدم لقطــاع غــزة.

وقــال الناطــق باســم »اونــروا« ســامي مشعشــع، 
ــة  ــه أزم ــة تواج ــي رام اهلل، إن »الوكال ــني ف للصحافي
ــس  ــد تعك ــل، وق ــي آب املقب ــادة ف ــة ح ــيولة نقدي س
نفســها علــى قدرتهــا اإليفــاء بالتزاماتهــا األساســية 
لالجئــني، ودفــع رواتــب30 ألــف موظــف يعملــون 

ــا«. لديه

ــه  ــذي أطلق ــاص ال ــداء اخل ــى الن ــع إل ــار مشعش وأش
املفــوض العــام للوكالــة بشــأن توفيــر مبلــغ 164 
ــة  ــة ومواجه ــف الوكال ــة مصاري ــون دوالر لتغطي ملي
ــي  ــر ف ــكري األخي ــد العس ــة التصعي ــات جول تداعي

ــي10 ــار املاض ــي أي ــزة ف ــاع غ قط

8  جريدة األيام
9  جريدة األيام
10  جريدة األيام

حكومــة االحتــال اجلديــدة تتعهــد باملوافقــة 
علــى البنــاء االســتيطاني كل 3 أشــهر

تعهــدت  اجلديــدة  اإلســرائيلية  احلكومــة  تعهــدت 
ــاء  ــح بن ــدار تصاري ــى إص ــاظ عل ــتوطنني باحلف للمس
ــور  ــدس وغ ــرقي الق ــة وش ــي الضف ــتوطنات ف باملس

األردن، كل 3 أشــهر.

وكشــف موقــع صحيفــة اســرائيل اليــوم العبريــة، أن 
ــتوطنني  ــادة املس ــني قي ــاس ب ــاق كان باألس ــذا االتف ه
واحلكومــة اإلســرائيلية الســابقة بزعامــة بنيامــني 

ــو. نتنياه

ــت  ــة إيلي ــة اليميني ــرة الداخلي ــع، أن وزي ــح املوق وأوض
شــاكيد، أكــدت فــي محادثــات مــع زعماء املســتوطنات 
مؤخــرًا أن هنــاك اتفاقــا داخــل احلكومــة اجلديــدة 
ــر اجليــش االســرائيلي بينــي غانتــس،  وخاصــة مــع وزي
مــن أجــل احلفــاظ علــى هــذا االتفــاق املتعلــق بإصــدار 

ــتوطنات. ــاء باملس ــح بن تصاري

ونقــل املوقــع عــن مصــادر حضــرت لقــاء شــاكيد مــع 
ــتيطاني  ــع االس ــس يش ــس مجل ــي رئي ــد احليان ديفي
وبعــض زعمــاء املســتوطنني، أن الوزيــرة أكــدت أن 
حزبهــا ”ميينــا” خــالل اتفاقيــات تشــكيل االئتــالف 
احلكومــي، اتفــق مــع غانتــس علــى أن جتتمــع اللجنــة 
اخلاصــة باملوافقــة علــى عمليــات البنــاء االســتيطاني 
ــات  ــى مخطط ــة عل ــل املوافق ــن أج ــهر م كل 3 أش

ــدة. جدي

وكان احليانــي قــال فــي بيــان صــدر عنــه بعــد االجتماع، 
إنــه يثــق كثيــرًا بشــاكيد، وأنــه يتمنــى أن تكــون هــذه 
ــدة مــن أجــل االســتيطان وأن يتــم حــل  احلكومــة جي
ــتقبل  ــل مس ــن أج ــا م ــاء قريًب ــص البن ــألة تراخي مس

املنطقــة. وفــق قولــه.

ووفًقــا للموقــع العبــري، فــإن اإلدارة العليــا للتخطيــط 
ــى  ــق عل ــي تواف ــة، والت ــإلدارة املدني ــة ل ــاء التابع والبن
ــرة  ــر م ــت آخ ــتيطاني اجتمع ــاء االس ــات البن مخطط
فــي الســابع عشــر مــن ينايــر/ كانــون الثانــي املاضــي 
ــتيطانية  ــدة اس ــاء 792 وح ــى بن ــا عل ــت حينه ووافق
علــى مراحــل مختلفــة، إال أن غانتــس منــذ دخــول جــو 
ــع  ــيق م ــل بالتنس ــات يعم ــض ب ــت األبي ــدن للبي باي
إدارتــه ومينــع عقــد هــذه اللجنــة بهــدف جتميــد البنــاء 

ــدة. ــة اجلدي ــع اإلدارة األميركي ــات م ــا ألي خالف منع
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االحتال يستدعي طفا مقدسيا للتحقيق

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــتدعت ق اس
طفــال يبلــغ مــن العمــر 9 ســنوات مــن البلــدة القدميــة 

بالقــدس احملتلــة، للتحقيــق.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل داهمــت 
منــزل الطفــل عــالء احلديــد فــي البلــدة القدميــة مــن 
القــدس، وســلمته أمــر اســتدعاء للتحقيــق معــه، فــي 

ــة.11 أحــد مراكــز التوقيــف بالقــدس احملتل

ــرب  ــات غ ــى آالف الدومن ــتيالء عل ــن االس ــالل يعل االحت
ــلفيت س

أعلنــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، االســتيالء 
ــي  ــراوة بن ــي ق ــي بلدت ــن أراض ــات م ــى آالف الدومن عل

ــلفيت. ــرب س ــتيا غ ــان وديراس حس

وأفــادت مصــادر فــي بلديتــي قــراوة بنــي حســان 
وديراســتيا، لـ«وفــا«، اليــوم األحــد، بــأن هنــاك مخطــط 
توســعة ملســتوطنتي »يكيــر ونوفيــم« املقامتــان علــى 

ــاوز 8500 دومن. ــاحة تتج ــني مبس ــي املواطن أراض

وأضافــت املصــادر أن اخملطــط يشــمل األراضــي اخلاصــة 
للمواطنــني في مناطــق: النويطــف، واجملــور، ووادي خليل 
ــام،  ــى وادات احلم ــوال إل ــار وص ــو عم ــر أب ــار وبي والصف
التابعــة لقــراوة بنــي حســان، واملــراح، والســهالت، 
وخلــة أبــو ربيــع، واملصلبــة، وقســم مــن خلــة نشــيط، 
ــو زهيــر، وخلــة العــم، والكبــارة، وغرســات  وحريقــة أب
ــن وادي  ــزء م ــل، وج ــن، واحلناي ــن الباط ــزء م ــني وج الع

ــتيا.12 ــة لديراس ــا، التابع قان

االثنن 2021/7/5 

ــن  ــات م ــى آالف الدومن ــتتولي عل ــال يس االحت
أراضــي قــراوة بنــي حســان وديــر اســتيا ويجبــر 

مقدســياً علــى هــدم منزلــه

آالف  علــى  اإلســتيالء  االحتــالل،  أعلنــت ســلطات 
الدومنــات مــن أراضــي بلدتــي قــراوة بنــي حســان وديــر 
ــاً مــن  اســتيا غــرب ســلفيت، أمــس، وأجبرتــت مواطن
ــرق  ــا أح ــه، فيم ــه بنفس ــدم منزل ــى ه ــدس عل الق
ــة  ــي قري ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــتوطنون مس مس
جالــود، واقتحمــوا املســجد األقصــى، وجددت ســلطات 
ــالً  ــتدعت طف ــه واس ــياً عن ــاد 13 مقدس ــالل أبع االحت

ــني  ــي ح ــه، ف ــق مع ــنوات( للتحقي ــياً )9 س مقدس

11  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
12  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــمالية  ــوار الش ــة باألغ ــة حمص ــش قري ــم اجلي اقتح
ــة  ــت وكال ــرات. ونقل ــدة م ــدم ع ــت لله ــي تعرض الت
ــان  ــي حس ــراوة بن ــي ق ــي بلدت ــادر ف ــن مص ــا« ع »وف
وديــر اســتيا بــأن هنــاك مخطــط توســعة ملســتوطنتي 
ــني  ــي املواطن ــى أراض ــني عل ــم« املقامت ــر ونوفي »يكي

مبســاحة تتجــاوز 8500 دومن. 

وحســب تلــك املصــادر فــإن اخملطــط يشــمل األراضــي 
ــور،  ــف، واجمل ــق النويط ــي مناط ــني ف ــة للمواطن اخلاص
ووادي خليــل  والصفــار وبيــر أبــو عمــار وصوالً إلــى وادات 
احلمــام، التابعــة لقــراوة بني حســان، واملراح، والســهالت، 
وخلــة أبــو ربيــع، واملصلبــة، وقســم مــن خلــة نشــيط، 
ــو زهيــر، وخلــة العــم، والكبــارة، وغرســات  وحريقــة أب
ــن وادي  ــزء م ــل، وج ــن، واحلناي ــن الباط ــزء م ــني وج الع

قانــا التابعــة لديــر اســتيا.

ــة املقدســي محمــد  وأجبــرت ســلطات االحتــالل عائل
ــاء«  ــد اإلنش ــا »قي ــدم منزله ــى ه ــش، عل ــان دروي عدن
شــمال بلــدة العيســوية، املتاخــم ملســتوطنة »التلــة 
الفرنســية«، جتنبــاً لدفــع تكاليــف باهظــة بعــد 
ــت  ــال قام ــي ح ــيقل ف ــف ش ــغ 300 أل ــا مبل تهديده

ــه.  ــالل بهدم ــة االحت بلدي

ــودش«  ــش ك ــتوطنة إي ــن مس ــتوطنون، م ــرق مس أح
ــود  ــة جال ــي قري ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــس مس أم
ــجار  ــدد أش ــراق ع ــبب باحت ــا تس ــس، م ــوب نابل جن
زيتــون ومســاحات واســعة مــن األراضــي املزروعــة 
ــد  ــود عب ــروي جال ــس ق ــس مجل ــاً لرئي ــل وفق باحملاصي

ــد. ــج محم اهلل احل

ــى  ــزاً عل ــت حاج ــالل أقام ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
الطريــق بــني قريتــي جالــود وقصــرة ومنعــت املواطنــني 

ــران. ــى املنطقــة إلخمــاد الني مــن الوصــول إل

ــس  ــاء أم ــتوطنون مس ــم مس ــر، هاج ــب آخ ــن جان م
حافلــة تقــل متضامنــني مــع األســير الغضنفــر، قــرب 

ــا. ــم زجاجه ــا أدى لتحطي ــروب م ــم الع مخي

قريــة حمصــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
ــر  ــرعت بتصوي ــمالية، وش ــوار الش ــي األغ ــا ف الفوق
خيــام املواطنــني، ومنشــآتهم التــي أعــادوا بناءهــا بعــد 
ــف  ــؤول مل ــر مس ــا ذك ــرة، كم ــدم األخي ــة اله عملي
ــر ان  ــارات. يذك ــز بش ــاس معت ــة طوب ــوار مبحافظ األغ
ــذ  ــرات من ــا 6 م ــة الفوق ــة حمص ــدم قري ــالل ه االحت

ــاري.  ــام اجل ــة الع ــرم وبداي ــام املنص ــر الع أواخ

وتتعــرض القريــة القتحامــات شــبه يومية، حيــث تهدد 
ســلطات االحتالل ســكانها بالتهجير القســري.13

13  جريدة القدس
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 001 بإخــاء  تطالــب  االحتــال  بلديــة 
ــة  ــاء حديق ــلوان لبن ــي س ــكنية ف ــقة س ش

نية ســتيطا ا

ــس،  ــاء أم ــة، مس ــت كان« العبري ــاة »ريش ــرت قن ذك
ــرائيلية  ــلطات اإلس ــة للس ــدس التابع ــة الق أن بلدي
طالبــت فلســطينيني بإخــالء 100 شــقة ســكنية، 

ــلوان. ــدة س ــي بل ــة ف ــر قانوني ــا غي ــا بأنه تصفه

ــه مت طلــب إخــالء تلــك الشــقق  ــاة، فإن وبحســب القن
لصالــح مشــروع مــا يســمى باســم »حديقــة امللــك« 

التــي تعكــف بلديــة االحتــالل علــى تنفيــذه.

وقــال نائــب رئيــس بلديــة االحتــالل، أرييــه كينــغ: إنــه 
ــكان  ــم مل ــطينيني نقله ــكان الفلس ــى الس ــرض عل ع
آخــر للبنــاء فيــه، لكنهــم رفضــوا، معتبــراً انهــم بذلك 

يــؤذون أنفســهم، وفــق قولــه.

مــن جهــة ثانيــة، قامــت مجموعــة مــن املســتوطنني، 
أمــس، باقتحــام أرض لعائلــة مقدســية فــي حــي 
ــة،  ــدس احملتل ــي الق ــلوان ف ــدة س ــوى ببل ــن اله بط
وشــرعوا بتركيــب درج فيهــا بحمايــة شــرطة االحتــالل 

اإلســرائيلي. 

وقالــت املواطنــة أم كايــد أبــو صبيــح: إن قطعــان 
ــم،  ــة به ــة األرض اخلاص ــوا قطع ــتوطنني اقتحم املس
ــة قــوات  وتعــدوا عليهــم، وقامــوا بالقــوة وحتــت حماي
االحتــالل بفتــح طريــق وشــرعوا بتركيــب درج معدنــي 

ــن األرض. 14 ــر م مي

املغــرب تشــارك مبنــاورة عســكرية للناتــو فــي 
إســرائيل

حطــت طائــرة شــحن عســكرية تابعــة للقــوات 
املغربيــة، أمــس، فــي قاعــدة »حتســور« اجلويــة التابعــة 
لســالح اجلــو اإلســرائيلي، وذلــك قبــل الشــروع مبنــاورات 
دوليــة ســتنطلق هــذا األســبوع مــن البــالد، بحســب 

ــري. ــال« العب ــي »وال مــا أفــاد املوقــع اإللكترون

ومــن املتوقــع أن يشــارك عــدد مــن الــدول بقيــادة 
الواليــات املتحــدة فــي املنــاورات الدوليــة، وبذلــك 
ــاورة  ــي من ــرب ف ــاركة للمغ ــذه أول مش ــتكون ه س

عســكرية علنيــة مــع ســالح اجلــو اإلســرائيلي.

ــى  ــس، عل ــاح أم ــة، صب ــرة املغربي ــوط الطائ ــق هب ووث
مواقــع تتبــع الطائــرات علــى اإلنترنــت، علمــاً أن هــذه 
هــي املــرة األولــى التــي تهبــط فيهــا طائــرة عســكرية 
مغربيــة فــي إســرائيل، ولــم يتضــح عــدد اجلنــود وأفراد 

14  جريدة األيام

الطاقــم علــى مــن الطائــرة ومــدة بقائهــم فــي البــالد.

ــة  ــكرية املغربي ــرة العس ــوط الطائ ــق هب ــم توثي ورغ
فــي البــالد، رفــض املتحــدث باســم اجليــش اإلســرائيلي 
ــاً  ــة مرتبط ــرة املغربي ــول الطائ ــف إذا كان وص الكش
باملنــاورة العســكرية الدوليــة، أو مــا إذا كان جنــود 
ــورة. 15 ــاورة املذك ــي املن ــاركون ف ــي سيش ــش املغرب اجلي

االحتــال يقتلــع أكثــر مــن 002 شــجرة زيتــون 
فــي بيــت دجــن شــرق نابلــس

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  اقتلع
ــن  ــت دج ــة بي ــي قري ــون ف ــجرة زيت ــن 200 ش ــر م أكث

ــس. ــرق نابل ش

ــة  ــي القري ــاع عــن األراضــي ف ــة الدف ــاد عضــو جلن وأف
ســليم أبــو جيــش لـ«وفا«، بــأن قــوات االحتــالل و«اإلدارة 
ــون  ــوا 200 شــجرة زيت ــة« ترافقهــم جرافــة جرف املدني
بعمــر أربــع ســنوات مزروعــة علــى مســاحة 15 دومنــا، 
فــي منطقــة املوقعــة شــرق القريــة، تعــود ملكيتهــا 

للمواطــن ســعد عــالن.

ــابق  ــت س ــي وق ــقت ف ــالل ش ــوات االحت ــح أن ق وأوض
طريقــا اســتيطانية مــن منتصــف األرض املدمــرة 
للبــؤرة االســتيطانية التــي أقامهــا املســتوطنون فــي 
ــى أن األرض  ــة، مشــيرا إل منطقــة الثغــرة شــرق القري
التــي دمرهــا االحتــالل تقــع ضمــن 25 الــف دومن عزلهــا 
ــؤرة  ــة الب ــذ إقام ــا من ــول إليه ــع الدخ ــالل ومن االحت

ــهر.16 ــرة أش ــل عش ــتيطانية قب االس

ــر  ــي عوف ــم 12 ف ــم قس ــع تقتح ــوات القم ق
ــم ــم مقتنياته ــرى وحتط ــكل باألس وتن

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن قــوات القمــع 
التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، اقتحمــت 
صبــاح اليــوم اإلثنــني، قســم )21( فــي معتقــل عوفــر، 
واعتــدت علــى األســرى بالضــرب وحطمــت مقتنياتهــم.

وأوضحــت الهيئــة في بيــان صحفــي، أن إدارة الســجون 
لــم تكتــف باالعتــداء علــى األســرى والتنكيــل بهــم، 
ــبب  ــا تس ــم )18(، م ــى قس ــم إل ــت بنقله ــل قام ب

ــني صفوفهــم. ــر ب ــة مــن التوت بحال

ــات  ــالل عملي ــدت خ ــع تعم ــدات القم ــت أن وح وأضاف
ــكل  ــرى بش ــتفزاز األس ــا، اس ــي نفذته ــش الت التفتي

ــخصية. ــم الش ــث مبقتنياته ــود، والعب مقص

15  جريدة األيام
16  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وحملــت الهيئــة، ســلطات االحتــالل املســؤولية كاملة 
ــة  ــت كاف ــر«، ودع ــل »عوف ــي معتق ــدث ف ــا يح عم
املنظمــات الدوليــة بالتدخــل العاجــل للجــم االحتــالل 

ووقــف جرائمــه بحــق األســرى الفلســطينيني.

ــم  ــون بقس ــيراً يقبع ــأن 120 أس ــره، ب ــر ذك ــن اجلدي م
.)21(

وحــدات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل، تضــم 
ــي  ــوا ف ــرات خدم ــة وخب ــام قوي ــكريني ذوي أجس عس
وحــدات حربيــة مختلفــة فــي جيــش االحتــالل، وتلقــى 
ــل  ــات خاصــة لقمــع األســرى والتنكي عناصرهــا تدريب
ــالح  ــة، منهــا الس بهــم، باســتخدام أســلحة مختلف
األبيــض، والهــراوات، والغــاز املســيل للدمــوع، وأجهــزة 
ــلحة  ــم، وأس ــي اجلس ــروق ف ــى ح ــؤدي إل ــة ت كهربائي
تطلــق رصاصــاً حارقــاً، ورصــاص »الدمــدم« احملــرم دوليــاً، 

ــب يحــدث آالمــاً شــديدة.17 ورصــاص غري

هيئــة األســرى و«القــدس املفتوحــة« تطلقــان 
تعليميــن  بحقلــن  املاجســتير  برنامــج 

لأســرى داخــل الســجون

أطلقــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن وجامعــة 
القــدس املفتوحــة، بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالي، 
برنامجــا للماجســتير بحقلــني تعليميــني لألســرى 

ــجون. ــل الس داخ

ــوم  ــا، الي ــان لهم ــي بي ــة ف ــة واجلامع ــت الهيئ وأوضح
األحــد، أن برنامــج املاجســتير ســيكون فــي تخصصــي: 
ــيتم  ــة، وس ــات، واخلدمــة االجتماعي ــم االجتماعي تعلي
تنفيــذ كال البرنامجــني علــى التوالــي، بحيــث ســيتم 
البــدء ببرنامــج اخلدمــة االجتماعيــة بــدءا مــن الفصــل 

األول مــن العــام الدراســي  )2022/2021(.

وقالــت اجلامعــة، إنهــا تلقــت رســالة رســمية مــن وزارة 
ــة  ــد مبوافق ــي تفي ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
ــات  ــرح تخصص ــة بط ــوم اجلامع ــى أن تق ــوزارة عل ال

ــالل. ــجون االحت ــل س ــرى داخ ــتير لألس ماجس

مبوافقــة  عمــرو،  يونــس  اجلامعــة  رئيــس  ورحــب 
ــوزارة علــى طــرح برامــج ماجســتير لألســرى داخــل  ال
ــتمكن  ــة س ــذه املوافق ــى أن ه ــيرا إل ــجون، مش الس
ــي  ــي ف ــي والوطن ــا األكادمي ــام دوره ــن إمت ــة م اجلامع
مــن  ومتكينهــم  الســجون  األســرى داخل  تعليــم 

متابعــة دراســاتهم العليــا.

ــة  ــو جهــدا فــي خدمــة فئ ــن تأل وأكــد أن »اجلامعــة ل

17  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األســرى واألســرى احملرريــن«، منوهــا إلــى أن طــرح هــذه 
البرامــج يأتــي اســتكماال ملــا تقــوم بــه اجلامعــة مــن 

توفيــر برامــج لألســرى فــي درجــة البكالوريــوس.

ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــدد رئي ــدوره، ش ب
ــت  ــيرة حصل ــة األس ــى أن »احلرك ــر عل ــو بك ــدري أب ق
علــى إجنــاز العمليــة التعليميــة فــي ســجون االحتــالل 
ــنوات  ــدار س ــى م ــات عل ــّدة حتدي ــرّت بع ــال، وم بالنض
لألســرى  القويــة  اإلرادة  بفضــل  لكــن  االعتقــال، 
اســتطاعوا حتــدي الســجان وإكمــال تعليمهــم بأقــل 

ــاب«. ــم كل الصع ــات رغ اإلمكان

من جانبــه، أشــار املديــر العــام لبرنامــج التأهيــل فــي 
الهيئــة محمــد البطــة، إلــى أنــه »ســُيعقد فــي األيــام 
املقبلــة اجتماعــا بــني طاقــم الهيئــة ومنســق برنامــج 
ــد  ــة محم ــدس املفتوح ــة الق ــن جامع ــتير م املاجس
لتنفيــذ  اآلليــات بشــكل جــدي  لبحــث  شــاهني، 
البرنامجــني بأقــرب فرصــة ممكنــة، مــع التأكيــد علــى 
ضــرورة مراســلة كافــة اجلهــات ذات العالقــة باملوضــوع 

ــق ذلــك«. لتحقي

ببرنامــج  األســرى  امللتحقــني مــن  أن عــدد  يذكــر 
البكالوريــوس الــذي تطرحــه جامعــة القــدس املفتوحة 
ــيرا. ــة )380( أس ــم قراب ــرج منه ــب، تخ ــير طال )800( أس

وأشــار مســاعد رئيــس اجلامعــة لشــؤون الطلبــة 
ــا  ــات العلي ــج الدراس ــى أن برنام ــاهني، إل ــد ش محم
ــى  ــاء عل ــاء بن ــرائيلية ج ــجون اإلس ــي الس ــرى ف لألس
مطالبــات األســرى داخــل الســجون وعبــر هيئــة شــؤون 
األســرى واحملرريــن، حيــث آثــرت اجلامعــة أن تكــون برامج 
ــب  ــص للطال ــال التخص ــس مج ــي نف ــتير ف املاجس
ــب  ــو )400( طال ــة نح ــت اجلامع ــد خرج ــير، فق األس
يحملــون درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــي تعليــم 
ــا  ــق حالي ــة، ويلتح ــة االجتماعي ــات واخلدم االجتماع

ــج. ــذه البرام ــن ه ــير ضم ــو )800( أس نح

وأوضــح أن هــذا البرنامــج ينــدرج ضمــن مذكــرة 
التفاهــم املوقعــة بــني اجلامعــة وهيئــة شــؤون األســرى 
ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، اخلاصــة 
بتعليــم األســرى داخــل الســجون اإلســرائيلية، حيــث 
يســتفيد مــن خدمــات هــذا البرنامــج ســتة ســجون، 

ــيرات. ــا األس ــا فيه مب

مــن جهتــه، أشــار عميــد البحــث العلمــي والدراســات 
ــن  ــة م ــة اجلامع ــى جهوزي ــوض، إل ــني ع ــا حس العلي
الناحيــة الفنيــة لطــرح برامــج املاجســتير املعتمــدة، 
ــذه  ــودة ه ــن ج ــي تضم ــراءات الت ــات واإلج ــن اآللي ضم
ــروف  ــددات والظ ــار احمل ــي إط ــا ف ــج ومخرجاته البرام
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ــرى.18 ــا األس ــش فيه ــي يعي الت

الثاثاء 2021/7/6 

قــوات االحتــال تقتحــم قســماً فــي »عوفــر« 
وتنــكل باألســرى وتنقلهــم إلــى زنازيــن ضيقــة

ــوات القمــع، أمــس، قســماً فــي معتقــل  اقتحمــت ق
ــت  ــه، وحطم ــني في ــرى القابع ــت باألس ــر«، ونكل »عوف
مقتنياتهــم وصــادرت غالبيتهــا، قبــل أن تنقلهــم 
ــد  ــة. فق ــن ضيق ــي زنازي ــم ف ــر وتزجه ــم آخ ــى قس إل
قالــت هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن إن قــوات القمــع 
التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل، اقتحمــت قســم )21( 
ــى االســرى بالضــرب  ــر، واعتــدت عل فــي معتقــل عوف

ــم. ــت مقتنياته وحطم

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان، أمــس، أن إدارة الســجون 
لــم تكتفــي باالعتــداء علــى األســرى والتنكيــل بهــم، 
بــل عمــدت إلــى نقلهــم إلــى قســم )18(، مــا تســبب 

بحالــة مــن التوتــر بــني صفوفهــم. 19

خطــر كبيــر يهــدد حيــاة األســير أبــو عطــوان 
املضــرب عــن الطعــام منــذ 26 يومــاً

ــن  ــس، م ــن، أم ــرى واحملرري ــؤون االس ــة ش ــذرت هيئ ح
خطــورة الوضــع الصحــي لألســير الغضنفــر أبــو 
عطــوان )28 عامــاً(، الــذي يواصــل إضرابــه املفتــوح عــن 
ــه  ــاً العتقال ــي، رفض ــى التوال ــوم 62 عل ــام للي الطع

اإلداري.

وقــال املستشــار اإلعالمــي للهيئــة حســن عبــد ربــه، 
ــي  ــاد ف ــص ح ــن نق ــي م ــوان يعان ــو عط ــير أب إن االس
كميــة الســوائل فــي جســمه، خاصــة أنــه أعلــن عــن 
امتناعــه عــن شــرب، مــا مــن شــانه أن يعــرض وظائــف 

اعضائــه احليويــة إلــى القصــور. 20

النيابــة اإلســرائيلية تصــر علــى محاكمــة 
مبــرض  مصــاب  الناصــرة  مــن  فلســطيني 

نفســي

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة، أمــس، أن النيابــة 
اإلســرائيلية تصــر علــى محاكمــة شــاب فلســطيني 
ــن  ــي م ــم أن يعان ــل، رغ ــرة بالداخ ــكان الناص ــن س م
ــذ  ــد بتنفي ــه ه ــة أن ــك بحج ــي«، وذل ــرض نفس »م

ــة. ــة قومي ــى خلفي ــورات عل ــر منش ــوم ونش هج

18  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
19  جريدة األيام
20  جريدة األيام

ــن  ــع ع ــذي يداف ــي ال ــإن احملام ــة، ف ــب الصحيف وبحس
الشــاب املعتقــل الــذي كان رهــن االعتقــال اإلداري منــذ 
ــا  ــام العلي ــتئنافاً أم ــدم اس ــي، ق ــار املاض ــف أي منتص
اإلســرائيلية ضــد إبقائــه رهــن االعتقــال، وقــدم أوراقــاً 

تثبــت أنــه مريضــاً نفســياً.

ــوم  ــه الي ــي قضيت ــتماع ف ــة اس ــد جلس ــرر عق وتق
ــاء  ــن مس ــرائيلي اعل ــة اإلس ــل الدول ــاء، إال أن ممث الثالث
األحــد موافقتــه علــى إجــراء فحــص مــن قبــل طبيــب 
يتبــع ملصلحــة الســجون، علــى أن يتــم تقــدمي صياغــة 
ــبوع،  ــون أس ــي غض ــه ف ــي ل ــي النفس ــرأي الطب ال
لذلــك مت طلــب تأجيــل جلســة يــوم غــد حتــى اســتالم 
التقريــر الطبــي، لكــن لــم يــرد القضــاة حتــى صبــاح 

ــب. 21 ــى الطل ــوم عل الي

ضابــط  مــع  التحقيــق  إغــاق  هارتــس: 
ضــد  عنـــف  أعمــال  ارتكــب  بالشــاباك 

فلســطينين

النيابــة  أن  العبريــة،  »هآرتــس«  صحيفــة   ذكــرت 
ــي  ــط ف ــع ضاب ــق م ــرائيلية التحقي ــكرية اإلس العس
جهــاز الشــاباك رغــم اعترافــه بارتــكاب أعمــال عنــف 

ــطينيني. ــد فلس ض

ــة  ــل القضي ــة حتوي ــررت النياب وبحســب الصحيفــة، ق
ــاباك  ــاز الش ــرر جه ــل أن يق ــي، قب ــراء تأديب ــى إج إل
ــه  ــه، وعزل ــم إيقاف ــة ث ــطة امليداني ــن األنش ــاده ع إبع
ــس  ــن رئي ــرار م ــل بق ــن العم ــام 2019 ع ــة ع ــي بداي ف

ــان. ــداف أرغم ــاز ن اجله

وأوضحــت الصحيفــة، إلــى أن الضابط حســب اعترافه 
وشــهادات ضبــاط فــي اجليــش وجهــاز الشــاباك، تــورط 
باســتخدام العنــف املفــرط ضــد الفلســطينييني 

خــالل عمليــات االعتقــال.

ــازل،  ــد املن ــاث أح ــير أث ــى تكس ــط عل ــدم الضاب وأق
نوافــذ مركبــة خــالل محاولــة اعتقــال  وحتطيــم 
ــام  ــع ع ــك مطل ــني، وذل ــة جن ــي منطق ــطيني ف فلس
ــتخدام  ــه باس ــة ل ــات مماثل ــرت اتهام ــا أثي 2018، كم
ــل. ــى األق ــني عل ــني آخري ــي حالت ــرر، ف ــر املب ــف غي العن

وكان قــد مت فتــح حتقيــق ضــده عــام 2015، إثــر شــكوى 
ــن  ــرب م ــع بالق ــة جب ــرب قري ــل ق ــطيني اعتق فلس
ــه  ــخ منزل ــي مطب ــط ف ــه الضاب ــث أدخل ــني، حي جن
ولكمــه فــي وجهــه قبــل أن يلقــي أدوات املطبــخ علــى 
األرض، ثــم أغلقــت القضيــة الحًقــا لعــدم وجــود أدلــة 

ضــده.

21  جريدة األيام
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وردًا علــى ذلــك، قــال جهــاز الشــاباك إنــه قــدم تقريــرا 
للنيابــة العســكرية، وبدورهــا أحالتــه للجنــة تأديبيــة 
وتقــرر عزلــه مــن عملــه منــذ عامــني ونصــف العــام.22

ــى  ــر« عل ــجن »عوف ــرون إدارة س ــرى يجب األس
ــم ــى غرفه ــيرا إل ــادة 021 أس إع

ــر«،  ــجن »عوف ــي س ــرى ف ــير، أن األس ــادي األس ــد ن  أك
ــن مت  ــرى الذي ــادة األس ــى إع ــجن عل ــروا إدارة الس أجب
نقلهــم مــن قســم )21( والبالــغ عددهــم )120( أســيرا 
ــي تعرضــوا لهــا. ــة القمــع الت ــى غرفهــم، بعــد عملي إل

وقــال النــادي فــي بيــان لــه، اليــوم الثالثــاء، إن جلســة 
ــت  ــي وق ــر« ف ــرى وإدارة »عوف ــني األس ــدت ب ــوار عق ح
ــرى  ــترط األس ــث واش ــس، حي ــاء أم ــن مس ــر م متأخ
ــن  ــم م ــن مت نقله ــرى الذي ــة األس ــادة كاف ــا إع خالله
ــا. ــوار معه ــتئناف احل ــة الس ــوة أولي ــم، كخط ــى غرفه إل

وهــّدد األســرى أنـّـه فــي حــال اســتمرت اإلدارة بعمليــة 
سيســتأنفون  بحّقهــم،  املمنهجــة  التصعيــد 
ــوم  ــا ي ــت مبدئي ــي متثل ــة، والت ــم االحتجاجي خطواته
ــام. ــالق األقس ــام، وإغ ــات الطع ــاع لوجب ــس بإرج أم

وأوضــح النــادي أن أســرى »عوفــر« يواجهــون اقتحامــات 
متكــررة وممنهجــة، تصاعــدت فــي اآلونــة األخيــرة فمنذ 
مطلــع العــام اجلــاري ســجل علــى األقــل 5 اقتحامــات، 
أعنفهــا فــي شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي حيــث 

ــه قــوات القمــع الغــاز بحقهــم. اســتخدمت خالل

يشــار إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل تنتهــج عمليــات 
ــة مــن  ــى جمل القمــع والتفتيــش املتكــررة، إضافــة إل
السياســات التنكيليــة املمنهجــة بحــقّ األســرى، 
لفــرض مزيــد مــن الســيطرة والرّقابــة عليهــم، وضــرب 

ــام. ــل األقس ــتقرار« داخ ــة »اس أي حال

يذكــر أن إدارة ســجون االحتــالل صّعــدت مــن عمليــات 
القمــع منــذ بدايــة عــام 2019، مقارنــة مــع الســنوات 
التــي ســبقتها، وشــكّلت عمليــات القمــع فــي حينــه 
األعنــف منــذ مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات، وكان مــن 
ــد  ــرى ألش ــا األس ــرض فيه ــي تع ــجون الت ــني الس ب
عمليــات القمــع ســجن »عوفــر«، أُصيــب خاللهــا 

ــة.23 ــات مختلف ــرى بإصاب ــرات األس عش

22  وكالة معا اإلخبارية
23  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

“هيئــة األســرى«: االحتــال مياطــل بتقــدمي 
العــاج خلمســة أســرى يقبعــون مبعتقــل 

»النقــب”

ــن، إن خمســة  ــرى واحملرري ــت هيئــة شــؤون األس قال
الصحــرواي،  »النقــب«  مبعتقــل  يقبعــون  أســرى 
ــة مقلقــة وســيئة، فمنهــم  يواجهــون أوضاعــا صحي
ــوري،  ــالج ف ــة لع ــة وبحاج ــا مزمن ــي أمراض ــن يعان م
ــر حتديــد  ومنهــم مــرت عليــه ســنوات وهــو ينتظ

ــه. ــة ل ــة جراحي ــراء عملي ــد إلج موع

ــوم  ــان لهــا، الي ــي بي ــة األســرى« ف واســتعرضت »هيئ
االثنــني، جانبــا مــن االنتهــاكات الطبيــة التــي يتعــرض 
لهــا هــؤالء األســرى املرضــى داخــل معتقــل »النقــب«، 
ــا وال  ــم طبي ــن بإهماله ــل متع ــة أن إدارة املعتق موضح
تتعامــل مــع أمراضهــم وآالمهــم بشــكل جــدي، كمــا 
ــالج  ــدمي الع ــويف بتق ــة والتس ــلوب املماطل ــع أس تتب

لهم. 

ــوبكي  ــؤاد الش ــير ف ــإن األس ــة، ف ــان الهيئ ــا لبي ووفق
ــن  ــا( م ــر )81 عام ــن العم ــغ م ــرى( والبال ــيخ األس )ش
ــاكل  ــدة مش ــن ع ــي م ــة رام اهلل، يعان ــكان مدين س
صحيــة نتيجــة لتقدمــه فــي الســن، حيــث يشــتكي 
مــن ســرطان البروســتات ومــن عــدة أمــراض فــي 
القلــب واملعــدة والعيــون، وبحاجــة رعايــة خاصــة 
حلالتــه، وطــوال ســنوات اعتقالــه تعــرض إلهمــال 
ــاء  ــف أطب ــام 2013 اكتش ــالل ع ــه، فخ ــج حلالت ممنه
االحتــالل وجــود كيــس أســفل الكلــى، وكان مــن املقــرر 
ــروا  ــم أج ــه، لكن ــزر إلزالت ــر اللي ــه عب ــة ل ــراء عملي إج
ــزءا  ــوا ج ــه وقطع ــة ل ــة خاطئ ــة جراحي ــا عملي حينه

ــن. ــة البط ــن عضل م

ــه  ــي عيني ــاء ف ــاه بيض ــن مي ــير م ــي األس ــا يعان كم
ومــن خلــل فــي الشــبكية، وهــو بحاجــة ماســة 
إلجــراء عمليــة فــي عينيــه، لكــن إدارة املعتقــل متاطــل 

ــرة. ــذ فت ــه من بتحويل

فــي حــني تعــرض األســير ماهــر القواســمي )42 عامــا( 
ــة  ــهرين للدغ ــي ش ــل حوال ــل، قب ــة اخللي ــن مدين م
ــورم  ــى حــدوث تســمم وت ــه، مــا أدى إل ــة فــي رجل ذباب
وتــآكل فــي اجللــد، ونزيــف وخــروج للقيــح، وقــد مت نقله 
لعيــادة املعتقــل، لكــن العاملــني فــي العيــادة اكتفــوا 
ــة  ــراء فحوصــات طبي ــا دون إج ــه مضــادا حيوي بإعطائ
لــه، وبعــد فتــرة مت نقلــه إلــى مستشــفى »ســوروكا« 
وأجريــت لــه فحوصــات لــألوردة، وتبــني أن اللدغــة 
ــط  ــده فق ــد مت تزوي ــادة، وق ــات ح ــه التهاب ــببت ل س
ــي  ــع صح ــن وض ــي م ــزال يعان ــي، وال ي ــم خارج مبره
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ــح. ــروج القي ــه وخ ــي رجل ــف ف ــل النزي ــع تواص ــيئ م س

أمــا عــن األســير طــارق صــالح )42 عامــا( مــن مخيــم 
جنــني، فهــو يعانــي مــن فقــدان للتــوازن نتيجــة 
ــه  ــا أدى إلصابت ــل، م ــل املعتق ــق داخ ــه للتزحل لتعرض
ــم  ــة، ول ــة اخللفي ــن اجله ــه م ــي رأس ــق ف ــرح عمي بج
يتــم تقــدمي العــالج الــالزم لــه مــن قبــل إدارة الســجن، 
فقــط اكتفــوا بإجــراء خياطــة للجــرح دون أي تعقيــم 
مــكان االصابــة، ودون حتويلــه الجــراء صــور أشــعة 
مــكان االصابــة، علمــا أن األســير يشــتكي مــن ارتفــاع 
املعتقــل  إدارة  ألن  دواء،  أي  يتلقــى  وال  الــدم  ضغــط 
ــي  ــط منته ــدواء للضغ ــرة ب ــل فت ــده قب ــت بتزوي قام
ــع  ــب م ــر ال يتناس ــي دواء آخ ــا أعط ــة وبعده الصالحي
ــة. ــكاالت صحي ــه إش ــبب ل ــا س ــي م ــه الصح وضع

ــواد  ــام ع ــير هش ــي األس ــة، يعان ــان الهيئ ــا لبي ووفق
ــس،  ــة نابل ــي مدين ــكر ف ــم عس ــن مخي ــا( م )20 عام
ــية  ــة ونفس ــنجات عصبي ــن تش ــا، م ــل إداري واملعتق
ويصــاب بنوبــات بــني احلــني واآلخــر، وتقــوم إدارة املعتقل 
بتزويــده باملســكنات القويــة التــي تبقيــه نائمــا طــوال 
ــات  ــراء الفحوص ــض إج ــا ترف ــه، كم ــت دون عالج الوق
بالشــكل  حالتــه  لتشــخيص  الالزمــة  الطبيــة 
ــط. ــة فق ــة املنوم ــه األدوي ــي بإعطائ ــح، وتكتف الصحي

 ويشــكو األســير فــاروق عيســى )28 عامــا( مــن قريــة 
أبــو شــخيدم فــي رام اهلل، مــن تســارع بدقــات القلــب، 
وقــد تراجعــت حالتــه الصحيــة بعــد اعتقالــه وزجــه 
مبراكــز التحقيــق لفتــرة طويلــة، مــا أدى إلــى إصابتــه 
بخلــل فــي عمــل الغــدة الدرقيــة التــي ســببت بحدوث 
ــن  ــير م ــي األس ــا يعان ــب، كم ــة القل ــاكل بعضل مش
ــدم،  ــط ال ــي ضغ ــاع ف ــى وارتف ــى بالكل ــود حص وج

وبحاجــة ملتابعــة طبيــة حلالتــه.24

األربعاء 2021/7/7 

ــي  ــاء ف ــد اإلنش ــة قي ــدم مدرس ــال يه االحت
ــدة  ــتفزازية لع ــات اس ــذ اقتحام ــا وينف عناتت

ــة ــرى بالضف ق

هدمــت قــوات االحتــالل أمــس مدرســة قيــد اإلنشــاء 
فــي عناتــا بالقــدس، ونفــذت عمليــات اقتحــام ليليــة 
اســتفزازية طالــت عــدة قــرى وبلــدات، فيمــا اســتولى 
مســتوطنون علــى مســاحة مــن األرض فــي قريــة 
اجلبعــة، وهاجمــوا جتمعــاً بدويــاً شــرق رام اهلل، واعتــدوا 

علــى مواطنــة بالضــرب فــي مدينــة اخلليــل.

وهدمــت قــوات االحتــالل مدرســة قيــد اإلنشــاء تعــود 
24  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

للمواطــن صالــح علقــم، فــي ضاحيــة الســالم 

الواقعــة بــني مخيــم شــعفاط وبلــدة عناتــا بالقــدس 
املواطــن علقــم ســعى منــذ فتــرة  احملتلــة. وكان 
للحصــول علــى ترخيــص بنــاء مــن ســلطات االحتــالل، 
ــا،  ــه إليه ــرة يتوج ــي كل م ــل ف ــت متاط ــا ظل ولكنه

ــا. ــس لهدمه ــا أم ــارعت آلياته وس

واندلعــت خــالل ذلــك مواجهــات بــني املواطنــني وقــوات 
االحتــالل، دون أن يبلــغ عــن إصابــات.

واســتولى مســتوطنون علــى مســاحة مــن األرض فــي 
قريــة اجلبعــة مبحافظــة بيــت حلــم.

وأوضــح رئيــس مجلــس قــروي اجلبعــة ذيــاب مشــاعلة 
ــييج أراِض  ــرعوا بتس ــن« ش ــت عاي ــتوطني »بي أن مس
ــة املرحومــني  ــل« تعــود لورث ــة املقاتي ــع »حيل فــي موق
أحمــد عطيــة الطــوس، وعبــد اهلل احلــاج أحمــد 

ــات. ــاحتها 8 دومن ــغ مس ــوس، تبل الط

ــاً  ــاً بدوي ــتوطنون جتمع ــم مس ــر هاج ــب آخ ــن جان م
فــي منطقــة »عــني ســامية« شــرق رام اهلل، وحطمــوا 

ــكات. ــن املمتل ــد م ــوا العدي وخرب

وذكــرت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان أن اعتــداء 
املســتوطنني هــذا جــاء عقــب وقــت قصيــر مــن 
اقتحــام قــوة مــن »اإلدارة املدنيــة« اإلســرائيلية التجمع 
ــاك. ــني هن ــاكن املواطن ــاء مس ــر وإحص ــا بتصوي وقيامه

ــة  ــعيد التالحم ــى س ــان موس ــة إمي ــت املواطن وأصيب
)43 عامــاً( برضــوض بالغــة وخــدوش إثــر اعتــداء 
مســتوطنني عليهــا بالضــرب فــي البلــدة القدميــة مــن 
اخلليــل، فيمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل جنلهــا محمــد 

ــاً(.25 )23 عام

غــزة بحاجــة لـــ 584 مليــون دوالر للتعافــي  
علــى املــدى القصيــر

ــي  ــاد األوروب ــي واالحت ــك الدول ــدره البن ــر أص ــدر تقري ق
ــد  ــا التصعي ــبب به ــي تس ــرار الت ــدة األض واألمم املتح
األخيــر الــذي شــهدته غزة بـــ 380 مليون دوالر واخلســائر 
االقتصاديــة بـــ 190 مليــون دوالر، ومت تقديــر االحتياجــات 
ــق التعافــي خــالل أول 24 شــهراً  التــي يتطلبهــا حتقي

مبــا يصــل إلــى 485 مليــون دوالر.

ومت إجــراء التقييــم الســريع لألضــرار واالحتياجــات فــي 
غــزة بــني 25 مايــو/ أيــار و25 يونيــو/ حزيــران 2021، وذلــك 
بالشــاكة بــني مجموعــة البنــك الدولــي واالمم املتحــدة، 

25  جريدة القدس
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واالحتــاد األوروبــي فــور توقــف األعمــال العدائيــة، 
الفلســطينية  الســلطة  مــع  الوثيــق  وبالتعــاون 
ــي  ــاص ف ــاع اخل ــي والقط ــع املدن ــع اجملتم ــاور م وبالتش
ــذا  ــا ه ــي يحمله ــرات الت ــني أن التقدي ــي ح ــزة، وف غ
التقييــم الســريع لألضــرار واالحتياجــات هــي تقديــرات 
أوليــة، فإنهــا حيويــة فــي لتحديــد التدخــالت ذات 

ــة. االولوي

ــر واملمثــل املقيــم للبنــك  وقــال كانثــان شــانكار، املدي
الدولــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــأن »األزمة 
ــه  ــاد تواصل ــل اقتص ــي ظ ــت ف ــد تفاقم ــانية ق اإلنس
بالعالــم اخلارجــي محــدود للغايــة، وقــد ينكمــش 
ــام 2021  ــبة 3.% ع ــزة بنس ــي لغ ــي اإلجمال ــاجت احملل الن
مقارنــة بنمــو ســنوي يقــدر معدلــه بنحــو 2.5 % قبــل 
الصــراع، ومــن خــالل هــذا التقييــم، نأمــل فــي حشــد 
دعــم املانحــني إلعــادة إحــالل ظــروف معيشــية وســبل 
ــق  ــد الطري ــزة، ومتهي ــكان غ ــة لس ــب رزق مأمون كس

نحــو التعافــي«.

واالحتياجــات،  لألضــرار  الســريع  للتقييــم  ووفقــاً 
تراوحــت القيمــة التقديريــة لألضــرار املاديــة الناجمــة 
عــن هــذه اجلولــة مــن املواجهــة بــني 290 و380 مليــون 
ــرراً  ــر تض ــة االكث ــات االجتماعي ــت القطاع دوالر. وكان
ــن  ــر م ــكل أكث ــا يش ــو م ــون دوالر(، وه )140-180 ملي
نصــف قيمــة إجمالــي األضــرار، وميثــل قطــاع اإلســكان 
وحــدة حوالــي 93% مــن اجمالــي األضــرار التــي حلقــت 
بالقطاعــات االجتماعيــة، أمــا القطاعــات اآلخريــن 
ــي،  ــي واملال ــان اإلنتاج ــا القطاع ــرراً، فهم ــر تض األكث
ــة  ــارة والصناع ــات والتج ــة واخلدم ــي الزراع ــث تات حي

ــة. 26 ــي املقدم ف

لقاحــات  صفقــة  التحقيــق:  جلنــة 
بحــق  مجحفــة  شــروطاً  تضمنــت  فايــزر 

متكافئــة وغيــر  الفلســطينين 

التحقيــق املســتقلة فــي موضــوع  اوصــت جلنــة 
تبــادل لقاحــات »فايــزر« مــع اجلانــب اإلســرائيلي، 
ــتالم أي  ــدم اس ــادل، وع ــة التب ــتكمال عملي ــدم اس بع
ــارات  ــرائيلي العتب ــب اإلس ــن اجلان ــة م ــات إضافي لقاح
فنيــة تتعلــق بالصحــة العامــة، إضافــة إلــى اعتبــارات 

ــر. ــي التقري ــا ف ــة مت توضيحه ــية وقانوني سياس

ــوزراء  ــس ال ــا لرئي ــلمت تقريره ــة وس ــت اللجن ولفت
محمــد اشــتية، أمــس، إلــى أن اتفاقية التوريــد األصلية 
مــع شــركة »فايــزر« وأبرمــت فــي الرابع مــن أيــار املاضي 
متــت حســب األصــول القانونيــة الســليمة، وصــدر قــرار 

26  جريدة القدس

ــى  ــت عل ــا حصل ــوزراء، وأنه ــس ال ــن مجل ــأنها م بش
ــة العامــة  ــى املوازن ــر عل ــا وف ــز للجرعــات م ســعر ممي

ماليــني الــدوالرات.

وضمنــت اللجنــة كالً مــن مديــر عــام الهيئة املســتقلة 
ــن  ــب ع ــام جني ــك، ود. نظ ــار الدوي ــان عم ــوق اإلنس حلق
احتــاد املستشــفيات واملراكــز األهليــة واخلاصــة، ود. 
ســلوى النجــاب ممثلــة عــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي 
ــن  ــالً ع ــوري ممث ــم خ ــي، ود. باس ــاع الصح ــي القط ف

ــطني.  ــي فلس ــة ف ــات الدوائي الصناع

ــر، ويقــع فــي 30 صفحــة إضافــة غلــى  وعــرض التقري
ســبعة مالحــق، كيــف بــدأت فكــرة التبــادل وصــوالً إلى 
توقيــع االتفاقيــات مــع شــركة »فايــزر« ووزارة الصحــة 
اإلســرائيلية، واســتالم اول شــحنة مــن اجلرعــات 6/18 
املاضــي، ثــم إرجاعهــا بالكامــل فــي احلــادي والعشــرين 
ــول  ــتنتاجات ح ــن االس ــدداً م ــدم ع ــل أن يق ــه، قب من

موضــوع التبــادل.

ــق  ــدد املالح ــع ع ــالً م ــر كام ــة التقري ــر اللجن وتنش
ــي  ــا يل ــي: shorturl.at/pBJSU وفيم ــط التال ــى الراب عل

ــة: ــا اللجن ــت إليه ــي توصل ــتنتاجات الت االس

مسؤولية سلطة االحتالل.

تــرى اللجنــة أنــه كان يفتــرض أن يتــم حتويــل إســرائيل 
بصفتهــا الســلطة القائمــة باالحتــالل مســؤولية 
توفيــر لقــاح مضــاد لفيــروس كورونــا للمواطنــني 
ــزة،  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــطينيني ف الفلس
القانونيــة  مســؤولياتها  جاهلــت  اســرائيل  لكــن 
ــني الفلســطينيني، ومارســت  واإلنســانية جتــاه املواطن

األبارتهايــد الصحــي ضدهــم.

إدارة ملف التبادل.

ــي  ــت ف ــا طرح ــادل عندم ــرة التب ــة أن فك ــرى اللجن ت
ــطني  ــت فلس ــار 2021، كان ــة أي ــان وبداي ــهر نيس ش
ــراً  ــات نظ ــد اللقاح ــة توري ــريع عملي ــى تس ــة إل بحاج
لعــدم التيقــن مــن إمكانيــة شــركة فايــزر مــن توفيــر 
لقاحــات فــي شــهر متــوز وآب 2021، وقــد كان املســتوى 
السياســي علــى علم مبوضــوع التبــادل، وكذلــك دخلت 
أطــراف دوليــة علــى اخلــط لتشــجيع الفكــرة ملــا 
اعتبرتــه بــادرة إلعــادة بنــاء الثقــة بــني الفلســطينيني 

ــرائيليني. واإلس

تركــت جميــع التفاصيــل الفنيــة واإلداريــة والقانونيــة 
وهــذا  منفــرد،  بشــكل  تديرهــا  الصحــة  لــوزارة 
يشــكل خلــالً جوهريــاً فــي إدارة ملــف مــن هــذا 
ــة  ــة الفني ــد مــن الناحي احلجــم واحلساســية والتعقي



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

405

 المجلد التاسع والعشرين

ــات  ــي اجله ــرض ف ــة، وكان يفت ــية والقانوني والسياس
ــؤون  ــة الش ــوزراء وهيئ ــس ال ــة مجل ــية خاص السياس
املدنيــة اســتمرار متابعــة املوضــوع وعمــل املراجعــات 
اتفاقيــة  )خاصــة  االتفاقيــات  ملســودات  الالزمــة 
ــة  ــن الناحي ــا م ــرائيلية( وتدقيقه ــة اإلس ــع الصح م

ــل. ــم يحص ــا ل ــية وهوم ــة والسياس القانوني

ــد  ــم يب ــب اإلســرائيلي فــي املفاوضــات ول ماطــل اجلان
ــطينيني  ــات الفلس ــام الحتياج ــية أو اهتم أي حساس
الوبائيــة فــي  احلالــة  الصحيــة، وجتاهــل خطــورة 
ــان  ــهري نيس ــي ش ــزة ف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
وايــار 2021، ولــم يعــط موافقتــه النهائيــة علــى 
التبــادإلال فــي منتصــف شــهر حزيــران عندمــا أصبــح 
هــو بحاجــة إلــى التخلــص مــن اللقاحــات التي شــارف 

ــاء.27 ــى االنته ــا عل ــخ صالحيته تاري

االردن: عمليــات الهــدم والتهجيــر ومصــادرة 
ــي ــون الدول ــا للقان ــد خرق ــي تع األراض

ــام  ــاالردن، قي ــني ب ــؤون املغترب ــة وش ــت وزارة اخلارجي دان
الســلطات اإلســرائيلية بهدم مســاكن الفلســطينيني 

فــي قريــة حمصــة الفوقــا فــي األغــوار احملتلــة.

وقــال الناطــق باســم الــوزارة الســفير ضيــف اهلل 
ــر  ــات الهــدم والتهجي ــوم األربعــاء، إن عملي ــز، الي الفاي
الدولــي  للقانــون  تعــد خرقــا  األراضــي  ومصــادرة 
ومخالفــة صريحــة لقواعــد حقــوق اإلنســان واللتزامات 
إســرائيل كقــوة قائمــة باالحتــالل وفــق القانــون 
ــى أن سياســة االســتيطان  ــز عل ــي. وشــدد الفاي الدول
اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة ســواء 
بنــاء املســتوطنات، أو توســعتها، أو مصــادرة األراضــي، 
أو تهجيــر الفلســطينيني مــن أراضيهــم ومنازلهــم ال 
شــرعية وال قانونيــة وتقــوض جهــود التهدئــة وحتقيــق 
الســالم الشــامل والعــادل، وفــرص حــل الدولتــني علــى 

ــة.28 ــرعية الدولي ــرارات الش ــاس ق أس

هرتســوغ فــي خطابــه األول: »حــان الوقــت لعــودة 
ــم” ــى منازله ــزة إل ــي غ ــرائيليني ف ــرى اإلس األس

ــد يتســحاق هرتســوغ  ــال الرئيــس االســرائيلي اجلدي ق
املركزيــة  الكنيســت«مهمتي  أمــام  كلمتــه  فــي 
ــاء  ــادة بن ــيء إلع ــكل ش ــام ب ــتكون القي ــي، س لواليت
األمــل« وحتــدث عــن »األزمــة السياســية احلــادة التــي 
تعيشــها إســرائيل منــذ عامــني ونصف واحلاجــة امللحة 
ــامات«وتابع«اجلراح  ــداواة االنقس ــعب وم ــد الش لتوحي

ــزف”. ــت تن ــا زال ــا م ــي مجتمعن ــت ف ــي انفتح الت

27  جريدة األيام
28  وكالة معاً اإلخبارية

ــم  ــف أمامك ــا: »أق ــه ايض ــي كلمت ــوغ ف ــال هرتس وق
اليــوم، متواضًعــا، مقــدرًا ثقتكــم، أعضــاء الكنيســت 
ــي  ــي اعطيتمون ــيمة الت ــؤولية اجلس ــذه املس ــى ه عل
ــادي  ــرائيل احل ــة إس ــس دول ــب رئي ــي منص ــا لتول اياه

عشــر”

ــر  ــام تتعث ــي أي ــع ف ــا للجمي ــاكون رئيًس ــاف: »س واض
فيهــا الدولــة فــي مواجهــة االســتقطاب. أيــام فيهــا 
ــن أي  ــة م ــر هشاش ــتركة أكث ــم املش ــدة والقي الوح
وقــت مضــى، اخلطــوة األولــى هــي وقــف اخلــوف، اخلــوف 
الــذي ســلبنا األمــل. إنــه يخلــق شــكوكًا ســيئة وينــزع 
ــى كل  ــب عل ــام، يج ــذه األي ــي ه ــذا ف ــا. ل ــة بينن الثق

ــؤولية ”. ــرف مبس ــادي أن يتص قي

كمــا تطــرق الرئيــس اجلديــد فــي خطابــه إلــى موضــوع 
االســرى واملفقوديــن وقــال: »أصلــي مــع الشــعب 
اإلســرائيلي بأســره مــن أجــل عــودة أبنائنــا هــدار 
غولديــن وأورون شــاؤول، الذيــن حاربــوا مــن أجــل الدفاع 
عــن الوطــن ولــم يعــودا، واالن حــان وقــت عودتهــم الــى 
ديارهــم ومعهــم كل املفقوديــن مــن اجليش االســرائيلي 

ــرا منغســتو وهشــام الســيد”.29 ــان اب كذلــك اجلندي

بلديــة غــزة حتــذر مــن كــوارث صحيــة وبيئيــة 
بســبب تأخــر اإلعمــار

ــد  ــة ق ــة وبيئي ــوارث صحي ــن ك ــزة م ــة غ ــذرت بلدي ح
ــة  ــار البني ــادة إعم ــة إع ــر عملي ــبب تأخ ــم بس تنج
ــة، وال ســيما بعــد حــدوث طفــح  ــة فــي املدين التحتي
ــة  ــدة، نتيج ــارع الوح ــي ش ــي ف ــرف الصح ــاه الص ملي
تضــرر شــبكات الصــرف الصحــي بفعــل االســتهداف 
املباشــر أثنــاء العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى 

ــاع. القط

وذكــرت البلديــة فــي بيــان وصــل معــا أن كميــات كبيرة 
مــن ميــاه الصــرف الصحــي طفحت فــي شــارع الوحدة 
وبالتحديــد فــي املنطقــة احملصــورة بــني تقاطعــه مــع 
شــارعي عبــد القــادر احلســيني وســعيد العــاص، وذلك 
بعــد حــدوث انهيــارات فــي املنطقــة وظهــور مشــاكل 

فــي خطــوط وشــبكات الصــرف الصحــي.

ــدة  ــارع الوح ــي ش ــة ف ــة التحتي ــت أن البني وأوضح
اســتهدفت بشــكل مباشــر خــالل العــدوان األخيــر، مــا 
تســبب فــي وقــوع أضــرار كبيــرة فــي شــبكات امليــاه 
والصــرف الصحــي، مشــيرةً إلــى أن خــط الصــرف 
املنطقــة  يخــدم  الشــارع  فــي  املوجــود  الصحــي 
احملصــورة بــني نهايــة شــارع اللبابيــدي فــي حــي النصــر 
شــماالً وحتــى شــارع عمــر اخملتــار جنوبـًـا وشــارع اجلــالء 

29  وكالة معاً اإلخبارية
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ــا. ــيني غربً ــادر احلس ــد الق ــارع عب ــى ش ــرقًا حت ش

وأعربــت البلديــة عــن بالــغ قلقهــا مــن تأخــر عمليــة 
إعــادة اإلعمــار وإعــادة صيانــة شــبكات امليــاه والصــرف 
ــاه األمطــار وال ســيما  الصحــي وخطــوط تصريــف مي
ــارات واســعة  ــذر بحــدوث انهي الرئيســة منهــا، مــا ين
ــازل  ــا للمن ــي واجتياحه ــرف الصح ــاه الص ــٍح ملي وطف

واحملــال املنخفضــة.

ــم  ــدم تفاق ــا لع ــارى جهده ــذل قص ــا تب ــدت أنه وأك
ــوط  ــل خلط ــات تعزي ــوم بعملي ــكالية وتق ــذه اإلش ه
التصريــف وشــفط امليــاه العادمــة التــي طفحــت فــي 
ــة،  ــت دائم ــة وليس ــول مؤقت ــذه احلل ــكان، إال أن ه امل

ــة. ــة وبيئي ــرار صحي ــدوث أض ــبب بح ــن أن تتس ميك

ودعــت البلديــة كافــة املنظمــات اإلنســانية والدوليــة 
ــا  ــار م ــادة إعم ــي إع ــراع ف ــل واإلس ــل العاج للتدخ
دمــره العــدوان اإلســرائيلي، خاصــة مــع قــدوم فصــل 
الشــتاء، ووجــود تخوفــات مــن حــدوث انهيــارات أو 
جتمعــات مليــاه األمطــار وغــرق كبيــر فــي الشــوارع فــي 

ــادم. ــار الق ــم األمط موس

ــي مــن شــبكات الصــرف  ــر طول ــف مت يذكــر أن 23 أل
ــر  ــتهداف املباش ــل االس ــررت بفع ــد تض ــي ق الصح
ــر  ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــالل الع ــة خ ــة التحتي للبني
علــى قطــاع غــزة، إضافــة إلــى تضــرر محطتــي 

الصــرف الصحــي رقــم )1( ورقــم )11(.30

مــا املطلــوب بعــد فشــل متريــر قانــون منــع لــم شــمل 
العائــالت الفلســطينية؟

 فشــل الكنيســت اإلســرائيلي، يــوم الثالثــاء، فــي 
متريــر قانــون املواطنــة الــذي مينــع لــّم شــمل العائــالت 

ــوات. ــادل األص ــبب تع ــطينية، بس الفلس

وقالــت القائمــة املشــتركة فــي بيانهــا، إنــه »مت تأييــد 
ــت،  ــي الكنيس ــوا ف ــل 59 عض ــن قب ــون م ــذا القان ه
فيمــا عارضــه 59 عضــوا أيضــا، وامتنــع العضــوان مازن 
ــن  ــدة ع ــة املوح ــن القائم ــي م ــعيد اخلروم ــامي وس غن
ــة  ــن القائم ــت ع ــو الكنيس ــف عض التصويت«.ووص
ــون  ــذا القان ــي، ه ــد الطيب ــتركة، أحم ــة املش العربي

ــون”.31 ــب القان ــي كل كت ــار ف ــة ع ــه »وصم بأن

30  وكالة معاً اإلخبارية
31  وكالة معاً اإلخبارية

االحتــال يهــدم خربــة حمصــة الفوقــا باألغوار 
ويحــاول تهجيــر املواطنــن منهــا بالقوة

هدمــت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
خربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار الشــمالية، فيمــا 

ــوة. ــا بالق ــني منه ــر املواطن ــود تهجي ــاول اجلن يح

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات لـ«وفــا« بــأن جرافــات االحتــالل شــرعت 
بعمليــات هــدم واســتيالء علــى منشــآت املواطنــني في 
ــي تهــدم  ــة، موضحــا أن هــذه هــي الســابعة الت اخلرب
فيهــا منــذ أواخــر العــام املاضــي وبدايــة العــام احلالــي.

وأوضــح أن قــوات االحتــالل تقــوم بالضغــط علــى 
ــا  ــر آلياته ــم عب ــوة ونقله ــم بالق ــني لتهجيره املواطن
ــة، كمــا مت  العســكرية، مــن أجــل نقلهــم خــارج اخلرب
ــاء  ــى النس ــط عل ــل الضغ ــن أج ــدات م ــار مجن إحض

ــا. أيض

وقــال الناشــط احلقوقي عــارف دراغمــة لـ »وفــا« إن قوة 
مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت اخلربــة صباحــا، برفقــة 
جرافــات وشــاحنات حتميــل، إضافــة إلــى تواجــد جرافات 

علــى حاجــز »احلمــرا« جنــوب شــرق طوبــاس32.

ــه  ــل عام ــني يدخ ــن جن ــد م ــو عاب ــب أب ــير حبي األس
ــالل ــجون االحت ــي س الـــ18 ف

ــن  ــد م ــو عاب ــس أب ــواز خمي ــب ف ــير حبي ــل األس دخ
محافظــة جنــني، اليــوم األربعــاء، عامــه الثامــن عشــر 

ــالل. ــجون االحت ــي س ف

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وقــال مدي
لــ«وفــا«، إن قــوات االحتــالل اعتقلــت األســير أبــو عابد 
ــدرت  ــنوات، وأص ــه لس ــد مطاردت ــخ 2004/7/7، بع بتاري

بحقــه حكمــاً بالســجن املؤبــد مــدى احليــاة.

وأشــار إلــى أن االحتــالل هــدم منــزل عائلــة األســير أبــو 
ــام 2017  ــده ع ــي وال ــا توف ــه، كم ــب اعتقال ــد عق عاب

دون أن يتمكــن مــن القــاء نظــرة الــوداع عليــه.

الســلطات اإلســرائيلية تهــدم قريــة »العراقيــب« 
ــي ــى التوال ــرة الـــ 190 عل للم

 هدمــت الســلطات اإلســرائيلية، اليــوم األربعــاء، قريــة 
ــرة  ــب للم ــة النق ــي منطق ــة ف ــب«، الواقع »العراقي

الـــ190 علــى التوالــي.

وقــال عضــو »اللجنــة احملليــة للدفــاع عــن العراقيــب« 
عزيــز الطــوري، إن الســلطات اإلســرائيلية هدمــت 

32  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اليــوم القريــة للمــرة الـــ 190، مجــددا التأكيــد علــى أن 
ــم. ــاء قريته ــيعيدون بن ــي س األهال

ــى،  ــرة األول ــة للم ــت القري ــد هدم ــرائيل ق ــت إس وكان
فــي يوليــو/ متــوز 2010، ومنــذ ذلــك احلــني تعــود 
ــا.33 ــادة بنائه ــكان بإع ــوم الس ــرة يق ــي كل م ــا ف لهدمه

ــرة الصحــة و«هيئــة األســرى« يســتنكران اعتقــال  وزي
االحتــالل مديــر عــام »جلــان العمــل الصحــي”

ــاء،  ــوم األربع ــة، الي ــي الكيل ــة م ــرة الصح ــت وزي أدان
ــة  ــام مؤسس ــر ع ــرائيلي مدي ــالل اإلس ــال االحت اعتق

ــودة. ــذى ع ــي ش ــل الصح ــان العم جل

ــال  ــذا االعتق ــا، ان ه ــان له ــي بي ــة ف ــت الكيل وأضاف
يأتــي بعــد سلســلة تضييقــات وإغالقــات للمؤسســة 
ــن  ــال م ــتلزم تدخ ــر يس ــو أم ــالل، وه ــب االحت ــن جان م
واحلقوقيــة  اإلنســانية  الدوليــة  املنظمــات  جميــع 
والصحيــة، لكــي تســتكمل املؤسســة مهامهــا فــي 

ــعبنا. ــة لش ــات الصحي ــدمي اخلدم تق

األســرى  شــؤون  هيئــة  اســتنكرت  جانبهــا،  مــن 
واحملرريــن، اعتقــال عــودة، فجــر اليــوم، مــن منزلهــا فــي 

ــة رام اهلل. ــاح مبدين ــني مصب ــي ع ح

وذكــرت الهيئــة أنــه قبــل حوالــي شــهر اقتحمت 
ــان  ــة جل ــة ملؤسس ــر اإلدارة العام ــالل مق ــوات االحت ق
ــرة، وأغلقــت البــاب  العمــل الصحــي فــي مدينــة البي
ــكريا«  ــرا عس ــه »أم ــت علي ــد وألصق ــي باحلدي الرئيس
بإغــالق املؤسســة 6 أشــهر، مشــيرة إلــى أن ســلطات 
االحتــالل تســتهدف هــذه املؤسســة مبختلــف فروعهــا 
منــذ تأسيســها، حيــث اعتقــل العديــد مــن املســؤولني 
والعاملــني فيهــا، ومكثــوا لفتــرات داخــل ســجون 
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هدمــت الســلطات اإلســرائيلية صبــاح أمــس، بحمايــة 
قــوات مــن الشــرطة، مســاكن أهالــي قريــة العراقيــب 
مســلوبة االعتــراف فــي منطقــة النقــب، للمــرة الـ 19 
علــى التوالــي منــذ العــام 2000، وهدمــت خيــام القرية 
فــي املــرة املاضيــة يــوم 27 حزيــران املاضــي، وقــال أحــد 
ســكان العراقيــب، عزيــز صيــاح الطــوري، لـ »عــرب 48« 
ــة وهدمــت مســاكنها  إن »الســلطات اقتحمــت القري
للمــرة 190 علــى التوالــي بســيارة الدفــع الرباعــي، فــي 

33  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
34  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مســعى لدفعنــا إلــى اليــأس واإلحبــاط لنســلم باألمــر 
ــن  ــا م ــا وتهجيران ــا باقتالعن ــع لهدفه ــع ونخض الواق
ــن  ــك، ونح ــض ذل ــي نرف ــة األهال ــا وكاف ــا، لكنن أرضن
متشــبثون بأرضنــا ومســاكننا ولــن نرضــخ لــكل 

التضييقــات واملالحقــات وجرائــم الهــدم«. 

وصــرح عــدد مــن أهالــي العراقيــب، أن الشــرطة 
اقتحمــت القريــة، صبــاح اليــوم، بقــوات معــززة وقامت 
بحمايــة العناصــر واآلليــات التــي هدمــت اخليــام 
واملســاكن املصنوعــة مــن الصفيــح وبعــض األخشــاب 
ــي  ــم ف ــار وتركته ــار والصغ ــردت الكب ــون، وش والنايل
ــي  ــر أهال ــديد ويص ــر الش ــم احل ــأوى رغ ــراء دون م الع
العراقيــب علــى الثبــات والبقــاء فــي قريتهــم وإعــادة 
بنــاء اخليــام واملســاكن والتصــدي خملططــات تهجيرهــم 
ــواف«  ــدة »ي ــن وح ــر م ــت عناص ــم، وواصل ــن أرضه م
الشــرطة التابعــة ملــا تســمى »ســلطة تطويــر النقب« 
ــي  ــازل ف ــدم املن ــات ه ــذ عملي ــن تنفي ــؤولية ع املس
البلــدات العربيــة بالنقــب، ومــا تســمى »دائــرة أراضــي 
إســرائيل، اقتحــام القريــة واســتطالع أوضاعهــا بصورة 
اســتفزازية، كمــا تواصــل الســلطات فــي اآلونــة 
األخيــرة والتضييــق علــى املواطــن العــرب فــي النقــب، 
ــبه  ــكل ش ــة بش ــالت مداهم ــالل حم ــن خ ــك م وذل
يومــي تســتهدف مصــادرة األراضــي وجتريــف احملاصيــل 
ــازل. واســتمرت الســلطات بهــدم  ــة وهــدم املن الزراعي
املنشــآت واملنــازل العربيــة فــي البــالد رغــم اإلعــالن عن 
جتميــد تعديــل بنــد 116 فــي قانــون التنظيــم والبنــاء، 
ــة  ــازل العربي ــدم آالف املن ــد ه ــه يجم ــل إن ــاً، وقي حديث
لعامــني مــا يتيــح ترخيصهــا ومنــع هدمهــا، وتواصــل 
عمليــات الهــدم اســتناداً إلــى قانــون التنظيــم والبنــاء 
الــذي يعتبــر »قانــون كامينتــس« جــزءاً منــه، باإلضافــة 

ــون األراضــي. 35 ــى قان إل

الازمــة  اإلجــراءات  ســتتخذ  احلكومــة: 
ــه مبوضــوع  ــره أو إهمال بحــق مــن ثبــت تقصي

اللقاحــات

أصــدرت مكتــب رئيــس الــوزراء أمــس بيانــاً جــاء فيــه، 
ــي  ــة تقص ــر جلن ــه تقري ــص إلي ــى ماخل ــاء عل ــه وبن أن
ــع  ــزر« م ــات »فاي ــادل لقاح ــة تب ــول اتفاقي ــق ح احلقائ
ــذي مت  ــات وال ــج وتوصي ــن نتائ ــرائيلي م ــب اإلس اجلان
ــع  ــاذ جمي ــيتم اتخ ــإن س ــوزراء، ف ــس ال ــليمه لرئي تس
اإلجــراءات الالزمــة إزاء كل مــن ثبــت تقصيــره أو إهماله 

ــات. ــتالم اللقاح ــوع اس ــي موض ف

وجــاء فــي البيــان أان التقريــر خلــص إلــى وجــود خلــل 
إداري لــدى وزارة الصحــة فــي إدارة عمليــة التبــادل 

35  جريدة القدس
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واالســتالم، وأنــه لــم يتــم اســتخدام اللقاحــات إطالقــاً 
ــب  ــى اجلان ــة إل ــدت كامل ــا أعي ــطني. وأنه ــي فلس ف
ــى  ــة عل ــب أي تبعــات مالي ــم يترت ــه ل اإلســرائيلي، وأن
ــات أو  ــادل اللقاح ــة تب ــة عملي ــة نتيج ــة العام اخلزين

ــا. إرجاعه

ــم  ــه ل ــرائيلي، وأن ــب اإلس ــر، ان اجلان ــد التقري ــا أك كم
يترتــب أي تبعــات ماليــة علــى اخلزينــة العامــة نتيجــة 

ــادل اللقاحــات أو إرجاعهــا. ــة تب عملي

كمــا أكــد التقريــر، أن اجلانــب اإلســرائيلي قــد خالــف 
بروتكــوالت نقــل اللقاحــات وعمليــة تســليمها والــذي 
تبــني أنهــا شــارفت علــى النتهــاء ومخالفــة لشــروط 

التخزيــن وعليــه أعيــدت للجانــب اإلســرائيلي. 

صدمــة إلســرائيل واإلمــارات: إدارة بايــدن جتمــد 
عمــل »صنــدوق أبراهــام« لدعــم التطبيــع

الرئيــس  إدارة  أن  أمــس،  صحافــي،  تقريــر  كشــف 
األميركــي، جــو بايــدن، قامــت بتجميــد »صنــدوق 
ــد  ــابق دونال ــس الس ــت إدارة الرئي ــذي أعلن ــام«، ال إبراه
ترامــب عــن تدشــينه فــي أيلــول 2020، لدعــم مشــاريع 
ــك  ــارا، وذل ــرائيل واإلم ــني إس ــتركة ب ــتثمارية مش اس
اتفاقيــة التحالــف وتطبيــع  التوقيــع علــى  بعــد 

ــني. ــني الطرف ــمية ب ــات الرس العالق

ــس«  ــة »غلوب ــه صحيف ــذي أوردت ــر ال ــح التقري وأوض
عمــل  جمــدت  واشــنطن  أن  أمــس،  اإلســرائيلية، 
ــن  ــالً ع ــك نق ــمى، وذل ــر مس ــل غي ــى أج ــدوق إل الصن
مصــادر أميركيــة وإســرائيلية مطلعــة علــى املوضــوع. 
ــي،  ــي املاض ــون الثان ــي كان ــه ف ــر، فإن ــب التقري وبحس
ــني  ــدوق املع ــر الصن ــدم مدي ــدن، ق ــب باي ــب تنصي عق
ــن  ــتقاله م ــتون، اس ــه اليس ــب، آريي ــل ترام ــن قب م
املنصــب، فــي حــني أن اإلدارة اجلديــدة لــم تعــني خلفــاً 

ــه. ل

ــا  ــدن ع دعمه ــالن إدارة باي ــم إع ــه رغ ــر أن ــر التقري وذك
التفاقــات التطبيــع املوقعــة بــني إســرائيل ودول عربيــة 
ــدي  ــل ال تب ــي املقاب ــا ف ــب، إال أنه ــد ترام ــالل عه خ
حماســة لتخصيــص موازنــات ماليــة لدعمهــا، وذلــك 
فــي ظــل االنفــاق الضخــم الــذي خصصتــه احلكومــة 

ــا«. ــة للخــروج مــن ازمــة »كورن األميركي

أبراهــام« أن  وجــاء فــي إعــالن تأســيس »صنــدوق 
»الصنــدوق ســيفي بااللتزامــات الــواردة فــي »اتفاقيــات 
أبراهــام« )اتفاقيــة التطبيــع بــني إســرائيل مــن جهــة 
ــة  ــن جه ــودان م ــرب والس ــن واملغ ــارات والبحري واإلم
أكثــر مــن مليــارات الر لســوق  أخــرى(، وســيقدم 

االســتثمار التنمــوي للقطــاع اخلــاص، لتعزيــز التعــاون 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــار ف ــجيع اإلزده ــادي وتش االقتص

ــه«. وخارج

ــة، كان  ــام« للتنم ــدوق ابراه ــر أن »صن ــح التقري وأوض
ــة،  ــرائيلية – أميركي ــة – إس ــراكة إماراتي ــيقام بش س
كان مــن املفتــرض أن يكــون مقــره فــي القــدس احملتلــة. 
»لتنفيــذ اســتثماراتي مجــاالت تنمويــة متعــددة«. 
برأســمال يصــل إلــى 3 مليــارات دوالر، يســتهدف تنفيذ 
ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــتثمارات ف اس

ــل املغــرب. ــا مث إفريقي

ــل  ــد دش بالفع ــدوق ق ــإن الصن ــر ف ــب التقري وبحس
فــي تشــرين األول املاضــي، وفــي غضــون ثالثــة أشــهر 
ــة،  ــاريع مختلف ــل مش ــات لتموي ــات الطلب ــص مئ فح
وأقــر بالفعــل اثنــي عشــر مشــروعاً فــي مجــالت 
ــا  ــة، كم ــا املالي ــوى والتكنولوجي ــة احملت ــة وصناع االق
تلقــت إدارة الصنــدوق طلبــات مــن مؤسســات ماليــة 
أمريكيــة كبيــرة ســت إلــى االنضمــام إلــى الصنــدوق 
ــن  ــة ع ــت الصحيف ــماله. ونقل ــادة رأس ــتثمار وزي االس
مصــادر فــي وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية قولهــا إن 
ــتقبل  ــدرس مس ــا ت ــب أنه ــل أبي ــت ت ــنطن أبلغ واش
أنشــطة الصنــدوق، فيــم اأوضحــت مصــادر أميركيــة 
بايــدن معنيــة بتقــدمي الدعــم السياســي  إدارة  أن 
والدبلوماســي ملســار التطبيــع مــع إســرائيل. مبــا فــي 
ــد مــن الــدول العربيــة  ذلــك العمــل علــى جانــب املزي
ــر  ــع مــع إســرائيل. غي ــات تطبي ــى اتفاقي ــع عل للتوقي
ــذه  ــي ه ــر وارد ف ــي غي ــادي األميرك ــم االقتص أن الدع
ــر  ــل غي ــى أج ــدوق إل ــد الصن ــه مت جتمي ــة، وعلي املرحل

ــمى.  مس

وبحســب التقريــر فــإن إعــالن أبــو ظبــي عــن تدشــني 
»الصنــدوق اإلماراتــي لالســتثمار فــي إســرائيل«، بعــد 
اتصــال هاتفــي جــرى بــني رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية 
الســابق، بنيامــني نتنياهــو، وولــي عهــد اإلمــارات، 
ــدن  ــرار إدارة باي ــاب ق ــي أعق ــاء ف ــد، ج ــن زاي ــد ب محم
جتميــد عمــل »صنــدوق أبراهــام«، وأشــارت الصحيفــة 
إلــى أنــه رغــم اإلعــالن عــن اخلطــورة اإلماراتيــة، فإنــه 
ــى  ــة عل ــوات عملي ــام بخط ــى اآلن القي ــم حت ــم يت ل

ــرائيل. 36 ــي إس ــي ف ــتثمار اإلمارات ــد االس صعي

عدالــة: العمــل الزراعــي واحــد مــن دعائــم 
الفلســطيني الشــعب  صمــود 

اســتنكر االئتــالف الفلســطيني للحقــوق االقتصاديــة 
ــة« اســتمرار الهجمــة  ــة »عدال ــة والثقافي واالجتماعي

36  جريدة األيام
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ــة،  ــي الوطني الشرســة علــى مؤسســات اجملتمــع املدن
حيــث قامــت قــوات االحتــالل فجــر يــوم أمــس بإغــالق 
مقــر مؤسســة احتــاد جلــان العمــل الزراعــي فــي مدينــة 
البيــرة بأبــواب حديديــة، ووضــع رســالة مفادهــا بإغــالق 
املؤسســة ملــدة 6 أشــهر بقــرار مــن احلاكــم العســكري 
الدخــول  املوظفــني/ات مــن  لالحتــالل، مــع حتذيــر 
ــي  ــت ف ــد داهم ــالل ق ــوات االحت ــت ق ــم. وكان ملكاتبه
ــران مقــر مؤسســة جلــان العمــل الصحــي  شــهر حزي
ــدرت  ــه، وأص ــث مبحتويات ــد العب ــه بع ــت بإغالق وقام
ــر  ــع حتذي ــهر م ــدة 6 أش ــة مل ــالق املؤسس ــراراً بإغ ق
املوظفــني/ات مــن الدخــول ملقــر املؤسســة، وفــي تطــور 
ــة  ــرة العام ــال املدي ــس باعتق ــر أم ــت فج ــر قام خطي

ــل الصحــي شــذى عــودة. ملؤسســة جلــان العم

وقــد أشــار االئتــالف ســابقاً إلــى أن مــا يحصــل 
ــى  ــق عل ــى أن التضيي ــارة إل ــع اإلش ــورة، م ــغ اخلط بال
هــي  موظفيها/موظفاتهــا  واعتقــال  املؤسســة 
ــؤ  ــة، وإن تواط ــنوات طويل ــذ س ــة مســتمرة من سياس
بعــض اجلهــات الدوليــة املانحــة مــع تقاريــر مخابــرات 
االحتــالل أدى الــى إصــدار مثــل هــذا القــرار، وهــو يأتــي 
ضمــن الســياق العــام فــي مالحقــة مؤسســات اجملتمع 
املدنــي الفلســطيني امللتزمــة بالقضايــا التنمويــة 

ــة. والوطني

واعــاد االئتــالف التأكيــد علــى وجــوب حتمــل الســلطة 
اجتــاه مؤسســة جلــان  الفلســطينية مســؤلياتها 
العمــل الصحــي واحتــاد جلــان العمــل الزراعــي وكافــة 
مؤسســات اجملتمــع املدنــي التــي تتعــرض للتهديــدات، 
والتــي قدمــت عشــرات املاليــني مــن اخلدمــات التنمويــة 
للفلســطينيني مــن نســاء وأطفــال ومرضــى وشــيوخ 
وأشــخاص ذوي إعاقــة فــي مختلــف احملافظــات، وال 
ســيما فــي املناطــق املهمشــة والفقيــرة، وحتمــل 
الهمــوم السياســية للشــعب الفلســطيني وقضايــاه 

ــل مــن أجلهــا. وتقات

ــا  ــى أن م ــابقاً إل ــار س ــد أش ــة« ق ــالف »عدال كان ائت
يجــري هــو اســتكمال لسياســة القمــع اجلمعــي 
ــني/ ــة العامل ــة، ومالحق ــات الوطني ــراد واملؤسس لألف

ات فيهــا، وأوصــى بضــرورة التصــدي لهــذه السياســية 
كل  علــى  واجــب  هــذا  ألن  لهــا،  الرضــوخ  وعــدم 
مؤسســات اجملتمــع املدنــي. كما ومــن الواجــب التصدي 
ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــالق مؤسس ــالل بإغ ــر االحت ألوام
ــد القــوة العســكرية لالحتــالل  ــذي ميهــد لبســط ي ال
علــى املؤسســات الفلســطينية، خصوصــاً وأنهــا 
مؤسســات نــص القانــون الدولــي علــى حمايتهــا 

ــاطها.37 ــة نش وحري

37  وكالة معاً اإلخبارية

طريــق  جتريــف  يعيــد  االحتــال  نابلــس: 
حتــى  حــوارة  معســكر  مــن  اســتيطانية 

وجيــب ر

أعــادت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اخلميــس، 
جتريــف طريــق اســتيطانية مــن معســكر حــوارة جنوب 

نابلــس، وصــوال الــى قريــة روجيــب شــرقا.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس لـ«وفــا«، إن جرافــات االحتــالل شــرعت 
بإعــادة جتريــف طريــق اســتيطانية مت االســتيالء عليهــا 
ــوارة  ــكر ح ــن معس ــرب م ــني بالق ــي املواطن ــن أراض م

ــم. ــو 2.5 ك ــول نح ــب بط ــة روجي ــى قري ــوال ال وص

الــى منطقــة يطلــق  الطريــق تصــل  أن  وأضــاف، 
ــن  ــرقية م ــة الش ــي املنطق ــر« ف ــة العبه ــا »خل عليه
ــل  ــرت قب ــالل أخط ــوات االحت ــا ان ق ــب«، موضح روجي
أســبوعني بهــدم 25 منــزال ومســجد بالقــرب مــن 
ــتيطاني  ــاط اس ــن نش ــات م ــاك تخوف ــة، وهن املنطق

ــا. ــي محيطه ف

وأشــار دغلــس إلــى أنــه فــي العــام 1976 حــاول 
ــا،  ــة ذاته ــي املنطق ــتوطنة ف ــاء مس ــتوطنون بن املس
ــود  ــبب صم ــل، بس ــاءت بالفش ــم ب ــن محاوالته ولك

ومقاومتهــم.38 األهالــي 

االحتــال يواصــل انتهاكاتــه: هــدم خربــة 
الصحــي  العمــل  جلــان  وإغــاق  حمصــة 

األقصــى واقتحــام  واعتقــاالت 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــاء، عدوانه ــوم األربع الي
ــة  ــالل خرب ــات االحت ــت جراف ــث هدم ــه، حي وممتلكات
حمصــة الفوقــا باألغــوار الشــمالية للمــرة الســابعة، 
ــي  ــي ف ــل الزراع ــان العم ــاد جل ــة احت ــق مؤسس وأغل
البيــرة، واعقــل 10 مواطنــني، كمــا اقتحم املســتوطنون 

ــى. ــجد األقص املس

 االحتــال يهــدد أهالــي خربــة حمصــة الفوقــا 
باالعتقــال فــي حــال عــدم اإلخــاء

ــس،  ــوم اخلمي ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــددت ق ه
باألغــوار  الفوقــا  حمصــة  خربــة  فــي  املواطنــني 

الشــمالية باالعتقــال فــي عــدم حــال إخالئهــا.

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
ــي  ــني ف ــدد املواطن ــالل ه ــأن االحت ــارات، ب ــز بش معت

38  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اخلربــة بإخــالء املنطقــة، وفــي حــال عــدم اســتجابتهم 
فإنــه سيشــن حملــة اعتقــاالت بحقهــم، ويهجرهــم 
بالقــوة، عــدا عــن نصــب حواجــز ثابتــة علــى مداخــل 

ــة إلغالقهــا. اخلرب

يذكــر أن االحتــالل هــدم أمــس األربعــاء، منشــآت 
وتــرك  بالكامــل،  حمصــة  خربــة  فــي  املواطنــني 
ــابعة  ــرة الس ــذه امل ــا أن ه ــأوى، علم ــني دون م املواطن
التــي يهــدم فيهــا اخلربــة منــذ نهايــة العــام املاضــي، 

بغيــة تهجيرهــم مــن املنطقــة.39

االحتــال يهــدم خربــة حمصــة الفوقــا باألغوار 
ويحــاول تهجيــر املواطنــن منهــا بالقوة

هدمــت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي، خربــة حمصــة 
الفوقــا باألغــوار الشــمالية، فيمــا يحــاول اجلنــود 

ــوة. ــا بالق ــني منه ــر املواطن تهجي

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات لـ«وفــا« بــأن جرافــات االحتــالل شــرعت 
بعمليــات هــدم واســتيالء علــى منشــآت املواطنــني في 
ــي تهــدم  ــة، موضحــا أن هــذه هــي الســابعة الت اخلرب
فيهــا منــذ أواخــر العــام املاضــي وبدايــة العــام احلالــي.

وأوضــح أن قــوات االحتــالل تقــوم بالضغــط علــى 
ــا  ــر آلياته ــم عب ــوة ونقله ــم بالق ــني لتهجيره املواطن
ــة، كمــا مت  العســكرية، مــن أجــل نقلهــم خــارج اخلرب
ــاء  ــى النس ــط عل ــل الضغ ــن أج ــدات م ــار مجن إحض

ــا. أيض

العمــل  جلــان  مؤسســة  يغلــق  االحتــال 
أشــهر ســتة  الزراعــي 

أغلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، الليلــة املاضيــة، 
مؤسســة احتــاد جلــان العمــل الزراعــي، بعــد ان داهمــت 

مقرهــا فــي مدينــة البيــرة وعبثــت مبحتوياتــه.

ــت  ــالل ألصق ــوات االحت ــة، أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــتة  ــدة س ــا مل ــة بإغالقه ــل املؤسس ــى مدخ ــراراً عل ق

ــد. ــة للتمدي ــهر قابل أش

ــتولت  ــالل اس ــوات االحت ــا، أن ق ــادر ذاته ــت املص وأضاف
علــى عــدة حواســيب ومعــدات مكتبيــة خاصــة 

مبوظفــي املؤسســة.

 

39  وكالة معاً اإلخبارية

ــي  ــل ف ــن  ويتوغ ــل 01 مواطن ــال يعتق االحت
ــس خــان يون

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 10 مواطنــني مــن 
محافظــات الضفــة، بينهــم ســيدة وطالبــة جامعيــة، 
ففــي رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتالل، ســتة مواطنني، 
وهــم: مديــرة مؤسســة جلــان العمــل الصحــي شــذى 
علــى  واســتولت  اهلل  رام  مدينــة  مــن  عــودة  أبــو 
ــا  ــالل اخلواج ــادر ب ــد الق ــخصية، وعب ــا الش مركبته
)22 عامــا(، وخالــد طالــب ســرور )21 عامــا( مــن بلــدة 
ــن  ــا(، م ــران )20 عام ــم زه ــد احللي ــد عب ــني، ومحم نعل
ــن  ــوش م ــرم حرف ــيم أك ــعل، ونس ــو مش ــر اب ــة دي قري
ــر )20  ــان ناص ــة لي ــة اجلامعي ــاح، والطالب ــا املصب خربث

ــت. ــدة بيرزي عامــا( مــن بل

ــني:  ــالل، املواطن ــوات االحت ــت ق ــس، اعتقل ــن نابل وم
طــه التيتــي مــن منطقــة اجلبــل الشــمالي، ومحمــد 
ــل،  ــة، ومــن اخللي ــا مــن املدين ــي مــن حــي رفيدي الكون
احملــرر منتصــر  االحتــالل، االســير  اعتقلــت قــوات 
عيســى شــديد، ومنــذر محمــد ابــو عطــوان )63 عامــا( 

ــدة دورا. ــي بل ــة، ف ــة الطبق ــن منطق م

ــاص،  ــرائيلي الرص ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــا أطلق كم
ــت  ــف وتوغل ــة وقامــت بأعمــال جتري ــل الدخاني والقناب
فــي أراضــي املواطنــني احلدوديــة شــرق مدينــة خانيونس 

جنــوب قطــاع غــزة.

وأفــاد مراســل »وفــا«، بــأن آليــات عســكرية إســرائيلية 
ــة  ــرائيلي اجلاثم ــالل اإلس ــع االحت ــن مواق ــت م انطلق
ــار  ــرات األمت ــت لعش ــدودي، وتوغل ــريط احل ــى الش عل
فــي أراضــي املواطنــني مبنطقــة القــرارة شــمال شــرق 
ــت  ــف ووضع ــال جتري ــت بأعم ــس، وقام ــة خانيون مدين
ســواتر ترابيــة فــي املنطقــة املســتهدفة، وســط 
ــة  ــى عملي ــة عل ــة للتغطي ــل دخاني ــار وقناب ــالق ن إط

ــل. التوغ

شــديد  منتصــر  باألســير  ينــكل  االحتــال 
وعائلتــه فــي اخلليــل ويقتحــم خيمــة اإلســناد 

ــوان ــو عط ــير أب لأس

الليلــة  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
ــة، خيمــة الدعــم واالســناد لألســير الغضنفــر  املاضي
أبــو عطــوان املضــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ64 علــى 
ــدة دورا  ــي بل ــه ف ــزل عائلت ــام من ــة أم ــي، املُقام التوال

ــل. ــوب اخللي جن

ــوات  ــي، أن ق ــان صحف ــي بي ــير ف ــادي األس ــح ن وأوض
ــيل  ــاز املس ــت الغ ــة وأطلق ــت اخليم ــالل اقتحم االحت
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ــا. ــن فيه ــاه املتواجدي ــوع باجت للدم

ــير  ــير، أن األس ــادي األس ــد ن ــه، أك ــياق ذات ــي الس وف
ــل  ــة تنكي ــوا لعملي ــه تعرض ــديد وعائلت ــر ش منتص
خــالل عمليــة اعتقالــه علــى يــد قــوات االحتــالل 

اإلســرائيلي.

وقــال النــادي فــي بيــان لــه، إن نحــو 15 آليــة عســكرية 
إســرائيلية و100 جنــدي حاصــرت منــزل األســير شــديد 
واقتحمتــه، واحتجــزت أطفالــه األربعــة الذيــن تتــراوح 
ــون  ــم يبك ــة وه ــي غرف ــا( ف ــني )5-14 عام ــم ب أعماره
ويصرخــون، وزوجتــه فــي غرفــة أخــرى منفصلــة عنهم، 
ــدوا  ــا، واعت ــع أطفاله ــاء م ــا بالبق ــمحوا له ــم يس ول

عليهــا بالضــرب املبــرح بأعقــاب البنــادق.

الدعــم  خيمــة  االحتــالل،  قــوات  اقتحمــت  كمــا 
واالســناد لألســير الغضنفــر أبــو عطــوان املضــرب عــن 
ــام  ــة أم ــي، املُقام ــى التوال ــوم الـــ64 عل ــام للي الطع
ــح  ــوب اخلليل. وأوض ــدة دورا جن ــي بل ــه ف ــزل عائلت من
ــالل  ــوات االحت ــي، أن ق ــان صحف ــي بي ــير ف ــادي األس ن
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــت الغ ــة وأطلق ــت اخليم اقتحم

ــا. ــن فيه ــاه املتواجدي باجت

قريــة  تهــدم  اإلســرائيلية  الســلطات 
التوالــي علــى   091 الـــ  للمــرة  »العراقيــب« 

هدمــت الســلطات اإلســرائيلية، اليــوم األربعــاء، قريــة 
ــرة  ــب للم ــة النق ــي منطق ــة ف ــب«، الواقع »العراقي

الـــ190 علــى التوالــي.

وقــال عضــو »اللجنــة احملليــة للدفــاع عــن العراقيــب« 
عزيــز الطــوري، إن الســلطات اإلســرائيلية هدمــت 
اليــوم القريــة للمــرة الـــ 190، مجــددا التأكيــد علــى أن 

ــم. ــاء قريته ــيعيدون بن ــي س األهال

ــى،  ــرة األول ــة للم ــت القري ــد هدم ــرائيل ق ــت إس وكان
فــي يوليــو/ متــوز 2010، ومنــذ ذلــك احلــني تعــود 
ــا. ــادة بنائه ــكان بإع ــوم الس ــرة يق ــي كل م ــا ف لهدمه

املســجد  باحــات  يقتحمــون  مســتوطنون 
األقصــى

كمــا اقتحــم مســتوطنون،  باحــات املســجد األقصــى 
املبــارك فــي القــدس احملتلــة، حتــت حمايــة مــن شــرطة 
عشــرات  بــأن  محليــة،  مصــادر  االحتالل، وأفــادت 
املســتوطنني بينهــم احلاخــام املتطــرف »يهــودا غليــك« 
اقتحمــوا باحــات املســجد األقصــى عبــر بــاب املغاربــة 
علــى شــكل مجموعــات، وأدوا طقوســا تلموديــة، 

ــدس.40 ــكان املق ــة امل ــني حرم منتهك

العطــاري يديــن إغــاق االحتــال جمعيــة احتــاد 
جلــان العمــل الزراعــي

ــس،  ــوم اخلمي ــاري، الي ــاض العط ــة ري ــر الزراع  أدان وزي
إقــدام ســلطات االحتالل  االســرائيلي علــى إغــالق 
ــوم  ــي رام اهلل ي ــي ف ــل الزراع ــان العم ــاد جل ــر احت مق
ــا هــذا االعتــداء بـــ »احلــرب علــى قطــاع  أمــس، واصًف
ــر  ــا للتدمي ــذي يتعــرض يومًي الزراعــة الفلســطيني ال

ــري«. ــاه ال ــرقة ملي ــي وس ــادرة األراض ومص

وأكــد العطــاري أن احتــاد جلــان العمــل الزراعــي شــريك 
لــوزارة الزراعــة فــي خططهــا وأنشــطتها التــي تهــدف 
التنميــة  ودفــع عمليــة  املزارعــني  لتعزيــز صمــود 
الزراعيــة لألمــام، مشــيرًا الــى أن هــذه املؤسســة لهــا 
ــذ  ــن من ــداد الوط ــى امت ــدة عل ــرة وممت ــات كبي بصم

ــا. ــن 30 عاًم ــر م أكث

وقــال إن هــذا اإلجــراء االحتاللــي يهــدف إلــى تصفيــة 
العمــل والتنميــة الزراعيــة فــي املناطــق املســماة 
ــن  ــة م ــق القريب ــطينية، واملناط ــوار الفلس »ج«، واألغ

ــري. ــل العنص ــدار الفص ــة جل ــتوطنات واحملاذي املس

والدوليــني  احملليــني  الشــركاء  الزراعــة  وزيــر  ودعــا 
للضغــط علــى ســلطات االحتــالل للتراجــع عــن هــذا 
االعتــداء، مشــيرًا الــى وجــود اتصــاالت مــع املؤسســات 
الزراعيــة الدوليــة الشــريكة لوقــف انتهــاكات االحتالل 

ــطيني.41 ــة الفلس ــاع الزراع ــى قط ــة عل املتواصل

“شــبكة املنظمــات األهليــة« تطالــب اجملتمــع 
الدولــي بالضغــط لوقــف انتهــاكات االحتــال 

بحــق العمــل األهلــي

طالبــت شــبكة املنظمــات األهليــة الفلســطينية 
ــداءات  ــاه اعت ــؤولياته جت ــل مس ــي بتحم ــع الدول اجملتم
األهلــي  العمــل  مؤسســات  علــى  االحتــالل 
الفلســطيني، عقــب إغــالق االحتــالل احتــاد جلــان 
ــذى  ــة ش ــه العام ــال مديرت ــي، واعتق ــل الصح العم
عــودة، وإغــالق احتــاد جلــان العمــل الزراعــي، والتحريــض 

علــى مؤسســات العمــل األهلــي األخــرى.

ــي رام اهلل،  ــه ف ــي عقدت ــر صحف ــالل مؤمت ــت خ ودع
اليــوم اخلميــس، لتضافــر اجلهــود مــن قبــل املؤسســات 
األهليــة الفلســطينية ملواجهــة اإلجراءات اإلســرائيلية، 

وفضــح سياســات االحتــالل علــى املســتوى الدولــي.

40  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
41  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي  ــبكة عل ــي الش ــي ف ــاع الصح ــل القط ــد ممث وأك
حســونة، اســتمرار مؤسســات اجملتمــع املدنــي الصحية 
ــا  ــطيني، الفًت ــع الفلس ــات للمجتم ــدمي اخلدم ــي تق ف
ــة  ــتمرارًا للحمل ــي اس ــالل تأت ــراءات االحت ــى أن إج إل
ــل  ــات العم ــد مؤسس ــا ض ــي ينفذه ــة الت املمنهج

ــي. األهل

ــي  ــودة، سياس ــذى ع ــال ش ــونة إن »اعتق ــال حس وق
وليــس شــخصي، واعتقــال ملــا متثلــه كونهــا مديــر عام 
احتــاد جلــان العمــل الصحــي، ورئيــس شــبكة املنظمات 
األهليــة، ومنســقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا 
لصحــة الشــعوب، والتــي تضــم 70 دولــة«، مشــيرًا إلى 
أن »االحتــالل مــن خــالل هــذا الهجــوم على مؤسســات 
العمــل األهلــي يحــاول إيصــال رســالة لنــا بــأن ال احــد 

يتمتــع باحلمايــة فــي اجملتمــع الفلســطيني«.

ــل 35  ــكّلت قب ــي تش ــل الصح ــان العم ــح أن جل وأوض
ــر  ــف مســتفيد وتدي ــا وتقــدم خدمــات لـــ 100 أل عاًم
ــاريع  ــا مش ــفيات، ولديه ــا و4 مستش ــزًا صحًي 12 مرك
ــر  ــص املبك ــل الفح ــع مث ــي اجملتم ــة ف ــة وملح ضروري
والعيــادات  »كورونــا«  ومعاجلــة  الثــدي  لســرطان 

ــة. املتنقل

ــي  ــل الزراع ــان العم ــاد جل ــل احت ــال ممث ــه، ق ــن جانب م
فــؤاد أبــو ســيف، إن إغــالق مقــر االحتــاد فــي رام اهلل هــو 
رد االحتــالل علــى املشــاريع التــي ينفذهــا االحتــاد فــي 
ــًدا  ــا جدي ــت واقًع ــي فرض ــماة »ج« والت ــق املس املناط
ــة،  ــدول الداعم ــات وال ــهادة املؤسس ــى األرض بش عل
ــتصالح 10 آالف دومن  ــي اس ــح ف ــاد جن ــا أن االحت موضًح
مــن األراضــي املهــددة باملصــادرة خــالل الســت ســنوات 
األخيــرة، إضافــة إلــى متكّنــه مــن شــق 700 كيلــو متــر 
ــق أمــام  ــا الطري مــن الطــرق الزراعيــة الرابطــة، قاطًع

ــي. ــذه األراض ــى ه ــتيطاني عل ــدد االس التم

وأشــار إلــى أن احتــاد جلــان العمــل الزراعــي يعمــل فــي 
ــق  ــي املناط ــني ف ــة املزارع ــى حماي ــع عل ــعاره األوس ش
املســماة »ج« وتعزيــز احلمايــة والســيادة علــى مواردنــا 
ــي دعــم صمــود املزارعــني  فــي هــذه املناطــق، مــا يعن
ودعــم صمــود 300 ألــف أســرة تعيــش فيهــا، الفًتــا إلى 
أن 80% مــن انتاجنــا الغذائــي ينتــج فــي هــذه املناطــق، 
كمــا أن املزارعــني فــي هــذه املناطــق يتلقون مســاعدات 
ــوف  ــم س ــف دعمه ــي وق ــاد، وبالتال ــن االحت ــنوية م س

يشــّجع االحتــالل علــى التمــدد واالســتيطان فيهــا.

ــال حلمــي األعــرج، فــي كلمــة باســم  ــه، ق مــن جهت
مجلــس حقــوق اإلنســان وشــبكة املنظمــات األهليــة، 
ــر  ــات »خطي ــتهداف للمؤسس ــن اس ــدث م ــا يح إن م

جــًدا«.

وأضــاف أن التطــاول علــى اجلمعيــات التــي تعمــل 
ــا  ــا جماعًي ــل عقابً ــطيني ميثّ ــون الفلس ــا للقان وفًق
لعمــوم اجملتمــع املدنــي، وللمؤسســتني العضويــن فــي 
شــبكة املنظمــات األهليــة، واللتــني تقدمــان خدمــات 
جليلــة ومهمــة خاصــة فــي املناطــق املســماة »ج«، مــا 
ــاء االقتصــاد  ــي بن ــني ويســهم ف يعــزّز صمــود املواطن
ــاهم  ــتيطان، ويس ــالل واالس ــم االحت ــدي جلرائ والتص

ــي. ــتصالح األراض ــي اس ف

وطالــب اجملتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته واإلفــراج 
ــل  ــالل كام ــاًل االحت ــودة، محم ــذى ع ــن ش ــوري ع الف
ــن  ــي م ــا تعان ــًة أنه ــا خاص ــن حياته ــؤولية ع املس

ــراض.42 أم

ــي  ــن أراض ــا م ــى 20 دومن ــتولون عل ــتوطنون يس مس
ــس ــوب نابل ــود جن جال

  اســتولى مســتوطنون، اليــوم اخلميــس، علــى 20 دومنــا 
مــن أراضــي قريــة جالــود، جنــوب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس لـ«وفــا«، إن مســتوطنني اســتولوا علــى 
قطعــة أرض تقــع فــي احلــوض رقــم )19( مــن أراضــي 
تعــود  الوســطى«،  جالــود،  موقــع »شــعب خلــة 
ــد. ــج محم ــود ح ــيد محم ــن رش ــة املواط ــا لورث ملكيته

واضــاف ان جرافــات املســتوطنني شــرعت بأعمــال 
ــو 20  ــاحتها لنح ــل مس ــي تص ــي االرض الت ــف ف جتري

ــا. دومن

وكانــت قــوات االحتــالل قــد أغلقــت قبــل يومــني 
الطريــق الواصلــة بــني بلدتــي قصــرة وجالــود، وعزلــت 
ــت  ــة، ومنع ــي الزراعي ــن االراض ــن  600 دومن م ــر م اكث
ــه  ــت ذات ــي الوق ــا، وف ــول اليه ــن الوص ــا م اصحابه
ســمحت ملســتوطني بــؤرة »ايــش كــودش« باالســتيالء 

ــة األرض.43 ــى قطع عل

الواليــات املتحــدة تنتقــد هــدم إســرائيل منــزل 
لتجنــب اخلطــوات  وتدعــو  األســير شــلبي 

ــب ــة اجلان احادي

ــش  ــدم اجلي ــة »ه ــدة األميركي ــات املتح ــدت الوالي انتق
اإلســرائيلي، منــزال فلســطينيا بالضفــة الغربيــة 

ــة«. احملتل

وقالــت الســفارة األميركيــة لــدى إســرائيل فــي بيــان 
ــة  ــزل عائل ــدم من ــي ه ــس، »ال ينبغ ــوم اخلمي ــا، الي له

42  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
43  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

413

 المجلد التاسع والعشرين

ــد«. ــرد واح ــات ف ــبب تصرف ــا، بس بأكمله

ــع  ــكان أن متتن ــة مب ــن األهمي ــه م ــد أن ــت »نعتق وأضاف
ــب  ــة اجلان ــوات أحادي ــاذ خط ــن اتخ ــراف ع ــع األط جمي
تــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات وتقويــض اجلهــود املبذولــة 
ــمل  ــذا يش ــه، وه ــاوض علي ــني املتف ــل الدولت ــع ح لدف

ــطينيني«. ــازل الفلس ــي ملن ــدم العقاب ــد اله بالتأكي

ــات  وهــذه هــي املــرة األولــى، التــي تنتقــد فيهــا الوالي
لفلســطينيني،  منــازل  هــدم  األميركيــة  املتحــدة 

تتهمهــم إســرائيل بتنفيــذ عمليــات.

ــزل  ــوم، من ــر الي ــدم، فج ــد ه ــالل ق ــش االحت وكان جي
ــدة ترمســعيا شــمال  األســير منتصــر شــلبي فــي بل
رام اهلل بالضفــة الغربيــة احملتلــة، علمــا أن شــلبي 

ــو .44 ــار/ ماي ــذ 6 أي ــل من معتق

ــاعدات  ــط مس ــان برب ــركا تطالب ــي أمي ــان ف تظاهرت
اســرائيل باحتــرام حقــوق الفلســطينيني

الواليــات  فــي  الفلســطيني  احلــق  أنصــار   نظــم 
ــان أمــام  ــوم اخلميــس، تظاهرت ــة، الي املتحــدة األميركي
ــي  ــزب الدميقراط ــن احل ــرس ع ــي كونغ ــي عضوت مكتب
ــطيني،  ــعب الفلس ــوق الش ــم حق ــا بدع ملطالبتهم
واعــالن موقــف واضــح مــن جرائــم اســرائيل املرتكبــة 

ــطينيني. ــني الفلس ــق املدني بح

احلــق  أنصــار  نظــم  شــيكاغو،  مدينــة  ففــي 
الفلســطيني وشــبكة اجلاليــة الفلســطينية فــي 
عضــو  مكتــب  أمــام  تظاهــرة  املتحــدة  الواليــات 
ــع  ــا بالتوقي ــكي، ملطالبته ــان ساكواس ــرس ج الكونغ
علــى مشــروع قانــون يطالــب بربــط املســاعدات املاليــة 
ــرام  ــرائيل باحت ــة إلس ــا االدارة األميركي ــي تقدمه الت
حقــوق الشــعب الفلســطيني، وعــدم اســتخدام هــذه 
ــن  ــية للمواط ــوق األساس ــاك احلق ــي انته ــوال ف األم
ــدم  ــوال، وه ــاز األم ــا احتج ــن بينه ــطيني، وم الفلس

الفلســطينية. البيــوت 

ــب  ــام مكت ــرى أم ــرة أخ ــت تظاه ــياق، نُظم ــي الس وف
عضــو الكونغــرس مــن احلــزب الدميقراطــي مــن واليــة 
كونتيكيــت روز ديلــوو ملطالبتهــا بالتوقيــع علــى نفــس 
ــا  ــرون مبوقفه ــّدد املتظاه ــث ن ــون، حي ــروع القان مش
ــا  ــت علن ــا رفض ــون، كونه ــذا القان ــال ه ــلبي حي الس

ــه. ــع علي التوقي

للحقــوق  املؤيــدة  الكونغــرس  عضــو  ان  يذكــر 
ــو  ــل نح ــت قب ــم تقدم ــي ماكول ــطينية بيت الفلس
ــروع  ــطينية مبش ــات الفلس ــم املؤسس ــهرين بدع ش

44  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

القانــون )2590(، الــذي يســعى لربــط املســاعدات 
املاليــة األميركيــة إلســرائيل باحتــرام حقــوق الشــعب 

الفلســطيني.

ــاء  ــارس »أعض ــد م ــبق وق ــه س ــى أن ــارة إل ــدر اإلش جت
الكونغــرس التقدميــون« ضغوطــا مــن أجــل مراجعــة 
املســاعدات األميركيــة إلســرائيل خاصــة العســكرية، 

ــطينيني. ــوق الفلس ــا بحق ــا بالتزامه وربطه

الكونغــرس  عضــو  أعلنــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
االميركــي عــن واليــة الينــوي مــاري نيومــان، خــالل لقاء 
ــات  ــني املؤسس ــيق ب ــة للتنس ــة املؤقت ــاء الهيئ أعض
ــف لنصــرة  ــة عــن اطــالق حتال الفلســطينية االميركي
ــدة  ــات املتح ــتوى الوالي ــى مس ــطيني عل ــق الفلس احل

ــة. األميركي

وبحــث اللقــاء الــذي عقــد عبــر تقنيــة »الــزووم«، 
الفلســطينية،  املؤسســات  عــن  ممثلــني  بحضــور 
للحــق  الداعــم  بالنشــاط  املتعلقــة  التطــورات 

األميركيــة. الســاحة  علــى  الفلســطيني 

ــاء  ــان، إن اللق ــان مرج ــي مرج ــط السياس ــال الناش وق
ركــز علــى جهــود دعــم احلقــوق الفلســطينية، وســبل 
ــتيالء  ــتيطان واالس ــم واالس ــات الض ــة  سياس مواجه
فــي  خاصــة  العرقــي،  والتطهيــر  االراضــي  علــى 
القــدس، إضافــة إلــى عــدة مواضيــع تتعلــق بانتهاكات 

ــطيني . ــان الفلس ــوق االنس ــرائيل حلق اس

وأشــار إلــى أنــه جــرى التوافــق علــى مواصلــة اللقاءات 
ــطينية،  ــة الفلس ــة القضي ــل خدم ــن أج ــاون م والتع

والتصــدي لسياســة »االبارتايــد« االســرائيلية.45

اجلمعة 2021/7/9

إنطاق مسيرة األعام في مدينة أم الفحم

ــيرة  ــي مس ــم ف ــي أم الفح ــن أهال ــات م ــارك املئ ش
ــة  ــوم، اجلمع ــة الي ــي املدين ــطينية ف ــالم الفلس األع
ــعبية  ــراكات الش ــة واحل ــوى الوطني ــن الق ــوة م بدع

والشــبابية.

انطلقــت  املســيرة  ان   »48 »عــرب  موقــع  وذكــر 
ــى  ــيرا عل ــم س ــي أم الفح ــي ف ــني النب ــي ع ــن ح م
املدينــة. وســط  الشــاغور  حــي  نحــو   األقــدام 

ــل  ــن قب ــطينية م ــالم الفلس ــن األع ــات م ــت املئ ورفع
املشــاركني، باإلضافــة إلــى ارتدائهــم الكوفيــات وإطالق 

هتافــات وشــعارات وطنيــة فلســطينية.

45  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وجــاءت هــذه املســيرة ردا علــى اعتــداءات عناصــر 
الشــرطة واملســتوطنني املســتمرة فــي الشــيخ جــراح 
وســلوان واملســجد األقصــى فــي القــدس احملتلــة، كمــا 
ــتهداف  ــتيطان واس ــف االس ــتمرار وتكثي ــدا باس تندي

ــطيني.46 ــل الفلس ــي الداخ ــتمر ف ــباب املس الش

ــي  ــي ح ــن ف ــون مواطن ــتوطنون يهاجم مس
ــل ــر باخللي جاب

قــال الناشــط فــي جتمــع املدافعــني عــن حقــوق 
ــتوطني  ــن مس ــة م ــر، ان مجموع ــارف جاب ــان ع االنس
ــر  ــي جاب ــي ح ــني ف ــة، مواطن ــوا الليل ــل، هاجم اخللي
املتاخــم للحــرم اإلبراهيمــي الشــريف مبدينــة اخلليــل.

ــداء املســتوطنني علــى تلــك  ــى أن اعت ــر، إل واشــار جاب
ــة  ــت حماي ــرة، حت ــة األخي ــي اآلون ــد ف ــة تصاع املنطق

ــالل.47 ــود االحت جن

اســرائيل تــدرس اقامــة مصنــع النتــاج لقاحات 
كورونا

ــر  ــت ووزي ــي بيني ــوزراء االســرائيلي نفتال ــس ال ــرر رئي ق
املاليــة افيغــدور ليبرمــان ووزيــر الصحــة نيتســان 
هوروفيتــس تشــكيل طاقــم مهنــي لدراســة امكانيــة 
انشــاء مصنــع النتــاج اللقاحــات ضــد فيــروس الكورونا 
ــم  ــكيل الطاق ــرح تش ــيتم ط ــرى. وس ــات اخ وفيروس
 علــى احلكومــة خــالل جلســتها املقبلــة بعــد يومــني.

وذكــر موقــع »مــكان« العبــري ان احملاســب العــام 
ــن  ــني ع ــا ممثل ــيضم ايض ــذي س ــم ال ــيترأس الطاق س
وزارة الصحــة وهيئــات معنيــة اخــرى . ويتــم التخطيط 
القامــة هــذا املصنــع بحيــث ســتكون لــه القــدرة علــى 
ــرة مــن جرعــات اللقــاح وبوســائل  ــات كبي ــاج كمي انت

ــدة . ــة ع تكنولوجي

ــوزراء ان الطاقــم ســيبحث  ــوان رئيــس ال وجــاء مــن دي
ــاج اللقــاح . امكانيــة التعــاون مــع دول اخــرى فــي انت

وقــال بنيــت ان« احلكومــة تعمــل علــى مــدار الســاعة 
ــى  ــني وان القــدرة عل ــة صحــة املواطن مــن اجــل حماي
انتــاج اللقــاح بشــكل ذاتــي ســتكون لهــا ابعــاد 
ــة  ــور اوبئ ــال ظه ــل احتم ــي ظ ــة ف ــة خاص دراماتيكي
ــة  ــم املهني ــي الطواق ــراء ف ــاف ان« اخلب ــدة ». واض جدي
ســيبحثون هــذا االقتــراح علــى ان يتخــذ القــرار بشــأنه 

ــا”.48 قريب

46  وكالة معاً اإلخبارية
47  وكالة معا االخبارية
48  وكالة معاً اإلخبارية

ــر  ــن نغّي ــتيطان.. ول ــد االس ــن جنّم ــاكيد: ل ش
ــق »ج” ــن مناط ــف أّي م تصني

ــاكيد،  ــت ش ــرائيلية، آييل ــة اإلس ــرة الداخلي ــت وزي قال
ــر  ــن تغّي ــدة ل ــة اجلدي ــا احلكوم ــة، إنه ــوم اجلمع الي
تصنيــف مناطــق فــي الضفــة الغربيــة مــن »ج« إلــى 
»أ« أو »ب«، حتــى لــو كان هنــاك طلــب أميركــي بهــذا 

ــوص. اخلص

صحيفــة  مــع  حــوار  خــالل  شــاكيد،  وأضافــت 
»يســرائيل هيــوم«، أن احلكومــة لــن جتّمــد االســتيطان 
فــي الضفــة الغربيــة، »وبالتأكيــد ليــس فــي القــدس«، 

ــا. ــد تعبيره ــى ح حت

احلكومــة  رئيــس  معارضــة  مــن  وقّللــت شــاكيد 
البديــل ووزيــر اخلارجيــة، يائيــر البيــد، لشــرعنة البــؤرة 
ــس احلكومــة،  ــتيطانية »أفياتــار«، قائلــة إن رئي االس
نفتالــي بينيــت، ووزيــر األمــن، بينــي غانتس، ســيلتزمان 

ــتوطنني. ــع املس ــاق م باالتف

وحــول قانــون منــع لــم شــمل العائــالت الفلســطينّية، 
الــذي ســقط، األســبوع املاضــي، نظــرًا لتســاوي أعضاء 
املؤيديــن واملعارضــني لــه، إثــر تراجــع عضــو الكنيســت 
عــن قائمتهــا »ميينــا«، عميحــاي شــيكلي، عــن قــراره 
بدعــم القانــون، قالــت شــاكيد إنهــا لــو كانــت تعــرف 
ــة  ــن احلرك ــني ع ــد أحــد النائب أن شــيكلي يكــذب، جلنّ
ــت  ــن التصوي ــا ع ــن امتنع ــة اللذي ــالمية اجلنوبي اإلس

للقانــون.

الفرعيــة  اللجنــة  صادقــت  أســبوعني،  وقبــل 
لالســتيطان فــي »اإلدارة املدنيــة« لالحتالل اإلســرائيلي، 
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــتيطانية ف ــاريع اس ــى مش عل
ــا  ــة عليه ــم املصادق ــي يت ــاريع الت ــى املش ــي أول وه
ــدة،  ــرائيلية اجلدي ــة اإلس ــد احلكوم ــي عه ــميا ف رس

برئاســة نفتالــي بينيــت.

الفرعيــة  اللجنــة  انعقــدت  أن  بعــد  ذلــك  ويأتــي 
ــى  ــت عل ــهر، وصادق ــذ 7 أش ــرة من ــتيطان ألول م لالس
مشــاريع اســتيطانية محــدودة، تضمنــت بناء مدرســة 
وكنــس ومــدارس لتعليــم التــوراة، وبنــاء مجمــع جتــاري، 
وبنــاء وحــدات ســكنية جديــدة فــي مســتوطنة 

ــهار”. »يتس

وجــرت املصادقــة علــى بنــاء مدرســة لألطفــال لــذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فــي مســتوطنة »إلكانــا«، وكذلك 
ــم«،  ــور أدومي ــتوطنة »ميش ــي مس ــاري ف ــع جت مجم
ــتوطنتي  ــي مس ــس ف ــة وكن ــة توراتي ــد ديني ومعاه

ــم”. ــار أدومي ــومرون« و«كف ــي ش »كارن
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ــاء  ــى بن ــة عل ــت اللجن ــك، صادق ــى ذل ــة إل باإلضاف
وحــدات ســكنية فــي مســتوطنة »يتســهار«، ومواقــع 
ــا.  ــن مواقعه ــالن ع ــم اإلع ــم يت ــرى ل ــتيطانية أخ اس
ويــدور احلديــث بحســب وســائل إعــالم إســرائيلية عــن 
مصادقــة علــى 31 خطــة فــي اللجنــة الفرعيــة التــي 
تتخصــص باملصادقــة علــى اخلطــط املفصلــة للبنــاء 

ــة. ــي احملتل ــتوطنات واألراض ــي املس ف

الفرعيــة  اللجنــة  مصادقــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــادة  ــد أن ق ــتيطانية، بي ــط االس ــرات اخلط ــى عش عل
جلنــة  بانعقــاد  اهتمامهــم  أبــدوا  املســتوطنني 
ــط  ــس التخطي ــة لـ«مجل ــا التابع ــط العلي التخطي
ــى  ــة عل ــا املصادق ــن خالله ــم م ــث تت ــى«، حي األعل
مشــاريع اســتيطانية واســعة وكبيــرة للمجالــس 
ــة  ــد اللجن ــم تنعق ــة، إذ ل ــي الضف ــتيطانية ف االس
منــذ كانــون الثانــي/ ينايــر املاضــي، علمــا أنهــا جتتمــع 
بشــكل دوري كل 3 أشــهر، ولــم يتــم حتــى اآلن حتديــد 

49”48 اللجنة.-«عــرب  النعقــاد  موعــد 

ــتيطان  ــددة باالس ــة من ــع وقف ــال يقم االحت
ــل ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــي مس ف

ــة،  ــوم اجلمع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق قمع
واعتــداءات  االســتيطاني  بالتوســع  منــددة  وقفــة 
املســتوطنني املتكــررة علــى املواطنــني وممتلكاتهــم فــي 

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــافر يط مس

وأفــاد منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار 
واالســتيطان شــرق يطــا وجنــوب اخلليــل راتــب اجلبــور 
ــأن جنــود االحتــالل اعتــدوا علــى املواطنــني  لـ«وفــا«، ب
املشــاركني فــي الوقفــة التــي دعــا إليهــا إقليــم 
حركــة »فتــح« فــي يطــا، وهيئــة مقاومــة اجلــدار 
تنديــدا  والصمــود،  احلمايــة  وجلنــة  واالســتيطان، 
املســتمرة  واالعتــداءات  االســتيطاني  بالتوســع 

لالحتــالل واملســتوطنني بحــق أهالــي املســافر.

وهاجــم جنــود االحتــالل الطواقــم الصحفيــة التابعــة 
ــن  ــم م ــطني، ومنعوه ــون فلس ــا« وتلفزي ــة »وف لوكال
ــوا املنطقــة عســكرية مغلقــة. ــة عملهــم، وأعلن تأدي

»أم  أراضــي  فــوق  اجلمعــة  صــالة  املشــاركون  وأدى 
ــل  ــن قب ــا م ــتيالء عليه ــددة باالس ــقحان«، امله الش
ــل ركاب  ــة نق ــوا بوضع  حافل ــن قام ــتوطنني، الذي املس
بالقــرب مــن مســتوطنة »افيقــال« املقامــة علــى 

أراضــي املواطنــني.

ــعارات  ــطيني والش ــم الفلس ــاركون العل ــع املش ورف

49  وكالة معا االخبارية

العرقــي  التطهيــر  وبسياســة  باالحتــالل،  املنــددة 
التــي ينتهجهــا بحــق أهالــي املســافر، مطالبــني 
ــام  ــان القي ــوق اإلنس ــات حق ــي ومؤسس ــع الدول اجملتم
مبســؤولياتهم فــي حمايــة األهالــي وممتلكاتهــم ووقــف 

ــتمرة.50 ــالل املس ــداءات االحت اعت

واعتقــاالت  إصابــات  االحتــالل:  انتهــاكات  تواصــل 
ــام  ــدم واقتح ــارات باله ــير وإخط ــزل أس ــر من وتفجي

»األقصــى”

يــوم  واملســتوطنون،  اإلســرائيلي  االحتــالل  واصــل 
اخلميــس، العــدوان علــى شــعبنا ومقدســاته وممتلكاته، 
ــمال رام اهلل،  ــير ش ــزل أس ــالل من ــر االحت ــث فّج حي
وأخطــر بهــدم عمــارة فــي القــدس وجــزء مــن مقبــرة 
ــادر 3  ــتيطانية وص ــا اس ــف طريًق ــاد جتري ــل، وأع باخللي
ــوب  ــات جن ــي مواجه ــرات ف ــاب العش ــارات، وأص حف
نابلــس، واعتقــل 13 مواطنًــا بينهــم فتــاة، فيمــا 
ــس  ــوب نابل ــا جن ً ــى 20 دومن ــتوطنون عل ــتولى املس اس

ــى. ــجد األقص ــم للمس ــددوا اقتحامه وج

73 إصابــة خــال مواجهــات مــع االحتــال 
جنــوب نابلــس

أصيــب 11 مواطنـًـا بالرصــاص املعدني املغلــف باملطاط، 
ــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، خــالل  و20 آخــرون باالختن
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي فــي بلــدة 

قصــرة جنــوب نابلــس.

وفــي بلــدة بيتــا اجملــاورة، ســجلت 6 إصابــات باالختنــاق 
بالغــاز فــي مواجهــات شــهدتها بلــدة بيتــا اجملــاورة.

فــي ســياق آخــر، اســتهدفت قــوات االحتــالل املتمركــزة 
ــاع  ــوب قط ــح جن ــرق رف ــدودي ش ــريط احل ــف الش خل
غــزة، بنيــران األســلحة الرشاشــة، مواقــع ومنــازل 
ــة دون أن يبلــغ عــن  للمواطنــني، مــا أوقــع أضــرارا مادي

ــات. ــوع إصاب وق

ــمال رام اهلل  ــير ش ــزل أس ــر من ــال يفّج االحت
مقبــرة  مــن  وجــزء  عمــارة  بهــدم  ويخطــر 

ويجــرف ويهــدد باإلخــاء

ــير  ــزل األس ــرائيلي، من ــالل اإلس ــوات االحت ــرت ق فّج
ــمال رام اهلل. ــعيا ش ــدة ترمس ــي بل ــلبي ف ــر الش منتص

واقتحمــت قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا 
ــرت  ــزل، وأجب ــرت املن ــدة وحاص ــكرية، البل ــة عس جراف
إخــالء  علــى  محيطــه  فــي  القاطنــني  املواطنــني 

ــدم. ــًدا لله ــم، متهي منازله
50  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وفــي الســياق، أخطــرت ســلطات االحتــالل بهــدم 
ــدة  ــي بل ــق ف ــن 4 طواب ــة م ــكنية مكون ــارة س عم
ــة، وأمهلــت قاطنيهــا  ــة القــدس احملتل شــعفاط مبدين

ــالء. ــبوعني لإلخ أس

ــو  ــا نح ــام 2003، ويقطنه ــذ الع ــارة من ــيدت العم وش
ــذ  ــا من ــالل لهدمه ــلطات االحت ــعى س ــردًا، وتس 55 ف
العــام 2005 رغــم أنهــا تقــع علــى بعــد 200 متــر عــن 
ــي  ــى أراض ــة عل ــلومو« املقام ــات ش ــتوطنة »رام مس

ــة. املنطق

كمــا أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم جــزء مــن مقبــرة 
الديــرات شــرق يطــا جنــوب اخلليــل، بعــد أســبوع مــن 

إخطارهــا بوقــف العمــل فــي توســعة للمقبــرة.

واســتولى االحتــالل علــى حفاريــن مــن املقبــرة، تعــود 
ملكيتهمــا لــكل مــن: جبريــل العــدرة، وســليمان 

ــدرة . الع

ــاء  ــار أثن ــى حف ــالل، عل ــوات االحت ــتولت ق ــا اس كم
عملــه فــي اســتصالح أراٍض تعــود لعائلــة العــدرة فــي 

ــا. ــرق يط ــة ش ــة ارفاعي قري

مــن جانــب آخــر، أعــادت آليــات االحتــالل جتريــف طريــق 
اســتيطانية، متتــد مــن معســكر حــوارة جنــوب نابلــس، 
وصــوال الــى قريــة روجيــب شــرقا، بطــول نحــو 2.5 كــم.

فــي ســياق آخــر، هــددت قــوات االحتــالل املواطنــني فــي 
خربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار الشــمالية باالعتقــال 

والتهجيــر بالقــوة فــي حــال عــدم إخالئهــا.

31 معتقــاً بينهــم فتــاة مــن رام اهلل واخلليــل 
والقــدس وبيــت حلــم

االحتــالل  جيــش  مــن  خاصــة  قــوة  واعتقلــت 
ــمال رام  ــت ش ــدة بيرزي ــي بل ــبان ف ــرائيلي، 3 ش اإلس
اهلل، عــرف منهــم الشــاب عبــد الرحمــن جليــس مــن 

مخيــم اجللــزون.

كذلــك اعتقلــت قــوات االحتــالل 5 مواطنــني مــن 
مخيــم العــروب شــمال اخلليــل، عقــب دهــم منازلهــم. 
ــان  ــوب، وإحس ــه اي ــات، وجنل ــم: داوود بن ــون ه واملعتقل

ــش. ــام طاف ــش، وهش ــد اهلل طاف ــش، وعب طاف

ــمي،  ــى القواس ــن يحي ــالل املواط ــل االحت ــا اعتق كم
ــل. ــة اخللي ــي مدين ــه ف ــم منزل ــب ده عق

ــو  ــاد أب ــني عم ــي املواطن ــالل منزل ــود االحت ــش جن وفت
شــرار فــي مخيــم العــروب، وراجــي البطــاط فــي بلــدة 
ــزل  ــيقل من من ــرقوا 12 ألف ش ــا، وس ــة جنوبً الظاهري

األخيــر.

ومــن القــدس، اعتقــل االحتــالل املواطــن موســى 
ــي  ــه ف ــزل عائلت ــم من ــب ده ــى، عق ــم مصطف هيث

بلــدة العيســوية.

واعتقــل االحتــالل أيًضــا عضــو بلديــة أبــو ديــس عبــد 
الســالم عيــاد، عقــب دهــم منزلــه.

وفــي وقــت الحــق، اعتقلــت قــوات االحتــالل فتــاة، عقب 
ــاب امللــك فيصــل أو  االعتــداء عليهــا بالضــرب عنــد ب

العتــم، أحــد أبــواب املســجد األقصــى املبــارك.

ــاب  ــرائيلي، الش ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
ماجــد أميــن موســى بعــد دهــم منــزل والــده فــي  بلــدة 

اخلضــر جنــوب بيــت حلــم.

جنــوب  أراض  علــى  ســتولون  املســتوطنون 
»األقصــى« ويقتحمــون  نابلــس 

ــي  ــن أراض ــا م ً ــى 20 دومن ــتوطنون عل ــتولى مس واس
ــة  ــا لورث ــود ملكيته ــس، تع ــوب نابل ــود جن ــة جال قري
محمد. وشــرعت  حــج  محمــود  رشــيد  املواطــن 

جرافــات املســتوطنني بأعمــال جتريــف فــي األرض.

مــن جانــب آخــر، اقتحــم عشــرات املســتوطنني باحــات 
املســجد األقصــى املبــارك عبــر بــاب املغاربــة، بحمايــة 

مشــددة مــن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي.

ــة،  ــدس احملتل ــالمية بالق ــاف اإلس ــرة األوق ــادت دائ وأف
بــأن 122 مســتوطنًا اقتحمــوا »األقصــى« علــى شــكل 
ــه.51 ــي باحات ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ــات، ونف مجموع

إحــراق كاميــرات مراقبــة تابعــة لاحتــال فــي 
بلــدة ســلوان

أحــرق شــبان الليلــة، كاميــرات مراقبــة تابعــة لالحتالل 
اإلســرائيلي فــي بلــدة ســلوان مبدينــة القــدس احملتلــة، 

خــالل مواجهــات اندلعــت بالبلــدة.

ووفقــا ملصــادر محليــة فــإن املواجهــات اندلعــت 
ــل  بعــد اقتحــام جنــود االحتــالل للبلــدة، وإطــالق قناب
ــني.52 ــاه املواطن ــوع جت ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ الص

إصابــات باالختنــاق خــالل قمــع االحتــالل مســيرة كفــر 
قــدوم األســبوعية

أصيــب عشــرات املواطنــني باالختنــاق، بينهــم أطفــال، 
اليــوم اجلمعــة، جــراء قمــع جيش االحتــالل اإلســرائيلي 

51  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
52  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ملســيرة كفــر قــدوم األســبوعية املناهضة لالســتيطان 
واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلــق منــذ نحــو 18 

عامــا.

وأفــاد الناطــق اإلعالمــي فــي إقليــم قلقيليــة، مســؤول 
ــأن  ــتيوي، ب ــراد ش ــة م ــي القري ــعبية ف ــة الش املقاوم
جنــود االحتــالل أطلقــوا قنابــل الغــاز والرصــاص 
ــة العشــرات  ــي املغلــف باملطــاط، مــا أدى إلصاب املعدن

ــا. ــوا ميداني ــاق عوجل باالختن

ــازل  ــم من ــالل اقتح ــش االحت ــتيوي أن جي ــح ش وأوض
املواطنــني واعتلــى أســطح بعضهــا واســتخدمها 

ــبان. ــوب الش ــار ص ــوا الن ــن أطلق ــه الذي لقناصت

بجرائــم  تنديــدا  اليــوم  جــاءت  املســيرة  أن  وتابــع 
ــذي متارســه  ــر القســري ال ــر العرقــي والتهجي التطهي
دولــة االحتــالل بحــق أبنــاء شــعبنا فــي القــدس 
ــة  ــا التحي ــمالية، موجه ــوار الش ــي األغ ــة ف وحمص
ــر  ــذي انتص ــوان ال ــو عط ــر أب ــرر الغضنف ــير احمل لألس

بأمعائــه اخلاويــة علــى االحتــالل.53

ــتيطان  ــددة باالس ــة من ــع وقف ــال يقم االحت
ــل ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــي مس ف

ــة،  ــوم اجلمع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق قمع
واعتــداءات  االســتيطاني  بالتوســع  منــددة  وقفــة 
املســتوطنني املتكــررة علــى املواطنــني وممتلكاتهــم فــي 

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــافر يط مس

وأفــاد منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة اجلــدار 
واالســتيطان شــرق يطــا وجنــوب اخلليــل راتــب اجلبــور 
ــأن جنــود االحتــالل اعتــدوا علــى املواطنــني  لـ«وفــا«، ب
املشــاركني فــي الوقفــة التــي دعــا إليهــا إقليــم 
حركــة »فتــح« فــي يطــا، وهيئــة مقاومــة اجلــدار 
تنديــدا  والصمــود،  احلمايــة  وجلنــة  واالســتيطان، 
املســتمرة  واالعتــداءات  االســتيطاني  بالتوســع 

لالحتــالل واملســتوطنني بحــق أهالــي املســافر.

وهاجــم جنــود االحتــالل الطواقــم الصحفيــة التابعــة 
ــن  ــم م ــطني، ومنعوه ــون فلس ــا« وتلفزي ــة »وف لوكال
ــوا املنطقــة عســكرية مغلقــة. ــة عملهــم، وأعلن تأدي

»أم  أراضــي  فــوق  اجلمعــة  صــالة  املشــاركون  وأدى 
ــل  ــن قب ــا م ــتيالء عليه ــددة باالس ــقحان«، امله الش
ــل ركاب  ــة نق ــوا بوضع  حافل ــن قام ــتوطنني، الذي املس
بالقــرب مــن مســتوطنة »افيقــال« املقامــة علــى 

أراضــي املواطنــني.

53  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــعارات  ــطيني والش ــم الفلس ــاركون العل ــع املش ورف
العرقــي  التطهيــر  وبسياســة  باالحتــالل،  املنــددة 
التــي ينتهجهــا بحــق أهالــي املســافر، مطالبــني 
ــام  ــان القي ــوق اإلنس ــات حق ــي ومؤسس ــع الدول اجملتم
مبســؤولياتهم فــي حمايــة األهالــي وممتلكاتهــم ووقــف 

ــتمرة.54 ــالل املس ــداءات االحت اعت

السبت 2021/7/10 

ُعمــان: لــن نكــون ثالــث دولــة خليجيــة تطبــع 
مــع إســرائيل

أكــد وزيــر اخلارجيــة العمانــي، بــدر بــن حمــد بــن حمــود 
البوســعيدي، دعــم بــالده ”حتقيــق الســالم العــادل 
والشــامل والدائــم بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني، 

ــني”. ــل الدولت ــاس ح ــى أس عل

وفــي تصريحــات لصحيفــة »الشــرق األوســط«، نفــى 
بــدر بــن حمــد بــن حمــود البوســعيدي أن تكــون 
ســلطنة عمــان الدولــة اخلليجيــة الثالثــة، بعــد 
دولتــي اإلمــارات والبحريــن، التــي تطبــع عالقاتهــا مــع 

ــرائيل. إس

ــر  ــت وزي ــي، لف ــم العرب ــن العال ــث ع ــار احلدي ــي إط وف
ــودة  ــالده ع ــم ب ــى »دع ــان إل ــلطنة عم ــة س خارجي
ــارة  ــدر اإلش ــث جت ــة«، حي ــة العربي ــى اجلامع ــوريا إل س
إلــى أن ســلطان عمــان، هيثــم بــن طــارق، كان أول زعيم 
خليجــي يهنــئ الرئيــس الســوري، بشــار األســد، بعــد 
إعــادة انتخابــه، نهايــة مايــو املاضــي، كمــا اســتقبلت 
ــة  ــر اخلارجي ــي، وزي ــارس املاض ــهر م ــي ش ــقط، ف مس

ــداد.55 ــل املق ــوري، فيص الس

ــدا منــددة بجــدار الضــم  مظاهــرات فــي هولن
ــطن ــري بفلس ــع العنص والتوس

ــدار  ــددة بج ــرات من ــة، مظاه ــدن هولندي ــهدت م ش
ــي  ــي األراض ــري ف ــع العنص ــم والتوس ــل الض الفص

الفلســطينية.

وشــارك العشــرات فــي 9 مــدن مختلفــة، تركــزت فــي 
أمســتردام والهــاي وروتــردام وأوتريخــت، فــي مظاهــرات 
احتجاجــا علــى اجلــدار الــذي أقامتــه ســلطات االحتالل 

اإلســرائيلي فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

العنصــري  الفصــل  املتظاهــرون سياســة  وانتقــد 
ــي  ــرائيل، ف ــها إس ــي متارس ــية الت ــات الوحش والهجم

ــطينيني. ــني الفلس ــق املدني ح
54  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

55  وكالة معاً اإلخبارية
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ــن  ــة أمي ــطينية الهولندي ــة الفلس ــس اجلالي ــال رئي وق
جنمــن، إن هــدف التظاهــر هــو تذكيــر النــاس مبمارســات 
ــدل  ــة الع ــا ان »محكم ــة، مضيف ــرائيل الالقانوني إس
الدوليــة أكــدت عــام 2004، أن بنــاء جــدار فاصــل علــى 
ــون  ــة للقان ــة صريح ــو مخالف ــطني، ه ــي فلس أراض

ــي”. الدول

ــا  ــرور 17 عام ــن م ــم م ــه بالرغ ــى أن ــن إل ــت جنم ولف
ــزال  ــرائيل ال ت ــة، إال أن إس ــة الدولي ــوى احملكم ــى فت عل

ــي.56 ــع الدول ــل اجملتم تتجاه

فروانــة: 28 أســيرا مضــى علــى اعتقالهــم 
ــنة ــن 02 س ــر م أكث

 أعلــن رئيــس وحــدة الدراســات والتوثيــق بهيئــة 
شــؤون األســرى واحملرريــن عبــد الناصــر فروانــة، أن عــدد 
األســرى الفلســطينيني الذيــن مضــى علــى اعتقالهــم 
أكثــر مــن 20 ســنة بشــكل متواصــل يبلــغ 82 أســيرا، 
بعــد أن انضــم اليهــم اليــوم األســيران أحمــد شــاهني 

وجهــاد جــرار.

ــني  ــوم، إن ب ــي الي ــح صحف ــي تصري ــه ف ــال فروان وق
هــؤالء األســرى 34 مضــى علــى اعتقالهــم أكثــر مــن 
25 ســنة، فــي حــني مــا يــزال 13 أســيرا خلــف القضبان 

بســجون االحتــالل منــذ مــا يزيــد علــى 30 ســنة.57

ــرب  ــمية غ ــن الهاش ــرار م ــاد ج ــير جه األس
ــر ــي األس ــه الـــ12 ف ــل عام ــن يدخ جن

ــة  ــن قري ــرار م ــد ج ــودت محم ــاد ج ــير جه ــل األس دخ
اليــوم الســبت،  الهاشــمية جنــوب غــرب جنــني، 
عامــه الـــ21 علــى التوالــي فــي ســجون االحتــالل منــذ 

ــام 2001. ــه ع اعتقال

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وأفــاد مدي
لـ«وفــا«، بــأن األســير جــرار حكــم عليــه بالســجن مدة 
ــة  ــخ 2001/7/10 بتهم ــل بتاري ــث اعتق ــا، حي 24 عام

ــالل.58 ــة االحت مقاوم

ــر  ــون وزي ــون يتهم ــم- مزارع ــزت بضاعته ُحج
الزراعــة بـ«الامبــاالة”!

ــر  ــني وزي ــي جن ــني ف ــدة برق ــن بل ــون م ــم مزارع اته
الزراعــة مبــا وصفــوه »الالمبــاالة«، فــي متابعــة قضايــا 
ــه أو  ــي وزارت ــواء ف ــة س ــر اخملتص ــع الدوائ ــني م املزارع
ــاعدة  ــى مس ــل عل ــوه بالعم ــرى، وطالب ــي وزارات أخ ف

56  وكالة معاً اإلخبارية
57  وكالة معاً اإلخبارية

58  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــم. ــد تعبيره ــى ح ــالً، عل ــوال وفع ــني ق املزارع

ــل  ــني ملراس ــدة برق ــن بل ــوف م ــالم خل ــزارع ع ــال امل وق
معــا:« وقعنــا فــي خطــأ بــدون قصــد، وحينمــا 
ــا،  ــا اخطأن ــا إنن ــال لن ــة، ق ــر الزراع ــتنجدنا بوزي اس
كمــا اخبرنــا موظفيــه فــي الــوزارة، وطلــب منــا اتبــاع 

تعليمــات موظفيــه...”.

ــالم  ــركة الس ــع ش ــد م ــا تعاق ــوف:« لدين ــح خل وأوض
للتبريــد ومقرهــا فــي اخلليــل، لتزويدهــم بـــ 4 ألــف طن 
مــن البطاطــا، قمنــا بزراعتهــا علــى مســاحة 500 دومن، 
ومنــذ اســبوعني شــرعنا فــي قطــف احملصــول وتوريــده 
للشــركة، مــن خــالل 3 شــاحنات، 2 تابعــات للشــركة 
ــن وزارة  ــح م ــك تصاري ــتأجرة، ومنل ــدة مس ــا، وواح ذاته
الزراعــة لنقــل احملصــول، اليــوم حدثــت مشــكلة، 
علــى أحــد حواجــز الضابطــة اجلمركيــة فــي طوبــاس، 
وخــالل تفقــد رجــال الضابطــة للشــاحنة والتصاريــح، 
ــاحنة  ــم الش ــر رق ــاحنة غي ــم الش ــان رق ــا ب تفاجئن

ــح النقــل”. املوجــود علــى تصري

وتابــع فــي حديثــه:« قامــت الضابطــة اجلمركيــة 
باحلجــز علــى املركبــة واســتدعاء وزارة الزراعــة، حيــث 
قــرر موظفــوا وزارة الزراعــة حجــز الشــاحنة و23 طــن 
ــوم  ــة العامــة ي مــن البطاطــا وحتويــل القضيــة للنياب

غــد”.

واردف خلــوف بالقــول:« حاولنــا تــدارك األمــر مــع عناصر 
الضابطــة اجلمركيــة، والذيــن أخبرونــا بــان القــرار بفــك 
احلجــر عــن الشــاحنة لــدى وزارة الزراعــة، ولــم يبــق أحد 
اال وقمنــا باالتصــال بــه فــي وزارة الزراعــة لتــدارك األمر، 
وهــو ليــس باألمــر اخلطيــر، صاحــب البضاعــة موجــود 
وســائق الشــاحنة موجــود واملــكان الــذي ســتذهب اليه 
البطاطــا معــروف، لكــن ال حيــاة ملــن تنــادي، حتــى اننــا 
ــاالت  ــدات وكف ــى تعه ــع عل ــوم بالتوقي ــا ان نق عرضن
ماليــة، لكــي يتــم فــك احلجــز عــن الشــاحنة وتذهــب 
ــد  ــوم غ ــائق ي ــود الس ــى ان يع ــبيلها عل ــال س ــي ح ف
ــن  ــر.. لك ــزم االم ــة ان ل ــة واحملكم ــام النياب ــول ام للمث

لألســف ذهبــت محاوالتنــا أدراج الريــاح”.

مــن جانبــه قــال املــزارع عــز الديــن خلــف شــريك عــالم 
ــر  ــن وزي ــا م ــذي وصلن ــرد ال ــة:« ال ــي الزراع ــوف ف خل
ــق  ــر ال يقل ــان الوزي ــدو ب ــه، ويب ــق مبكانت ــة، ال يلي الزراع
ــاحنة  ــتبدال ش ــه مت اس ــدث ان ــا ح ــني، كل م باملزارع
ــا،  ــا او تهريبه ــرقة البطاط ــم بس ــم نق ــاحنة، ول بش
ــائق، وكان  ــأ الس ــا واخط ــة، اخطأن ــت جرمي ــذه ليس ه
ــا وزارة الزراعــة بشــكل  مــن املفتــرض ان تتعامــل معن
أفضــل مــن تعاملهــا هــذا، وزارة الزراعــة بــال خدمــات 

ــم...”. ــم به ــني او تهت ــجع املزارع وال تش
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ونتــرك  البضاعــة  نأخــذ  ان  وأضــاف:« طلــب منــا 
ذلــك..”. ورفضنــا  احلجــز  فــي  الشــاحنة 

ــة  ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــال م ــا االتص ــي مع ــا ف حاولن
فــي وزارة الزراعــة رائــد ابــو خليــل، والــذي أصــدر األمــر 
باحلجــز علــى الشــاحنة والبضاعــة، ملعرفــة رد الــوزارة 

لكــن لــم نتمكــن مــن ذلــك.

ــر عــام شــركة الســالم للتبريــد  مــن جانبــه قــال مدي
ــي وزارة  ــوة ف ــن االخ ــل م ــا نأم ــة:« كن ــي النتش عدل
الزراعــة التعامــل بــروح القانــون، لدينــا يوميا شــاحنات 
ــر  ــمال ملق ــن الش ــار م ــل اخلض ــل محاصي ــوم بنق تق
الشــركة فــي اخلليــل، وكان باالمــكان تــدارك مــا حــدث، 

ــف ..”.59 ــن لألس لك

منســقة أمميــة تدعــو إســرائيل لرفــع اإلغاقات 
عــن قطــاع غزة

لشــؤون  اإلنســانية  املتحــدة  األمم  منســقة  دعــت 
هاســتينغز  لــني  احملتلــة  الفلســطينية  األرض 
اإلغالقــات  كامــل  رفــع  السلطات اإلســرائيلية إلى 

»املنهكــة« التــي تفرضهــا علــى قطــاع غــزة.

وقالت هاســتينغز فــي بيان، صــدر اليــوم الســبت، 
»لســوء  قطاع غــزة:  إلــى  زيارتها مؤخــرا  عقــب 
احلــظ فإنــه منــذ بدايــة التصعيــد فــي 10 مايــو/ أيــار 
املاضــي، ال يــزال دخــول البضائــع عبــر معبــر كــرم أبــو 
ــة  ــواد الغذائي ــى امل ســالم )مــع إســرائيل( يقتصــر عل
واإلمــدادات الطبيــة والوقــود والعلــف وكميــات ضئيلــة 
مــن املدخــالت الزراعيــة وغيرهــا مــن املــواد احملــددة فــي 

ــق«. ــار ضي إط

وأضافــت: »علــى إســرائيل تخفيــف القيــود التــي 
تفرضهــا علــى حركــة البضائــع واألشــخاص فــي 
ــع  ــى م ــا يتماش ــا، مب ــى خارجه ــا إل ــزة ومنه ــاع غ قط
قــرار مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة 1860 )عــام 

ــاف«. ــة املط ــي نهاي ــا ف ــدف رفعه 2009( به

ــى  ــع عل ــى إدخــال البضائ ــه »دون العــودة إل وأردفــت أن
ــدرة  ــإن ق ــزة، ف ــى غ ــه إل ــن توقع ــم وميك ــو منتظ نح
األمم املتحــدة وقــدرة شــركائنا علــى تنفيــذ التدخــالت 
ــبل  ــال ُس ــو ح ــا ه ــر، مثلم ــة للخط ــة معرض احليوي
ــي  ــية الت ــات األساس ــزة واخلدم ــي غ ــاس ف ــش الن عي
تقــدَّم لهــم«، مشــيرة  إلى أن األمم املتحــدة »تقــدر 
ــى  ــرون إل ــون يفتق ــخص ال يزال ــف ش ــا أن 250 أل حالي
إمكانيــة احلصــول علــى امليــاه املنقولــة باألنابيــب 
بانتظــام، وأن 185 ألفــا آخريــن يعتمــدون علــى مصــادر 
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ــاء  ــى لق ــا أعل ــون أثمانً ــة أو يدفع ــر املأمون ــاه غي املي
ــأة«. ــاه املعّب املي

وشــددت فــي بيانهــا ، علــى أنــه »ال ميكــن الوفــاء 
باالحتياجــات اإلنســانية مبــا فيهــا اســتئناف خدمــات 
امليــاه والصحــة والصــرف الصحــي األساســية وإعــادة 
إعمــار غــزة دون إدخــال طائفــة واســعة مــن اللــوازم، مبا 
فيهــا املعــدات ومــواد البنــاء الضروريــة إلســناد أعمــال 
ــل  ــانية«، مؤكدة أن التوص ــطة اإلنس ــم واألنش الترمي
إلــى حــل مســتدام لألزمــة اإلنســانية واإلســهام فــي 
االســتقرار علــى املــدى الطويــل لــن يتــم إال مــن خــالل 

رفــع اإلغالقــات املنِهكــة بكاملهــا«.

ــات  ــي بااللتزام ــرائيل أن تف ــي إلس ــه »ينبغ ــت: إن وقال
التــي ميليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني عليهــا. 
علــى  معّلقــة  ليســت  اإلنســانية  فاملســاعدات 

شــروط«.60

األحد 2021/7/11 

إصابــة طفــل جــراء اعتــداء املســتوطنن فــي 
مســافر يطــا وإصابــة خطيــرة لشــاب برصــاص 

االحتــال فــي ســلوان

ــتوطنني  ــداء مس ــراء اعت ــوض ج ــل برض ــب طف أصي
ــالل  ــاق خ ــرات باالختن ــافر يطا،والعش ــي مس ــه ف علي
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة فــي بلــدة كفــر قــدوم، 
فــي الوقــت الــذي أخطــرت فيــه مواطنــاً بإزالــة ســياج 

ــمالية. ــوار الش ــي األغ ــه ف ــط بأرض يحي

ــنه  ــداء س ــالل اعت ــوض خ ــل برض ــب طف ــد أصي فق
مســتوطنون عليــه أثنــاء رعيــه األغنــام قــرب قريــة أم 

ــل. ــوب اخللي ــا، جن طوب

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
ــتوطنني  ــور: إن مس ــؤاد العم ــل ف ــوب اخللي ــال جن وجب
ماعــون«،  و«خافــات  »ماعــون«  مســتوطنتي  مــن 
ــى  ــل عيس ــالل، الطف ــود االحت ــة جن ــوا بحماي هاجم
عــوض )14 عامــاً( وماشــيته باحلجــارة فــي قريــة 
الطوبــا، مــا تســبب بإصابتــه برضــوض، وتعــرض عــدد 

ــة. ــام لإلصاب ــن األغن م

وفــي القــدس احملتلــة، اصيــب شــاب مقدســي بجــروح 
وصفــت باخلطيــرة، خــالل مواجهــات اندلعــت مــع قوات 

االحتــالل فــي بلــدة ســلوان، الليلــة قبــل املاضيــة. 

خطيــرة  إصابــة  وصــول  طبيــة  مصــادر  وأكــدت 
بالرصــاص احلــي ملستشــفى املقاصــد مــن بلــدة 

60  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي نضــال  ــم أن الشــاب املصــاب هــو حرب ســلوان. وعل
ــوى. ــن اله ــي بط ــي ح ــزت ف ــات ترك ــي وأن املواجه الرجب

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، اصيــب 
العشــرات باالختنــاق، جــراء قمــع مســيرة منــددة 
اإلعالمــي  الناطــق  وافــاد  واالســتيطان.  باالحتــالل 
ــيرة  ــان املس ــتيوي: ب ــراد ش ــة، م ــم قلقيلي ــي إقلي ف
ــذي  ــدة ال ــل البل ــاه مدخ ــس، باجت ــر أم ــت عص انطلق
مســتوطنة  لصالــح  االحتــالل  ســلطات  تغلقــه 
»قدوميــم« اجلاثمــة علــى أراضــي البلــدة. واشــار إلــى 
أن الشــبان أشــعلوا عشــرات اإلطــارات املطاطيــة قبالة 
ــتوطنني،  ــاك املس ــات إرب ــار فعالي ــي إط ــتوطنة ف املس
الفتــاً إلــى أن قــوة كبيــرة مــن جنــود االحتــالل هاجمــت 

املســيرة مطلقــة الرصــاص املعدنــي.61

شــبان جبــل صبيــح يقتحمــون بــؤرة »أفيتــار« 
ــوب  ــتوطنن جن ــارة املس ــل بحج ــة طف وإصاب

اخلليــل

فــي تطــور الفــت للمقاومــة الشــعبية الفلســطينية، 
اســتطاع عــدد مــن شــبان جبــل صبيــح مســاء أمــس، 
ــار«  ــتيطانية »أفيت ــؤرة االس ــل الب ــى داخ ــلل إل التس
اإلســرائيلي  العلــم  وإنــزال  اجلبــل،  اجلاثمــة علــى 
عنهــا وإحرقــه فــي بيتــا جنــوب نابلــس، فيمــا هاجــم 
مســتوطنون مــن مســتوطنتي »ماعــون وخافــات 
ــى  ــل عيس ــالل الطف ــود االحت ــة جن ــون«، بحماي ماع
عــوض )14 عامــاً(، وماشــيته باحلجــارة فــي قريــة الطوبا 
ــه  ــبب بإصابت ــا تس ــل، م ــوب اخللي ــا جن ــافر يط مبس
برضــوض، فــي الوقــت الــذي أخطــرت فيــه قــوات 
االحتــالل شــفوياً مواطنــاً مــن ســكان احلمــة باألغــوار 
الشــمالية بإزالــة ســياج حــول أرضــه، أطلقــت الــزوارق 
احلربيــة اإلســرائيلية نيرانهــا جتــاه قــوارب الصيــد فــي 

ــزة.  ــرب غ ــمال غ ــودانية ش ــر الس بح

ففــي بيتــا جنــوب نابلــس، اســتطاع عــدد مــن شــبان 
جبــل صبيــح مســاء أمــس، التســلل إلــى داخــل البــؤرة 
االســتيطانية »أفيتــار« وانــزال العلــم اإلســرائيلي 

ــه. عنهــا وإحراق

وقــال أحــد حــراس اجلبــل، إن مــا جــرى عمليــة تســلل 
ــود  ــن وج ــم م ــتيطانية بالرغ ــؤرة االس ــل الب ــى داخ إل
حراســة مشــددة مــن قبــل جنــود االحتــالل عليهــا، ومت 

ــزال العلــم اإلســرائيلي وإحراقــه. إن

وأضــاف، أن هــذه رســالة واضحــة بــأن عمليــة املقاومــة 
ــكال  ــة أش ــحاب كاف ــى انس ــتمرة حت ــلمية مس الس

االســتيطان مــن اجلبــل.
61  جريدة القدس

وفــي األغــوار الشــمالية، قــال الشــاب مهيــوب فقهــا 
ــه،  ــام ذوي ــت خي ــالل داهم ــوات االحت ــة، إن ق ــن احلم م
ــم حــول قطعــة  ــة ســياج قائ ــه شــفوياً بإزال وأخطرت
ــو«، مســاحتها  6 دومنــات مزروعــة بالزيتــون،  أرض »طاب
خــالل ســت ســاعات. ويشــار أن هــذه هــي املــرة الثانيــة 
ــة  ــا بإزال ــن فقه ــالل املواط ــا االحت ــر فيه ــي يخط الت

الســياج.

ــاح  ــرائيلي صب ــالل اإلس ــت زواق االحت ــك، فتح ــى ذل إل
أمــس، نيــران رشاشــاتها جتــاه قــوات الصيــد فــي بحــر 

الســودانية شــمال غــرب غــزة.

وقالــت جلــان توثيــق انتهاكات االحتــالل بحــق الصيادين، 
إن إطــالق النــار جــاء فــي املســاحة املســموحة الصيــد 

بهــا، مؤكــدة عدم وقــوع إصابــات فــي األرواح.

مــن ناحيــة أخــرى، انتشــرت قــوات كبيــرة مــن حيــث 
ــي  ــارات، ف ــة البي ــي منطق ــس، ف ــاح أم ــالل صب االحت
ــفى  ــن مش ــرب م ــة بالق ــرق قلقيلي ــزون ش ــدة ع بل
البلــدة، وأجــرت عمليــة تفتيــش فــي املــكان دون معرفة 
األســباب. وذكــر شــهود عيــان أن جيــش االحتــالل نصب 
حاجــزاً عســكرياً فــي منطقــة الكســارات بــني عــزون 
وبلــدة كفــر ثلــث بالتزامــن مــع إجــراءات التفتيــش فــي 

املنطقــة املذكــورة. 

يشــار إلــى أن االحتــالل يطبــق إجــراءات أمنيــة مشــددة 
علــى البلــدة علــى مــدار الســاعة بحجــة إلقــاء 
احلجــارة علــى مركبــات املســتوطنني املــارة من الشــارع 

ــدة. ــم 55 شــمال البل ــي رق االلتفاف

ــن جيــش االحتــالل مســاء أمــس، اعتقــال 3  كمــا أعل
مواطنــني، بعــد أن اجتــازوا الســياج اإللكترونــي جنــوب 

قطــاع غــزة.

وزعــم جيــش االحتــالل، »إن الفلســطينيني الثالثــة 
ــر  ــه عث ــرائيل، وأن ــى إس ــلل« إل ــوون »التس ــوا ين كان

ــكاكني«. ــن الس ــدد م ــى ع ــم عل بحوزته

اعتقالهــم  بعــد  نقلهــم  مت  بأنــه  وأضــاف، 
ــام  ــن الع ــاز األم ــى جه ــش إل ــدي اجلي ــى أي عل
62 للتحقيــق معهــم.  »الشــاباك«  اإلســرائيلي 

إصابــة طفــل جــراء اعتــداء املســتوطنني فــي مســافر 
ــرة لشــاب برصــاص االحتــالل فــي  ــة خطي يطــا وإصاب

ســلوان

اعتــداء  جــراء  برضــوض  طفــل  أمــس،  أصيــب، 
مســتوطنني عليــه فــي مســافر يطــا، والعشــرات 

62  جريدة القدس
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ــي  ــيرة ف ــالل مس ــوات االحت ــع ق ــالل قم ــاق خ باالختن
ــه  ــرت في ــذي أخط ــت ال ــي الوق ــدوم، ف ــر ق ــدة كف بل
ــوار  ــي األغ ــه ف ــط بأرض ــياج يحي ــة س ــاً بإزال مواطن

الشــمالية.

ــنه  ــداء ش ــالل اعت ــوض خ ــل برض ــب طف ــد أصي فق
مســتوطنون عليــه أثنــاء رعيــة األغنــام قــرب قريــة أم 

ــل. ــوب اخللي ــا، جن طوب

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
ــتوطنني  ــور: إن مس ــؤاد العم ــل ف ــوب اخللي ــال جن وجب
ماعــون«،  و«خافــات  »ماعــون«  مســتوطنتي  مــن 
ــى  ــل عيس ــالل، الطف ــود االحت ــة جن ــوا بحماي هاجم
عــوض )14 عامــاً(، وماشــيته باحلجــارة فــي قريــة 
الطوبــا، مــا تســبب بإصابتــه برضــوض، وتعــرض عــدد 

ــة. ــام لإلصاب ــن األغن م

وفــي القــدس احملتلــة، أصيــب شــاب مقدســي بجــروح 
وصفــت باخلطيــرة، خــالل مواجهــات أندلعــت مــع قوات 

االحتــالل فــي بلــدة ســلوان، الليلــة قبــل املاضيــة. 

خطيــرة  إصابــة  وصــول  طبيــة  مصــادر  وأكــدت 
بالرصــاص احلــي ملستشــفى املقاصــد مــن بلــدة 
ــي نضــال  ــم أن الشــاب املصــاب هــو حرب ســلوان. وعل
ــوى.  ــن اله ــي بط ــي ح ــزت ف ــت ترك ــي وأن املواجهات الرجب

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، اصيــب 
العشــرات باالختنــاق، جــراء قمــع مســيرة منــددة 

واالســتيطان. باالحتــالل 

ــراد  ــة، م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
ــاه  ــس، باجت ــر أم ــت عص ــيرة انطلق ــأن املس ــتيوي: ب ش
مدخــل البلــدة الــذي تغلقــه ســلطات االحتــالل 
لصالــح مســتوطنة » قدوميــم« اجلاثمــة علــى أراضــي 

ــدة. البل

ــارات  ــرات اإلط ــعلوا عش ــبان أش ــى أن الش ــار إل وأش
املطاطيــة قبالــة املســتوطنة فــي إطــار فعاليــات 
ــن  ــرة م ــوة كبي ــى أن ق ــاً إل ــتوطنني، الفت ــاك املس إرب
ــالل هاجمــت املســيرة مطلقــة الرصــاص  ــود االحت جن

ــي.  املعدن

مســيرة جماهيريــة حاشــدة وســط رام اهلل 
ــرى ــدس واألس ــرة للق ــرعية ونص ــاً للش دعم

احتشــد آالف املواطنــني عنــد دوار املنــارة وســط رام اهلل 
ــرى  ــدس، واألس ــرة للق ــرعية ونص ــاً للش ــس، دعم أم
املضربــني عــن الطعــام القابعــني فــي ســجون االحتــالل 
ــا  ــت إليه ــة دع ــار فعالي ــي إط ــك ف ــرائيلي، وذل اإلس

ــرة. ــم رام اهلل والبي ــح – إقلي ــة فت حرك

وأكــد نائــب رئيس احلركــة محمــود العالول، أن الشــعب 
الفلســطيني مســتعد ملواجهــة كافــة التحديــات 
الكبــرى، وفــي مقدمتهــا االحتــالل وممارســاته، مشــيراً 
ــى أن املعركــة األساســية التــي يخوضهــا الشــعب  إل

هــي ضــد االحتــالل.

ــي  ــية ه ــا األساس ــه، »معركتن ــة ل ــي كلم ــاف ف وأض
مــن أجــل القــدس واألرض، وعلينــا أن نكــون علــى قــدر 
ــو  ــذا ه ــكنا، فه ــا ومتاس ــب وحدتن ــا يتطل ــدي، م التح

ــاس«. 63 األس

مســؤول فــي »أونــروا«، الوضــع فــي غــزة خطيــر 
ــة ويتدهور  للغاي

املتحــدة لغــوث  األمم  اعتبــر مســؤول فــي وكالــة 
ــس، أن  ــروا( أم ــطينيني )أون ــني الفلس ــغيل الالجئ وتش
الوضــع فــي غــزة خطيــر للغايــة، محــذرا مــن أن إعــادة 
ــني  ــدة ب ــف جدي ــة عن ــن جول ــرب م ــار يق ــذروة احلص ل
ــال  ــرائيل، وق ــلحة وإس ــطينية املس ــل الفلس الفصائ
املستشــار اإلعالمــي فــي »أونــروا« عدنــان أبــو حســنة 
ــي  ــوع ف ــزة، إن ال ــي غ ــني ف ــات للصحافي ــي تصريح ف
قطــاع غــزة بعــد شــهرين مــن موجــة العنــف األخيــر 
فــي أيــار املاضــي »خطيــر للغايــة ويتدهــور علــى كافــة 

ــتويات«. املس

ــو حســنة، إن األوضــاع »الميكــن أن تتواصــل  وأضــاف أب
ــا  ــروا« وطواقمه ــى أن »أون ــيراً إل ــة، مش ــذه الطريق به
العاملــة فــي القطــاع تلحــظ ارتفــاع الطاقة الســلبية 

املدمــرة فــي غــزة«.

ــى اإلطــالق  ــة »ال تســتبعد عل ــة األممي ــع، إن الوكال وتاب
انــدالع جولــة عنــف جديــدة فــي القطــاع قريبــاً إذا  لــم 

يتــم معاجلــة األمــور التــي تعانــي منهــا غــزة«.

ــة  ــاد آلي ــة إليج ــدول املانح ــي وال ــع الدول ــا اجملتم ودع
ســريعة لتطبيــق مســاعدة غــزة والتحــرك إلــى االمــام 

مــن أجــل إيجــاد فرصــة وأمــل لســكان القطــاع.64

“الكابينــت« يصــادق علــى خصــم 795 مليــون 
وعائــات  األســرى  رواتــب  بســبب  شــيكل 

الشــهداء

ــؤون  ــر للش ــرائيلي املصغ ــوزراء اإلس ــس ال ــق مجل واف
السياســية واألمنيــة »الكابينــت«، األحــد، خصــم 597 
مليــون شــيكل مــن أمــوال الضرائــب التابعة للســلطة 

63  جريدة القدس
64  جريدة القدس
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الفلســطينية، بســبب دفعهــا رواتــب األســرى وعائــالت 
الشــهداء عــام 2020.

غانتــس  بينــي  اإلســرائيلي  اجليــش  وزيــر  وقــدم 
ــلطة  ــن الس ــة م ــوال احملول ــد األم ــأن جتمي ــرا بش تقري
الفلســطينية إلــى األســرى وعائــالت الشــهداء، األمــر 

ــت”. ــه »الكابين ــق علي ــذي واف ال

احلــرب  قيــادة  أعدتــه  الــذي  التقريــر،  وبحســب 
ــلطة  ــت الس ــد حول ــش، فق ــوزارة اجلي ــة ب االقتصادي
الفلســطينية 597 مليــون شــيكل لدعــم غيــر مباشــر 

»لإلرهــاب« فــي عــام 2020.

ــة  ــاب املصادق ــي أعق ــه ف ــة، بأن ــادر عبري ــرت مص وذك
بتجميــد  ســتقوم  إســرائيل  فــإن  التقريــر،  علــى 
فيــه حتويــل  يتــم  االمــوال عــن كل شــهر  هــذه 
ــلطة  ــرائيل للس ــا إس ــي جتنيه ــة الت ــدات الضريب عائ

65 الفلســطينية.

ــانية  ــاعدات إنس ــول مس ــع وص ــال مين االحت
ــا ــة الفوق ــكان حمص لس

ــاحنة  ــد، ش ــرائيلي، األح ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق منع
ــن  ــطيني م ــر الفلس ــالل األحم ــة اله ــة جلمعي تابع
ــكان  ــة لس ــواد متويني ــانية وم ــاعدات إنس ــال مس إيص

ــمالية. ــوار الش ــا باألغ ــة الفوق حمص

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات، بــأن جنــود االحتــالل منعــوا الشــاحنة 
مســاعدات  لتســليمهم  للســكان  الوصــول  مــن 

ــت. ــث أت ــن حي ــا م ــانية، وأعادوه إنس

ــة  ــع حمص ــام جتم ــل أي ــدم قب ــالل ه ــر أن االحت يذك
ــي  ــابعة الت ــرة الس ــي امل ــل، وه ــكل كام ــا بش الفوق
تُهــدم فيهــا منــذ أواخــر العــام املاضــي وبدايــة العــام 
دون مــأوى حتــت أشــعة  املواطنــني  تــاركا  احلالــي، 

الشــمس احلارقــة.66

ــن  ــا ع ــا مفتوح ــدأ اضراب ــرش يب ــي األط احملام
ــال ــجون االحت ــل س ــام داخ الطع

ــة  ــب الهيئ ــر مكت ــرش، مدي ــد االط ــي فري ــن احملام أعل
املســتقلة حلقــوق االنســان فــي جنــوب الضفــة، 
ــالل  ــوح عــن الطعــام فــي ســجون االحت ــه املفت اضراب
االســرائيلي احتجاجــا علــى اعتقالــه التعســفي منــذ 
ــالل  ــة االحت ــة محكم ــي ومماطل ــبوع املاض ــة االس بداي

ــه. ــراج عن باالف

65  وكالة معا االخبارية
66  وكالة معا االخبارية

وكانــت محكمــة عوفــر العســكرية االســرائيلية، قــد 
قــررت اليــوم، متديــد اعتقــال االطــرش 24 ســاعة.67

ــل  ــم )2( مبعتق ــم قس ــع تقتح ــدات القم وح
ــرى ــكل باألس ــون وتن رمي

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن وحــدات 
ــت،  ــالل اقتحم ــالت االحت ــة إلدارة معتق ــع التابع القم
ــدت  ــون« واعت ــل »رمي ــم )2( مبعتق ــد، قس ــوم األح الي

ــه. ــني في ــرى القابع ــى األس عل

وبينــت الهيئــة في بيانهــا، أن وحــدات القمع )املتســادا، 
والــدرور، واليمــام(، شــنت عمليــة قمــع واســعة ونكلت 
باألســرى، وقامــت بنقلهــم مــن قســم )2( إلــى قســم 

ــذات املعتقل. )8( ب

ــرر  ــن دون أي مب ــت م ــام مت ــة االقتح ــت ان عملي وأضاف
ــالل  ــدت خ ــع تعم ــدات القم ــك، وان وح ــتدعي ذل يس
حملــة التفتيــش التــي نفذتهــا اســتفزاز األســرى 
بشــكل مقصــود، وحتطيــم مقتنياتهــم ورميهــا خــارج 
ــخط  ــن الس ــة م ــبب بحال ــا تس ــم، م ــرف القس غ

ــرى. ــني األس ــر ب والتوت

ــة  ــررة وإصاب ــاالت متك ــي.. اعتق ــي الرجب ــاب حرب الش
ــال ــه والطح ــتئصال كليت ــى اس أدت ال

 حــّول رصــاص االحتــالل طريــق الشــاب حربــي نضــال 
ــى  ــالة إل ــجد ألداء الص ــن املس ــاً« م ــي »18 عام الرجب
ــى  ــث عل ــوم الثال ــالج، وللي ــي الع ــفى لتلق املستش
التوالــي يرقــد الرجبــي علــى ســرير العــالج فــي غرفــة 

ــب. ــي صع ــع صح ــة بوض ــة املكثف العناي

األســابيع  الرجبــي خــالل  الشــاب حربــي  اعتقــل 
املاضيــة مرتــني، األولــى مــن طريــق بــاب األســباط وهــو 
بطريقــه الــى منزلــه ســلوان، واعتــدي عليــه بالضــرب 
ــدة  ــن البل ــاد ع ــرط اإلبع ــه بش ــرج عن ــم أف ــرح، ث املب
ــد  ــة أواخــر الشــهر املاضــي وبقــي قي القدميــة، والثاني
ــده  ــأة وال ــت منش ــك هدم ــام، وكذل ــدة أي ــال ع االعتق
ــل  ــدة، واعتق ــي البل ــتان ف ــي البس ــي ح ــة ف التجاري
ــدة  ــي لع ــرض حرب ــا تع ــقيقه، كم ــده وش ــا وال حينه
اعتقــاالت ســابقة وفــرض عليــه احلبــس املنزلــي لعــدة 

ــهر. أش

وقــال نضــال الرجبــي :« الوضــع الصحــي لنجلــي حربي 
هــو خطــر لكنــه مســتقر، أجريــت لــه عمليــة جراحية 
مســاء اجلمعــة، مت خاللهــا اســتئصال احــدى الكليتــني، 
ــه  ــة خاصــة أن والطحــال، ال نعــرف مضاعفــات االصاب
مريــض بالســكري، ندعــو أن تســتقر حالتــه الصحيــة”.

67  وكالة معا االبخايرة
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وأعــرب الرجبــي عــن قلقــه علــى صحــة جنلــه، وقــال:« 
أخــاف علــى صحــة حربــي، االحتــالل يالحقنــا ويحــاول 
ــم  ــدون رغ ــن صام ــلوان، ونح ــي س ــا ف ــار صمودن اختب

املالحقــات اخملتلفــة لنــا”.

املقاصــد  مستشــفى  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
مســاء اجلمعــة، خــالل وجــود حربــي داخــل غرفــة 
ــش  ــد تفتي ــكان بع ــن امل ــحبت م ــم انس ــات، ث العملي

الطوابــق والســؤال عــن املصــاب.

ــال  ــن إيص ــر« م ــال األحم ــع »اله ــال مين االحت
ــا ــة الفوق ــكان حمص ــانية لس ــاعدات إنس مس

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق منع
شــاحنة تابعــة جلمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني 
مــن إيصــال مســاعدات إنســانية ومــواد متوينيــة 

ــمالية. ــوار الش ــا باألغ ــة الفوق ــكان حمص لس

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات، بــأن جنــود االحتــالل منعــوا الشــاحنة 
مســاعدات  لتســليمهم  للســكان  الوصــول  مــن 

ــت. ــث أت ــن حي ــا م ــانية، وأعادوه إنس

ــة  ــع حمص ــام جتم ــل أي ــدم قب ــالل ه ــر أن االحت يذك
الفوقــا بشــكل كامــل، وهــي املــرة الســابعة التي 
تُهــدم فيهــا منــذ أواخــر العــام املاضــي وبدايــة العــام 
أشــعة  حتــت  مــأوى  دون  املواطنــني  احلالي، تــاركا 

الشــمس احلارقــة.68

الــوزراء  رئيــس  رفــض  بعــد  جيــش:  أبــو 
ــتمراري  ــن اس ــة أعل ــرة الثاني ــتقالتي للم الس

فــي احلكومــة كوزيــر عمــل

ــو جيــش، اليــوم األحــد،  ــر العمــل نصــري أب  أعلــن وزي
ــطينية. ــة الفلس ــي احلكوم ــتمراره ف اس

وقــال أبــو جيــش، وفــق مــا جــاء علــى صفحتــه علــى 
ــي  ــى اجتماع ــي، »اآلن انته ــل االجتماع ــع التواص مواق
مــع دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية وبعــد 
تقــدمي اســتقالتي لــه للمــرة الثانيــة خــالل أســبوعني 
ــي  ــتمراري ف ــن اس ــي أعل ــه، فإنن ــن قبل ــا م ورفضه
ــي  ــة وطن ــل خلدم ــر عم ــطينية كوزي ــة الفلس احلكوم

ــا”.69 ــت به ــي آمن ــة الت ــداف النبيل ــعبي واأله وش

ــدس  ــيادته بالق ــرض س ــاول ف ــالل يح ــي: االحت الرويض
ــة ــدة القدمي ــي البل ــدة ف ــق جدي ــق حقائ وخل

68  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
69  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

قــال املستشــار فــي ديــوان الرئاســة أحمــد الرويضي، إن 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي حتــاول فــرض ســيادتها 
الكاملــة بالقــدس وخلــق حقائــق جديــدة فــي البلــدة 
القدميــة ومحيطهــا لتغيــر مــن املشــهد العربــي 

ــا. ــه تاريخي وصورتهــا املعروف

وشــدد الرويضــي فــي بيــان لــه، اليــوم األحــد، علــى أن 
القــدس قضيــة سياســية، ومــا ميــارس مــن انتهــاكات 
ــق  ــم بحــق أهلهــا سياســي هدفــه قلــب احلقائ وجرائ
ملنــع أي إمكانيــة لتكــون القــدس عاصمــة لفلســطني 
والتأثيــر فــي أي حــل سياســي قــادم قائــم علــى حــل 
ــذي مــا زال هــو احلــل السياســي املدعــوم  ــني ال الدولت

دوليــا.

وتابــع: »ركزنــا فــي اتصاالتنــا مــع املؤسســات الدوليــة 
العاملــة فــي القــدس أن نشــرح لهــم أهميــة موقفهم 
مــن التهجيــر القســري وضغــط دولهم ومؤسســاتهم 
علــى اســرائيل القــوة القائمــة باالحتــالل للتوقــف عــن 
إجراءاتهــا التــي تعطــل أي حــل سياســي قــادم وتؤثــر 

نتائجــه علــى دولهــم مباشــرة”.

إلــى كشــف حقيقــة  الرويضــي: »ســعينا  وقــال 
ــدأ  ــذي يب ــط، وال ــذا اخملط ــق ه ــى حتقي ــل عل ــن يعم م
بالتهجيــر القســري ألحيــاء كاملــة فــي محيــط 
اســرائيلية  قوانــني  عنــوان  القدميــة حتــت  البلــدة 
ــة القــدس فــي اطــار  ــة حتــاول أن تغلــف قضي عنصري
قانونــي مرجعيتــه احملاكــم االســرائيلية، التــي ال ميكــن 

أن تكــون مركــزا لتحقيــق العدالــة للمقدســي”.

ــة  ــات القانوني ــم االحتياج ــى دع ــا عل ــاف، »عملن وأض
لألحيــاء املهــددة بالتهجيــر، مــن خــالل توفيــر مــا أمكن 
ــي  ــاز القانون ــاء اجله ــذب ادع ــف ك ــق تكش ــن وثائ م
ــا  ــا، وم ــة وغيره ــول امللكي ــرائيلي ح ــي االس والسياس
ــه  يحتاجــه املقدســي اآلن هــو دعــم أوســع الحتياجات

اخملتلفــة مبــا يعــزز صمــوده ورباطــه”.

وثمــن الرويضــي »ربــاط أهــل القــدس ووقفتهــم التــي 
ــي  ــل الدول ــام والتفاع ــى االهتم ــدس إل ــت الق أوصل
وفهــم ممارســات إســرائيل العنصريــة وكشــف وجههــا 
احلقيقــي كدولــة ابرتهايــد متــارس العنصريــة فــي 
القــدس، مــن خــالل تشــريعات وسياســات تســتهدف 
مظاهــر  كل  علــى  والتضييــق  والتهجيــر  الطــرد 

ــاة”.70 احلي

الغضنفــر أبــو عطــوان وعائلتــه يحيــون أبنــاء شــعبنا 
ــذي  ــم ال ــى الدع ــس عل ــها الرئي ــى رأس ــادة وعل والقي

ــه تلقــاه خــالل إضراب

70  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه  ــوان وعائلت ــو عط ــر أب ــرر الغضنف ــير احمل ــه األس  وج
الشــكر لــكل مــن وقــف بجانبــه أثنــاء فتــرة خوضــه 
ــني. ــن شــهرين متواصل ــر م ــن الطعــام ألكث اإلضــراب ع

وقــال الغضنفــر، فــي حديــث لبرنامــج » ملــف اليــوم« 
عبــر تلفزيــون فلســطني، »أحمــد اهلل علــى نيــل 
ــا،  ــدة 65 يوم ــه مل ــذي خضت ــراب ال ــد اإلض ــة بع احلري
ــدى  ــعب يتح ــا ش ــة، لكنن ــة صعب ــت مرحل ــم كان نع
ــكر  ــا الش ــة«، موجه ــل احلري ــل ني ــن أج ــاب م الصع
للرئيــس محمــود عبــاس وللقيــادة وأبنــاء شــعبنا فــي 
كافــة أماكــن تواجدهــم، وإلــى جميــع األســرى، وإلــى 
وســائل اإلعــالم اخملتلفــة، خاصــة تلفزيــون فلســطني، 
ــي  ــود الت ــى اجله ــام، عل ــكل ع ــمي بش ــالم الرس واإلع

ــوده. ــم صم ــالته ودع ــر رس ــار نش ــي إط ــت ف بذل

وحــذر الغضنفــر، األســرى مــن التفــاف حكومــة 
ــألة  ــر مس ــال اإلداري، عب ــف االعتق ــى وق ــالل عل االحت
جتميــد االعتقــال اإلداري، وأن يتحلــوا بالصبــر والعزميــة 

ــتقالل. ــة واالس ــل احلري ــى ني حت

ــير  ــقيقة األس ــوان ش ــو عط ــر أب ــدت بنازي ــا، أك بدوره
الغضنفــر، أهميــة الدعــم الــذي قدمــه الرئيــس 
ــالة  ــل رس ــن أوص ــادة، وكل م ــاس والقي ــود عب محم
ــناد  ــم واإلس ــة أن الدع ــم، الفت ــى العال ــقيقها إل ش
ــت  ــه وكان ــن معنويات ــر رفع م ــاه الغضنف ــذي تلق ال
تزيــده تصميمــا وإصــرارا علــى مواصلــة املعركــة التــي 

ــا. ــر فيه انتص

ــة  ــل اخملتلف ــة التفاصي ــى أن أهمي ــر إل ــارت بنازي وأش
تؤثــر علــى األســرى وذويهــم، مؤكــدة ضــرورة اســتمرار 
ــر وتســليط الضــوء علــى األســرى  ــام الكبي االهتم
الفلســطينيني وإيصــال ملفهــم إلــى احملاكــم الدوليــة، 
وقالــت:« نحــن علــى أعتــاب نصــر، وهــذا لــن يتحقــق 

ــرانا”. ــة أس إال بحري

ــير،  ــال األس ــوان، خ ــو عط ــذ أب ــد منق ــه، أك ــن جانب م
اهتمــام الغضنفــر بقضيــة األســرى والــذي كان يطالب 
بتوجيــه االهتمــام والدعــم لكافــة األســرى، وكان يــرى 
نفســه مــن خــالل إخوانــه األســرى وليــس مــن خــالل 
ملحمتــه األســطورية فقــط، واســتطاع إيصــال صوتــه 

لكافــة أحــرار العالــم فــي ســبيل نيــل احلريــة.

ــر نفســه وســيطا  ــى أن الغضنفــر كان يعتب ولفــت إل
بــني جســم األســرى بشــكل عــام وبــني العالــم، مــن 
أجــل تســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى معاناتهــم 
فــي ســجون االحتــالل، والتــي هــي بديــل ألعــواد 
ــوت  ــه امل ــع في ــكان يصن ــن م ــارة ع ــي عب ــانق وه املش
واملــرض، مشــيرا إلــى أن الغضنفــر رفــع صوتــه عاليــا 

عبــر تلفزيــون فلســطني ليقــول »التفتــوا إلــى إخوانــي 
ــال  ــتطيعوا إيص ــن يس ــن ل ــاك اآلالف مم ــرى، فهن األس

ــم”.71 صوته

48 مستوطنا يقتحمون األقصى

 اقتحــم مســتوطنون، اليــوم األحــد، املســجد األقصــى 
املبــارك، بحراســة مشــددة مــن شــرطة االحتــالل 

ــرائيلي. اإلس

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس احملتلــة، بــأن 
ــة  ــاب املغارب ــر ب ــى عب ــوا األقص ــتوطنا اقتحم 84 مس
ــى شــكل مجموعــات، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية  عل
 فــي باحاتــه، إلــى أن غــادروه من جهــة باب السلســلة.72

للســكان  املتحــدة  األمم  وصنــدوق  ”اإلحصــاء« 
يســتعرضان أوضــاع الســكان فــي فلســطني ملناســبة 

اليــوم العاملــي للســكان

ــاء  ــة النس ــى صح ــاظ عل ــعار “احلف ــت ش حت
ــد- 91” ــن كوفي ــد م ــن باحل ــات وحقوقه والفتي

ــطيني،  ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــتعرض اجله اس
وصنــدوق األمم املتحــدة، أوضــاع الســكان فــي فلســطني 

ــوم العاملــي للســكان. ملناســبة الي

وجــاء فــي بيــان صحفــي أصــدره اجلهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني، وصنــدوق األمم املتحــدة لهــذه 
ــوم  ــل بالي ــم يحتف ــد، ان العال ــوم األح ــبة، الي املناس
العاملــي للســكان ســنويا فــي احلــادي عشــر مــن متــوز 
منــذ عــام 1990، وذلــك لتعزيز الوعــي بقضايا الســكان 
وعالقتــه بالبيئــة والتنميــة، ونظــرا ملــا ســببته جائحــة 
»كورونــا« مــن تداعيــات وخســائر فادحــة للــدول 
ولتأثيــره املباشــر علــى النســاء والفتيــات كونهــن أكثر 
ــل  ــم يحتف ــاف ان العال ــروس. وأض ــر الفي ــا خملاط تعرض
ــاظ  ــعار »احلف ــت ش ــام حت ــذا الع ــبة له ــذه املناس به
علــى صحــة النســاء والفتيــات وحقوقهــن باحلــد مــن 

ــد- 19«. كوفي

حوالــي 8.31 مليــون فلســطيني في فلســطن 
ــتات التاريخية والش

بنــاء علــى التقديــرات الســكانية التــي أعدهــا اجلهــاز 
ــي 13.8  ــاك حوال ــطيني، هن ــاء الفلس ــزي لإلحص املرك
مليــون فلســطيني فــي العالــم منتصــف عــام 2021 
منهــم نحــو 5.23 مليــون فلســطيني فــي دولــة 

71  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
72  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فلســطني، 2.66 مليــون ذكــر و2.57 مليــون أنثــى. فبلــغ 
ــي 3.12  ــدر حوال ــة املق ــة الغربي ــكان الضف ــدد س ع
مليــون نســمة، منهــم 1.59 مليــون ذكــر و1.53 مليــون 
ــس  ــزة لنف ــاع غ ــكان قط ــدد س ــدر ع ــا ق ــى، بينم أنث
العــام بحوالــي 2.11 مليــون نســمة، منهــم 1.07 

ــى. ــون أنث ــر و1.04 ملي ــون ذك ملي

ــث  ــن ثل ــر م ــي وأكث ــطيني فت ــع الفلس اجملتم
ــنة ــكانه دون 51 س س

تقــدر نســبة األفراد فــي الفئــة العمريـــة )0-14 ســنة( 
فــي منتصــف العــام 2021 بحوالــي 38% مــن مجمــل 
ــة  ــي الضف ــواقع 36% ف ــطني، بـ ــي فلس ــكان فـ الس
ــاض  ــظ انخف ــزة. ويالح ــاع غ ــي قط ــة و41% ف الغربي
نســبة األفــراد الذيــن تبلــغ أعمارهــم )65 ســنة فأكثــر( 
حيــث قــدرت نســبتهم فــي منتصــف عــام 2021 
ــة  ــي الضف ــع 4% ف ــطني، بواق ــي فلس ــي 3% ف بحوال

ــزة. ــاع غ ــي قط ــة و3% ف الغربي

ــاع  ــي قط ــة ف ــام مرتفع ــد خ ــدالت موالي مع
ــة ــة الغربي ــي الضف ــا ف ــزة عنه غ

تشــير اإلســقاطات الســكانية إلــى أن معــدل املواليــد 
ــكل 1000  ــود ل ــطني بلــغ 29.5 مول ــي فلس ــام ف اخل
مــن الســكان عــام 2021 حيــث بلــغ هــذا املعــدل فــي 
ــزة.  ــاع غ ــي قط ــل 32.9 ف ــة 27.2 مقاب ــة الغربي الضف
مــن جانــب آخــر بلــغ معــدل الوفيــات اخلــام املقــدرة في 
ــكان  ــن الس ــكل 1000 م ــاة ل ــة وف ــطني 3.7 حال فلس
عــام 2021، فبلــغ فــي الضفــة الغربيــة 3.9 مقابــل 3.4 

فــي قطــاع غــزة.

انخفاض في معدالت اخلصوبة

انخفــض معــدل اخلصوبــة الكليــة خــالل الفتــرة 
ــود  ــة مــع 4.6 مول ــود، مقارن ــى 3.8 مول )2017-2019( إل
ــي  ــدل ف ــذا املع ــغ ه ــرة )1999-2003(؛ فبل ــالل الفت خ
ــي  ــود ف ــل 3.9 مول ــود مقاب ــة 3.8 مول ــة الغربي الضف
قطــاع غــزة. مــن جانــب آخــر بلــغ معــدل اخلصوبــة فــي 
ــي  ــود ف ــل 4.4 مول ــود مقاب ــة 3.8 مول ــق احلضري املناط

ــطينية. ــات الفلس ــي اخمليم ــود ف ــف و3.5 مول الري

لديهــن  فلســطن  فــي  النســاء  مــن   %31
األســرة لتنظيــم  ملبــاة  غيــر  حاجــات 

أشــارت بيانات املســح العنقــودي 2019-2020 أن نســبة 
النســاء فــي الفئــة العمريــة 15-49 عامــا واملتزوجــات 
ــدة  ــي املباع ــنب ف ــاب ويرغ ــى اإلجن ــادرات عل ــاً والق حالي
بــني األحمــال أو احلــّد من عــدد األطفــال وال يســتخدمن 

أي وســيلة لتنظيــم األســرة فــي فلســطني قــد بلغــت 
13%، فــي حــني بلغــت فــي الضفــة الغربيــة %14 

مقابــل 12% فــي قطــاع غــزة.

95% مــن النســاء فــي فلســطن تلقــن رعايــة صحية 
ــوالدة قبل ال

ــى أن  ــات املســح العنقــودي 2019-2020 إل أشــارت بيان
95% مــن النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بــني 49-15 
ــل  ــى األق ــرات عل ــع م ــني أرب ــطني تلق ــي فلس ــا ف عاًم
ــة  ــدم رعاي ــل مق ــن قب ــوالدة م ــل ال ــة قب ــة صحي رعاي
ــس  ــي نف ــاء ف ــن النس ــل، و73% م ــاء احلم ــة أثن صحي
ــر  ــرات أو أكث ــي م ــة ثمان ــة صحي ــني رعاي ــر تلق العم

ــاء احلمــل. أثن

مزيدا من االنخفاض في متوسط حجم األسرة

ــرات املبنيــة علــى نتائــج مســح القــوى  تشــير التقدي
العاملــة عــام 2020 والتعداد العام للســكان واملســاكن 
ــم  ــط حج ــي متوس ــاض ف ــى انخف ــآت 2017 إل واملنش
ــث  ــام 2007، حي ــة بع ــطني مقارن ــي فلس ــرة ف األس
انخفــض متوســط حجــم األســرة إلــى 5.1 فــرد عــام 
ــة بـــ5.8 فــرد عــام 2007. مــن جانــب آخــر  2020 مقارن
انخفــض هــذا املتوســط فــي الضفــة الغربيــة إلــى 4.7 
فــرد عــام 2020 مقارنــة مــع 5.5 فــرد عــام 2007، وفــي 
قطــاع غــزة انخفــض متوســط حجــم األســرة إلــى 5.7 
فــرد فــي العــام 2020 مقارنــة مــع 6.5 فــي العــام 2007.

أسرة من بن كل 10 أسر ترأسها امرأة

ــى أن  ــة 2020، إل ــوى العامل ــح الق ــج مس ــير نتائ تش
ــاث فــي فلســطني، بواقــع  11% مــن األســر ترأســها إن

ــزة. ــاع غ ــي قط ــة و9% ف ــة الغربي ــي الضف 12% ف

معدالت أمية منخفضة في فلسطن

ــام 2020  ــة لع ــوى العامل ــح الق ــات مس ــارت بيان أش
إلــى أن معــدل األميــة بــني األفــراد الذيــن أعمارهــم 15 
ســنة فأكثــر فــي فلســطني بلغــت 2.5%، وتفــاوت هــذا 
ــت  ــاث، فبلغ ــور واإلن ــني الذك ــر ب ــكل كبي ــدل بش املع
ــاث %3.8. ــني اإلن ــني الذكــور 1.2%، فــي حــني بلغــت ب ب

حوالــي ربــع املشــاركن فــي القــوى العاملــة عاطلــون 
عــن العمــل

تشــير البيانــات إلــى أن معــدل البطالــة من املشــاركني 
ــي  ــغ 26% ف ــام 2020 بل ــي الع ــة ف ــوى العامل ــي الق ف
فلســطني، بواقــع 16% فــي الضفــة الغربيــة و%47 
ــي  ــة ف ــدل البطال ــل مع ــا وص ــزة. كم ــاع غ ــي قط ف
فلســطني بــني اإلنــاث املشــاركات فــي القــوى العاملــة 
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ــي  ــاركني ف ــور املش ــني الذك ــل 23% ب ــى 40% مقاب إل
ــة. ــوى العامل الق

حوالــي 80% مــن األســر الفلســطينية لديهــا خدمــة 
انترنــت فــي البيــت

أظهــرت نتائــج املســح االســري لتكنولوجيــا املعلومات 
فــي  األســر  مــن   %80 أن   ،2019 لعــام  واالتصــاالت 
فلســطني لديهــا اتصــال باإلنترنــت فــي البيــت، بواقــع 
84% فــي الضفــة الغربيــة، و73% فــي قطــاع غــزة. فــي 
ــن  ــر الذي حــني بلغــت نســبة األفــراد 10 ســنوات فأكث
اســتخدموا االنترنــت مــن أي مــكان 71% فــي فلســطني 
ــاع  ــي قط ــة و65% ف ــة الغربي ــي الضف ــع 74% ف بواق
ــت  ــتخدمني لالنترن ــبة املس ــت نس ــث بلغ ــزة، حي غ
ــرت  ــا أظه ــاث. كم ــل 69% لإلن ــور 72% مقاب ــني الذك ب
ــاال  ــا نق ــك هاتف ــي متتل ــر الت ــبة األس ــج أن نس النتائ
ذكيــا واحــدا أو أكثــر فــي فلســطني بلغــت 86% بواقــع 
91% فــي الضفــة الغربيــة و78% فــي قطــاع غــزة. أمــا 
علــى صعيــد نســبة األفــراد 10 ســنوات فأكثــر الذيــن 
ــي  ــت 75% ف ــد بلغ ــاال فق ــا نق ــا خلوي ــون هاتف ميتلك
فلســطني، بواقــع 82% فــي الضفــة الغربيــة و64% فــي 
قطــاع غــزة، وعلــى صعيــد اجلنــس فقــد بلغــت هــذه 

ــاث %71. ــني اإلن ــور 79% وب ــني الذك ــبة ب النس

29% مــن األســر التــي أصيــب فــرد منهــا علــى األقــل 
بفيــروس كوفيــد– 19 تعرضــوا للتنمــر

مــن   %85 أن   19 كوفيــد-  مســح  نتائــج  أظهــرت 
األســر الفلســطينية ابــدت عــن قلقهــا مــن اإلصابــة 
ــراً  ــا كبي ــا 35% كان قلقه ــد- 19 )منه ــروس كوفي بفاي
مــن اإلصابــة(، علمــا بــأن 15% مــن األســر أكــدوا إصابــة 
ــد– 19، و%29  ــروس كوفي ــل بفاي ــى األق ــا عل ــرد منه ف
مــن األســر التــي أصيــب فــرد منهــا علــى األقــل أكــدوا 

ــر. ــني للتنم ــا املصاب ــرض أفراده تع

أقــل مــن نصــف املصابــن بالفيــروس قامــوا مبراجعــة 
مركــز صحــي مختــص بفيــروس كوفيــد– 19

اإلصابــة  حالــة  املتخــذة  للتدابيــر  بالنســبة  أمــا 
بفيــروس كوفيــد– 19، فقــد بينــت النتائــج أن %96 
ــي، و%80  ــر املنزل ــزام باحلج ــوا بااللت ــني قام ــن املصاب م
ــط  ــة فق ــادات حيوي ــات/ مض ــاول فيتامين ــوا بتن قام
دون الرجــوع إلــى أي مركــز صحــي، و83% قامــوا بتنــاول 
أعشــاب طبيــة فقــط دون الرجــوع الــى أي مركــز 
صحــي، و29% قامــوا مبراجعــة مركــز صحــي عــام غيــر 
ــة  ــوا مبراجع ــد- 19، و48% قام ــروس كوفي ــص بفي مخت

ــد- 19. ــروس كوفي ــص بفي ــي مخت ــز صح مرك

29% مــن املصابــن بالفيــروس انتقلــت لهــم العــدوى 
بســبب زيــارة األهــل واألصدقــاء

مــن   %29 أن   19- كوفيــد  مســح  نتائــج  أظهــرت 
املصابــني بفايــروس كوفيــد– 19 انتقلــت لهــم العــدوى 
ــل،  ــن العم ــاء، و22% م ــل واألصدق ــارة األه ــبب زي بس
ــن  ــزاء، و9% م ــت ع ــاف/ بي ــة زف ــور حفل ــن حض 10% م
املستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة 7% مــن 
اجلامعــات واملــدارس. فــي املقابــل 18% مــن املصابــني ال 
يعرفــون املــكان الــذي انتقلــت لهــم أو ألفــراد أســرتهم 

ــد– 19. ــروس كوفي ــدوى بفي ــني الع املصاب

فــي ســياق متصــل أشــارت بيانــات مســح أثــر كوفيــد- 
ــر  ــة لألس ــة واالقتصادي ــروف االجتماعي ــى الظ 19 عل
الفلســطينية إلــى أن 21% مــن النســاء احلوامــل كــن 
بحاجــة للحصــول علــى خدمــة صحيــة أثنــاء احلمــل 
ولــم يتمكــن مــن ذلــك بســبب اجلائحــة خــالل الفتــرة 
املمتــدة 3/5/-2020/5/25، و9% مــن النســاء لــم يتلقــني 

رعايــة صحيــة بعــد الــوالدة خــالل الفتــرة نفســها.73

االســتياء:  مــن  األراضــي  علــى  للحفــاظ 
البــدء بتســجيل 001 معاملــة حصــر إرث فــي 

ســلفيت

األحــد،  اليــوم  الشــرعية،  بديــا  محكمــة  بــدأت 
ــر إرث  ــة حص ــى 100 معامل ــد عل ــا يزي ــجيل م بتس
ــن  ــا م ــتيالء عليه ــددة باالس ــي امله ــاب األراض ألصح
ــر  ــي دي ــي بلدت ــالل اإلســرائيلي ف ــل ســلطات االحت قب

ــلفيت. ــرب س ــان غ ــي حس ــراوة بن ــتيا وق اس

ــرعيتني  ــا الش ــلفيت وبدي ــي س ــس محكمت ــال رئي وق
ــن  ــاز م ــه وبإيع ــا«: إن ــري لـ«وف ــب صب ــي طال القاض
قاضــي قضــاة فلســطني، مستشــار الرئيــس للشــؤون 
الدينيــة والعالقــات اإلســالمية محمــود الهبــاش، 
ــا  ــة بدي ــي محكم ــوارئ ف ــة الط ــن حال ــالن ع مت اإلع
الشــرعية لتســجيل األراضــي املهــددة باالســتيالء 
عليهــا فــي كلتــا البلدتــني مبســاحة تتجــاوز 8500 دومن، 
ــة  ــاعة الثامن ــذ الس ــف العمل من ــر تكثي ــك عب وذل

ــال. ــرة لي ــاعة العاش ــى الس ــا، وحت صباح

وأضــاف أن هــذه اخلطــوة تأتــي للحفــاظ علــى أراضــي 
ومتاشــيا  ووطنــي،  دينــي  منطلــق  مــن  املواطنــني 
ــى  ــاظ عل ــي احلف ــاس ف ــود عب ــس محم ــة الرئي مع رؤي

األرض، وتســجيلها بأســماء أصحابهــا.

اإلســرائيلي  االحتــالل  أن ســلطات  بالذكــر  اجلديــر 
أعلنــت مؤخــرا عــن االســتيالء علــى أراضــي املواطنــني 
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فــي بلدتــي قــراوة بنــي حســان وديــر اســتيا مبســاحة 
تتجــاوز 8500 دومن، مــن أجــل توســعة مســتوطنتي 
»يكيــر« و«نوفيــم« املقامتــني علــى أراضــي املواطنــني، 

ــراض.74 ــا لالعت ــم 20 يوم وأمهلته

ــة جمــع شــمل األســر  ــة: نواصــل طــرح قضي اخلارجي
ــي ــتوى الدول ــى املس ــطينية عل الفلس

 قــال املستشــار السياســي لوزيــر اخلارجيــة واملغتربــني 
ــة  ــة دول ــر بعث ــوزارة وعب ــك، إن ال ــد الدي ــفير أحم الس
ــع  ــة جم ــرح قضي ــل ط ــف تواص ــي جني ــطني ف فلس
شــمل األســر الفلســطينية مــن جديــد على املســتوى 
الدولــي، وذلــك فــي اطــار دعــم اجلهــود التــي تبذلهــا 

ــة فــي هــذا اخلصــوص. ــة الشــؤون املدني هيئ

وأوضــح الديــك فــي بيــان صحفــي صــدر عــن الــوزارة، 
اليــوم األحــد، أن هــذه القضيــة قــد أثيــرت فــي كلمــة 
ــدة  ــدى األمم املتح ــطني ل ــة فلس ــم لدول ــدوب الدائ املن
ــة  ــي جلس ــة ف ــم خريش ــفير إبراهي ــف الس ــي جني ف
ــة حقــوق  مجلــس حقــوق االنســان مؤخــرا، حــول حال

ــة. االنســان فــي األراضــي الفلســطينية احملتل

ــى أن كلمــة الســفير  ــك إل وبهــذا الصــدد، أشــار الدي
خريشــة تطرّقــت إلــى ضــرورة انهــاء معاناة آالف األســر 
الفلســطينية صاحبــة احلــق فــي »لــم الشــمل«، 
ــتات،  ــي الش ــن، أم ف ــي الوط ــة ف ــت مقيم ــواء أكان س
ــكل  ــا بش ــالل حترمه ــلطات االحت ــت س ــا زال ــي م والت
تعســفي وغيــر قانونــي مــن العيــش فــي الوطــن حتــت 
ــن  ــوة م ــا بالق ــماح له ــض الس ــد، وترف ــقف واح س
ممارســة حقهــا فــي املواطنــة فــي وطنهــا وفــي العمــل 

ــة. ــل واحلرك والتنق

ــذا  ــح ه ــى فض ــل عل ــل العم ــوزارة تواص ــد أن ال واك
االنتهــاك اجلســيم، وتســليط الضــوء عليــه علــى 
األمم  مســتوى  وعلــى  كافــة،  الدوليــة  املســتويات 
ومنظماتهــا  ومجالســها،  وهيئاتهــا،  املتحــدة، 
املتخصصــة، وفــي مقدمتهــا مجلــس حقوق االنســان، 
ــڤ  ــي جني ــطني ف ــة فلس ــة دول ــتقوم بعث ــث س بحي
باســتكمال نشــاطها فــي هــذا اجملــال، واثارتهــا لهــذه 
القضيــة االنســانية بامتيــاز، ســواء عبــر طلــب عقــد 
جلســات اســتماع خاصــة او انشــطة تركــز علــى هــذه 
ــذا  ــطيني به ــرار فلس ــروع ق ــدمي مش ــة، او تق القضي

ــب.75 ــت املناس ــي الوق ــأن ف الش

74  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عمــان: مركــز احلســن يطلــق حملــة ملســاندة 
مرضــى الســرطان فــي غــزة

ــة  ــي األردن، حمل ــرطان ف ــني للس ــز احلس ــق مرك أطل
تهــدف إلــى مســاعدة أبنــاء شــعبنا فــي قطــاع غــزة، 
ــون مــن املــرض األخطــر، واالكتشــاف املبكــر  مــن يعان

لــه.

ــاندة  ــبت، ملس ــوم الس ــه، الي ــان ل ــي بي ــز ف ــا املرك ودع
ــن  ــزة، م ــي غ ــعبنا ف ــاء ش ــن أبن ــرطان م ــى الس مرض
يعانــون تبعــات احلــرب، وآالم الســرطان، وحتديــات عديدة 

بســبب احلصــار.

وأضــاف »فــي غــزة، يتأخــر تشــخيص مريض الســرطان، 
ويتأخــر العــالج بعــد التشــخيص، وفــي بعــض احلــاالت 

قــد ال يتوفــر العــالج أبــدا.”

واكــد املركــز أنــه »ال ميكننــا الوقــوف مكتوفــي األيــدي. 
ــا منــح مرضــى الســرطان فــي غــزة  بعطائكــم ميكنن
فرصــة العــالج فــي مركــز احلســني للســرطان، وتأمــني 
إقامتهــم بالقــرب مــن املركــز لتوفيــر العنايــة لهــم”.76

االثنن 2021/7/12 

قنــاة كان: توســيع املشــاورات حــول أمــوال 
املنحــة القطريــة

 كشــفت قنــاة »كان« العبريــة، عــن توســيع املشــاورات 
ــرائيل  ــي إس ــيني ف ــادة السياس ــني الق ــات ب واملباحث

ــى قطــاع غــزة . ــة إل بشــأن إدخــال املنحــة القطري

وأوضحــت القنــاة أنــه خــالل اجتمــاع للمجلس الــوزراي 
املُصّغــر » الكابينــت«، تلقــى الــوزراء اإلســرائيليون 
حتديثــات فيمــا يتعلــق بأمــوال املنحــة القطريــة 

ــدة. اجلدي

ــاورات  ــرة املش ــيع دائ ــرّ توس ــت أق ــت أن الكابين وتابع
بشــأن املنحــة القطريــة، مشــددةً فــي الوقــت نفســه 
ــى اآلن”. ــل حت ــكل كام ــا بش ــاق عليه ــدم االتف ــى »ع عل

كمــا وأوضــح الكابينــت أن وفــداً إســرائيلياً ســينطلق 
للقاهــرة لبحــث وضــع خطــة لتهدئــة طويلــة األمــد 
ــرى  ــة األس ــث قضي ــة لبح ــزة، باإلضاف ــاع غ ــع قط م

ــدى حركــة حمــاس فــي غــزة. اإلســرائيليني ل

أميركيــاً  توافقــاً  هنــاك  إن  »والــال«  موقــع  وقــال 
إســرائيلياً علــى نقــل املنحــة القطريــة وتوزيعهــا عبــر 
األمم املتحــدة، ال مــن خــالل حكومــة حركــة حمــاس فــي 
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ــاع77. القط

ــة  ــوال املقاص ــرائيل الم ــاع اس ــتية: اقتط اش
ــب ــي صع ــف مال ــي موق ــا ف يضعن

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، ان خصــم االحتــالل 
ــراء  ــو إج ــة، ه ــوال املقاص ــن أم ــيقل م ــون ش 597 ملي
غيــر قانونــي يتنافــى مــع االتفاقيــات املوقّعــة ويشــكّل 
العالــم  دول  مطالًبــا  الدوليــة،  للقوانــني  انتهــاكًا 

ــرة. ــات اجلائ ــك االقتطاع ــف تل ــل لوق بالتدخ

وقــال اشــتية فــي كلمتــه مبســتهل جلســة مجلــس 
ــس  ــة اجملل ــني، إن مصادق ــوم االثن ــوزراء الـــ 117، الي ال
اإلســرائيلي املصغر«الكابينــت« أمــس علــى خصم 597 
مليــون شــيقل مــن أمــوال املقاصــة، تبــدأ باقتطاعــات 
تصــل الــى 50 مليــون شــيقل شــهريًا ابتــداء مــن األول 
ــر  ــاه أُس ــا جت ــة التزامن ــبب مواصل ــل، بس ــن آب املقب م
ــر  ــراًء غي ــا إج ــى، نعتبره ــرى واجلرح ــهداء واألس الش
ــكّل  ــة، ويش ــات املوقّع ــع االتفاقي ــى م ــي يتناف قانون
انتهــاكًا للقوانــني الدوليــة، ونطالــب دول العالــم 
بالتدخــل لوقــف تلــك االقتطاعــات اجلائــرة، وســندرس 

ــزم مــن إجــراءات ملواجهــة هــذا القــرار. اتخــاذ مــا يل

ــبب  ــرائيل بس ــه اس ــا خصمت ــوع م ــاف أن مجم وأض
ــام 2019  ــذ ع ــهداء من ــرى والش ــاه األس ــا جت التزامن
وحتــى اليــوم حوالــي 851 مليــون شــيقل واآلن ســيتم 

ــهريًا. ــيقل ش ــون ش ــاع 51 ملي اقتط

وتابــع اشــتية: »إن هــذا األمــر يضعنــا فــي موقــف مالي 
صعــب، خاصــة وأن أمــوال املانحــني لــم يصــرف منهــا 
شــيء هــذا العــام، ونحــن مســتمرون فــي متويــل قطــاع 
ــا  ــا جتــاه أهلن ــا منّ غــزة والقــدس واملنطقــة )ج( التزاًم
وحفاًظــا علــى مشــروعنا الوطنــي ودولتنــا فلســطني. 
ومــن أجــل اإليفــاء بالتزاماتنــا نضطــر لالقتــراض مــن 

البنــوك، وهــذا وضــع غيــر طبيعــي وغيــر مســتدام.

ــون  ــم لنك ــق أمامك ــذه احلقائ ــع ه ــي أض ــال: »إنن وق
ــع”. ــذا الوض ــام ه ــؤولني أم ــا مس مًع

فــي ســياق آخر، رحــب رئيــس الــوزراء باملبــادرات الوطنية 
ــدة  ــى الوح ــرص عل ــًدا احل ــوار، مؤك ــو للح ــي تدع الت
ــي نعيشــها مــن  ــة الت ــة الراهن ــة إلنهــاء احلال الوطني
ــا  ــى هدفن ــي عل ــد أن نُبق ــال: »نري ــره، وق ــام وغي انقس
ــه  ــالل وإجراءات ــدي لالحت ــتمرار التص ــو اس ــد وه الواح
 مــن خــالل وحــدة الصــف، وتعزيــز جبهتنــا الداخليــة”.

وأضــاف أن االنتخابــات هــي أهــم مدخــل لنــا، ولنعمــل 
جميًعــا علــى إلــزام اســرائيل بالســماح بإجرائهــا فــي 
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مدينــة القــدس، وبقيــة أراضــي فلســطني، حســب مــا 
نــص عليــه االتفــاق.

ــش  ــراء تفتي ــكو إج ــة اليونس ــتية منظم ــب اش وطال
ــت  ــات حت ــن حفري ــرائيل م ــه إس ــوم ب ــا تق ــى م عل
ــا  ــف م ــى وق ــل عل ــارك، والعم ــى املب ــجد األقص املس
تعتــزم دائــرة اآلثــار االســرائيلية القيــام بــه مــن 
ــط  ــفل حائ ــع أس ــق الواق ــي النف ــدة ف ــعة جدي توس
ــهابي«  ــوش الش ــفل »ح ــى أس ــد إل ــق ميت ــراق بعم الب
ــى فتحــة  ــاب اجمللــس«، وصــوال ال و«حمــام العــني« و«ب
ــة  ــي منطق ــة ف ــة الواقع ــة الغربي ــن اجله ــق م النف
ــاق  ــر باألنف ــة احلف ــة ملواصل ــة، إضاف ــة العمري املدرس
ــن  ــل، وم ــاب اخللي ــاه ب ــة باجت ــور األموي ــفل القص أس

ــي. ــى املروان ــاه املصل ــلوان باجت ــة س منطق

ــا  ــماح مل ــرار الس ــرة لتك ــات اخلطي ــن التداعي ــذّر م وح
يســمى »نســاء ألجــل الهيــكل« بإقامــة طقــوس 

ــارك. ــى املب ــجد االقص ــاحات املس ــي س ــة ف تلمودي

وفــي ملــف »فيــروس كورونــا«، قــال اشــتية إنــه »فــي 
ــورة  ــدة املتح ــالالت اجلدي ــي املتسارعللس ــوء التفش ض
ــي  ــم، والت ــن دول العال ــد م ــي العدي ــروس ف ــن الفي ع
ــر  ــراءات وتدابي ــرض إج ــادة ف ــى إع ــدول إل دفعتتلكال
ــن  ــد م ــور اجلدي ــه املتح ــا أحدث ــبب م ــة، بس احترازي
األنظمــة  والوفيات،دفعــت  اإلصابــات  فــي  ارتفــاع 
الصحيــة لــدى تلــك الــدول الــى حافــة اخلطــر، ورغــم 
التراجــع الكبيــر ألَعــداد اإلصابــات، وانخفــاض الوفيــات 
إلــى مســتوى الصفــر فــي فلســطني، فإننــي أدعوكــم 
ــة،  ــر الوقائي ــد بالتدابي ــي التقي ــي ف ــدم التراخ ــى ع إل
ومراعــاة التباعــد االجتماعــي درًءا لتفشــي املــرض، 
ــا”. ــا وأهلن ــالمة مجتمعن ــالمتكم، وس ــى س ــا عل وحرًص

ــرار  ــدة ج ــيرة خال ــة األس ــوزراء املناضل ــس ال ــزّا رئي وع
ــراج  ــالل باإلف ــلطات االحت ــا س ــا، مطالًب ــاة ابنته بوف
ــاني  ــق انس ــذا ح ــا »وه ــازة ابنته ــور جن ــا حلض عنه

ــانية”. ــراف اإلنس ــون واألع ــه القان ضمن

ــو جيــش مواصلــة  ــر نصــري أب كمــا رحــب بقــرار الوزي
عملــه وزيــرًا للعمــل فــي احلكومــة بصفتــه شــخصية 

وكفــاءة وطنيــة.

ــة  ــاع الصحي ــوم، األوض ــوزراء الي ــس ال ــش مجل ويناق
واملاليــة والسياســية، وكذلــك تنظيــم أوضــاع الفلــل 
ــم  ــي يت ــرى والت ــن أخ ــة وأماك ــا والنّصاري ــي أريح ف
ــة  ــا ملعاجل ــع نظاًم ــوف نض ــط، وس ــا دون ضواب تأجيره

ــة78. ــذه القضي ه
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وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي: الظــروف غيــر 
مواتيــة لتحقيــق حــل الدولتــن

ــوم  ــد، الي ــر لبي ــرائيلي، يائي ــة اإلس ــر اخلارجي ــال وزي ق
اإلثنــني، لنظرائــه فــي االحتــاد األوروبــّي، إنــه ال »إمكانية« 
فــي الوقــت احلالــّي، حلــّل الدولتــني، مؤكــدا أن إســرائيل 

ســتفعل مــا هــو ضــروري »للدفــاع عــن نفســها”.

ــمّي  ــدث رس ــي ح ــد ف ــاركة لبي ــالل مش ــك خ ــاء ذل ج
ــي  ــي ف ــاد األوروب ــي االحت ــة ف ــؤون اخلارجي ــس الش جملل
ــة بروكســل، قــال خاللــه: »ليــس  العاصمــة البلجيكّي
ــاف  ــه أض ــر أن ــني«، غي ــل الدولت ــد ح ــي أؤي ــرّا أنن س

ــا”. ــن حالي ــر ممك ــذا غي ــف ه ــتدركًا: »لألس مس

كمــا التقــى لبيــد، املمثــل األعلــى للسياســة اخلارجية 
فــي االحتــاد األوروبــي، جوزيــب بوريل.

وتابــع لبيــد: »ال ميكــن أن يُطلــب منــا بنــاء تهديــد آخــر 
علــى حياتنــا بأيدينــا«، علــى حــّد تعبيــره.

وتطــرّق لبيــد خــالل حديثــه إلــى أمــن إســرائيل، قائــال: 
ــاع  ــه للدف ــب فعل ــا يتوّج ــرائيل كل م ــتفعل إس »س

عــن نفســها”.

وأضــاف: »أريــد أن أســمع رأيكــم بقلــب مفتــوح، لكــن 
ــي  ــوار ف ــذا احل ــذ ه ــع أن يأخ ــِة توقُّ ــن املبالغ ــس م لي

ــوم”. ــرّض للهج ــي( يتع ــي )دولت ــار، أن منزل االعتب

ــد  ــع لبي ــاء جم ــن لق ــد م ــوم واح ــد ي ــك بع ــي ذل يأت
فــي  شــكري،  ســامح  املصــرّي،  اخلارجيــة  بوزيــر 
العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، لبحــث »اجلمــود بــني 

واإلســرائيليني”. الفلســطينيني 

وبحســب مــا أوردت وكالــة األنبــاء املصريــة الرســمية، 
أمــس األحــد، فقــد »أكــد وزيــر اخلارجيــة 

صــور: االحتــالل يُصــادر عيــادة صحيــة متنقلــة جنــوب 
اخلليــل

صــادرت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم   
االثنــني، عيــادة صحيــة متنقلــة فــي منطقــة أم قصــة 
شــرق مدينــة يطــا جنــوب مدينــة اخلليــل، بحجــة عدم 

وجــود ترخيــص مــن اجلهــات االســرائيلية.

ــو 1200  ــدم نح ــادة تخ ــإن العي ــني ف ــب املواطن وبحس
اجملــاورة،  واملناطــق  املنطقــة  مواطــن مــن ســكان 
ــة  ــن منظم ــة م ــم طبي ــادة طواق ــى العي ــرف عل ويش

ــدود. ــال ح ــاء ب أطب

ــة  وقــد حــدث صــدام مــع أحــد املواطنــني فــي محاول
ــادة.79 ــالل مــن مصــادرة العي ــع جيــش االحت ــه ملن من

االحتــال يهــدم بركــة زراعيــة فــي األغــوار 
الشــمالية

هدمــت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــني، 
ــة  ــة بردل ــرب قري ــي ق ــتخدام الزراع ــاه لالس ــة مي برك

ــمالية. ــوار الش باألغ

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات لـــ »وفــا« بــأن جرافــات االحتــالل هدمت 
ــا  ــاه لالســتخدام الزراعــي ســعتها 250 كوبً بركــة مي
تعــود ملكيتهــا للمواطــن ســامر حســني صوافطــة، 
مقدمــة مــن وزارة الزراعــة ضمــن خطــة العنقــود 

ــي األغــوار الشــمالية.80 الزراعــي ف

اســتقبل املفــوض العــام للوكالــة: اشــتية يّطلــع على 
أوضــاع الالجئــني والوضــع املالــي لألونروا

اســتقبل رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم اإلثنــني، 
ــة األمم  ــام لوكال ــوض الع ــرام اهلل، املف ــه ب ــي مكتب ف
ــطينيني  ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش ــدة لغ املتح
ــى أوضــاع  ــع عل ــث اّطل ــي، حي ــب الزارين ــروا( فيلي )األون
الالجئــني الفلســطينيني فــي كافــة أماكــن تواجدهــم، 
التحديــات  ظــل  فــي  للوكالــة،  املالــي  والوضــع 
السياســية واالقتصاديــة التــي متــر بهــا املنطقــة 

ــام. ــكل ع بش

وبحــث اشــتية مــع الزارينــي تعزيــز التنســيق املشــترك 
ــة  ــى أهمي ــروا، مشــددا عل ــي لألون حلشــد الدعــم املال
ضمــان اســتمرار تقــدمي اخلدمــات لالجئــني علــى أكمــل 
وجــه، ســواء فــي فلســطني أو فــي مخيمــات الشــتات، 

خاصــة علــى صعيــد قطاعــي الصحــة والتعليــم.81

ملحــم: رئيــس الــوزراء يوعــز للشــرطة باإلفراج 
ــن أوقفتهــم فــي  عــن جميــع األشــخاص الذي

رام اهلل مســاء اليــوم

ــي  ــم، ف ــم ملح ــة إبراهي ــم احلكوم ــق باس ــال الناط ق
ــر  ــوزراء، وزي ــس ال ــة، إن رئي ــا«، الليل ــع »وف ــال م اتص
ــراج  ــرطة باإلف ــز للش ــتية، أوع ــد اش ــة، محم الداخلي
ــي رام اهلل  ــن أوقفتهــم ف ــع األشــخاص الذي عــن جمي

ــوم. ــاء الي مس

79  وكالة معا االخبارية
80  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
81  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وكانــت الشــرطة أوقفــت، فــي وقــت ســابق مــن 
ــوا  ــن جتمع ــخاص الذي ــن األش ــددا م ــوم، ع ــاء الي مس
فــي الشــارع العــام وســط مدينــة رام اهلل، دون احلصــول 
ــون،  ــا للقان ــع وفق ــذا التجم ــة ه ــح إلقام ــى تصري عل
ــد  ــرطة العقي ــم الش ــدث باس ــره املتح ــا ذك ــق م وف

ــات.82 ــؤي ارزيق ل

“هيئــة األســرى«: االحتــال يرفــض اإلفــراج 
ــرار ــدة ج ــيرة خال ــن األس ع

ــان  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ أعلن
مقتضــب، مســاء اليــوم اإلثنــني، أن مصلحــة الســجون 
ــدة جــرار  اإلســرائيلية رفضــت الســماح لألســيرة خال
بإلقــاء النظــرة األخيــرة علــى ابنتهــا واملشــاركة 

ــا. بجنازته

وكان محامــي الهيئــة جميــل ســعادة قــال فــي وقــت 
ــق أي رد  ــم تتل ــة ل ــوم، إن الهيئ ــاء الي ــن مس ــابق م س
ــن  ــراج ع ــأن اإلف ــالل بش ــلطات االحت ــن س ــي م إيجاب

ــرار. ــدة ج ــيرة خال األس

وأضــاف ســعادة، فــي حديــث لصــوت فلســطني، 
إن وقفــة احتجاجيــة نُظمــت مســاء اليــوم، أمــام 
ــرى  ــؤون األس ــة ش ــن هيئ ــوة م ــر«، بدع ــل »عوف معتق
حقوقيــة  ومؤسســات  األســير،  ونــادي  واحملرريــن، 
ــراج  ــة بســرعة اإلف ــة جــرار، للمطالب وإنســانية، وعائل
عــن األســيرة جــرار، للمشــاركة فــي تشــييع جثمــان 
ابنتهــا ســهى التــي توفيــت مســاء أمــس، مشــيرا إلى 
ــط  ــة للضغ ــا الهيئ ــي بذلته ــة الت ــود القانوني اجله
ــرار.83 ــيرة ج ــن األس ــراج ع ــالل لإلف ــلطات االحت ــى س عل

اجمللــس الوطنــي: اقتطــاع أمــوال املقاصــة 
ــم  ــلة جرائ ــاف لسلس ــدة« تض ــة جدي »جرمي

االحتــال

ــالل  ــة االحت ــة حكوم ــي مصادق ــس الوطن ــر اجملل اعتب
اإلســرائيلي علــى اقتطــاع األمــوال اخملصصــة لألســرى 
وعائالتهم ولعائالت الشـــهداء مـــن عائدات الضرائـــب 
دولــة فلســطني »جرميــة  التــي جتمعهــا لصالــح 
واجلرائــم  العقوبــات  لسلســلة  تضــاف  جديــدة« 
اليوميــة التــي ترتكبهــا هــذه احلكومــة االســتيطانية 

ــطيني. ــعبنا الفلس ــد ش ــة ض املتطرف

وقــال اجمللــس الوطنــي، فــي بيــان، اليــوم االثنــني: إن قرار 
حكومــة االحتــالل باقتطــاع ما يعــادل 185 مليــون دوالر 
أميركــي مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية عــن عــام 
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ــر  ــا »غي ــهري منه ــاع الش ــب االقتط ــى جان 2020، ال
ــزاز  ــض واالبت ــالت التحري ــن حم ــي ضم ــي«، يأت قانون
ــرعية  ــاس بش ــة للمس ــة املمنهج ــراءات العقابي واإلج
النضــال الفلســطيني للتســليم بواقــع هــذا االحتــالل 

والتعايــش معــه.

وأكــد أن رعايــة األســرى وعائالتهــم وعائــالت الشــهداء 
واجلرحــى »واجــب وطني والتــزام قانوني على مؤسســات 
منظمــة التحريــر والدولة الفلســطينية، لتوفيــر احلياة 
الكرميــة لهــم، بعــد أن حولّهــم االحتــالل الــى ضحايــا 
ــاته،  ــم، ومؤسس ــه العال ــت عن ــذي يصم ــه ال إلرهاب
ــع  ــه ووض ــا معاقبت ــؤولياتها وواجباته ــن مس ــي م الت
ــه،  ــم قادت ــاء جلرائ ــر الغط ــن توفي ــدالً م ــه، ب ــٍد ل ح
ــا  ــة، مطالب ــتوطنني اإلرهابي ــات املس ــوده، وجماع وجن
دول العالــم بالتدخــل لوقــف قرصنــة االحتــالل ألمــوال 

ــطيني. ــعب الفلس الش

وأضــاف اجمللــس »أن األســرى واملعتقلــني والشــهداء 
وحمايــة عوائلهــم هــي »قضية وطنيــة« بامتيــاز، فهم 
ــعبهم،  ــة ش ــل حري ــن أج ــوا م ــوا وضح ــن ناضل الذي
مؤكــدا علــى اســتمرار املؤسســات الفلســطينية 

ــم. ــة له ــة الكامل ــدمي الرعاي بتق

وطالــب االحتــاد البرملانــي الدولــي وكافــة االحتــادات 
ــاً  ــي تطبيق ــذي يأت ــرار ال ــذا الق ــة ه ــة بإدان البرملاني
للقانــون العنصــري الــذي أقــره الكنيســت اإلســرائيلي 
فــي متــوز2018، وإلــزام الكنيســت باالنصيــاع لقواعــــد 
ــة،  ــاء تشــريعاته العنصري ــي، وإلغــ ــون الدولــ القانــ
وتعويــض الضحايــا مــــن أبنــــاء شــعبنا عــن إرهــاب 
دولــة االحتــالل املنظــم، مؤكــدا أن هــذه احلكومــة 
ــن  ــتفلت م ــا س ــدرك أنه ــابقتها ت ــتيطانية كس االس
ــي  ــا ف ــوم األول جرائمه ــذ الي ــرت من ــاب، فباش العق
تكريــس االســتيطان ومصــادرة األراضــي وهــدم البيــوت 
والشــيخ جــراح  فــي ســلوان  والتهجيــر  والضــم 
وحمصــة واالعتقــاالت والقتــل بدم بــارد لألطفــال، 
واقتحــام املقدســات وتهويــد القــدس وهــي مســتمرة 
ــجونها،  ــي س ــني ف ــرى واملعتقل ــاد االس ــي اضطه ف
ــعبنا. ــق ش ــة بح ــراءات العنصري ــن اإلج ــد م ــرض املزي وف

ويذكـّـر اجمللــس مجــددا أن املادتــني )98/81( مــن اتفاقيــة 
جنيف الرابعة تلزمان القـــوة احلاجـــزة )إسرائيل( التـــي 
تعتقل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة 
ــن  الطبيـــة، وعليهــا أيضــا أن تعيـــل األشــخاص الذي
يعولهــم املعتقلـــون، وتوفيــر مخصصــات للمعتقلــني 
الذيــن يجــوز لهم تلقـــي إعانات مـــن دولتهم، وتوفيـــر 
جميـــع التســهيالت للمعتقــل إلرســال إعانــات إلـــى 
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ــا:  ــى ابنته ــرة عل ــوداع األخي ــرة ال ــاء نظ إللق
جهــود قانونيــة ومؤسســاتية لإلفــراج عــن 

ــرار ــدة ج ــيرة خال األس

 قالــت هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن، ان جهــودا 
ــيرة،  ــن األس ــراج ع ــذل لإلف ــاتية تب ــة ومؤسس قانوني
النائبــة الســابقة فــي اجمللــس التشــريعي خالــدة جــرار 
ــوداع  ــرة ال ــاء نظ ــك إللق ــورا، وذل ــا ف ــاء إعتقاله وإنه
ــاء  ــت مس ــي توفي ــهى، الت ــا س ــى إبنته ــرة عل االخي

ــي رام اهلل. ــس ف أم

وفــي الســياق، بذلــت الهيئــة وفــور ســماع نبــأ الوفــاة 
اعتقــال  إنهــاء  فــي  للمســاهمة  كبيــرة  جهــودا 
املناضلــة خالــدة بشــكل عاجــل، حيــث تواصــل رئيــس 
الهيئــة قــدري ابــو بكــر مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 
االحمــر وطالبهــم مبمارســة كل الضغوطــات املمكنــة 

حتــى تتمكــن مــن وداع ابنتهــا.

ــة  ــن الهيئ ــي م ــم قانون ــى ان طاق ــر ال ــو بك ــار اب وأش
ومؤسســة الضميــر انهــى قبــل قليــل زيارتــه لألســيرة 
خالــدة جــرار فــي ســجن »الدامــون«، ومت الدخــول إلــى 
ــت  ــث أبلغ ــا، حي ــوس معه ــم واجلل غرفتها في القس
ــاة ابنتهــا ســهى. ــل بوف بشــكل رســمي باحلــدث اجلل

واضــاف » كذلــك هنــاك جهــود تبــذل مــن قبــل 
القيــادة الفلســطينية لإلفــراج عنهــا، ونأمــل أن تثمــر 
ــا  ــا، وأن وجوده ــا البنته ــق وداعه ــي حتقي ــود ف كل اجله
بجانــب زوجهــا وابنتهــا يافــا يخفــف عــن هــذه االســرة 

ــة«. ــة املؤمل ــة والفاجع ــذه الصدم ــة ه املناضل

فــي ســياق آخر، طالبــت الهيئــة كافــة وســائل اإلعالم 
ــة  ــى توخــي الدق ــع التواصــل االجتماعــي ال ورواد مواق
واحلــذر والنزاهــة فــي نقــل أي معلومــات أو أخبــار تتعلق 

بقضيــة األســرى داخــل ســجون االحتــالل.

وشــددت علــى وجــوب مراعــاة اجلوانــب االنســانية 
ــم،  ــرى وعائالته ــذوي األس ــة ل ــة واالجتماعي واألخالقي
حيــث أن تناقل املعلومــات واألحــداث باآلليــة التــي 
متــت باألمــس مــع ابنــة األســيرة املناضلــة خالــدة جــرار 
ــات  ــطيني ونضاالته وتضحي ــعب الفلس ــيء للش يس

ــراه. أس

وأضافــت الهيئــة »بالرغــم مــن إبــالغ املناضلــة خالــدة 
جــرار بشــكل رســمي بوفــاة ابنتهــا مــن خــالل طاقــم 
محامــي الهيئــة ومؤسســة الضميــر، إال أنــه ولألســف 
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ــا  ــات، م ــدى الفضائي ــن إح ــاة م ــر الوف ــمعت بخب س
شــكّل لهــا صدمــة كبيــرة. 85 

ــرب  ــارس غ ــة ح ــي قري ــآت ف ــدم 5 منش ــالل يه االحت
ــلفيت س

 هدمــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم االثنــني، 
خمــس منشــآت فــي قريــة حــارس غــرب ســلفيت.

وأوضــح رئيــس مجلــس قــروي حــارس عمــر ســمارة لـــ 
ــدادة  ــات ح ــت ورش ــالل هدم ــلطات االحت ــا« أن س »وف
وجنــارة وتصليــح ســيارات، ومغســلة ســيارات، ومحــال 
لبيــع اخلضــار والفواكــه علــى املفــرق الغربــي للقريــة، 
ــادي حســن  ــادي ون ــح وف تعــود ملكيتهــا لألخــوة صال

صالــح.

ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــرة الرابع ــي امل ــذه ه ــال إن ه وق
ــى أن  ــيرًا إل ــل، مش ــكل كام ــآت بش ــذه املنش ــدم ه ه
ــذار.86 ــابق إن ــدم دون س ــرت باله ــالل باش ــلطات االحت س

الثاثاء 2021/7/13 

ــق  ــة تطل ــال رواجب ــي ب ــهيد احل ــة الش عائل
ــره ــد مصي ــة لتحدي حمل

اطلقــت عائلــة الشــهيد احلــي بــالل رواجبــة مــن قريــة 
ــة  ــد ومعرف ــة لتحدي ــس حمل ــي نابل ــه ف ــراق التاي ع
مصيــر ابنهــا النقيــب فــي جهــاز االمــن الوقائــي 
ــوات  ــالق ق ــن اط ــهر م ــعة اش ــد تس ــة بع ــالل رواجب ب
ــار عليــه علــى حاجــز حــوارة  االحتــالل االســرائيلي الن

ــس. ــوب نابل جن

وقــال والــد الشــهيد رواجبة لـ معــا »حتــى االن لم نبلغ 
رســميا عــن مصيــر ابننا بــالل ونناشــد كل املؤسســات 
ــى  ــط عل ــل والضغ ــطينية التدخ ــلطة الفلس والس

ســلطات االحتــالل االســرائيلي لتحديــد مصيــره87 ”.

هــذا مــا جــاء في تقريــر البرملــان االيرلنــدي حول 
عمليــات التهجيــر والهدم في فلســطن

اخلارجيــة  للشــؤون  املشــتركة  اللجنــة  نشــرت 
والدفــاع فــي البرملــان االيرلنــدي، الثالثــاء، تقريرهــا 
اخلــاص بالتهجيــر وعمليــات الهــدم فــي األراضــي 

احملتلــة. الفلســطينية 

ــي  ــات ف ــن 104 صفح ــف م ــر املؤل ــذا التقري ــي ه ويأت

85  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
86  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

87  وكالة معاً اإلخبارية
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ــا  ــي عقدته ــات الت ــن االجتماع ــلة م ــاب سلس أعق
اللجنــة بشــأن تقاريــر عــن عمليــات تشــريد وعمليــات 

ــة. ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــدم ف ه

وكجــزء مــن جلنــة املراجعــة، دعــت جلنــة املراجعــة إلــى 
تقــدمي مذكــرات مكتوبــة حــول هــذه القضيــة وعقــدت 
ــث  ــو حي ــهر ماي ــي ش ــاركات ف ــن املش ــلة م سلس
ــد  ــه عب ــالن وهب ــطني د جي ــة فلس ــفير دول ــت س قدم

ــة فلســطني ــد. مداخلتهــا عــن دول اجملي

وقــال رئيــس اللجنــة Charlie Flanagan TD: ” ان ايرلندا 
ــات  ــة اجتياج ــراز وتلبي ــي اب ــر ف ــخ ودور كبي ــا تاري له

ــة« واضــاف:. ــن خــارج احلــدود االيرلندي االخري

ــي  ــا ف ــدم، مب ــات اله ــي عملي ــادة ف ــاب الزي ــي أعق ف
ــي  ــن دافع ــل م ــييدها بتموي ــي مت تش ــي الت ــك املبان ذل
الضرائــب األيرلنديــني، وافقــت اللجنــة املشــتركة 
للشــؤون اخلارجيــة والدفــاع علــى إجــراء مراجعــة 
للوضــع فيمــا يتعلــق بهــدم املبانــي العامــة واخلاصــة 
ــة”. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــاس ف ــر الن وتهجي

ــالء،  ــات اإلخ ــد لعملي ــع ح ــى وض ــر إل ــو التقري ويدع
ومصــادرة  الهــدم،  وعمليــات  املســتوطنني،  ونقــل 
األراضــي، ونهــب املــوارد الطبيعيــة فــي األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة. ولتمكــني املفاوضــات الهادفــة، 
توصــي اللجنة الســلطات اإلســرائيلية باتخــاذ خطوات 
ملموســة لتفكيــك املســتوطنات غيــر القانونيــة 
احملتلــة. الفلســطينية  بــاألرض  االرتبــاط   وفــك 

كمــا يدعــو التقريــر الســلطات اإلســرائيلية إلــى وقــف 
اســتهداف املســاعدات اإلنســانية فــي الضفــة الغربية 
مــن خــالل عمليــات الهــدم واملصــادرة. كا اعربــت 
اللجنــة عــن قلقهــا بشــكل خــاص ، فــي التقريــر ، إزاء 
الزيــادة املبلــغ عنهــا بنســبة 108% فــي عمليــات هــدم 
املبانــي املمولــة مــن املانحــني ، مبــا فــي ذلــك املــدارس 
ــا  ــد منه ــل العدي ــم متوي ــي يت ــة ، والت ــز الطبي واملراك
مــن قبــل االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فــي االحتــاد 

ــي. األوروب

التــي  األخــرى  االســتنتاجات  وتشــمل 
يلــي: مــا  التقريــر  فــي  اللجنــة  ليهــا   خلصــت 

فــي  والتهجيــر  الهــدم  عمليــات  فــي  الزيــادة  أن 
عامــي 2020 و2021 تســببت فــي معانــاة الشــعب 
وســاهمت  احملتلــة  الفلســطينية  األراضــي  فــي 
 بشــكل كبيــر فــي زيــادة التوتــرات فــي املنطقــة.

إن اإلجــراءات اإلســرائيلية املســتمرة فــي األراضــي 
ــالم  ــدف الس ــق ه ــل حتقي ــة جتع ــطينية احملتل الفلس
ــة. ــر صعوب ــة أكث ــطينية متواصل ــة فلس ــة دول وإقام

ــف  ــة جني ــب اتفاقي ــات مبوج ــرائيل التزام ــى إس إن عل
ــري  ــل القس ــر النق ــى حظ ــص عل ــي تن ــة الت الرابع
اتفاقيــة  حتظــر  كمــا  احملتلــني.  الســكان  ألفــراد 
ــزاء  ــل أج ــالل بنق ــة االحت ــام دول ــة قي ــف الرابع جني
ــا. ــي حتتله ــي الت ــى األراض ــني إل ــكانها املدني ــن س  م

إن منــط عمليــات اإلخــالء وأوامــر الهــدم والتهجيــر ليس 
عشــوائًيا ولكــن يبــدو أنــه يركــز بشــكل اســتراتيجي 
علــى تغييــر التركيبــة الســكانية في القدس الشــرقية 
ــراح. ــيخ ج ــل الش ــق مث ــتهداف مناط ــالل اس ــن خ  م

ــر ،  ــة املتكــررة ال حتقــق أي تغيي مبــا أن تصريحــات اإلدان
ــي واألمم  ــة واالحتــاد األوروب فهنــاك حاجــة للــدول الفردي

املتحــدة لضمــان وجــود عواقــب ذات مغــزى.

التــي  األخــرى  التوصيــات  تشــمل  كمــا 
يلــي: مــا  التقريــر  فــي  اللجنــة   قدمتهــا 

إن أيرلنــدا ، بعــد اعترافهــا األخيــر بــأن الضــم الفعلــي 
قــد حــدث فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة ، تتخــذ 
اآلن خطــوات نحــو حتقيــق مســؤوليتها فــي عــدم تقدمي 
العــون أو املســاعدة إلســرائيل التــي ميكــن ان تســهل 

اإلبقــاء علــى فعــل الضــم غيــر املشــروع دولًيــا.

العــدل  محكمــة  فتــوى  تؤيــد  أيرلنــدا  أن 
املطــول  االحتــالل  الدوليــة بشــأن عــدم شــرعية 
احملتلــة. الفلســطينية  لــألرض  الفعلــي   والضــم 

أن أيرلنــدا تدعــم دعــوة الضحايــا الفلســطينيني 
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــل احملكم ــن قب ــق م ــراء حتقي إلج
ــا. ــراح وغيره ــيخ ج ــي الش ــالء ف ــات اإلخ ــي عملي ف

كمــا دعــت اجلنــة أن تســتخدم أيرلنــدا مقعدهــا فــي 
مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة ملعاجلــة األســباب 
ــطينية ،  ــي الفلس ــول لألراض ــالل املط ــة لالحت اجلذري
والفقــر ، وعــدم املســاواة والظلــم ، ولتحقيــق التقــدم 
فــي ســبيل إنهــاء الضــم الفعلــي مــن أجــل احلفــاظ 

علــى الســلم واألمــن الدوليــني.

ــى ان تقــوم ايرلنــدا بالطلــب  كمــا وجهــت اللجنــة ال
مباشــرة ومــن خــالل الهيئــات الدوليــة ، تعويضــات من 
ــي مت  ــاريع الت ــر املش ــن تدمي ــرائيلية ع ــة اإلس احلكوم

ــاد88 ــدي واالحت ــل األيرلن ــتخدام التموي ــا اس فيه

لقــاء يبحــث تعزيــز حركــة املنتجــات الزراعيــة 
بــن احملافظــات اجلنوبيــة والشــمالية

طالــب مزارعــون مــن قطــاع غــزة وجتــار فواكــه 
وخضــروات مــن الضفــة الغربيــة، بضــرورة توفيــر 
ثالجــات تبريــد علــى املعابــر مــن أجــل تخزيــن املنتجــات 
املتأثــرة بالعوامــل اجلويــة وإجــراءات ســلطات االحتــالل، 

88  وكالة معا االخبارية
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خاصــًة الفراولــة، لضمــان عــدم تعرضهــا للتلــف 
ــحنها. ــة ش ــالل عملي خ

جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الثنائــي االفتراضــي بواســطة 
الفيديــو كونفرنــس، الــذي نظمــه مركــز التجــارة 
ــاع  ــي قط ــني ف ــني املزارع ــد« ب ــال تري ــطيني »ب الفلس
غــزة وجمعياتهــم التعاونيــة، وجتــار املنتجــات الزراعيــة 
فــي الضفــة الغربيــة، بهــدف تعزيــز احلركــة التجاريــة 

ــة. ــمالية واجلنوبي ــات الش ــني احملافظ ب

ــترك،  ــام املش ــا ذات االهتم ــاركون القضاي ــرح املش وط
مؤكديــن ضــرورة اســتصدار تصاريــح زراعيــة لشــحن 
التمــور الــى غــزة وخصوًصــا أن هنــاك كميــات كبيــرة 
ــر  ــرق غي ــمي وبط ــح رس ــدون تصري ــحنها ب ــم ش يت

ــة. قانوني

وقــال مديــر ترويــج الصــادرات فــي »بــال تريــد« يوســف 
ــني  ــني املنتج ــي ب ــاء االفتراض ــذا اللق ــي ه ــام: »يأت حل
الزراعيــني للخضــار والفواكــه فــي قطــاع غــزة والتجــار 
فــي الضفــة الغربيــة، بهــدف زيــادة التبــادل التجــاري، 
ولتوطيــد شــبكة العالقــات وتعزيــز الثقــة لزيــادة 
احلركــة التجاريــة بــني احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة، 
وقريًبــا ســيعقد لقــاء مماثــل بــني املزارعــني مــن الضفــة 

والتجــار فــي قطــاع غــزة، لنفــس األهــداف«.

بــدوره، قــال منســق برنامــج تطويــر األعمــال الزراعيــة 
ــود  ــال وج ــي ح ــاد: »ف ــام مّس ــة حس ــي وزارة الزراع ف
ــوم  ــي نق ــج زراع ــي ألي منت ــاج احملل ــن االنت ــض م فائ
ــز  ــا وتعزي ــى مزارعن ــة عل ــتيراده، للمحافظ ــف اس بوق
ــف  ــتيراد أي صن ــع اس ــرار من ــا أن ق ــوده«، موضًح صم
زراعــي يتخــذ بنــاًء علــى العــرض والطلــب والكميــات 
احملليــة املتوفــرة والتحقــق إن كانــت تغطــي احتياجــات 

ــتهلكني.89 املس

االحتالل يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس

ــوم  ــر الي ــرائيلي، فج ــالل اإلس ــلطات االحت ــرت س أجب
الثالثــاء، مواطنــا علــى هــدم منزلــه فــي مدينــة 

الترخيــص. عــدم  احملتلة، بحجــة  القــدس 

وأفــاد مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان، بــأن ســلطات 
ــيني  ــار احلس ــد نص ــن محم ــرت املواط ــالل أجب االحت
علــى هــدم منزلــه فــي واد قــدوم مــن بلــدة ســلوان، وإال 
فإنهــا ســتهدمه، وترغمــه علــى دفــع تكاليــف الهــدم.

وقــال احلســيني عقــب هــدم منزلــه الــذي يــأوي 8 أنفــار 
ــه، ســأنام فــي الســيارة، احلمــد  »قلبــي بتقطــع عمال

هلل، اهلل يكــون بعــون كل النــاس”.

89  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وكانــت ســلطات االحتــالل قــد أجبــرت 8 عائــالت 
ــى هــدم منازلهــا األســبوع املاضــي، واال  مقدســية عل
ــدر  ــي تق ــدم، والت ــف اله ــع تكالي ــى دف ــترغمها عل س

بـــ200 ألــف شــيقل.

ــة  ــه بلدي ــل في ــذي تواص ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل  يأت
البالغــات  للعائــالت  عشــرات  توزيــع  االحتــالل 
املقدســية خاصــة فــي حــي ســلوان، ومتهلهــا 48 
ســاعة لهــدم منازلهــا، بدعــوى البنــاء دون ترخيــص.90

األســرى اإلداريــون فــي »عوفــر« يقــررون إرجــاع 
وجبــات الطعــام

ــون فــي ســجن »عوفــر«، وعددهــم  قــرر األســرى اإلداري
ــام،  ــات الطع ــاء، إرجــاع وجب ــوم الثالث )151( أســيرًا، الي
كخطــوة أوليــة للبــدء بتنفيــذ خطــوات نضاليــة 
واســعة رفًضــا لسياســة االعتقــال اإلدارّي، قــد تصــل 

ــام. ــن الطع ــراب ع ــى اإلض إل

ــوة  ــذه اخلط ــان، أّن ه ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
تأتــي فــي ظــل اســتمرار تصعيــد االحتــالل فــي 
تنفيــذ سياســة االعتقــال اإلدارّي املمنهجــة، واعتقــال 
العشــرات إداريًــا، وغالبيتهــم أســرى ســابقون أمضــوا 
ســنوات فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، بعضهــم 

ــا. ــه اإلدارّي 15 عاًم ــنوات اعتقال ــاوزت س جت

ولفــت إلــى أنـّـه وخــالل األيــام املقبلــة ســيكون هنــاك 
ــوات  ــول خط ــل ح ــة الفصائ ــن كاف ــح م ــج واض برنام

املواجهــة القادمــة.

يُشــار إلــى أن عــدد األســرى اإلداريــني حتــى نهايــة أيـّـار/ 
مايــو املاضــي بلــغ أكثــر مــن 520 أســيرا إداريــا يقبعــون 
فــي ثالثــة ســجون مركزيــة، وهــي »عوفــر«، »النقــب«، 

و«مجــدو«.

ــى  ــة األول ــت احملاول ــذه ليس ــره أّن ه ــر ذك ــن اجلدي  م
ــال  ــة االعتق ــة سياس ــرى ملواجه ــا األس ــي يُنفذه الت
اإلدارّي، بــل نّفــذ األســرى وعلــى مــدار ســنوات طويلــة 
خطــوات نضاليــة، كان أبرزهــا عــام 1997، وعــام 2014، 
ــام  ــن الطع ــا ع ــون إضرابً ــرى اإلداري ــاض األس ــث خ حي

ــا.91 ــتمر 62 يوًم اس

90  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
91  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

434

 المجلد التاسع والعشرين

األربعاء 2021/7/14 

“حمــاس” تنفــي أي تقــدم فــي ملــف صفقــة 
تبــادل األســرى

نفــى حــازم قاســم الناطــق باســم حركــة »حمــاس«، 
ــدم  ــن تق ــاً ع ــه إعالمي ــث عن ــم احلدي ــا يت ــس، م أم

ــرى. ــادل األس ــة تب صفق

وقــال قاســم فــي تصريــح صحفــي لــه أمــس، إن هــذا 
ــري  ــالم العب ــل اإلع ــن قب ــه م ــاس موج ــث باألس احلدي
للــراي العــام اإلســرائيلي الداخلــي، مؤكــداً أن االحتــالل 
ــادل وال يوجــد أي  ــراوغ فــي إمتــام صفقــة التب ــا زال ي م
ــات  ــي طموح ــه ال يلب ــم طرح ــا يت ــول أن م ــدم ك تق
املقاومــة الفلســطينية، واملقاومــة تديــر ملــف صفقــة 
التبــادل بصبــر كبيــر، وأضــاف »االحتــالل يحــاول 
ترميــم صــورة جيشــه عبــر تشــديد احلصــار والتضييــق 
علــى أبنــاء شــعبنا مــن خــالل مــع احلركــة وتعطيــل 

ــار«. اإلعم

وجــدد الناطــق باســم »حمــاس« التأكيــد علــى أن 
ــن  ــزة م ــى غ ــالق عل ــتمرار اإلغ ــدس واس ــاع بالق األوض
أخطــر صواعــق التفجيــر التــي تعيــد انفجــار األوضــاع، 
ــن  ــه ال ميك ــطاء ان ــالغ كل الوس ــه مت إب ــى أن ــيراً إل مش

ــال.  ــاي شــكل مــن االشــكال، كمــا ق ــا ب ابتزازن

وأضــاف »بــدأ العــدو باحلديــث عــن تســهيالت متدرجــة 
ــا  ــود مل ــب أن تع ــاع يج ــم أن األوض ــزة، واأله ــاع غ لقط
قبــل العــدوان، نحــن مصــرون علــى رفــع احلصــار عــن 

القطــاع، ويعيــش أهلنــا حيــاة كرميــة«. 92

االحتــال هــدم 26 مبنــى بالقــدس منــذ بدايــة 
العــام احلالــي

قــال وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي، إن ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي هدمــت مــا يزيــد علــى 62 مبنــى 
بالقــدس منــذ بدايــة العــام اجلــاري، وأن خطــر اإلخــالء 
ــيخ  ــي الش ــي ح ــا ف ــن منازله ــالت م ــري لعائ القس
ــزل  ــث يتهــدد الهــدم 100 من ــا زال قائمــاً حي جــراح م

فــي حــي البســتان فــي ســلوان.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء الوزيــر الهدمــي، أمــس، فــي وزارة 
شــؤون القــدس فــي بلــدة الــرام، مــع ســفير اململكــة 
االردنيــة الهاشــمية لــدى دولــة فلســطني محمــد أبــو 
ــي  ــرة ف ــاع اخلطي ــورات االوض ــا تط ــث بحث ــدي، حي ون

مدينــة القــدس احملتلــة.

92  جريدة القدس

ــي  ــفير األردن ــتقباله الس ــالل اس ــي، خ ــار الهدم واش
ــازل  ــدم املن ــات ه ــي عملي ــر ف ــد اخلطي ــى التصاع إل
أخــرى  منــازل  إخــالء  ومخططــات  الفلســطينية 
ــى  ــدة عل ــق جدي ــرض حقائ ــة ف ــاالت ومحاول واالعتق

باملدينــة. األرض 

ــي  ــفير األردن ــي الس ــكر الهدم ــدد، ش ــذا الص ــي ه وف
علــى مــا قدمــه األردن الشــقيق لســكان الشــيخ جراح 
مــن وثائــق تثبيــت ملكيــة العائــالت ملنازلهــا، إضافــة 
إلــى احلــراك السياســي األردنــي احلثيــث دعمــاً للقضية 
الفلســطينية بشــكل عــام والقــدس بشــكل خــاص. 

ــي علــى مخاطــر  ــع الهدمــي الســفير األردن كمــا أطل
القــدس  مركــز   « املســمى  اإلســرائيلي  املشــروع 

ــدس. ــام للق ــع الع ــس بالوض ــذي مي ــرقية« ال الش

كمــا أشــار الهدمــي إلــى خطــورة تصاعــد االنتهــاكات 
اإلســرائيلية باملســجد األقصــى ســواء مــن خــالل 
وحــراس  للمصلــني  اإلبعــاد  أوامــر  أو  االقتحامــات 
ــل  ــم باملســجد، مقاب ــة أعمــال الترمي املســجد وعرقل
ــي  ــاق ف ــح االنف ــرائيلية وفت ــات اإلس ــتمرار احلفري اس
البنــاء  عمليــات  تصاعــد  مــن  محــذراً  محيطــه، 
االســتيطاني باملســتوطنات املقامــة علــى أراضــي 

ــة. املدين

وأكــد الهدمــي علــى أن التصعيــد اإلســرائيلي يتطلــب 
مــن اجملتمــع الدولــي التحــرك ســريعاً لتوفيــر احلمايــة 
الدوليــة لشــعبنا ومقدســاتنا اإلســالمية واملســيحية 

وصــوالً إلــى إنهــاء االحتــالل.

ــى اســتمرار  ــدي عل ــو ون ــه، أكــد الســفير أب مــن جانب
امللكــة بقيــادة امللــك عبــد اهلل الثانــي، وانطالقــاً مــن 
الوصايــة الهاشــمية التاريخيــة علــى املقدســات فــي 
ــة  ــة املقدس ــة املدين ــن هوي ــاع ع ــي الدف ــدس، ف الق
وعروبتهــا، ومقدســاتها املســيحية واإلســالمية، وفــي 
رفــض جميــع اإلجــراءات اإلســرائيلية الراميــة لتغييــر 

ــاتها. 93 ــاك مقدس ــا وانته ــة وهويته ــع املدين طاب

ــة  ــره وإقام ــي قص ــدم ف ــرف ويه ــال يج االحت
ــل ــدة باخللي ــتيطانية جدي ــؤرة اس ب

ــى  ــياً عل ــس، مقدس ــالل، أم ــلطات االحت ــرت س أجب
ــي  ــدم وردم ف ــف وه ــة جتري ــنت حمل ــه، وش ــدم منزل ه
ــه  ــل في ــذي واص ــت ال ــي الوق ــرة، ف ــدة قص أراض ببل
ــؤرة  املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا علــى إقامــة ب
اســتيطانية شــرق اخلليــل، ونكلــوا بطفــل فــي البلــدة 
ــس،  ــوب نابل ــرة، جن ــدة قص ــي بل ــا. فف ــة منه القدمي

93  جريدة القدس
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ــاً  ــة وغرف ــل حجري ــالل سالس ــات االحت ــت جراف هدم
ــجاراً.  ــت أش ــة واقتلع ــي زراعي ــت أراض ــة، وجرف زراعي
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة، 
ــالل  ــش االحت ــن جي ــرة م ــوة كبي ــس، إن ق ــان دغل غس
اقتحمــت البلــدة وأغلقتهــا فــي الوقــت الــذي هدمــت 
فيــه أربــع جرافــات سالســل حجريــة، واقتلعت اشــجار 
ــي  ــن أراض ــة م ــة اجلنوبي ــي املنطق ــب ف ــون وعن زيت
قصــرة تعــود ملكيتهــا للمواطنــني ثائــر عــادل حســن، 

ــل. ــود زع ــهيد محم ــة الش وورث

ــاه  ــر مي ــى أنهــا فــي وقــت الحــق هدمــت بئ واشــار إل
للمواطــن ثائــر عــادي حســن دون إنــذار مســبق، وغرفــاً 
زراعيــة، مشــيراً إلــى أن عمليــة التجريــف اســتهدفت 
أكثــر مــن موقــع فــي البلــدة لكنهــا تركــزت فــي نحــو 
10 دومنــات جــرى اســتصالحها فــي العــام 2015، وتعــود 
مليكتهــا للمواطــن مصطفــى عــودة، موضحــاً أن 
صخامــة العمــل واملعــدات يــدل علــى فــرض سياســة 
أمــر واقــع وتغييــر معالــم املنطقــة فــي أســرع وقــت.

وفــي محافظــة اخلليــل، نصبــت قــوات االحتــالل 
علــى  »كرفانــات«  متنقلــة  بيوتــاً  واملســتوطنون 

اخلليــل.  مدينــة  دومنــات شــرق   3 مســاحة 

ــالل نصبــت  ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادت مصــادر محلي وأف
عــدداً مــن البيــوت املتنقلــة علــى أرض تعــود ملكيتهــا 
واد  حــي  فــي  جابــر،  البوطــي  محمــود  للمواطــن 
احلصــني مبحــاذاة طريــق واد النصــارى، قــرب مــا تســمى 
مســتوطنة »كريــات أربــع« املقامــة علــى أراضــي 

ــل.  ــرق اخللي ــم ش ــني وممتلكاته املواطن

واشــارت إلــى أن األراضــي املســتهدفة التــي تبلــغ 
مســاحتها 3 دومنــات تقريبــاً، جــرت إحاطتهــا بأســالك 

ــة.  ــوت املتنقل ــب البي ــب نص ــائكة عق ش

ــم  ــن تخوفه ــة ع ــي املنطق ــر أهال ــم، عب ــن جهته م
فــي منطقــة  املتنقلــة  البيــوت  يكــون نصــب  أن 
قريبــة مــن املســتوطنة وعلــى الطريــق التــي يعبرهــا 
ــي  ــي، يأت ــرم اإلبراهيم ــى احل ــول إل ــتوطنون للوص املس
ــا  ــدة لربطه ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــاء ب ــداً إلنش متهي

باملســتوطنة املذكــورة. 94

94  جريدة األيام

ــر  ــاعدات قط ــال مس ــرائيلي بإدخ ــراح إس اقت
ــة ــائم غذائي ــكل قس ــى ش ــزة عل لغ

اقتــرح مــا يســمى بوزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، 
ــة اخملصصــة  عومــر بارليــف، أن تصــل األمــوال القطري
ــس  ــة ولي ــائم غذائي ــكل قس ــى ش ــزة عل ــاع غ لقط
نقــًدا، فيمــا قــال وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس، 
إن تطويــر القطــاع مشــروط بعــودة إســرائيليني يقــول 

ــن لــدى حركــة »حمــاس”. إنهــم محتجزي

وقــال بارليــف إلذاعــة اجليــش اإلســرائيلي: »لــن تدخــل 
ــب  ــي حقائ ــدوالرات ف ــزة ك ــى غ ــة إل ــوال القطري األم

ــى حمــاس”. تذهــب مباشــرة إل

وأضــاف: »ســتعمل اآلليــة إلــى حــد كبيــر مــن خــالل 
األمم املتحــدة، وســتدخل علــى شــكل قســائم غذائيــة 

أو مســاعدات إنســانية، وليــس نقــًدا”.

وحتــى اآلن كانــت أمــوال املنحــة القطريــة تصــل الــى 
الفقــراء فــي غــزة علــى شــكل دفعــة نقديــة قيمتهــا 

100 دوالر شــهريا.

أعلنــت  احلاليــة  اإلســرائيلية  احلكومــة  ولكــن 
ــة  ــالل حرك ــن خ ــدا م ــوال نق ــول األم ــا دخ معارضته

»حمــاس”.

وتضغــط احلكومــة، بحســب هيئــة البــث اإلســرائيلية، 
لدخــول األمــوال مــن خــالل اليــة جديــدة تشــرف 

ــدة. ــا األمم املتح عليه

وأشــارت الهيئــة إلــى أنــه لــم يتــم االتفــاق حتــى اآلن 
علــى اليــة جديــدة.

ــرائيلي  ــالل اإلس ــش االحت ــر جي ــال وزي ــه ق ــن جهت م
بينــي غانتــس، »أقــول لســكان غــزة: لقــد تغيــر الواقع، 

ــع”. ــا وأفعالكــم ســتملي الواق أفعالن

وأضــاف، خــالل جولــة فــي مســتوطنات غــالف قطــاع 
غــزة، »إذا لــزم األمــر ســنواصل اســتخدام النمــط 

ــكري”. العس

ــرائيلية،  ــث اإلس ــة الب ــب هيئ ــس، بحس ــع غانت وتاب
»سنســمح بتطويــر قطــاع غــزة فقــط بشــرط عــودة 
األوالد« فــي إشــارة الــى 4 إســرائيليني تقــول إســرائيل 
إنهــم محتجزيــن لــدى حركــة حمــاس فــي غــزة منــذ 

ــرب 2014. ح

إصابــة حــارس أمــن إســرائيلي بإطــالق نــار باجتــاه حاجز 
ــا شــمال القدس قلندي
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ــة  ــى احلراس ــن تتول ــركة أم ــع لش ــارس تاب ــب ح  أصي
ــل  ــار لي ــالق ن ــه إلط ــد تعرض ــا، بع ــز قلندي ــى حاج عل

ــاء. ــاء األربع الثالث

ــرعت  ــالل ش ــوات االحت ــة، أن ق ــادر عبري ــادت مص وأف
بعمليــات مطــاردة لشــخص أطلــق النــار علــى حــارس 

ــم فــر باجتــاه القــدس. األمــن، ث

وأوضحــت، أن احلــارس أصيــب بشــظايا الرصــاص ونقــل 
إلــى مستشــفى هداســا عــني كارم، ووصفــت إصابتــه 

بالطفيفــة.

ولــم تتضــح بعــد خلفيــة احلــدث، ومــا إذا كان احلديــث 
يــدور عــن عمليــة فدائيــة.95

فــي  ســفارتها  رســميا  تفتتــح  االمــارات 
ئيل إســرا

ــع  ــات التطبي ــع اتفاقي ــن توقي ــهر م ــرة أش ــد عش بع
بــني دولــة االمــارات واســرائيل، افتتحــت االمــارات 
ــل ابيــب  ــاح اليــوم ســفارتها فــي إســرائيل فــي ت صب
بحضــور الرئيــس اإلســرائيلي يتســحاك هرتســوغ 
ــة  ــر الدول ــة ووزي ــد آل خاج ــي محم ــفير االمارات والس

ــري. ــرمي املهي ــي م ــن الغذائ لألم

ــي خــارج املبنــى الــذي تقــع بهــا  ورفــع العلــم االمارات
الســفارة، وبعدهــا قــال الســفير االماراتــي فــي كلمتــه 
بنــاء  »قاعــدة الســتمرار  الســفارة هــو  إقامــة  ان 
ــات  ــع العالق ــذ تطبي ــاف :«من ــا« وأض ــراكة بينن الش
بيننــا رأينــا ألول مرة نقاشــات وجتــارة وفرص لالســتثمار، 

ــفيات”. ــني املستش ــاون ب ــي وتع ــاون أكادمي تع

ووفقــا للدعــوة الرســمية فــان برنامــج االحتفــال 
لكبــار  جولــة   ، احتفالــي  :افتتــاح  سيشــمل 
ــال  ــا »احتف ــفارة وأيض ــع الس ــي موق ــخصيات ف الش

بافتتــاح يــوم التــداول فــي البورصــة”.

ويشــار الــى ان افتتــاح ســفارة االمــارات فــي إســرائيل 
يأتــي بعــد أســبوعني من افتتــاح الســفارة اإلســرائيلية 
فــي أبــو ظبــي بحضــور وزيــر اخلارجيــة يائيــر البيــد فــي 

أول زيــارة رســمية لــه بعــد توليــه منصبــه.96

مقدســيون: »أصعــب اللحظــات هــدم منازلنــا 
بأيدينــا”

صعــدت، ســلطات االحتــالل، مــن سياســة الهــدم فــي 
ــا  ــرة، ومعظمهم ــام األخي ــالل األي ــدس، خ ــة الق مدين

95  وكالة معاً اإلخبارية
96  وكالة معاً االخبارية

ــة  ــي املدين ــطيني ف ــار الفلس ــي«، بإجب ــدم الذات »اله
ــات  ــة الغرام ــت طائل ــا، حت ــآتهم ذاتي ــدم منش ــى ه عل
ــا. ــة له ــوات املرافق ــة والق ــدم للبلدي ــوم اله ــة ورس املالي

ــة  ــي مدين ــدم ف ــاري، ه ــوز اجل ــهر مت ــع ش ــذ مطل من
ــة  ــي املدين ــدات ف ــدة بل ــي ع ــأة، ف ــدس 11 منش الق
»بلــدة ســلوان، العيســوية، بيــت صفافــا، الطــور، 
ــد  ــة قي ــدة »مدرس ــأة واح ــعفاط«، منش ــم ش ومخي
ــت  ــة هدم ــالل، والبقي ــات االحت ــت بآلي ــاء« هدم اإلنش
بأيــدي أصحابهــا، مســتخدمني وســائل الهــدم اليدوية 
ــة،  ــرار البلدي ــذ ق ــة لتنفي ــتأجر اجلراف ــروا الس أو اضط

ــكان. ــة بالس ــوت مأهول ــي بي ــآت ه ــم املنش ومعظ

وعــن الهــدم الذاتــي قــال احلــاج عــزات زيــادة:« مــا فــي 
ــي  ــارة الت ــك، فاحلج ــك بأيدي ــدم ذكريات ــن ه ــب م أصع
حضنتنــا علــى مــدار 27 عامــاً نقــوم بهدمهــا مجبريــن 

بأيدينــا”.

احلــاج عــزات أجبرتــه البلديــة مطلــع متــوز علــى هــدم 
ــه  ــادت إلي ــا، وع ــت صفاف ــن بي ــرب م ــه بالق ــزل جنل من
أمــس وبقــرار مــن احملكمــة العليــا وأجبرتــه علــى هــدم 

منزلــه اجملــاور القائــم منــذ عشــرات الســنني.

ــدم  ــى ه ــادة عل ــة زي ــرت عائل ــالل أجب ــلطات االحت س
ــتوطنني،  ــة املس ــل خلدم ــارع داخ ــق ش ــا، لش منازله

ــو”. ــتوطنة »جيل ــط مس ــم وس ــع منازله ــث تق حي

أمــا املواطــن عصــام زحايكــة فقــام فــي ســاعة متأخرة 
مــن أمــس بهــدم منشــأته التجاريــة فــي قريــة صــور 
باهــر ذاتيــا، وقــال:« احملــل قائــم منــذ 7 ســنوات، حاولــت 
الترخيــص علــى مــدار الســنوات املاضيــة حتــى رفضت 
كل احملــاوالت، وخيــرت بــني قيامــي بهــدم احملــل ذاتيــا أو 

تقــوم البلديــة وباملقابــل أدفــع 80 ألــف شــيكل”.

ــرا  ــه مؤخ ــت علي ــة فرض ــة أن البلدي ــح زحايك وأوض
ألــف  بقيمــة 180  ترخيــص«،  دون  »بنــاء  مخالفــة 

شــيكل، يلتــزم بدفعهــا شــهريا.

ــة  ــذ الهــدم، اقتحمــت البلدي ــى الرغــم مــن تنفي وعل
ــبوع  ــالل أس ــركام خ ــة ال ــه بإزال ــكان وطالبت ــوم امل الي

ــة. ــة مالي ــه مخالف ــتفرض علي وإال س

ويعتــاش مــن احملــل التجــاري« لبيــع مــواد 
فلســطينية. عائــات   7 البنــاء« 

وترفــض البلديــة طلبــات األهالــي بترخيــص املنشــآت 
فــي املنطقــة، لصالــح الشــارع األمريكــي، الــذي 
ــض. ــا البع ــع بعضه ــتوطنات م ــط املس ــدف لرب يه
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احلاجــة عزيــرة نصــار احلســيني 78 عامــا، باتــت وأفــراد 
عائلتهــا بالعــراء، بعــد إجبارهــم بعــد منتصــف الليلة 
ــو  ــم :« ل ــت بأل ــكنية وقال ــققهم الس ــدم ش ــى ه عل
خلونــي بالــدار حتــى أمــوت، ال مــكان آخــر لنــا، حاولنــا 
ــف  ــا 40 أل ــة قيمته ــع مخالف ــقق وندف ــص الش ترخي

شــيكل، ورغــم ذلــك رفــض طلــب الترخيــص.

وقالــت:« مــن ألــم فقــدان زوجــي قبــل 3 أشــهر، نعيش 
اليــوم ألــم التهجيــر، البنــاء مســاحته 120 متــرا مربعا 
»تعيــش فيــه 3 عائــالت«، ويــن نــروح بحالنــا وأطفالنا”.

ــل  ــر قب ــذي أجب ــام وال ــو غن ــد أب ــاب محم ــا الش أم
ــذه  ــده:« ه ــور بي ــي الط ــه ف ــدم بنايت ــى ه ــبوع عل أس
املعانــاة نعيشــها منــذ عــام النكبــة، ورغــم ذلــك نحــن 
ــر  ــدي كتي ــا.. الهــدم بإي ــوا مــن ارادتن صامــدون وال ينال
صعــب .. اشــتغلنا وعمرنــا ثــم أجبرنــا علــى الهــدم... 

ــد97. ــي مــن جدي ســنعود ونبن

ــح  ــع فت ــون ملن ــروع قان ــدم مبش ــود يتق الليك
القنصليــة األمريكيــة فــي القــدس

بــادر عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود نيــر بــركات 
ــت  ــون مــن شــأنه أن يضــع حكومــة بيني مبشــروع قان
البيــد فــي موقــف صعــب ويــؤدي إلــى نــزاع كبيــر مــع 
األمريكيــني الذيــن يخططــون إلعــادة فتــح القنصليــة 
التــي ســتقدم اخلدمــات للفلســطينيني فــي القــدس.

وفــي مــوازاة ذلــك، قــدم الليكــود مشــروع قانــون آخــر 
يقضــي بفــرض »الســيادة اإلســرائيلية« فــي الضفــة 

الغربيــة احملتلــة.

ولبيــد  بينيــت  علــى  ضغطــوا  األمريكيــون  وكان 
للموافقــة علــى إعــادة فتــح القنصليــة فــي القــدس 

ــب. ــد ترام ــي عه ــت ف ــد أن أغلق بع

فتــح  إعــادة  االنتخابيــة  بايــدن  وعــود  أحــد  وكان 
القنصليــة نفســها لكــن بــركات ، رئيــس بلديــة 
القــدس الســابق ، قــدم مشــروع قانــون لتعديــل 
القانــون األساســي: القــدس ، عاصمــة إســرائيل ، وقــع 
ــود  ــن الليك ــت م ــو كنيس ــن 30 عض ــر م ــه أكث علي

والصهيونيــة الدينيــة وشــاس ويهوديــة التــوراة.

ــح  ــن تفت ــركات ، ل ــه ب ــذي اقترح ــل ال ــا للتعدي وفًق
اســرائيل أو تعيــد بعثــة دبلوماســية فــي القــدس 
ــت  ــو الكنيس ــا - وعض ــًيا أجنبًي ــا سياس ــدم كيانً تخ
ــيحظى  ــون س ــروع القان ــة أن مش ــى حقيق ــي عل يبن
بدعــم بعــض أعضــاء الكنيســت اليمينيــني فــي 

ــوت. ــوت أحرون ــا ليديع ــف وفق التحال
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وقــال بــركات »مشــروع القانــون يأتــي فــي ضــوء نيــة 
ــة  ــوط الدولي ــوع للضغ ــد اخلض ــت البي ــة بيني حكوم
مــن خــالل إنشــاء قنصليــات تخاطــب الفلســطينيني 
داخــل القــدس«. »بصــرف النظــر عــن اخلطر السياســي 
، فــإن هــذه اخلطــوة تشــكل خطــرًا أمنًيــا وستســمح 
نســمح  لــن  القــدس.  بدخــول  للفلســطينيني 
كعاصمــة  القــدس  مكانــة  بتقويــض  للحكومــة 
ــع  ــون هــو من موحــدة إلســرائيل«. والغــرض مــن القان
ــن  ــطينيني م ــدم الفلس ــي تخ ــات الت ــة القنصلي إقام

ــدس.” الق

ــي  ــت ميك ــو الكنيس ــدم عض ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
زوهــار مــن الليكــود، أمــس، مشــروع قانــون إلــى 
ــة للتشــريع يقضــي بفــرض »الســيادة  اللجنــة الوزاري
اإلســرائيلية« فــي الضفــة الغربيــة. وقالــت صحيفــة 
ــون  ــروع القان ــدمي مش ــة تق ــوم، إن غاي ــف«، الي »معاري
اليمــني فــي احلكومــة  هــذا هــي إحــراج أحــزاب 

اإلســرائيلية.

ــه  ــالف قول ــي االئت ــدر ف ــن مص ــة ع ــت الصحيف ونقل
إنــه »ال نعتــزم التعامــل مــع هــذه هــذا االقتــراح. 
ونتنياهــو لــم يفــرض الســيادة طــوال 12 ســنة وبينهــا 

ــب”.98 ــع إدارة ترام ــنوات م 4 س

جتمــع  فــي  مســاكن   5 يهــدم  االحتــال 
اهلل رام  شــمال  البــدوي  »القبــون« 

هدمــت قــوات االحتــالل االســرائيلي صبــاح اليــوم 
ــي  ــكنية ف ــام الس ــوت واخلي ــن البي ــددا م ــاء، ع األربع
ــمال  ــر ش ــة املغي ــرب قري ــدوي ق ــون« الب ــع »القب جتم

شــرق رام اهلل.

وذكــر الناشــط الصحفــي فــارس كعابنــة فــي اتصــال 
هاتفــي مــع »وفــا« أن قــوات كبيــرة مــن جيــش االحتالل 
ــت  ــة، وهدم ــت املنطق ــاحنات داهم ــدة ش ــا ع ترافقه
ــام، واســتولت علــى ممتلــكات ومقتنيــات  5 بيــوت وخي
املواطنــني هنــاك، إضافــة إلــى االســتيالء علــى جــرارات 

زراعيــة وصهاريــج ميــاه.

يشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل تســتهدف منــذ عقود 
ــرق رام اهلل،  ــمال وش ــة ش ــات البدوي ــة التجمع ماضي
ــا  ــتمرة تواجهه ــر مس ــل وتهجي ــات ترحي ــر عملي عب

ــالت. العائ

ــن  ــعى م ــالل يس ــإن االحت ــة ف ــط كعابن ــق الناش ووف
ــال  ــال إلكم ــة اجمل ــدوي إتاح ــد الب ــاء التواج ــالل انه خ
ــرقي  ــزام الش ــول احل ــى ط ــتيطاني عل ــريط االس الش
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ــة99. ــة الغربي ــن الضف ــوار ع ــل األغ ــة وفص للضف

“حرموني من وداعك بقبلة.. أودعك بوردة”

ــة  ــتاقة.. موجوع ــي مش ــس ألن ــا ب ــا مام ــة ي  »موجوع
ــا مامــا بــس ألنــي مشــتاقة: مــن قــوة هــذا الوجــع،  ي
عانقــت ســماء هــذا الوطــن مــن خــالل نافــذة زنزانتــي 
فــي قلعــة الدامــون/ حيفــا. أنــا شــامخة وصابــرة، رغم 
القيــد والســجان. أنــا األم املوجوعــة مــن االشــتياق. ال 
ــط أردت أن  ــطني. فق ــي فلس ــه إال ف ــذا كل ــل ه يحص
ــك  ــول لهــا أحب ــى جبينهــا، وأق ــة عل ــي بقبل أودع ابنت
بحجــم حبــي لفلســطني. اعذرينــي يــا ابنتــي ألنــي لم 
أكــن فــي عرســك، لــم أكــن بقربــك فــي هــذا املوقــف 
اإلنســاني الصعــب واملؤلــم. ولكــن قلبــي وصــل عنــان 
الســماء اشــتياقا، المــس جســدك وطبــع قبلــة علــى 
 جبينــك مــن خــالل نافذتــي فــي قلعــة الدامــون.

وداعــك  مــن  حرمونــي  غاليتــي..  ســهى 
موجــع..  موجــع،  فراقــك  بــوردة.  أودعــك  بقبلــة، 
احلبيــب”. وطنــي  جبــال  كقــوة  قويــة   ولكنــي 

13 متوز 2021

خالدة جرار )أم يافا(”

بهــذه الكلمــات ودعــت األســيرة خالــدة جــرار ابنتهــا 
ــس.  ــي رام اهلل أم ــا ف ــييع جثمانه ــالل تش ــهى خ س
ــقيقة  ــالم ش ــا س ــون وألقته ــة محام ــل الكلم ونق
األســيرة خالــدة خــالل تشــييع جثمــان ســهى. وحمــل 
محامــو األســيرة جــرار إكليــال مــن الــورد كتــب عليــه: 

ــوردة”. ــك ب ــة.. أودع ــك بقبل ــن وداع ــي م »حرمون

وبــروح خالــدة، احلاضــرة فــي قلــوب املشــيعني، أم 
األســيرة خالــدة  أبنــاء شــعبنا منــزل  اآلالف مــن 
لــوداع جنلتهــا ســهى التــي شــيع جثمانهــا بعــد 
صــالة ظهــر أمــس الثالثــاء مــن مســجد العــني 
ــدة. ــرة رام اهلل اجلدي ــى مقب ــوال إل ــرة وص ــة البي  مبدين

وبــث تلفزيــون فلســطني وبشــكل اســتثنائي مراســم 
تشــييع جثمــان الفقيــدة، بعــد رفــض ســلطات 
االحتــالل طلبــا باإلفــراج عــن والدتهــا خالــدة لتتمكــن 

ــا. ــى جثمانه ــرة عل ــرة األخي ــاء النظ ــن إلق م

وقالــت محافــظ رام اهلل والبيــرة ليلــى غنــام، إن جنــازة 
ــل  ــي دلي ــل، وه ــع الفصائ ــت جمي ــرار جمع ــهى ج س
ــا  ــت: »وحدتن ــة. وأضاف ــدة الوطني ــة الوح ــى أهمي عل
يجــب أن تشــكل البوصلــة التــي تهدينــا الطريــق 
وعاصمتهــا  املســتقلة  الدولــة  إلقامــة  الطويلــة 

99  صحيفة احلياة اجلديدة 

ــبابنا  ــع ش ــذي دف ــطني ال ــم فلس ــت عل ــدس، حت الق
ــن  ــل م ــب أن نخج ــه، ويج ــن أجل ــم م ــا دماءه وصباين
أنفســنا حــني نــرى عذابــات األســرى واألســيرات«. 
وأكــدت أن دمــوع خالــدة جــرار مــا هــي إلــى تخفيــف 
ــن  ــا ول ــى ابنته ــا عل ــا وحزنه ــى فراقه ــا عل ــن أمله ع
عــن  وســيخفف  وعظمــة،  شــموخا  إال  يزيدهــا 
ــالل. ــده االحت ــانيا يفتق ــا إنس ــس جانب ــا ويعك  قلبه

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي هيئ ــة ف ــات العام ــر العالق مدي
ثائــر شــريتح، أكــد أن قــدر الفلســطينيني أن يعيشــوا 
فــي ظــل مجتمــع دولــي كاذب وغيــر قــادر علــى 
ــوداع  ــم ل ــى االحتــالل ليفــرج عــن أم تتأل الضغــط عل
ــاء  ــى الوف ــادرة عل ــر ق ــة غي ــات دولي ــا، ومؤسس ابنته
ــل  ــة يتحم ــذه اجلرمي ــد أن ه ــانية. وأك لرســالتها اإلنس
 االحتــالل مســؤوليتها باملشــاركة مــع اجملتمــع الدولــي.

ــة  ــة العائل ــى كلم ــدة ألق ــم الفقي ــرار ع ــهيل ج س
ــع،  ــن اجلمي ــة م ــت محبوب ــهى كان ــا أن س ــد فيه أك
وشــرفت عائلتهــا باألخــالق والعلــم واإلجنــازات، مشــيرا 
ــالت  ــن حلم ــل املبادري ــن أوائ ــت م ــة كان ــى أن الراحل إل
مقاطعــة االحتــالل ومشــاريعه وبضائعــه، ومثلــت 
 فلســطني فــي العديــد مــن احملافــل واملؤمتــرات الدوليــة.

ــي إن فاجعــة  وقــال ممثــل اجلبهــة الشــعبية رزق برغوث
مــوت ســهى جــرار أحدثــت أملــا وحزنــا كبيــرا وزاد ذلــك 
بعــد رفــض ســلطات االحتــالل إطــالق ســراح والدتهــا 
ــدة مــن ســجون االحتــالل لتشــارك فــي  األســيرة خال

وداع ابنتهــا.100

االحتــال يهدم منشــآت 11 أســرة فلســطينية 
رام اهلل شرق 

ــا  ــاء، جتمع ــرائيلي، األربع ــالل اإلس ــش االحت ــدم جي ه
بدويــا وســط الضفــة الغربيــة، يضــم منشــآت تعــود 

لـــ11 أســرة فلســطينية.

وقــال الناشــط الفلســطيني، فــارس كعابنــة، إن عــددا 
ــاحنات،  ــا ش ــرائيلي ترافقه ــش اإلس ــات اجلي ــن آلي م
جتمــع  صباحــاً،   )6:00( الســاعة  عنــد  اقتحمــت 
”القبــون” البــدوي، قــرب قريــة املغّيــر شــمال شــرق رام 

ــات. ــن كل اجله ــه م اهلل، وحاصرت

وأضــاف كعابنــة أنهــم شــرعوا بعمليــة هــدم واســعة 
طالــت جميــع املنشــآت، التــي متتلكهــا 11 أســرة 
ــن  ــازل م ــن من ــارة ع ــي عب ــيدات، وه ــة ارش ــن عائل م

ــام. ــر األغن ــام وحظائ ــح واخلي الصفي

ولفــت كعابنــة إلــى أن اجليــش اإلســرائيلي لــم يكتــف 
بعمليــة هــدم املنشــآت، بــل قــام مبصادرتهــا، حتــى ال 

100  صحيفة احلياة اجلديدة
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ــة  ــرارات زراعي ــاً ج ــادر أيض ــاء، وص ــي البن ــاود األهال يع
وصهاريــج ميــاه وعربــات نقــل.

وأوضــح كعابنــة أن جتمــع ”القبــون” هــو مــن التجمعات 
املركزيــة فــي املنطقــة، ويعيــش فيــه 30 أســرة، بعــدد 
ــات  ــن التجمع ــو م ــخصا، وه ــاوز 150 ش ــكان يتج س
البدويــة املهــددة باإلخــالء بدعــوى البنــاء فــي املناطــق 

املصنفــة ”ج”.

وكشــف تقريــر أصــدره مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( يــوم 8 يوليو/متــوز اجلــاري، 
أن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية، هدمــت مــا ال يقــل 
ــة  ــذ بداي ــطينيون من ــا الفلس ــى ميلكه ــن 421 مبنً ع

العــام.

ــص،  ــا دون ترخي ــدم بأنه ــات اله ــرائيل عملي ــرر إس وتب
واألمم  الدوليــة  واملؤسســات  الفلســطينيني  ولكــن 
ــى  ــق عل ــا تواف ــادرا م ــرائيل ن ــون إن إس ــدة يقول املتح
طلبــات ترخيــص املبانــي فــي القــدس الشــرقية 
واملناطــق املصنفــة ”ج” التــي تشــكل 60% من مســاحة 

ــة. ــة الغربي الضف

وصنفــت اتفاقيــة أوســلو )1995( بــني منظمــة التحرير 
الفلســطينية وإســرائيل أراضــي الضفــة الغربيــة 
إلــى ثالثــة مناطــق: ”أ” تخضــع لســيطرة فلســطينية 
كاملــة، و”ب” تخضــع لســيطرة أمنيــة إســرائيلية 
ــيطرة  ــع لس ــطينية، و”ج” تخض ــة فلس ــة وإداري ومدني
ــرة  ــكل األخي ــرائيلية، وتش ــة إس ــة وأمني ــة وإداري مدني

ــة.101 ــاحة الضف ــن مس ــة م ــو 60 باملئ نح

ــوب  ــا جن ــن بيت ــابا م ــل 11 ش ــال يعتق االحت
ــس نابل

ــوم  ــر الي ــرائيلي، فج ــالل االس ــوات االحت ــت ق  اعتقل
ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــن بل ــابا م ــاء، 11 ش األربع

وقــال نائــب رئيــس بلديــة بيتــا، موســى حمايــل، 
لـ«وفــا«، »إن قــوات االحتــالل اقتحمــت البلــدة وداهمــت 

ــابا”. ــت 11 ش ــتها، واعتقل ــازل وفتش ــدة من ع

واملعتقلــون هــم: حمــدي معالي، وأدهــم الشــرفا، 
ويوســف الشــرفا، وراشــد قواريــق، واملصــاب رامــز 
داود،  وبيــان  داود،  وعمــاد  عديلــي،  وقســام  قواريــق، 
ــل.102 ــف حماي ــب، ويوس ــم طال ــر داود، ونعي ــاب عم واملص

ــات الهــدم فــي  ــب بوقــف عملي ــي يطال االحتــاد األوروب
ــة ــطينية احملتل ــي الفلس األراض

101  القدس العربي
102  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

طالــب االحتــاد األوروبــي، مســاء اليــوم الثالثــاء، بوقــف 
جميــع عمليــات الهــدم التــي تنفذهــا ســلطات 

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــالل ف االحت

وقالــت بعثــة االحتــاد األوروبــي فــي القــدس، فــي 
ــى  ــة عل ــة واإلجنليزي ــني العربي ــرتها باللغت ــدة نش تغري
منصاتهــا الرســمية فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ــرائيل  ــرّدت إس ــام 2021 ش ــي ع ــه ف ــع أن ــن املفج »م
ــك 320 طفــالً فــي األرض  595 فلســطينًيا، مبــا فــي ذل
ــبة  ــادة بنس ــل زي ــا ميثّ ــو م ــة، وه ــطينية احملتل الفلس

ــي”. ــام املاض ــة بالع 50% مقارن

وأضافــت: »فــي آخــر عمليــة هــدم فــي حمصــة 
)األغــوار الشــمالية( فــي 7 متوز/يوليــو اجلــاري، مت تشــريد 
ــي  ــم اآلن ف ــالً وه ــك 24 طف ــي ذل ــا ف ــخًصا مب 42 ش

ــانية”. ــاعدات اإلنس ــة للمس ــة ماس حاج

ــالت  ــرت 3 عائ ــني، أُجب ــني املاضي ــي اليوم ــت: »ف وتابع
ــك  ــي ذل ــا ف ــرقية، مب ــدس الش ــي الق ــطينية ف فلس
ســلوان، علــى هــدم منازلهــا بنفســها. هــذه األنشــطة 
ــا  ــة أيًض ــر قانوني ــل غي ــب، ب ــية فحس ــت قاس ليس

ــف”. ــب أن تتوق ــي ويج ــون الدول ــب القان مبوج

ــا«،  ــة »وف ــهري لوكال ــر الش ــا للتقري ــه وفًق ــر أن يذك
ــران املنصــرم  نفــذت قــوات االحتــالل خــالل شــهر حزي
ــات  ــي محافظ ــآت ف ــازل ومنش ــدم ملن ــة ه 31 عملي
مختلفــة، فــي حــني ســلمت 92 إخطــارًا بهــدم منــازل، 

ــة. ــة وزراعي ــآت جتاري ــاء، أو منش ــد اإلنش ــازل قي أو من

ومنــذ مطلع الشــهر اجلــاري، أجبــرت ســلطات االحتالل 
5 مواطنــني فــي القــدس احملتلــة علــى هــدم منازلهــم، 
ــد االنشــاء  ــالل مدرســة قي ــات االحت كمــا هدمــت آلي
شــمال شــرق مدينــة القــدس احملتلــة، وهدمــت خمــس 
ــة  ــلفيت، وبرك ــرب س ــارس غ ــة ح ــي قري ــآت ف منش
ميــاه لالســتخدام الزراعــي قــرب قريــة بردلــة باألغــوار 
ــلبي  ــر الش ــير منتص ــزل األس ــرت من ــمالية، وفّج الش
ــى  ــة إل ــمال رام اهلل، باإلضاف ــعيا ش ــدة ترمس ــي بل ف
هــدم منشــآت املواطنــني وتهجيرهــم فــي خربــة 

ــمالية.103 ــوار الش ــا باألغ ــة الفوق حمص

فــي  جماهيــري  مبهرجــان  يشــاركون  اآلالف 
للقــدس وانتصــارا  جنــن دعمــا للشــرعية 

شــارك اآلالف فــي مهرجــان جماهيــري نظمتــه حركــة 
»فتــح« فــي جنــني، مســاء اليــوم الثالثــاء، دعمــا 

ــرى. ــدس ولألس ــارا للق ــرعية وانتص للش

103  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عمــار  أبــو  الشــهيد  املهرجان في ميــدان  وأقيــم 
ــدس  ــار للق ــان االنتص ــوان »مهرج ــام احملافظة، بعن أم
ــاس،  ــود عب ــس محم ــها الرئي ــى رأس ــرعية وعل والش
واألســير  واجلرحــى  واألســرى  للشــهداء  وانتصــارا 

ــوان«. ــو عط ــر أب الغضنف

وقــال أمــني ســر اللجنــة املركزية حلركــة »فتــح« الفريق 
ــا مــن جنــني،  ــه، »مــن هنّ ــل الرجــوب، فــي كلمت جبري
جنــني النضــال والصمــود والتضحيــة واإلرادة الوطنيــة 
الفلســطينية املســتقلة، هــذه احملافظــة التــي حتيــزت 
ــح  ــة ولصال ــن والوطني ــح الوط ــا لصال ــز دوم وتتحي
املقاومــة ومواجهــة هــذا االحتــالل، فــكل التحيــة 
والتقديــر ألهــل هــذه احملافظــة ولــكل محافظــات 

ــن”. الوط

ــلة  ــي سلس ــة ه ــذه الفعالي ــوب أن ه ــاف الرج وأض
مــن الفعاليــات التــي قادتهــا وتقودهــا حركــة »فتــح« 
العمالقــة الشــامخة التــي انطلقــت مــن أجــل الهويــة 

وإنهــاء االحتــالل، بقــرار وطنــي.

ــن  ــرة م ــوم مؤام ــه الي ــح« تواج ــة »فت ــال إن حرك وق
االحتــالل الــذي ال عــدو لــه إال العقيــدة الوطنيــة 
الفلســطينية، مضيفــا أننــا اليــوم علــى مفتــرق طــرق 
ونحــن أبنــاء هــذه احلركــة وحمــاة إرثهــا األقــدر علــى 
املراجعــة والتصويــب والتغييــر، وأن بوصلتنــا ســتبقى 
ــدة  ــق أي أجن ــس وف ــطينية، ولي ــة الفلس ــاه الدول باجت
ــدا  ــا، مؤك ــا كان مصدره ــا ومهم ــا كان منبعه مهم
ــاء  ــني أبن ــة ب ــدة الوطني ــواء الوح ــيخ أج ــرورة ترس ض
ــة. ــة الوطني ــا للمصلح ــوار وفق ــى احل ــعبنا، وأن يبق ش

وأكــد أن الطريــق إلــى إجنــاز الوحــدة والشــراكة لــن يتم 
إال باحلــوار وبصــدق االنتمــاء للوطــن وليــس للفصيــل، 
للوطــن وليــس لأليدولوجيــة. ووجــه التحيــة إلــى الذين 

يخوضــون املقاومــة الشــعبية.

وتابــع أن حركــة »فتــح« تتمنــى علــى اجلميــع أن يقولوا 
»كفــى« فــي هــذه املرحلــة الصعبــة واحلرجــة، مشــيرا 
ــالل  ــض االحت ــى رف ــي عل ــاع دول ــاك إجم ــى أن هن إل

ــطينيني. ــاف الفلس وإنص

وقــال الرجــوب إن إعمــار قطــاع غــزة أولويــة لنــا ولكــن 
يجــب أن يكــون عنوانــه الشــرعية الفلســطينية.

وأضــاف الرجــوب: نحــن مــع وحــدة وطنيــة لهــا برنامج 
ــل  ــن أج ــة م ــي املقاوم ــد ف ــي موح ــي نضال سياس
ــة  ــت الوطني ــروعة والثواب ــوق املش ــة احلق ــق كاف حتقي
التــي رســختها حركــة »فتــح« منــذ انطالقتهــا، 
للوحــدة  األجــواء  تهيئــة  أهميــة  علــى  مشــددا 

ــة  ــع حرك ــيخها م ــى ترس ــل عل ــي نعم ــة الت وطني
ــل  ــل الوطني، والعم ــل العم ــي فصائ ــاس« وباق »حم
ــق  ــا، وحتقي ــام جميعه ــات االنقس ــاء تداعي ــى إنه عل
الوحــدة السياســية واجلغرافيــة للوطــن الفلســطيني، 
وأن نعمــل جميعــا بــروح الوحــدة مــن أجــل بنــاء 
دولتنــا الفلســطينية املســتقلة، وعاصمتهــا القــدس 
ــروعة. ــة املش ــا الوطني ــل حقوقن ــق كام ــرقية، وحتقي الش

ــة  ــات العام ــنصون احلري ــح« س ــي »فت ــن ف ــال: نح وق
والدميقراطيــة وحــق التعبيــر ضمــن إطــار القانــون، ولــن 
ــة  ــن، ألن املؤسس ــال األم ــى رج ــداء عل ــمح باالعت نس
األمنيــة هــي حاميــة مشــروعنا الوطنــي، فمنهــا 
ــا  ــون دوم ــم املدافع ــى، وه ــرى واجلرح ــهداء واألس الش
أن 12% مــن  إلــى  الوطني، مشــيرا  عــن مشــروعنا 
ــة. ــة األمني ــاء املؤسس ــن أبن ــم م ــيرة ه ــة األس احلرك

ــى  ــاول عل ــد بالتط ــمح ألح ــن يس ــه ل ــى أن ــدد عل وش
املؤسســة األمنيــة وأن القانــون هــو الســائد، ولــن 
ــان،  ــى والفلت ــارة الفوض ــت بإث ــة كان ــمح ألي جه نس
ــح« إذا  ــي »فت ــة ف ــرأة األخالقي ــا اجل ــه لدين ــا أن مضيف

ــا. ــوب خطأن ــا وأن نص ــا أخطأن ــول إنن ــا أن نق أخطأن

ــات  ــة فعالي ــعدي كلم ــور الس ــن: منص ــى كل م وألق
ــة  ــي احملافظ ــة ف ــرات العام ــاز اخملاب ــر جه جنني، ومدي
العميــد محمــد عبــد ربــه كلمــة املؤسســة األمنيــة، 
ــة،  ــا اغباري ــزال، وعط ــال ن ــوري جم ــس الث ــو اجملل وعض

ــالمية. ــة واإلس ــوى الوطني ــة الق كلم

وأكــد املتحدثــون أن هــذا املهرجــان هــو نصــرة ألهلنــا 
فــي مدينــة القــدس احملتلــة ودعمــا للشــرعية، وإســنادا 
ــرائيلي،  ــجون االحتالل اإلس ــي س ــال ف ــرى األبط لألس
وهــو مبايعــة لرئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس 
ــرعي  ــل الش ــطينية املمث ــر الفلس ــة التحري ومنظم

والوحيــد لشــعبنا فــي الوطــن والشــتات.

وشــددوا علــى أن بوصلــة حركــة »فتــح« موجهــة 
ــتبقى  ــطني وس ــا فلس ــطني، وهدفن ــو فلس ــط نح فق
»فتــح« وفصائــل العمــل الوطني خلــف الشــرعية 
والقيــادة، وأن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية هــي 
التــي توفــر األمــن واألمــان لشــعبنا، وتعمــل مــن أجــل 

ــا. ــاول عليه ــمح بالتط ــن يُس ــك، ول ذل

وأضافــوا أن محافظــة جنــني قالــت كلمتهــا مــن 
ــرعية  ــف الش ــا خل ــد، أنه ــان احلاش ــذا املهرج خالل ه
والرئيــس محمــود عبــاس، وأن حركــة »فتــح« ســتحمي 
للشــهداء  وفيــة  وســتبقى  الوطنــي  مشــروعنا 
واألســرى، وأن منظمــة التحريــر هــي املمثــل الشــرعي 

ــعبنا . ــد لش الوحي
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ــدات  ــدة وأجن ــراف عدي ــات وأط ــن وجود جه ــذروا م وح
مقاومــة  عــن  البوصلــة  حــرف  حتــاول  خارجيــة 
االحتــالل ومشــاريعه التصفويــة والتصــدي ملمارســات 
املســتوطنني فــي القــدس ونابلــس واألغــوار ومختلــف 
ــي  ــا ه ــن أن معركتن ــطينية، مؤكدي ــي الفلس األراض

ــرائيلي. ــالل اإلس ــع االحت م

ــكل الفلســطيني نحــو  ــد جهــود ال ــى توحي ودعــوا إل
إفشــال كافــة املؤامــرات واحملــاوالت الهادفــة حلــرف 
الشــهداء  آالف  مســتذكرين  الوطنيــة،  البوصلــة 
ــح«  ــة »فت ــوادر حرك ــات ك ــى، وتضحي واألســرى واجلرح
ــر كل  ــدوا أن مصي ــة، وأك ــطينية احلي ــوى الفلس والق
ــرن. ــة الق ــلنا صفق ــا أفش ــل كم ــو الفش ــرات ه املؤام

ــد أن يضــع  ــمح ألح ــن يُس ــون أنــه ل ــد املتحدث وأك
ــية،  ــرة السياس ــد املقام ــت بن ــي حت ــروعنا الوطن مش
ولــن يُســمح بالتطــاول علــى الشــرعية الفلســطينية 
ــدة  ــوف والوح ــرص الصف ــع ب ــوا اجلمي ــادة، وطالب والقي

ــتيطان. ــول االس ــالل وتغ ــة االحت ــل مواجه ــن أج م

وقالــوا إن حركــة »فتــح« وجــدت مــن أجــل هــدف واحــد 
وهــو حتريــر فلســطني، و«فتــح« توجــه البوصلــة نحــو 
الهــدف األساســي هــو مقاومــة االحتــالل ودحــره عــن 

أرضنــا.

وجــدد املتحدثــون دعمهــم لقضيــة األســرى فــي 
ســجون االحتــالل اإلســرائيلي وضــرورة توحيــد اجلهــود 
لإلفــراج عنهــم جميعــا، وأكــدوا دعمهــم وإســنادهم 
ألهلنــا فــي مدينــة القــدس عاصمــة دولــة فلســطني، 
فــي مواجهــة االحتــالل وسياســاته الهادفــة إلــى 
تهجيرهــم، مشــددين علــى وحــدة أبنــاء الشــعب 
ــي  ــل أراض ــتات وداخ ــن والش ــي الوط ــطيني ف الفلس

الـ48.

ــاز  ــن جه ــم عليوي، م ــهيد أده ــدة الش ــادت وال وأش
االســتخبارات العســكرية الذي استشــهد فــي جنــني 
أثنــاء تصديــه لقــوات االحتــالل مــع زميلــه فــي اجلهــاز 
ــا  ــة ورعايته ــة األمني ــدور املؤسس ــة، ب ــير العيس تيس
ومتابعتهــا ألبنائهــا، وأكــدت أن دم الشــهيد أدهــم 
ــى  ــن يذهــب هــدرا، مشــددة عل وشــهداء فلســطني ل
ــرعية  ــا حول الش ــة والتفافن ــا الوطني ــة وحدتن أهمي
ــذي  ــرري ال ــي التح ــروعنا الوطن ــطينية، ومش الفلس
شــهداء  وجميــع  أدهــم  أجلــه  مــن  استشــهد 

ــطني. فلس

وانطلــق املشــاركون، فــي مســيرة حاشــدة جابــت 
شــوارع املدينــة الرئيســية، مردديــن الهتافــات الداعمــة 
للشــرعية ممثلــة بالرئيــس محمــود عبــاس، رئيــس دولة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــس منظم ــطني، رئي فلس
املمثــل الشــرعي والوحيــد ألبنــاء شــعبنا فــي الوطــن 

ــتات. والش

ورفــع املشــاركون علــم فلســطني، ورايــات حركــة 
»فتــح«، وصــور الرئيــس محمــود عبــاس، وصور األســرى 

ــالل. ــجون االحت ــي س ف

أكــرم  جنــني  محافــظ  املهرجــان  فــي  وشــارك 
الرجــوب، ومــدراء وقــادة املؤسســة األمنيــة باحملافظــة، 
ــي  ــح«، وأهال ــوري حلركــة »فت ــس الث وأعضــاء مــن اجملل
الشــهداء واألســرى مــن داخــل أراضــي عــام 1948 
ومــن محافظــات الوطــن، واألطــر النقابيــة والنســوية، 

ومــدراء املؤسســات الرســمية واألهليــة.

وتخللــه فقــرات فنيــة وطنيــة للفرقــة القوميــة 
العســكرية لألمــن الوطنــي، وقــد مت تكــرمي أهالــي 
الذيــن   ،1948 عــام  أراضــي  داخــل  مــن  الشــهداء 
ــة  ــرة، والعيس ــى األخي ــة األقص ــي هب ــهدوا ف استش
ــن  ــكرية، م ــتخبارات العس ــاز االس ــن جه ــوي م وعلي
ــة  ــي احملافظ ــة ف ــرات العام ــاز اخملاب ــر جه ــل مدي قب
العميــد محمــد عبــد ربــه، وأمــني ســر إقليــم »فتــح« 

فــي جنني عطــا أبــو ارميلــة.104

اســتقالة بروفيســور أميركــي مــن جامعــة 
ــد  ــة ض ــز اجلامع ــى حتي ــا عل ــاد احتجاج هارف

لفلســطينين ا

ــة  ــن جامع ــت، م ــل ويس ــور كورن ــتقال البروفيس اس
ــز  ــى حتّي ــا عل ــة احتجاج ــة العريق ــارد األميركي هارف

اجلامعــة ضــد الفلســطينيني.

وقــال ويســت، فــي كتــاب اســتقالته الــذي نشــره اليوم 
علــى صفحتــه الشــخصية علــى موقــع توتيــر، »هــذا 
ــة  ــد جامع ــى عمي ــح ال ــتقالتي الصري ــاب اس ــو كت ه
هارفــارد، أحــاول أن أقــول احلقيقــة اخلالصــة حــول 
ــح  ــا املصال ــي حتكمه ــا الت ــي جامعتن ــاط ف االنحط
ــا نشــهد ضــد هــذا التعفــن  ــة«. مضيفــا »دعون املادي

ــي«. الروح

يذكــر أن كورنــل، فيلســوف ومفكر عــام أميركــي 
وناشــط سياســي وناقــد اجتماعــي ولــه العديــد مــن 
ــة  ــالم الوثائقي ــن األف ــد م ــي العدي ــارك ف ــب وش الكت

ــوود.105 ــالم هولي ــض أف وبع

ــب  ــلم الصلي ــة تس ــهيد رواجب ــة الش ــس: عائل نابل
ــه ــترداد جثمان ــا باس ــب فيه ــالة تطال ــر رس األحم

104  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
105  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ســّلمت عائلــة الشــهيد بــالل رواجبــة مــن قريــة عــراق 
التايــه غــرب نابلــس، اليــوم الثالثــاء، الصليــب األحمــر 
الدولــي، رســالة تطالبــه فيها بضــرورة التدخــل الفوري 
ــالل  ــلطات االحت ــدى س ــز ل ــه احملتج ــترداد جثمان الس

اإلســرائيلي، منــذ نهايــة العــام املاضــي.

وأكــد عدنــان رواجبــة والــد الشــهيد بــالل خــالل وقفــة 
ــي  ــر ف ــب األحم ــر الصلي ــام مق ــة أم ــا العائل نظمته
ــن  ــع م ــي الراب ــده ف ــهاد ول ــذ استش ــه من ــة، أن املدين
تشــرين ثانــي املاضــي أبلغــت مخابــرات االحتــالل 
ــه  ــارة أن ــره، ت ــول مصي ــددة ح ــات متع ــه برواي عائلت

ــهد. ــه مستش ــرى أن ــاب وأخ مص

ــالل يتالعــب بأعصــاب ومشــاعر  ــى أن االحت وشــدد عل
ــا  ــه، منوه ــم لدي ــزة جثامينه ــهداء احملتج ــي الش أهال
ــة وال  ــك فاشــية عنصري ــالل تل ــة االحت ــى أن سياس إل

ــانية. إنس

وأوضــح أن العائلــة أطلقــت حملــة وصرخــة إعالميــة 
اإلنســانية  واملنظمــات  العالــم  أحــرار  تخاطــب 
واحلقوقيــة التــي تعنــى بشــؤون اإلنســان وبينهــا 
التدخــل  بضــرورة  وتطالبهــا  األحمــر،  الصليــب 
ــر  ــن مبقاب ــهداء احملتجزي ــالل والش ــان ب ــترداد جثم الس

والثالجــات. األرقــام 

ــات  ــاز للجه ــل وااليع ــل العاج ــرورة التدخ ــد بض وناش
ــط  ــة للضغ ــة واحلقوقي ــات الدولي ــة واملؤسس اخملتص
علــى االحتــالل اإلســرائيلي لتســليم جثامني الشــهداء 

احملتجــزة لــدى االحتــالل.106

»غليــك«  املتطــرف  بقيــادة  مســتوطنون 
األقصــى املســجد  يقتحمــون 

اقتحــم مســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، املســجد األقصى 
املبــارك، بحمايــة شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، ونفــذوا 

ــتفزازية فيه. ــوالت اس ج

ــتوطنا بقيادة  ــأن 113 مس ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــى،  ــات األقص ــوا باح ــك، اقتحم ــودا غلي ــرف يه املتط
عبــر بــاب املغاربــة وســط إجــراءات عســكرية مشــددة، 

ــاب السلســلة.107 ــل أن يغــادروه مــن ب قب

االحتــالل يســتولي علــى أكثــر مــن 1600 دومن فــي 
ــة”   ــات الطبيعي ــح »احملمي ــمالية لصال ــوار الش األغ

اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، علــى أكثــر مــن 
1600 دومن مــن أراضــي األغــوار الشــمالية، لصالــح 

106  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
107  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا

»احملميــات الطبيعيــة«.  

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارت لــ«وفــا«، بــأن االحتــالل اســتولى علــى 
1633 دومن مــن األراضــي املمتــدة مــن عــني احللــوة 
ــأم  ــرورا ب ــكيوت«، م ــتوطنة »مس ــن مس ــة م القريب
ــتوطنة  ــن مس ــان م ــية القريبت ــى الفارس ــال، حت اجلم

»رومت«.

يذكــر أن االحتــالل يســتولي علــى أكثــر مــن 76 ألــف 
دومن مــن األراضــي حتــت بنــد »احملميــات الطبيعيــة« فــي 

األغــوار.108

اخلميس 2021/7/15

ــرون  ــع اليهــود األميركيــن يعتب اســتطاع: رب
ــة فصــل عنصــري« إســرائيل »دول

اليهــود  للناخبــني  اســتقصائية  دراســة  وجــدت 
األميركيــني مت إجراؤهــا بعــد احلــرب اإلســرائيلية األخيرة 
علــى غــزة أن أقليــة كبيــرة تؤمــن بــأن بعــض االنتقادات 
القاســية إلســرائيل، مبــا فــي ذلــك  أنهــا ترتكــب اإلبادة 

ــة والفصــل العنصــري، صحيحــة. اجلماعي

ــراه  ــذي أج ــتطالع ال ــي االس ــاركني ف ــني املش ــن ب وم
مجموعــة  وهــي  اليهــودي«،  االنتخابــات  »معهــد 
ــارزون، وافــق 34% علــى أن  يقودهــا دميقراطيــون يهــود ب
»معاملــة إســرائيل للفلســطينيني مماثلــة للعنصريــة 
فــي الواليــات املتحــدة«، واتفــق 25% علــى أن »إســرائيل 
دولــة فصــل عنصــري« ووافــق 22% علــى أن »إســرائيل 

ــطينيني«. ــد الفلس ــة ض ــادة جماعي ــب إب ترتك

شــملهم  الذيــن  ســنا  األصغــر  الناخبــني  وبــني 
ــوز 2021،  ــاء، 13 مت ــوم الثالث ــدر ي ــذي ص ــتطالع ال االس
فــي »جيويــش تلغــراف آجيتســي – TGA” كان االتفــاق 
مــع هــذه اإلقــرار أعلــى صوتــاً وأكثــر جــرأة، رغــم أنــه 
ــط  ــتطالع أن 9% فق ــد االس ــة، ووج ــل أقلي ــزال ميث ال ي
ــى  ــون عل ــني( يوافق ــود األميركي ــني )اليه ــن الناخب م
عبــارة ”ليــس إلســرائيل احلــق فــي الوجــود”، لكــن بــني 
الناخبــني الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 40 عامــاً، ارتفعــت 
ــني  ــث الناخب ــق ثل ــا واف ــى 20%، فيم ــبة إل ــذه النس ه
الشــباب علــى أن إســرائيل ترتكــب إبــادة جماعيــة، وهو 
موقــف يعتبــره حتــى محامــو حقــوق اإلنســان الذيــن 
ينتقــدون إســرائيل بأنــه موقــف متطــرف، ووافــق أكثــر 

ــة فصــل عنصــري. ــى أن إســرائيل دول ــث عل مــن الثل

لعشــرات  بالنســبة  مدهشــة  النتائــج  وجــاءت 

108  وكالة األبناء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــورة  ــع ص ــل تلمي ــن أج ــط م ــودة فق ــت املوج املنظمات
إســرائيل، وتكافــح ليــل نهــار مــن أجــل إثبــات أن 
إســرائيل تعتبــر عنوانــاً مركزيــا للهويــة اليهوديــة وأن 
ــامية،  ــاداة الس ــى مع ــول إل ــا يتح ــاً م ــا غالب انتقاده
حيــث وجــدت أيضــاً أن العديــد مــن اليهــود األميركيــني 
ــرائيل  ــدي إس ــض منتق ــات بع ــع تصريح ــون م يتفق
األكثــر قســوة مــن اليســار والتــي صــدرت خــالل حــرب 
ــار املاضــي،  إســرائيل األخيــرة علــى غــزة فــي شــهر أي
مبــا فــي ذلــك فــي بعــض احلــاالت مــن قبــل حفنــة مــن 
ــم  ــن انتقده ــني الذي ــرس الدميقراطي ــاء  الكونغ أعض
بعــد ذلــك زمالئهــم بســبب انتقاداتهــم الالذعــة 

ــة. ــرائيلية املفرط ــات اإلس للممارس

واتســم اســتطالع الرأي السياســي لليهــود األميركيني 
املشــار إليهــم باتســاع النطــاق، ووجــد تأييــداً وموافقة 
واســعة للرئيــس جــو بايــدن وقلــق عميــق بشــأن جهود 
اجلمهوريــني فــي جورجيــا وفلوريــدا لتشــديد الوصــول 

إلــى صنــدوق االقتــراع. 109

األحد 2021/7/18

ــى  ــال إل ــلطات االحت ــو س ــدة تدع األمم املتح
ــطينية ــازل الفلس ــدم املن ــف ه وق

إلــى  اإلســرائيلية  الســلطات  املتحــدة  األمم  دعــت 
واالســتيالء  الفلســطينية،  املنــازل  هــدم  وقــف 
احتــالل  كقــوة  بالتزاماتهــا  واإليفــاء  عليهــا، 

 مبوجب القانون اإلنساني الدولي. 
ــام  ــني الع ــم األم ــمي باس ــدث الرس ــب املتح ــال نائ وق
ــي  ــر صحاف ــالل مؤمت ــق، خ ــان ح ــدة فرح ــألمم املتح ل
»قامــت  نيويــورك،  فــي  الدوليــة  املنظمــة  مبقــر 
ــادرة  ــك ومص ــس، بتفكي ــرائيلية، اخلمي ــوات اإلس الق
ــع شــمال األغــوار،  مبنــى ســكني فــي حمصــة البقي
ــي  ــم ف ــطينيا منازله ــد 84 فلس ــاء، فق ــوم األربع وي
ــادرت  ــا ص ــة رام اهلل، عندم ــني مبحافظ ــدة رأس الت بل

 القوات اإلسرائيلية 49 مبنى على األقل«. 
ــة  ــك املنطق ــي تل ــطينيون ف ــم الفلس ــاف، »يقي وأض
كل صيــف مــن أجــل الرعــي، ولكنهــم اآلن فــي خطــر 
متزايــد مــن الترحيــل القســري مــن املنطقــة«، متابعــا، 
إن األمم املتحــدة دعــت إســرائيل مــرارا وتكــرارا إلــى وقف 
ــطينية،  ــكات الفلس ــى املمتل ــتيالء عل ــدم واالس اله
ــون  ــب القان ــالل، مبوج ــوة احت ــا كق ــاء بالتزاماته والوف

ــي.110 ــاني الدول اإلنس

109  جريدة القدس
110  جريدة األيام

االثنن 2021/7/19

توقــف  األميركيــة  األلبــان  كبــرى شــركات 
اإلســرائيلية املســتوطنات  فــي  عملهــا 

 Ben & ( األميركيــة  األلبــان  شــركات  كبــرى  أنهــت 
Jerry’s ( عملهــا فــي املســتوطنات اإلســرائيلية بالضفــة 

ــة. الغربي

وقالــت الشــركة، فــي بيــان لهــا، اليــوم اإلثنني، نشــرته 
ــي  ــي األراض ــا ف ــي، »إن عملن ــا اإللكترون ــى موقعه عل
ــركتنا  ــم ش ــع قي ــارض م ــة يتع ــطينية احملتل الفلس
والبوظــة«،  احلليــب  مشــتقات  وتســويق  إلنتــاج 
مضيفــة »إننــا نعتــرف باخملــاوف التــي يشــاركنا فيهــا 

ــركاؤنا”. ــا وش زبائنن

يذكــر أن املتضامنــني مــع احلــق الفلســطيني فــي 
الواليــات املتحــدة األميركيــة جنحــوا في إجبار الشــركة 
علــى ســحب اســتثماراتها ووقــف عملهــا فــي األراضي 
الفلســطينية احملتلــة، بعــد أن قامــوا بحمــالت متوالية 
ملنعهــا مــن العمــل فــي املســتوطنات اإلســرائيلية.111

اإلفــراج عــن أســير مــن بيــت حلــم أمضــى 81 
عامــا فــي ســجون االحتــال

أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
ــم  ــة مــن مخي ــو عجمي ــادي أب ــني، عــن األســير ف اإلثن
الدهيشــة جنــوب بيــت حلــم، بعــد أن أمضــى 18 عامــا 

فــي ســجونها.

ــة،  ــو عجمي وجــرى اســتقبال حاشــد لألســير احملــرر أب
انطلــق مــن املدخــل اجلنوبــي لبلــدة اخلضــر« النشــاش« 

وصــوال إلــى منزلــه فــي اخمليــم.

وقــال أمــني ســر حركــة »فتــح« فــي مخيــم الدهيشــة 
ــو  ــل أب ــار البط ــوم بانتص ــل الي ــودة: »نحتف ــد ع أحم
عجميــة علــى الســجان، لكــن الفرحــة األكبر ســتكون 
بتبييــض الســجون مــن كافــة األســرى وعودتهــم إلــى 
ــود  ــر اجله ــة تضاف ــدا أهمي ــم«، مؤك ــان عائالته أحض
ــن  ــرانا، م ــناد ألس ــم واإلس ــات الدع ــل وقف ــو تفعي نح

أجــل إيصــال صوتهــم لــكل أرجــاء العالــم.

ــم  ــه باس ــي كلمت ــاري، ف ــد اهلل الزغ ــال عب ــدوره، ق ب
املؤسســات اخملتصــة بشــؤون األســرى، إن أســرانا يعانون 
ــاف  ــن االلتف ــد م ــو املزي ــوب ه ــجان واملطل ــالت الس وي
واإلســناد لقضيتهــم، ألن هــذا داعــم حقيقــي لتعزيــز 

صمودهــم وقهــر الســجان.112
111  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
112  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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“هيئــة األســرى«: آالف الفلســطينيني مغيبــون قســرا 
ــن  ــون م ــالل يحرم ــجون االحت ــي س ــرهم ف ــن أس ع

ــد ــوس العي ــاء طق ــة إحي فرح

ــن، مســاء اليــوم    قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
ــجون  ــي س ــون ف ــيرا، يقبع ــو 4850 أس ــني، إن نح اإلثن
ــى نحــو 23 ســجنا  ــالل اإلســرائيلي، موزعــني عل االحت
ومعتقــال ومركــز توقيــف، يحرمــون مــن فرحــة إحيــاء 
طقــوس العيــد وشــعائره الدينيــة بــني أهلهــم، بفعــل 

تغييبهــم القســري.

ــد  ــول عي ــبة حل ــان ملناس ــي بي ــة، ف ــت الهيئ وأضاف
ــجون  ــي س ــرى ف ــني األس ــن ب ــارك، أن م ــى املب األضح
االحتــالل، 43 أســيرةً، و225 طفــال، و540 معتقــال إداريــا، 
وأكثــر مــن 500 أســير/ةً يعانــون مــن أمــراض مختلفــة، 
بينهــم عشــرات مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ومرضــى 
الســرطان وكبــار الســن، وأكبرهــم ســنا األســير فــؤاد 
ــو حــازم« الــذي بلــغ مــن العمــر 82 عامــا. الشــوبكي »أب

 وتابعــت أن مــن بــني األســرى، كذلــك، 85 أســيرا 
ــم  ــا، 34 منه ــن 20 عام ــد ع ــا يزي ــذ م ــون من معتقل
ــن  ــا، وم ــن 25 عام ــر م ــم أكث ــى اعتقاله ــى عل مض
بــني هــؤالء 13 أســيرا معتقلــون منــذ مــا يزيــد عــن 30 
عامــا بشــكل متواصــل، أقدمهــم كــرمي وماهــر يونــس 

ــام 1983. ــر ع ــي/ يناي ــون الثان ــذ كان ــالن من املعتق

ــة  ــي »صفق ــرروا ف ــن حت ــن مم ــرات آخري ــت أن عش  وبين
ــام 2014،  ــم ع ــد اعتقاله ــام 2011، وأعي ــاليط« ع ش
ــل  ــير نائ ــم األس ــد، أبرزه ــا يزي ــا وم ــوا 20 عام أمض
ــى  ــا عل ــن 40 عام ــر م ــى أكث ــذي أمض ــي ال البرغوث

ــجن. ــي الس ــا زال ف ــني وم فترت

وأكــدت الهيئــة أن هــذه األرقــام املرتفعــة مــن األســرى 
ســجون  فــي  أحرقــت  التــي  أعمارهــم  وســنوات 
ومعتقــالت االحتــالل، تدلــل علــى وحشــية دولــة 
ــن  ــزا ع ــي عاج ــع الدول ــا زال اجملتم ــي م ــالل، والت االحت

ــبتها. ــا ومحاس ــد له ــع ح وض

ودعــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، وســائل اإلعــالم 
ــانية  ــالتها اإلنس ــاء لرس ــى الوف ــة إل ــة والدولي احمللي
ــرى  ــاة األس ــى معان ــوء عل ــليط الض ــة، وتس والوطني
ــة،  ــام املبارك ــذه األي ــل ه ــي مث ــدا ف ــم، حتدي وعائالته
ــدد،  ــاء متج ــل لق ــروى وأم ــص ت ــت قص ــي كل بي »فف

ــالل”.113 ــجون وزوال االحت ــض الس ــات بتبيي وأمني

113  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــري  ــة اجلعف ــة فاطم ــان املناضل ــييع جثم تش
فــي بيــت حلــم

شــيعت جماهيــر غفيــرة مــن أبنــاء شــعبنا فــي 
محافظــة بيــت حلــم، اليــوم اإلثنــني، جثمــان املناضلــة 
ــكان  ــن س ــد« )75 عاما(، م ــري »أم أحم ــة اجلعف فاطم

ــني. ــة لالجئ ــم الدهيش مخي

وانطلــق موكــب التشــييع بجنــازة عســكرية مــن 
مستشــفى بيــت جــاال احلكومــي، ومــن ثــم متــت 
ــم  ــر مبخي ــجد الكبي ــي املس ــان ف ــى اجلثم ــالة عل الص
ــرة  ــي مقب ــر ف ــواه األخي ــوارى مث ــل أن يُ ــة، قب الدهيش

ــم. ــت حل ــمال بي ــة« ش »القب

ــرات  وشــارك فــي تشــييع اجلثمــان، رئيــس جهــاز اخملاب
ــاء  ــة القض ــس هيئ ــرج، ورئي ــد ف ــواء ماج ــة الل العام
ــاز  ــس جه ــراج، ورئي ــماعيل ف ــواء إس ــكري الل العس
األمــن الوقائــي اللــواء زيــاد هــب الريــح، ومحافــظ بيــت 
حلــم كامــل حميــد، وقائــد منطقــة بيــت حلم العميــد 
ــم  ــت حل ــي بي ــرطة ف ــاز الش ــر جه ــر، ومدي ــر عم ناص

ــؤولني. ــن املس ــد م ــاج، وحش ــارق احل ــد ط العمي

ــرة  ــاعة متأخ ــي س ــري ف ــة اجلعف ــاة احلاج ــت وف وأُعلن
الليلــة املاضيــة عــن حيــاة حافلــة بالبــذل  مــن 
ــالل  ــش االحت ــل جي ــن قب ــوردت م ــد ط ــاء، فق والعط
واعتقلــت ثــالث مــرات، وهــي شــقيقة الشــهيد علــي 
ــي  ــة ف ــراب نفح ــي إض ــهد ف ــذي استش ــري ال اجلعف
ســبعينيات القــرن املاضــي، كمــا أنهــا والــدة األســرى، 
ــت  ــو أحمــد اجلعفــري، كمــا أنهــا كان وزوجــة احملــرر أب

ــرب.114 ــرى الع ــن األس ــات م ــرى الدوري ــزور أس ت

الرويضــي: إســرائيل تريــد حســم معركــة 
بتثبيــت تقســيمه األقصــى  الســيادة علــى 

العربيــة  القمــم  قــرارات  بتنفيــذ  طالــب 
بالقــدس املتعلقــة  واإلســامية 

قــال املستشــار فــي ديــوان الرئاســة احملامــي أحمــد 
ــارك  ــى املب ــجد األقص ــات للمس ــي إن االقتحام الرويض
ــرائيل،  ــني، أرادت إس ــني املاضي ــالل اليوم ــت خ ــي حدث الت
معركــة  منهــا حســم  باالحتــالل،  القائمــة  القــوة 
الســيادة علــى املســجد، واإلعــالن أنهــا صاحبــة الســيادة 

ــه. ــد في ــرار الوحي والق

ــني،  ــوم اإلثن ــي، الي ــان صحف ــي بي ــي، ف ــار الرويض وأش
ــذي  ــت ال ــالل بين ــة االحت ــس حكوم ــات رئي ــى تصريح إل
أعطــى الضــوء األخضــر للمســتوطنني املقتحمــني ألداء 

114  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الصلــوات التلموديــة فــي ســاحات املســجد، فــي تطــور 
ــام 1967. ــه ع ــذ احتالل ــى من ــهده األقص ــم يش ــر ل خطي

وقــال: أخبرنــا كافــة األطــراف الدوليــة التــي لهــا متثيــل 
ــؤولياتها  ــل مس ــرورة حتم ــدس بض ــي الق ــي ف دبلوماس
جتــاه حمايــة احلــق التاريخــي والقانونــي للمســلمني فــي 
املســجد األقصــى، ونقلنــا لهــم بشــكل واضــح مخاطــر 
ــل  ــعال فتي ــن إش ــالل م ــة االحت ــه حكوم ــوم ب ــا تق م
احلــرب الدينيــة فــي املنطقــة، والتــي لــن تقــف حدودهــا 
عنــد األراضــي الفلســطينية، وإمنــا ســتمتد إلــى العالــم 
أجمــع بالنظــر لقيمــة املســجد األقصــى املبــارك الدينية 

فــي عقيــدة املســلمني.

وأكــد أن املســجد األقصــى مبســاحته الكاملــة 144 
دومنــا حــق خالــص للمســلمني ال يشــاركهم فيــه 
ــالمية  ــاف اإلس ــي لألوق ــرم ه ــؤولية إدارة احل ــد، ومس أح
األردنيــة، باعتبــار األردن صاحــب الوصايــة، واإلدارة تشــمل 
ــي  ــة، وبالتال ــن واحلراس ــر واألم ــة والتعمي ــور الديني األم
تواجــد أجهــزة االحتــالل وشــرطته يتعــارض مــع الوضــع 

ــى. ــجد األقص ــي املس ــم ف ــي القائ التاريخ

ــاول  ــالل يح ــة االحت ــس حكوم ــي أن رئي ــاف الرويض وأض
تســويق تصريحــات مخادعــة، بعــد أن أصــدر بيانــا 
أمــس بـ«حريــة العبــادة فــي األقصــى«، ومــن ثــم يقــول 
ــا  ــال: »م ــم، وق ــع القائ ــى الوض ــاظ عل ــع احلف ــه م أن
ــا ســمح  ــا هــو أن رئيــس حكومــة االحتــالل عملي يعنين
باالقتحامــات وأداء الصلــوات التلموديــة واعتقــل واعتــدى 
علــى املصلــني املســلمني، واعتقــل أكثــر مــن 23 مصليــا، 
مبــا فيهــم موظفــون مــن األوقــاف اإلســالمية، وبالتالــي 
حالــة خــداع الــرأي العــام لــن متــر علينــا، ونقلنــا موقفنــا 

ــوص”. ــذا اخلص ــح به ــكل واض بش

ورباطهــم فــي  املقدســيني  الرويضــي وقفــة  وثمــن 
األقصــى واألحيــاء اجملــاورة لــه فــي ســلوان والشــيخ جراح 
ــذ  ــهيل تنفي ــري لتس ــر القس ــا بالتهجي ــدد أهله امله
ــجد  ــة واملس ــدة القدمي ــي البل ــرائيلية ف ــات اإلس اخملطط
ــذ  ــلمني بتنفي ــرب واملس ــب الع ــارك، وطال ــى املب األقص
القــرارات التــي صــدرت عــن القمــم العربيــة واإلســالمية 

ــدس.115 ــة بالق ــة املتعلق اخملتلف

املســجد  يقتحمــون  مســتوطن   001 نحــو 
األقصــى

اقتحــم مســتوطنون، اليــوم اإلثنــني، باحــات املســجد 
ــرطة  ــن ش ــددة م ــة مش ــت حماي ــارك، حت ــى املب األقص
ــه  ــاحاته وطرق ــت س ــي حول ــرائيلي الت ــالل اإلس االحت

ــة عســكرية. ــى ثكن إل

  115

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل أمنــت اقتحام 
أكثــر مــن 100 مســتوطن لألقصــى عبــر بــاب املغاربــة 
علــى شــكل مجموعــات، فيمــا تصــدى املصلــون لهــم 

116 بالتكبيرات.

الثاثاء 2021/7/20

ــي  ــل ف ــف العم ــا بوق ــر نهائي ــال يخط االحت
ــاس ــوب طوب ــي جن ــق زراع طري

أخطــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم الثالثاء، 
بوقــف العمــل فــي طريــق زراعــي شــرق عاطــوف جنوب 

ــة طوباس. مدين

ــرأس األحمــر  ــروي عاطــوف وال ــال رئيــس مجلــس ق وق
ــا بوقــف  ــالل أخطــر نهائي ــد اهلل بشــارات، إن االحت عب
ــة العــام احلالــي. ــذ بداي ــق زراعــي نُف العمــل فــي طري

ــة،  ــة الزراعي ــن اإلغاث ــول م ــق مم ــى أن الطري ــار إل وأش
ــاس. ــة طوب ــس ومحافظ ــراف اجملل وبإش

ــات  ــدم مئ ــرا، ويخ ــق 3200 مت ــول الطري ــاف أن ط وأض
ــني.117 ــرات املزارع ــات، وعش الدومن

األربعاء 2021/7/21

صنــدوق النقــد يبقــي علــى توقعــه للنمــو 
العاملــي عنــد 6% فــي 1202

 قالــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولي كريســتالينا 
الصنــدوق  تقديــرات  إن  األربعــاء  اليــوم  جورجيفــا، 
هــذا الشــهر تشــير إلــى أن النمــو العاملــي فــي 2021 
ســيكون بنحــو 6%، وهــو نفــس مســتوى توقــع صــادر 
فــي نيســان/أبريل املاضــي، لكــن مــع منــو بعــض الــدول 

ــا. ــد بطئ ــرة أش ــا بوتي ــرع وبعضه ــرة أس بوتي

ــت  ــر اإلنترن ــبة عب ــالل مناس ــا خ ــت جورجيف وأضاف
أن  الدولــي  لالقتصــاد  بيترســون  معهــد  برعايــة 
التعافــي ســيتوقف مــا لــم تتســارع وتيــرة التطعيــم 
املضــاد لفيــروس كورونــا »كوفيــد-«19، مشــيرةً إلــى أن 
هــدف القضــاء علــى اجلائحــة بحلــول نهايــة 2022 لــن 
ــا  ــت عنه ــا نقل ــب م ــة، بحس ــرة احلالي ــق بالوتي يتحق

ــرز«.118 ــة »رويت وكال

116  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
117  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ســقاية  مــن  الرعــاة  مينعــون  مســتوطنون 
مواشــيهم فــي عــن احللــوة باألغــوار الشــمالية

ــوم  ــتوطنون، الي ــع مس ــا- من ــاس 21-7-2021 وف طوب
األربعــاء، مربــي املواشــي مــن ســقاية مواشــيهم فــي 

ــوة باألغــوار الشــمالية. ــع عــني احلل نب

ــا« إن  ــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة لـــ »وف وق
املســتوطنني منعــوا الرعــاة منــذ الصبــاح مــن ســقاية 

أبقارهــم، وألقــوا احلجــارة باجتــاه األبقــار.

قيــام  مــن  يومــني  بعــد  االعتــداء،  هــذا  ويأتــي 
ــوة،  ــني احلل ــع ع ــول نب ــجار ح ــة أش ــتوطنني بزراع املس

الــذي اســتولوا عليــه قبــل عــدة أشــهر.

ــى  ــة، عل ــة املاضي ــوا، الليل وكان مســتوطنون قــد عمل
تعبيــد طريــق باجتــاه البــؤرة االســتيطانية املقامــة منذ 
ــل  ــث يص ــد، حي ــة حم ــة خل ــي منطق ــام 2016 ف الع
الطريــق بــني الشــارع الرئيســي واملســتوطنة بطــول 2 
كيلــو متــر، مــا يعنــي إغــالق مســاحات إضافيــة مــن 

األراضــي علــى جانبــي الطريــق.119

اخلميس 2021/7/22

5 أســرى يشــرعون بإضــراب إســنادي للمضربن 
عــن الطعــام رفضا لسياســة االعتقــال اإلداري

ــني  ــس، أن 5 معتقل ــوم اخلمي ــير، الي ــادي األس ــن ن أعل
شــرعوا بإضــراب عــن الطعــام، إســنادا لـــ8 من األســرى 
الذيــن يواصلــون إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام رفضا 

لسياســة االعتقــال اإلداري.

ــي،  ــد عل ــن خال ــالء الدي ــرى ع ــادي، أن األس ــر الن وذك
ــو  ــد أب ــد خال ــل، ومحم ــو س ــن أب ــد الرحم ــد عب وأحم
ــرروا  ــور، ق ــادي العم ــي، وف ــير ربع ــام تيس ــل، حس س
خــوض اإلضــراب اإلســنادي، ليرتفــع عــدد األســرى 
املضربــني إلــى 13 أســيرا يتوزعــون علــى ســجون 

ــر. ــون، وعوف ــب، ورمي النق

ــى  ــاً عل ــراب احتجاج ــون اإلض ــن يواصل ــرى الذي واألس
اعتقالهــم اإلداري: ســالم زيــدات، ومحمــد اعمــر، 
وكايــد  الفســفوس،  ومحمــود  حامــد،  ومجاهــد 
النمــورة،  الدراويــش، وجيفــارا  الفســفوس، ورأفــت 

وماهــر داليشــة.

ووفقــا لبيــان نــادي األســير، فــإن 4 أســرى علقــوا 
اإلضــراب عــن الطعــام، وهــم منتصــر بــاهلل ابــو عــزوم، 
ومؤيــد اخلطيــب، ومحمــد الزغيــر، ونضــال مفلــح 

119  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــف. خل

وحصــل األســير الزغيــر علــى قــرار جوهــري مــن 
ــر«،  ــجن »عوف ــي س ــكرية ف ــالل العس ــة االحت محكم
 / األول  تشــرين   13 بتاريــخ  اإلداري  اعتقالــه  بانهــاء 
أكتوبــر 2021، فيمــا مت التوصــل التفــاق مــع األســيرين 
أبــو عــزوم وخلــف يقضــي بتحديــد ســقف اعتقالهمــا 

اإلداري.

وفــي وقــت ســابق، أفــادت هيئــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن، أن األســير مؤيــد اخلطيــب علــق إضرابــه 
املفتــوح عــن الطعــام، بعــد تدهــور خطيــر طــرأ علــى 
حالتــه الصحيــة، نقــل علــى إثــره الــى عيــادة ســجن 

ــون. رمي

وأوضحــت الهيئــة أن مؤيــد علــق إضرابــه ضــد إعتقاله 
اإلداري بعــد أســبوع مــن خــوض هــذه املعركــة، حيــث 
تناقــص وزنــه بشــكل ملحــوظ، وأصيــب بنزيــف حــاد 

فــي املعــدة وأصبــح يتقــيء الــدم.120

األســير مؤيــد اخلطيــب يعلــق إضرابــه املفتــوح 
عــن الطعــام بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة

 أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم اخلميس، 
بــأن األســير مؤيــد اخلطيــب علــق إضرابــه املفتــوح عــن 
الطعــام ضــد اعتقالــه اإلداري، بعــد تدهــور خطيــر طرأ 

ــه الصحية. ــى حالت عل

وذكــرت الهيئــة فــي بيــان لهــا، أن اخلطيب علــق إضرابه 
ــه  ــبب إصابت ــي، بس ــبوع املاض ــه األس ــرع ب ــذي ش ال
بنزيــف حــاد فــي املعــدة وتقيئــه الدمــاء وتناقــص وزنــه 
ــى  ــه إل ــتوجب نقل ــذي اس ــر ال ــوظ، األم ــكل ملح بش
ــة  ــة واملراقب ــه للمتابع ــون، إلخضاع ــجن رمي ــادة س عي

ــة. الصحي

وحملــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن إدارة ســجون 
اإلحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األســير 
ــون  ــن يخوض ــرى الذي ــن األس ــب، و10 م ــد اخلطي مؤي
إضرابــات عــن الطعــام احتجاجــا علــى االعتقــال 
ــة  ــات احلقوقي ــًة املؤسس ــرى اإلداري، داعي اإلداري، األس
ــم  ــد ملعاناته ــع ح ــوري لوض ــرك الف ــانية التح واإلنس

ــم.121 ــالل به ــلطات االحت ــرد س وتف

120  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
121  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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5 أســرى يشــرعون بإضراب إســنادي للمضربن 
عــن الطعام رفضا لسياســة االعتقــال اإلداري

ــني  ــس، أن 5 معتقل ــوم اخلمي ــير، الي ــادي األس ــن ن  أعل
شــرعوا بإضــراب عــن الطعــام، إســنادا لـــ8 من األســرى 
الذيــن يواصلــون إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام رفضا 

لسياســة االعتقــال اإلداري.

ــي،  ــد عل ــن خال ــالء الدي ــرى ع ــادي، أن األس ــر الن وذك
ــو  ــد أب ــد خال ــل، ومحم ــو س ــن أب ــد الرحم ــد عب وأحم
ــرروا  ــور، ق ــادي العم ــي، وف ــير ربع ــام تيس ــل، حس س
خــوض اإلضــراب اإلســنادي، ليرتفــع عــدد األســرى 
املضربــني إلــى 13 أســيرا يتوزعــون علــى ســجون 

ــر. ــون، وعوف ــب، ورمي النق

ــى  ــاً عل ــراب احتجاج ــون اإلض ــن يواصل ــرى الذي واألس
اعتقالهــم اإلداري: ســالم زيــدات، ومحمــد اعمــر، 
وكايــد  الفســفوس،  ومحمــود  حامــد،  ومجاهــد 
النمــورة،  الدراويــش، وجيفــارا  الفســفوس، ورأفــت 

وماهــر داليشــة.

ووفقــا لبيــان نــادي األســير، فــإن 4 أســرى علقــوا 
اإلضــراب عــن الطعــام، وهــم منتصــر بــاهلل ابــو عــزوم، 
ومؤيــد اخلطيــب، ومحمــد الزغيــر، ونضــال مفلــح 

ــف. خل

وحصــل األســير الزغيــر علــى قــرار جوهــري مــن 
ــر«،  ــجن »عوف ــي س ــكرية ف ــالل العس ــة االحت محكم
 / األول  تشــرين   13 بتاريــخ  اإلداري  اعتقالــه  بانهــاء 
أكتوبــر 2021، فيمــا مت التوصــل التفــاق مــع األســيرين 
أبــو عــزوم وخلــف يقضــي بتحديــد ســقف اعتقالهمــا 

اإلداري.

وفــي وقــت ســابق، أفــادت هيئــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن، أن األســير مؤيــد اخلطيــب علــق إضرابــه 
املفتــوح عــن الطعــام، بعــد تدهــور خطيــر طــرأ علــى 
حالتــه الصحيــة، نقــل علــى إثــره الــى عيــادة ســجن 

ــون. رمي

وأوضحــت الهيئــة أن مؤيــد علــق إضرابــه ضــد إعتقاله 
اإلداري بعــد أســبوع مــن خــوض هــذه املعركــة، حيــث 
تناقــص وزنــه بشــكل ملحــوظ، وأصيــب بنزيــف حــاد 

فــي املعــدة وأصبــح يتقــيء الــدم.122

122  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2021/7/23

تشــييع جثمــان الشــهيدة ابتســام الكعابنــة 
فــي مخيــم عقبــة جبــر

 شــيعت جماهيــر شــعبنا، مســاء اليــوم اجلمعــة، فــي 
مخيــم عقبــة جبــر بأريحــا جثمــان الشــهيدة ابتســام 
كعابنــة فــي مقبــرة اخمليــم بعــد القــاء نظــرة الــوداع 

والصــالة عليهــا.

واســتلم ذوو الشــهيدة جثمانهــا بعــد افــراج ســلطات 
ــة  ــي ملدين ــل اجلنوب ــى املدخ ــوم عل ــه الي ــالل عن االحت

ــى املستشــفى احلكومــي. ــه ال أريحــا ومت نقل

واستشــهدت األســيرة كعابنــة )27 عامــا(، وهــي مــن 
ــر  ــي عش ــي الثان ــا، ف ــي أريح ــر ف ــة جب ــم عقب مخي
ــكري  ــا العس ــز قلندي ــى حاج ــي عل ــران املاض ــن حزي م
شــمال القــدس احملتلــة، بعــد أن أطلــق جنــود االحتــالل 
النــار عليهــا، وتركوهــا تنــزف علــى األرض، ومت احتجــاز 

ــا. جثمانه

والشــهيدة كعابنــة أم لطفــل، وأســيرة محــررة كانــت 
ــطس  ــخ 27 آب/ أغس ــا بتاري ــالل اعتقلته ــّوات االحت ق
2015، وحكمــت عليهــا حينهــا بالســجن 18 شــهرا.123

ــا«  ــا بينهــم مصــور »وف ــة 320 مواطن “محــدث« إصاب
خــالل مواجهــات مــع االحتــالل فــي بيتــا

ــاء  ــة األنب ــور وكال ــم مص ــا، بينه ــب 320 مواطن  أصي
النوبانــي،  أميــن  »وفــا«  الفلســطينية  واملعلومــات 
اليــوم اجلمعــة، خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، علــى جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا، جنــوب 

ــس. نابل

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر فــي 
نابلــس أحمــد جبريــل لـ«وفــا«، أن 21 مواطنــا أصيبــوا 
بالرصــاص احلــي فــي األطــراف الســفلية، بينهــم حالــة 
خطــرة، فيمــا أصيــب املصــور الصحفــي النوبانــي 
آخــرون  و68  الفخــذ،  فــي  »اســفنجية«  برصاصــة 
ــاالت  ــاط، و195 بح ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن بالرص
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــاقهم الغ ــراء استنش ــاق ج اختن
و11 بحــروق مختلفــة، فيمــا أصيــب 25 برضــوض خــالل 

ــالل. ــود االحت ــل جن ــن قب ــم م مطاردته

وأضــاف، أن جنــود االحتالل اســتهدفوا مركبتي اســعاف 
تابعتني جلمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، مــا 

احلــق بهمــا اضــرارا ماديــة.

123  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وتشــهد بلــدة بيتــا مواجهــات يوميــا منــذ أكثــر مــن 
ــة  ــد إقام ــة ض ــات احتجاجي ــن فعالي ــهرين، ضم ش
بــؤرة »جفعــات افيتــار« االســتيطانية علــى قمــة جبــل 

ــح. صبي

ــح  ــل صبي ــى جب ــورة عل ــتوطنة املذك ــت املس وأقيم
ــي  ــتوطنة« ف ــرم »كأول مس ــار املنص ــو/ أي ــع ماي مطل
ــن 30  ــر م ــوال أكث ــلة ط ــاوالت فاش ــد 5 مح ــا بع بيت
ــو  ــوق نح ــم ف ــي جتث ــتوطنة الت ــدد املس ــا، وته عام
20 دومنــا، بقطــع تواصــل القريــة واالســتيالء علــى 

ــا. أراضيه

الشــعبية  املقاومــة  فعاليــات  الســتمرار  ونتيجــة 
وصمــود األهالــي، غــادر املســتوطنون فــي الثانــي مــن 
متــوز، بــؤرة »افيتــار«، دون تفكيــك املنــازل املتنقلــة التــي 

ــابقا. ــا س نصبوه

وارتقــى خــالل قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
فعاليــات املقاومــة الشــعبية علــى جبــل صبيــح، 
ــروح  ــات بج ــة املئ ــب إصاب ــى جان ــهداء، إل ــة ش خمس

مختلفــة.124

الشــؤون املدنيــة: تســليم جثمــان الشــهيدة 
ابتســام كعابنــة اليــوم

ــة، إن ســلطات  ــة العامــة للشــؤون املدني ــت الهيئ قال
االحتــالل اإلســرائيلي، ستســلم اليــوم اجلمعــة، جثمان 
الشــهيدة ابتســام كعابنــة، الســاعة اخلامســة مســاء.

واستشــهدت األســيرة كعابنــة )27 عامــا(، وهــي مــن 
مخيــم عقبــة جبــر فــي أريحــا، فــي الثانــي عشــر مــن 
ــكري  ــا العس ــى حاجز قلندي ــو 2021، عل ــران/ يوني حزي
شــمال القــدس احملتلــة، بعــد ان أطلــق جنــود االحتــالل 

النــار عليهــا، وتركوهــا تنــزف علــى األرض.

والشــهيدة كعابنــة أم لطفــل، وأســيرة محــررة كانــت 
ــطس  ــخ 27 آب/ أغس ــا بتاري ــالل اعتقلته ــّوات االحت ق
2015، وحكمــت عليهــا حينهــا بالســجن 18 شــهرا.125

تشــييع جثمــان الشــهيد عبــده التميمــي فــي 
ــدس فجرا الق

شــيع عشــرات املقدســيني، فجــر اليــوم اجلمعــة، 
ــي  ــب التميم ــف اخلطي ــده يوس ــهيد عب ــان الش جثم
ــى  ــد األضح ــام عي ــي أي ــى ثان ــذي ارتق ــا(، ال )43 عام

ــكوبية«. ــل »املس ــي معتق ــه ف ــي زنزانت ــارك، ف املب

124  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
125  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وكانــت ســلطات االحتــالل، اشــترطت لتســليم جثمان 
الشــهيد التميمــي أن يتــم دفنــه ليــال مبشــاركة عــدد 

محــدود مــن عائلتــه.

ــق موكــب التشــييع مــن مستشــفى املقاصــد  وانطل
ــى  ــالة عل ــت الص ــث مت ــى، حي ــجد األقص ــى املس ال
اجلثمــان عقــب صــالة الفجــر، قبــل مواراتــه الثــرى فــي 

ــباط. ــاب األس ــرة ب مقب

ــل  ــق معتق ــز حتقي ــل مرك ــب داخ ــهد اخلطي واستش
ــة. ــدس احملتل ــي الق ــكوبية« ف »املس

وأفــادت عائلــة التميمــي بــأن قــوات االحتــالل أبلغتهــم 
بوفــاة جنلهــم عبــده مــن مخيــم شــعفاط، إثــر إصابته 

بنوبــة قلبيــة داخــل زنزانته فــي »املســكوبية«.

ــد  ــي األح ــت التميم ــالل اعتقل ــوات االحت ــر أن ق يذك
املنصــرم الثامــن عشــر مــن متــوز/ يوليــو اجلــاري، علــى 

ــة. ــة مروري ــة مخالف خلفي

الشــهيد التميمــي متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال 
وزوجتــه حامــل.

أســير   4200 نحــو  اعتقــال  االحتــالل  ويواصــل 
ــون  ــم يعان ــض، 40 منه ــم 700 مري ــطيني، بينه فلس

مســتعصية. أمــراض  مــن 

ويعتبــر اإلهمــال الطبــي إحــدى أدوات القتــل البطــيء 
لألســرى جســديا ونفســيا، وتســببت هــذه السياســة 
باستشــهاد أكثــر مــن 70 أســيرا فــي ســجون االحتــالل 

منــذ عــام 1967126

السبت 2021/7/24

ــب  ــان تطال ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس الهيئ
بكشــف املســؤولن عــن انفجــار ســوق الزاوية 

بغــزة

ــرورة  ــان بض ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس ــت الهيئ طالب
ــواد  ــن امل ــة بتخزي ــراءات املتعلق ــة االج ــة كاف مراجع
ــكان،  ــة بالس ــن املكتظ ــي األماك ــة ف ــرة خاص املتفج
األســباب  عــن  الكشــف  ضــرورة  علــى  مشــددة 
ــوق  ــي س ــع ف ــذي وق ــار ال ــف االنفج ــؤولني خل واملس
ــة مبدينــة غــزة بعــد أن يتــم االعــالن عــن نتائــج  الزاوي

ــة. ــي احلادث ــق ف التحقي

وأكــد مديــر الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان عمــار 
ــوم  ــطني، الي ــوت فلس ــة ص ــث إلذاع ــي حدي ــك ف دوي

126  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــظ  ــة بحف ــات اخملتص ــة اجله ــة متابع ــبت، أهمي الس
ــظ  ــراءات حف ــزة إلج ــاع غ ــي قط ــالمة ف ــن والس األم
مثــل هــذه املــواد، لضمــان عــدم تكــرار مــا حصــل مــن 
انفجــار، مشــيرا إلــى ضــرورة توفيــر الدعــم والتعويــض 
لــكل مــن تضــرر جــراء هــذا االنفجــار مــن قبــل 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــؤولني ف املس

ــرم،  ــس املنص ــوم اخلمي ــع ي ــم، وق ــار ضخ وكان انفج
ــة  ــط مدين ــة وس ــوق الزاوي ــكنية بس ــة س ــي بناي ف
غــزة، مــا أدى إلــى مصــرع مواطنــني وإصابــة 10 آخريــن 
علــى األقــل بجــروح متفاوتــة، إضافــة إلــى إحلــاق دمــار 
ــة داخــل  ــازل املواطنــني واحملــال التجاري وخــراب فــي من

ــوق.127 الس

هيئــة  فريــق  علــى  يعتــدون  مســتوطنون 
جهــاز  علــى  ويســتولون  األراضــي  تســوية 

اخلليــل جنــوب   ”SPG“

االحتــالل  قــوات  بحمايــة  مســتوطنون   اعتــدى 
اإلســرائيلي، اليــوم الســبت، علــى فريــق هيئــة تســوية 
ــط )GPS( كان  ــاز خرائ ــى جه ــتولوا عل ــي، واس األراض
ــل. ــوب اخللي ــا جن ــرق يط ــم ش ــاء عمله ــم، أثن بحوزته

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
إن  لـ«وفــا«،  العمــور  وجبــال جنــوب اخلليــل فــؤاد 
مســتوطني »افيجــال« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني 
فــي منطقــة أم الشــقحان شــرق يطــا، رشــقوا فريــق 
ــى  ــتولوا عل ــارة، واس ــي باحلج ــوية األراض ــة تس هيئ

جهــاز رصــد »الداتا« )GPS( اخلــاص بهــم.128

الفتــى محمــد  الشــهيد  تشــييع جثمــان 
ــرب رام اهلل ــمال غ ــام ش ــر نظ ــي دي ــي ف التميم

ــان  ــبت، جثم ــوم الس ــعبنا، الي ــاء ش ــع أبن شي
الشــهيد الفتى محمــد منيــر التميمــي )17 
ــر نظــام  عامــا(، الــى مثــواه األخيــر في قريــة دي

ــرب رام اهلل. ــمال غ ش

ــع  ــام مجم ــن أم ــييع م ــب التش ــق موك وانطل
ــة  ــزل عائل ــى من ــوال إل ــي، وص ــطني الطب فلس
ــه  ــت عائلت ــث ألق ــة، حي ــي القري ــهيد ف الش
وأصدقــاؤه نظــرة الــوداع علــى جثمانــه، قبــل أن 
ينقــل إلــى املســجد، حيــث اديــت صــالة اجلنــازة 
علــى اجلثمــان قبــل أن يــوارى الثــرى فــي مقبــرة 

127  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
128  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة. القري

عضــو  واالســالمية،  منســق القوى الوطنية  وقــال 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر واصــل أبــو 
يوســف، فــي كلمــة ألقاها خــالل التشــييع، إن االحتالل 
ــه  ميعــن فــي جرائمــه بحــق أبنــاء شــعبنا معتقــدا أن
ــد  ــن يزي ــك ل ــه وصمــوده، مؤكــدا أن ذل سيكســر إرادت

ــه. ــى أرض ــودا عل ــا وصم ــعبنا اال ثبات ش

ــم  ــح« إقلي ــة »فت ــر حرك ــني س ــا أم ــه، دع ــن جهت م
رام اهلل والبيــرة موفــق ســحويل، اجملتمــع الدولــي 
ــق  ــه بح ــف جرائم ــالل ووق ــم االحت ــرك للج ــى التح ال
ــتبقى  ــح« س ــة »فت ــى أن حرك ــددا عل ــعبنا، مش ش
وفيــة للشــهداء واجلرحــى واألســرى حتــى نيــل احلريــة 
ــا  ــتقلة بعاصمته ــا املس ــة دولتن ــتقالل، وإقام واالس

ــرقية. ــدس الش الق

يــوم  قد استشــهد  التميمــي  الفتــى  أن  يذكــر 
االحتــالل  قــوات  برصــاص  بإصابتــه  أمس متأثــرا 
اإلســرائيلي، خــالل املواجهــات التــي اندلعــت فــي قريــة 

ــح. ــي صال النب

ــة  ــور وكال ــم مص ــا، بينه ــن 320 مواطن ــر م وكان أكث
األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا« أميــن النوباني، 
ــوات  ــع ق ــات م ــالل مواجه ــة، خ ــس اجلمع ــوا أم أصيب
االحتــالل، علــى جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا، جنــوب 

ــس.129 نابل

األحد 2021/7/25 

جتمــع املؤسســات احلقوقيــة املقدســية يقــدم 
مركــز  مخطــط  علــى  الرئيــس  االعتــراض 

ــة املدين

ــس  ــية، أم ــة املقدس ــات احلقوقي ــع املؤسس ــدم جتم ق
ــاعدة  ــدس للمس ــز الق ــالل مرك ــن خ ــة م األول اجلمع
ــع  ــاون م ــف، وبالتع ــانت إي ــة الس ــة ومؤسس القانوني
ــاً  ــاً مبدئي ــل، اعتراض ــط البدي ــي للتخطي ــز العرب املرك
ــى  ــل عل ــذي يعم ــة، وال ــز املدين ــط مرك ــى مخط عل
تضييــق اخلنــاق علــى التوســع العمرانــي فــي منطقــة 
بــاب الســاهرة وادي اجلــوز وحــي املســعودية فــي 
مدينــة القــدس احملتلــة. يســتند االعتــراض إلــى عــدم 
التــزام اللجنــة الوبائيــة اإلســرائيلية باملعاييــر املهنيــة 
للتخطيــط، وعــدم مراعــاة االحتياجــات الســكنية 
ــات  ــط إضاف ــر اخملط ــث ال يوف ــكاني، حي ــو الس للنم
كافيــة للمســاكن. ويعتبــر جتمــع املؤسســات احلقوقية 

129  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املقدســية أن اخملطــط يقــوم علــى التمييــز، وسياســات 
التخطيــط العرقــي، موضحــاً الفــروق بــني اخملطــط وبني 
نظيــره فــي مركــز القــدس الغربيــة، مــن حيــث نســب 
ــن  ــالً ع ــا، فض ــموح به ــق املس ــدد الطواب ــاء وع البن
مخالفــة اخملطــط للقانــون الدولــي اإلنســاني باعتبــار 
ــا  ــث بتركيبته ــر العب ــة، ويعتب ــة محتل ــدس مدين الق
ــاف  ــرب، تض ــة ح ــة جرمي ــا احلضاري ــكانية ومعامله الس

ــالل. 130 ــم االحت ــلة جرائ ــى سلس إل

ــات  ــب توضيح ــت ويطل ــف بيني ــرون يهات ماك
ــوس« ــس »بيغاس ــج التجس ــأن برنام بش

ــس  ــس، أن الرئي ــاء أم ــة، مس ــاة 12 العبري ــرت قن ذك
الفرنســي إميانويــل ماكــرون هاتــف رئيــس الــوزراء 
ــات  ــه توضيح ــب من ــت، وطل ــي بيني ــرائيلي نفتال اإلس
ــج  ــول برنام ــر ح ــي تنش ــر الت ــأن التقاري ــمية بش رس
اإلســرائيلية   NSO بشــركة  اخلــاص  »بيغاســوس« 
واخملتصــة فــي علــوم برامــج التجســس والتــي تبــني أن 
برنامجهــا اســتخدم مــن أكثــر مــن دولــة للتجســس 
ــات  ــرى، وجه ــية أخ ــخصيات فرنس ــرون وش ــى ماك عل

ــة. ــة مختلف عاملي

ــس  ــوم اخلمي ــرى ي ــال ج ــإن االتص ــاة، ف ــب القن وبحس
ــتخدمت  ــة اس ــأن دول ــتباه ب ــل االش ــي ظ ــي ف املاض
البرنامــج الختــراق هاتــف ماكــرون، حيــث عبــر األخيــر 
ــد  ــت التأك ــن بيني ــب م ــر، وطل ــا نش ــتيائه مم ــن اس ع
ــد. ــل اجل ــى محم ــوع عل ــد املوض ــرائيل تأخ ــن أن إس م

ــادث  ــرون أن احل ــد املاك ــت أك ــإن بيني ــاة، ف ــاً للقن ووفق
وقــع قبــل توليــه منصبــه، وان احلكومــة احلاليــة 
التــي يقودهــا علمــت مبــا يجــري مــن خــالل مــا ينشــر 

ــاً. 131 إعالمي

الشــهيد  جثمــان  يشــيع  غفيــر  حشــد 
التميمــي: قتلــه االحتــال بــدم بــارد فــي النبــي 

ــح صال

ــة  ــي محافظ ــني ف ــن املواطن ــر م ــد غفي ــارك حش ش
رام اهلل والبيــرة، أمــس، فــي تشــييع جثمــان الشــهيد 
محمــد منيــر التميمــي )18 عامــا( مــن بلــدة ديــر نظــام 
شــمال غربــي رام اهلل، إلــى مثــواه األخيــر فــي مقبــرة 
ــاص  ــارد برص ــدم ب ــل ب ــهيد قت ــا أن الش ــدة، علم البل
ــدة  ــاء تواجــده فــي بل ــالل اإلســرائيلي، أثن قــوات االحت

ــح اجملــاورة، مســاء أول مــن أمــس. النبــي صال

ــي  ــي النب ــة ف ــادر محلي ــق مص ــي وف ــى التميم وقض

130  جريدة القدس
131  جريدة القدس

صالــح، إثــر اســتهدافه مــن قبــل أحــد جنــود االحتــالل 
بعيــار متفجــر أصابــه فــي البطــن، مــا اســتدعى نقلــه 
ــي  ــهاده ف ــن استش ــن ع ــث أعل ــفى، حي ــى املستش إل
وقــت الحــق، علمــا أن الشــهيد طالــب بلــغ ســن الـــ 

ــرا. )18( مؤخ

ــطني  ــع فلس ــن مجم ــييع م ــب التش ــق موك وانطل
الطبــي فــي رام اهلل، وصــوال إلــى منــزل العائلــة حيــث 
مت إلقــاء النظــرة األخيــرة علــى جثمــان الشــهيد، قبــل 
أن يتــم أداء الصــالة علــى روحــه الطاهــرة فــي مقبــرة 
ــام،  ــر نظ ــرة دي ــي مقب ــرى ف ــه الث ــم موارات ــة، ث القري

 مبشاركة أعداد غفيرة من املواطنني. 
وأدانــت والــدة الشــهيد، اجلرميــة اإلســرائيلية، مشــيرة 

إلــى أن ابنهــا قتــل بــدم بــارد.

واســتنكر عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
واصــل أبــو يوســف، اجلرميــة االحتالليــة، مبينــا أن كافــة 
املمارســات اإلســرائيلية لــن تفــت فــي عضــد الشــعب 

. لفلسطيني ا

وأوضــح فــي كلمــة باســم الفصائــل خــالل التشــييع، 
ــن  ــا م ــتيطان وغيره ــاالت، واالس ــاالت واالعتق أن االغتي
املمارســات اإلســرائيلية، لــن تكســر إرادة الصمــود 

ــطيني. ــعب الفلس ــاء الش ــدى أبن ــدي ل والتح

ــه  ــة دولت ــطيني بإقام ــعب الفلس ــبث الش ــد تش وأك
املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، مبينــا باملقابــل، أن 
ــة. ــدة الوطني ــا للوح ــون إال نبراس ــن تك ــهداء ل ــاء الش دم

وذكــر أمــني ســر حركــة فتــح – إقليــم رام اهلل والبيــرة 
موفــق ســحويل، أن تخــاذل اجملتمــع الدولي ومؤسســاته 
احلقوقية، عن مســاندة الشــعب الفلســطيني، يشــجع 
دولــة االحتــالل علــى املضــي قدمــا فــي جرائمهــا بحــق 

الشــعب الفلســطيني.

وأكــد أن الشــعب الفلســطيني لــن يتخلــى عــن 
ــا  ــات، داعي ــه مهمــا بلغــت التضحي ــه وتطلعات حقوق

ــة.132 ــدة الوطني ــيخ الوح ــى ترس ــل إل باملقاب

هيئــة األســرى«: تصاعــد اجلرائــم الطبيــة 
بحــق  املتعمــد  اإلهمــال  نهــج  واســتمرار 

األســرى

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن إدارة ســجون 
القمــع  سياســة  تواصــل  االســرائيلي  االحتــالل 
واالضطهــاد اجلســدي والنفســي بحــق األســرى، وفــق 
نهــج وحشــي يضــرب بعــرض احلائــط كافــة االتفاقيات 

132  جريدة األيام
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ــان . ــوق االنس ــة وحق ــق الدولي واملواثي

وكشــفت الهيئــة، فــي بيــان، اليــوم األحــد، عــن حــاالت 
مرضيــة ألســرى يقبعــون فــي املعتقــالت اإلســرائيلية، 
مــن بينهــا: حالــة األســير محمــد عبــد الفتــاح مصلح 
)23 عامــا(، املتواجــد فــي ســجن »النقــب«، حيــث 
ــفى  ــى مستش ــه ال ــه، ومت نقل ــة بالوج ــرض جللط تع
ــل  ــلل كام ــب بش ــك أصي ــة لذل ــة«، ونتيج »العفول
ــم  ــه، ول ــاض عين ــن إغم ــه م ــه، مينع ــف الوج مبنتص

ــا. ــوال 32 يوم ــالج ط ــه أي ع ــدم ل يق

أمــا األســير بشــير عبــد اهلل كايــد اخلطيــب )62 عامــا(، 
فيعانــي مــن ارتفــاع الكولســترول وســعلة مســتمرة، 
باإلضافــة إلــى أنــه بحاجــة الــى زراعــة أســنان، نتيجــة 
والســفلية  العلويــة  باجلهتــني  األســنان  لفقــدان 

ــني. بالفك

ــا  ــل م ــع داخ ــة تقب ــاالت مرضي ــالث ح ــدت ث ــا رص كم
يســمى مستشــفى »الرملــة«، إحداهــا حالــة األســير 
املصــاب عبــد الرحمــن برقــان )22 عامــا(، الــذي يعانــي 
ــة  ــاء عملي ــا أثن ــرض له ــي تع ــه الت ــار اصابت ــن آث م
ــكري  ــش العس ــو الري ــز أب ــن حاج ــرب م ــه بالق اعتقال
ــث  ــل، حي ــة اخللي اجملــاور للحــرم اإلبراهيمــي فــي مدين
ــة  ــب برصاص ــه، وأصي ــا قدمي ــب بكلت ــد أصي كان ق
أخــرى فــي بطنــه، ومت إجــراء عــدة عمليــات لــه ووضــع 
ــراز  ــس ب ــه كي ــع ل ــا وُض ــه، كم ــا قدمي ــني بكلت بالت
ــه، ومــا زال يشــتكي مــن أوجــاع حــادة فــي  خارجــي ل
كلتــا قدميــه، وال يســتطيع الوقــوف عليهمــا، ويتنقــل 
علــى كرســي متحــرك، كمــا أنــه يعانــي مــن مشــاكل 
ــراء  ــة إلج ــة ماس ــة، وبحاج ــبب اإلصاب ــى، بس بالكل

ــف. ــالج مكث ــات، ولع ــدة عملي ع

فــي حــني طــرأ حتســن تدريجــي علــى الوضــع الصحــي 
لألســير صالــح عمــر صالــح، وذلــك بعــد تزويــده بجهاز 
لقدميــه مُيكنــه مــن التنقــل باســتخدام عــكازات 
بــدال مــن الكرســي املتحــرك، الــذي اســتخدمه لعــدة 
ســنوات، حيــث إن األســير بقــي لفتــرة طويلــة مقعــدا 
جــراء اصابتــه بأربــع رصاصــات بجســده أثنــاء عمليــة 

ــه. اعتقال

ــتكي  ــو يش ــليم، فه ــو س ــم أب ــير ناظ ــن األس ــا ع أم
مــن ضعــف حــاد فــي عضلــة القلــب، ويتنــاول العديــد 
ــة  ــراء عملي ــة إلج ــة ماس ــو بحاج ــة، وه ــن األدوي م
ووضــع منظــم لضربــات القلــب، لكنــه بانتظــار رد إدارة 
ســجون االحتــالل للموافقــة علــى إجــراء العمليــة أم 
ال، علمــا أن حالتــه الصحيــة تســتدعي رعايــة خاصــة، 

وإجــراء العمليــة بأســرع وقــت ممكــن.133
133  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مســتوطنون يعيــدون انشــاء بــؤرة اســتيطانية شــرق 
يطــا

 أعــاد مجموعــة مــن املســتوطنني، اليــوم األحــد، 
ــرق  ــن ش ــة بيري ــي منطق ــتيطانية ف ــؤرة اس ــاء ب بن

اخلليــل. يطا جنــوب 

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــاد منس وأف
ــأن مجموعــة مــن  ــور، ب ــب اجلب اجلــدار واالســتيطان رات
املســتوطنني أعــادوا بنــاء البــؤرة االســتيطانية التــي مت 
هدمهــا مــن قبــل املواطنــني قبل شــهرين فــي منطقة 
بيريــن القريبــة مــن مســتوطنة »بنــي حيفــر«، حيــث 
ــدف  ــع؛ به ــكل أوس ــا بش ــتوطنون بناءه ــد املس يعي
ــورة  ــتوطنة املذك ــط املس ــتيطاني، ورب ــع االس التوس

ــى أراٍض شــرق يطــا . مــع املســتوطنات اجلاثمــة عل

ــون«  ــات »الباط ــدوا آللي ــني تص ــى أن املواطن ــار إل وأش
التابعــة للمســتوطنني التــي تتجــه نحــو البــؤرة 
ــول،  ــن الوص ــا م ــادهم، ومنعوه ــتيطانية بأجس االس
ــت  ــا، وأعلن ــن تواجده ــالل م ــوات االحت ــززت ق ــا ع كم

املنطقــة عســكرية مغلقــة.134

عشرات املستوطنن يقتحمون األقصى

اقتحــم مســتوطنون، اليــوم األحــد، املســجد األقصــى 
ــددة  ــة مش ــة، بحراس ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك، م املب

مــن قــوات االحتــالل.

ــتوطنا  ــم 119 مس ــة، اقتح ــادر محلي ــن مص ــال ع ونق
األقصــى، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه، وأدوا 
طقوســا تلموديــة فــي منطقــة بــاب الرحمــة، وقبالــة 
قبــة الصخــرة، قبــل أن يغــادروه مــن بــاب السلســلة.

وشــرع املســتوطنون منــذ مطلــع الشــهر اجلــاري 
باقتحــام أكثــر مــن منطقــة داخــل ســاحات األقصــى، 
ــاد، مــا يجعــل  ــر املعت فــي ســابقة خطيــرة وعلــى غي
ــرة  ــم. وألول م ــتباًحا القتحاماته ــاًل مس ــجد كام املس
ــجد  ــمالي للمس ــور الش ــة الس ــى منطق ــوا إل وصل
ــم  ــات ل ــا أّن االقتحام ــالل، علم ــوات االحت ــة ق بحماي

ــة. ــذه املنطق ــن ه ــر م ــن مت تك

وقــد شــهد الثامــن عشــر مــن الشــهر اجلاري اقتحــام 
ــذي  ــر مــن 1500 مســتوطن ســاحات األقصــى، وال أكث
تزامــن مــع مــا يســمى »ذكــرى خــراب الهيــكل«، كمــا 

يزعــم املســتوطنون.135

134  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
135  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االثنن 2021/7/26 

اشــتية: مجلس األمــن واألمم املتحــدة مطالبون 
بتنفيــذ قراراتهم ذات الصلة بفلســطن

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، إن مجلــس األمــن، 
واألمم املتحــدة، مطالبــون بتنفيــذ قراراتهــم ذات الصلــة 
يعطــي  مبــا  الواقــع،  إلــى  وإخراجهــا  بفلســطني، 
املؤسســة مصداقيــة إضافيــة ملــا تقــوم بــه بصفتهــا 

ــم. ــي العال ــالم ف ــل الس ــة ألج املفوض

وأضــاف رئيــس الــوزراء فــي كلمتــه مبســتهل اجللســة 
ــى  ــاء عل ــه بن ــني، أن ــوم اإلثن ــة، الي الـــ118 للحكوم
ــة فلســطني، يناقــش مجلــس  ــه دول طلــب تقدمــت ب
األمــن الدولــي بعــد غــد األربعــاء انتهــاكات االحتــالل، 
الضفــة  فــي  املتواصلــة  املســتوطنني  واعتــداءات 
الغربيــة مبــا فيهــا مدينــة القــدس احملتلــة، واســتمرار 
ــزة،  ــاع غ ــي قط ــا ف ــى أهلن ــرائيلي عل ــار اإلس احلص
ــالل،  ــجون االحت ــي س ــرى ف ــه األس ــا يعاني ــة مل إضاف
وخاصــة األطفــال، والنســاء، واملرضــى، وضــرورة العمــل 

ــم. ــراج عنه ــرعة اإلف ــى س عل

ــالل  ــتوطنني خ ــداءات املس ــرة اعت ــت وتي ــع: ارتفع وتاب
ــي  ــرب ف ــدات، واخل ــرى، والبل ــى الق ــة عل ــام املاضي األي
جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة، وقتــل جنــود االحتــالل 
الطفــل محمــد التميمــي مــن ديــر نظــام، واستشــهد 
ــن  ــن عبوي ــارب م ــف مح ــل يوس ــوم الطف ــاح الي صب
ــالل، وأصيــب عشــرات  ــه برصــاص االحت ــرا بإصابت متأث
االحتــالل  لقــوات  تصديهــم  خــالل  املواطنــني 
ــوت،  ــة، وقري ــير، والتوان ــا وتياس ــي بيت ــتوطنني ف واملس
ــوار،  ــي األغ ــويدة ف ــة الس ــني، وخرب ــي، ونعل ــر راع وكف
ومســافر يطــا، كمــا استشــهد الشــاب عبــده اخلطيب 
مــن مدينــة القــدس خــالل احتجــازه مــن قبــل قــوات 

ــالل. االحت

ــس  ــا رئي ــطني، دع ــي فلس ــي ف ــع الوبائ ــول الوض وح
الــوزراء، إلــى مواصلــة التقيــد بالتدابيــر الوقائيــة: 
بارتــداء الكمامــات، ومراعــاة التباعــد االجتماعــي  
حتســبا مــن عــودة تفشــي الفيــروس، فــي ضــوء 
ــهده  ــذي تش ــات ال ــداد اإلصاب ــي أع ــق ف ــاع املقل االرتف
ــالالت  ــي الس ــبب تفش ــم بس ــن دول العال ــد م العدي

ــدة. اجلدي

ــى  ــال عل ــى االقب ــعبنا، إل ــاء ش ــتية أبن ــا اش ــا دع كم
ــن  ــا م ــهم ومجتمعن ــة انفس ــات حلماي ــي اللقاح تلق

ــة. ــراءات صارم ــى إج ــاج إل ــاء، وإال نحت ــر الوب خط

وفــي شــأن آخــر، حّيــا قــرار شــركة املثلجــات االميركية 

)بــن آنــد جيــري( وقــف بيــع منتجاتهــا في املســتعمرات 
اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، واعتبــره قــرارا جريئا 
ــق  ــم احل ــة لقي ــركة األميركي ــار الش ــن انحي ــر ع يعب
والعــدل، ورفضهــا لسياســات االضطهــاد، والعنصريــة 
التــي متارســها ســلطات االحتــالل ضــد شــعبنا، ودعــا 
الشــعوب العربيــة واالســالمية وجميــع املناصريــن 
أمــام  الشــركة  لدعــم  الفلســطينية  للقضيــة 
ــجيع  ــا، وتش ــرائيلية عليه ــات االس ــات اللوبي ضغوط

ــا. ــذو حذوه ــي حت ــة لك ــركات الدولي ــع الش جمي

ــة،  ــة االميركي ــة الوطني ــة التربي ــتية جمعي ــا اش وحّي
التــي هــي أكبــر نقابــة  للمعلمــني فــي الواليــات 
املتحــدة، علــى موقفهــا الداعــم لفلســطني، وإدانتهــا 
ــذي  ــعبنا، وال ــد ش ــة ض ــرائيل املوجه ــات إس لسياس
الســنوي،  مؤمترهــا  انعقــاد  خــالل  عنــه  أعلنــت 
وطالــب جميــع النقابــات فــي الواليــات املتحــدة، وفــي 
ــة  ــم مناهضــة السياســات العنصري ــع دول العال جمي
اإلســرائيلية والعمــل علــى االعتــراف بدولــة فلســطني 

ــدس. ــا الق ــيادة، وعاصمته ــتقلة ذات س ــة مس دول

ويناقــش مجلــس الــوزراء اليــوم أوضــاع الهيئــة العامــة 
ــية،  ــة والسياس ــة والصحي ــاع املالي ــرول، واألوض للبت
ــي  ــاء األراض ــف أنح ــي مختل ــة ف ــى حتتي ــاريع بن ومش
الفلســطينية، واجلهــد املبــذول الســترداد جثامــني 
الشــهداء الذيــن مــا زالــت حتتجزهــم اســرائيل لفتــرات 

ــنوات136. ــى س ــا إل ــل بعضه ــة يص متعاقب

ــي  ــع ف ــدة مواق ــف ع ــال تقص ــرات االحت طائ
بالونــات حارقــة  قطــاع غــزة بعــد إطــاق 

وتقليــص مســاحة الصيــد

شــنّت طائــرات حربيــة إســرائيلية سلســلة مــن 
الغــارات اجلويــة، ليلــة أمــس، اســتهدفت عــدة مواقــع 
ــن  ــالن ع ــن اإلع ــاعتني م ــد س ــزة، بع ــاع غ ــي قط ف
ــى  ــن 12 حت ــزة م ــر غ ــد ببح ــاحة الصي ــص مس تقلي
6 أميــال بحريــة فقــط، اعتبــاراً مــن فجــر اليــوم، فــي 
ــق  ــة حرائ ــة: إن ثالث ــة عبري ــع إخباري ــت مواق ــني قال ح
ــات  ــل بالون ــزة، بفع ــالف غ ــق بغ ــي مناط ــت ف اندلع

ــاع. ــن القط ــت م ــة أطلق حارق

وأطلقــت طائــرات حربيــة صواريــخ جــو أرض جتــاه 
ــس  ــان يون ــة خ ــرق محافظ ــع ش ــة يق ــع للمقاوم موق
جنــوب قطــاع غــزة، مــا تســبب فــي وقــوع دمــار كبيــر 

ــات. ــوع إصاب ــن وق ــغ ع ــع، دون أن يبل ــي املوق ف

ــة  ــر للمقاوم ــع آخ ــى موق ــرات عل ــارات الطائ ــا أغ كم
وأرض زراعيــة مبنطقــة الســودانية شــمال شــرقي 

136  جريدة احلياة اجلديدة
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ــا  ــخ، م ــدة صواري ــا ع ــت جتاههم ــزة، وأطلق ــة غ مدين
ــاورة. ــازل اجمل ــع واملن ــة باملوق ــرار بليغ ــي أض ــبب ف تس

وبعــد نصــف ســاعة عــاودت الطائــرات وقصفــت 
نفــس املواقــع مــرة أخــرى، باســتخدام قنابــل ارجتاجيــة، 
ــزازات شــعر بهــا ســكان  مــا تســبب فــي حــدوث اهت

ــف. ــع القص ــن مواق ــة م ــق القريب املناط

وأطلــق مقاومــون نيــران أســلحة ثقيلــة جتــاه طائــرات 
االحتــالل التــي حلقــت بكثافــة فــي األجــواء الغربيــة 
ــات  ــوهدت طلق ــث ش ــزة، حي ــة غ ــمالية ملدين والش
مضيئــة تنطلــق فــي الهــواء، بينمــا أطلقــت الطائــرات 

ــة بكثافــة. ــات حراري بالون

ــرات  ــف للطائ ــق املكث ــل التحلي ــك، تواص ــب ذل وعق
ــاعات  ــوال س ــواء، ط ــي األج ــتطالعية ف ــة واالس احلربي
ــب،  ــر والترق ــة التوت ــى حال ــى عل ــا أبق ــس، م ــر أم فج
خاصــة فــي محيــط مناطــق التمــاس، فــي حــني أخلــت 
فصائــل املقاومــة مواقــع ونقــاط رصــد، حتســباً لغــارات 

ــدة. جدي

ــات  ــام«، أن مجموع ــة لـ«األي ــادر متطابق ــدت مص وأك
مــن الشــبان اســتأنفت إطــالق البالونــات بشــكل 
ــس  ــان يون ــي خ ــرق محافظَت ــق ش ــن مناط ــدود م مح
ــم  ــرق مخي ــن ش ــك م ــاع، وكذل ــوب القط ــح جن ورف
ــة  ــة غــزة، إضاف ــج وســط القطــاع، وشــرق مدين البري

ــاع. ــمال القط ــى ش إل

ــاهدة  ــد ومش ــرى رص ــه ج ــة: إن ــع عبري ــت مواق وقال
بالونــات حارقــة حتلــق فــي أجــواء غــالف غــزة، لكنهــا 
ــي  ــق ف ــة حرائ ــدالع ثالث ــد ان ــدودة، ومت رص ــداد مح بأع
أحــراش ومناطــق زراعيــة مبناطــق فــي »أشــكول« 
و«شــاعر هنيغــف«، حيــث قالــت صحيفــة »معاريــف« 
العبريــة علــى موقعهــا اإللكترونــي: إنــه بعــد حتقيقات 
اجلهــات األمنيــة، تأكــد أن ثالثــة حرائــق اندلعــت 
ــات حارقــة أطلقــت مــن  فــي غــالف غــزة بفعــل بالون

ــس. ــاع، أم القط

ــالق  ــات إط ــف عملي ــطاء بتكثي ــدد نش ــني ه ــي ح ف
ــال  ــي ح ــاع، ف ــن القط ــعة م ــورة واس ــات بص البالون
ــن  ــطاء، مؤكدي ــود الوس ــالل جله ــتجب االحت ــم يس ل
أن األجــواء فــي الفتــرة احلاليــة واملقبلــة مثاليــة، 
ــات،  ــالق البالون ــوا إط ــال كثف ــي ح ــم، وف ــي صاحله وف
فســتتواصل احلرائــق فــي غــالف غــزة علــى مــدار 

الســاعة.

أمــوال  دخــول  اآلن  مينــع حتــى  االحتــالل  يــزال  وال 
ــدداً  ــاراً مش ــوداً وحص ــرض قي ــة، ويف ــة القطري املنح

ــو ســالم،  ــر كــرم أب ــى معب ــع عل علــى حركــة البضائ
ومينــع وصــول عشــرات الســلع، مــن بينهــا مــواد خــام 

ــة. ــع املتوقف ــغيل املصان ــة لتش ضروري

وكان مســؤول مكتــب منســق عمليــات احلكومــة 
اللــواء  الفلســطينية،  األراضــي  فــي  اإلســرائيلية 
ــلة  ــد سلس ــه بع ــال: إن ــان، ق ــان علي ــرائيلي غس اإلس
مــن تقييمــات الوضــع، تقــرر تقليــص مســاحة الصيــد 
ــى  ــة حت ــال بحري ــى 6 أمي ــن 12 إل ــزة م ــاع غ ــي قط ف
ــة. ــات احلارق ــالق البالون ــبب إط ــك بس ــر، وذل ــعار آخ إش

ــزار  ــزة، ن ــاع غ ــي قط ــن ف ــب الصيادي ــد نقي ــا أك بينم
عيــاش، أنــه مت إبالغهــم رســمياً بقــرار تقليص مســاحة 

الصيــد ببحــر القطــاع إلــى ســتة أميــال فقــط.

ــع  ــدأت زوارق وقط ــرة، ب ــل املتأخ ــاعات اللي ــالل س وخ
حربيــة إســرائيلية مبطــاردة مراكــب وقــوارب الصياديــن، 
ــى مســافة  ــد عل وطردهــا مــن البحــر، ودفعهــا للصي

ــة.137 ــال بحري ــتة أمي ــن س ــل ع تق

آليــات االحتــالل تتوغــل وســط إطــالق نــار شــرق خــان 
يونــس

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــات االحت ــت آلي توغل
ــزة،  ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــة خ ــرق محافظ ش

ــع. ــار متقط ــالق ن ــط إط وس

وذكــر مراســلنا، بأن عــدة آليــات عســكرية إســرائيلية 
توغلــت انطالقــا مــن موقــع » كيســوفيم« العســكري 
وقامــت  احملافظــة،  شــرق  املواطنــني  أراضــي  جتــاه 

ــف. ــيط وجتري ــات متش بعملي

وتتعمــد قــوات االحتــالل بــني الفينــة واألخــرى التوغــل 
ــل  ــياج الفاص ــة للس ــني احملاذي ــي املواطن ــل أراض داخ
ملنــع  وتقــوم بعمليــات جتريــف وتخريــب متعمــد 

ــا. ــتفادة منه ــن االس ــني م املواطن

ــرات االحتــالل قــد شــنت الليلــة املاضيــة  وكانــت طائ
عــدة غــارات علــى مدينــة غــزة ومحافظــة خــان يونــس 

جنــوب القطــاع دون وقــوع إصابــات.138

استشــهاد فتــى مــن رام اهلل متأثــرا بإصابتــه برصــاص 
االحتــالل قبــل شــهرين

أعلنــت وزارة الصحــة، صبــاح اليــوم االثنــني، استشــهاد 
ــدة  ــن بل ــا( م ــارب )17 عام ــواف مح ــف ن ــى يوس الفت

137  جريدة األيام
138  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عبويــن شــمال رام اهلل، فــي مجمــع فلســطني الطبــي، 
ــل  ــه قب ــي رقبت ــالل ف ــاص االحت ــه برص ــرا بإصابت متأث
شــهرين فــي بلــدة ســنجل، حيــث أصيــب يومها فــي 
ضــررا  أحــدث  والســابعة، ما  اخلامســة  الفقرتــني 

ــوكي. ــه الش بنخاع

يشــار إلــى أن رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، 
قــد اســتجاب ملناشــدة عائلتــه، وأوعــز لــوزارة الصحــة، 

بتقــدمي كل مــا يلــزم لعالجــه.139

متظاهــرون مينعــون تفريــغ ســفينة اســرائيلية 
فــي مينــاء نيوجيرســي األميركيــة

ــني،  ــوم االثن ــدون لفلســطني، الي ــع متظاهــرون مؤي من
»زمي«  لشــركة  التابعــة  احلاويــات  ســفينة  تفريــغ 
اإلســرائيلية »كوينجــداو« فــي مينــاء مدينــة اليزابيــث 

ــة. ــي األميركي ــة نيوجيرس بوالي

وجنــح املتظاهــرون الذيــن جتمعــوا قــرب مدخــل املينــاء 
بإقنــاع العمــال بالتغييــب عــن عملهــم وعــدم تفريــغ 
ــال  ــن عم ــدد م ــم ع ــث انض ــفينة، حي ــة الس حمول

ــن. ــوف املتظاهري ــاء لصف املين

ــة  ــن حرك ــعة م ــاركة واس ــرة مش ــهدت التظاه وش
سياســية  حركــة  وهــي  مهمــة«  الســود  »حيــاة 
لألميركيــني مــن أصــول افريقيــة، حيــث دعــت احلركــة 
للحــق  املؤيــدة  للفعاليــات  لالنضمــام  مناصريهــا 

الفلســطيني.

يذكــر أن حتالــف »أوقفــوا الســفن اإلســرائيلية« أنشــئ 
ــات  ــق جناح ــرا، وحق ــيطه مؤخ ــد تنش ــام 2014 وأعي ع
ــغ  ــن التفري ــرائيلية م ــفن اإلس ــع الس ــي من ــدة ف عدي
ــة وفــي  ــة وكندي ــئ أميركي ــل فــي عــدة موان والتحمي

دولــة جنــوب افريقيــا.

ــس  ــوم أم ــم ي ــد نظ ــف ق ــذا التحال ــى أن ه ــار إل يش
ــي  ــا ف ــغ حمولته ــن تفري ــفينة م ــع الس ــرة ملن تظاه

ــي. ــاء نيوجرس مين

ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــق ف ــذي انطل ــف ال ــال التحال وق
األميركيــة، إن حتالفــا يحمــل نفــس االســم فــي كنــدا 
جنــح فــي منــع تفريــغ ســفينة اســرائيلية مؤخــرا فــي 
مينــاء »االميــر روبــرت«، بعــد ان تضامــن عمــال نقابــة 
املينــاء مــع املتظاهريــن مــا اضطــر الســفينة للمغــادرة 

دون تفريــغ حمولتهــا.

وأشــار إلــى أن التحالــف جنــح فــي منــع ســفن 
إســرائيلية مــن تفريــغ حمولتهــا فــي عــدة مــدن 

139  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــن  ــا أعل ــان، فيم ــة دورب ــا مدين ــا منه ــوب افريقي بجن
الناشــط السياســي اجلنــوب افريقــي مانديــال نلســون 
مانديــال وهــو حفيــد القائــد التاريخــي نلســون منديــال، 
تأييــده حلملــة منــع الســفن االســرائيلية مــن التفريــغ 

ــة.140 ــئ العاملي ــي املوان ف

ــل  ــل لتأهي ــدات وكواب ــى مع ــتولي عل ــالل يس االحت
ــل ــوب اخللي ــيميا« جن ــاء »الس ــبكة كهرب ش

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق  اس
ــروع  ــذ مش ــة لتنفي ــل مخصص ــدات وكواب ــى مع عل
إعــادة تأهيــل شــبكة كهربــاء منطقــة الســيميا 

ــل. ــوب اخللي جن

ــق لـ«وفــا«،  ــة الســموع حــامت محاري وأفــاد رئيــس بلدي
ــاء  ــة أثن ــأن قــوات االحتــالل اعترضــت طواقــم البلدي ب
عملهــم مبشــروع إعــادة تأهيــل شــبكة كهربــاء 
واســتولت  للبلديــة،  التابعــة  الســيميا  منطقــة 
ــة مــن  ــل ومنعــت طواقــم البلدي علــى معــدات وكواب

ــل. ــي العم ــتمرار ف االس

وأضــاف أن هــذا املشــروع هــو أحــد املشــاريع اخملصصــة 
لتطويــر املناطــق »ج« فــي الضفــة الغربيــة مــن خــالل 
صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات ضمــن املنحــة 
ــة 93  ــي بقيم ــاد األوروب ــالل االحت ــن خ ــة وم الدمناركي

ــورو. ألــف ي

وطالــب احملاريــق املؤسســات الدوليــة وجمعيــات حقــوق 
ــادة  ــالل إلع ــى االحت ــط عل ــرك والضغ ــان التح اإلنس
هــذه املعــدات لكــي تتمكــن البلديــة مــن إمتــام تأهيــل 
شــبكة الكهربــاء فــي تلــك املنطقــة والتــي تخــدم مــا 

يزيــد عــن 2500 مواطــن.141

الثاثاء 2021/7/27 

ــز  ــل تعزي ــة عم ــى خط ــادق عل ــة تص احلكوم
الروايــة الفلســطينية

صــادق مجلــس الــوزراء علــى خطــة عمــل تعزيــز الرواية 
ــام 2021،  ــا للع ــة له ــص املوازن ــطينية وتخصي الفلس
كمــا اعتمــد خطــة وإجــراءات التواصــل مع املؤسســات 
ــأن  ــة بش ــدة احلقوقي ــات األمم املتح ــة ومؤسس الدولي
اســتعادة جثامــني الشــهداء املتحجــزة لــدى ســلطات 

االحتــالل. 

واعتمــد اجمللــس فــي جلســته االســبوعية، التــي 
عقــدت امــس، برئاســة رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية 

140  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
141  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــي اجلامعــات احلكومي ــه ف ــي املعمــول ب ــكادر املال ال
ــة، وعــدد  ــب رؤســاء اجلامعــات احلكومي كأســاس لروات
مــن اإلحــاالت النهائيــة ملشــاريع تنمويــة فــي مجــاالت 
امليــاه والرياضــة، واإلطــار العــام لتطويــر الهيئــة 
العامــة للبتــرول، واتفاقيــات التســوية لعــدد مــن 

ــغيلها. ــادة تش ــن إع ــن م ــا ميك ــرة مب ــات املتعث احملط

ــني  ــاريع القوان ــن مش ــدداً م ــوزراء ع ــس ال ــال مجل وأح
واألنظمــة لرؤســاء الدوائــر احلكوميــة لدراســتها وإبداء 

املالحظــات عليهــا. 

واســتمع اجمللــس مــن وزيــر العــدل، إلــى تقريــر الفريــق 
الوطنــي واملؤسســات الوطنيــة الســترداد جثامــني 
الشــهداء الذيــن قتلتهــم أو أعدمتهــم قــوات االحتــالل 
ــام 1967،  ــطينية ع ــي الفلس ــا لألراض ــذ احتالله من
ــات  ــي ثالج ــة أو ف ــر جماعي ــي مقاب ــا ف ــم إم وحتتجزه
املوتــى لعشــرات الســنوات، فــي جــراء يخــاف اتفاقيــة 
ــام  ــة لع ــف الرابع ــة جني ــام 1907 واتفاقي ــاي لع اله
ــرت  ــث اعتب ــام 1977، حي ــول األول لع 1949، والبروتوك
جلنــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب أن ممارســة 
احتجــاز اجلثامــني ترقــى إلــى مســتوى ســوء املعاملــة 
احملظــورة، ودعــت إلــى حتقيــق العدالــة واملســاءلة 

ــاب. ــن العق ــرائيل م ــالت إس ــد إلف ــع ح لوض

احملتجــزة  الشــهداء  عــدد  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
جثامينهــم بلــغ 325 شــهيداً، منهــم 254 شــهيداص 
محتجــزون فــي مقابــر األرقــام و71 شــهيداً محتجــزون 

ــات. ــي الثالج ف

اجلهــود  حــول  تقريــر  إلــى  اجمللــس  واســتمع 
الدبلوماســية حملاســبة إســرائيل علــى جرائمهــا التــي 
ترتكبهــا ضــد الشــعب الفلســطيني، حيــث مت اإلعــالن 
عــن تشــكيل جلنــة حتقيــق دائمــة فــي مجلــس حقــوق 
اإلنســان لرصــد االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي األراضــي 
احملتلــة، وكذلــك اجلهــود املبذولــة حلشــد موقــف للــدول 
األعضــاء فــي االحتــاد اإلفريقــي وعددهــا 38 دولــة 
ــي  ــب ف ــة مراق ــرائيل كدول ــاد إس ــن اعتم ــع ع للتراج

ــاد. االحت

اجلهــود  حــول  تقريــر  إلــى  اجمللــس  واســتمع 
الدبلوماســية حملاســبة إســرائيل علــى جرائمهــا التــي 
ترتكبهــا ضــد الشــعب الفلســطيني، حيــث مت اإلعــالن 
عــن تشــكيل جلنــة حتقيــق دائمــة فــي مجلــس حقــوق 
اإلنســان لرصــد االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي األراضــي 
احملتلــة، وكذلــك اجلهــود املبذولــة حلشــد موقــف للــدول 
األعضــاء فــي االحتــاد اإلفريقــي وعددهــا 38 دولــة 
ــي  ــب ف ــة مراق ــرائيل كدول ــاد إس ــن اعتم ــع ع للتراج

ــاد. االحت

ــة  ــة الوبائي ــول احلال ــر ح ــى تقري ــس إل ــتمع اجملل واس
ــني  ــداد املصاب ــاع أع ــن ارتف ــق م ــد القل ــوء تزاي ــي ض ف
ــي  ــا ف ــروس كورون ــورة لفي ــدة املتح ــالالت اجلدي بالس
ــع  ــة ملن ــا وزارة الصح ــي تبذله ــود الت ــم، واجله العال
ــالل  ــن خ ــطني، م ــى فلس ــالالت إل ــك الس ــول تل وص
اإلعــالن عــن إجــراءات تتضمــن بروتوكــوالً صحيــاً 
خاصــا للتعامــل مــع القادمــني عبــر املعابــر مــن الــدول 

ــروس.  ــات بالفي ــداد اإلصاب ــا أع ــع فيه ــي ترتف الت

األمــن  مجلــس  طالــب  قــد  الــوزراء،  رئيــس  وكان 
ــة  ــا ذات الصل ــذ قراراتهم ــدة بتنفي ــي واألمم املتح الدول
يعطــي  مبــا  الواقــع،  إلــى  وإخراجهــا  بفلســطني، 
املؤسســة مصداقيــة إضافيــة ملــا تقــوم بــه بصفتهــا 

ــم.  ــي العال ــالم ف ــل الس ــة الج املفوضي

وأضــاف رئيــس الــوزراء فــي كلمتــه مبســتهل اجللســة 
ــة  ــوزراء، التــي عقــدت فــي مدين االســبوعية جمللــس ال
ــس  ــش مجل ــدوري، يناق ــاع ال ــن االجتم رام اهلل، »ضم
ــوم غــد األربعــاء انتهــاكات االحتــالل،  األمــن الدولــي ي
الضفــة  فــي  املتواصلــة  املســتوطنني  واعتــداءات 
الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس احملتلــة، واســتمرار احلصــار 
اإلســرائيلي علــى أهلنــا فــي القطــاع، إضافــة إلــى مــا 
يعانيــه األســرى فــي ســجون االحتــالل، خاصــة األطفال 
والنســاء واملرضــى، وضــرورة العمــل علــى ســرعة 
ــة  ــي اآلون ــت ف ــد ارتفع ــع: »لق ــم«، وتاب ــراج عنه اإلف
ــرى  ــى الق ــتوطنني عل ــداءات املس ــرة اعت ــرة وتي األخي
والبلــدات واخلــرب فــي جميــع انحــاء الضفــة الغربيــة، 
وقتــل جنــود االحتــالل الطفــل محمــد التميمــي مــن 
ديــر نظــام، واستشــهد الطفــل يوســف محــارب مــن 
ــب  ــالل، وأصي ــاص االحت ــه برص ــراً بإصابت ــن متأث عبوي
العشــرات املواطنــني خــالل تصديهــم لقــوات االحتــالل 
ــوت،  ــة، وقري ــير، والتوان ــا وتياس ــي بيت ــتوطنني ف واملس
ــوار،  ــي األغ ــويدة ف ــة الس ــني وخرب ــي، ونعل ــر راع وكف
ومســافر يطــا، كمــا استشــهد الشــاب عبــده اخلطيب 
مــن مدينــة القــدس خــالل احتجــازه مــن قــوات 
ــطني،  ــي فلس ــي ف ــع الوبائ ــأن الوض ــالل«. وبش االحت
ــر  ــد بالتدابي ــة التقي ــى مواصل ــوزراء إل ــس ال ــا رئي دع
التباعــد  ومراعــاة  الكمامــات،  بارتــداء  الوقائيــة 
االجتماعــي حتســباً مــن عــودة تفشــي الفيــروس، فــي 
ــذي  ــات ال ــداد اإلصاب ــي أع ــق ف ــاع املقل ــوء االرتف ض
ــي  ــبب تفش ــم بس ــن دول العال ــد م ــهده العدي تش

ــدة.142  ــالالت اجلدي الس
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 المجلد التاسع والعشرين

العاهــل األردنــي: حــل الدولتــن هــو احلــل 
األمــل  الفلســطينيون  فقــد  وإذا  الوحيــد 

أكثــر ضــرراً القادمــة  احلــرب  ســتكون 

ــن  ــي ب ــد اهلل الثان ــك عب ــي، املل ــل األردن ــد العاه أك
احلســني، أن حــل الدولتــني هــو احلــل الوحيــد، وأن 
الفلســطينيني ال يريــدون أن يكونــوا فــي األردن، وإنهــم 
ــدون أراضيهــم، ورأيتهــم ليرفعوهــا فــوق بيوتهــم،  يري

ــدم. ــرة الق ــي لك ــم الوطن ومنتخبه

وقــال امللــك عبــد اهلل الثانــي: »اعتقــد أن حــل الدولــة 
الواحــدة يضــع حتديــات أكثــر بكثيــر أمــام هــؤالء الذيــن 
ــل  ــة بح ــرائيل مقارن ــي إس ــاب ف ــذا اخلط ــرون ه يناص
الدولتــني، وهــو احلــل الوحيــد، مــا الــذي ســتفعله؟ هــل 
ســتطرد كل الفلســطينيني مــن بيوتهــم فــي الضفــة 
الغربيــة، وتتســبب بانعــدام اســتقرار اجلهــة األخــرى؟ 
فــي نهايــة املطــاف، لــألردن احلــق فــي إبــداء رأيــه فــي 
ــراء  ــا احلم ــا خطوطن ــا حددن ــد أنن ــر. واعتق ــذا األم ه

بوضــوح.«

ــة جعــل  ــه سيســتمر فــي دوره فــي محاول وأضــاف أن
ــون  ــالم، ولتك ــل والس ــة لألم ــدس، مدين ــة الق مدين

ــاس. ــع الن ــة جتم مدين

وأشــار العاهــل األردنــي فــي مقابلــة مــع شــبكة ســي. 
إن، إن األميريكيــة، مت بثهــا أمــس األحد، ونشــرتها وكالة 
األنبــاء األردنيــة »بتــرا«، إلــى أن األصــوات القادمــة مــن 
فلســطني وإســرائيل تشــير إلــى اســتعدادهم للمضي 

قدمــاً وإعــادة ضبــط العالقــة بينهمــا.

ــول  ــؤال ح ــى س ــي رده عل ــي ف ــل األردن ــر العاه واعتب
ــى  ــع عل ــاء الوض ــى إبق ــرائيل« عل ــدرة إس ــدى »ق م
ــه دون حــل للصــراع مــع الفلســطينيني،  مــا هــو علي
ــع  ــالم م ــات س ــه اتفاقي ــع في ــذي توق ــت ال ــي الوق ف
ــي وراءه  ــق ويخف ــر دقي ــور غي ــه »تتص ــة، بأن دول عربي

تعقيــدات كثيــرة«. 143

عائلــة املغــدور أبــو زايــد حتمــل »حمــاس« 
حقوقيــة  ومؤسســات  مقتلــه  مســؤولية 

النتائــج  ونشــر  بتحقيــق جــاد  تطالــب 

حملــت عائلــة الشــاب حســن أبــو زايــد عناصــر 
العســكري  احلاجــز  علــى  املتركزيــن  »حمــاس« 
املســؤولية الكاملــة عــن جرميــة مقتــل جنلهــم، الــذي 
تعــرض إلطــالق نــار مباشــر، معتبــرة مــا حــدث »جرميــة 
ــاء، وهــو عمــل غيــر  ــأروح املواطنــني األبري واســتهتاراً ب

ــرر«.  مب
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»صــوت  إلذاعــة  حديــث  فــي  عائلتــه،  وطالبــت 
فلســطني«، أمــس األحــد، مؤسســات حقــوق اإلنســان 
ــأرواح املواطنــني، ودمــاء  مبحاســبة كل مــن يســتهني ب
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، مؤكــدة أن جنلهــا حســن 
لــم يرتكــب أي مخالفــة تــؤدي إلــى إطــالق النــار عليــه 

ــر. ــكل مباش بش

ــة  ــال، ليل ــة أطف ــو أب لثالث ــن، وه ــاب حس ــل الش وقت
اجلمعــة الســبت، وأصيــب آخــران، برصــاص عناصــر مــن 
ــوا  ــة غــزة، بينمــا كان حركــة »حمــاس«، شــرقي مدين

ــة. ــك املنطق ــي تل ــيارة ف ــتقلون س يس

ــوق  ــتقلة حلق ــة املس ــر الهيئ ــد مدي ــه، فن ــن جهت م
اإلنســان فــي قطــاع غــزة جميــل ســرحان روايــة 
ــد. ــو زاي ــن أب ــاب حس ــل الش ــول مقت ــاس« ح »حم

ــد ان  ــرعي أك ــب الش ــر الطبي ــرحان، إن تقري ــال س وق
ــت  ــد اخترق ــو زاي ــن أب ــت املواط ــي قتل ــة الت الرصاص
ــاك  ــس هن ــر لي ــاً للتقري ــام، ووفق ــن األم ــمه م جس
انســجام بــني احلقيقــة وروايــة »حمــاس«، التــي قالــت 

ــف. ــن اخلل ــه م ــة أصابت إن الرصاص

وأضــاف: إن احلــادث وقــع فــي نهايــة الشــارع الشــرقي 
ملدينــة غــزة، حيــث ال توجــد هنــاك منــازل وال شــهود، 
وإن رفيقــي الفقيــد اللذيــن كانــا معــه، وأصيبــا 
بالرصــاص، محتجــزان لــدى حمــاس، ومت التواصــل مــع 
الشــاهدين، لكــن دون جــدوى حتــى اللحظــة، مــا يزيــد 
ــة  ــمى »داخلي ــا تس ــة م ــول رواي ــك ح ــرة الش ــن دائ م
حمــاس«. وقــال: »عندمــا تنشــب صراعــات، كمــا 
ــالل  ــيحصل خ ــاذا س ــم م ــا نعل ــبقاً، فإنن ــا مس راين
ــألرواح  ــاك خســارة ل ــة أســابيع مــن الصــراع، فهن ثالث
ــذه  ــزة ه ــع غ ــرة م ــرب األخي ــا احل ــع، أم ــآس للجمي وم
املــرة، فكانــت مختلفــة، إنهــا املــرة األولــى منــذ عــام 
ــرائيل،  ــل إس ــاً داخ ــاك حرب ــأن هن ــعر ب ــي أش 1948 الت
عندمــا تنظــر إلــى القــرى واملــدن، والصــدام بــني 
ــك كان  ــد أن ذل ــرائيليني. واعتق ــرائيل واإلس ــرب إس ع
ــطيني،  ــرائيلي والفلس ــني اإلس ــوة للجانب ــة صح مبثاب
ــح  ــدم من ــام وع ــى األم ــدم إل ــدم التق ــب ع ــن عواق م
الفلســطينيني األمــل. ومــرة أخــرى، واحــدة مــن األمــور 
التــي ناقشــناها مــع نظرائنــا اإلســرائيليني هــو كيفية 
ــإذا  االســتثمار فــي ســبل معيشــة الفلســطينيني، ف
فقــد الفلســطينيون األمــل، ســتكون احلــرب التاليــة، 
ــذه  ــي ه ــر ف ــد ينتص ــرراً ال أح ــر ض ــدر اهلل، أكث ال ق
النزاعــات، وفــي هــذا الصــراع األخيــر لــم يكــن هنــاك 
ــي  ــة الت ــات الداخلي ــة العالق ــد أن طبيع ــز، واعتق فائ
ــت  ــرائيلية كان ــدن اإلس ــرى وامل ــي الق ــا ف ــرت لن ظه

ــاً.  ــا جميع ــة لن ــداء يقظ ن
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وكشــف العاهــل األردنــي امللــك عبــد اهلل الثانــي وفــق 
ــة  ــي إن إن« اإلخباري ــبكة »س ــرتها ش ــات نش مقتطف
ــن  ــن لقاءي ــي ع ــا اإللكترون ــى موقعه ــة عل األمريكي
عقدهمــا مــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي 
ــرة  ــد للم ــس، ليؤك ــي غانت ــه بين ــر جيش ــت ووزي بيني
األولــى صحــة أنبــاء تناولتهــا صحــف إســرائيلية حــول 

ــاري. ــهر اجل ــع الش ــك مطل ذل

وقــال العامــل األردنــي« خرجــت مــن تلــك االجتماعــات 
)لقــاءي بينيــت وغانتــس( وأنــا شــعر بالتشــجيع 
الشــديد، واعتقــد أننــا راينــا فــي األســبوعني املاضيــني 
ــرائيل واألردن،  ــني إس ــل ب ــاً أفض ــط تفاهم ــس فق لي
ولكــن األصــوات القادمــة مــن كل مــن إســرائيل 
وفلســطني تشــير إلــى اننــا بحاجــة إلــى املضــي قدماً. 
ولــم تتتضمــن املقتطفــات التــي نشــرتها »ســي إن إن« 
ملقابلــة العاهــل األردنــي تفاصيــل أخــرى بشــأن لقاءيــه 
مــع بينــت وغانتــس، وال مواعيدهمــا، فيمــا كان موقــع 
ــى  ــت التق ــف أن بيني ــري كش ــاري العب ــالال« اإلخب »ول
ملــك األردن ســراً فــي قصــر فــي عمــان، أوائــل الشــهر 
ــر  ــذ أكث ــن من ــادة البلدي ــني ق ــة ب ــي أول قم ــاري، ف اجل

ــنوات. ــن 3 س م

ــر  ــة أن وزي ــر عبري ــت تقاري ــي، ذل ــباط املاض ــي ش وف
ــك  ــراً املل ــى س ــس التق ــني غانت ــرائيلي، ب ــش اإلس اجلي

ــي األردن. 144 ــي ف ــد اهلل الثان عب

أوقــاف القــدس: مخطــط »مركــز املدينــة« 
تهويــدي مغلــف بحجــج التطويــر وإعــادة 

لتنظيــم ا

ــرقية  ــدس الش ــة الق ــي مدين ــوات ف ــدت الدع تصاع
ــات  ــدمي اعتراض ــات لتق ــراد واملؤسس ــى األف ــة ال احملتل
علــى ما يســمى مبخطــط »مركــز املدينــة« اإلســرائيلي 
ــع  ــى التوّس ــاق عل ــق اخلن ــى تضيي ــل عل ــذي يعم ال
ــوز  ــاهرة وواد اجل ــاب الس ــي ب ــي منطقت ــي ف العمران

ــة. ــة احملتل ــي املدين ــعودية ف ــّي املس وح

ويشــمل املشــروع البالغــة مســاحته 655 دومنــاً شــوارع 
ــري  ــن والســلطان ســليمان والزهــراء واحلري صــالح الدي
وغيرهــا مــن الشــوارع واألحيــاء اجملــاورة ويتســبب 

ــيني. ــرات آالف املقدس ــرار لعش بأض

مــن  العديــد  تقــدمي  متعــددة  مصــادر  ورجحــت 
ــرين  ــع والعش ــل التاس ــروع قب ــى املش ــات عل االعتراض
مــن الشــهر اجلــاري، وهــو موعــد انتهــاء موعــد 
ــة  ــه نهاي ــذي مت تقدمي ــروع ال ــى املش ــات عل االعتراض

العــام املاضــي.
144  جريدة القدس

ــؤون  ــاف والش ــس األوق ــال مجل ــدد ق ــذا الص ــي ه وف
واملقدســات اإلســالمية بالقــدس إن »ســلطات االحتالل 
وضعــت نفســها اليــوم فــي صــراع مباشــر مــع تواجدنا 
اخملططــات  أخطــر  أحــد  عبــر  املقدســي،  العربــي 
وأكثرهــا تدميــراً واســتهدافاً ألحــد أهــم املراكــز 
ــدس  ــة الق ــي مدين ــة ف ــة والتجاري ــة واحلضاري الثقافي
املتمثــل بشــارع الســلطان الناصــر صــالح الديــن 
وعمــوم املنطقــة الشــمالية احمليطــة بالبلــدة القدميــة، 
ــي  ــا العرب ــداد الطبيعــي لتواجدن ــي تشــكل االمت والت
واإلســالمي واملســيحي فــي هــذه املدينــة، وذلــك عبــر 
ــة  ــز مدين ــي ملرك ــي احملل ــط الهيكل ــمته باخملط ــا س م
ــا  ــالل م ــن خ ــداده م ــذي مت إع ــرقية، وال ــدس الش الق
ــي  ــاء ف ــط والبن ــة للتخطي ــة املركزي ــمى باللجن يس

ــام 2020«.145 ــن الع ــرين األول م ــهر تش ش

حملــة منســقة فــي الواليــات املتحــدة إلغــاق 
ــتيطان  ــة لاس ــة الداعم ــات األميركي املنظم

فــي الضفــة

إلغــالق  املتحــدة  الواليــات  فــي  منســقة  حملــة 
فــي  لالســتيطان  الداعمــة  األميركيــة  املنظمــات 

الضفــة

فــي  الفلســطيني  احلــق  مــع  أطلــق متضامنــون 
ــة  ــاء، حمل ــوم الثالث ــة، الي ــدة األميركي ــات املتح الوالي
الداعمــة  األميركيــة  املنظمــات  إلغــالق  منســقة 
لالســتيطان االســرائيلي فــي األراضــي الفلســطينية.

ــيغان  ــة ميش ــن مدين ــرس ع ــو الكونغ ــت عض وتقدم
اخلزانــة  لــوزارة  قانونيــة  مبذكــرة  طبيــب  رشــيدة 
ــة  ــات األميركي ــا أن املنظم ــفت فيه ــة كش األميركي
ــر القانونيــة  التــي متــول املســتوطنات اإلســرائيلية غي
املقامــة فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة عــام 1967 
حتصــل علــى إعفــاء ضريبــي مــن احلكومــة األميركيــة 
ــتوطنات  ــون املس ــن يدعم ــات م ــم تبرع ــث تخص بحي
التــي جتبيهــا  الضرائــب  قيمــة  االســرائيلية مــن 
احلكومــة األميركيــة منهــم مبــا يخالــف القوانــني 

ــة. ــة والدولي احمللي

وقالــت طليــب فــي مذكرتهــا التــي أعدهــا محامــون 
ــل  ــي حتص ــة الت ــاءات الضريبي ــون ان االعف متخصص
ــي  ــتيطان ه ــة لالس ــات الداعم ــذه املؤسس ــا ه عليه
ــب  ــون الضرائ ــي ولقان ــون الدول ــح للقان ــاك واض انته

ــي. ــي األميرك الفيدرال

ــورا  ــرك ف ــة التح ــى وزارة اخلزان ــب عل ــه يج ــت ان وقال
ــات  ــذه املؤسس ــالق ه ــي، وإغ ــون األميرك ــرض القان لف

145  جريدة األيام
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ــا. ــني عليه ــة القائم ومحاكم

ــي  ــب وه ــرس طلي ــو الكونغ ــات عض ــن تصريح وتتزام
اليــوم  تنظــم  تظاهــرة  مــع  األصــل  فلســطينية 
ــات  ــالق املنظم ــة بإغ ــورك للمطالب ــة نيوي ــي مدين ف

االميركيــة الداعمــة لالســتيطان.

وينظــم حتالــف ملؤسســات أنصــار احلــق الفلســطيني 
ــة  ــاعة الرابع ــام الس ــي مت ــوم ف ــرة الي ــذه التظاه ه
والنصــف عصــرا أمــام مكتــب املدعيــة العامــة ملدينــة 
ــراءات  ــاذ اج ــا باتخ ــز، ملطالبته ــا جون ــورك التيت نيوي
األميركيــة  املنظمــات  مكاتــب  إلغــالق  قانونيــة 
االســتيطانية والتــي يقــع مقرهــا فــي نيويــورك، 
التبرعــات  وجتمعــان  متــوالن  منظمتــان  وبضمنهــا 
ــتيالء  ــول االس ــي مت ــم« الت ــرات كوهاني ــة »عطي حلرك
ــرى  ــة اخ ــة ومنظم ــدس احملتل ــي الق ــارات ف ــى عق عل

ــل. ــي اخللي ــتيطانية ف ــؤرة االس ــول الب مت

ــة  ــة العام ــى املدعي ــط عل ــرة للضغ ــدف التظاه وته
ــة  ــالق ومحاكم ــراءات بإغ ــاذ اج ــز التخ ــيدة جون الس
القائمــني علــى أربــع منظمــات اســتيطانية تتخــذ مــن 
مدينــة نيويــورك مركــزا لهــا، وهــي منظمــات: املوازنــة 
ــم«،  ــرات كوهاني ــاء »عطي ــرائيل، وأصدق ــة إلس املركزي
ــل،  ــي اخللي ــتيطانية ف ــؤرة االس ــل الب ــة متوي ومنظم

ــد. ــاء ديفي ــة اصدق ومنظم

ــات  ــذه اجلمعي ــالتها ان ه ــي رس ــب ف ــرت طلي واعتب
تخالــف القوانــني األميركيــة الــواردة فــي قســم قانــون 
اإليــرادات الداخليــة األميركــي الــذي يســمح باإلعفــاء 
الضريبــي الفيدرالــي للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 
واملؤسســات اخليريــة العامــة أو املؤسســات اخلاصــة أو 
ــن  ــط ضم ــي تنش ــة الت ــغيل اخلاص ــات التش مؤسس
تخالــف  ال  نشــاطات  ضمــن  او  املتحــدة  الواليــات 

ــي. ــي او الدول ــون األميرك القان

أن  مــن  مخاوفهــا  عــن  طليــب  رســالة  وعبــرت 
اجلمعيــات اخليريــة األمريكيــة تدعــم ماليــاً املنظمــات 

اإلســرائيلية غيــر الشــرعية.

وكتبــت: »منــذ احتــالل القــوات اإلســرائيلية للضفــة 
الغربيــة، مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة 
، فــي عــام 1967« ، نفــذت الســلطات اإلســرائيلية 
مشــروعا اســتيطانيا غيــر قانونــي فــي األراضــي 
ــى  ــتيالء عل ــة لالس ــة عدواني ــي سياس ــة - وه احملتل
ــطينيني  ــة للفلس ــة خاص ــة ملكي ــي اململوك األراض

ومتنح  لإلســرائيليني«.

ــل علــى الفلســطينيني،   وأوضحــت تأثيــر هــذا التموي

»تســتخدم الســلطات اإلســرائيلية أنظمــة اإلســكان 
ــررات  ــة واملب ــة التمييزي ــكات القانوني ــي واملمتل واألراض
ملكيــة  لنــزع  بهــا  املســموح  غيــر  العســكرية 
منــازل  تدميــر  أو  أراضيهــم،  عــن  الفلســطينيني 
الفلســطينيني وممتلكاتهــم والبنيــة التحتيــة املدنيــة 

األساســية”.

الفلســطيني  الناشــط  أشــار  الســياق،  وفــي 
التقدميــني  احملامــني  نقابــة  أن  سنان شــقديح إلى 
أن  تؤكــد  قانونيــة  مبطالعــة  تقدمــت  األميركيــني 
ــي  ــتوطنات الت ــل املس ــات ومتوي ــع التبرع ــات جم عملي
تقــوم بهــا هــذه املؤسســات املمولــة لالســتيطان 

األميركــي. للقانــون  مخالفــة 

وتوقــع شــقديح أن أي قــرار بالتحقيــق فــي عمــل هــذه 
ــني  ــة القائم ــا ومحاكم ــيقود إلغالقه ــات س املؤسس
عليهــا، مؤكــدا ضــرورة تضافــر اجلهــود ضمــن حملــة 
ــال  ــر متوي ــي توف ــات، الت ــذه املنظم ــالق ه ــقة إلغ منس
ــاء  ــق أبن ــون بح ــتوطنون متطرف ــا مس ــم يرتكبه جلرائ
شــعبنا فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة، كان مــن 

ــة دوابشــة.146 بينهــا جرميــة إحــراق عائل

مستوطنون يقتحمون األقصى

املســجد  الثالثــاء،  اليــوم  مســتوطنون،   اقتحــم 
ــرطة  ــن ش ــددة م ــة مش ــت حماي ــارك، حت ــى املب األقص

اإلســرائيلي. االحتــالل 

وأفــاد مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان، بــأن عشــرات 
املســتوطنني اقتحمــوا باحــات األقصــى عبــر بــاب 
املغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه، 
ــل ان  ــوم«، قب ــكل املزع ــن »الهي ــروحات ع ــوا ش وتلق

ــلة.147 ــاب السلس ــن ب ــادروه م يغ

االحتــال يفتــش منــازل وينصــب حواجــز فــي 
اخلليــل

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق فتش
ــة  ــي محافظ ــز ف ــت حواج ــازل، ونصب ــن املن ــددا م ع

ــل. اخللي

ــأن قــوات  وأفــادت مصــادر محليــة وأمنيــة لــ«وفــا«، ب
االحتــالل داهمــت فجــرا مدينــة اخلليــل، وفتشــت عــددا 
مــن املنــازل ، عــرف مــن أصحابهــا: عبــد الكــرمي واكــرم 

أبــو شــخيدم.

ــا  ــالل حواجزه ــوات االحت ــت ق ــرى، نصب ــة أخ ــن جه م

146  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
147  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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العســكرية علــى مداخــل اخلليــل الشــمالية، ومداخــل 
بلــدات ســعير ويطــا وحلحــول، وأوقفــت مركبــات 
ــا  ــات راكبيه ــي بطاق ــت ف ــتها، ودقق ــني وفتش املواطن

ــم.148 ــة مروره ــي إعاق ــبب ف ــا تس ــخصية، م الش

االحتــالل يصيــب شــابا بالرصــاص ويعتقــل آخريــن فــي 
جنني

أصيــب شــاب، اليــوم الثالثــاء، برصــاص قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، خــالل مواجهــات اندلعــت عقــب اقتحــام 

مدينــة جنــني، تخللهــا اعتقــال مواطنــني.

وأفــادت مصــادر أمنيــة لـ«وفــا«، بــأن مواجهــات اندلعت 
عقــب اقتحــام قــوات االحتــالل املدينــة فجــرا، مــا أدى 

إلــى إصابــة شــاب بالرصــاص احلــي فــي القــدم.

وأضافــت، أن تلــك القــوات داهمــت منزلــني علــى شــارع 
جنــني – نابلــس، يعــودان للمواطنــني عمــاد أحمــد 
الــكادو، وعبــد جمــال أبــو ناعســة، واعتقلتهمــا، بعــد 
تفتيــش منزليهمــا بطريقــة اســتفزازية وحتطيــم 

محتوياتهــما.149

األردن يديــن مشــروع »مركــز املدينــة« التهويدي 
ــي القدس ف

األردنيــة،  املغتربــني  وشــؤون  اخلارجيــة  وزارة  أدانــت 
ــزم  ــذي تعت ــة«، ال ــز املدين ــروع »مرك ــمى مش ــا يس م
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تنفيــذه فــي القــدس.

وقــال الناطــق الرســمي باســم الــوزارة الســفير ضيــف 
اهلل الفايــز، الليلــة، إن »أي خطــوة أحاديــة مــن شــأنها 
ــا أو  ــا أو هويته ــر معامله ــدس أو تغيي ــع الق ــر وض تغيي
طابعهــا أو تركيبتهــا الدميغرافيــة أو املســاس باألمــالك 
والعقــارات الوقفيــة مرفوضــة ومخالفــة للقانــون 

ــي”. الدول

ــالل،  ــة باالحت ــوة القائم ــرائيل، الق ــز، إس ــب الفاي وطال
التقيــد بالتزاماتهــا وفــق القانــون الدولــي الــذي يعتبــر 
القــدس الشــرقية أراٍض محتلــة منــذ عــام 1967، 

ــة.150 ــة ذات الصل ــرعية الدولي ــرارات الش ــرام ق واحت

االحتــاد األوروبــي يطالــب بإجــراء حتقيــق مســتقل 
وشــفاف فــي مقتــل شــابني بغــزة

القــدس 27-7-2021 وفــا- طالــب االحتــاد األوروبــي، 
مســاء اليــوم الثالثــاء، بإجــراء حتقيــق كامــل ومســتقل 
ــاد  ــابني عم ــل الش ــي مقت ــور، ف ــى الف ــفاف عل وش

148  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
149  جريدة احلياة اجلديدة

150  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــن  ــر م ــدي عناص ــى أي ــد عل ــو زاي ــن أب ــل وحس الطوي
ــزة. ــاع غ ــي قط ــاس« ف ــة »حم حرك

وقالــت بعثــة االحتــاد األوروبــي فــي القــدس، فــي تغريدة 
نشــرتها باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة علــى منصاتهــا 
ــن  ــي، »م ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــمية ف الرس
ــن  ــوز وحس ــي 25 مت ــل ف ــاد الطوي ــل عم ــزع مقت املف
أبــو زايــد فــي 23 متــوز، حســبما ورد، علــى أيــدي قــوات 

األمــن التابعــة حلركــة حمــاس فــي غــزة”.

ــا،  ــر الضحاي ــازي ألس ــرّ التع ــدم بأح ــت: »نتق وأضاف
يجــب إجــراء حتقيــق كامــل ومســتقل وشــفاف علــى 

ــة”. ــى العدال ــاة إل ــدمي اجلن ــم تق ــى يت ــور حت الف

وقتــل الشــاب أبــو زايــد، وهــو أب لثالثــة أطفــال، ليلــة 
ــاص  ــران، برص ــب آخ ــي، وأصي ــبت املاض ــة الس اجلمع
ــزة،  ــة غ ــرق مدين ــاس«، ش ــة »حم ــن حرك ــر م عناص
ــة. ــك املنطق ــي تل ــيارة ف ــتقلون س ــوا يس ــا كان بينم

ــرات  ــم النصي ــن مخي ــل م ــاب الطوي ــل الش ــا قت كم
ــوم األحــد املاضــي،  فــي احملافظــة الوســطى، مســاء ي
بعــد مداهمــة قــوة مــن عناصــر »حمــاس« ملنــزل 
فــي النصيــرات، حيــث اعتــدت القــوة عليــه بالضــرب 
ــا  ــده، م ــاء جس ــى أنح ــي عل ــدي والعص ــم باألي واللك
أدى إلــى وفاتــه بعــد وقــت قصيــر مــن االعتــداء، وفًقــا 

ــة.151 ــر طبي لتقاري

ــي  ــرى ف ــم األس ــم قس ــع تقتح ــوات القم ق
ســجن »عســقان« وتُنــكل بهــم

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات   اقتحمــت 
االحتــالل )درور، واملتســادا، واليّمــاز(، اليــوم الثالثــاء، 
القســم الوحيــد الــذي يقبــع فيــه األســرى فــي ســجن 

»عســقالن«، وعددهــم 37 أســيرا.

ــوات  ــي، أّن ق ــان صحف ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
ــرى،  ــت باألس ــرا ونكّل ــم فج ــت القس ــع اقتحم القم
ودمــرت مقتنياتهــم، واعتــدت علــى أحدهــم فــي 
غرفــة رقــم 5 بعــد مواجهــة جــرت بــني األســرى 
والقــوات، حيــث اســتمرت عمليــة االقتحــام والتفتيــش 
ــد  ــا تقيي ــرى خالله ــة، ج ــاعات متتالي ــبع س ــدة س مل
كافــة األســرى وإخراجهــم إلــى ســاحة الفــورة، بعــد 

تفتيشــهم.

ولفــت إلــى أّن غالبيــة األســرى القابعــني فــي ســجن 
ــن  ــم م ــى، ومنه ــرى املرض ــن األس ــم م ــقالن« ه »عس
ــوء  ــى ض ــرة، وعل ــة وخطي ــراض مزمن ــن أم ــي م يُعان

ــام. ــات الطع ــرى وجب ــع األس ــك أرج ذل
151  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــوارة مــن رام  ــادي األســير، أن األســير محمــد ن ــد ن وأكّ
ــام،  ــة أي ــذ ثالث ــام من ــن الطع ــراب ع ــرع بإض اهلل، ش
رفضــا لعزلــه االنفــرادي فــي ظــروف قاســية ومأســاوية 
ــذ  ــل من ــو معتق ــقالن«، وه ــجن »عس ــن س ــي زنازي ف
عــام 2001، ومحكــوم بالّســجن مــدى احليــاة، وحينمــا 

ــرا. ــل كان قاص اُعتق

ــل  ــالل كام ــجون االحت ــير، إدارة س ــادي األس ــل ن وحّم
املســؤولية عــن األســرى فــي ســجن »عســقالن«، 
الفتــا أّن إدارة ســجون االحتــالل تواصــل تصعيدهــا 
ــن  ــاول م ــش، التي حت ــام والتفتي ــات االقتح ــر عملي عب
ــى  ــة عل ــيطرة والرقاب ــن الس ــد م ــرض املزي ــا ف خالله

ــتقرار”.152 ــة »اس ــلب أي حال ــرى، وس األس

ــكر  ــن معس ــتيطانية م ــات اس ــل كرفان ــالل يزي االحت
ــل ــوب اخللي ــة« جن »اجملنون

أزالــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي اليــوم الثالثــاء، 
عــددا مــن الكرفانــات االســتيطانية التــي نصبهــا قبــل 
ــة  ــل بالضف ــوب اخللي ــة« جن ــكر »اجملنون ــوام مبعس أع

ــة. الغربي

وحســب أهالــي املنطقــة، كانــت قــوات االحتــالل 
أعــادت متركزهــا فــي معســكر ›اجملنونــة‹ ووضعــت 
ــه عــام 2010، بعــد ان  ــدة في ــات« جدي خمســة »كرفان
اخلتــه ملــدة ســبعة شــهور تقريبــاً، وجــاء وضــع هــذه 
›الكرفانــات‹ حينهــا فــي ظــل تصعيــد إســرائيلي ببنــاء 

املســتوطنات.153

“بنــي دار”.. إرث تاريخــي صامــد فــي مواجهــة 
التهويــد

ــي  ــرم االبراهيم ــرب احل ــار غ ــرات األمت ــد عش ــى بع عل
الشــريف فــي البلــدة القدميــة وســط مدينــة اخلليــل، 
تقــع حــارة بنــي دار التــي تتعــرض باســتمرار العتــداءات 
ومحــاوالت  واملســتوطنني،  اإلســرائيلي  االحتــالل 

ــا. ــتيالء عليه ــا واالس تهويده

ــا  ــة وقبابه ــا التاريخي ــو قصوره ــي دار« ه ــز »بن ــا ميي م
ــة  ــا املزخرف ــا وأزقته ــالمية وقناطره ــها اإلس وأقواس
ونوافذهــا امللونــة التــي تشــهد علــى أصالــة العمــارة 
والفــن اإلســالمي العريــق، مــا جعلهــا محــط أطمــاع 

ــتوطنني. ــالل واملس االحت

فــي هــذه احلــارة تقطــن املســنة أم صالــح جابــر برفقــة 
زوجهــا املســن املقعــد أبــو صالــح )65 عامــا( وتســعة 
ــوت  ــا مالصــق لبي ــا«، »بيتن مــن أبنائهــا، تقــول لــ«وف
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فلســطينية اســتولى عليهــا مســتوطنون بقــوة 
ــى  ــا وعل ــم علين ــون اعتداءاته ــم يواصل ــالح وه الس

ــا«. ــا يومي ــني مبحاذاتن ــكان القاطن الس

وتضيــف »نصــب االحتــالل عشــرات كاميــرات املراقبــة 
فــي كل زاويــة مــن الزوايــا احمليطــة بنــا، لتصبــح 
بيوتنــا وحتركاتنــا مرصــودة ومكشــوفة، وفيهــا انتهــاك 
خلصوصياتنــا، ومتابعــة بشــكل محكــم مــن قبلهــم 

ــدوام«. ــى ال عل

وتوضــح جابــر »املســتوطنون يعمــدون دومــا إلــى حتويل 
مياههــم العادمــة صــوب منازلنــا حتــى أصبحــت 
حياتنــا جحيمــا ال يطــاق، كمــا أن صراخهــم ال يتوقــف 
ــوت التــي اســتولوا عليهــا  ــل نهــار مــن داخــل البي لي
بالقــوة، عــالوة علــى قيامهــم باالحتفــاالت الصاخبــة 
علــى أســطح املنــازل وفــي محيطهــا، إلرغامنــا علــى 

الرحيــل«.

ورغــم املعانــاة التــي تتعــرض لهــا عائلــة جابــر إال أنهــا 
تؤكــد متســكها وتصميمهــا علــى البقــاء فــي بيوتهــا، 
ــت أم  ــه« قال ــا لينعــم بهــا هــؤالء ب ــرح مكانن ــن نب »ل

صالــح.

وتضيــف »فــي األعيــاد اليهوديــة تتضاعــف اعتداءاتهم 
ــك ألن أعدادهــم تتضاعــف  ــا، وذل ــى جيرانن ــا وعل علين
ويســاندهم فــي ذلــك املســتوطنون مــن املســتوطنات 

املقامــة علــى جبــل اخلليــل ومــن خــارج احملافظــة«.

ــرة توضــح املســنة  ــة املري وعــن واقــع حياتهــم اليومي
احلواجــز  لــدى  مســجلة  أســماءهم  ان  صالــح،  أم 
علــى مداخــل  املنتشــرة  اإلســرائيلية  العســكرية 
اخلليــل العتيقــة، كــي تســمح لهــم ســلطات االحتالل 
ــم  ــتلزمات حياته ــال مس ــول وإدخ ــرائيلي بالدخ اإلس
ــس  ــرب وملب ــأكل ومش ــن م ــية م ــة األساس اليومي
ــفي  ــق وتعس ــكل دقي ــهم بش ــد تفتيش ــا، بع وغيره

ــذل. م

تطالــب جابــر أحــرار العالــم بحمايتهــم مــن محــاوالت 
التهجيــر القســري عبــر تضييــق اخلنــاق عليهــم مــن 
قبــل قــوات االحتــالل واملســتوطنني املتطرفــني، وتعزيــز 

صمودهــم فــي بيوتهــم وحاراتهــم.

وبحســب متولــي وقــف الصحابــي اجلليــل متيــم 
ــارة  ــإن ح ــي، ف ــعيد التميم ــد س ــداري أحم ــن أوس ال ب
ــاز  ــا متت ــى تهويده ــالل عل ــل االحت ــي يعم ــي دار الت بن
بتاريخهــا املمتــد الــى مــا يقــارب )6 آالف عــام( مبنازلهــا 
ــازل األخــرى  ــة باملن ــدوارة، مقارن الشــاهقة وأدراجهــا ال
ــة  ــرى احمليط ــاء األخ ــارات واألحي ــي احل ــت ف ــي بني الت
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ــي. ــرم االبراهيم باحل

الغــزاة  وجــه  فــي  صامــدة  احلــارة  هــذه  وبقيــت 
الطامعــني، وال زالــت صامــدة رغــم اعتــداءات االحتــالل 
وأطمــاع املســتوطنني املتواصلــة لالســتيالء عليهــا.

يقــول التميمــي لـ«وفــا«، »علــى مــدار التاريــخ كانــت 
البلــدة القدميــة بشــكل عــام، وحــارة بنــي دار خاصــة، 
ــوا  ــا، ومكث ــروا به ــن م ــة الذي ــياح والرحال ــزارا للس م
ــم  ــى بالده ــوا ال ــر، ونقل ــا الكثي ــوا عنه ــا، وكتب فيه
ــة  ــزت بدق ــا، ومتي ــيدت به ــي ش ــة الت ــون املعماري الفن

ــا«. زخارفه

وفــي إطــار حمايــة البلــدة القدميــة وحــارة بنــي دار مــن 
ــى  ــي ال ــار التميم ــتوطنيه، أش ــالل ومس ــاع االحت أطم
ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــة االمم املتح ان منظم
ــم  ــي تض ــة والت ــدة القدمي ــرت البل ــكو« اعتب »اليونس
فــي جنباتهــا حــارة بنــي دار واحلــرم االبراهيمــي وغيرهــا 
»منطقــة محميــة« بصفتهــا موقعــا »يتمتــع بقيمــة 
ــا  ــني هم ــى الئحت ــا عل ــتثنائية« وأدرجته ــة اس عاملي

ــدد«. ــراث امله ــة »الت ــي، والئح ــراث العامل ــة الت »الئح

ــي  ــة ف ــارات العتيق ــاب احل ــف كت ــث مؤل ــا الباح أم
ــير  ــدر فيش ــة ب ــال كاتب ــة نض ــل العريق ــة اخللي مدين
لـ«وفــا«، الــى ان احلــارة ســميت حــارة بني دار نســبة الى 
ــة  ــبهم بقبيل ــل نس ــكنوها ويتص ــن س ــني الذي الداري
ــن أوس  ــي متيــم ب ــة الصحاب ــة( وهــي قبيل )خلــم الداري
ــون، وورد اســمها  ــل األصلي ــداري، وهــم ســكان اخللي ال
فــي كتــاب األنــس اجلليــل حتــت اســم )حــارة الداريــني 
او الداريــة( وهــي مــن أحســن احلــارات شــكال ومســاحة 
وبنــاء، وكان لهــا بــاب يغلــق فــي فتــرات محــددة حيــث 
يقــع ضمــن نســيجها البنائــي )خــان اخلليــل(، ولــه بــاب 

يعــرف حتــى يومنــا هــذا ببــاب اخلــان.

وبحســب الباحــث، فــإن مــن أهــم معالــم حــارة بنــي 
دار وأســواقها: خــان اخلليــل، وبركــة الســلطان، وحمــام 
إبراهيــم اخلليــل، والبركــة، وحاكــورة الكيــال، وجــزء من 
ــاف،  ــرة األوق ــة، ودائ ــي، والتكي ــار التاريخ ــوق اخلض س
والســوق الشــعبية القدميــة ومــا فيهــا مــن الصناعــات 

ــة.154 التقليدي

األربعاء 2021/7/28 

مســاع فــي الكوجنــرس لوقــف اإلعفــاء الضريبــي 
لالســتيطان الداعمــة  األميركيــة  للمنظمــات 

ــة  ــب »والي ــيدة طلي ــة، رش ــة الدميقراطي ــود النائب تق
ــي  ــاء الضريب ــة اإلعف ــاء حال ــة إنه ــيغان«، عملي ميش
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للمنظمــات فــي الواليــات املتحــدة التــي تســاعد فــي 
ــة. ــر القانوني ــرائيلية غي ــتوطنات اإلس ــل املس متوي

ــى  ــالة إل ــاري، برس ــوز اجل ــوم 15 مت ــب ي ــت طلي وبعث
ــن  ــب م ــني، تطل ــت يل ــة، جاني ــة األميريكي ــرة اخلزان وزي
إدارة الرئيــس جــو بايــدن، اتخــاذ إجــراء حكومــي إلنهــاء 
اإلعفــاء، وقعهــا النــواب كــوري بــوش »دميقرطيــة 
ــز  ــيو كورتي ــاندريا أوكاس ــزوري«، الكس ــة مي ــن والي م
ــون  ــه كارس ــورك«، أندري ــة نيوي ــن والي ــة م »دميقراطي
»دميقراطــي مــن واليــة إنديانيانــا«، والنائــب مــارك بوكان 
»دميقراطــي مــن واليــة ويسكيونســون«، والنائبــة أيانــا 
ــتش«،  ــة ماساتشوس ــن والي ــة م ــلي »دميقراطي بريس
والنائبــة بيتــي ماكولــوم »دميقراطيــة مــن واليــة 

ــوتا«. مينيس

وتقــول الرســالة : »نكتــب لنعبــر عــن قلقنــا البالــغ من 
ــة األميركيــة متــول وتقــدم الدعــم  أن اجلمعيــات اخليري
ــى  ــل عل ــي تعم ــرائيلية الت ــات اإلس ــر للمنظم املباش
توســيع وإدامــة مشــروع االســتيطان اإلســرائيلي غيــر 
القانونــي فــي انتهــاك للقانــون الدولــي، مبــا فــي ذلــك 
دعــم نــزع امللكيــة والتهجيــر القســري للفلســطينيني 

مــن أحيــاء القــدس الشــرقية احملتلــة«. 

وتضيــف »نحــن قلقــون مــن أن هــذه السياســات 
ــون  ــب القان ــدة مبوج ــات املتح ــات الوالي ــك التزام تنته

ــي«. ــب الفيدرال ــون الضرائ ــك قان ــي، وكذل الدول

وتشــرح الرســالة »منــذ احتــالل القــوات اإلســرائيلية 
ــرقية،  ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي للضف
وقطــاع غــزة فــي عــام 1967، اتبعــت الســلطات 
قانونــي  غيــر  اســتيطانياً  مشــروعاً  اإلســرائيلية 
عدوانيــة  سياســة  وهــي   – احملتلــة  األراضــي  فــي 
ــة  ــة خاص ــة ملكي ــي اململوك ــى األراض ــتيالء عل لالس
ــطينيون  ــتخدمها الفلس ــي يس ــطينيني أو الت للفلس
بشــكل جماعــي، وتخصيصهــا الســتخدام ومتتــع 

اإلســرائيليني اليهــود.«

ومتضــي الرســالة متابعــة »تســتخدم الســلطات 
ــكات  ــي واملمتل ــكان واألراض ــة اإلس ــرائيلية أنظم اإلس
غيــر  العســكرية  واملبــررات  التمييزيــة  القانونيــة 
املســموح بهــا لنــزع ملكيــة الفلســطينيني مــن 
أراضيهــم، أو تدميــر منــازل الفلســطينيني وممتلكاتهم 
أنشــأت  األساســية،  املدنيــة  التحتيــة  والبنيــة 
املســتوطنني  ومنظمــات  اإلســرائيلية  الســلطات 
الســلطات  مــع  بالتعــاون  اخلاصــة  اإلســرائيليني 
اإلســرائيلية حوالــي 200 مســتوطنة لليهــود وحدهــم 

تضــم أكثــر مــن 600000 مســتوطن«.
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ــق  ــي حتقي ــفت ف ــس« كش ــة »هآرت ــر أن صحيف يذك
ــت  ــة أنفق ــة األميركي ــات اخليري ــام 2015، أن اجلمعي ع
ــرائيلية  ــتوطنات اإلس ــل املس ــون دوالر لتموي 220 ملي

ــي 2013-2009. ــني عام ب

ــواب  ــس الن ــو مجل ــب، عض ــالة طلي ــهد رس وتستش
الوحيــد مــن أصــول فلســطينية، علــى وجــه التحديــد 
ــة  ــو منظم ــرائيل »CFT”، وه ــزي إلس ــدوق املرك بالصن

ــورك. ــة مســجلة فــي نيوي ــر ربحي غي

ــار  وقــد نشــر موقــع »إنترســبت« مقــاالً فــي شــهر أي
ــل  ــات مث ــني مجموع ــة ب ــي العالق ــث ف ــي يبح املاض
»CFI” والتوســع االســتيطاني اإلســرائيلي، ينســب 
ــا  ــل” دالي ــطينية االص ــتورية ”الفلس ــة الدس للمحامي
شــماس، قولهــا ”هــذا ال يتعلــق مبــا نعتقــد أنــه شــيء 
ــق  ــل يتعل ــي، ب ــأ أخالق ــط خط ــه فق ــح، أو أن التصحي
ــات  ــذه املؤسس ــالل ه ــن خ ــني م ــأن األميركي ــر ب األم
اخليريــة املزعومــة –يدعمــون األنشــطة غيــر القانونيــة 
أو املســاعدة والتحريــض عليهــا بشــكل مباشــر بغــض 
النظــر عــن مــكان حدوثهــا، وهــو مــا يســتوجب دعــوة 
ــة  ــة ومصلح ــوة وزارة اخلارجي ــرس ودع ــاء الكوجن أعض
الضرائــب »IRS” للتحقيــق فــي هــذه اجملموعــات، وعلــى 
ــاز وضــع اإلعفــاء الضريبــي”. األقــل عــدم منحهــم امتي

وتشــير رســالة طليــب التــي التــزال حتظــى مبزيــد 
مــن التأييــد مــن زمالئهــا فــي الكوجنــرس، إلــى 
الذيــن أحرقــوا احلقــوق  العنيفــني  أن املســتوطنني 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وهاجمــوا الرعــاة 
ــى  ــتولوا عل ــل، واس ــالل اخللي ــوب ت ــي جن ــية ف واملاش
ــم  ــراح، كله ــيخ ج ــي الش ــطينيني ف ــازل الفلس من
ممولــون مــن املنظماتــت األميركيــة التــي حتصــل علــى 
إعفــاءات ضريبيــة كجمعيــات خيريــة مفترضــة.155 

القــدس: مخطــط »مركــز املدينــة« التهويــدي 
يقلــق الفلســطينين والعشــرات يتقدمــون 

ــات باعتراض

املدينــة«  »مركــز  يســّمى  مــا  مخطــط  يعتبــر 
ــرائيلية  ــة اإلس ــاريع التهويدي ــر املش ــن أكب ــداً م واح
بالقــدس الشــرقية، مــا يقلــق املقدســيني الذيــن 

 يتقدم العشرات منهم باعتراضات ضده. 
وميتــد اخملطــط علــى مســاحة تقــارب الـــ 689 دومنــاً في 
املنطقــة املمتــدة بــني الشــوارع: عثمــان بــن عفــان مــن 
ــلطان  ــارع الس ــرقاً، ش ــي ش ــارع املقدس ــمال، ش الش
ســليمان جنوبــاً، ومنطقــة املصــرارة غربــاً، وأجــزاء مــن 

حــي وادي اجلــوز والشــيخ جــراح، وبــاب الســاهرة.

155  جريدة القدس

حقــوق  عــن  للدفــاع  األهلــي  االئتــالف  وقــال 
الفلســطينيني فــي القــدس: »هــي أكثــر املناطــق 
املدينــة  قلــب  القــدس،  فــي  وحساســية  أهميــة 
ــن والزهــراء والرشــيد  ومركزهــا الرئيســي )صــالح الدي

واملســعودي(«.

ــدمي  ــي تق ــارعة ف ــى املس ــة إل ــكان باملدين ــا الس ودع
موعــد  انتهــاء  قبــل  اخملطــط  علــى  اعتراضــات 

غــداً. االعتراضــات 

ــات  ــمل تعليم ــط يش ــي: »اخملط ــالف األهل ــال االئت وق
ــا  ــة )مب ــي اخملتلف ــتعماالت األراض ــول اس ــة ح مفصل
فــي ذلــك الســكن، املناطــق املفتوحــة، الشــوارع، 
فنــادق وغيرهــا(، تغييــر فــي االســتعماالت املســموحة، 
حتديــد مســاحات البنــاء القصــوى، حتديــد عــدد طوابــق 
أقصــى، حتديــد أبنيــة ومناطــق للحفــظ، وضــع شــروط 
إلصــدار تراخيــص بنــاء ووضــع خرائــط تفصيليــة، 
شــق وتوســيع شــوارع، تعليمــات حــول مناطــق أثريــة، 
وضــع تعليمــات وشــروط حــول تراخيــص البنــاء ووضــع 

ــان«. ــدم مب ــبة له ــات بالنس تعليم

ــع  ــاور م ــع دون التش ــذي وض ــط، ال ــاف: »للمخط وأض
الســكان فــي املنطقــة، أبعــاد ســلبية كثيــرة وكبيــرة 
ــة  ــكنية واالجتماعي ــاة الس ــي احلي ــع مناح ــي جمي ف
ــي أي  ــكان ف ــات الس ــي احتياج ــة، وال يلب واالقتصادي
مجــال مــن مجــاالت التطويــر وهــو يخــدم السياســات 
كقــوة  املنطقــة  فــي  اإلســتراتيجية  اإلســرائيلية 
اســتعمارية، مبــا فــي ذلــك احلفــاظ علــى أغلبيــة 
ــدس«. ــي الق ــطينية ف ــة فلس ــة قليل ــة وأقلي يهودي

ــط  ــط مبخط ــط مرتب ــا أن اخملط ــالف: »كم ــع االئت وتاب
وادي اجلــوز )املنطقــة الصناعيــة( مــا يســمى »وادي 
ــة  ــة املنطق ــى إزال ــاً إل ــدف أيض ــا يه ــلكون« م الس
الصناعيــة مــن وادي اجلــوز واســتبدالها مبنطقــة مهيأة 
لبنــاء فنــادق ومكاتــب ومراكــز خاصــة بشــركات الهاي 

ــرارة«. ــط املص ــك مخط ــك وكذل ت

ــى أفــق تخطيطــي  ــى أن »اخملطــط يفتقــر إل وأشــار إل
يضــع الســكان الفلســطينيني فــي القــدس الشــرقية 
ــاص  ــكل خ ــط بش ــة اخملط ــي منطق ــام وف ــكل ع بش

ــة التخطيطيــة«. فــي مركــز الرؤي

احملليــني  الســكان  تنميــة  فــإن  »وبالتالــي  وقــال: 
واملســتقبلية  احلاليــة  واحتياجاتهــم  ورفاهيتهــم 
ــة  ــداف اخلارط ــية أله ــة األساس ــكل الدعام ــم تش ل
الهيكليــة. هكــذا يضــع اخملطــط العديــد مــن القيــود 
ــل  ــة جع ــاء لدرج ــص البن ــاء ورخ ــارات البن ــى خي عل
هــذه املهمــة مســتحيلة، واملــّس بالبنــاء احلالــي، 
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املــّس باالقتصــاد، املــّس بالنقــل وحركــة املركبــات فــي 
املنطقــة، املــّس مبجــال التعليــم والثقافــة«.156

الدولــي  اجملتمــع  تطالــب  “اخلارجيــة« 
ــات  ــح املؤسس ــال لفت ــى االحت ــط عل بالضغ

القــدس فــي  الفلســطينية 

أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، قرار ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي، متديــد اغــالق مؤسســات فلســطينية 
ــرين  ــالل العش ــرة الـــ40 خ ــدس للم ــة الق ــي مدين ف
عامــا االخيــرة، وفــي مقدمتهــا بيــت الشــرق والغرفــة 
ــياحة  ــى للس ــس األعل ــير واجملل ــادي األس ــة ون التجاري
وغيرهــا مــن املؤسســات الفاعلــة فــي خدمــة املواطــن 

ــي. املقدس

ــاء،  ــوم األربع ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وقال
»رغــم الرســالة التــي تلقتهــا القيــادة الفلســطينية 
مــن اجلانــب اإلســرائيلي، والتــي تعهــد فيهــا االلتــزام 
ــه  ــذي قدمت ــزام ال ــم االلت ــة، ورغ ــات املوقع باالتفاقي
احلكومــة االســرائيلية فــي عــام 1993 الــى وزيــر 
اخلارجيــة النرويجــي يوهــان هولســت حــول عــدم 
ــدس  ــي الق ــطينية ف ــات الفلس ــرض للمؤسس التع
ــر  ــمى وزي ــا يس ــدم م ــة، أق ــا مفتوح ــاء عليه واالبق
األمــن الداخلــي فــي حكومــة االحتــالل عومــر بارليــف، 
علــى جتديــد أوامــر االغــالق، إمتــدادا للقــرارات الســابقة 
ــة”. ــرائيلية املتعاقب ــات االس ــات احلكوم ــا بسياس وامعان

ــار  ــي إط ــدرج ف ــرار ين ــذا الق ــة أن ه ــدت اخلارجي وأك
االجــراءات أحاديــة اجلانــب، وإخــالال فاضحــا باالتفاقيــات 
علــى  املترتبــة  بااللتزامــات  وفــاء  وعــدم  املوقعــة، 
ــاة  ــى حي ــاظ عل ــي احلف ــالل ف ــوة احت ــرائيل كق اس
ــالل  ــت االحت ــني حت ــني الرازح ــكان املدني ــات الس وخدم
ــا  ــالال أيض ــة، واخ ــة املقدس ــي املدين ــاتهم ف ومؤسس
ــدس  ــي الق ــي ف ــي والقانون ــم التاريخ ــع القائ بالوض

ــة. احملتل

مســؤولياته  بتحمــل  الدولــي  اجملتمــع  وطالبــت 
ــة،  ــه عام ــعبنا ومعانات ــاه ش ــة جت ــة واألخالقي القانوني
وجتــاه مــا تتعــرض لــه القــدس ومقدســاتها ومواطنيها 
ومؤسســاتها، والضغــط علــى دولــة االحتــالل الجبارها 
ــدس،  ــي الق ــطينية ف ــات الفلس ــح املؤسس ــى فت عل
ــدس  ــأن الق ــرف ب ــد وتعت ــدول تؤك ــذه ال ــة وأن ه خاص
محتلــة وجــزء ال يتجــزأ مــن األرض الفلســطينية 

ــطني. ــة فلس ــة دول ــة وعاصم احملتل

احليــاة  علــى  احلفــاظ  ضــرورة  علــى  وشــددت 
الشــرقية  القــدس  فــي  املدنيــة  الفلســطينية 

156  جريدة األيام

بســكانها ومــا يلزمــه مــن خدمــات واحتياجــات، 
وتأهيــل وتطويــر عمــل املؤسســات الفلســطينية 
فلســطيني157. اســرائيلي  التفــاق  للتوصــل  تَوْطِئــة 

ــرب  ــن ع ــض رياضي ــوت«: رف ــوت أحرون »يديع
إفــاس  يكشــف  إســرائيلين  مواجهــة 

لتطبيــع ا

اعتبــرت صحيفــة ”يديعــوت أحرونوت” اإلســرائيلية، 
الالعبــني  أن ظاهــرة مقاطعــة  الثالثــاء،  أمــس 
العــرب، ورفضهــم مواجهــة الالعبــني اإلســرائيليني 
ــالس  ــى إف ــر عل ــو 2020، مؤش ــاد طوكي ــي أوملبي ف

ــة. ــدول العربي ــع ال ــع م التطبي

ــب  ــة الع ــض مقابل ــرت أن رف ــة ذك ــة العبري الصحيف
ــة  ــبات الرياضي ــالل املناس ــرائيلي خ ــر إس ــي آلخ عرب

ــة”. ــن رئيس ــرّ عناوي ــة ”يج اخملتلف

وزعمــت أن ”عالــم الرياضــة اإلســرائيلي لــم يدخــل فــي 
ــي  ــري فتح ــب اجلزائ ــن الالع ــا أعل ــة عندم ــة تام صدم
ــرائيلي  ــب اإلس ــد الالع ــس ض ــن يتناف ــه ل ــن أن نوري
توهــار بوتبــول فــي مبــاراة اجلــودو ضمــن ألعــاب 
ــون العــرب  ــو 2020″، مضيفــة: ”الالعب ــاد طوكي أوملبي
ــة”. ــا أضحوك ــون من ــور يجعل ــذه األم ــل ه ــرار مث  بتك

الالعبــني  مقاطعــة  درجــة  رفــع  ”نوريــن  أن  ورأت 
اإلســرائيليني درجــة، وأعلــن علــى املــأل أنــه لــن يتنافــس 
ــد  ــة: ال أري ــة تلفزيوني ــي مقابل ــال ف ــو، وق ــي طوكي ف

ــخا”. ــدّي أن تتس لي

كمــا خلــص مدربــه عمــار بــن خليــف ”األمــر ببســاطة: 
ــى  ــا عل ــة، فحصلن ــي القرع ــظ ف ــا ح ــن لن ــم يك ل

ــحاب”. ــى االنس ــا إل ــرائيلي فاضطررن ــم إس خص

ــف  ــم كي ــب أن نفه ــن الصع ــة: ”م ــت الصحيف وعلق
وصلنــا لواقــع مســموح فيــه احلديــث بهــذا الشــكل، 
ــى  ــظ عل ــة وحتاف ــر للسياس ــة تتنك ــة األوملبي فاللجن
ــد  ــك تقيي ــي ذل ــا ف ــوع، مب ــي املوض ــب ف ــط متصل خ
ــل  ــف يحتم ــات، فكي ــاء املباري ــي أثن ــر السياس التعبي
ــرى؟” . ــو األخ ــرة تل ــها امل ــاالت نفس ــذه احل ــرر ه  أن تك

ولفتــت أيضــا إلــى انســحاب العــب اجلــودو الســوداني 
محمــد عبــد الرســول، ورفضــه مقابلــة الالعــب 
الالعــب الســوداني  ورأت فــي خطــوة  اإلســرائيلي. 
”إفالســا” فــي التطبيــع مــع الســودان، مؤكــدة أن ”كل 
ــي  ــت ف ــبق أن أثبت ــذه س ــاردة ه ــع الب ــات التطبي عالق
ــي  ــا ف ــع، مثلم ــر الواق ــا أن تغي ــا ال ميكنه ــي أنه املاض
حالــة الرياضــي املصــري إســالم الشــهابي، الــذي رفــض 

157  جريدة احلياة اجلديدة
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ــو  ــاد ري ــي أوملبي ــاون اإلســرائيلي ف ــة أور ساس مصافح
ــل”. ــي البرازي 2016 ف

وقالــت: ”يوجــد كل أنــواع االتفاقــات والبنــود الرئيســة 
ــن  ــة م ــي الطابع ــي ف ــذي ينته ــر ال ــة، واحلب والفرعي
ــرز  ــة األب ــى املنص ــى األرض، عل ــا عل ــخ، أم ــرة النس كث
ــانية،  ــات اإلنس ــا العالق ــص فيه ــن أن تفح ــي ميك الت
يثبــت الرياضيــون مــن هــذه الــدول العربيــة أن إســرائيل 

ــودة” .158 ــت موج ــم ليس ــن ناحيته م

رفضــا العتقالهــم اإلداري: 61 أســيرا يواصلــون 
إضرابهــم عــن الطعــام

 يواصــل 16 أســيرا فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــم  ــا العتقاله ــام، رفض ــن الطع ــوح ع ــم املفت إضرابه

اإلداري.

ــل  ــن اخللي ــدات م ــالم زي ــالم س ــير س ــل األس ويواص
إضرابــه منــذ 17 يومــاً، فيمــا يواصــل األســيران محمــد 
ــوم )15(  ــا للي ــد إضرابهم ــد حام ــر ومجاه ــر اعم مني

ــي. ــى التوال عل

وأعلــن األســرى محمــود الفســفوس وكايد الفســفوس 
ورأفــت الدراويــش وجيفــارا النمــورة اإلضــراب منــذ )14( 
ــه  ــة إضراب ــر داليش ــير ماه ــل األس ــا يواص ــا، فيم يوم
لليــوم التاســع، وكذلــك يواصــل األســرى: عــالء الديــن 
ــد  ــد عب ــي، وأحم ــام ربع ــور، وحس ــادي العم ــي، وف عل
ــو ســل، وأحمــد  ــد أب ــو ســل، ومحمــد خال الرحمــن أب
األســير  ويخــوض  الثامــن،  لليــوم  اإلضــراب  نــزال 
مقــداد القواســمة اإلضــراب لليــوم الســابع علــى 
ــي،  ــى التوال ــع عل ــوم الراب ــوارة للي ــد ن التوالي، ومحم
معتقــل  فــي  االنفــرادي  عزلــه  الســتمرار  رفضــا 
ــوم  ــام 2001، ومحك ــذ ع ــل من ــو معتق ــقالن، وه عس

ــد. ــجن املؤب بالس

يذكــر أن األســرى املضربــني يقبعــون فــي ســجون 
»النقــب، ورميــون، ومجــدو«، وغالبيتهــم أمضوا ســنوات 

ــالل. ــجون االحت ــي س ف

ــة الرافضــة لالعتقــال  ــات الفردي يُشــار إلــى أن اإلضراب
ــالل  ــلطات االحت ــد س ــرّاء تصعي ــتمرة، ج اإلدارّي مس
ــار  ــهر أيّ ــذ ش ــًدا من ــال اإلداري، وحتدي ــة االعتق لسياس
املنصــرم، علًمــا أن غالبيــة األســرى اإلداريــني هم أســرى 
ســابقون أمضــوا ســنوات فــي ســجون االحتــالل، ويبلغ 
عــدد األســرى اإلداريــني فــي ســجون االحتــالل نحــو 540 

أســيرا.

158  جريدة احلياة اجلديدة 

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ومينــع املعتقــل أو محاميــه مــن معاينــة املــواد اخلاصــة 
ــون  ــود القان ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف باألدل
الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي اجلهــة 
ــة. ــذه السياس ــارس ه ــي مت ــم الت ــي العال ــدة ف الوحي

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
ــن  ــرية« ال ميك ــات »س ــم ملف ــني له ــني اإلداري املعتقل
الكشــف عنهــا، فــال يعــرف املعتقــل مــدة محكوميته 

ــه. ــة إلي ــة املوجه وال التهم

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

كاملــة.159

األســير محمــد أبــو طبيــخ مــن جنــن يدخــل 
عامــه الـــ 02 فــي ســجون االحتــال

دخــل األســير محمــد صبحــي محمــد أبــو طبيــخ )40 
عامــا( مــن مدينــة جنــني، اليــوم األربعــاء، عامــه الـــ20 

علــى التوالــي فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

ــادي األســير ل«وفــا«، أن  ــر ن وذكــر منتصــر ســمور مدي
ــام  ــال ع ــرة لالعتق ــرض ألول م ــخ تع ــو طبي ــير أب األس
1999، بعــد أن أنهــى الســنة األولــى مــن دراســته 
ــام  ــدة ع ــجن مل ــم بالّس ــه ُحك ــدر بحق ــة، وص اجلامعي
ــث  ــام 2002، حي ــه ع ــالل اعتقال ــاد االحت ــف، وأع ونص
واجــه حتقيقــا طويــال وقاســيا فــي مركــز حتقيــق 
ــن  ــني م ــد عام ــوم، وبع ــدة 100 ي ــتمر مل ــة« اس »اجللم
ــاً  ــه ُحكم ــالل بحق ــة االحت ــدرت محكم ــه أص اعتقال
بالســجن املؤبــد و)15( عامــاً، وبقيــت عائلتــه محرومــة 

ــوام. ــة أع ــو أربع ــه نح ــن زيارت م

ومتكــن األســير أبــو طبيــخ خــالل ســنوات أســره 
ــوم  ــي العل ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــول عل ــن احلص م
السياســة واالقتصــاد، وبكالوريــوس فــي التاريــخ، 
ويســتعد لالنتهــاء مــن دراســة املاجســتير، كمــا متكــن 
مــن إتقــان اللغتــني اإلجنليزيــة والعبريــة باإلضافــة إلــى 
ــوان »درب  ــا بعن ــدر كتاب ــة، وأص ــة العربي ــه اللغ إتقان

الصادقــني”.160

ــوت«: رفــض رياضيــني عــرب مواجهــة  “يديعــوت أحرون
ــع إســرائيليني يكشــف إفــالس التطبي

اعتبــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« اإلســرائيلية، أن 
ظاهــرة مقاطعــة الالعبــني العــرب، ورفضهــم مواجهة 

159  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
160  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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العبــني إســرائيليني فــي أوملبيــاد طوكيــو 2020، مؤشــر 
علــى إفــالس التطبيــع مــع الــدول العربيــة.

الرياضــة  »عالــم  أن  ذكــرت  العبريــة  الصحيفــة 
ــا  ــة عندم ــة تام ــي صدم ــل ف ــم يدخ ــرائيلي ل اإلس
أعلــن الالعــب اجلزائــري فتحــي نوريــن أنــه لــن يتنافــس 
ــاراة  ــي مب ــول ف ــار بوتب ــرائيلي توه ــب اإلس ــد الالع ض
اجلــودو ضمــن ألعــاب أوملبيــاد طوكيــو 2020″، مضيفة: 
”الالعبــون العــرب بتكــرار مثــل هــذه األمــور يجعلــون 

ــة”. ــا أضحوك من

الالعبــني  مقاطعــة  درجــة  رفــع  ”نوريــن  أن  ورأت 
اإلســرائيليني درجــة، وأعلــن علــى املــأل أنــه لــن يتنافــس 
ــد  ــة: ال أري ــة تلفزيوني ــي مقابل ــال ف ــو، وق ــي طوكي ف

ــخا”. ــدّي أن تتس لَي

كمــا خلــص مدربــه عمــار بــن خليــف ”األمــر ببســاطة: 
ــى  ــا عل ــة، فحصلن ــي القرع ــظ ف ــا ح ــن لن ــم يك ل

ــحاب”. ــى االنس ــا إل ــرائيلي فاضطررن ــم إس خص

ولفتــت أيضــا إلــى انســحاب العــب اجلــودو الســوداني 
محمــد عبــد الرســول، ورفضــه مقابلــة الالعــب 
الالعــب الســوداني  ورأت فــي خطــوة  اإلســرائيلي. 
”إفالســا” فــي التطبيــع مــع الســودان، مؤكــدة أن ”كل 
ــي  ــت ف ــبق أن أثبت ــذه س ــاردة ه ــع الب ــات التطبي عالق
ــي  ــا ف ــع، مثلم ــر الواق ــا أن تغي ــا ال ميكنه ــي أنه املاض
حالــة الرياضــي املصــري إســالم الشــهابي، الــذي رفــض 
ــو  ــاد ري ــي أوملبي ــاون اإلســرائيلي ف ــة أور ساس مصافح

ــل”. ــي البرازي 2016 ف

وقالــت: ”يوجــد كل أنــواع االتفاقــات والبنــود الرئيســة 
ــن  ــة م ــي الطابع ــي ف ــذي ينته ــر ال ــة، واحلب والفرعي
ــرز  ــة األب ــى املنص ــى األرض، عل ــا عل ــخ، أم ــرة النس كث
ــانية،  ــات اإلنس ــا العالق ــص فيه ــن أن تفح ــي ميك الت
يثبــت الرياضيــون مــن هــذه الــدول العربيــة أن إســرائيل 

ــودة«. ــت موج ــم ليس ــن ناحيته م

وكان العــب اجلــودو الســوداني محمــد عبــد اللطيــف، 
أعلــن رفضــه خــوض املبــاراة أمــام العــب مــن اســرائيل، 
ــي  ــاركته ف ــا مبش ــو 2020، ُمَضّحي ــاد طوكي ــي أوملبي ف

األوملبيــاد.

وســبقه فــي ذلك، العــب اجلــودو اجلزائــري فتحــي نورين، 
الــذي أعلــن انســحابه لتجنــب مقابلــة محتملــة مــع 

العــب اجلــودو اإلســرائيلي توهــر بوتبــول.
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601 إصابــات خــال مواجهــات مــع قــوات 
االحتــال فــي بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس

اصيــب 106 مواطنــني، الليلــة املاضيــة، خــالل مواجهات 
مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي فــي بلــدة بيتــا، عقــب 
ــى  ــليم عل ــادي س ــاب ش ــالل للش ــوات االحت ــدام ق إع

مدخــل البلــدة.

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
ــأن  ــا، ب ــل لوف ــد جبري ــس احم ــي نابل ــطيني ف الفلس
مواطنــا أصيــب بالرصــاص احلــي و19 آخريــن بالرصــاص 
املعدنــي املغلــف باملطــاط، و72 آخريــن باالختنــاق بالغاز 

ــرب. ــقوط والض ــوا للس ــوع، و14 تعرض ــيل للدم املس

ــات  ــع اإلصاب ــت م ــة تعامل ــم الطبي ــوه أن الطواق ونّ
ــدة  ــل بل ــح ومدخ ــل صبي ــة جب ــي منطق ــورة ف املذك
ــى  ــا إل ــات منه ــالث إصاب ــل ث ــرى نق ــث ج ــا، حي بيت

ــا. ــة ميداني ــالج البقي ــرى ع ــا ج ــفى فيم املستش

وكانــت قــوات االحتــالل أطلقــت الرصــاص صــوب 
ــن  ــا( م ــليم )41 عام ــي س ــر لطف ــادي عم ــاب ش الش
بلــدة بيتــا، أثنــاء تواجــده قــرب مفتــرق البلــدة، مــا أدى 

الستشــهاده.162

ألــف أكادميــي وفنــان وسياســي عاملــي يوقعــون إعــالن 
مبــادئ يعتبــر إســرائيل دولــة فصــل عنصــري

 وقــع أكثــر مــن ألــف أكادميــي وفنــان وسياســي 
عاملــي علــى وثيقــة إعــالن مبــادئ تطالــب بإدانــة 
إســرائيل ومعاقبتهــا علــى جرائــم الفصــل العنصــري 

»األبارتهايــد« التــي ترتكبهــا فــي فلســطني.

وجــاء فــي الوثيقــة، التــي أطلقــت فــي الواليــات 
املتحــدة، »إن إســرائيل تســببت فــي كارثــة متواصلــة 
ــرف  ــا تع ــة 73 عام ــطيني طيل ــعب الفلس ــق الش بح
بالنكبــة، تضمنــت تهجيــرا جماعيــا وتطهيــرا عرقيــا 

ــانية”. ــد اإلنس ــم ض ــرب، وجرائ ــم ح وجرائ

وأضافــت أن »إســرائيل أنشــأت نظــام فصــل عنصــري 
ــت  ــة، وأعلن ــطني التاريخي ــي فلس ــل أراض ــى كام عل
ــة  ــيادة اليهودي ــا الس ــر ادعائه ــأل عب ــى امل ــك عل ذل
ــي كل  ــر ف ــر املصي ــة بتقري ــة احلصري ــوق اليهودي واحلق
ــت  ــي الكنيس ــالل تبن ــن خ ــة، م ــطني التاريخي فلس

ــام 2018 ”. ــة ع ــة الدول ــون يهودي لقان

وقالــت »إن تأكيــد الطابــع العنصري إلســرائيل وتوثيقه 
بشــكل شــامل، مت مــن قبــل منظمــات حقــوق اإلنســان 
مثــل بتســيلم، وهيومــن رايتــس ووتــش«، مشــيرة إلــى 

162  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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أن »إســرائيل تنفــذ بشــكل دوري عنفــا واســعا لــه آثــار 
ــيما  ــطيني، ال س ــي الفلس ــع املدن ــى اجملتم ــرة عل مدم
ضــد ســكان قطــاع غــزة الــذي يعانــي مــن دمــار واســع 
ــل جماعــي وآالف اجلرحــى، وحصــار  ــؤدي لقت النطــاق ي

مســتمر ”.

ــع  ــم القاط ــة رفضه ــى الوثيق ــون عل ــن املوقع وأعل
علــى  أقيــم  الــذي  العنصــري  الفصــل  لنظــام 
التاريخيــة وفــرض علــى الشــعب  أرض فلســطني 
الفلســطيني ككل مبــن فيــه الالجئــون واملنفيــون 
ــى  ــوا حكوماتهــم »عل ــم، وحث ــوا فــي العال أينمــا كان
ــل  ــام الفص ــع نظ ــؤ م ــن التواط ــوري ع ــف الف التوق

اإلســرائيلي”.163 العنصــري 

االحتــال يواصــل انتهاكاتــه: شــهيد وإصابات 
ــاق  ــد إغ ــى ومتدي ــام لأقص ــاالت واقتح واعتق

مؤسســات مقدســية

واصلــت قــوات االحتــالل واملســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، 
ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  اعتداءاتهــم 

وممتلكاتهــم.

وفــي الســياق، استشــهد شــاب مــن بلــدة بيتــا 
ــالل اإلســرائيلي،  ــوات االحت ــس، برصــاص ق ــوب نابل جن
ــر مــن 200 مواطــن فــي اعتــداءات قــوات  وأصيــب أكث
ــاء شــعبنا فــي األغــوار الشــمالية  ــى أبن ــالل عل االحت
ــت  ــني وداهم ــت 6 مواطن ــا اعتقل ــس، كم ــا ونابل وبيت
ــم  ــتوطنون اقتحامه ــدد املس ــا ج ــق، فيم ــدة مناط ع
ــرارًا  ــالل ق ــدر االحت ــارك، وأص ــى املب ــجد األقص للمس
مــن  وعــدد  الشــرق  بيــت  مبنــى  إغــالق  بتمديــد 
املؤسســات املقدســية املغلقــة منــذ عــام 2001 لســتة 

ــرى. ــهر أخ أش

شــهيد فــي بيتــا وإصابــة أكثــر مــن 200 مواطــن فــي 
طوبــاس ونابلــس وجنن 

ــليم )41  ــي س ــر لطف ــادي عم ــاب ش ــهد الش استش
عاًمــا( مــن بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، بعــد أن أطلقــت 
ــاء  ــه أثن ــاص صوب ــرائيلي الرص ــالل اإلس ــوات االحت ق
تواجــده قــرب مفتــرق البلــدة. واحتجــز جنــود االحتــالل 
جثمــان الشــهيد، ونقلــوه بواســطة مركبــة إســعاف 

ــرائيلية. إس

وأصيــب أكثــر مــن مئتــي مواطــن فــي اعتــداءات قــوات 
االحتــالل علــى أبنــاء شــعبنا فــي محافظــات طوبــاس 

واألغــوار الشــمالية ونابلــس وجنــني.
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وفــي محافظــة طوبــاس، أصيــب 158 مواطنــا بينهــم 
احملافــظ يونــس العاصــي ورئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار 
ــد عســاف خــالل قمــع قــوات  ــر ولي واالســتيطان الوزي
االحتــالل االســرائيلي مســيرة جماهيريــة رافضــة 
ــي األغــوار الشــمالية. ــوة ف ــرب عــني احلل لالســتيطان ق

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  طواقــم  وتعاملــت 
ــة بالرصــاص  ــاس مــع 20 إصاب الفلســطيني فــي طوب
املعدنــي املغلــف باملطــاط، و92 إصابــة باالختنــاق 
ــل  ــاز الفلف ــة بغ ــوع، و42 إصاب ــيل للدم ــاز املس بالغ
ــس  ــمالية يون ــوار الش ــاس واألغ ــظ طوب ــا محاف بينه
ــة  ــس هيئ ــفى، ورئي ــى املستش ــا إل ــل إثره العاصي نق
ــاف،  ــد عس ــر ولي ــتيطان الوزي ــدار واالس ــة اجل مقاوم
وقــد تعاملــت معــه الطواقــم الطبيــة ميدانيــا، 
إضافــة إلصابة أربعــة أفــراد مــن الهــالل األحمــر بغــاز 

ــل. الفلف

كمــا فرضــت شــرطة االحتــالل غرامــة ماليــة بقيمــة 
ــة  ــة، بحج ــي دراغم ــن فتح ــى املواط ــيقل عل 1000 ش

قطــع أبقــاره الشــارع القريــب مــن نبــع عــني احللــوة.

ــم  ــا، بينه ــب 49 مواطن ــس، أصي ــة نابل ــي محافظ وف
شــاب بالرصــاص احلــي و«املطاطــي«، خــالل مواجهــات 
ــح  ــل صبي ــى جب ــرائيلي عل ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق م

ــا، جنــوب نابلــس. ــدة بيت فــي بل

وذكــرت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، أن 
شــابا أصيــب بالرصــاص احلــي فــي القــدم وبرصاصــة 
ــا  ــل إثره ــه، نق ــف أذن ــاط خل ــة باملط ــة مغلف معدني
للمستشــفى، فيمــا أصيــب 43 مواطنــا بحــاالت 
ــروق،  ــن بح ــوع، ومواط ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ اختن

ــقوط. ــراء الس ــة ج وأربع

كمــا أصيــب، الليلــة املاضيــة، خمســة مواطنــني، 
بينهــم الصحفــي عبــد اهلل بحــش، بالرصــاص املعدني 
املغلــف باملطــاط، خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل 

ــس. ــرق نابل ــف ش ــام يوس ــتوطنني ملق واملس

وفــي محافظــة جنــني، أصيــب شــاب بالرصــاص احلــي 
فــي القــدم خــالل مواجهــات اندلعــت عقــب اقتحــام 

قــوات االحتــالل االســرائيلي مدينــة جنــني، فجــرا.

ــازل ونصــب  اعتقــال 6 مواطنــن ومداهمــة من
حواجــز عســكرية

واعتقلــت قــوات االحتــالل 6 مواطنــني مــن محافظــات 
جنــني وطوبــاس واألغــوار الشــمالية وبيــت حلــم، 

ــل. ــة اخللي ــي محافظ ــق ف ــدة مناط ــت ع وداهم
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وفــي محافظــة جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل أربعــة 
مواطنــني فــي مدينــة جنــني وهــم: عمــاد أحمد الــكادو، 
ــا  ــش منزليهم ــد تفتي ــة، بع ــو ناعس ــال أب ــد جم وعب
بطريقــة اســتفزازية وحتطيــم محتوياتهمــا، والشــاب 
معتــز مصطفــى البــدوي، بعــد أن داهمــت قــوات 
خاصــة إســرائيلية محــال جتاريــا باملنطقــة الصناعيــة، 
والشــاب صدقــي محمــد محمــود البزورمــن بلــدة رابــا، 
ــات  ــدى املتنزه ــي إح ــه ف ــكان عمل ــة م ــب مداهم عق

ــة. بحــي الســويطات فــي املدين

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــاس، اعتقل ــة طوب ــي محافظ وف
مواطنـًـا بعــد رشــه بغــاز الفلفــل فــي مســيرة بالقــرب 

مــن عــني احللــوة فــي األغــوار الشــمالية.

وفــي محافظــة بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، 
الشــاب أحمــد صالــح ثوابتــة، بعــد دهــم منــزل ذويــه 
ــم،  ــت حل ــوب بي ــار جن ــت فج ــدة بي ــه في بل وتفتيش
ــد  ــن محم ــود للمواط ــزال يع ــرا من ــت فج ــا داهم كم
أحمــد الشــيخ والــد األســير محمــود، فــي قريــة مــراح 

ــا، وفتشــته. ــاح جنوب رب

وفــي محافظــة اخلليــل، داهمــت قــوات االحتــالل عــددا 
مــن املنــازل، ونصبــت حواجــز فــي احملافظــة.

ــن  ــددا م ــت ع ــل، وفتش ــة اخللي ــرا مدين ــت فج وداهم
املنــازل، عــرف مــن أصحابهــا: عبــد الكــرمي وأكــرم أبــو 

ــخيدم. ش

ــا  ــالل حواجزه ــوات االحت ــت ق ــرى، نصب ــة أخ ــن جه م
العســكرية علــى مداخــل اخلليــل الشــمالية، ومداخــل 
بلــدات ســعير ويطــا وحلحــول، وأوقفــت مركبــات 
ــا  ــم، م ــي بطاقاته ــت ف ــتها، ودقق ــني وفتش املواطن

ــم. ــة مروره ــي إعاق ــبب ف تس

ــي  ــرى ف ــم األس ــم قس ــع تقتح ــوات القم ق
ســجن »عســقان« وتُنــكل بهــم

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  واقتحمــت 
ــد  ــم الوحي ــاز(، القس ــادا، واليّم ــالل )درور، واملتس االحت
ــقالن«،  ــجن »عس ــي س ــرى ف ــه األس ــع في ــذي يقب ال

وعددهــم 37 أســيرا.

وأوضــح نــادي األســير أّن قــوات القمــع اقتحمــت 
القســم فجــرا ونكّلــت باألســرى، ودمــرت مقتنياتهــم، 
واعتــدت علــى أحدهــم فــي غرفة رقــم 5 بعــد مواجهة 
جــرت بــني األســرى والقــوات، حيــث اســتمرت عمليــة 
ــة،  ــاعات متتالي ــبع س ــدة س ــش مل ــام والتفتي االقتح
جــرى خاللهــا تقييــد كافــة األســرى وإخراجهــم إلــى 

ــهم. ــد تفتيش ــورة، بع ــاحة الف س

ولفــت إلــى أّن غالبيــة األســرى القابعــني فــي ســجن 
ــن  ــم م ــى، ومنه ــرى املرض ــن األس ــم م ــقالن« ه »عس
ــوء  ــى ض ــرة، وعل ــة وخطي ــراض مزمن ــن أم ــي م يُعان

ــام. ــات الطع ــرى وجب ــع األس ــك أرج ذل

املســتوطنون يقتحمــون »األقصــى« واالحتــال 
مؤسســات  إغــاق  بتمديــد  قــرارًا  يصــدر 

مقدســية

ــجد  ــتوطنون املس ــم مس ــة، اقتح ــدس احملتل ــي الق وف
ــرطة  ــن ش ــددة م ــة مش ــت حماي ــارك، حت ــى املب األقص

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

ــأن 194 مســتوطنا اقتحمــوا باحــات  وأفــاد مراســلنا ب
األقصــى عبــر بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

فــي باحاتــه، قبــل أن يغــادروه مــن بــاب السلســلة.

الداخلــي  األمــن  »وزيــر  أصــدر مــا يســمى  كمــا 
اإلســرائيلي« عومــر بارليــف، قــرارًا بتمديــد إغــالق 
مبنــى بيــت الشــرق ومقــر الغرفــة التجاريــة وجمعيــة 
الدراســات العربيــة ومؤسســات مقدســية أخــرى 
لســتة أشــهر، وجــرى تعليــق القــرار علــى بوابــات تلــك 
املؤسســات املغلقــة منــذ عــام 2001، علــى أن يســري 

ــل164. ــن 5 آب املقب ــداًء م ــه ابت مفعول

اخلميس 2021/7/29 

ــر  ــة تطهي ــذ عملي التفكجــي: إســرائيل تنفي
عرقــي فــي باديــة القــدس واخلــان األحمــر 

ــور والغ

ــي  ــل التفكج ــتيطان خلي ــي واالس ــر األراض ــذر خبي ح
مــن مشــروع االحتــالل تهجيــر البــدو مــن باديــة 
ــت  ــر املي ــى البح ــر حت ــان األحم ــة اخل ــدس ومنطق الق
بقيــادة  اجلديــدة  اإلســرائيلية  احلكومــة  إن  وقــال 
اليمــني الصهيونــي تعمــل وفــق منهجيــة ومنظومــة 
اســتيطانية ايدولوجيــة لضــرب الوجــود الفلســطيني 
لترســيخ مفاهيــم وأســماء  املنطقــة  فــي هــذه 
ــورة والتلمــود بإدعــاء اإلرث الدينــي  مســتوحاه مــن الث
املزعــوم خللــق عالقــة بــاألرض والتاريــخ غيــر مســميات 
وبعــض الالفتــات التــي ال تغيــر مــن احلقيقــة والتاريــخ 

ــيء. ش

وأضــاف التفكجــي فــي تعقيــب علــى دفــع احلكومــة 
اإلســرائيلية للعديــد مــن املشــاريع االســتيطانية فــي 

164  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

468

 المجلد التاسع والعشرين

مناطــق )ج( إن مــن أخطــر املشــاريع االســتيطانية 
مشــروع تهويــد اخلــان األحمــر ومحيطــة علــى جانبــي 
ــور  ــت والغ ــر املي ــا والبح ــدس وأريح ــني الق ــق ب الطري
ــة حتــت مســمى »ســفر  ــة يهودي ــات تلمودي ــزرع الفت ب
ــميات.  ــن املس ــا م ــداد« وغيره ــن« و«أرض األج التكوي

ــي  ــط ف ــم اخلرائ ــر قس ــتيطان مدي ــر االس ــت خبي ولف
جمعيــة الدراســات العربيــة وبيت الشــرق إلــى تفاصيل 
ــيخ  ــاط لترس ــن 3 نق ــة م ــرائيلية املكون ــة اإلس اخلط
الســيطرة اإلســرائيلية علــى الغــور وعــزل مدينــة 
أريحــا وشــطب مشــاريع )بوابــة أريحــا( واســتغالل الـــ 
ــداً  ــطينية مؤك ــور الفلس ــي الغ ــن أراض )1500 دومن( م
ــة كمــا  ــة لهــا بأراضــي الدول ن هــذه األراضــي ال عالق
ــذه  ــال إن ه ــرائيلي. وق ــادرة اإلس ــرار املص ــص ق ــم ن زع
األراضــي والتــي تتجــاوز مســاحتها الـــ 1500 دومن هــي 
أراضــي اوقــاف إســالمية، مت مســحها فــي عهــد 
ــاف اإلســالمية  ــي وتســجيلها لألوق ــداب البريطان االنت
ــة،  ــجالت البريطاني ــي الس ــجل ف ــت ومس ــذا مثب وه
ــماال  ــى ش ــي موس ــام النب ــجد ومق ــن مس ــد م ومتت

ــت. ــر املي ــى البح ــاً حت وجنوب

ــب  ــط حس ــن اخملط ــي كان م ــذه األراض ــاف: »إن ه واض
ــث  ــر بحي ــة التطوي ــون منطق ــلو« أن تك ــاق »أوس اتف
ــطينية  ــياحية فلس ــة وس ــاريع اقتصادي ــن مش حتتض
حتــت أســم »بوابــة أريحــا« ومتــد مــن أريحــا شــماالً إلى 
البحــر امليــت فــي اجلنــوب وتصــل إلــى النبــي موســى 

ــر«. ــان األحم ــارف اخل ومش

وأوضــح التفكجــي أن احلكومــة اإلســرائيلية خططــت 
ــي  ــذه األراض ــى ه ــتيالء عل ــل لالس ــن طوي ــذ زم من
التــي تقــع علــى خــط مســتقيم مــع القــدس/ الغــور 
ــم  ــه عــام 1967، ث ــذي دمرت ــد اهلل ال وجســر امللــك عب
ــم  ــة، ث ــي دول ــي أوالً كأراض ــذه األراض ــن ه ــت ع أعلن
ــدس /  ــد الق ــم واح ــارع رق ــي الش ــى جانب ــا عل زرعته
ــة هــذا  الغــور وحصنتهــا باملعســكرات، بحجــة حماي

ــدس. ــور بالق ــط الغ ــذي يرب ــارع ال الش

ــى  ــق عل ــال: »إن الهــدف األســاس هــو قطــع الطري وق
ــول  ــن دخ ــطينية م ــلطة الفلس ــطينيني والس الفلس
ــطب  ــت وش ــر املي ــى البح ــول إل ــي والوص ــذه األراض ه
واالســتثمارية  االقتصاديــة  املشــاريع  مخطــط 
ــح  ــت ومصطل ــر املي ــي البح ــة ف ــياحية العالجي والس
علــى تســميتها »بوابــة أريحــا«، ومنــع الفلســطينيني 
مــن االســتفادة مــن البحــر امليــت واملشــروع الضخــم 
»قنــاة  ومثــل  صناعيــة  كمناطــق  طرحــت  التــي 

ــن«. البحري

وأشــار التفكجــي إلــى إعــادة بنــاء جســر »امللــك عبــد 
اهلل« علــى نهــر األردن وربطة بالشــارع )رقــم 1( القدس – 
الغــور، وتوســيع هــذا الشــار )أربعــة خطــوط(، وتوســيع 
ــا  ــه وأهمه ــة من ــتوطنات القريب ــي املس ــوذ واراض نف
مســتوطنات )املنــج( و)بيــت هعرفــاه( و)يورنيبــو( و)فــارد 

جركــو(.

ــي  ــتغالل أراض ــى اس ــل عل ــالل يعم ــح أن االحت وأوض
جنــوب الضفــة الغربيــة ومنطقــة اخلــان األحمــر 
ومحيطهــا ببنــاء الفنــادق واملنتجعــات الســياحية 
ــر  ــروج لهــا عب واجملمعــات االســتيطانية الســياحية وي
ــني  ــر اللغت ــات« وعب ــتخدام »التركتورن ــم واس التخيي
اجلامعــات  طــالب  يشــجع  واالجنليزيــة  العبريــة 
واملــدارس والســياح األجانــب، لـــ »التخييــم فــي صحراء 
اســرائيل«، »ســفر التكويــن إرث حضــاري وتاريخــي 
ــي  ــودا«، ف ــة يه ــرة مملك ــي فت ــودي ف ــعب اليه للش
محاولــة خللــق روايــة ترتبــط بــاألرض والتــراث والتاريــخ 

ــة. ــبكة العنكبوتي ــى الش ــع عل ــر مواق ــك عب وذل

وقــال أن هنــاك مجموعــات اســتيطانية شــكنازية 
ترويــج للســياحة التوراتيــة فــي التجمــع املهــدد 
ــتيطاني  ــروعه االس ــذ مش ــة تنفي ــل، ومحاول بالترحي
ــطينية  ــرقة األرض الفلس ــادرة وس ــى مص ــدف إل يه

ــت. ــر املي ــى البح ــدس وحت ــرقي الق ش

ــة  ــرة العطل ــي فت ــتد ف ــة تش ــذه احلمل ــد أن ه وأك
فــي  واجلامعــات  للمــدارس  احلاليــة  الصيفيــة 
اليهوديــة  الشــبيبة  لدفــع  ظــل جائحــة كورونــا 
واكتشــاف  الصحراويــة  للمناطــق  االســتيطانية 
ــذه  ــط ه ــي لرب ــرائيل« وه ــس إس ــمى بـــ »ارت ــا يس م

165 احملتلــة.  الفلســطينية  باالراضــي  الشــريحة 

اســتيطاني  مشــروع  إلقامــة  خطــة  إقــرار 
جديــد فــي الوجلــة

أقــرت اللجنــة احملليــة للبنــاء واالســتيطان فــي القــدس 
اخلطــة الرئيســية للمشــروع االســتيطاني الثانــي 
خــالل أقــل مــن شــهر لرجــل األعمــال اإلســرائيلي رامي 
ــي  ــوب غرب ــة جن ــي الوجل ــن أراض ــزء م ــى ج ــي عل ليف
ــوازاة  ــم، مب ــت حل ــة بي ــمال مدين ــدس، وش ــة الق مدين
أو مقابــل، مجمــع هولــي النــد نــورث والــذي يــروج لــه 
»دان للعقــارات« الــذراع االســتثماري والعقــاري جملموعــة 

ــل. دان للنق

وحســب اخملطــط الــذي مت اإلعــالن عــن املوافقــة عليــه 
مســاء الثالثــاء علــى مســاحة 9.3 دومن، ســترتفع 3 أبراج 
ــى ارتفــاع 18 طابقــاً فــوق مســتوى األرض اخملصــص  إل
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ــيارات  ــف س ــة ومواق ــة والعام ــتخدامات التجاري لالس
حتــت األرض مــن 3 طوابــل. املوافقــة احلاليــة تزيــد عــدد 
الوحــدات الســكنية إلــى 268 وتوســع مناطــق البنــاء 
للمناطــق العامــة. وقالــت مجموعــة دان: »نرحــب 
بقــرار املوافقــة علــى اخملطــط الرئيســي للجنــة احملليــة 
ــي  ــني األراض ــارات وحتس ــر العق ــة. إن تطوي ــي املدين ف
التــي قمنــا بتنفيذهــا مؤخــراً يعكــس االســتراتيجية 
الواســعة للمجموعــة التــي تتبنــى ركائــز تطويــر 
جديــدة، جنبــاً إلــى جنــب مــع تعزيــز املــوارد املوجــودة«. 
ــور  ــتيطانية ص ــي االس ــي ليف ــة رام ــرت مجموع ونش
ــي  ــيكون الثان ــه س ــت إن ــه وقال ــط ل ــروع اخملط للمش

فــي جبــل املكبــر جنــوب القــدس.

يذكــر أن ذات اللجنــة أقرت هذا الشــهر اجلاري مشــروعاً 
اســتيطانياً ضخمــاً لرجــل األعمــال رامــي ليفــي حيــث 
جــرى االحتفــال بوضــع حجــر األســاس للمشــروع الــذي 
يضــم 400 وحــدة اســتيطانية وفندقــني ومركــزاً جتاريــاً 
كبيــراً ومبانــي عامــة ومركــزاً رياضيــاً ضخمــاً، بجــوار 
ــث  ــامي«، حي ــدوب الس ــر املن ــزه قص ــرف »منت ــا يع م
تقبــع مســتوطنة )نوفيتســيون( فــي قلــب بلــدة جبــل 

املكبــر جنــوب القــدس احملتلــة. 166

ألــف   61 منــح  تعتــزم  االحتــال  سلطــات 
الضفــة مــن  لعمــال  تصريــح 

ــح 16  ــا من ــس، عزمه ــالل، أم ــلطات االحت ــت س اعلن
ألــف تصريــح عمــل إضافــي لعمــال مــن ســكان 
القريبــة  الفتــرة  احملتلــة، خــالل  الغربيــة  الضفــة 
املقبلــة، مــن بينهــا تصاريــح لـــ 15 ألــف عامــل فــي 

ــاء. ــاع البن قط

وجــاء ذلــك بحســب مــا أعلــن »منســق أعمــل احلكومة 
)اإلســرائيلية( فــي املناطــق« احملتلــة، فــي بيــان، أصــدره 
أمــس، وذكــر فيــه أن القــرار يأتــي »متابعــة للمحادثــة 
التــي أجراهــا وزيــر األمــن )اإلســرائيلي، بينــي غانتــس( 

مــع الرئيــس محمــود عبــاس فــي األســبوع املاضــي«. 

كمــا يأتــي القــرار، بحســب البيــان »بعــد االنتهــاء مــن 
العمــل اإلداري الــذي قامــت بــه وحــدة تنســيق أعمــال 
ــع وزارات  ــاون م ــة( بالتع ــق )احملتل ــي املناط ــة ف احلكوم

اإلســكان، واملاليــة واألمــن والتعــاون اإلقليمــي«.

ــواء  ــر أن الل ــري ذك ــاري العب ــال« االخب ــع »وال وكان موق
ــي  ــة ف ــق احملتل ــؤون املناط ــق ش ــان منس ــان علي غس
احلكومــة اإلســرائيلية أبلــغ أمــس مســؤولني كبــار فــي 
ــة إســرائيل رفــع ســقف  الســلطة الفلســطينية بني
ــي  ــاء ف ــاع البن ــي قط ــطينيني ف ــال الفلس ــدد العم ع
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إســرائيل بـــ 15 ألــف عامــل.

ومــن املتوقــع اتخــاذ احلكومــة اإلســرائيلية قــراراً بهــذا 
ــك بعــد التنســيق مــع  املوضــوع األســبوع القــادم وذل

الــوزارات ذات العالقــة.

ــان املنســق، أن »منســق أعمــال احلكومــة..  وأضــاف بي
أعلــن عــن املوافقــة علــى زيــادة حصــة العمــال 
الفلســطينيني فــي مجــال الفندقــة فــي إســرائيل بـــ 
1000 عامــل إضافــي بالتنســيق مــع وزارة الســياحة«، 
اإلســرائيلية  األمنيــة  »األجهــزة  أن  إلــى  مشــيراً 
ــن  ــد م ــة للتأك ــتعدادات الضروري ــتكمل االس ستس
أن معابــر يهــودا والســامرة )حواجــز االحتــالل فــي 
الضفــة احملتلــة( جاهــزة لزيــادة حركــة تنقــل العمــال 
الفلســطينيني مــن وإلــى إســرائيل«، وذكــر البيــان انــه 
»اســتمراراً للمحادثــة التــي أجراهــا وزيــر األمــن غانتس 
مــع رئيــس الســلطة الفلســطينية أبــو مــازن، يتوقــع 
اتخــاذ خطــوات إضافيــة لتعزيــز العالقــات االقتصاديــة 

ــلطة«. ــرائيل والس ــني إس ب

ــوة  ــذه اخلط ــه، إن »ه ــق قول ــن املنس ــان ع ــل البي ونق
ســتعزز االقتصــاد اإلســرائيلي واقتصــاد الســلطة 
الفلســطينية، وستســاهم كثيــراً فــي االســتقرار 
ــاً أن  ــة(«، مضيف ــة احملتل ــة الغربي ــي )الضف ــي ف األمن
ــى  ــاظ عل ــاح للحف ــو املفت ــادي ه ــتقرار االقتص »االس

ــة. 167 ــد قول ــى ح ــة«، عل ــي املنطق ــن ف األم

ــات  ــر، مواجه ــت أم ــي بي ــل ف ــهاد طف استش
ــن ــم جن ــا ومخي ــي بيت ــات ف وإصاب

استشــهد أمــس، طفــل فــي بلــدة بيــت أمــر شــمال 
اخلليــل برصــاص قــوات االحتــالل، فيما أصيــب مواطنون 
ــدة  ــي بل ــات ف ــالل مواجه ــاق خ ــاالت اختن ــروح وح بج
ــه  ــذي نبشــت في ــني، فــي الوقــت ال ــم جن ــا ومخي بيت
قبــر طفلــة عقــب دفنهــا فــي البلــدة نفســها، تزامــن 
ذلــك مــع هدمهــا ثــالث منشــآت زراعيــة وجتريفهــا 100 
شــجرة وإجبارهــا عائلــة علــى هــدم منزلهــا فــي بلــدة 
الطــور، وهدمهــا منشــآت جتاريــة قــرب حاجــز قلنديــا 
العســكري، وإخطارهــا بهــدم بئــر ومنشــأة زراعيــة في 
ــرج مراقبــة عســكرياً علــى  مســافر يطــا، وإقامتهــا ب

قمــة جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا.

ففــي شــمال اخلليــل، استشــهد الطفــل محمــد مؤيد 
ــه  ــر إصابت ــاً(، إث ــي )11 عام ــارة العالم ــو س ــت أب بهج
برصــاص قــوات االحتــالل فــي الصــدر، فــي وقــت ســابق 

مــن مســاء أمــس، علــى مدخــل بلــدة بيــت أمــر.
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العالمــي  الطفــل  فــإن  الصحــة،  وزارة  وبحســب 
أصيــب بجــروح حرجــة فــي الصــدر، جــراء إطــالق النــار 
ــهد  ــه استش ــالل، إال أن ــوات االحت ــل ق ــن قب ــه م علي
ــه. ــن إصابت ــاعة م ــف الس ــاعة ونص ــو س ــد نح  بع

وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــالل أطلقــت النــار 
علــى املركبــة مــن بعــد، مــا أدى إلصابــة الطفــل 

واستشــهاده الحقــاً.

وكان الناشــط اإلعالمــي فــي بيــت أمــر محمــد عــوض 
ــاه  ــات باجت ــوا 6 رصاص ــالل أطلق ــود االحت ــال: »إن جن ق
ــي  ــم ف ــرب منزله ــي ق ــل العالم ــد الطف ــيارة وال س

ــدة«. ــرق البل ــوب ش ــة أم الط منطق

وأضــاف عــوض: »الطفــل كان مــع والــده يريــدان 
ــي  ــالل الت ــوات االحت ــن ق ــم، لك ــد أقاربه ــه ألح التوج
تتمركــز باســتمرار فــي املنطقــة أطلقــت الرصــاص دون 
ســابق إنــذار باجتــاه الســيارة فأصابــت رصاصــة الطفــل 
محمــد العالمــي بجــروح خطيــرة، علمــاً أنــه لــم تكــن 
هنــاك أي مواجهــات فــي املنطقــة، وبعــد ذلــك أغلقــت 

قــوات االحتــالل املنطقــة«.168

تســريب منــزل جديــد فــي ســلوان ملســتوطنن 
بيــت حنينــا مهــددة بإخــاء  وعائلــة فــي 

ــا منازله

عــن  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  كشــف 
عمليــة تســريب جديــدة ملنــزل فــي بلــدة ســلوان 

 بالقدس الشرقية احملتلة ملستوطنني. 
عــن  عبــارة  هــو  املنــزل  إن  وقــال 

 شقة سكنية في حي وادي حلوة. 
مســتوطنني  وضــع  بعــد  للمنــزل  صــوراً  ونشــرَ 

 إسرائيليني اليد عليه. 
ــدداً  ــرة ع ــابيع األخي ــي األس ــلوان ف ــدة س ــهدت بل وش
مــن عمليــات التســريب فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه 
عشــرات الفلســطينيني في بطن الهوى وحي البســتان 
ــم. ــن منازله ــي م ــر العرق ــدم والتهجي ــر اله  مخاط

اســتياء  املتواصلــة  التســريب  عمليــات  وتثيــر 
 واسعاً في صفوف املقدسيني. 

وتتــم عمليــات التســريب علــى الرغــم مــن التحذيــرات 
ــررة  ــرات املتك ــر التحذي ــك عب ــي ذل ــا ف ــدة مب املتصاع

 في خطب اجلمعة باملسجد األقصى. 
مــن جهــة ثانيــة، ســلمت مــا تســمى »دائــرة اإلجــراء 
ــرار  ــر ق ــة خض ــراً، عائل ــرائيلية، مؤخ ــذ« اإلس والتنفي
موعــد تنفيــذ إخــالء منازلهــا وأرضهــا فــي بلــدة بيــت 
 حنينــا، شــمال القــدس، بحجــة ملكيــة األرض لليهــود.

ــت  ــالل أمهل ــلطات االحت ــر أن س ــالء خض ــح ع وأوض

168  جريدة األيام

العائلــة مــدة أســبوعني »ملنتصــف آب القــادم« لتنفيــذ 
ــم  ــي احملاك ــا ف ــنوات خاضته ــد س ــالء، بع ــرار اإلخ ق
لتثبيــت حقهــا فــي األرض التــي اشــترتها اجلــدة 

 في خمسينيات القرن املاضي. 
وأضــاف عــالء خضــر إن اجلمعيــات االســتيطانية تدعــي 
ملكيتهــا لقطعــة األرض التي تبلغ مســاحتها »2 دومن«، 
ومقامــة عليهــا منازلنــا إضافــة إلــى منــازل لعائــالت 
أخــرى، إال أن العائــالت لديها األوراق واملســتندات الكاملة 

 التي تؤكد ملكيتها لألرض كذلك. 
خضــر  عــن  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  ونقــل 
أن أرض العائلــة تبلــغ مســاحتها 800 متــر مربــع 
ومقــام عليهــا 5 شــقق ســكنية، تــأوي 25 فــرداً 

 بينهم كبار سن »مرضى«، و7 أطفال. 
وأضــاف خضــر: »العــام 2000 قامــت العائلــة بإضافــة 
بنــاء علــى الشــقة القدميــة القائمــة منــذ الســتينيات، 
وأصــدرت البلديــة قــرار هــدم، وفرضــت مخالفــات مالية 
ــى  ــا عل ــة«، وأجبرن ــى العائل ــص عل ــاء دون ترخي »البن
ــنوات  ــدار س ــى م ــد، وعل ــاء اجلدي ــن البن ــزء م ــدم ج ه
عملنــا إلصــدار ترخيــص للبنــاء بســبب ضيق الســكن، 

 وبالفعل متكنا من ذلك العام 2014«. 
ــاء،  ــص بن ــى ترخي ــا عل ــور حصولن ــر: »ف ــع خض وتاب
ــا  ــتيطانية ملكيته ــات االس ــاء اجلمعي ــا بادع فوجئن
لــألرض، وقامــت بتســليمنا بالغــات قضائيــة، ثــم بــدأ 
ــتوطنني  ــاءات املس ــض ادع ــم لدح ــي احملاك ــراع ف الص
مــن خــالل األوراق واملســتندات، لكــن دون جــدوى، حيــث 
أصــدرت محكمــة الصلح قــرار اإلخــالء، وثبتــت احملكمة 
املركزيــة القــرار بعــد رفــض االســتئناف الــذي تقدمنــا 
ــف  ــر باملل ــت النظ ــا فرفض ــة العلي ــا احملكم ــه، أم ب
»وأبقــت احلــال علــى القــرارات الســابقة«، وصــدر قــرار 
ــل  ــي«، وقب ــان املاض ــهر نيس ــي ش ــي ف ــالء النهائ اإلخ
ــرة  ــن »دائ ــالء م ــرار اإلخ ــة ق ــلمت العائل ــام س ــدة أي ع

ــبوعني. ــالل أس ــالء خ ــا باإلخ ــراء« ملطالبته اإلج

ولفــت خضــر إلــى أن والــده أصيــب خــالل إحــدى 
جلســات احملكمــة فــي شــهر شــباط بجلطــة دماغيــة، 

ــي.169 ــلل نصف ــه بش ــى إصابت أدت إل

الواليــات  فــي  فلســطن  مــع  متضامنــون 
ــروع  ــق مش ــة لتطبي ــون حمل ــدة يطلق املتح

0952 قانــون 

ــي  ــطيني، ف ــق الفلس ــع احل ــون م ــق متضامن أطل
ضغــط  حملــة  األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات 
علــى أعضــاء الكونغــرس فــي عــدة واليــات لربــط 
باحترامهــا  إلســرائيل  األميركيــة  املســاعدات 

169  جريدة األيام
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حلقــوق الشــعب الفلســطيني.

ــع  ــة م ــات هاتفي ــراء مكامل ــة إج ــملت احلمل وش
ــى  ــتاغات« عل ــالق »هاش ــرس وإط ــاء الكونغ أعض
علــى  للضغــط  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
بتطبيــق  ومطالبتهــم  األميركيــني  املشــرعني 
مشــروع قانــون رقــم 2590 الــذي تقدمــت بــه 
ــط  ــذي يرب ــم، وال ــي ماكول ــرس بيت ــو الكونغ عض
ــرام  ــرائيل باحت ــة إلس ــة األميركي ــاعدات املالي املس

حقــوق الشــعب الفلســطيني.

ــطينية  ــة الفلس ــات اجلالي ــبكة منظم ــت ش ودع
ــات  ــراء مكامل ــا إلج ــوي مناصريه ــة الين ــي والي ف
هاتفيــة مــع مكتــب عضــو الكونغــرس جــان 
ساكواســكي ومطالبتهــا بالتوقيــع علــى مشــروع 

القانــون رقــم 2590170

األمم  منســقة  مــع  تبحــث  الصحــة  وزيــرة 
مــن  عــددا  اإلنســانية  للشــؤون  املتحــدة 

اإلنســانية الصحيــة  القضايــا 

 بحثــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة مــع منســقة األمم 
املتحــدة للشــؤون اإلنســانية لــني هاســتينغز الوضــع 
الصحــي فــي فلســطني، ومــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، 

وخطــة الدعــم والتطويــر.

وتنــاول االجتمــاع الــذي عقــد فــي مقــر الــوزارة مبدينــة 
رام اهلل، اليــوم اخلميــس، عــددا مــن امللفــات الصحيــة 
الصحــة  وزيــرة  اســتعرضت  حيــث  االنســانية، 
مســتجدات احلالــة الوبائيــة والطفــرات املتحــورة وملف 
ــة  ــب منظم ــر مكت ــور مدي ــك بحض ــم، وذل التطعي

ــورن. ــك بيبرك ــطني ري ــي فلس ــة ف ــة العاملي الصح

ــداءات  ــتينغز اعت ــع هاس ــة م ــرة الصح ــت وزي وناقش
االحتــالل اإلســرائيلي املتكــررة علــى القطــاع الصحــي 
وســيارات  العــالج  مراكــز  واســتهداف  وكــوادره، 
ــة وإغــالق  االســعاف، وإعاقــة عمــل الطواقــم الصحي

ــة. ــات صحي مؤسس

ــة  ــذ بداي ــت من ــوزارة بذل ــة إن ال ــرة الصح ــت وزي وقال
وتوفيــر  كبيــرة فــي مواجهتهــا  اجلائحــة جهــوداً 
للمناعــة  وصــوالً  املواطنــني  لتطعيــم  اللقاحــات 
العالجيــة،  اخلدمــات  مختلــف  وتقــدمي  اجملتمعيــة، 
إضافــة لتطويــر العديــد مــن مراكــز العــالج فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

الصحيــة  القضايــا  مــن  عــدداً  االجتمــاع  وبحــث 
170  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــات  ــني احملافظ ــى ب ــل املرض ــث نق ــن حي ــانية م االنس
ــي  ــم ف ــزة، وعالجه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــني الضف وب
املشــافي داخــل أراضــي العــام 48، واالعتــراف بشــهادات 
التطعيــم الفلســطينية خملتلــف أنــواع اللقاحــات، 
والوقائيــة للمناطــق  وإيصــال اخلدمــات العالجيــة 

ــة. النائي

مــن جانبهــا، أكــدت هاســتينغز علــى احلــق اإلنســاني 
العالجــي للمرضــى، وضــرورة توافــر كافــة شــروط 

ــى.171 ــبة للمرض ــة واملناس ــالج الالزم الع

هيئــة األســرى: االحتــال يرفــض التمــاس 
األســير ســالم زيــدات

ــة  ــن، أن محكم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ  أف
العليــا، رفضــت االلتمــاس املقــدم مــن  االحتــالل 
ــرب  ــدات، املض ــالم زي ــير س ــة األس ــي قضي ــا ف قبله
عــن الطعــام منــذ 18 يومــا، والــذي تضمــن طعنــا فــي 

اعتقالــه اإلداري.

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان لهــا، اليــوم اخلميــس، أن 
ــة أن  احملكمــة رفضــت االلتمــاس، فيمــا عرضــت النياب
ــو  ــهر، وه ــدة 3 أش ــه مل ــال اإلداري ل ــد االعتق ــم جتدي يت
ــه  ــة إضراب ــد مواصل ــدات، وأك ــير زي ــه األس ــا رفض م

ــه اإلداري. ــاء اعتقال ــم إنه ــى يت حت

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــجون االحت ــة إدارة س ــت الهيئ وحمل
األســرى  كافــة  حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
كبيــرة  لضغوطــات  يتعرضــون  والــذي  املضربــني، 

لثنيهــم عــن مواصلــة اإلضــراب.172

تصاعــد  املصــري  الســفير  مــع  يبحــث  الهبــاش 
احملتلــة القــدس  فــي  اإلســرائيلية  االعتــداءات 

ــس  ــار الرئي ــطني، مستش ــاة فلس ــي قض ــث قاض  بح
للشــؤون الدينيــة والعالقــات اإلســالمية محمــود 
الهبــاش، اليــوم اخلميــس، مــع ســفير جمهوريــة مصــر 
العربيــة لــدى دولــة فلســطني طــارق طايــل، تطــورات 
القضيــة الفلســطينية، وعلــى رأســها قضيــة القدس 
واملســجد األقصــى األقصــى املبــارك فــي ظــل تصاعــد 
االعتــداءات اإلســرائيلية مــن اقتحامــات وإغــالق ومنــع 
حريــة الوصــول إليــه، وتبعــات املشــروع التهويــدي فــي 

ــن. شــارع الناصــر صــالح الدي

كمــا أطلعــه علــى جهــود القيــادة الفلســطينية علــى 
املســتويني اإلقليمــي والدولــي لفضــح جرائــم االحتالل 
والعمــل علــى معاقبتــه بالتنســيق مــع األشــقاء 

171  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
172  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم اإلســالمي. العــرب ودول العال

بــدوره، أكــد الســفير طايــل أن جمهورية مصــر العربية 
كانــت وســتبقى علــى الــدوام مســاندة للجهــود 
ــها  ــى رأس ــطينية، وعل ــادة الفلس ــا القي ــي تبذله الت
ــة  ــق احلري ــبيل حتقي ــي س ــاس، ف ــود عب ــس محم الرئي
وإقامــة  االحتــالل  وإنهــاء  الفلســطيني  للشــعب 
ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية املس ــه الفلس دولت

الشــريف.173

اجلمعة 2021/7/30  

الضفــة  فــي  دومن   0058 يســلم  االحتــال 
جديــدة بــؤر  إلقامــة  اســتيطانية  جلمعيــات 

ــلمت 8500  ــا س ــرائيلية إنه ــة اإلس ــت وزارة الزراع قال
دومن إلقامــة 6 بــؤر اســتيطانية عشــوائية فــي الضفــة 
ــي  ــة ورع ــتخدامها للزراع ــاء اس ــة، بادع ــة احملتل الغربي
 – اســتيطانية  جمعيــات  ثــالث  ومّولــت  املواشــي، 
ــة  ــة حتضيري ــا« وكلي ــوش«، »كيدم ــومير ي ــي: »هش ه

ــر«. ــت ياتي ــكرية »بي ــة العس للخدم

وجــاء ذلــك فــي رد الــوزارة علــى توجــه حركــة »الســالم 
اآلن« إليهــا حــول متويــل جمعيــات اســتيطانية تنشــط 
فــي حراســة البــؤر االســتيطانية العشــوائية والتطــوع 

فيهــا، وفــق مــا أفــادت صحيفــة »هآرتــس« أمــس.

وأصــدرت وزارة الزراعــة تصاريــح تســمح للمســتوطنني 
ــن  ــاٍن م ــا مب ــت فيه ــن أقيم ــي، لك ــتخدام األراض باس

دون تصاريــح بنــاء.

ــات  ــذه اجلمعي ــت ه ــا مّول ــوزارة أنه ــي رد ال ــاء ف وج
ــام  ــي الع ــيكل ف ــون ش ــغ 3.8 ملي ــتيطانية مببل االس
ــغ 3.6 مليــون شــيكل فــي العــام 2019،  املاضــي، ومببل
ــتيطانية. ــؤر االس ــذه الب ــي ه ــاطها ف ــل نش ــك مقاب وذل

ــؤر  ــرات الب ــاً عش ــة حالي ــة الغربي ــي الضف ــد ف ويوج
ــي. ــي املواش ــتخدم لرع ــي تس ــتيطانية الت االس

وأقامــت اجلمعيــة االســتيطانية »أَمنــاه« 30 بــؤرة 
الســنوات  فــي  األقــل  علــى  كهــذه  اســتيطانية 
األخيــرة، وفقــاً لـ«ســالم اآلن«، وهي منظمة إســرائيلية 

مناهضــة لالحتــالل واالســتيطان.

ــعة  ــاحات واس ــتيطانية مس ــؤر االس ــذه الب ــل ه وحتت
جــداً، بذريعــة اســتخدامها للرعــي، وعــدد املســتوطنني 

فيهــا قليــل جــداً.
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ــاريون،  ــرائيليون يس ــطاء إس ــات ونش ــت منظم وحاول
مت  مــا  إذا  اســتيضاح  املاضيــة،  الســنوات  خــالل 
تخصيــص هــذه األراضــي إلقامــة البــؤر االســتيطانية 
فيهــا، بالرغــم مــن أن الســلطات اإلســرائيلية تصفهــا 

ــة. ــر قانوني ــا غي ــمية بأنه ــة الرس ــن الناحي م

إســرائيل  فــي  املســؤولة  الهيئــة  أن  إلــى  يشــار 
 عــن منــح تصاريــح الرعــي هــي ســلطة املراعــي.

ــدر  ــة تص ــا جه ــا أنه ــي رده ــة ف ــت وزارة الزراع وادع
ــة، وأن  ــة الغربي ــق بالضف ــا يتعل ــط فيم ــات فق توصي
ــي. ــي األراض ــن مالك ــدر ع ــي يص ــي املواش ــح برع التصري

ــي  ــي »أراض ــورة ه ــي املذك ــوزارة أن األراض ــت ال وزعم
ــتيطان« أو أراٍض  ــرة االس ــا لـ«دائ ــة« مت تخصيصه دول

ــرائيل«. ــي إس ــلطة أراض ــا »س تديره

االحتــالل  جليــش  التابعــة  املدنيــة«،  »اإلدارة  أن  إال 
ــح  ــدار تصاري ــن إص ــؤول ع ــت إن املس ــرائيلي، قال اإلس
الزراعــة  وزارة  هــي  للرعــي  األراضــي  باســتخدام 

اإلســرائيلية.

لكــن بحســب رد وزارة الزراعــة، فــإن إحــدى البــؤر 
ــت  ــة« وحت ــا »مزرع ــف بأنه ــي توص ــتيطانية، الت االس
ــتوطن  ــي للمس ــي، ه ــن األراض ــعة م ــاحة واس مس
ــات  ــتيطانية »حاف ــؤرة االس ــي الب ــور ف ــفاط ت يهوش
ماعــون« فــي جنــوب جبــل اخلليــل، واملقامــة علــى أراٍض 

ــة.174 ــطينية خاص ــة فلس مبلكي

تواصــل انتهــاكات االحتال: عشــرات املصابن 
فــي قمــع فعاليــات مناهضــة لاســتيطان 

ــازة شــهيد واعتقــال 8 مواطنــن وجن

ــة،  ــوم اجلمع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــود االحت ــل جن واص
وممتلكاتــه،  ومقدســاته  شــعبنا  علــى  عدوانهــم 
حيــث أصيــب عشــرات املواطنــني فــي قمــع فعاليــات 
مناهضــة لالســتيطان وخــالل تشــييع جثمــان شــهيد 
فــي بلــدة بيــت أمــر باخلليــل، فيمــا قطــع املســتوطنون 
أعمــدة هاتــف جنــوب نابلــس، ومت اعتقــال 5 مواطنــني 

بينهــم أســير محــرر.

عشــرات املصابــني فــي مواجهــات مــع االحتــالل وقمــع 
فعاليــات مناهضــة لالســتيطان

ــاص  ــي، و84 بالرص ــاص احل ــني بالرص ــب 8 مواطن أصي
املعدنــي املغلــف باملطــاط، و277 بحــاالت اختنــاق 
بالغــاز املســيل للدمــوع، و66 جــراء الســقوط واإلصابــة 
ــل  ــن قب ــع م ــرب والدف ــاز والض ــل الغ ــرة بقناب املباش

174  جريدة األيام
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ــوات  ــع ق ــت م ــي اندلع ــات الت ــالل املواجه ــود، خ اجلن
ــؤرة  ــة ب ــى إقام ــات عل ــار االحتجاج ــي إط ــالل ف االحت
ــح  ــل صبي ــى جب ــتيطانية عل ــار« االس ــات افيت »جفع

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ف

ــاص  ــني بالرص ــب 10 مواطن ــابق، أصي ــت س ــي وق وف
املعدنــي املغلــف باملطــاط، خــالل مواجهــات مــع 

ــح. ــل صبي ــط جب ــي محي ــالل ف االحت

املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــني   10 أيضــاً  وأصيــب 
املغلــف باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق بالغاز املســيل 
ــت  ــيرة بي ــالل مس ــوات االحت ــع ق ــالل قم ــوع، خ للدم
ــتيطانية. ــؤرة اس ــة ب ــا إلقام ــس، رفض ــرق نابل ــن ش دج

ــراء  ــاق، ج ــني باالختن ــرات املواطن ــك عش ــب كذل وأصي
قمــع جيــش االحتــالل للمســيرة األســبوعية فــي قريــة 
ــاً  ــم احتجاج ــي تنظ ــة، الت ــرق قلقيلي ــدوم ش ــر ق كف
ــة  ــارع القري ــح ش ــة بفت ــتيطان وللمطالب ــى االس عل

املغلــق منــذ نحــو 18 عامــا.

ــب آخــر، أصيــب شــابان بالرصــاص احلــي و18  مــن جان
بالرصــاص املطاطــي، و36 بحــاالت إختنــاق بقنابــل 
ــالل  ــوات االحت ــة ق ــب مهاجم ــروق، عق ــاز، و3 باحل الغ
ــوض،  ــوكت ع ــهيد ش ــان الش ــييع جثم ــب لتش موك
الــذي ارتقــى اخلميــس متأثــرا بإصابتــه بالرصــاص احلــي 
ــل. ــت أمــر شــمال اخللي ــدة بي ــه، فــي بل فــي رأســه وبطن

كمــا قمعــت قــوات االحتــالل االســرائيلي، وقفــة 
دعــم وإســناد لألســرى املضربــني عــن الطعــام رفضــاً 
ــبوعية  ــة األس ــالل الفعالي ــك خ ــال اإلداري، وذل لالعتق
ــرب  ــرأس« غ ــة »ال ــي منطق ــتيطان ف ــة لالس املناهض

ــلفيت. ــة س مدين

الوصــول  مــن  األهالــي  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
ووضعــت  عليهــا،  باالســتيالء  املُهــددة  ألراضيهــم 

عالمــات فــي املنطقــة متهيــدا إلغالقهــا بشــكل كامــل.  

ــت  ــن بي ــرر م ــير مح ــم أس ــني بينه ــال 5 مواطن اعتق
ــة ــل وقلقيلي ــم واخللي حل

ــرر  ــير احمل ــرائيلي األس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
محمــود محمــد صــالح، مــن بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت 
ــة  ــن مدين ــرش م ــد األط ــروف أحم ــاب مع ــم، والش حل

ــت جــاال غــرب احملافظــة. بي

ــوات  ــت ق ــل، اعتقل ــرب اخللي ــوب غ ــدة دورا جن ــن بل وم
ــروب،  ــد احل ــور خال ــابني ن ــرائيلي، الش ــالل اإلس االحت
ــا. ــت منزليهم ــد أن داهم ــروب، بع ــد احل ــز محم ومعت

الشــاب محمد  أيضــاً،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 

جهــاد األقــرع مــن مدينــة قلقيليــة، وذلــك علــى حاجــز 
ــني. ــة جن ــى محافظ ــه إل ــاء توجه ــار« أثن ــكري »طي عس

مســتوطنون يقطعــون أعمــدة هاتــف فــي 
بوريــن جنــوب نابلــس

مســتوطنة  مســتوطني  مــن  مجموعــة  أقدمــت 
»يتســهار«، علــى قطــع نحــو 6 أعمــدة خلــط الهاتــف 
ــى منــزل املواطــن أميــن عطــا اهلل صوفــان  الواصــل إل

ــس.175 ــوب نابل ــن جن ــدة بوري ــراف بل ــى أط عل

ــرى  ــع األس ــناد م ــة اس ــع وقف ــال يقم االحت
ــلفيت ــي س ــام ف ــن الطع ــن ع املضرب

ــة،  ــوم اجلمع ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــت ق قمع
ــني عــن الطعــام  وقفــة دعــم وإســناد لألســرى املضرب
الفعاليــة  خــالل  وذلــك  اإلداري،  لالعتقــال  رفضــاً 
ــلفيت. ــة س ــرب مدين ــرأس« غ ــة »ال ــبوعية مبنطق األس

الوصــول  مــن  األهالــي  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
ووضعــت  عليهــا،  باالســتيالء  املُهــددة  ألراضيهــم 
ــل. ــكل كام ــا بش ــدا إلغالقه ــة متهي ــي املنطق ــات ف عالم

وقــال أمــني ســر حركــة »فتــح« اقليــم ســلفيت عبــد 
ــلفيت  ــة س ــي محافظ ــني ف ــواد: إن املزارع ــتار ع الس
ــتوطنني للدفاع  ــالل واملس ــع االحت ــة م ــة شرس مبعرك
عــن األرض وحمايتهــا، متوجهــا بالتحيــة إلــى كل 
ــة  ــالل، خاص ــجون االحت ــي س ــيرات ف ــرى واألس األس
ــال  ــة االعتق ــاً لسياس ــام رفض ــن الطع ــني ع املُضرب
ــوان كان  ــو عط ــر أب ــار الغضنف ــدا أن انتص اإلداري، مؤك
لــه دور فــي حتفيــز لألســرى اإلداريــني للنهــوض جميعــاً 
ــة  ــا لسياس ــة ورفض ــي احلري ــم ف ــن حقه ــا ع دفاع

االعتقــال اإلداري.

وفــي كلمــة فصائــل العمــل الوطنــي فــي محافظــة 
ســلفيت، أوضــح نعيــم حــرب: أن الوقفــة جــاءت 
الطعــام  عــن  املضربــني  األســرى  مــع  للتضامــن 
الرافضــني لالعتقــال اإلداري، باعتبــاره قــرارا جائــرا 
تفرضــه ســلطات االحتــالل علــى شــعبنا، والــذي 
علــى  البريطانــي  االنتــداب  عــن  االحتــالل  توارثــه 
ــه  ــي وج ــوف ف ــى الوق ــني إل ــا املواطن ــطني، داعي فلس
كل اخملططــات االحتالليــة، ومســاندة األهالــي فــي 

األرض. لنهــب  الرافضــة  الفعاليــات 

ــل  ــة نظمــت بدعــوة مــن فصائ ــى أن الفعالي يشــار إل
العمــل الوطنــي، وهيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان 
وبلديــة ســلفيت، ومشــاركة أصحــاب األراضــي املُهددة، 
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ومتضامنــني أجانــب، وحشــد مــن املواطنــني.176

الرئيــس يشــكّل جلنــة برئاســة الشــيخ داود الزيــر 
ــل ــي اخللي ــرة ف ــداث األخي ــة األح ملعاجل

عبــاس،  محمــود  فلســطني  دولــة  رئيــس  شــكّل 
اليــوم اجلمعــة، جلنــة برئاســة الشــيخ داود الزيــر، حلــل 
ومعاجلــة األحــداث التــي شــهدتها مدينــة اخلليــل فــي 
ــي  ــرة الت ــة اخلطي ــات األمني ــرة، والتداعي ــام األخي األي

ــري. ــل اجلعب ــن باس ــل املواط ــة مقت ــت حادث أعقب

وأوعــز ســيادته، للجنــة بالعمــل علــى وجــه الســرعة 
ملعاجلــة احلادثــة فــي إطــار القانــون، مــن أجــل إحقــاق 
ــي  ــي ف ــي واجملتمع ــلم األهل ــظ الس ــا يحف ــق، مب احل

ــة. املدين

ــارة  ــا الرئيــس األجهــزة األمنيــة علــى اجلهــود اجلّب وحّي
التــي تبذلهــا بالتنســيق مــع مكونــات احملافظــة 
ــون  ــق القان ــالف وتطبي ــض اخل ــة لف ــة كاف االجتماعي
وفــرض النظــام واحلفــاظ علــى ســالمة املواطنــني 
وممتلكاتهــم، مثمنـًـا ســيادته موقــف احلكمــاء فــي كال 
ــرام  ــوي الك ــرام وآل العوي ــري الك ــيرتني آل اجلعب العش

ــة.177 ــوأد الفتن ــي ل ــهما الوطن وحس

إصابــة 01 مواطنــن بالرصــاص والعشــرات 
باالختنــاق خــال قمــع االحتــال مســيرة بيــت 

دجــن

ــف  ــي املغل ــني بالرصــاص املعدن أصيــب عشــرة مواطن
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  والعشــرات  باملطــاط، 
ــوم اجلمعــة، خــالل قمــع قــوات االحتــالل  للدمــوع، الي
اإلســرائيلي مســيرة بيــت دجــن شــرق نابلــس، رفضــا 

ــتيطانية. ــؤرة اس ــة ب إلقام

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر فــي 
ــالل  ــم اله ــأن طواق ــا«، ب ــل لـ«وف ــد جبري ــس أحم نابل
املعدنــي  بالرصــاص  إصابــات   10 ميدانيــا  عاجلــت 
املغلــف باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق بالغاز املســيل 

ــات. ــالل املواجه ــوع خ للدم

ــل  ــة، قب ــط القري ــة وس ــالة اجلمع ــون ص وأدى املواطن
ــة  أن ينطلقــوا فــي املســيرة التــي دعــت إليهــا اللجن
الشــعبية للدفــاع عــن األراضــي فــي بيــت دجــن، رفضــا 
ــي  ــى أراض ــة عل ــتيطانية املقام ــؤرة االس ــة الب إلقام

ــرقية. ــة الش املنطق

ــع  ــات م ــهر، مواجه ــدة أش ــذ ع ــة من ــهد القري وتش

176  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
177  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

قــوات االحتــالل فــي األراضــي املهــددة باالســتيالء 
عليهــا.178

ــهيد  ــييع الش ــب تش ــم موك ــال يهاج االحت
ــل ــمال اخللي ــر ش ــت أم ــي بي ــوض ف ــوكت ع ش

هاجمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اجلمعــة، 
ــدة  موكــب تشــييع الشــهيد شــوكت عــوض، فــي بل

بيــت أمــر شــمال اخلليــل.

ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــالل الرص ــوات االحت ــت ق وأطلق
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ ــل الص ــاط، وقناب باملط
وامليــاه العادمــة بكثافــة صــوب آالف املواطنــني الذيــن 
خرجــوا لتشــييع جثمــان الشــهيد الــذي ارتقــى أمــس 
ــه. ــه وبطن ــي رأس ــي ف ــاص احل ــه بالرص ــرا بإصابت متأث

ــي  ــي ف ــي املستشــفى األهل ــة ف ــادت مصــادر طبي وأف
ــه،  ــي قدم ــي ف ــاص احل ــب بالرص ــابًا أصي ــل إن ش اخللي
ــالزم،  ــالج ال ــي الع ــوارئ لتلق ــم الط ــى قس ــل إل وأدخ
كمــا وأصيــب عــدد مــن املواطنــني بالرصــاص املعدنــي 
املغلــف باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق بقنابــل الغــاز 
الســام املســيل للدمــوع، حيــث مت تقــدمي العــالج الــالزم 
لهــم مــن قبــل الطواقــم الطبيــة التــي تواجــدت فــي 

املــكان.

ــر  ــالل األحم ــة اله ــت جمعي ــق، أعلن ــت الح ــي وق وف
ــت  ــر تعامل ــت أم ــي بي ــا ف ــطيني أن طواقمه الفلس
ــاص  ــة بالرص ــي، و18 إصاب ــاص احل ــني بالرص ــع إصابت م
و3  الغــاز،  بقنابــل  إختنــاق  إصابــة  و36  املطاطــي، 

ــروق. ــات ح إصاب

وكان موكــب التشــييع انطلــق عقــب أداء الصــالة علــى 
جثمــان الشــهيد، حيــث حمــل علــى أكــف املشــيعني، 
جتــاه مقبــرة البلــدة، حيث هاجمهــم جيــش االحتــالل 
ــى  ــا أدى إل ــا، م ــدة وأزقته ــوارع البل ــي ش ــم ف وطارده
انــدالع مواجهــات عنيفــة، أدت إلــى إصابــة العشــرات 

باالختنــاق.179

مســتوطنون يقطعــون أعمــدة هاتــف فــي 
بوريــن جنــوب نابلــس

قطــع مســتوطنون، اليــوم اجلمعــة، عــددا مــن أعمــدة 
ــوب  ــن جن ــي بوري ــازل ف ــد املن ــة ألح ــف الواصل الهات

ــس. نابل

ــة،  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
مســتوطنة  مــن  مجموعــة  إن  دغلــس،  غســان 

178  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
179  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

475

 المجلد التاسع والعشرين

»يتســهار« قامــت بقطــع نحــو 6 أعمــدة خلــط الهاتــف 
ــان  ــا اهلل صوف ــن عط ــن أمي ــزل املواط ــى من ــل إل الواص
ــه  ــى أن ــيرا إل ــن، مش ــدة بوري ــراف بل ــى أط ــع عل الواق
ــق  ــه طري ــذي يفصل ــة ال ــي املنطق ــد ف ــزل الوحي املن

ــدة.180 ــن البل ــهار« ع ــتيطاني »يتس اس

السبت 2021/7/31

تظاهــرة احتجاجيــة أمــام حــي الشــيخ جــراح 
رفضــاً حملــاوالت التهجيــر

ــي  ــل ح ــام مدخ ــس، أم ــر أم ــد عص ــات بع ــر املئ تظاه
ــا  ــة؛ رفض ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــراح ف ــيخ ج الش
ــح  ــي لصال ــن احل ــة م ــالت عربي ــر عائ ــاوالت تهجي حمل

ــا. ــدال منه ــتوطنني ب ــكان املس إس

فقــد انطلقــت املســيرة مــن وســط الشــارع الرئيســي 
فــي حي الشــيخ جــراح نحــو املنــازل التــي مت االســتيالء 
عليها-منــزل الغــاوي وحنون-وهــم يهتفــون »علــى 
ــا  ــالل م ــتوطن واحت ــوف مس ــى املكش ــوف عل املكش
ــا نشــوف« ووقــف العشــرات منهــم أمــام مدخــل  بدن
ــون  ــازل التــي مت االســتيالء عليهــا فــي احلــي يحمل املن
ــالل »ال  ــون »ال لالحت ــوت يهتف ــرات ص ــعارات ومكب ش

ــة«. ــدس عربي ــر »، »الق للتهجي

فيمــا تقــدم املســيرة نــواب عــرب فــي الكنيســت، مــن 
ــعدي  ــامى الس ــي وس ــد الطيب ــور أحم ــم الدكت بيه
وعضــو الكنيســت عايــدة توما-ســليمان، ورئيــس جلنــة 
املتابعــة العليــا محمــد زيــدان، حيــث منعــت الشــرطة 
ــكري  ــز العس ــن احلاج ــي م ــا احل ــرائيلية دخوله اإلس
ــل  ــى مدخ ــا عل ــي وضعته ــمنتية الت ــات اإلس واملربع

احلــي مــع بدايــة األحــداث.

وجــاءت التظاهــرة االحتجاجيــة بدعــوة مــن جلنــة 
ــر  ــة تهجي ــدي حملاول ــل التص ــن أج ــا، م ــة العلي املتابع
بهــذا  احملكمــة  جلســة  أن  علًمــا  احلــي،  ســكان 

 اخلصوص ستعقد يوم اإلثنني القادم. 
ودعــت جلنــة املتابعــة فــي اجتمــاع لهــا مــع األهالــي 
فــي حــي الشــيخ جــراح، إلــى التظاهــر أمــام احملكمــة 
العليــا بالقــدس تزامنــا مــع جلســة النظــر فــي 

ــة. القضي

وشــارك فــي التظاهــرة نــواب عــن القائمــة املشــتركة، 
ــا  ــض منه ــى بع ــب عل ــات كت ــرون الفت ــع املتظاه ورف
ــى  ــة إل ــن نرحــل«، باإلضاف ــر العراقــي« و«ل »ال للتطهي

180  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

شــعارات أخــرى تصديــا حملــاوالت تهجيــر حــي الشــيخ 
جــراح.

ــالل  ــة االحت ــة حكوم ــد سياس ــرون ض ــف متظاه وهت
التــي تســعى إلــى تهجيــر أهالــي احلــي، ورفضــا 
ــكل  ــطيني بش ــعب الفلس ــر للش ــات التهجي ملمارس

ــام. ع

وعــززت الشــرطة تواجدهــا ظهــر أمــس، فــي الشــيخ 
ــزات  ــت بتعزي ــا ودفع ــدد عناصره ــن ع ــراح وزادت م ج
ــر  ــود بتصوي ــن اجلن ــق م ــرع فري ــي، وش ــة احل ــى تل عل
ــوا  ــم ومنع ــق عليه ــيرة والتضي ــي املس ــاركني ف املش
ــالق  ــر اغ ــيرة عب ــى املس ــول ال ــن الوص ــم م ــدد منه ع
ــجد،  ــرب املس ــراح – ق ــيخ ج ــي للش ــارع الرئيس الش
ــم  ــارع رق ــى الش ــير ال ــة الس ــرطة حرك ــت الش وحول
ــيرة  ــي املس ــاركة ف ــن املش ــات م ــت املئ ــد ومنع واح

ــابيع. ــذ أس ــم من ــر األضخ ــي تعتب الت

ــع  ــا م ــاع له ــي اجتم ــت ف ــة دع ــة املتابع ــت جلن وكان
األهالــي فــي حــي الشــيخ جــراح، إلــى التظاهــر أمــام 
ــر  ــة النظ ــع جلس ــا م ــدس تزامن ــا بالق ــة العلي احملكم

ــل. ــني املقب ــوم اإلثن ــة ي فــي القضي

ــي خــالل املســيرة، نحــن  ــور احمــد الطيب ــال الدكت وق
ــي الشــيخ  ــا ف ــا مــع أهلن ــر عــن تضامنن ــا للتعبي هن
ــز  ــم ولتعزي ــا لتهجيره ــن رفضن ــر ع ــراح وللتعبي ج

ــم. ــي منازله ــم ف ــم وبقائه صموده

ــب  ــني األجان ــرات املتضامن ــيرة، عش ــي املس ــارك ف وش
ــطينية  ــات الفلس ــن اجلامع ــالب م ــني، وط والصحافي
وطــالب عــرب مــن اجلامعــات اإلســرائيلية ومحاضــرون 
ــم  ــر منه ــم كبي ــل قس ــات، وحم ــة اجلامع ــن كاف م
االحتــالل  ضــد  وهتفــوا  الفلســطينية  األعــالم 
ــوال  ــوا طب ــة، وقرع ــاته العنصري ــرائيلي وسياس اإلس

كبيــرة »ال لالحتــالل«.

كذلــك شــاركت فــرق فنيــة ومســرحية ومتثيليــة مــن 
ــى  ــاً إل ــيرة جنب ــي املس ــطيني 1948 ف ــل الفلس الداخ
ــي  ــالمية ف ــة واإلس ــوى الوطني ــي الق ــع ممثل ــب م جن

ــطيني.181 ــل الفلس ــدس والداخ الق

181  جريدة األيام
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ــد  ــى الصعي حمــاد: هــذا العــام سيشــهد تفاعــال عل
ــهداء ــني الش ــترداد جثام ــة باس ــي للمطالب الدول

ــني  ــترداد جثام ــة الس ــة الوطني ــقة احلمل ــدت منس أك
ــات واجلهــود  ــة الفعالي الشــهداء ســلوى حمــاد، أهمي
ــن  ــرائيلي، م ــالل اإلس ــى االحت ــط عل ــة للضغ املبذول

ــام 2015. ــذ الع ــزة من ــني احملتج ــترداد اجلثام ــل اس أج

ــطني،  ــوت فلس ــة ص ــث إلذاع ــي حدي ــاد ف ــت حم وقال
ــهيد  ــان ش ــاك 81 جثم ــبت، إن هن ــوم الس ــاح الي صب
وشــهيدة،  شــهيدا   254 جانــب  الــى  محتجــزة، 
يحتجزهــم االحتــالل فيمــا يســمى بـ«مقابــر األرقــام« 

ــى اآلن. ــي حت ــرن املاض ــتينيات الق ــذ س من

وأشــارت إلــى محــاوالت تبــذل لتفعيــل اجلانــب الدولــي 
فــي ظــل تعنــت املســار القانونــي، وعــدم اإلفــراج عــن 
ــي  جثامــني الشــهداء احملتجــزة، رغــم التمثيــل القانون

مــن قبــل عــدد مــن املؤسســات واملراكــز القانونيــة .

وذكــرت حمــاد أن هــذا العــام سيشــهد تفاعــال اكثــر 
علــى الصعيــد الدولــي، وإقامــة الفعاليــات واحلمــالت 
ــترداد  ــة باس ــي للمطالب ــوم الوطن ــي الي ــة ف االعالمي
آب/   27 فــي  يصــادف  والــذي  الشــهداء،  جثامــني 

ــل.182 ــطس املقب أغس

ــن  ــوح ع ــم املفت ــون إضرابه ــيرا يواصل 61 أس
ــم اإلداري ــا العتقاله ــام رفض الطع

يواصــل 16 أســيرا فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــم  ــا العتقاله ــن الطعام، رفض ــوح ع ــم املفت إضرابه

اإلداري.

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار االعالم ــال املستش وق
واحملرريــن حســن عبــد ربــه لـ«وفــا«، أن 16 أســيرا 
ــير  ــم: األس ــام، أقدمه ــن الطع ــم ع ــون إضرابه يواصل
ســالم زيــدات )40 عامــا( مــن بنــي نعيــم شــمال شــرق 
ــى  ــوم الـــ )20( عل ــه للي ــل إضراب ــذي يواص ــل، ال اخللي

ــه اإلداري. ــا العتقال ــي، رفض التوال

ــد  ــر، ومجاه ــد اعم ــم: محم ــون، ه ــرى املضرب واألس
ــود  ــا، ومحم ــذ 18 يوم ــا من ــان إضرابهم ــد يخوض حام
الفســفوس وشــقيقه كايد، ورأفــت الدراويــش، وجيفارا 
النمــورة مضربــني منــذ 17 يومــا، وماهــر داليشــة منــذ 
12 يومــا، وعــالء الديــن علــي، وفــادي العمــور، وحســام 
ربعــي، ومحمــد خالــد أبــو ســل، وأحمــد عبــد الرحمــن 
أبــو ســل، وأحمــد نــزال مضربــني منــذ 11 يومــا، ومقداد 
القواســمة منــذ 10 أيــام، واألســير محمــد نــوارة 
ــن، حيــث  ــه االنفــرادي فــي الزنازي املضــرب رفضــا لعزل

182  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أقدمــت إدارة ســجن »عســقالن« علــى نقلــه الــى عــزل 
بئــر الســبع، فــي خطــوة تنكيليــة بحقــه، علمــا أنــه 
معتقــل منــذ العــام 2001، ومحكــوم بالّســجن مــدى 

احليــاة.

وأكــد عبــد ربــه، أن وضــع األســرى يــزداد صعوبــة مــع 
مــرور األيــام، حيــث يعانــون مــن آالم املفاصــل واإلعيــاء 
ــت،  ــكل الف ــوزن بش ــان ال ــديدين، ونقص ــاك الش واالنه
كمــا يعانــون مــن الضغــط النفســي بســبب التنقالت 
مقتنياتهــم  فــي  اليوميــة  التفتيشــات  وحملــة 
ــط  ــادة الضغ ــرورة زي ــى ض ــددا عل ــخصية، مش الش
املؤسســات  مــن  االحتــالل  دولــة  علــى  القانونــي 
ــف  ــة، إلنهــاء مل ــة، وحتــرك املؤسســات الدولي احلقوقي

ــة. ــني الدولي ــف القوان ــذي يخال ــال االداري ال االعتق

ــي  ــدة بن ــن بل ــا( م ــدات )40 عام ــالم زي ــير س واألس
نعيــم شــمال شــرق اخلليــل، معتقــل منــذ 22 شــباط/ 
ــي  ــجن ف ــالل بالّس ــه االحت ــم علي ــر 2020، وحك فبراي
حينــه أربعــة أشــهر، وبعــد أن أمضــى مــدة االعتقــال مت 
جتديــده لــه، وأصــدر بحقــه 5 أوامــر، مدتهــا مــا بــني 3 
أشــهر وأربعــة أشــهر، وهــو أســير ســابق أمضــى نحــو 
ــة  ــزوج وأب خلمس ــالل، ومت ــجون االحت ــي س ــني ف عام
ــا(،  ــر )17 عام ــن العم ــغ م ــم يبل ــات أكبره ــاء وبن أبن
ــي  ــوم ف ــع الي ــف، ويقب ــنوات ونص ــع س ــم أرب وأصغره

ــب”. ــن »النق زنازي

وفيما يلي نبذة عن األسرى املضربن:

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

زنازيــن ســجن »النقــب”.

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

ــب”. ــجن »النق س

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

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

»رميــون”.

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

ــون”. ــن »رمي ــي زنازي ــع ف ويقب

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

ــون”. ــجن »رمي ــن س ــي زنازي ف

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

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

فــي زنازيــن ســجن »النقــب”.

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

ــور. ــد العم ــو محم وه

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

ــاء. ــن األبن ــتة م ــو أب لس وه

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

ــب”. ــجن »النق ــن س زنازي

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

ــب”. ــجن »النق ــن س زنازي

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

ــات. ــاء والبن ــن األبن ــبعة م لس

ــل،  ــن اخللي ــا( م ــمة )24 عام ــداد القواس ــير مق -  األس
ــع فــي  ــر العــام اجلــاري، ويقب معتقــل منــذ شــهر يناي
ســجن »عوفــر«، وهــو أســير ســابق تعــرض لالعتقــال 
عــدة مــرات، وأمضــى مــا مجموعــه فــي ســجون 
ــال  ــكام واعتق ــني أح ــوام ب ــة أع ــو أربع ــالل نح االحت
إداري، حيــث بــدأت مواجهتــه لعمليــات االعتقــال منــذ 
ــقيق  ــه ش ــي، ول ــب جامع ــه طال ــا أن ــام 2015، علم ع

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

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

االحتــالل كان قاصــرا183ً.

183  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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العالــول: القيــادة أرســلت رســائل واضحــة 
للعالــم بــأن اســتمرار احلالــة الراهنــة ال ميكــن 

القبــول بهــا

ــول،  ــود العال ــح محم ــة فت ــس حرك ــب رئي ــال نائ  ق
ــدم  ــل ع ــي ظ ــمة ف ــتكون حاس ــة س ــام املقبل إن األي

ــرائيلي. ــالل اإلس ــم االحت ــل جرائ ــى حتم ــدرة عل الق

وأضــاف العالــول، فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
صبــاح اليــوم الســبت، أن القيــادة بعثــت رســائل 
واضحــة للعالــم وخاصــة الواليــات املتحــدة األميركية، 
ــة ال  ــة الراهن ــأن اســتمرار احلال ــي، ب ودول االحتــاد األوروب

ــول بهــا. ميكــن القب

وأوضــح، أن هنــاك ارتفاعــا كبيــرا فــي أعــداد الشــهداء 
اإلســرائيلي  االحتــالل  تكثيــف  نتيجــة  واجلرحــى، 
ــعبنا،  ــاء ش ــى أبن ــم عل ــن اعتداءاته ــتوطنني م واملس
ــدى  ــس م ــورة تعك ــي ص ــيعني ف ــز واملش ــى اجلنائ وعل
إجرامهــم، بالتزامــن مــع تصعيــد ممنهــج ضــد مدينــة 
ــيخ  ــلوان والش ــاء س ــرة أحي ــة، ومحاص ــدس احملتل الق

ــراح. ج

ــار  ــد حص ــد ض ــد األح ــة غ ــم وقف ــن تنظي ــن ع وأعل
الشــيخ اجلــراح فــي القــدس احملتلــة، ووقفــات منــددة  
ــددا  ــتيطاني، مش ــع االس ــوار والتوس ــتهداف األغ باس
ــعبية  ــة الش ــات املقاوم ــتمرار فعالي ــرورة اس ــى ض عل
ــني  ــات ب ــاع اإلصاب ــالل إيق ــد االحت ــن تعم ــم م بالرغ

ــني. املواطن

وطالــب العالــول بزيــادة إســناد األســرى، ألن ذلــك واجب 
وطنــي، موضحــا ان االحتــالل يعتقــل 540 أســيرا إداريــا، 
وأن 16 منهــم يخوضــون إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام، 
وهنــاك خطــر حقيقــي علــى حيــاة بعضهــم، وكلهــا 

تنــدرج فــي إطــار تصعيــد جرائــم االحتــالل.184

ــدة  ــي بل ــون ف ــتلة زيت ــون 140 ش ــتوطنون يتلف مس
ــم ــت حل ــوب بي ــر جن اخلض

أتلــف مســتوطنون، اليــوم الســبت، )140( شــتلة 
ــم. ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــي أراض ــون، ف زيت

ــالح  ــد ص ــدة أحم ــي البل ــبابي ف ــط الش ــاد الناش وأف
ملراســلنا، بــأن املســتوطنني أتلفــوا أشــتال زيتــون 
ــر التــي  ــو بكي ــدات، فــي منطقــة واد أب ورشــوها باملبي
و«اليعــازر«،  »دانيــال«  مســتوطنتي  عليهــا  تقــام 
ــد  ــف عب ــن يوس ــود للمواط ــا تع ــا أن ملكيته مضيف

ــر. هيج

184  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأكــد صــالح أن املســتوطنني أقدمــوا علــى زراعــة 
ــي  ــي أراض ــات ف ــوخ ولوزي ــون وخ ــتال زيت ــا بأش 14 دومن
طريقــا  وشــقوا  موســى،  عائلــة  مــن  ملواطنــني 

اســتيطانية بطــول 100 متــر وعــرض متريــن .185

185  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األحد 2021/8/1

محللــون فلســطينيون: تخفيــف إســرائيل 
قيودهــا علــى غــزة ينــزع فتيــل مواجهــة 

كانــت محتملــة

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

مجــاالت الغــذاء وامليــاه والطــب وصيــد األســماك. 

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

اإلســرائيلي.

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

ــة. املنطق

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

ــلحة«.  ــطينية املس ــل الفلس ــر الفصائ وحتذي

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

ــت. ــي بيني ــة نفتال ــرائيلية برئاس اإلس

ــى  ــول إل ــن بالدخ ــماح للصيادي ــادة الس ــر إن إع واعتب
عــرض البحــر علــى مســاحة 12 ميــال وإدخــال حتســني 
ــالوم(  ــرم ش ــالم/ كي ــو س ــرم أب ــر )ك ــل معب ــى عم عل

ــد مــع القطــاع، إجــراءات مــن شــأنها  التجــاري الوحي
ــع ســيناريو/ انفجــار األمــور فــي غــزة«. »من

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

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

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

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

ــرائيل. ــي إس ــخصاً ف ش

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

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

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

ــاره. ــادة إعم ــة إع وعملي

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

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

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

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

1 جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

480

 المجلد التاسع والعشرين

اســتمرار احلالــة الراهنــة ال ميكــن القبــول بهــا.

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

ــراح. ج

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

ــني.2  املواطن

مبنــى   95 هدمــت  إســرائيل  املتحــدة:  األمم 
أســبوعن خــال  فلســطينيون  ميلكهــا 

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

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

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

ــاه«. ــى املي عل

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

2  جريدة القدس

ــة«. الغربي

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

احتجاجــات ضــد املســتوطنات فــي بيتــا )نابلــس(«.

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

ــل«.3 ــة اخللي ــة مبحافظ ــوادث منفصل ح

دعــوى فــي كنــدا إلغــالق جمعيــة اســتيطانية تنشــط 
فــي الواليــات املتحــدة

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

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي االراض ف

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

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

وســائل اعــالن كنديــة املوضــوع.

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

لصاحلــه.

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

الفلســطينية.

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

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

لالســتيطان. داعمــة  أميركيــة  منظمــات 

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

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

االحتــال يواصــل انتهاكاتــه: اقتحــام األقصى 
وجتريــف أراض واخطــارات واعتقاالت

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

ــا. ــل 12 مواطن واعتق

137 مستوطنا يقتحمون األقصى

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

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

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

ــلة. ــاب السلس ــة ب ــن جه م

مســتوطنون يجرفــون أراضــي فــي األغــوار الشــمالية 
متهيــدا لالســتيالء عليهــا

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

ــا. ــتيالء عليه ــدا لالس متهي

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

ــا. ــتيالء عليه ــدا لالس ــات، متهي باجلراف

4  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

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

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

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

الــدراس. وعيســى جعفر 

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

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

ــاس. ــرق طوب ش

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

ــي. عنبوس

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

مســتوطنون يجرفــون أراضــي فــي األغــوار 
عليهــا لاســتياء  متهيــدا  الشــمالية 

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

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

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

ــا.6 ــتيالء عليه ــدا لالس ــات، متهي باجلراف

اشــتية: نعمــل علــى برامــج لتطويــر نوعيــة التعليــم 
واملســيرة التعليميــة

5  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

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

املعلــم مربيــا ومصلحــا اجتماعيــا«.

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

التربيــة والتعليــم مــروان عورتانــي.

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

ــم. ــالب وأهاليه ــني والط ــع املعلم ــة م تفاعلي

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

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

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

ــا.  ــتها واعتماده ــوزراء لدراس ــس ال ــات جملل التوصي

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

أكمــل وجــه خــالل جائحــة كورونا.

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

ــوزراء.7 ــي ال ــم ف بزمالئه

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

ومنشــأة  منــزال   31 وهــدم  لألقصــى  18 اقتحامــا 
شــجرة  454 واقتــالع 

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي ومســتوطنوه 
وضــد  وممتلكاتهــم،  املواطنــني  ضــد  اعتداءاتهــم 

املقدســات.

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

7  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

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

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

ــتيالء. ــة اس ــدم وعملي باله

7 شهداء

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

ــل. أمــر شــمال اخللي

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

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

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

754 مصابا بينهم 88 بالرصاص احلي

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

ــح. ــل صبي جب

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

ــق. ــدة مناط ــي ع ــالل ف االحت

198 معتقال

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

مختلــف محافظــات الضفــة.

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

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

و550 مريضــا.

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

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

ــة. ــة وزراعي ــة وجتاري ــة وصناعي ــآت اقتصادي منش

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

58 اعتداء للمستوطنني

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

للمســجد األقصــى املبــارك مــن قبــل املســتوطنني.

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

وشــمال شــرق يطــا.

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

ــل”. ــوت راحي ــتوطنة »ِف مس

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

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

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

قريــة اجلبعــة جنــوب غــرب بيــت حلــم.

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

ــة رام اهلل. ــرة مبدين ــي الطي ح

القدس

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

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

ــه. ــي زنزانت ــة ف قلبي

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

ــرة. ــة الصخ ــة قب قبال

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

ــوة. ــم بالق ــوت، وفرقته الص

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

ــة. ــدس احملتل ــي الق ف

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

ــارك. ــى املب ــجد األقص ــوب املس جن

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

مســاندة ألصحــاب 17 منــزال مهــددا بالهــدم.

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

ــة. ــرام، شــمال القــدس احملتل ال

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

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

قــرار الهــدم.

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

ــة. النبــي صموئيــل شــمال غــرب القــدس احملتل

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

وإســطبال فــي الطــور.

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

أســبوعني لإلخــالء.

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

ــوك. ــو داه ــل أب ــد، وزع عاي

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

ــطينية. ــة الفلس الوطني

ونشــرت قــوات االحتــالل، حواجــز معدنيــة فــي منطقة 
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بــاب العامــود بالقــدس القدميــة، واعتــدت على الشــبان 
قــرب بــاب العامــود ويقمــع وقفــة ألهالــي حــي الشــيخ 

ــلوان. جراح وس

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

ــق. للتحقي

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

ــي. ــدران احل ــن ج ــة ع ــعارات الوطني الش

اقتالع 454 شجرة وحرق وجتريف أراٍض

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

وجتريــف األراضــي.

وتوزعــت االنتهــاكات علــى 4 عمليــات اقتــالع ألشــجار 
زيتــون ومزروعــات كاآلتــي:

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

علــى أراضــي املواطنــني جنــوب نابلــس.

- قطــع 150 شــجرة زيتــون مــن أراضــي بوريــن جنــوب 
نابلــس.

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

- حتطيم 20 شجرة زيتون في بورين جنوب نابلس

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

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

ــوال”. »ميخ

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

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

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

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

ــوارة. ــدة ح ــن بل ــي، م الدميض

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

ــش”. ــاالت ق و«ب

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

روجيــب شــرقا، بطــول نحــو 2.5 كــم.

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

قرار ببناء مئات الوحدات االســتيطانية

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

يطــا.

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

ــة. ــوب قلقيلي ــة جن ــزون عتم ــة ع قري

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

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

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

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

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــرق يط ــم ش عمله

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

ــهر. ــتة أش لس

21 انتهاكا بحق الصحفيني

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

ــل. ــة العم ــن مواصل ــم م ــم ومنعه طواق

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

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

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

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

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

بعــد اعتقــال اســتمر 10 أشــهر.

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

ــة.8 ــم الصحفي ــم، وكاميراته ومعداته

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

االســتيطاني

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

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

ــتوطنني. ــة للمس ــود اغلبي ــة وتس املدين

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

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

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

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

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

ــاس. ــرق طوب ــتيطان ش االس

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

ــي. عنبوس

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

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

أكد عدم وجود بوادر حللول جدية لقضيتهم

األســرى  أعــداد  تصاعــد  اســتمرار  املرجــح  مــن 
الطعــام عــن  املضربــن 

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

ــني. ــم جن ــن مخي ــر م ــف العام يوس

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

9  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

10  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

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

ربعــي وكالهمــا مــن يطــا/ اخلليــل منــذ 12 يوًمــا.

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

ــرادي. االنف

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

ــا. حالي

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

املاضــي نحــو 540.

وفيما يلي نبذة عن األسرى املضربن:

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

زنازيــن ســجن »النقــب”.

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

ــب”. ــجن »النق س

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

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

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

»رميــون”.

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

ــون”. ــن »رمي ــي زنازي ــع ف ويقب

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

ــون”. ــجن »رمي ــن س ــي زنازي ف

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

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

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

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

ــور. ــد العم ــو محم وه

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

ــاء. ــن األبن ــتة م ــو أب لس وه

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

ــب”. ــجن »النق ــن س زنازي

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

ــب”. ــجن »النق ــن س زنازي

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

ــات. ــاء والبن ــن األبن ــبعة م لس

ــل،  ــن اخللي ــا( م ــمة )24 عام ــداد القواس ــير مق -  األس
ــع فــي  ــر العــام اجلــاري، ويقب معتقــل منــذ شــهر يناي
ســجن »عوفــر«، وهــو أســير ســابق تعــرض لالعتقــال 
عــدة مــرات، وأمضــى مــا مجموعــه فــي ســجون 
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ــال  ــكام واعتق ــني أح ــوام ب ــة أع ــو أربع ــالل نح االحت
إداري، حيــث بــدأت مواجهتــه لعمليــات االعتقــال منــذ 
ــقيق  ــه ش ــي، ول ــب جامع ــه طال ــا أن ــام 2015، علم ع

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

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

االحتــالل كان قاصــراً.11

االثنن 2021/8/2  

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

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

ــار. ــادة اإلعم ــة إع ــم عملي لدع

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

ــكان«. ــة الس أغلبي

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

فــي أيــار املاضــي.

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

11  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

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

ــون دوالر.12  ــو 165 ملي ــكنية نح الس

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

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

ــوص.  ــذا اخلص ــا به العلي

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

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

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

ــة«. ــاطة حكوم ــاك ببس ــون هن تك

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

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

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

ــطينين ــي للفلس ــل األراض ــل نق عط

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

 إخالئها من منازلها لصالح مستوطنني. 
واجلاعونــي  والقاســم  الكــرد  عائــالت  وقدمــت 

12  جريدة القدس

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

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

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

موعــد  الواضــح  مــن  وليــس 
 إصدار احملكمة لقرارها. 

ترجــئ  أن  إســرائيلية  مصــادر  ورجحــت 
الدوليــة  املتابعــة  ضــوء  فــي  قرارهــا  احملكمــة 

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

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

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

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

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

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

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

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

شــّن إســرائيل حــرب 67، واحتــالل القــدس.

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

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

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

قانونــي«.14

مســتوطن يصيــب شــابا بالرصــاص خــال 
ــراح ــيخ ج ــي الش ــع أهال ــة م ــة تضامني وقف

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

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

ــدم. ــة الق ــي منطق ف

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

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

ــتئناف.15 االس

الصياديــن  تســتهدف  االحتــال  قــوات 
غــزة مدينــة  فــي  واملزارعــن 

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

14  جريدة االيام

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

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

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

جنــوب شــرق املدينــة، وأجبرتهــم علــى مغادرتهــا.

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

ــة.16 ــد، والزراع الصي

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

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

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

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

ــالء. ــه باإلخ في

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

ــار. ــذا املس ــع ه 1967، قط

وتنظــر احملكمــة اإلســرائيلية العليــا، يــوم غــد، اإلثنــني، 
ــرارات  ــد ق ــطينية، ض ــالت فلس ــات 4 عائ ــي التماس ف
ــي  ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــا ف ــن منازله ــا م إخالءه
مدينــة القــدس احملتلــة، فــي قــرار مــن شــأنه أن يلقــي 

16  جريدة الحياة الجديدة

ــرى  ــطينية أخ ــالت فلس ــر 9 عائ ــى مصي ــه عل بظالل
مهــددة باإلخــالء مــن احلــي املقدســي ينظــر بهــا 

ــالل. ــاء االحت قض

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

شــّن إســرائيل حــرب 67، واحتــالل القــدس.

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

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

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

قانونــي”.

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

ــم”. ــة جتاهه ــة الواضح احلكومي

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

ــم”. منازله

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

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

.”1956

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

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

أخــرى. تفاصيــل  دون  املســتأجرين«، 

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

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

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

اململكــة مــن أجــل إســناد األشــقاء الفلســطينيني”.

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

بحقوقهــم17”. املســاس 

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

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

ــا. ــق قوله ــاس«، وف حم

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

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

ــي  ــراح احملام ــيخ ج ــي الش ــي ح ــوكل أهال ــض م ورف

17  جريدة الحياة الجديدة

ــرح. ــيد املقت ــامي ارش س

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

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

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

نتــرك أرضنــا”.

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

ــة”. ــل احملكم ــرة بتأجي ــة كبي »احتمالي

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

مــن منازلهــا لصالــح مســتوطنني إســرائيليني.

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

ــي. ــطيني مقدس ــاب فلس ــى ش عل

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

ــالل”. ــة االحت مــا يســمونه بحــدود بلدي

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

للمواقــف الدوليــة الفضفاضــة.

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

منازلهــم واالســتيالء عليهــا.



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

493

 المجلد التاسع والعشرين

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

ــني.18 والصحفي

ــل  ــتياء الكام ــارعون لاس ــتوطنون يس املس
علــى عــن احللــوة 

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

ــا. ــون منه ــي يعتاش ــيهم الت مواش

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

ــه. ــيطرة علي ــال الس إلكم

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

ــوة. ــني احلل ــاه ع ــارع باجت ــاره الش أبق

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

إلخــالء املنطقــة بالكامل للمســتوطنني.

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

ــه. ــل علي الكام

 اإلخبارية
ً
18  وكالة معا

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

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

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

اإلســرائيلية.

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

ــا. منه

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

ــمالية. الش

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

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

عليهــا.

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

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

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

ــام«. الع

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

ــوم.19 الي

إيــران بســبب  بريطانيــا تســتدعي ســفير 
اإلســرائيلية الســفينة 

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

ــي. ــا بريطان ــني أحدهم ــادث مواطن ــة احل ضحي

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

19  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

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

ــي”. ومواطــن رومان

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

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

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

الطاقــم، بريطانــي ورومانــي.

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

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

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

ــار. ــدون طي ب

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

ــم.20 العال

فــي   )61( القســم  تقتحــم  القمــع  قــوات 
»عوفــر”

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

القســم )18(.

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

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

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

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

مبضاعفــة  »شــكيد«  تفاخــر  اخلارجيــة: 
بــاألمم  اســتخفاف  لاســتيطان  املوازنــات 

وقراراتهــا املتحــدة 

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

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

ــض”. ــا البع ــا ببعضه ــتعمرات وربطه واملس

وتابــع بيــان اخلارجيــة: »يأتــي هــذا االعــالن الــذي 
كشــف  مــن  أيــام  بُعيــد  العبــري  االعــالم  أورده 
ــرائيلية  ــة االس ــام وزارة الزراع ــن قي ــري ع ــالم العب االع
الشــواقل  ماليــني  عشــرات  وتســريب  بتخصيــص 
لصالــح االســتيطان الزراعــي، وهــو مــا يؤكــد أن تعميق 
ــرائيلية  ــات االس ــر للحكوم ــر عاب ــو أم ــتيطان ه االس
املتعاقبــة ويحظــى بأولويــة واضحــة فــي تعاملهــا مــع 
ــه  ــرى ترجمات ــا ن ــو م ــة، وه ــطينية احملتل االرض الفلس
ــة فــي طــول البــالد وعرضهــا، ســواء  ــة امليداني اليومي
مــا يتعلــق باســتمرار ســرقة األرض الفلســطينية 
ــا،  ــول اليه ــن الوص ــطينيني م ــني الفلس ــع املواطن ومن
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كمــا حصــل فــي اخلضــر باألمــس، وقيــام املســتوطنني 
بتجريــف أراٍض فــي األغــوار الشــمالية، وتصاعــد أعمال 
البنــاء االســتيطاني فــي البــؤرة العشــوائية املســماة 
ــود وبشــكل  ــة جال ــى أراضــي قري ــدا« املقامــة عل »كي
يترافــق مــع عمليــات تدميــر جلميــع مقومــات الوجــود 
الفلســطيني فــي املناطــق املصنفــة )ج(، وهــدم املنــازل 
ــدس  ــي الق ــري ف ــا يج ــطينية كم ــآت الفلس واملنش

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

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

ومبــدأ األرض مقابــل الســالم.

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

ــطني. ــة فلس ــرائيلي ألرض دول االس

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

االســتيطان وغيرهــا مــن اجلرائــم.22

ضراغمــة: االحتــال يســعى لســرقة 0001 دومن 
شــرق طوبــاس

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

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

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

23.

احلكومــة تطالــب بتدخــل امريكــي لوقــف 
سياســة االحتــال فــي القــدس

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

ــم. ــتوطنني مكانه ــالل املس ــدف إح ــلوان به وس

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

ــطيني. الفلس

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

ــم. منازله

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

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

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

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

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

ــروس. الفي

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

ــال اإلداري”. االعتق

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

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

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

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

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

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

ــكام. ــّيد لألح كس

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

عــن الفقــراء فــي قطــاع غــزة.

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

ــرى.24 أخ

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

ــكان الس

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

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

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

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

اليســار  رمــوز  تشــمل  ال  اإلداريــة  االعتقــاالت 

 اإلخبارية
ً
24  وكالة معا

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

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

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

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

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

اإلســرائيلية.25

يربــط  جديــد  مشــروع  عبريــة:  صحيفــة 
بالســعودية إســرائيل 

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

ــد. عمــان والهن

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

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

مثلمــا كانــت فــي العهــد القــدمي”.

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

القويــة إلدارة حياتهــم علــى االنترنت”.

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

ــد”. ــى الهن ــا ال ــان وبعده عم

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

ــوم26”. العل

احلكومــة اإلســرائيلية تقــر زيــادة 51 ألــف 
عامــل فلســطيني للعمــل فــي إســرائيل

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

ــي. ــاون اإلقليم والتع

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

 اإلخبارية
ً
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انــه سيســاهم فــي حتريــك قطــاع البنــاء.

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

ــطينيي”. والفلس

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

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

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

ــادم. ــبوع الق ــالل االس ــوع خ باملوض

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

ــطينية”.27 ــلطة الفلس ــرائيل والس اس

الثاثاء 2021/8/3

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

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

امللــك.

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

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

أو يحــل الســالم وال نعلــم مــا الــذي ســيحدث«.

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

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

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

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

ــة. ــات ملكي أي إثب

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

الواليــات املتحــدة وكنــدا واســتراليا ألنــه يهــودي.

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

للشــيخ جــراح وســلوان«.

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

مقدســاتهم.

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

مدننــا«.

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

ــت. ــاب البي ــكان أصح م

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

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

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

 . طنني ملســتو ا و

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

ــطينيني.  ــو للفلس ــه طاب ــزل في وكل من

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

تكــون عاصمــة للدولــة الفلســطينية العتيــدة«.

ــة عقــارات  ــة ليســت قضي ــدان: »أن القضي وأوضــح زي
فــي القــدس، وليســت خالفــات بــني مالكــني مــن هــذا 
ــرح  ــذا ط ــر، ال ه ــب اآلخ ــن اجلان ــني م ــب ومالك اجلان
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ال أســاس لــه مــن الصحــة، ألن القــدس العربيــة 
الفلســطينية حتــت االحتــالل، وإمنــا هــي محاولــة 
ــف  ــذا املل ــح ه ــة، وأن أرادوا فت ــة احملتل ــد املدين لتهوي
نحــن علــى اســتعداد لفتحــه علــى مصراعيــه، مبعنــى 
ملــاذا يحــق لليهــود أن يطالبــوا مبــا يزعمــون أنهــا 
ــي  ــة وف ــرقية احملتل ــدس الش ــي الق ــم ف ــة له ملكي
ــك  ــا ميل ــب مب ــطيني أن يطال ــق للفلس ــة وال يح الضف
فــي كل فلســطني التاريخيــة؟ فــي اللــدو الرملــة ويافــا 

ــا؟ وحيف

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

ــالل.28  واحت

يتحمــل  مــن  هــي  الســلطة  الرجــوب: 
بنــات موضــوع  فــي  املســؤولية 

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

أنــه لــم يكــن هنــاك قــرار بقتلــه.

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

ــل. ــادث حص ــة ح ــات كضحي لبن

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

ــه. ــذا التوج ــاء وه ــذا القض ــرم ه حتت

28  جريدة القدس

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

وتهديــد الســلم األهلــي، وهــذا غيــر مســموح بــه«.

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

بالتحقيــق، وإجراءاتنــا.

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

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

بنــات.

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

واالحتــكام لصــوت العقــل.

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

القصــاص مــن خــالل القضــاء.

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

ســلطة وجهــازاً انتمــى إليهمــا«.

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

ــة. ــخصيات اعتباري ش

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

ــراف. ــادات واألع ــون والع ــاً بالقان داخلي

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

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

ــر. ــيخ داوود الزي الش

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

ــرمي«. ــخصه الك ــة لش العائل

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

ــقيقه.29 ــف ش ــي مل ف

آالف  تفقــد  مشــهورة  أميركيــة  مغنيــة 
فــي  اجلديــد  البومهــا  لترويجهــا  املتابعــن 

اســرائيل

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

ــرائيل. ــي اس ــد ف اجلدي

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

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

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

ــرائيل. ــي إس ــد ف اجلدي

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

طرحــه اآلن«.

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

ــدس. ــي الق ــراح ف ج

29  جريدة األيام

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

ــرائيلي«.30 ــري اإلس ــل العنص ــني الفص تعارض

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

ــد ــي كليفان ــرس ف ــي للكونغ الدميقراط

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

ــو. أوهاي

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

واليــة أوهايــو ملــلء مقعــد شــاغر فــي الكونغــرس.

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

ــة. ــة داخلي أميركي

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

الدميقراطــي.

ــني، أشــارت عشــرات وســائل  وخــالل الشــهرين املاضي
حتــول  إلــى  عناوينهــا،  فــي  األميركيــة  اإلعــالم 
االنتخابــات األوليــة الفرعيــة داخــل احلــزب الدميقراطــي 
ــاري،  ــهر آب اجل ــن ش ــث م ــوم، الثال ــتجري الي ــي س الت
الختيــار املرشــح الــذي ســينافس علــى مقعــد مدينــة 
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كليفالنــد كمرشــح عــن احلــزب الدميقراطــي فــي 
انتخابــات الكونغــرس التــي ســتجري فــي الثانــي مــن 
ــي. ــام احلال ــة الع ــر نهاي ــي/ نوفمب ــرين الثان ــهر تش ش

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

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

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

ــات: ــذه االنتخاب ــي ه ــي ف ــف رئيس كمل

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

ــر. ــحة تيرن ــقاط املرش ــادة إلس املض

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

ــالم«. ــات ظ إعالن

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

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

ــرائيلي«. ــي اإلس ــة واللوب ــركات األدوي وش

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

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

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

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

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

ــدة«. ــات املتح ــي الوالي ــرائيلي ف اإلس

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

احلــزب الدميقراطــي لدعــم املرشــحة بــراون«.

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

ــة. ــات املاضي ــي االنتخاب ــون ف كلينت

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

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

4 إصابــات خــال مواجهــات مــع االحتــال على 
ــل صبيح جب

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

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

ــالج” . ــي الع ــي لتلق ــا احلكوم رفيدي

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

ــني.32 املواطن

األربعاء 2021/8/4

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

ــرة األخي

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

فــي أيــار املاضــي.

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

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

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

ــار«. ــي أي ــدران ف ــارس اجل ح

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

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

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

اجليــش اإلســرائيلي«.

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

ــب«. ــع تدري موق

وقالــت »كان هــذا هــو مجمــوع االســتنتاجات التــي مت 

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

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

ــزة«. غ

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

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

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

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

ــاء«. ــه بالدم ــكان كل امل

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

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

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

ــزة(. ــاع غ ــمال قط ــة ش محافظ

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

ــيدتني. وس

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

33  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

504

 المجلد التاسع والعشرين

االحتــال يهــدم 61 منشــأة جتاريــة شــمال 
شــرق القــدس احملتلــة

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

. حملتلة ا

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

ــب. ــة اخلطي ــود لعائل ــة  تع ــآت جتاري منش

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

ــاعات. ــالل 8 س ــا خ ــدم ونفذته باله

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

»تقــع داخــل حــدود بلديــة االحتــالل فــي القــدس”.

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

ــتوطنات. ــح املس ــم لصال ــى أراضيه عل

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

ــا.34 ــي حزم أراض

اخلميس 2021/8/5 

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

ــوية« »تس

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

34  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

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

ــة. ــوية القضي ــم لتس ــا له ــة العلي احملكم

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

ــالت. ــالء العائ اخ

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

ــود. ــتأجرين يه ــتبدالهم مبس ــازل واس ــن املن م

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

ــني.  ــني الطرف ــاق ب ــة اتف صياغ

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

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

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

وهــو هيئــة مســتقلة وجــادة وحياديــة.

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

ــدول التــي توصــف بالصديقــة. حتــى مــع ال

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

ــدل. للج

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

أخــرى.

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

ــي.35  ــي احل ف

اســتيطاني  مخطــط  لوقــف  التمــاس 
املهجــرة لفتــا  قريــة  يســتهدف 

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

ــرة. املهج

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

وائتــالف مــن أجــل القــدس.

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

ــرق«. ــة وط ــرى خدماتي أخ

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

القريــة واألماكــن املقدســة فــي لفتــا«.

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

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

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

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

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

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

لدائــرة أراضــي إســرائيل فــي لفتــا«.

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

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

ــدة«. ــدة واح ــا كوح ــل معه والتعام

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

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

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

ــم«. ــي العال ــدداً ف ــاً مه تراثي

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

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

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

ســبل تعزيــز التعــاون فــي اجملــال الصحــي.

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

ــروس. الفاي

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

ــة الغــوث فــي فلســطني. ومراكــز عــالج وكال

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

والعيــادات التابعــة للوكالــة.

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

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

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

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

ــم. ــي بحّقه ــال الطب ــة اإلهم سياس

وبــنّي نــادي األســير، فــي بيــان لــه، مســاء اليــوم 
اخلميــس، أن أســرى »عســقالن« وجهــوا عــدة مطالــب 
ونقلهــم  القســم،  إغــالق  منهــا  الّســجن  إلدارة 
حياتيــة  شــروط  فيــه  تتوفــر  آخــر  قســم  إلــى 
ــن  ــا م ــون قريب ــى أن يك ــى عل ــرى املرض ــة لألس وصحي
املستشــفيات، خاّصــة أن جــّل األســرى املرضــى يُعانــون 
مــن أمــراض مزمنــة كالقلــب والســرطان ومــن إصابــات 

37  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

بليغــة، ومنهــم: محمــد ابــراش، وموفــق عــروق، وشــادي 
موســى، وعثمــان أبــو خــرج، وياســر ربايعــة، ووائــل أبــو 

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

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

ويكــون قريبــا مــن املستشــفيات.

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

ــرف. غ

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

ــجانني. الّس

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

ــى. مرض

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

ــجون.38 ــام الس ــى أقس ــول إل الدخ

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

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

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

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

ــا. ــرا فيه ــارا كبي ــت دم ــا وخلف محتوياته

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

ومطبعــة تفعيــل، ومطبعــة النهضــة.

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

ــرأ. ــة، واق والرؤي

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

.2021/6/9

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

ــا. ــتيالء عليه ــة واالس ــدات املطبع ــير مع وتكس

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

بـ115 ألــف دوالر.

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

ــة. ــم اإلعالمي ومنابره

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

ومالحقتهــا قانونيــا.39

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

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

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

ــة.40 ــليمان كعابن ــد س محم

الســلطات اإلســرائيلية تهــدم قريــة العراقيب 
191 للمرة 

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

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

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

ــا. ــرائيلية به ــة اإلس احلكوم

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

ــوت. ــات هــدم واســعة للبي عملي

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

بدعــوى البنــاء دون ترخيــص.41

اجلمعة 2021/8/6

ســجن  أســرى  أوســاط  فــي  شــديد  توتــر 
عســقان رفضــاً لظــروف االعتقــال والتنكيــل 

املتصاعــد

أكـّـد نــادي األســير، أن حالــة مــن التوتر الشــديد تســود 

39  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

40  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

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

ــم. ــي بحّقه ــال الطب ــة اإلهم سياس

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

ــرو. ــدوح عم ــة، ومم خوص

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

مــن املستشــفيات.

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

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

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

ــجانني. الّس

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

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

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

ــة.42 احتجاجي

السبت 2021/8/7

واستشهد الساقي

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

ــالل. ــوات االحت ــع ق ــح م ــل صبي جب

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

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

ــح. صبي

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

أحسســت بشــيء يهزنــي مــن الداخــل”.

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

ــاه”. ــع املي فــي توزي

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

الشــهيد عليهــا، وقلــم حبــر ”.

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

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

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

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

استشــهاده.

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

ــن ازري”. ــد م ــني ويش يواس

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

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

أصيــب املئــات مــن املواطنــني برصــاص االحتــالل.43

األحد 2021/8/8

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

مركبــة جنــوب جنــن

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

قلقيليــة. شــمال 

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

43  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــوب«. ــل احلب ــا مبحاصي لزراعته

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

ــزون«. ــلة وع ــاس وعس إلي

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

ــمس(«. ــت الش ــكان حت ــهير )م الش

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

ــة«. ــة الغربي الضف

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

مركبتــه واحتجزوهــا.

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

ــا. ــه، واحتجزوه مركبت

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

فــي املنطقــة.

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

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

ــة. ــي احملتل ــي األراض ف

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

ــدة. ــس للبل ــارع الرئي الش

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

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

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

االثنن 2021/8/9 

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

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

ــة. ــات الضف ــن محافظ ــدد م ع

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

ــس. نابل

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

ــوض. برض

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

44  جريدة األيام

شــرق طوبــاس.

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

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

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

ــاس. ــرق طوب ش

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

ــالل. مشــددة مــن قــوات االحت

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

باحاتــه، وأدوا صلــوات تلموديــة فــي املــكان45.

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

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

ــطينيني. ــد الفلس ــري ض العنص

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

النضــال مــن أجــل حريــة  فلســطني”.

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

ــطيني”. ــرر الفلس ــل التح أج

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

البغيــض »املــوت للعــرب«.

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

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

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

ــرائيل. ــي إس ف

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

ــري. ــل عنص فص

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

ديارهــم«. إلــى  العــودة  فــي  الفلســطينيني 

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

ــة. ــرائيلية عالني ــة اإلس ــدون الدول ينتق

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

ــر. ــر املصي وتقري

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

46  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

”وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي وســائل 
اإلســرائيلية اإلعــالم 

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

.7.8.2021

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

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

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

ــروا«: ــى »األون وعل

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

ــس«. أم

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

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

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

كل ســنتني«.

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

ــادوم«. س

رصد »السوشال ميديا«

»فيسبوك«

ايلي كوهن – عضو برملان عن الليكود

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

علــى دعمهمــا؟

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

ــون؟ ــاذا يهاب ــفوية. م الش

حكومة بينيت – حكومة خطيرة إلسرائيل.

»فيسبوك«

أوفير سوفر – عضو برملان عن الليكود

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

مــخ الــذي قتــل موشــي متــام.

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

للكنيســت.

دم اليهودي ليس مباح.

»فيسبوك«

ماي جوالن – عضو برملان عن الليكود

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

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

»فيسبوك«

ايتمار بــن جفيــر – عضــو برملــان عــن الصهيونيــة 
ــة الديني

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

حتــى املــوت.

»فيسبوك«

ايتمار بــن جفيــر – عضــو برملــان عــن الصهيونيــة 
ــة الديني

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

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

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

ــع. ــا فــي األنهــر والينابي لن

رصد القنوات

املصدر: موقع كسر الصمت

شهادة اجلندي املسرح منرود غوطسمان

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

ــم. ــم ومحاكمته باعتقاله

املصدر: القناة 13

برنامج: املصدر )القناصون ينكشفون(

املقدمة:

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

ــل.47 الفاص

13 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام

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

شــرعوا بإضرابــات مســاندة علــى دفعــات.

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

»النقــب الصحــراوي”.

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

ــم اإلدارّي. ــقف اعتقاله س

واألسرى املضربون هم:

ــي  ــدة بن ــن بل ــا( م ــدات )40 عاًم ــالم زي ــير س 1- األس
نعيــم/ اخلليــل، مضــرب لليــوم )29(، معتقــل منــذ 22 

47  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــن دون  ــه م ــة دخول ــى خلفي ــر 2020، عل ــباط/ فبراي ش
تصريــح ألراضــي الـــ48، وحكــم عليــه بالّســجن فــي 
حينــه أربعــة شــهور، وبعــد أن أمضــى مــدة االعتقــال، 
ــة  ــه خمس ــدر بحّق ــال اإلدارّي، وأص ــى االعتق ــه إل حّول
ــني 3 أشــهر وأربعــة أشــهر، وهــو  أوامــر، مدتهــا مــا ب
أســير ســابق أمضــى نحــو عامــني فــي ســجون 
ــات  ــاء والبن ــن األبن ــة م ــزوج وأب خلمس ــالل، مت االحت
ــع  ــا، وأصغرهــم أرب ــغ مــن العمــر 17 عاًم أكبرهــم يبل

ــف. ــنوات ونص س

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

ــال إدارّي. ــر اعتق أوام

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

الوحيــد يبلــغ مــن العمــر شــهرا واحــدا.

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

ــون”. »رمي

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

فــي الصــدر.

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

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

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

ــاء والبنــات. مــن األبن

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

أســير معتقــل منــذ شــهر آذار املنصــرم.

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

ــه اإلداري. اعتقال

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

الذيــن شــاركوا فــي اإلضــراب اجلماعــي عــام 2017.

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

تعرضــت لالعتقــال.

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

ــاء. ــن األبن ــة م ــزوج وأب ألربع مت

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

2001، وهــو محكــوم بالّســجن مــدى احليــاة.

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

السياســة.

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

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

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

كاملــة.48

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

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

ــخصية. ــم الش مبقتنياته

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

ــالت. ــجون واملعتق الس

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

ــديدة.49 ش

48  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

49  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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 المجلد التاسع والعشرين

الثاثاء 2021/8/10 

الصفــدي: ال بديــل حلــل الدولتــن الذي يجســد 
الدولة الفلســطينية املســتقلة

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

العربيــة وفــق بيــان للخارجيــة األردنيــة.

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

الشــامل والعاديــل والدائــم.

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

ــة. ــي للوكال ــذي يقدمــه االحتــاد األوروب ــر ال الكبي

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

ــلمية. الس

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

ــي رام اهلل. ــي ف ــاض املالك ري

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

ــات. ــة املفاوض ــى طاول ــني إل ــادة الطرف إع

تطالــب  مينيابولــس  مدينــة  فــي  تظاهــرة 
إلســرائيل األميركــي  الدعــم  بوقــف 

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

العنصــري فــي إســرائيل.

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

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

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

اللوبــي اإلســرائيلي يتهــم رشــيدة طليــب 
مبعــاداة الســامية

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

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

واضافــت أن »البنيــة التــي نعيــش حتــت وطأتهــا اآلن مت 
تصميمهــا مــن قبــل أولئــك الذيــن يســتغلون البقيــة 
منــا لتحقيــق أرباحهــم اخلاصــة، أقــول دائمــاً للنــاس، 
انتــم تعلمــون أننــي ال أهتــم إذا كانــت القضيــة تتعلق 
بحقــوق اإلنســان العامليــة وكفاحنــا لتحرير فلســطني، 
أو صــد أولئــك الذيــن ال يؤمنــون باحلــد األدنــى لألجــور، 
ــق  ــم احل ــاس لديه ــدون أن الن ــن يعتق ــك الذي أو أولئ

50  جريدة األيام
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ــا أقــول لهــؤالء األشــخاص  ــة الصحيــة وأن فــي الرعاي
ــإن  ــه، ف ــرت خلف ــتار ونظ ــت الس ــهم، إذا فتح أنفس
ــم  ــال، ونع ــبون امل ــن يكس ــم م ــخاص ه ــس األش نف
ــا  ــخص م ــاك بش ــة هن ــن العنصري ــك م ــون ذل يفعل

ــال«.  ــب امل يكس

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

البشــر أدوات مــن أجــل احلفــاظ علــى هــذه األربــاح.

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

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

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

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

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

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

ــطيني.51 الفلس

51  جريدة األيام

تهويــدي  مشــروع  بتنفيــذ  يبــدأ  االحتــال 
هــدم  حملــة  اإلبراهيمــي  احلــرم  مبحيــط 
واســعة فــي يعبــد وعمليــات جتريــف فــي 

كيســان أراضــي 

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

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

ــل. ــي اخللي ف

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

ــدي. ــروع التهوي املش

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

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

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

ــرض. ــذات الغ ــد ل مصع

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

ــي. ــجد اإلبراهيم ــي املس ف

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

ــو. ــني نتنياه بنيام

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

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

ــاق. ــاالت اختن ــني بح املواطن

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

ــاه. ــزان مي وخ

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

ــني. ــة جن ــي محافظ ف

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

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

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

احملتلــة باألراضــي 

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

ــرقية. الش

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

اخلطــة فــي األيــام املقبلــة، رمبــا فــي 19 آب اجلــاري.

ــل أن  ــن احملتم ــام«: »م ــل »األي ــر وص ــي تقري ــت ف وقال
ــتوطنات  ــر للمس ــيع كبي ــى توس ــوة إل ــول اخلط تتح
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فــي األراضــي احملتلــة والقــدس الشــرقية، كمــا أنــه فــي 
القــدس الشــرقية هنــاك خطــر طــرد مئــات ورمبــا آالف 
ــراءات  ــرار اإلج ــى غ ــم، عل ــن منازله ــطينيني م الفلس
ــلوان”. ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــام ف ــذه األي ــري ه ــي جت الت

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

جــراح وســلوان، وتوســيع املســتوطنات”.

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

ــتيطان”. ــالل واالس ــق االحت لتعمي

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

بيروقراطيــة وقانونيــة مناســبة”.

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

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

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

ــرة”. كبي

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

فلســطينية.

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

فــي الضفــة الغربيــة قبــل عــام 1948”.

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

املســتوطنات”.

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

الصنــدوق القومــي اليهــودي قبــل عــام 1948”.

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

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

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

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

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

ــالل اإلســرائيلي. ــي فــي ســجون االحت التوال

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

االحتــالل بحقــه حكمــا بالســجن ملــدة 17 عامــا.54

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

لفلســطينين ا

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

مــن حصــار علــى قطــاع غــزة.

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

ــن. ــس األم ــدة ومجل ــن األمم املتح ع

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

53  جريدة األيام

54  صحيفة الحياة الجديدة
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واإلنســانية.55

األربعاء 2021/8/11 

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

إلفشــاله باملســجد  لاعتــكاف 

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

وأوقافهــم«.56 

البيــت األبيــض يؤكــد مجــدداً دعمــه الكامــل 
إلســرائيل

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

ــا. ــان أمنه ــض بضم األبي

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

ــات املتحــدة بحــل  ــزام الوالي ــس »الت كمــا أكــدت هاري
55  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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ــز  ــطيني، وتعزي ــرائيلي الفلس ــراع اإلس ــني للص الدولت
احلريــة واألمــن والكرامــة وإتاحــة الفرصــة للنــاس مــن 
كال اجلانبــني، وفقــاً ملــا جــاء فــي بيــان البيــت األبيــض. 

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

األوسط.57

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

اإلبراهيمــي

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

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

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

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

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

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

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

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

حسن« شرق البلدة، بطول كيلومتر. 

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

البلدية سعيد أبو حارثية. 

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

ــيكل ــف ش ــة 650 أل بقيم

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

السكاني فيها. 

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

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

سليمان صالح. 

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

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

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

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

يتسنى معرفة حالتها الصحية. 

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

»يتسهار«، ومت إطالق النار صوبها واعتقالها. 

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

برقني، جنوب غربي جنني. 

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

إصابات باالختناق. 

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

قود. 

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

املواطنني لعملية اقتحام. 

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

اعتقاله. 

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

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

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

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

. طنني للمســتو

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

هســتيري.

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

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

مــن مســاحة الضفــة.

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

ــان. ــان علي ــرائيلية غس اإلس

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

ــا بيــت حلــم(. ــة زكري وخرب

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

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

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

وأضــاف الهدمــي إن »تصاعــد عمليات الهــدم، ترافق مع 
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زيــادة مخاطــر إخــالء مئــات الفلســطينيني مــن منــازل 
يقيمــون فيهــا منــذ عقــود طويلــة فــي حــي الشــيخ 
 جــراح وبلــدة ســلوان لصالح مســتوطنني إســرائيليني”.

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

وتشــيلي  االرجنتــني  ســفراء  الهدمــي  واســتقبل 
واملكســيك. واالكــوادور  وفنزويــال   والبرازيــل 

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

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

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

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

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

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

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

احتجاجيــة

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

ــوار. احل

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

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

ورفضــوا حــوار اإلدارة.

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

ــامهم. أقس

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

االعتقــال اإلداري.

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

ملطلبهــم املتمثــل بإنهــاء اعتقالهــم اإلدارّي.61

هيئــة األســرى: أطفــال قصــر يواجهــون ظــروف الزنازين 
القاســية بكل بســالة 

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

ــم. ــق معه ــم والتحقي توقيفه

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

واحــدة ولدقائــق معــدودة.

وأضــاف ان األبــراش مــن حديــد مهتــرئ وال توجــد عليها 
فرشــات، وهنــاك بطانيات متســخة يفترشــها االســرى 
علــى البــرش لكــي ينامــوا عليهــا، فالوضــع مــزر فــي 
معتقــل عصيــون، لذلــك قــرر مصلــح هــو ومجموعــة 
ــام  ــن الطع ــوح ع ــراب مفت ــوض إض ــبال خ ــن األش م

61  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــجن  ــى س ــم ال ــو نقله ــم وه ــق مطلبه ــى حتقي حت
ــدو«. »مج

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

محاميــة الهيئــة التــي قامــت بزيارتــه.

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

ــير.62 أس

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

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

علــى اعتقالهــم اإلداري.

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

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

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

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

ــي ــاد اإلفريق االحت

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

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

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

ــان: ــي البي ــاء ف ــطينية، وج الفلس

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

ــي.  ــاد اإلفريق ــة باالحت املعني

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

ــادئ(.  ــة املب ــادة الرابع امل

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

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

الثامــن مــن املــادة الثالثــة، األهــداف(. 

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

الفلســطينية. 

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

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

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

ــطيني. ــم الفلس ــق التعلي ــك ح وتنته

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

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

املدرســية. املبانــي 

64  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

524

 المجلد التاسع والعشرين

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

ــني.  ــكريني متواصل ــار عس ــف وحص قص

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

معاجلــة امليــاه واملنــازل.

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

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

ــرائيلية. ــة اإلس ــل احلكوم ــن قب م

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

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

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

ــورك.   ــة نيوي ــي مدين ــم ف والتعلي

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

ميشــا بورتر. نيويــورك 

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

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

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

السياســية.

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

ــرة.65 ــرائيلية األخي ــرب االس احل

اخلميس 2021/8/12  

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

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

ــرب. ح

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

ــالل خــالل ســنة واحــدة. نفذهــا االحت

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

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

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

65  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــتخدم كذريع ــات« يس ــى »تدريب ــة إل ــى أن احلاج عل
ــي«. ــر الدميغراف ــذ التغيي ــل تنفي ــن أج ــط م فق

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

ــت.  ــي بلين ــة، تول ــرائيلي للمنظم اإلس

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

ــكل 100 شــابة.  1.5 شــباب ذكــور ل

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

ــي.66  ــى التوال عل

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

وقــع مثقفــون وكتــاب أفارقــة علــى بيــان يرفــض، قبول 
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إســرائيل بصفــة عضــو مراقــب فــي االحتــاد اإلفريقي.

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

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

ــطينية. الفلس

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

ــة باالحتــاد اإلفريقــي.67 ــا املعني ــات العلي الهيئ

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

»عشــوائية«

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

ــرائيلي. ــؤول إس ــن مس ــرائيلية ع إس

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

فلســطينية، مســاء أمــس.

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

احلاليــة.

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

ــني. ــل الدولت ــرص ح ــوض ف ــة تق أحادي

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

ــهر. ــن 7 أش م

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

ــتوطنات«. ــي املس ــاء ف للبن

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

ــة«. معزول

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

ــاً«. ــيجتمع قريب س

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

ــي«. الطبيع

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

ــة«. صعوب

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

مواجهــة حــول هــذا املوضــوع«.

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

ــد ســيثير معارضــة شــديدة مــن الســلطة  بنــاء جدي
الفلســطينية«.

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

آي إيــه«، وليــام بيرنــز.

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

ــا. ــة زكري وخرب

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

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

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

ــس«. ــي غانت ــرائيلي، بين ــش اإلس اجلي

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

ــص«. أو مرخ

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

. لفلســطينية ا

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

االســتيطاني مبختلــف الســبل.

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

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

ــة«. ــة الغربي الضف

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

ــات. ــى املعون ــاد عل ــادة االعتم وزي

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

الفلســطيني فــي مناطــق »ج«.68

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

صحيــة قاســية

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

ــم. ــتهتار بحياته واالس

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

ــت. ــم الوق ــاً معظ ــه نائم تبقي

فــي حــني يعانــي األســير ماجــد جــرار )42 عامــاً( مــن 
مدينــة طولكــرم، منــذ أكثــر مــن ســنة مــن آالم حــادة 
وانتفــاخ باحللــق، وقــد مت تزويــده مبضــادات حيويــة 

68  جريدة األيام

بعيــادة املعتقــل لكــن دون فائــدة، ونتيجــة لاللتهابــات 
ــرزالي«  ــفى »ب ــراً ملش ــه مؤخ ــق مت حتويل ــررة باحلل املتك
ــار  ــا زال بانتظ ــق، وم ــة للحل ــراء خزع ــرائيلي إلج اإلس
ــاً  ــرار أيض ــتكي ج ــه، ويش ــخيص وضع ــة لتش النتيج
ــادة  ــده بعي ــد مت تزوي ــده وق ــور بجل ــات وبث ــن التهاب م
الســجن بــدواء لكــن الــدواء أثــر علــى وظيفــة الكبــد 
ــه. ــب حلالت ــالج املناس ــدمي الع ــار تق ــو بانتظ ــه، وه لدي

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

ــه.69 لوضع

الرئاســة ترفــض وتديــن مشــاريع التوســع 
األراضــي  فــي  اجلديــدة  االســتيطاني 

لفلســطينية ا

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

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض وباق

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

ــة. ــطينية كاف ــي الفلس ــي األراض ــتيطان ف االس

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

ــب. ــة اجلان ــراءات أحادي ــتيطان ولإلج لالس

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

ــني. ــني الطرف ــة ب ــاء الثق ــراءات بن إج

وجــددت الرئاســة التأكيد، علــى أن االســتيطان جميعه 

69  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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غيــر شــرعي وإلــى زوال، ولــن يتــم الســماح بشــرعنة 
ــة،  ــاء اســتيطاني فــي األرض الفلســطينية احملتل أي بن
مشــددة علــى ان الســالم واالمــن احلقيقيــني مرتبطــان 
مبــدى االلتــزام باالتفاقيــات والشــرعيات الدوليــة كافــة.

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

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

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

ــدن باي

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

ــؤر االســتيطانية العشــوائية. ــك الب مبــا فــي ذل

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

70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــا. ــا ألصحابه ملكيته

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

االحتال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

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

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

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

بعــد أن داهمــت منزلهمــا، فــي مدينــة طوبــاس.

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

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

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

ــدة يطــا. الفــوار، وعبــد اهلل يوســف شــريتح مــن بل

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

ــد. ــكر اجلدي عس

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

ــم.72 ــت حل ــط بي وس

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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أسير من عرابة يدخل عامه الـ81 في األسر

دخــل األســير محمــد فتحــي ذيــب عيــوش )45 عامــا( 
مــن بلــدة عرابــة جنــوب جنــني، اليــوم اخلميــس، عامــه 

الـــ18 فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

وذكــر مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور، 
ــم  ــذ 2004/8/12، وحك ــل من ــوش معتق ــير عي أن األس

ــاة. ــه بالســجن مــدى احلي علي

ــوش،  ــير عي ــال األس ــن اعتق ــهر م ــة أش ــد أربع وبع
ــه  ــه، كمــا توفيــت والدت هدمــت قــوات االحتــالل منزل
ــت  ــا كان ــه كونه ــن زيات ــن م ــام 2007، دون ان تتمك ع

ــام 73.2015 ــده ع ــي وال ــا توف ــدة، كم مقع

ــعار  ــي ألس ــم القياس ــر الرق ــاع مؤش ــاء: ارتف اإلحص
ــوز ــهر مت ــالل ش ــتهلك خ املس

ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
ــوز  ــهر مت ــالل ش ــبته 0.13% خ ــاً نس ــطني ارتفاع فلس
ــع %0.77  ــران 2021، بواق ــهر حزي ــع ش ــة م 2021 مقارن
فــي قطــاع غــزة، وبارتفــاع طفيــف نســبته 0.03% فــي 
القــدس، فــي حــني ســجل الرقــم القياســي انخفاضــاً 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــداره 0.06% ف ــاً مق طفيف

ــطني،  ــي فلس ــعار ف ــاع األس ــي الرتف ــبب الرئيس الس
وفــق تقريــر للجهــاز املركــزي لإلحصــاء اليــوم اخلميــس، 
يرجــع بشــكل أساســي الرتفــاع أســعار البطاطــا 
ــبة  ــة بنس ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 7.61%، وأس بنس
ــردة أو  ــة أو مب ــة طازج ــماك احلي ــعار األس 4.48%، وأس
ــة  ــروات اجملفف ــعار اخلض ــبة 3.50%، وأس ــدة بنس مجم
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 1.31%، عل بنس
البيــض مبقــدار 3.17%، وأســعار الدجــاج الطــازج مبقــدار 

.%1.47

ــط؛  ــغ باملتوس ــة لتبل ــلع اآلتي ــعار الس ــت أس وارتفع
البطاطــا، والبصــل اجلــاف 3 شــيقل/1كغم لــكل منها، 

ــيقل/1كغم. ــون 4 ش ــيقل/1كغم، والليم ــوز 5 ش وامل

ــع  ــوز 2021 م ــهر مت ــالل ش ــعار خ ــة األس ــد مقارن وعن
ــات إلــى ارتفــاع الرقــم  شــهر متــوز 2020، تشــير البيان
القياســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطني بنســبة 
ــع 2.71% فــي القــدس J1*، وبنســبة %2.24  2.28%، بواق
فــي قطــاع غــزة، وبنســبة 2.21% فــي الضفــة الغربيــة.

ــى  ــتهلك عل ــعار املس ــي ألس ــم القياس الرق
مســتوى املناطــق الفلســطينية

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
قطــاع غــزة ارتفاعــاً نســبته 0.77% خــالل شــهر متــوز 
2021 مقارنــة مــع شــهر حزيــران 2021، وذلــك نتيجــة 
ــعار  ــبة 18.02%، وأس ــا بنس ــعار البطاط ــاع أس الرتف
اخلضــروات اجملففــة بنســبة 9.26%، وأســعار األســماك 
احليــة طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة بنســبة %8.93، 
وأســعار اخلضــروات الطازجــة بنســبة 5.53%، وأســعار 
ــة  ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 3.87%، وأس ــض بنس البي
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 2.50%، عل بنس
اللحــوم الطازجــة مبقــدار 1.75%، وأســعار الزيــوت 

ــدار %1.34. ــة مبق النباتي

ــاع  ــي قط ــاً ف ــة ارتفاع ــلع اآلتي ــعار الس ــجلت أس س
غــزة لتبلــغ باملتوســط؛ البطاطــا، وبنــدورة بيــوت 
ــكل  ــيقل/1كغم ل ــاف 2 ش ــل اجل ــتيكية، والبص بالس
منهــا، واملــوز 4 شــيقل/1كغم، والفاصوليــاء اخلضــراء 5 

شــيقل/1كغم، والبيــض 10 شــيقل/2كغم.

كمــا ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
القــدس، ارتفاعــاً طفيفــاً نســبته 0.03% خــالل شــهر 
ــك  ــران 2021، وذل ــهر حزي ــع ش ــة م ــوز 2021 مقارن مت
نتيجــة الرتفــاع أســعار البطاطــا بنســبة %12.47، 
كوقــود  املســتخدمة  الســائلة  احملروقــات  وأســعار 
للســيارات »الديــزل« بنســبة 6.48%، وأســعار الفواكــه 
الطازجــة بنســبة 3.21%، وأســعار اخلضــروات اجملففــة 
ــبة  ــة بنس ــروات الطازج ــعار اخلض ــبة 2.46%، وأس بنس

ــبة %0.99. ــض بنس ــعار البي 1.82%، وأس

 *J1 ســجلت أســعار الســلع اآلتية ارتفاعــاً فــي القدس
ــوز  ــيقل/1كغم، وامل ــا 4 ش ــط؛ البطاط ــغ باملتوس لتبل
6 شــيقل/1كغم، والبصــل اجلــاف 3 شــيقل/1كغم، 
ــار  ــيقل/1كغم، واخلي ــم 11 ش ــر احلج ــا صغي والكوس
 25 والبيــض  شــيقل/1كغم،   7 بالســتيكية  بيــوت 

شــيقل/2كغم.

ــتهلك  ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق ــا س بينم
فــي الضفــة الغربيــة انخفاضــاً طفيفــاً مقــداره 
0.06% خــالل شــهر متــوز 2021 مقارنــة مــع شــهر 
ــران 2021، نتــج هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســية  حزي
عــن انخفــاض أســعار البيــض مبقــدار 7.74%، وأســعار 
اخلضــروات اجملففــة مبقــدار 5.56%، وأســعار الدجــاج 
ــة  ــروات الطازج ــعار اخلض ــدار 2.25%، وأس ــازج مبق الط
أســعار  ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى   ،%1.79 مبقــدار 
ــا  ــعار البطاط ــبة 5.52%، وأس ــة بنس ــه الطازج الفواك

بنســبة %2.57.

انخفضــت أســعار الســلع اآلتيــة فــي الضفــة الغربيــة 
لتبلــغ باملتوســط؛ البيــض 13 شــيقل/2كغم، والدجــاج 
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 4 بالســتيكية  بيــوت  وبنــدورة  شــيقل/1كغم،   13
شــيقل/1كغم، علــى الرغــم مــن ارتفــاع اســعار 
الســلع اآلتيــة لتبلــغ باملتوســط؛ املوز 6 شــيقل/1كغم، 
والبطاطــا، والبصــل اجلــاف 3 شــيقل/1كغم لــكل 

ــا.74 منه

محكمــة االحتــالل تقــدم الئحــة اتهــام ضــد أشــخاص 
بينهــم فلســطينيون بتهمــة محاولــة تهريب أســلحة 

االردن من 

قدمــت محكمــة االحتــالل لوائــح اتهــام بحــق اربعــة 
مواطنــني بتهمــة محاولــة تهريــب أســلحة قبــل 
شــهرين من األردن إلى إســرائيل، شــملت 9 مسدســات، 

.M16 ــوع ــن ن ــاش م ــيكنكوف ورش ــة كالش وبندقي

ــإن املتهمــني بينهــم أربعــة  ــالل ف ووفقــا جليــش االحت
فلســطينيني وفــي إطــار عمليــات متشــيط زعــم 
اجليــش أنــه مت الكشــف عــن شــبكة فاعلــة فــي تهريب 
ــاد  ــلحة وعت ــادرة أس ــط ومص ــا مت ضب ــلحة، كم األس
ــتخدمت  ــيارات اس ــوال وس ــى أم ــة إل ــكري إضاف عس

ــب.75 ــات التهري ــار عملي ــي إط ف

بينيــت: عــدم قــدرة إســرائيل علــى شــراء 
صواريــخ للقبــة احلديديــة أمــر خطيــر

أكــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينــت أن عــدم 
قــدرة إســرائيل علــى شــراء صواريــخ ملنظومــة »القبــة 

احلديديــة« للدفــاع اجلــوي أمــر خطيــر.

وقــال بينيــت فــي تصريــح إنــه »يبــذل قصــارى جهــده 
ــا،  ــروس كورون ــن في ــدة م ــة اجلدي ــى املوج ــب عل للتغل
دون فــرض قيــود مــن شــأنها اإلضــرار باالقتصــاد 

اإلســرائيلي”.

ــا  ــب من ــا يتطل ــور دلت ــد متح ــباق ض ــاف أن »الس وأض
ــر خطــورة فــي املستشــفيات،  االســتعداد ملرضــى أكث
ــم  ــة التطعي ــي حمل ــت وتعط ــب الوق ــى نكس وحت

ــا”. نتائجه

وأردف قولــه: »القلــب يعتصــر ملشــاهدة عائــالت تفقــد 
أعزاءهــا بســبب جائحــة كورونــا، ولكــن فقــدان صاحب 
مصلحــة جتاريــة مصلحتــه أيضــا مؤلــم، وعــدم قــدرة 
ــا  ــة أيض ــة احلديدي ــخ للقب ــراء صواري ــى ش ــة عل الدول

أمــر خطيــر”.76

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

75  وكالة معاً اإلخبارية

76  وكالة معاً اإلخبارية

ــاب  ــر ب ــاء جس ــرية لبن ــة س ــدر مناقص ــرائيل تص اس
ــة املغارب

أحرنــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  العبريــة 
. املغاربــة  جســر  ببنــاء  الشــروع   تعتــزم 

ــاء  ــة بن ــوا ملناقص ــن تقدم ــني الذي ــت أن املقاول واضاف
جســر بــاب املغاربــة، املوصــل بــني باحــة حائــط البــراق 
ــوات  ــام ق ــتخدم القتح ــى، ويس ــجد األقص ــى املس إل
شــرطة االحتــالل واملســتوطنني لباحــات املســجد 
ــري  ــد س ــى بن ــوا عل ــرة، وقّع ــة الصخ ــى وقب األقص

ــر. ــاء اجلس ــال بن ــوص أعم بخص

ــى  ــاظ عل ــد باحلف ــري، ” أتعه ــد الس ــي البن ــاء ف وج
ســرية كاملــة ومطلقــة للمعلومــات، وكل مــا يتعلــق 
أو ينبــع منهــا، وعــدم نشــر وعــدم كشــف بــأي طريقــة 
ــرة  ــك لفت ــة وكل ذل ــخص أو هيئ ــام أي ش ــت أم كان
غيــر محــدودة”، وأصــدر املناقصــة ”صنــدوق تــراث 
حائــط املبكــى”، املســؤول عــن حائــط البــراق، مــن قبــل 

ــرائيلية. ــة اإلس ــس احلكوم ــب رئي مكت

ــق  ــرب 48 ان امللح ــع ع ــا ملوق ــة وفق ــت الصحيف وقال
”ح” فــي املناقصــة، نــص علــى االلتــزام باحلفــاظ علــى 
ســرية املناقصــة كلهــا. وكُشــف الشــهر املاضــي عــن 
أن اجلســر املوجــود حاليــا خطيــر وآيــل للســقوط، وبعد 
ــى  ــجد األقص ــتوطنني، املس ــم آالف املس ــك، اقتح ذل

وباحاتــه مــن خــالل اجلســر.

ويقــع اجلســر فــوق موقــع فــي باحــة البــراق، مخصــص 
لصــالة النســاء اليهوديــات، وبحســب الصحيفــة، 
يتوقــع أن يصــل مليــون مســتوطن إلــى باحــة البــراق 
خــالل مــا يســمى عيــد شــهر الغفــران اليهــودي، الــذي 

بــدأ فــي 9 آب اجلــاري.77

املســتوطنون يحتجــون علــى تراخيــص البنــاء 
للفلســطينين

 ذكــرت قنــاة »كان« العبريــة، اليــوم اخلميــس، أن مجلس 
ــة فــي  ــة املاضي ــأم الليل املســتوطنات اإلســرائيلية الت
ــى  ــة احلكومــة املصادقــة عل ــة عقــب ني جلســة طارئ
 خطــط بناء للفلســطينيني فــي املنطقــة املصنفة )ج(.

ــمح  ــل أن يُس ــس: »ال يُعق ــال اجملل ــاة، ق ــب القن وبحس
ــد  ــه جتمي ــم في ــت يت ــي وق ــاء ف ــطينيني بالبن للفلس
البنــاء لإلســرائيليني، معتبــرًا أن حكومــة تربــط البنــاء 
لإلســرائيليني بالبنــاء للفلســطينيني ال حــق لهــا فــي 

الوجــود.

77  وكالة معاً اإلخبارية 
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وقــال رئيــس اجمللــس احمللــي »بنيامــني«، يســرائيل 
ــدة  ــاء 14 وح ــى بن ــة عل ــت املصادق ــه مت ــس: إن غانت
ــل  ــي املقاب ــب، وف ــني 2000 طل ــن ب ــط م ــكنية فق س
ــطينيني. ــكنية للفلس ــدة س ــاء 1000 وح ــرار بن  مت إق

وأشــارت القنــاة العبريــة، إلــى أن مجلــس املســتوطنات 
ســُينظم ظهــر اليــوم مظاهــرة احتجاجيــة، وســيعقد 
جلســة لرؤســاء مجلــس املســتوطنات قبالــة مكتــب 

رئيــس احلكومــة نفتالــي بينــت.78

وكانــت صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« العبريــة، ذكــرت 
أمــس األربعــاء، أن وزيــر اجليــش اإلســرائيلي بينــي 
غانتــس وافــق علــى خطــة لبنــاء 1000 وحــدة ســكنية 
ــة. ــة الغربي ــة )ج( بالضف ــي املنطق ــطينيني ف للفلس

احملــرر  يعتقــل  االحتــال  61عامــا..  قضــى   
اإلفــراج عنــه مــن  بعــد ســاعات  حايقــة 

اقتحمــت قــوات االحتــالل، فجــر اليــوم اخلميــس، قريــة 
الشــيوخ شــمال اخلليــل وقامــت باعتقــال االســير احملرر 

حمــزة حاليقــة بعــد ســاعات مــن االفــراج عنــه.

يشــار الــى انــه مت االفــراج عــن االســير حمــزة حاليقــة 
يــوم امــس بعــد قضائــه 16 عامــا فــي ســجون 

االحتــالل.

ــدة  ــن بل ــة م ــت حاليق ــالل اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان
علــى   2005/8/12 بتاريــخ  اخلليــل،  قضــاء  شــيوخ 
خلفيــة عملــه املقــاوم فــي صفــوف كتائــب الشــهيد 

ــام. ــن القس ــز الدي ع

اعتقالــه جلــوالت  األســير حاليقــة عنــد  وتعــرض 
ــرات  ــاط مخاب ــد ضب ــى ي ــية عل ــق القاس ــن التحقي م
االحتــالل واحملققــني كمــا وتعــرض للعــزل والنقــل بــني 
العديــد مــن املعتقــالت قبــل أن يصــدر القــرار النهائــي 

ــا.79 ــدة 16 عام ــه مل باعتقال

اجتمــاع امريكــي إســرائيلي.. اســتئناف البناء 
ــاه  ــة جت ــوات إيجابي ــل خط ــتيطاني مقاب االس

الفلســطينين

اجتماعــات  فحــوى  إســرائيلية  مصــادر  كشــفت 
األمريكيــة فــي  اإلدارة  مســؤولني إســرائيليني مــع 

املاضــي. األســبوع  واشــنطن 

ــا  ــاق عليه ــت ومت االتف ــي بحث ــا الت ــرز القضاي وكان أب
ــة  ــي الضف ــتيطاني ف ــاء االس ــتئناف البن ــة اس قضي
الغربيــة مقابــل خطــوات إيجابيــة جتــاه الفلســطينيني 

78  وكالة معا االخبارية

79  وكالة معا االخبارية

ــري. ــال العب وفقــا ملوقــع وال

وضــم االجتمــاع مستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي 
وشــمريت مئيــر ، املستشــار السياســي لرئيــس الــوزراء 

اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت .

الرســالة  إن  كبــار  إســرائيليون  مســؤولون  قــال  و 
ــنجدد  ــت »س ــات كان ــك االجتماع ــي تل ــرائيلية ف اإلس
الترويــج خلطــط البنــاء فــي املســتوطنات ، لكننــا 

ســنفعل ذلــك بطريقــة مقيــدة ومعقولــة”.

ــس  ــد اجملل ــم ينعق ــة ، ل ــرة املاضي ــهر العش ــي األش ف
األعلــى للبنــاء االســتيطاني . ووفقــا ملوقــع والــال هــذا 
يعنــي جتميــًدا غيــر رســمي إلجــراءات التخطيــط 

ــتوطنات. ــي املس ــاء ف والبن

ــر مستشــارو بينيــت البيــت األبيــض ومســؤولي  وأخب
وزارة اخلارجيــة فــي واشــنطن أن جميــع القــرارات لتعزيز 
خطــط االســتيطان فــي املســتوطنات ســُتتخذ فقــط 
علــى أســاس احتياجــات النمــو الطبيعــي وليــس 
كجــزء مــن خطــوة تهــدف إلــى إثبــات احلقائــق علــى 

ــري. ــع العب ــا للموق األرض. وفق

وأوضحــوا أن البنــاء ســيتم بطريقــة ال جتعــل التوصــل 
ــرائيل  ــني إس ــتقبل ب ــي املس ــة ف ــوية دائم ــى تس إل

ــة. ــر صعوب ــطينيني أكث والفلس

ــع  ــات م ــي احملادث ــارك ف ــارز ش ــرائيلي ب ــؤول إس مس
األمريكيــني قــال »إدارة بايــدن تعلــم أننــا ســنبني فــي 
ــا  ــا ويعارضونه ــم ال يحبونه ــم أنه ــتوطنات. نعل املس
ــة  ــى مواجه ــل إل ــدان التوص ــني ال يري ــن كال اجلانب ، لك

ــة”. . ــذه القضي ــأن ه بش

ــاري  ــدن ومستش ــي إدارة باي ــار ف ــؤولون كب ــر مس أخب
ــراءات  ــرائيل إج ــذ إس ــون أن تتخ ــم يتوقع ــت أنه بيني
ــاعد  ــطينيني ، وتس ــاه الفلس ــى األرض جت ــة عل إيجابي
علــى اســتقرار االقتصــاد الفلســطيني وجتنــب حتــركات 
مثــل هــدم املنــازل وطــرد الفلســطينيني مــن منازلهــم 

ــدة غيــر قانونيــة. ــؤر اســتيطانية جدي وإنشــاء ب

كمــا أثــار األمريكيــون قضيــة عنــف املســتوطنني ضــد 
الفلســطينيني. وأشــار مســؤول إســرائيلي كبيــر إلــى 
أن مستشــاري بينيــت أوضحــوا أن توجيــه رئيــس الوزراء 
ــد  ــتوطنني ض ــداءات املس ــاح اعت ــح جم ــش كب للجي
ــل  ــى محم ــتؤخذ عل ــة س ــطينيني وأن القضي الفلس

اجلــد.

وأشــار مســؤولون إســرائيليون كبــار إلــى أنــه جــرت في 
األيــام األخيــرة مناقشــات بــني مكتــب بينــت ومكتــب 
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ــط  ــس تخطي ــمى مجل ــد مايس ــأن عق ــس بش غانت
اإلدارة املدنيــة. وتقــرر انعقــاده قبــل لقــاء بينــت وبايــدن 
ومــا هــو نطــاق خطــط البنــاء فــي املســتوطنات التــي 

يجــب املوافقــة عليهــا80.

اجلمعة 2021/8/13  

ســلطات االحتــال جتبــر مواطنــن مقدســين 
ــت  ــدة بي ــي بل ــازل ف ــة من ــدم خمس ــى ه عل

ــا حنين

أجبــرت ســلطات االحتــالل، أمــس، مواطنني مقدســيني 
ــا،  ــت حنين ــدة بي ــي بل ــازل ف ــة من ــدم خمس ــى ه عل

شــمال القــدس احملتلــة.

وقــال شــهود عيــان إن أفــراداً مــن عائلــة خضر، شــرعوا 
بهــدم خمســة منــازل فــي حــي األشــقرية ببلــدة بيــت 
ــة  ــاً لدفــع غرامــة مالي ــا، بجرافــات خاصــة، جتنب حنين
ــالل  ــة االحت ــت بلدي ــال أقدم ــي ح ــن، ف ــة الثم باهظ

علــى هدمهــا.

وأشــاروا إلــى أن املنــازل اخلمســة تعــود إلــى املقدســي 
ــه  ــذي يعيــش فيهــا مــع أبنائ عبــد املطلــب خضــر، ال

وزوجاتهــم.

االحتــالل  محكمــة  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
ــازل اخلمســة،  ــة وقــف هــدم املن ــب العائل رفضــت طل
قبــل أســبوع، وأجبرتهــم علــى إخالئهــا لصالــح 
ــي  ــم األرض، الت ــون ملكيته ــن يدع ــتوطنني، الذي املس

ــام 1962. ــذ الع ــازل، من ــا املن ــام عليه تق

ــدم  ــه ته ــاهد منازل ــب يش ــد املطل ــج عب ــس احل وجل
ــوف،  ــى الوق ــادر عل ــر ق ــات غي ــد أن ب ــي بع ــو يبك وه
ــي  ــة الت ــالل اجللس ــة خ ــة دماغي ــه بجلط ــر إصابت إث
ــح  ــه لصال ــالء أرض ــا إخ ــي خالله ــا القاض ــرر فيه ق

املســتوطنني.

ــا  ــد املطلــب: احلمــد هلل، نحــن صامــدون هن يقــول عب
وال شــيء ســيخرجنا مــن أرضنــا. 21 ســنة ونحــن 
نحــارب مــن أجلهــا، وســنحارب 21 ســنة أخــرى حتــى 

ــتعيدها. نس

ــن  ــم يك ــر: »ل ــالء خض ــاب ع ــال الش ــه، ق ــن جهت م
ــن  ــا، لك ــهالً علين ــة س ــا اخلمس ــدم منازلن ــار ه خي
أســهل علينــا مــن دخــول املســتوطنني إليهــا والعيــش 
فيهــا، قــرار اإلخــالء يهــدد األرض، لكــن نحــن ســنواصل 

ــس«. ــر نف ــى آخ ــا حت ــود حلمايته ــات والصم الثب

80  وكالة معا االخبارية

ــرداً  ــؤوي 25 ف ــازل، ت ــوا 5 من ــم هدم ــالء أنه ــح ع وأوض
ــال. ــى وأطف ــم مرض بينه

وقــال عــالء وهــو يشــير إلــى األنقــاض: »تزوجــت قبــل 
عــام، واليــوم أرى املنــزل حجــارة وركامــاً... تعــب العمــر 

راح بدقيقــة«.

ــة  ــش نكب ــوم نعي ــال: »الي ــد فق ــقيقه أحم ــا ش أم
ثالثــة.. تهجــر أجدادنــا مــن قريــة بئــر معــني... ثــم مــن 
ــن  ــر م ــر التهجي ــا خط ــوم يالحقن ــرف والي ــارة الش ح
أرضنــا التــي منتلــك أوراقهــا الثبوتيــة منذ خمســينيات 

القــرن املاضــي«.

ــنوات  ــالل الس ــم خ ــي احملاك ــا ف ــدأ صراعن ــاف: »ب وأض
ــت  ــة، تضمن ــن 12 جلس ــر م ــدت أكث ــة، وعق املاضي
ــن  ــات م ــأوراق وإثبات ــات ب ــالت ومطالب ــالت ومماط تأجي
إلــى متابعــات أخــرى كنــا  األردن وتركيــا، إضافــة 
نوفرهــا باســتمرار، حتــى أصــدرت احملكمــة قــرار إخــالء 
ــا  ــاألرض، فيم ــتوطنني ب ــات املس ــك مطالب ــاً بذل مثبت
ــا  ــذي تقدمن ــتئناف ال ــة االس ــة املركزي ــت احملكم رفض
بــه، أمــا العليــا فرفضــت حتــى النظــر بالقضيــة، أمــا 
ــدة  ــة واح ــت ورق ــد عرض ــتيطانية فق ــات االس اجلمعي
ــي  ــم ف ــاة كحقه ــا القض ــم واعتمده ــي كل احملاك ف
ــا«. ــي قدمناه ــق الت ــم بالوثائ ــم تهت ــا ل األرض، بينم

يذكــر أن خطــر اإلخــالء والســيطرة علــى منــازل عائلــة 
خضــر، لــم يتوقــف عنــد هــذا احلــد، فاجلمعيــات 
االســتيطانية تدعــي أيضــاً ملكيتهــا دومنــني فــي 
ــالء  ــرارات إخ ــة وق ــات قضائي ــلم بالغ ــة، وتس املنطق

ــكان. للس

ووفــق بيــان صــادر عــن وزارة شــؤون القــدس، أمــس، فــإن 
ــة العــام اجلــاري  ــذ بداي ســلطات االحتــالل هدمــت من

أكثــر مــن 81 مبنــى بالقــدس الشــرقية احملتلــة.

ــع  ــق م ــدم تراف ــات اله ــد عملي ــان إن تصاع ــال البي وق
زيــادة مخاطــر إخــالء مئــات الفلســطينيني مــن منــازل 
يقيمــون فيهــا منــذ عقــود طويلــة فــي الشــيخ جــراح 
ــح مســتوطنني، محــذراً مــن مخطــط  وســلوان لصال
ــدة  ــتان ببل ــي البس ــي ح ــازل ف ــرات املن ــدم عش له

ــلوان81. س

واعتقــاالت  إصابــات  االحتــالل:  انتهــاكات  تواصــل 
واســتهداف ملراكــب الصيــد ومســتوطنون يقتحمــون 

ــة ــع أثري مواق

واملســتوطنون،  اإلســرائيلي  االحتــال   واصــل 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــدوان عل ــة، الع ــوم اجلمع الي

81  جريدة األيام
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وممتلكاتــه، حيــث أصيــب العشــرات واعتقــل آخــرون 
خــال مواجهات فــي نابلــس، وجــراء قمــع مســيرات 
أيضــاً  شــهدت  التــي  واخلليــل،  قلقيليــة  فــي 
ــرم  ــي احل ــن ف ــى املصل ــال عل ــود االحت ــداء جن اعت
اإلبراهيمي، فيمــا اعتــدى مســتوطن علــى ســائق 
ــة  ــرات مواقع أثري ــم العش ــي واقتح ــة مقدس حافل

ــل.  ــمال اخللي ش

ــدوم  ــر ق ــن وكف ــت دج ــي بيتا  وبي ــون ف مصاب
ــل وبيــت حلــم واعتقــاالت فــي اخللي

املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــن   5 أصيــب 
باملطــاط، و24 اختناقــا نتيجــة استنشــاق الغــاز 
ــقوط،  ــراء الس ــن ج ــعة آخري ــوع، وتس ــيل للدم املس
ــي  ــات الت ــال املواجه ــرأس، خ ــاز بال ــة غ ــر بقنبل وآخ
اندلعــت فــي بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، عقــب قمــع 

ــح”. ــل صبي ــوب “جب ــت ص ــي انطلق ــيرة الت املس

ــي  ــي ف ــاص املطاط ــن بالرص ــب 5 مواطن ــا أصي كم
مواجهــات دارت مــع االحتــال، فــوق األراضــي املهــددة 
ــتيطاني،  ــع االس ــح التوس ــا لصال ــتياء عليه باالس

ــة بيــت دجــن شــرق نابلــس. بقري

ــاالت  ــن بح ــرات املواطن ــب عش ــياق، أصي ــي الس ف
ــة  ــيرة قري ــال مس ــوات االحت ــع ق ــب قم ــاق عق اختن
ــة، التــي تنظــم أســبوعيا  كفــر قــدوم شــرق قلقيلي
احتجاجــاً علــى االســتيطان، وللمطالبــة بإعــادة 
ــا. ــن 17 عام ــر م ــذ أكث ــق من ــة املغل ــل القري ــح مدخ فت

وفــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل، اعتقــل 5 مواطنن 
برضــوض  العشــرات  وأصيــب  أجنبــي،  ومتضامــن 
وباالختنــاق، خــال قمــع قــوات االحتــال املشــاركن 

ــتيطان. ــة االس ــبوعية ملناهض ــة األس بالوقف

املواطنــن  عشــرات  أصيــب  آخــر،  انتهــاك  وفــي 
باالختنــاق جــراء اعتــداء قــوات االحتــال اإلســرائيلي 
علــى املصلــن، فــي احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف 

مبدينــة اخلليــل.

مــن جانــب آخر، اعتقلــت قــوات االحتال اإلســرائيلي، 
الفتــى أدهــم محمــد أبــو ســرور )16 عامــا(، بعــد دهــم 
منــزل والــده وتفتيشــه فــي بلــدة الدوحــة غــرب بيــت 

. حلم

ــر  ــروح إث ــي بج ــة مقدس ــائق حافل ــة س  إصاب
ــه ــتوطن علي ــداء مس اعت

مــن  عامــا(   47( القــاق  محمــد  املواطــن  أصيــب 
ــة، بجــروح فــي الوجــه  ــدة ســلوان بالقــدس احملتل بل

والرقبــة، إثــر اعتــداء مســتوطن عليــه بالضــرب.

ــرب  ــه بالض ــدى علي ــتوطنا اعت ــاق، إن مس ــال الق وق
ــا. ــل عليه ــي يعم ــة الت ــه للحافل ــاء قيادت ــرح، أثن املب

مــن جانــب آخــر، اقتحــم عشــرات املســتوطنن، 
ــل،  ــمال اخللي ــر ش ــت أم ــدة بي ــي بل ــة ف ــع أثري مواق
ــش  ــة جي ــا، بحماي ــتفزازية فيه ــوالت اس ــذوا ج ونف

االحتــال اإلســرائيلي.

 بحريــة االحتــال تطلــق النــار صــوب مراكــب 
الصيــد قبالــة بحــر مدينــة غــزة

أطلقــت زوارق بحريــة االحتــال اإلســرائيلي، النــار 
ــتة  ــو س ــد نح ــى بع ــن عل ــب الصيادي ــوب مراك ص

ــزة. ــة غ ــر مدين ــة بح ــال قبال أمي

وأدى ذلــك إلــى إحلــاق أضــرار مبركــب صيــد علــى األقــل، 
فيمــا أجبــر الصيــادون علــى اخلــروج مــن البحر.82

بايــدن  إدارة  علــى  للضغــط  حملــة  واشــنطن: 
ســلوان فــي  املنــازل  هــدم  لوقــف  والكونغــرس 

ــاحة  ــى الس ــطينية عل ــات فلس ــف منظم ــق حتال أطل
ــة  ــى اإلدارة األميركي ــط عل ــة للضغ ــة، حمل األميركي
واعضــاء الكونغــرس ملنــع اســرائيل مــن هــدم 16 منــزال 

ــة. ــرقية احملتل ــي القدس الش ــلوان ف ــدة س ــي بل ف

مــن  اجلمعــة،  اليــوم  للمنظمــات  بيــان  وطالــب 
املؤسســات واملتضامنــني بتنفيــذ حملــة اتصــاالت مــع 
ــام  ــرس، والقي ــاء الكونغ ــة واعض ــة االميركي احلكوم
باحتجاجــات فــي الشــوارع للضغــط مــن اجــل وقــف 

ــدم. ــات اله عملي

وقــال البيــان: »نحــن علــى بعــد يومــني فقــط مــن 15 
آب )أغســطس(، التاريــخ الــذي ســينتهي فيــه جتميــد 
الهــدم بحــق 16 منــزالً فــي حــي البســتان فــي ســلوان«. 

ــادة  ــان »بالتظاهــر وباالتصــال الفــوري بقي ــب البي وطل
ــى  ــط عل ــم الضغ ــب منه ــي والطل ــزب الدميقراط احل

ــذه«. ــرد ه ــات الط ــف عملي ــرائيل لوق إس

اعضــاء  علــى  الضغــط  فــي  االســتمرار  وأكــد 
ــف  ــة، لوق ــم البرملاني ــاء عطلته ــى أثن ــرس حت الكونغ
ــي  ــم ف ــن منازله ــطينيني م ــر الفلس ــات تهجي عملي

القــدس الشــرقية.

ــى  ــى موقعــه عل ــف قســما خاصــا عل ــق التحال وأطل
شــبكة االنترنــت يشــمل معلومــات عــن ســلوان 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وعمليــات الهــدم وهواتــف اعضــاء الكونغــرس وعنواين 
ــول  ــراء ح ــح خب ــة ونصائ ــم احمللي ــم ومنازله مكاتبه
تنظيــم  التظاهــرات، اضافــة لنمــاذج حملــة اتصــاالت 
ــي.83 ــزب الدميقراط ــادة احل ــرس وقي ــاء الكونغ ــع اعض م

ــة  ــات أكادميي ــد مؤسس ــرائيلية ض ــة إس حمل
ــطيني ــق الفلس ــدة للح ــة مؤي أميركي

ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــرائيلية ف ــات إس ــنت منظم ش
ــة تســتهدف املؤسســات املؤسســات  ــة حمل األميركي
ــطيني. ــق الفلس ــدة للح ــة املؤي ــات األميركي واملنظم

ــد  ــل تصاع ــي ظ ــرائيلية ف ــة اإلس ــذه احلمل ــي ه وتأت
التأييــد للحــق الفلســطيني فــي اجلامعــات والكنائــس 
امليدانــي  النشــاط  وتزايــد  األميركيــة،  والشــركات 
األكادمييــني  بــني  الفلســطينية  للقضيــة  الداعــم 
ــة. ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ــرس ف ــاء الكونغ وأعض

ــوم  ــرائيلية، الي ــا« اإلس ــف معن ــة » ق ــت منظم ووجه
اجلمعــة، رســالة إلــى إدارات 3000 جامعــة وكليــة 
ــر  ــة التعبي ــد حري ــا بتقيي ــة تطالبه ــة أميركي تعليمي
وعــدم اســتخدام حســابات التواصــل االجتماعــي التــي 
حتمــل أســماء اجلامعــات فــي النشــاطات التــي تنتقــد 

ــرائيل. اس

 وقالــت رســالة املنظمــة شــبه احلكوميــة اإلســرائيلية 
ــماح  ــن الس ــف ع ــات التوق ــى اجلامع ــب عل ــه يج إن
باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي واملواقــع 
ــمية او  ــي الرس ــد االلكترون ــم البري ــة وقوائ االلكتروني
ــي اي  ــات ف ــة للجامع ــات التجاري ــل العالم ــي حتم الت

ــرائيل. ــض إلس ــاط مناه نش

وتســتهدف هــذه احلملــة وقــف النشــاط املؤيــد للحــق 
الفلســطيني للجامعــات عبــر فــرض قيــود علــى 

ــة. ــر االكادميي ــات التعبي حري

وجــاءت حملــة املنظمــة االســرائيلية عقب اصــدار 120 
دائــرة اكادمييــة جامعيــة اميركيــة مختصــة بدراســات 
ــل  ــة فص ــرائيل دول ــه اس ــرت في ــا اعتب ــدر« بيان »اجلن
عنصــري، وبعــد ان اصــدرت مئــات املنظمــات الطالبيــة 
ــي  ــرائيل ف ــم اس ــا جرائ ــت فيه ــات أدان ــة بيان اجلامعي

ــطينية.84 ــي الفلس االراض

17 منظمــة أميركيــة تديــن اتفــاق شــراكة بــني 
إســرائيلية وشــركات  تامبــا  مدينــة  مستشــفى 

ــذي  ــراكة ال ــاق الش ــة اتف ــة أميركي ــت 17 منظم أدان

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أبــرم بــني مستشــفى مدينــة تامبــا فــي واليــة فلوريــدا 
وشــركات إســرائيلية.

وأطلقــت املنظمــات فــي هذا الصــدد، فعاليــات متعددة 
منهــا تظاهــرات وحمــالت الكترونيــة، إضافــة لعريضــة 
أدان فيهــا العاملــون مبجــال الرعايــة الصحيــة وطلبــة 
وأعضــاء فــي اجملتمــع األميركــي، العــدوان اإلســرائيلي 

املتكــرر ضــد أبنــاء شــعبنا.

ودعــت العريضــة، األطبــاء واملمرضــني إلــى رفــض 
ــركات  ــع ش ــفى م ــه إدارة املستش ــذي وقعت ــاق ال االتف
إســرائيلية إلنشــاء »حلــول« متطــورة لعمــل األطبــاء، 
مشــيرة إلــى مواصلة إســرائيل حرمــان الفلســطينيني 
مــن الرعايــة األساســية، وعرقلــة الوصــول إلــى املــوارد، 
وقصــف البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة، والطــرق، 

فــي انتهــاك واضــح التفاقيــة جنيــف الرابعــة.

ونوهــت إلــى العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع 
ــث  ــا(، حي ــة )كورون ــة عاملي ــم جائح ــي خض ــزة، ف غ
قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية جميــع الطــرق املؤديــة 
إلــى مجمــع الشــفاء الطبــي، أكبــر مستشــفى 
مركــزي فــي غــزة، ونتيجــة لذلــك مت منــع عمــال 
ــكان. ــول للس ــن الوص ــعاف م ــات اإلس ــوارئ ومركب الط

وأضافــت العريضــة أن الغارات اإلســرائيلية اســتهدفت 
ــروق  ــات واحل ــالج اإلصاب ــدود لع ــال ح ــاء ب ــادة أطب عي
ــو  ــن أب ــور أمي ــل الدكت ــة لقت ــاألرض، إضاف ــوتها ب وس
العــوف، رئيــس الطــب الباطنــي فــي مجمــع الشــفاء، 
مــع أســرته، وتعــرض اخملتبــر الوحيــد لفيــروس »كورونا« 
اإلســرائيلية،  القنابــل  بســبب  ألضــرار  غــزة  فــي 
ــا. ــزة متام ــي غ ــات ف ــع الفحوص ــت جمي ــي توقف وبالتال

ــة  ــارات اجلوي ــبب الغ ــقق بس ــدم الش ــت: أدى ه وتابع
ــن  ــف مواط ــن 74 أل ــر م ــزوح أكث ــى ن ــرائيلية إل اإلس
اضطــروا إلــى الفــرار والتكــدس فــي مــدارس مختلفــة، 
الطبيــة  البروتوكــوالت  »األونــروا«  مرافــق  وجتــاوزت 

ــي. ــد االجتماع ــة للتباع املوضوع

ــام  ــت القي ــرائيل رفض ــى أن إس ــة إل ــارت العريض وأش
ــة جنيــف  ــالل مبوجــب اتفاقي مبســؤولياتها كقــوة احت
مستشــفى  يســتطيع  هــل  وتســاءلت:  الرابعــة، 
ــي  ــة ف ــوض بالصح ــن النه ــع ع ــام أن يداف ــا الع تامب
مجتمعــه، بينمــا يســتثمر فــي اإلبــادة اجلماعيــة 

وتشــريد الفلســطينيني احملاصريــن؟

ــركات  ــى الش ــرعية عل ــاء الش ــم وإضف ــت »إن دع وقال
اإلســرائيلية يعنــي دعــم االحتــالل اإلســرائيلي وســحق 

اآلالف مــن األرواح”.
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الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة  العريضــة،  وطالبــت 
واملؤسســات األكادمييــة األميركيــة والعاملــني فــي 
الرعايــة الصحيــة، مبنــح أعضــاء هيئــة التدريــس 
املؤسســات  فــي  والطلبــة  واملتدربــني  واملوظفــني 
ــد  ــة ض ــم املرتكب ــن اجلرائ ــدث ع ــة التح ــة حري الطبي
الفلســطينيني دون خــوف مــن العقــاب أو املضايقــة أو 

اإلســكات مــن أي شــخص داخــل مؤسســاتهم.

ودعــت مؤسســات اجملتمــع الطبــي والعلمــي العامليــة 
ــاعدات  ــف املس ــا لوق ــى حكوماته ــط عل ــى الضغ إل

ــطينيني. ــد الفلس ــا ض ــة جرائمه ــرائيل وإدان إلس

األفريقــي  االحتــاد  منــح  بريطانــي:  موقــع 
خطيــرة خطــوة  مراقــب  صفــة  إســرائيل 

آي”  إيســت  »ميــدل  موقــع  نشــره  مقــال  انتقــد 
ــي  ــاد األفريق ــح االحت ــي من )Middle East Eye( البريطان
)AUC( إســرائيل صفــة مراقــب، واعتبــر أن حجــة حــل 
الدولتــني أعطــت االحتــاد والــدول الغربيــة وغيرهــا 
املبــرر للتغاضــي عــن انتهــاكات إســرائيل حلقــوق 

الفلســطينيني.

ــي  ــي تاف ــوب أفريق ــه اجلن ــذي كتب ــال -ال ــف املق ووص
محــكا- قــرار االحتــاد بأنــه خطــوة خطيــرة أخــرى 
تعبــر عــن التقاعــس فــي الوقــوف مــع القضيــة 

. لفلســطينية ا

ــو/ ــة االحتــاد تســلمت فــي 22 يولي وأوضــح أن مفوضي
ــفير  ــو س ــي أدماس ــاد عليل ــي أوراق اعتم ــوز املاض مت
دولــة إســرائيل فــي إثيوبيــا وبورونــدي وتشــاد، وأن 
ــس  ــل رئي ــن قب ــميا م ــا رس ــب مت اعتماده ــة املراق صف
املفوضيــة موســى فقــي محمــد خــالل اجتمــاع 
ــوم. ــك الي ــي ذل ــاد ف ــر االحت ــرائيلي مبق ــفير اإلس بالس

ــد  ــت ق ــرائيل كان ــى أن إس ــاه إل ــب االنتب ــت الكات ولف
حصلــت فــي الســابق علــى صفــة مراقــب فــي منظمة 
ــتعادتها  ــي اس ــلت ف ــا فش ــة، لكنه ــدة األفريقي الوح
ــاد  ــا االحت ــل محله ــام 2002 وح ــة ع ــل املنظم ــد ح بع

األفريقــي.

كمــا أشــار الكاتــب إلــى وصــف وزيــر اخلارجيــة 
ــال  ــوم االحتف ــه »ي ــدث بأن ــد احل ــر لبي ــرائيلي يائي اإلس

األفريقيــة”. اإلســرائيلية  بالعالقــات 

ــت  ــي منح ــاد األفريق ــة االحت ــى أن مفوضي ــار إل وأش
ــع  ــارة جمي ــن دون استش ــب م ــة املراق ــرائيل صف إس
الــدول األعضــاء، مضيفــا أن 14 دولــة أفريقيــة تعــارض 

ــق. ــذا احل ــرائيل ه ــح إس من

وقــال إن قــرار املفوضيــة يجــب النظــر إليــه فــي 
إطــار دعــم االحتــاد الطويــل حلــل الدولتــني، الــذي 
ــتيطاني  ــروع االس ــن املش ــطينيني ومكّ ــذل الفلس خ
اإلســرائيلي املدعــوم مــن الغــرب، مضيفــا أن حــل 

ــب. ــل أبي ــوى ت ــدم س ــم يخ ــني ل الدولت

وكل مــرة تهاجــم فيهــا إســرائيل الفلســطينيني 
ــن  ــد م ــل املزي ــاء وحتت ــال األبري ــاء واألطف ــل النس وتقت
ــير  ــال، يش ــبيل املث ــى س ــطينية، عل ــي الفلس األراض
حلفاؤهــا الغربيــون إلــى »حقهــا املشــروع فــي الدفــاع 
ــني. ــل الدولت ــور ح ــى الف ــرون عل ــها« ويذك ــن نفس ع

ــني  ــل الدولت ــت ح ــي تبن ــة الت ــدول األفريقي ــا أن ال كم
)تهــدف( لتحقيــق أهــداف أنانيــة وإقامــة عالقــات 

ــرائيل. ــع إس ــة م وثيق

وقــال الكاتــب »يجــب أن يتخلــى االحتــاد األفريقــي 
عــن هــذه السياســة وأن يدعــم بنشــاط إقامــة دولــة 
دميقراطيــة واحــدة للفلســطينيني واإلســرائيليني«، 
مضيفــا أن العمــل علــى إنشــاء هــذه الدولــة املوحــدة 
ــة  ــذ مراجع ــى تنفي ــاد عل ــر االحت ــأنه أن يجب ــن ش م
ــرائيل. ــري بإس ــل العنص ــات الفص ــاملة لسياس ش

كمــا أنــه ســيجبر االحتــاد األفريقــي علــى وضــع خطــة 
عمــل ملموســة للمســاعدة فــي تأمــني األراضــي 
الفلســطينية، واحلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 

الوقــت احلاضــر، حســب نظــام دميقراطــي حقيقــي.

وأضــاف الكاتــب أن »إقامــة دولــة دميقراطيــة واحــدة«، 
يتعايــش فيهــا الفلســطينيون واإلســرائيليون بســالم 
ومســاواة، ال ميكــن أن تكــون بعيــدة عــن خيــال االحتــاد 

األفريقــي.85

بينيــت يقــرر تقليــص البنــاء فــي مســتوطنات 
الضفــة الغربيــة

قالــت قنــاة »كان« العبرية إن رئيــس الوزراء اإلســرائيلي، 
نفتالــي بينيــت، قــرر تقليــص عــدد تصاريــح البنــاء فــي 

املســتوطنات بالضفــة الغربية.

ــتيطانية  ــدة اس ــف وح ــص أل ــاة، مت تقلي ــق القن ووف
ــط. ــدة فق ــي وح ــني ومئت ــى ألف ــة عل ــتتم املصادق وس

وذكــرت القنــاة العبريــة أن القــرار بتقليــص عــدد 
التصاريــح اتخــذ علــى خلفيــة معارضــة إدارة الرئيــس 
األمريكــي جــو بايــدن بتوســيع رقعــة بناء املســتوطنات 

فــي الضفــة الغربيــة.

85  وكالة معاً اإلخبارية
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 المجلد التاسع والعشرين

ــاء فــي  ــى أن القــرار هــو أول قــرار يخــص البن يشــار إل
ــة.86 ــة احلالي ــذه احلكوم ــتوطنات تتخ املس

مســتوطنون يقتحمــون عــدة مناطــق أثريــة فــي بيــت 
أمــر

اقتحــم عشــرات املســتوطنني، صبــاح اليــوم اجلمعــة، 
بحمايــة مــن جنــود االحتــالل عــددا مــن املواقــع 
التاريخيــة واألثريــة فــي بلــدة بيــت أمــر باخلليــل واجــروا 

ــتفزازية. ــوالت اس ج

وأفــاد الناشــط محمــد عيــاد عــوض، انــه بــني كل فتــرة 
وأخــرى يقــوم املســتوطنون بجــوالت اســتفزازية مماثلــة، 
ــي  ــتوطنة »كرم ــن مس ــتوطنون م ــدم املس ــث ق حي
ــة  تســور« جنــوب بيــت أمــر مــرورا بعــدة مناطــق أثري
وصــوال إلــى جتمــع مســتوطنات غــوش عصيون شــمال 

بيــت أمــر.87

السبت 2021/8/14 

فــي  املصلــن  علــى  يعتــدي  االحتــال 
»اإلبراهيمــي« ويقمــع املســيرات الشــعبية 

عــدة محافظــات  فــي 

ــوض  ــروح ورض ــني بج ــرات املواطن ــس، عش ــب، أم أصي
وحــاالت اختنــاق واعتقــل خمســة آخــرون جــراء قمــع 
قــوات االحتــالل املســيرات الشــعبية التــي خرجــت فــي 
محافظــات عــدة رفضــاً لالحتالل واالســتيطان وســرقة 
ــه  ــدى في ــذي اعت ــت ال ــي الوق ــطينية، ف األرض الفلس
جنــود االحتــالل علــى املصلــني باحلــرم اإلبراهيمــي مــا 
ــن  ــاق، تزام ــم باالختن ــرات منه ــة العش ــى إصاب أدى إل
ذلــك مــع إقــدام مســتوطنني علــى التنكيــل مبقدســي 

واقتحــام مواقــع أثريــة فــي بلــدة بيــت أمــر.

فقــد أصيــب عشــرات املصلــني باالختنــاق جــراء اعتــداء 
قــوات االحتــالل عليهــم، فــي احلــرم اإلبراهيمــي مبدينــة 

. خلليل ا

ــدوا  ــني تواف ــأن آالف املواطن ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــي وأدوا  ــرم اإلبراهيم ــى احل ــاح إل ــاعات الصب ــذ س من
صــالة اجلمعــة فــي أروقتــه وســاحاته اخلارجيــة، تلبيــة 
ــاً  ــد، ورفض ــن التهوي ــه م ــاف حلمايت ــوة وزارة األوق لدع

ــتيطانية. ــه االس ــالل وإجراءات ــة االحت لسياس

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أطلقت قنابــل الصوت، 
والغــاز املســيل للدمــوع صــوب املصلــني، مــا أدى إلــى 
ــن  ــت م ــاق، وكثف ــم باالختن ــرات منه ــة العش إصاب

86  كالة معاً اإلخبارية
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ــه. ــرم ومحيط ــات احل ــد بواب ــكري عن ــارها العس انتش

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل أغلقــت عــدة مداخــل 
ــدت  ــاحاته، واعت ــن س ــني م ــت املصل ــرم، وأخرج للح

ــم. ــرات منه ــى العش عل

ــرات  ــب عش ــل، أصي ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
املواطنــني برضــوض واختنــاق، واعتقــل خمســة آخــرون، 

خــالل قمــع االحتــالل وقفــة مناهضــة لالســتيطان.

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــاد منس وأف
ــأن  االســتيطان واجلــدار بجنــوب اخلليــل راتــب اجلبــور ب
قــوات االحتــالل منعــت املواطنــني مــن إقامــة الصــالة 
علــى أراضــي أم الشــقحان املهــددة باالســتيالء عليهــا، 
وأطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع 
جتاههــم، واعتــدت الضــرب بأعقــاب البنــادق علــى 
ــد  ــى أح ــره إل ــى إث ــل عل ــن، نق ــي اجلباري ــن عل املس

ــل. ــفيات اخللي مستش

مواطنــني   5 اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــد 
ــليمان  ــن س ــم املس ــرف منه ــا، ع ــا أجنبي ومتضامن
الهذالــني، و4 شــبان مــن عائلــة اجلباريــن، وأعلنــت 

مغلقــة«. »عســكرية  املنطقــة 

ــني  ــب 6 مواطن ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل وف
بجــروح والعشــرات باالختنــاق خــالل مواجهــات، علــى 

جبــل صبيــح.

ــت  ــالل قمع ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
مســيرة شــعبية متجهــة نحــو جبــل صبيــح رفضــاً 

ــه. ــى قمت ــالل عل ــيطرة االحت لس

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أطلقــت قنابــل 
الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع جتــاه املشــاركني فــي 
املســيرة، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات ووقــوع إصابــات 

ــاق. باالختن

ــالل  ــة اله ــوارئ بجمعي ــعاف والط ــر اإلس ــال مدي وق
ــل: إن  ــد جبري ــس أحم ــرع نابل ــطيني ف ــر الفلس األحم
ــي، و24  ــاص املطاط ــوا بالرص ــني أصيب ــة مواطن خمس
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــاق الغ ــة استنش ــا نتيج اختناق
و9 آخريــن جــراء الســقوط، وآخــر بقنبلــة غــاز بالــرأس، 

ــا. ــدة بيت ــهدتها بل ــي ش ــات الت ــالل املواجه خ

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب خمســة 
ــة  ــددة بإقام ــيرة من ــع مس ــر قم ــروح، إث ــني بج مواطن

ــؤرة اســتيطانية. ب

ــت  ــالل أطلق ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــيل  ــاز املس ــوت والغ ــل الص ــي وقناب ــاص املعدن الرص
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للدمــوع صــوب املشــاركني فــي املســيرة، مــا أدى 
ــاط. ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــم بالرص ــة 5 منه إلصاب

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
ــة  ــيرة مناهض ــع مس ــب قم ــاق عق ــرات باالختن العش

لالســتيطان.

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي بــأن جنــود االحتــالل اعتــدوا علــى املشــاركني 
فــي املســيرة مطلقــني قنابــل الغــاز واألعيــرة املعدنيــة 
مــا أدى لوقــوع عشــرات اإلصابــات باالختنــاق، الفتــاً إلى 

أنهــا عوجلــت ميدانيــا فــي مركــز إســعاف البلــدة.88

إسرائيل تطالب سفير بولندا بالبقاء في بالده

ــاء  ــا بالبق ــدي لديه ــفير البولن ــرائيل الس ــت إس طالب
اإلجــازة هنــاك، فيمــا  بــالده حيــث يقضــي  فــي 
اســتدعت القائــم بأعمــال ســفارتها فــي وارســو، علــى 
ــابق  ــت س ــي وق ــدي ف ــس البولن ــع الرئي ــة توقي خلفي
ــره إســرائيل »معــاد  ــون تعتب ــى قان ــوم الســبت عل الي

ــامية”. للس

ــه  ــة، إن ــوت« العبري ــوت أحرون ــة »يديع ــت صحيف وقال
فــي أعقــاب توقيــع الرئيــس البولنــدي أندريــه دودا علــى 
ــرائيلي  ــة اإلس ــر اخلارجي ــن وزي ــة«، أعل ــون امللكي »قان
ــال  ــم بأعم ــه للقائ ــدر تعليمات ــه أص ــد أن ــر البي يائي
ســفارة بــالده فــي وارســو »تــال بــن آري« بالعــودة إلــى 
إســرائيل علــى الفــور إلجــراء مشــاورات إلــى أجــل غيــر 

ــمى. مس

ســتوصي  اإلســرائيلية  اخلارجيــة  وزارة  أن  وأضافــت 
ــالده. ــي ب ــاء ف ــب بالبق ــل أبي ــدى ت ــدي ل ــفير البولن الس

وفــي ســياق متصــل، كتــب البيــد فــي حســابه مبوقــع 
ــى،  ــرة األول ــس للم ــوم، لي ــدا الي ــت بولن ــر: »وافق تويت
ــي. وجهــت  ــر أخالق ــون معــاد للســامية وغي ــى قان عل
ــودة  ــو بالع ــي وارس ــفارة ف ــن الس ــؤول ع ــة املس الليل
علــى الفــور إلــى إســرائيل إلجــراء مشــاورات إلــى أجــل 

غيــر مســمى”.

وأضــاف: » الســفير )اإلســرائيلي( اجلديــد لــدى بولنــدا، 
الــذي كان مــن املقــرر أن يغــادر إلــى وارســو قريبــا، لــن 

يغــادر إلــى بولنــدا فــي هــذه املرحلــة”.

وتابــع وزيــر خارجيــة إســرائيل: »ســتوصي وزارة اخلارجية 
اليــوم الســفير البولنــدي فــي إســرائيل مبواصلــة 
ــاح  ــت املت ــتغل الوق ــب أن يس ــالده. يج ــي ب ــه ف إجازت
ــي  ــة ملواطن ــه احملرق ــا تعني ــني م ــرح للبولندي ــه ليش ل

88  جريدة األيام

ــن نتســامح مــع ازدراء ذكــرى أولئــك  ــا ل إســرائيل وأنن
ــت”. ــرى الهولوكوس ــم وذك ــوا حتفه ــن لق الذي

ومضــى البيــد متوعــدا بولنــدا: »جنــري محادثــات 
تنســيقية مــع األمريكيــني حــول ســبل الــرد الحقــا”.

واعتبــر أن: »بولنــدا أصبحــت هــذه الليلــة دولــة معادية 
ــرم أعظــم مأســاة  ــر ليبراليــة ال حتت للدميقراطيــة وغي

فــي تاريــخ البشــرية”.

وأضــاف البيــد: »ال يجــب أن نصمــت أبــدا. مــن املؤكــد 
أن إســرائيل والشــعب اليهــودي لــن يصمتــوا”.

وتأتــي األزمــة الدبلوماســية املتصاعــدة بــني تــل أبيــب 
ووارســو، علــى خلفيــة توقيــع الرئيــس البولنــدي اليــوم 
الســبت علــى قانــون يقيــد إمكانيــة حصــول الناجيــني 
مــن احملرقــة النازيــة )الهولوكوســت( إيــان احلــرب 
ــي  ــم الت ــات ملمتلكاته ــى تعويض ــة عل ــة الثاني العاملي

ــدا. ــلبت فــي بولن ُس

ــع  ــرائيلية »كان«: »وق ــمية اإلس ــاة الرس ــت القن وقال
ــة  ــون امللكي ــى قان ــه دودا، عل ــدي أندري ــس البولن الرئي
ــي  ــكات الت ــي املمتل ــود ف ــوق اليه ــد حق ــذي يقي ال
ــة”. ــة الثاني ــرب العاملي ــل احل ــا قب ــون به ــوا يحتفظ كان

 PAP وفــي مقابلــة مــع وكالــة األنبــاء البولنديــة
اليــوم، قــال دودا إنــه مــع التوقيــع علــى القانــون 
ــة،  ــى القانوني ــن الفوض ــة م ــتنتهي حقب ــد »س اجلدي
وســتحمي الدولــة البولنديــة مواطنيهــا مــن الظلــم«، 
ــن  ــني م ــر بالناج ــون أض ــأن القان ــاءات ب ــا االدع رافض

الهولوكوســت ونســلهم.

وبتوقيــع دودا يصبــح القانــون نافــدا، ويدخــل حيــز 
التنفيــذ، بعــد املصادقــة عليــه مؤخــرا مــن قبــل 

البرملــان البولنــدي بغرفتيــه النــواب والشــيوخ.89

ــا  ــذب بادعاءاته ــداع والك ــارس اخل ــرائيل مت ــر: اس تقري
الســماح للفلســطينيني البنــاء مبناطــق ) ج (

ــة  ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــال املكت ق
حكومــة  إن  االســبوعي،  تقريــره  فــي  اإلســتيطان 
اســرائيل متــارس اخلــداع والكذب فــي ادعاءاتها الســماح 

ــق )ج(. ــي مناط ــاء ف ــطينيني البن للفلس

اإلســرائيلية  احلكومــة  تعتــزم  التقريــر:  وأضــاف 
األســبوع املقبــل، املصادقــة علــى مخطــط لبنــاء 
2200 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة 
احملتلــة ، مبــا فــي ذلــك البــؤر االســتيطانية العشــوائية 
، مقابــل الســماح ببنــاء ألــف منــزل فلســطيني فــي 

89  كالة معاً اإلخبارية
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ــني  ــة ب ــات املوقع ــي االتفاقي ــة )ج( ف ــق املصنف املناط
ــي أول  ــك ف ــرائيلي، وذل ــطيني واإلس ــني الفلس الطرف
خطــوة تتخذهــا حكومــة بينيــت فــي عهــد الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن، وتأتــي املصادقــة علــى اخملطــط 
االســتيطاني الــذي يعتبــر األكبــر منــذ تنصيــب 
احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة ، خــالل جلســة يعقدها 
»اجمللــس األعلــى للتخطيــط والبنــاء« فــي »اإلدارة 
ــا  ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــش االحت ــة جلي ــة« التابع املدني
الوحــدات االســتيطانية اجلديدة فتشــمل املســتوطنات 
»بيــت إيــل« )58 وحــدة اســتيطانية(، ومســتوطنة »هار 
ــون«  ــار عتصي ــتيطانية(، و«كف ــدة اس ــا« )286 وح براخ
)292 وحــدة(، و«كرنــي شــومرون« )83 وحــدة(، و«غفعــات 
ــدات(،  ــفوت« )105 وح ــون ش ــدة(، و«أل ــف« )42 وح زئي
 14( مخمــاش«  و«معاليــه  وحــدة(،   28( و«بــركان« 
وحدة(.كمــا ســيتم املصادقــة علــى بنــاء 1315 وحــدة 
اســتيطانية جديــدة فــي مناطــق متفرقــة فــي الضفة 
احملتلــة ليــس فقــط فــي الكتــل االســتيطانية، ولكــن 
فــي األماكــن التــي تعتبــر معزولــة )عــن املســتوطنات 
ــؤر  ــمة بالب ــا يس ــك م ــي ذل ــا ف ــة مب ــرى( بالضف الكب

ــوائية”. ــتيطانية العش االس

وللتغطيــة علــى هــذه اخلطــوة وكجــزء مــن سياســة 
احلكومــة  ســربت  الدولــي  العــام  الــرأي  خــداع 
االســرائيلية أخبــارا تفيــد بــأن ســلطات االحتــالل 
 1000  –  800 ببنــاء  للفلســطينيني  اســمح  ســوف 
ــي  ــة ) ج ( والت ــق املصنف ــي املناط ــكنية ف ــقة س ش
تخضــع بشــكل مباشــر للســيطرة االســرائيلية ، 
ــي الســابق  ــد ينتهــي كمــا ف رغــم أن اإلعــالن هــذا ق
ببنــاء مبــاٍن ال تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة ، مــا 
ــل  ــي الداخ ــويق ف ــبقا للتس ــد مس ــه مع ــي أن يعن
ــذ ،  ــس للتنفي ــي ولي ــويق اخلارج ــطيني وللتس الفلس
ــذا  ــي ه ــابقة ف ــارب س ــطينيني جت ــة وأن للفلس خاص
ــة  ــالل برئاس ــة االحت ــر أن حكوم ــع يذك ــال فاجلمي اجمل
ــن  ــام 2019 ع ــت ع ــد اعلن ــت ق ــو كان ــني نتنياه بنيام
الســماح ببنــاء 900 وحــدة ســكنية للفلســطينيني إال 
ــمح  ــم تس ــة ل ــأّن اإلدارة املدني ــام 2020 ب ــني ع ــه تب أنّ
ــا  ــر. كم ــس أكث ــكنية لي ــدات س ــوى 6 وح ــاء س ببن
يذكــر اجلميــع بــأن ســلطات االحتــالل كانــت قــد اعلــن 
ــدة  ــاء 5 آالف وح ــى بن ــة عل ــت املوافق ــام 2017 أعلن ع
ــا  ــوة متّ جتميده ــطينيني ، إال أّن اخلط ــكنية للفلس س
ــو .  ــني نتنياه ــذاك بنيام ــة آن ــس احلكوم ــد رئي ــى ي عل
ــة  ــات الصــادرة حســب مصــادر عبري ــت اإلحصائي وبّين
أن اإلدارة املدنيــة التابعــة لالحتــالل منحــت 21 تصريــح 
ــب متّ  ــل 1485 طل ــن أص ــطينيني م ــط للفلس ــاء فق بن
تقدميــه بــني عامــي 2016-2018، فيمــا أصــدرت بنفــس 

ــطينيني. ــق فلس ــدم بح ــر ه ــرة 2147 أوام الفت

يذكــر أن ســلطات االحتــالل وحســب مصــادر محليــة 
وأمميــة متطابقــة ، مبــا فيهــا أحــدث تقاريــر مكتــب األمم 
ــد  ــا ( ق ــانية ) اوتش ــؤون االنس ــيق الش ــدة لتنس املتح
هدمــت منــذ مطلــع العــام 2021 مــا ال يقــل عــن 421 
ــى مــن املبانــي التــي ميلكهــا الفلســطينيون ، مبــا  مبنً
فيهــا 130 مبنـًـى مّولــه املانحــون ، أو صادرتهــا أو أجبرت 
ــر 592  ــى تهجي ــا أدى إل ــا ، مم ــى هدمه ــا عل أصحابه
شــخًصا، مــن بينهــم نحــو 320 طفــاًل ، فــي مختلــف 
ــا 24  ــادة قدره ــل زي ــا ميث ــة ، م ــة الغربي ــاء الضف أنح
فــي املائــة فــي عــدد املبانــي املســتهدفة وزيــادة تقــارب 
ــن  ــة م ــي املمّول ــتهداف املبان ــي اس ــة ف ــي املائ 110 ف
املانحــني وارتفاًعــا يربــو علــى 50 فــي املائــة فــي عــدد 
ــة  ــرة املقابل ــع الفت ــة م ــن، باملقارن ــكان املهّجري الس
مــن العــام 2020 ، وهدمــت كذلــك منــذ بدايــة العــام 
ــذ  ــر مــن 81 مبنــى بالقــدس الشــرقية ، من أيضــا أكث
ــة العــام اجلــاري مــا ضاعــف مــن مخاطــر إخــالء  بداي
مئــات الفلســطينيني مــن منــازل يقيمــون فيهــا منــذ 
عقــود طويلــة فــي حــي الشــيخ جــراح وبلــدة ســلوان 
لصالــح املســتوطنني وجمعياتهــم االســتيطانية ، 
التــي ازداد نشــاطها فــي القــدس الشــرقية علــى نحــو 

غيــر مســبوق .

ــة  ــتوطنات بالضف ــس املس ــال مجل ــياق ق ــي الس وف
احلكومــة  رئيــس  بينيــت  نفتالــي  إن  الغربيــة، 
اإلســرائيلية لــم يوافــق علــى خطــط بنــاء اســتيطاني 
كان وافــق بينــي غانتــس وزيــر جيشــه، علــى لتنفيذها. 
وإن املســتوطنني يشــعرون باالســتياء إزاء سياســات 
بينيــت ، وخاصــًة فــي أعقــاب مــا نشــر عــن الســماح 
ببنــاء ألــف وحــدة ســكنية للفلســطينيني فــي 
ــت  ــب بيني ــام مكت ــاج أم ــرروا االحتج ــق )ج( وق مناط

ــه ــذا توج ــة هك ــه ملعارض ودفع

علــى صعيــد آخــر يعتــزم الصنــدوق القومــي اليهــودي 
يســتهدف  خطيــر  اســتيطاني  مخطــط  تنفيــذ 
توســيعا كبيــرا للمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، 
ــات ورمبــا آالف الفلســطينيني مــن منازلهــم  وطــرد مئ
وخاصــة فــي القدس الشــرقية ، حيــث مت تخصيص 100 
مليــون شــيكل لتســجيل أراض فــي إســرائيل واألراضي 
احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشرقية.وســيصادق مجلــس 
ــة  ــذه اخلط ــى ه ــودي عل ــي اليه ــدوق القوم إدارة الصن
ــة، رمبــا فــي 19 آب اجلــاري وفــي هــذا  ــام املقبل فــي األي
الســياق قالــت حركــة » الســالم اآلن » االســرائيلية أن 
ــى الصنــدوق  »الصنــدوق القومــي اليهــودي يتحــول إل
ــدوق  ــام الصن ــأن قي ــن ش ــتوطنني . وم ــي للمس القوم
القومــي اليهــودي بذلــك أن تــؤدي إجــراءات التســجيل 
ــد واســع النطــاق للفلســطينيني، كمــا هــو  ــى جتري إل



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

539

 المجلد التاسع والعشرين

احلــال فــي الشــيخ جــراح وســلوان . ويهــدف املشــروع 
إلــى البحــث فــي ســجالت الصنــدوق القومــي اليهودي 
عــن األراضــي والصفقــات التــي لــم يتــم اســتكمالها 
 ، األراضــي  تســجيل  مكتــب  فــي  تســجيلها  أو 
ومحاولــة اســتكمالها وتســجيلها، فوفًقــا للصنــدوق 
ــف مــن  ــي 17000 مل ــه توجــد فــي ســجالته حوال فإن
املســتندات التــي بينهــا مســتندات تشــهد علــى 
ــن  ــا . وم ــن تنفيذه ــي ميك ــكات الت ــات واملمتل الصفق
بــني تلــك امللفــات التــي ســيتم فحصهــا وتســجيلها 
هنــاك حوالــي 530 ملفــا فــي الضفــة الغربيــة و 2050 
ملفــاً فــي القــدس الشــرقية« مســاحتها 2500 دومن مت 
شــراؤها أو كانــت قيــد االســتحواذ مــن قبــل الصنــدوق 

ــل عــام 1948”. القومــي اليهــودي قب

وكان تيســير خالــد ، عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة 
التحريــر الفلســطينية ، رئيــس املكتب الوطنــي للدفاع 
عــن االرض ومقاومــة االســتيطان قــد دعــا الــى إعــالن 
” الصنــدوق القومــي اليهــودي ” منظمــة ارهابيــة 
فــي ضــوء نشــاطاته االســتيطانية فــي االراضــي 
الفلســطينية احملتلــة بعــدوان 1967 وفــي ضــوء توجــه 
ــي  ــارات ف ــجيل اراض وعق ــدوق تس ــس إدارة الصن مجل
ــود  ــا تع ــدس باعتباره ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي الضف
ــام 1948  ــل الع ــواء قب ــة س ــة يهودي ــه او مللكي مللكيت
او بعــد العــام 1967 بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
ــر  ــن مخاط ــتوطنات وم ــر للمس ــيع كبي ــر توس مخاط
ــم  ــن منازله ــطينيني م ــا آالف الفلس ــات ورمب ــرد مئ ط
ــلوان  ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــري ف ــا يج ــرار م ــى غ ، عل

ــرقية . ــدس الش ــاء الق ــن أحي ــا م وغيره

وال تتوقــف آلــة االســتيطان عــن العمــل لتهيئــة 
ــي  ــعة ألراض ــم واس ــات ض ــبة لعملي ــروط املناس الش
الفلفــة الغربيــة الــى دولــة االحتــالل وذلــك مــن خــالل 
شــق طــرق جديــدة تخــدم املســتوطنني بالدرجــة 
مبناطــق  املســتوطنات  بربــط  وتســمح  الرئيســة 
املــرور مبناطــق ســكنية فلســطينية  دون  الداخــل 
ــي  ــوارة ف ــي ح ــارع التفاف ــو ش ــا ه ــة كم ــي الضف ف
ــدس  ــة الق ــي محافظ ــارع 45 ف ــس وش ــة ناب محافظ
وغيرهــا مــن الشــوارع االلتفافييــة التــي يصــل عددهــا 
ــا  ــع و قلندي ــي قــرى جب ــة . فقــد قــدم أهال ــى ثماني ال
وكفــر عقــب والــرام و مخمــاس وبرقــة اعتراضــات ضــد 
مخطــط الشــارع االلتفافــي رقــم ”45” علــى اراضيهــم 
وقالــوا   ، واملســتوطنني  والــذي يخــدم االســتيطان 
ــٌص  ــارع مخّص ــذا الّش ــتخدام ه ــراض ان اس ــي االعت ف
لكــي يُقتصــر فقــط علــى تنّقــالت املســتوطنني مــن 
ــي  ــطيني ف ــل الفلس ــاه الداخ ــة باجّت ــة الغربي الضّف
جتاهــٍل الحتياجــات املواطنــني الفلســطينّيني وفــي 

ــي  ــا ف ــول به ــة املعم ــني واألنظم ــع القوان ــارٍض م تع
ــم  ــارع رق ــث إن ش ــالل ، حي ــة لالحت ــق اخلاضع املناط
”45” مخّطــط مــن أجــل خدمــة جمهــور املســتوطنني 
علــى حســاب الفلســطينّيني الذيــن يعتبــرون ســكانًا 
ــى  ــرض عل ــي . ويعت ــون الدُّول ــب القان ــنّي مبوج محمي
ــي  ــتيطان ف ــة لالس ــات مناهض ــروع جمعي ــذا املش ه
ــات  ــتوطنات واملنظوم ــة املس ــد إن إقام ــرائيل تؤك اس
ــاة  ــّوش حي ــزال تش ــت وال ت ــد شوش ــا ق ــة به احمليط
ــم. ــي حياته ــع مناح ــّس جمي ــورة مت ــطينّيني بص الفلس

ــدس  ــي الق ــة ف ــد اجلاري ــات التهوي ــياق عملي ــي س وف
آخــر أصــدرت ســلطات االحتــالل مناقصــة ســرية 
لبنــاء جســر بــاب املغاربــة وطولــب مقاولــون تقدمــوا 
ملناقصــة بنــاء جســر بــاب املغاربــة، املوصــل بــني باحــة 
حائــط البــراق إلى احلرم القدســي الشــريف ويســتخدم 
القتحــام قــوات شــرطة االحتــالل واملســتوطنني لباحات 
املســجد األقصــى وقبــة الصخــرة، بالتوقيــع علــى بنــد 
ســري بخصــوص أعمــال بنــاء اجلســر. وجــاء فــي البنــد 
ــة  ــى ســرية كامل الســري »أتعهــد بهــذا باحلفــاظ عل
ومطلقــة للمعلومــات الســرية وكل مــا يتعلــق أو 
ينبــع منهــا، وعــدم نشــر وعــدم كشــف بــأي طريقــة 
ــرة  ــك لفت ــة وكل ذل ــخص أو هيئ ــام أي ش ــت أم كان
غيــر محــدودة »، حســبما كشــفت صحيفــة »يديعــوت 
ــدوق  ــمى »صن ــا يس ــة م ــدر املناقص ــوت« . وأص أحرون
ــراق  ــط الب ــن حائ ــؤول ع ــى«، املس ــط املبك ــراث حائ ت
مــن قبــل مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية. ونــص 
امللحــق »ح« فــي املناقصــة علــى االلتــزام باحلفــاظ على 
ســرية املناقصــة كلهــا. وجــاء فــي تعقيــب »صنــدوق 
تــراث احلائــط املبكــى« أنــه »نعمــل مبوجــب توجيهــات 
ــن  ــة ع ــت الصحيف ــة«. ونقل ــس احلكوم ــب رئي مكت
ــل  ــه إن »احل ــة قول ــذه القضي ــي ه ــع ف ــؤول ضال مس
مــن أجــل بنــاء اجلســر اآلمــن والقانونــي موجــود بأيــدي 
ــدى  ــل ل ــرر إذا كان يعم ــه أن يق ــة وعلي ــس احلكوم رئي
ــى”. ــط املبك ــي حائ ــور ف ــل اجلمه ــن أج ــك األردن أو م مل

ــد  ــات تهوي ــك عملي ــري كذل ــل جت ــة اخللي ــي مدين وف
ــروع  ــذ مش ــالل بتنفي ــلطات االحت ــرعت س ــد ش ، فق
ــدي يشــمل ممــرات وســاحات ومصعــد لتســهيل  تهوي
اإلبراهيمــي فــي  املســتوطنني للمســجد  اقتحــام 
اخلليل.ويهــدف االحتــالل إلــى االســتيالء علــى مــا 
يقــرب 300 متــر مربــع مــن ســاحات املســجد ومرافقــه، 
وقــد مت تخصيــص 2 مليــون شــيكل حتــى اآلن لتمويــل 
املشــروع التهويــدي. وينفــذ هــذا املشــروع قســم 
األمــن اإلســرائيلية  بــوزارة  واإلنشــاءات  الهندســة 
وحتــت إشــراف مــا تســمى بـــ«اإلدارة املدنيــة« التابعــة 
جليــش االحتــالل، ومــن املتوقــع أن يســتمر حوالي ســتة 
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أشهر.ويشــمل املشــروع التهويــدي إقامــة ممــر وطريــق 
ــياراتهم  ــاة وبس ــتوطنني مش ــول املس ــهيل وص لتس
إلــى املســجد اإلبراهيمــي، إلــى جانــب إقامــة مصعــد 
ــت  ــد رفض ــالل ق ــم االحت ــت محاك ــذات الغرض.وكان ل
فــي نيســان/أبريل املاضــي، طلبــا فلســطينيا بتجميــد 
ــذا  ــدد ه ــجد . ويه ــي املس ــي ف ــد كهربائ ــاء مصع بن
املشــروع التهويــدي بوضــع اليــد علــى مرافــق تاريخيــة 
ــاء  ــة البن ــحب صالحي ــي وس ــجد اإلبراهيم ــرب املس ق
ــا تســمى  ــل ومنحهــا مل ــة اخللي والتخطيــط مــن بلدي

بـــ«اإلدارة املدنيــة« التابعــة لالحتــالل.

ــب  ــا املكت ــي وثقه ــبوعية الت ــاكات األس ــي االنته وف
الوطنــي للدفــاع عــن األرض فقــد كانــت علــى النحــو 

ــر: ــرة اعــداد التقري ــي فــي فت التال

القدس

ــرار  ــد ق ــدس جتمي ــي الق ــة ف ــة املركزي ــررت احملكم ق
ــدة  ــلوان مل ــدة س ــي بل ــتان ف ــي البس ــازل بح ــدم من ه
6 أشــهر، حتــى شــباط/فبراير 2022، باســتثناء 17 
ــث ال ميكــن  ــون »كامينتــس« حي منشــأة تخضــع لقان
ــت  ــا. وكان ــا أو جتميده ــرارات هدمه ــى ق ــراض عل االعت
بلديــة االحتــالل بالقــدس قــد رفضــت فــي شــهر آذار/

مــارس املاضــي ، اخملططــات الهندســية حلــي البســتان 
فــي بلــدة ســلوان ، وأمــرت احملكمــة بعــدم متديــد 
ــلطات  ــط س ــازل احلي.وتخط ــدم من ــرارات ه ــد ق جتمي
االحتــالل إلقامــة »حديقــة توراتيــة« علــى أنقــاض 
ــى 70  ــتان عل ــي البس ــد ح ــتان. وميت ــي البس ــازل ح من

ــمة. ــكنه 1550 نس ــا ويس دومن

ــة  ــن عائل ــقاء م ــبعة أش ــالل س ــة االحت ــرت بلدي وأجب
العبيــدي علــى هــدم منازلهــم قســرا ليتشــرد حوالــي 
40 فــرداً ويصبــح مصيرهــم العيــش فــي خيمــة 
نصبوهــا علــى الــركام، فــي أرضهــم الواقعــة فــي حــي 
األشــقرية فــي بلــدة بيــت حنينــا شــمال القــدس. كما 
هدمــت عمــارة ســكنية فــي حــي بئــر أيــوب فــي بلــدة 
ســلوان، وذلــك بحجــة البنــاء دون ترخيص.وأصيــب 
ــة،  ــدس احملتل ــلوان بالق ــدة س ــن بل ــة م ــائق حافل س
ــتوطن  ــداء مس ــر اعت ــة، إث ــه والرقب ــي الوج ــروح ف بج
ــاق  ــد الق ــن محم ــال املواط ــرب املبرح.وق ــه بالض علي
)47 عامــا( إن مســتوطنا اعتــدى عليــه بالضــرب، أثنــاء 
ــى  ــا أدى إل ــا، م ــل عليه ــي يعم ــة الت ــه للحافل قيادت
ــا  ــى إثره ــل عل ــة، نق ــه والرقب ــروح بالوج ــه بج إصابت

ــالج.90 ــي الع ــفى لتلق ــى املستش إل
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ــد فــي الضفــة  ــر إســرائيلي مــن التصعي حتذي
وغــزة

حــذّر مســؤول رفيــع فــي جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــة وقطــاع  ــد محتمــل فــي الضفــة الغربي مــن تصعي
ــع  ــات م ــى تفاهم ــل إل ــدم التوص ــال »ع ــي ح ــزة، ف غ
ــاع  ــة األوض ــزة وتهدئ ــاع غ ــي قط ــة ف ــل املقاوم فصائ
فــي الضفــة الغربيــة«، مشــيرا إلــى مــا وصفــه 

بـ«الغليــان امليدانــي”.

وقــال الســؤول فــي جيــش االحتــالل: »كان علــى اجليــش 
ــار‘،  ــتيطانية( ‘إفيات ــؤرة االس ــي )الب ــرا ف ــالء مبك اإلخ
ــا  ــني وميكنن ــي جن ــق ف ــي مقل ــاط إرهاب ــاك نش وهن
العــودة إلــى ‘حــارس األســوار‘ )احلــرب اإلســرائيلية 

ــزة(”. ــاع غ ــى قط ــرة عل األخي

وأكــد، فــي تصريحــات نقلتهــا هيئــة البــث الرســمية 
)»كان 11«(، أن اجلنــدي قاتــل الشــهيد الطفــل، محمــد 
وحــدة  لــدى  لالســتجواب  »ســيخضع  العالمــي، 

ــكرية”. ــرطة العس ــي الش ــق ف التحقي

وكانــت مصــادر عســكرية وسياســية إســرائيلية 
قــد ادعــت أن رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي، أفيــف 
ــاالت  ــص ح ــار بتقلي ــاط كب ــن ضب ــب م ــي، طل كوخاف
إطــالق النــار علــى فلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة، 
إثــر استشــهاد أكثــر مــن 40 فلســطينيا فــي جرائــم 
ــي  ــؤولني ف ــي، وأن مس ــو املاض ــار/ ماي ــذ أي ــش، من اجلي
املســتوى السياســي انتقــدوا قائــد املنطقــة الوســطى 
ــلوك  ــبب س ــي، بس ــر يدع ــرائيلي، متي ــش اإلس للجي
ــد  ــى تصعي ــيؤدي إل ــك س ــن أن ذل ــبوا م ــه وحتس قوات

ــة91. ــة الغربي ــي الضف ف

ــة«  ــن ني ــادرة حس ــرائيليون: »ب ــؤولون اس مس
ــا ــطينين قريب ــاه الفلس ــت جت ــن بيني م

يعتــزم رئيــس حكومــة االحتــالل نفتالــي بينيــت، 
تقــدمي »بــادرات حســن نّيــة جوهريــة وملموســة« جتــاه 
الفلســطينيني، لكســب ثقــة الرئيــس األميركــي جــو 
ــع  ــل موق ــا نق ــب م ــي، بحس ــّف اإليران ــي املل ــدن ف باي

ــة. ــرائيلّية اجلمع ــة إس ــادر أمنّي ــن مص ــور« ع »املونيت

ــي  ــة ف ــة الثالث ــي املرتب ــطيني ف ــّف الفلس ــاء املل وج
مباحثــات بينيــت مــع مديــر عــام االســتخبارات املركزية 
ــاء  ــوم األربع ــز، ي ــام بيرن ــه« ولي ــي آي إي ــة »س األميركي

ــران. ــى إي ــاس عل ــزت باألس ــي ركّ ــي، الت املاض

ــات أدرك  ــي املباحث ــرف ف ــإّن كل ط ــع، ف ــا للموق ووفًق
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ــر”. ــرف اآلخ ــية الط »حساس

ويحــاول بينيــت التعّلــم مــن أخطــاء ســلفه، بنيامــني 
نتنياهــو، فبــدال مــن مواجهــة الرئيــس األميركــي، 
مثلمــا فعــل نتنياهــو جتــاه الرئيــس األميركــي األســبق 
ــر  ــرة لتطوي ــودًا كبي ــت جه ــذل بيني ــا، يب ــاراك أوبام ب

ــدن. ــة بباي ــة لصيق عالق

ورغــم هــذه التصريحــات، ينــوي االحتــالل اإلســرائيلي 
املصادقــة علــى 2200 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي 
ــي  ــكنية ف ــدة س ــل 1000 وح ــة، مقاب ــة الغربي الضف

ــطينيني. ــق »ج« للفلس مناط

مســؤولني  عــن  »والــال«  موقــع  نقــل  واخلميــس، 
ــز أّن  ــه بيرن ــالل لقائ ــّدد خ ــت ش ــرائيليني أّن بيني إس
علــى إســرائيل والواليــات املتحــدة بلــورة إســتراتيجّية 
ــووي. ــاق الن ــى االتف ــران إل ــود إي ــال أال تع ــتركة الحتم مش

وذكــر املســؤولون اإلســرائيليون أن اللقــاء هــو جــزء مــن 
التجهيــزات للقــاء بــني بينيــت وبــني الرئيــس األميركي، 
جــو بايــدن، املقــرّر أن تعقــد فــي وقــت الحــق مــن هــذا 

الشــهر فــي واشــنطن.

ــائل  ــه وس ــذي وصفت ــز، ال ــام بيرن ــت أم ــرض بيني وع
ــدن،  ــن باي ــًدا« م ــرّب ج ــه »مق ــرائيلّية بأن ــالم إس إع

إســتراتيجيته فــي امللــف اإليرانــي.

ــه »كان  ــرائيلي قول ــؤول إس ــن مس ــال« ع ــل »وال ونق
مهّمــا لرئيــس احلكومــة اإليضــاح أن العــودة إلــى 
اتفــاق 2015 خطــأ، هــذه السياســات ليســت اســتمرارًا 
ــد اآلن  ــابقة. توج ــة الس ــات احلكوم ــا لسياس تلقائًي

ــة”. ــة ومختلف ــدة كامل عقي

وبينمــا كان مقــرّرًا أن يلتقــي بينيــت ببايــدن، فــي 
ــى اآلن  ــنّي إل ــم يُع ــبوعني، ل ــد أس ــض، بع ــت األبي البي
ــى  ــه إل ــال بتأجيل ــط احتم ــاء، وس ــمي للق ــد رس موع
مــا بعــد انتهــاء العطلــة الصيفيــة لبايــدن، بحســب 

ــرائيلي. ــش اإلس ــة اجلي ــرت إذاع ــا ذك م

ــات  ــت مصــادر إســرائيلية إن الوالي وعقــب اللقــاء، قال
ــم أن اإلدارة  ــكريا، رغ ــران عس ــم إي ــن تهاج ــدة ل املتح
األميركيــة تعتقــد أن احتمــاالت عــودة إيــران إلــى 

ــة. ــووي ضئيل ــاق الن االتف

وقالــت املصــادر اإلســرائيلية املطلعــة علــى مضمــون 
ــرائيلية، نفتالــي  ــس احلكومــة اإلس اللقــاء بــني رئي
ــاء، إن اإلدارة  ــز، األربع ــام بيرن ــس CIA، ولي ــت، ورئي بيني
األميركيــة تعتقــد، مثــل إســرائيل، أن احتمــاالت عــودة 
ــت  ــا نقل ــق م ــة، وف ــووي ضئيل ــاق الن ــى االتف ــران إل إي

ــس. ــوم، اخلمي ــس« الي ــة »هآرت ــم صحيف عنه

وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أنــه بالرغــم مــن أن إســرائيل 
ــد  ــع تهدي ــدة بوض ــات املتح ــاع الوالي ــى إقن ــع إل تتطل
عســكري ملمــوس مقابــل إيــران، إال أنــه »ليــس معلوما 
أنــه توجــد نيــة لــدى األميركيــني بالــرد عســكريا وليس 

معقــوال اآلن أن يكــون هنــاك رد فعــل كهــذا”.92

أنفــاق  شــبكة  عــن  »تكشــف«  إســرائيل 
ضخمــة لـ«حــزب اهلل« فــي لبنــان حفــرت 

الشــمالية كوريــا  مــع  بالتعــاون 

ــاق  ــبكة أنف ــن »ش ــفت ع ــا كش ــرائيل إنه ــت إس قال
ــة  ــان ومخصص ــر لبن ــد عب ــزب اهلل« متت ــة لـ«ح تابع
ــا  ــاعدة كوري ــا مبس ــلحة، مت حفره ــراد واألس ــل األف لنق

ــمالية”. الش

وأشــارت وكالــة »جيروزاليــم بوســت« فــي تقريــر 
نشــرته إلــى أن »حــزب اهلل« بــدأ مبشــروع األنفــاق فــي 
أعقــاب حــرب عــام 2006 مبســاعدة كوريــني شــماليني 
وإيرانيــني، وهــو أكبــر بكثيــر مــن مشــروع متــرو حماس 

فــي قطــاع غــزة”.

ــط الشــبكة  ــه »مــن املفتــرض أن ترب ــر أن وذكــر التقري
منطقــة بيــروت املقــر املركــزي للحــزب، ومنطقــة 
البقــاع التــي يســتخدمها احلــزب قاعــدة خلفيــة 

ــان”. ــوب لبن ــي جن ــتية ف ــه اللوجس لعمليات

وبحســب التقريــر، فــإن »األنفــاق واســعة مبــا يســمح 
الرباعــي  الدفــع  ذات  واملركبــات  الناريــة  للدراجــات 
ــن  ــال م ــا واالنتق ــرك خالله ــرى بالتح ــات األخ واملركب
مــكان إلــى آخــر بهــدف تعزيــز مواقــع الدفــاع أو تنفيــذ 
ــلوب  ــة، وبأس ــع باحلماي ــن يتمت ــكان آم ــي م ــوم ف هج

ــي”. ــر مرئ غي

وأضــاف: »علــى غــرار مشــروع حمــاس، حتتــوي األنفــاق 
ــتودعات  ــت األرض، ومس ــم حت ــادة وحتك ــرف قي ــى غ عل
وممــرات  ميدانيــة،  وعيــادات  وإمــدادات،  أســلحة 
ــواع”. ــع األن ــن جمي ــخ م ــالق الصواري ــة إلط مخصص

ولفــت التقريــر إلــى أنــه »يتــم اســتخدام األنفــاق أيضا 
ــح  ــات تفت ــر فتح ــة عب ــطة املدفعي ــف بواس للقص
لفتــرة قصيــرة.. وهــذه الفتحــات مخفيــة ومموهــة وال 

ميكــن اكتشــافها مــن فــوق األرض”.

وذكــر التقريــر أن »شــبكة األنفــاق فــي لبنــان التــي ال 
تعبــر احلــدود مــع إســرائيل، تشــبه األنفــاق فــي كوريــا 

الشــمالية”.

92  كالة معاً اإلخبارية
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وأطلــق اجليــش اإلســرائيلي عــام 2018 عمليــة »الــدرع 
الشــمالي« الكتشــاف جميــع األنفــاق العابــرة للحــدود 
التــي حفرهــا »حــزب اهلل« فــي شــمال إســرائيل 

ــا.93 وتدميره

ــدن  ــى إدارة باي ــة للضغــط عل واشــنطن: حمل
والكونغــرس لوقــف هــدم املنــازل فــي ســلوان

ــاحة  ــى الس ــطينية عل ــات فلس ــف منظم ــق حتال أطل
ــة  ــى اإلدارة األميركي ــط عل ــة للضغ ــة، حمل األميركي
واعضــاء الكونغــرس ملنــع اســرائيل مــن هــدم 16 منــزال 

فــي بلــدة ســلوان فــي القــدس الشــرقية احملتلــة.

مــن  اجلمعــة،  اليــوم  للمنظمــات  بيــان  وطالــب 
املؤسســات واملتضامنــني بتنفيــذ حملــة اتصــاالت مــع 
ــام  ــرس، والقي ــاء الكونغ ــة واعض ــة االميركي احلكوم
باحتجاجــات فــي الشــوارع للضغــط مــن اجــل وقــف 

ــدم. ــات اله عملي

وقــال البيــان: »نحــن علــى بعــد يومــني فقــط مــن 15 
آب )أغســطس(، التاريــخ الــذي ســينتهي فيــه جتميــد 
الهــدم بحــق 16 منــزالً فــي حــي البســتان فــي ســلوان”.

ــادة  ــان »بالتظاهــر وباالتصــال الفــوري بقي ــب البي وطل
ــى  ــط عل ــم الضغ ــب منه ــي والطل ــزب الدميقراط احل

ــذه”. ــرد ه ــات الط ــف عملي ــرائيل لوق إس

اعضــاء  علــى  الضغــط  فــي  االســتمرار  وأكــد 
ــف  ــة، لوق ــم البرملاني ــاء عطلته ــى أثن ــرس حت الكونغ
ــي  ــم ف ــن منازله ــطينيني م ــر الفلس ــات تهجي عملي

القــدس الشــرقية.

ــى  ــى موقعــه عل ــف قســما خاصــا عل ــق التحال وأطل
شــبكة االنترنــت يشــمل معلومــات عــن ســلوان 
وعمليــات الهــدم وهواتــف اعضــاء الكونغــرس وعنواين 
ــول  ــراء ح ــح خب ــة ونصائ ــم احمللي ــم ومنازله مكاتبه
تنظيــم التظاهــرات، اضافــة لنمــاذج حملــة اتصــاالت 
ــي.94 ــزب الدميقراط ــادة احل ــرس وقي ــاء الكونغ ــع اعض م

األحد 2021/8/15  

واشــنطن: حملــة تطالــب »فيســبوك« بإزالــة 
ــة تهاجــم أعضــاء كونغــرس  ــات عنصري اعان

مناصريــن لفلســطن

اطلــق أنطــار احلــق افلســطيني فــي الواليــات املتحــدة 
األمركيــة، حملــة ضــد شــركة »فيســبوك« تطالبهــا 
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بإزالــة إعالنــات مدفوعــة األجــر مولتهــا منظمــة 
اللوبــي اإلســرايلي تســتهدف عضــوات كونغــرس 
مؤيــدات للحــق الفلســطيني. واتهمــت عريضــة وقــع 
عليهــا حتــى اللحظــة أكثــر مــن 3 آالف أميركــي، 
)إيبــاك( بتعريــض حيــاة عضــوات الكونغــرس املؤيــدات 
ــات  ــر إعالن ــر نش ــر عب ــطينية للخط ــوق الفلس للحق
كراهيــة مدفوعــة األجــر ضدهــن. وطالبــت العريضــة 
التــي أطلقتهــا منظمــة »كــود بينــك« النســائية 
ــبوك  ــركة فيس ــطينية، ش ــوق الفلس ــدة للحق املؤي
بإزالــة اإلعالنــات ضــد العضــوات: إلهــان عمر، ورشــيدة 
ــوش، مشــيرة  ــز، وكــوري ب طليــب، وإلكســاندريا كورتي
ــة  ــات عنصري ــي اإلعالن ــتخدمة ف ــة املس ــى أن اللغ إل
الكونغــرس  عضــوات  حيــاة  تعــرض  وحتريضيــة 
املنتميــات ألقليــات عرقيــة ودينيــة للخطــر، واضافــت، 
أن اإلعالنــات التــي يتــم نشــرها ضــد العضــوات عاريــة 
ــة ال  ــات باطل ــوات اتهام ــم العض ــة وتته ــن الصح ع
أســاس لهــا، وأحــد اإلعالنــات التــي تهاجــم إلهــان عمر 
بربطهــا باإلرهــاب ويعــرض حياتهــا للخطــر الشــديد. 
وطالبــت إدارة فيســبوك أن تعامــل هــذه اإلعالنــات 
ضمــن معاييــر الشــركة اجملتمعيــة باعتبارهــا »محتوى 

ــة. 95 ــى الكراهي ــض عل ــا حت ــوض« كونه مرف

الفلســطينيون يشــعرون بخيبــة أمــل كبيــرة 
اخلاصــة  الدوليــة  القــرارات  تنفيــذ  لعــدم 

بقضيتهــم

كبيــرة  أمــل  بخيبــة  الفلســطينيون  يشــعر 
لعــدم تنفيــذ القــرارات الدوليــة بشــأن القضيــة 
عمليــات  إســرائيل  تواصــل  فيمــا  الفلســطينية، 
»تهجيــر قســري« للســكان فــي الضفــة الغربيــة 
االســتيطاني. التوســع  لصالــح  القــدس  وشــرق 

وهدمــت الســلطات اإلســرائيلية مــا ال يقــل عــن 600 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــطينيون ف ــا فلس ــى ميلكه مبن
وشــرق القــدس منــذ بدايــة العــام اجلــاري أدت لتهجيــر 
أكثــر مــن 900 شــخص بينهــم نحــو 400 طفــل، 
ــن  ــم م ــى مت متويله ــي 150 مبن ــذه املبان ــني ه ــن ب وم
قبــل جهــات دوليــة مانحــة بحســب مصــادر حقوقيــة 

ــطينية.  فلس

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمم  مكتــب  وقــال 
ــطينية، إن  ــي الفلس ــي األراض ــا( ف ــانية )أوتش اإلنس
ــي  ــي املبان ــا 32% ف ــادة قدره ــل زي ــدم متث ــات اله عملي
ــني  ــن املانح ــة م ــي املمول ــتهداف املبان ــي اس و145% ف
وارتفــاع يصــل إلــى 70% فــي عــدد الســكان املهجريــن، 

ــام 2020. ــن ع ــرة م ــس الفت ــع نف ــة م مقارن

95  جريدة األيام
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وذكــر املكتــب فــي تقريــر صــدر عنــه، إن القانــون الدولي 
اإلنســاني يشــترط علــى الســلطة القائمــة باالحتــالل 
ــذي  ــم ال ــكان اإلقلي ــة لس ــني احلماي ــرائيل(، »تأم )إس
ــان  ــوق اإلنس ــرام حق ــم واحت ــان رفاهه ــه، وضم حتتل

الواجبــة لهــم«.

ــلطة  ــى الس ــر عل ــه »يحظ ــى أن ــر، إل ــار التقري وأش
ــة، إال إذا  ــكات مدني ــر أي ممتل ــالل تدمي ــة باالحت القائم
ــر،  اقتضــت العمليــات العســكرية حتمــاً هــذا التدمي
ــي ال  ــة الت ــه فــي الضفــة الغربي وهــو أمــر ال محــل ل
تــدور فيهــا عمليــات قتاليــة فــي هــذه اآلونــة، معتبــراً 
ــة  ــع مخالف ــاق واس ــى نط ــكات عل ــر املمتل أن »تدمي
ــة  ــى جلرمي ــة، ويرق ــف الرابع ــة جني ــيمة التفاقي جس

ــرب«.96  ح

جنــرال إســرائيلي يحــذر مــن تصعيــد محتمــل 
فــي الضفــة وغــزة: هنــاك غليــان ميدانــي

حــذّر مســؤول رفيــع فــي جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
مــن تصعيــد محتمل فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 
فــي حــال »عــدم التوصــل إلــى تفاهمــات مــع املنظمات 
فــي قطاع غــزة وتهدئــة األوضاع فــي الضفــة الغربية«، 

 مشيرا إلى ما وصفه بـ«الغليان امليداني«. 
وقــال الســؤول: »كان علــى اجليــش التبكيــر فــي 
ــت  ــي أقيم ــار« الت ــتيطانية( »إفيات ــؤرة االس ــالء )الب إخ
ــوب  ــا، جن ــدة بيت ــن بل ــرب م ــح بالق ــل صبي ــى جب عل
نابلــس، والتــي تشــهد مواجهــات متواصلــة بــني 

 الشبان الفلسطينيني وجنود االحتالل. 
ــطة  ــود أنش ــى وج ــرات عل ــاك مؤش ــن أن هن ــذر م وح
يســتبعد  ولــم  جنــني،  مدينــة  فــي  للفصائــل 
العــودة إلــى عمليــة عســكرية فــي غــزة، قائــالً: 
)احلــرب  األســوار«  »حــارس  إلــى  العــودة  »ميكننــا 
غــزة(«. قطــاع  علــى  األخيــرة   اإلســرائيلية 

ــث  ــة الب ــا هيئ ــات نقلته ــي تصريح ــؤول ف ـّـح املس ومل
ــى أن ســلوك جيشــه أســهم  الرســمية )»كان 11«( إل
ــيراً  ــة، مش ــة الغربي ــي الضف ــاع ف ــعال األوض ــي إش ف
إن  وقــال  العالمــي،  محمــد  الطفــل  مقتــل  إلــى 
اجلنــدي املســؤول »ســيخضع لالســتجواب لــدى وحــدة 

ــكرية«. ــرطة العس ــي الش ــق ف التحقي

 12 القنــاة  أفــادت  متصــل،  ســياق  وفــي 
اإلســرائيلية،  احلكومــة  رئيــس  بــأن  اإلســرائيلية، 
بينــي  الدفــاع،  وزيــر  منــع  بينيــت،  نفتالــي 

 غانتس، من لقاء الرئيس محمود عباس. 
وأشــارت القنــاة إلــى أن غانتــس طلــب مــن بينــت فــي 
األيــام األخيــرة منحــه إذنــاً للقــاء عبــاس، إال أن بينيــت 
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رفــض الطلــب.

ــت  ــاع بيني ــاول إقن ــس ح ــى أن غانت ــاة إل ــت القن ولفت
ــر  بأهميــة عقــد اللقــاء علــى اعتبــار أن الســماح لوزي
اخلارجيــة، يائيــر البيــد، بإجــراء مثــل هــذا اللقــاء 
فــي  تصــب  ال  سياســية  تداعيــات  لــه  ســتكون 

ــب. ــل أبي ــة ت مصلح

ــة  ــة جوهري ــادرات حســن نّي ــت، تقــدمي »ب ــزم بيني ويعت
وملموســة« جتاه الفلســطينيني، لكســب ثقــة الرئيس 
األميركــي، جــو بايــدن، فــي امللــّف اإليرانــي، بحســب مــا 
 نقــل موقــع »املونيتــور« عــن مصــادر أمنّيــة إســرائيلّية.

ــي  ــة ف ــة الثالث ــي املرتب ــطيني ف ــّف الفلس ــاء املل وج
االســتخبارات  عــام  مديــر  مــع  بينيــت  مباحثــات 
املركزيــة األميركيــة »ســي آي إيــه«، وليــام بيرنــز، يــوم 
ــران.  ــى إي ــاس عل ــزت باألس ــي ركّ ــي، الت ــاء املاض األربع
ــات أدرك  ــي املباحث ــرف ف ــإّن كل ط ــع، ف ــاً للموق ووفق

ــر«.97 ــرف اآلخ ــية الط »حساس

االحتــال يواصــل انتهاكاتــه باالســتياء علــى 
بــؤر  وإقامــة وتوســيع  األراضــي  مزيــد مــن 

اســتيطانية

ــد،  ــوم األح ــالل الي ــود االحت ــتوطنون وجن ــل املس واص
ــعبنا. ــاء ش ــق ابن ــم بح انتهاكاته

ــوات  ــة ق ــت حماي ــلحون وحت ــتوطنون مس ــدم مس وأق
االحتــالل علــى إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة جنوب 
اخلليــل، فيمــا واصلــوا نصــب خيــام علــى اراضــي 
ــق  ــرون طري ــق أخ ــا اغل ــا، بينم ــي ترقومي ــة ف الطيب

ــني. ــات املواطن ــى مركب ــدوا عل ــس واعت ــني نابل جن

ــوب  ــبوه جن ــم مش ــار جس ــال بانفج ــة 4 أطف إصاب
ــزة ــة غ مدين

أصيــب أربعــة أطفــال، جــراء انفجــار جســم مشــبوه 
كانــوا يعبثــون بــه فــي اراض زراعيــة فــي حــي الزيتــون 
جنــوب مدينــة غــزة، فانفجــر بهــم، ونقلــوا إلــى 
ــت  ــث وصف ــزة، حي ــة غ ــرب مدين ــفاء غ ــع الش مجم

ــة. ــطة وطفيف ــني متوس ــم ب حالته

االحتــالل يجبــر مقدســيا علــى هــدم منزلــه ويفــكك 
خليتــني شمســيتني فــي طوبــاس

االحتــالل  قــوات  أجبــرت  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
ــى  ــك عل ــامة دوي ــد أس ــي محم ــرائيلي، املقدس االس
هــدم منزلــه بنفســه قســرياً فــي خلــة العــني ببلــدة 

ــة. ــدس احملتل ــور بالق الط

97  جريدة األيام
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يــرزا شــرق طوبــاس فككــت قــوات  وفــي خربــة 
ــتولت  ــيتني واس ــني شمس ــرائيلي خليت ــالل اإلس االحت
عليهمــا، وتعــود ملكيتهمــا للمواطنــني نعيــم حافــظ 

ــر. ــو ظاه ــعيد أب ــي، وس ــه رام ــاعيد، وجنل مس

جديــدة  اســتيطانية  بــورة  يقيمــون  مســتوطنون 
ويغلقــون طريــق جنــني نابلــس

ــة  ــتوطنون بإقام ــرع مس ــل، ش ــة اخللي ــي محافظ وف
بــؤرة اســتيطانية جديــدة وتوســيع أخــرى علــى أراضــي 
خربــة زنوتــا جنــوب اخلليل. ونصبــوا 20 »كرفانــا« علــى 
أراضــي املواطنــني بخربــة زنوتا، تعــود ملكيتهــا لعائالت 
ــذه  ــح ه ــك تصب ــن، وبذل ــرخ وجباري ــو ش ــمامرة وأب س
البــؤرة الثالثــة التــي يتــم إقامتهــا خــالل عــام واحــد 
فــي تلــك املنطقــة، متهيــدا لالســتيالء علــى مســاحات 

واســعة لصالــح مشــاريع التوســع االســتيطاني.

ــي،  ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــتوطنون، للي ــل مس ويواص
ــدة  ــرق البل ــة ش ــة الطيب ــي منطق ــام ف ــب خي نص
ــتيالء  ــدا لالس ــتوطنة »ادوره«، متهي ــن مس ــة م والقريب
ــاحتها  ــغ مس ــة، وتبل ــة النتش ــود لعائل ــى أرض تع عل

ــة. ــي دول ــا اراض ــة انه ــا؛ بحج ــن 60 دومن ــر م أكث

وأشــار الــى ان املســتوطنني حاولــوا عــدة مــرات اقتــالع 
اشــجار زيتــون فــي املنطقــة، واشــتبكوا مــع األهالــي 

الذيــن دافعــوا عــن أراضيهــم ومنعوهــم مــن ذلــك.

ــق  ــتوطنون الطري ــق مس ــة نابلس، أغل ــي محافظ وف
الواصــل بــني جنــني ونابلــس، وهاجمــوا مركبــات 
ــع  ــى املوق ــؤدي ال ــدة امل ــل البل ــرب مدخ ــني ق املواطن
ــالق  ــط اغ ــا، وس ــرر بعضه ــى تض ــا أدى ال ــري، م االث

ــس.  ــني ونابل ــني جن ــل ب ــق الواص الطري

ــة،  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــد مس واك
غســان دغلــس، ان املواطــن محمــد ســليمان عيــران )50 
عامــا( اصيــب بحجــر برأســه خــالل هجوم املســتوطنني 
ــى املستشــفى لتلقــي  ــان ونقــل ال واســتهداف املركب
العالج.  وقــال إن نحــو 21 مركبــة تضــررت نتيجــة 
اعتــداءات املســتوطنني عقــب اغــالق الطريــق الواصــل 

بــني جنــني ونابلــس.98

بالتدخــل  بايــدن  يطالبــون  أميركــي  آالف   4
ــت ــة بيرزي ــة جامع ــي طلب ــن معتقل ــراج ع لإلف

ــو  ــم، ج ــس بالده ــة آالف أميركي رئي ــو أربع ــب نح طال
ــطينيا  ــا فلس ــن 74 طالب ــراج ع ــل لإلف ــدن، بالتدخ باي
جامعيــا اعتقلتهــم قــوات االحتــالل االســرائيلي خــالل 
الشــهرين املاضيــني علــى خلفيــة تعبيرهــم عــن 

98  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرائيلي. ــالل االس ــة لالحت ــية رافض ــف سياس مواق

وطالــب ناشــطون متضامنــون مــع احلــق الفلســطيني 
عبــر عريضــة أطلقوهــا اليــوم، الرئيــس االميركــي 
حلمايــة  نفوذهــم  مبمارســة  الكونغــرس  واعضــاء 
االحتــالل  اجــراءات  مــن  الفلســطينيني  الطلبــة 

الطلبــة.  ســراح  بحقهم، وإطــالق  القمعيــة 

واشــارت العريضــة الــى حالــة الطالبة األســيرة ســراح 
ــة فــي الســنة الرابعــة  ــا( الطالب ــان ناصــر )21 عام لي

وهــي علــى أبــواب التخــرج مــن جامعــة بيرزيــت.

وقالــت العريضــة: إنــه خــالل اعتقــال ليــان مت تقييدهــا 
ــر  ــجن عوف ــي س ــتجوابها ف ــا واس ــم عينيه وتكمي
ــي  ــار قانون ــي أو مستش ــود محام ــكري دون وج العس
ولــم تتمكــن أســرتها مــن زيارتهــا، وأنهــا تنتظــر اآلن 
احملاكمــة فــي ســجن الدامــون العســكري مــع ســبع 
طالبــات أخريــات مــن اجمالــي 74 طالبــا مــن جامعــة 
ــي  ــم ف ــد منه ــزال العدي ــم وال ي ــت مت اعتقاله بيرزي
الســجون اإلســرائيلية بســبب تعبيرهــم غيــر العنيــف 
ــطينيني. ــرائيل للفلس ــة إس ــم ملعامل ــن معارضته ع

وأشــارت الــى قيــام ســلطات االحتالل فــي تشــرين أول/ 
أكتوبــر 2020 بتصنيــف األطــر الطالبيــة فــي جامعــة 
بيرزيــت كمنظمــات غيــر قانونيــة ضمن محــاوالت قمع 
ــطينية  ــب الفلس ــكات املطال ــي وإس ــاط الطالب النش

باحلريــة.

واعتبــرت العريضــة املوجهــة للرئيــس بايــدن أن حريــة 
التعبيــر وتكويــن اجلمعيــات الســلمية جــزء مــن حقوق 

اإلنســان األساســية والعامليــة.99

ــال  ــهيد ب ــان الش ــترداد جثم ــات باس مطالب
ــس ــن نابل ــة م رواجب

طالبــت الفعاليــات الوطنيــة والشــعبية والرســمية 
فــي محافظــة نابلــس، اجملتمــع الدولــي بالتدخــل مــن 
ــال  ــهيد ب ــان الش ــن جثم ــوري ع ــراج الف ــل االف أج
رواجبــة، مــن قريــة عــراق التايه شــرق نابلــس، الــذي 
اغتالتــه قــوات االحتــال بتاريــخ 2020/11/4، ومــا 

ــه. ــت حتتجــز جثمان زال

جــاء ذلــك خــال فعاليــة نظمــت، اليــوم األحــد، 
أمــام مقــر الصليــب األحمــر مبدينــة نابلــس، بدعــوة 
ــس، وذوي  ــي نابل ــي ف ــيق الفصائل ــة التنس ــن جلن م

ــة. ــال رواجب ــهيد ب الش

وقالــت عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة التحريــر 

99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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“ان  ســامة،  دالل  الفلســطيني “فتح”  الوطنــي 
ســلطات االحتــال مــا زالــت حتتجــز جثمان الشــهيد 
رواجبــة منــذ 9 أشــهر، وترفــض حتــى اللحظــة 

اعطــاء معلومــات واضحــة عــن مصيــره”.

ــل  ــل وحتم ــع التدخ ــم أجم ــالتنا للعال ــت: رس وأضاف
علــى  االحتــال  دولــة  ومحاســبة  مســؤولياته 
ــة  ــن الدولي ــة القوان ــف كاف ــي تخال ــا، الت جرائمه

واإلنســانية.

وتابعــت “ان احلكومــة الفلســطينية أطلقــت اليــوم 
الوطنــي الســترداد جثامــن الشــهداء، الــذي يصــادف 
الســابع والعشــرين مــن الشــهر اجلــاري، وذلــك ضمــن 
اســتراتيجية واضحــة، وحملــة قانونيــة محليــة 
جثامــن  اســترداد  أجــل  مــن  للضغــط  ودوليــة، 
ــات  ــح ممارس ــرورة فض ــى ض ــددة عل ــهداء، مش الش
االحتــال، ورفــع كافــة القضايــا للمحكمــة اجلنائيــة 

ــة”. الدولي

ــهيد، أن  ــقيقة الش ــة ش ــا رواجب ــدت مه ــا، أك بدوره
ــة  ــاب العائل ــب بأعص ــاول اللع ــلطات االحتال حت س
بــأي  االدالء  أو  مصيــره  عــن  الكشــف  برفضهــا 
معلومــات عــن الشــهيد بــال، مطالبــة اجملتمــع 
ــي ومؤسســات حقــوق االنســان بالتدخــل مــن  الدول

ــه. ــراج عن ــل االف اج

ــن  ــي م ــي الثان ــة ف ــت حمل ــة أطلق ــت أن العائل وبين
ــهيد  ــان الش ــترداد جثم ــل اس ــن أج ــي، م ــوز املاض مت
ــر اطــاق جنــود  النقيب فــي جهــاز االمــن الوقائــي اث
ــوارة  ــز ح ــد حاج ــه عن ــى مركبت ــار عل ــال الن االحت

ــس. ــوب نابل ــكري جن العس

ــو 335  ــز نح ــال حتتج ــلطات االحت ــى أن س ــار إل يش
جثمانــا مــن الشــهداء الفلســطينين والعــرب، منــذ 
العــام 1948، حســب احلملــة الوطنيــة الســترداد 
والعــرب،  الفلســطينين  الشــهداء  جثامــن 
اربــع  فــي  حتتجزهــم  الشــهداء  بينهم 254 مــن 
ايــة  توجــد  وال  األرقــام”،  “مقابــر  تســمى  مقابــر 
معلومــات عــن هوياتهــم منــذ العــام 1948، فيمــا ال 

تــزال حكومــة االحتــال حتتجــز 79 جثمانــا.100

مســتوطنون يواصلــون نصــب خيام لاســتياء 
علــى أرض فــي ترقوميا

ــي،  ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــتوطنون، للي ــل مس  يواص
ــمال  ــا ش ــدة ترقومي ــي بل ــى أرض ف ــام عل ــب خي نص

ــا. ــتيالء عليه ــدف االس ــل، به ــرب اخللي غ

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــددا  ــا«، إن ع ــرة لـ«وف ــليمان اجلعاف ــن س ــال املواط وق
ــوا نصــب خيــام فــي منطقــة  مــن املســتوطنني واصل
الطيبــة غــرب البلــدة، والقريبــة مــن مســتوطنة 
»ادورا«، متهيــدا لالســتيالء علــى أرض تعــود لعائلــة 
ــا؛  ــن 60 دومن ــر م ــاحة أكث ــى مس ــع عل ــة، وتق النتش

ــة. ــا ارض دول ــة انه بحج

وأشــار الــى ان املســتوطنني حاولــوا عــدة مــرات اقتــالع 
اشــجار زيتــون فــي املنطقــة، واشــتبكوا مــع األهالــي 

الذيــن دافعــوا عــن أراضيهــم، ومنعوهــم مــن ذلــك.

اسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية ضد بولندا

اخلارجيــة  وزارة  أن  العبريــة،  »كان«  قنــاة  ذكــرت 
اإلســرائيلية ســتتخذ خطــوات احتجاجية دبلوماســية 

ــدا. ــد بولن ــرى ض أخ

ــى  ــد إل ــر البي ــرائيلي يائي ــة اإلس ــر اخلارجي ــز وزي وأوع
ــى  ــودة إل ــو بالع ــي وارس ــفير ف ــال الس ــم بأعم القائ
اســرائيل إلجــراء مشــاورات، وطلــب مــن الســفير 
البولنــدي فــي إســرائيل متديــد إجازتــه التــي يقضيهــا 
ــه عــدم  ــن األفضــل ل ــى م ــل وحت ــالده، ب ــي ب ــا ف حالًي

ــرائيل. ــى إس ــوع إل الرج

ومــن جهتــه، قــال رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية نفتالي 
ــرار  ــى إق ــت: إن »إســرائيل تنظــر بعــني اخلطــورة ال بين
القانــون البولنــدي الــذي مينــع يهــود مــن احلصــول علــى 
ــرب  ــالل احل ــا خ ــي فقدوه ــم الت ــن أمالكه ــض ع تعوي

العامليــة الثانيــة”.

وبــدوره، أثنــى وزيــر الصحــة نيتســان هوروفيتــس علــى 
ــر منطقــي.  ــون غي ــاًل: »إن هــذا القان ــت، قائ ــوال بني أق
لــن نوافــق علــى أمــر كهــذا. هــذه صفعــة فــي الوجــه”.

وأضــاف هوروفيتــس، أن »إعــادة الســفير هــي أقــل مــا 
ميكــن عملــه فــي هــذه املرحلــة ويجــب اتخــاذ خطــوات 

إضافيــة الحًقــا”.

ــي  ــود« اف ــزب »الليك ــن ح ــت ع ــو الكنيس ــال عض وق
ــكات  ــون املمتل ــى قان ــرائيلي عل ــرد اإلس ــر: »إن ال ديخت
ــه تســاءل »مــاذا ســتكون  ــا«، ولكن ــدا كان صائًب ببولن
السياســة اإلســرائيلية جتــاه هــذه الدولــة مســتقباًل؟« 
وكاشــًفا عــن وجــود تعــاون هــام بــني الدولتــني يحظــر 

التنــازل عنــه.

ــي  ــاء املاض ــادق األربع ــد ص ــدي ق ــان البولن وكان البرمل
ــوص  ــة بخص ــات القانوني ــب العالق ــون لترتي ــى قان عل

ــة.101 ــة الثاني ــرب العاملي ــن احل ــكات م املمتل
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 المجلد التاسع والعشرين

محلــل إســرائيلي: منــاورة »متــرو حمــاس« كانــت 
فاشــلة

بصحيفــة  اإلســرائيلي  العســكري  احمللــل  قــال 
»معاريــف« العبريــة، تــال ليــف رام: إن أجــواء اإلحبــاط 
وخيبــة األمل تســود اجليــش اإلســرائيلي عقــب اعترافه 
بفشــل عمليــة »متــرو حمــاس« التــي اســتهدف فيهــا 
شــبكة األنفــاق فــي قطــاع غــزة خــالل احلــرب األخيــرة 

ــار املاضــي. ــو/ أي ــى القطــاع فــي شــهر ماي عل

العســكرية  العمليــة  أن  رام  ليــف  تــال  وأضــاف 
انتهــت قبــل ثالثــة أشــهر، وشــهدت محاولــة اجليــش 
اإلســرائيلي مفاجــأة مقاتلــي حركــة حمــاس بهجــوم 
ــاع  ــي قط ــرية ف ــاق الس ــبكة األنف ــى ش ــف عل مكث
ــاورة  ــؤدي »املن ــش أن ت ــة اجلي ــت مؤسس ــزة، وتوقع غ
ــاس،  ــي حم ــن مقاتل ــات م ــل املئ ــى مقت ــة« إل اخلادع
ــث  ــك، حي ــن كذل ــم تك ــة ل ــة الفعلي ــن النتيج لك
ــط  ــل فق ــدد قلي ــل ع ــة مقت ــة العملي ــاءت حصيل ج

ــم. منه

وأشــار إلــى أن »هــذه العمليــة التــي مت التخطيــط لهــا 
ــا  ــا فيه ــداف، مب ــدة أه ــا ع ــرب كان له ــة احل ــي بداي ف
ــن  ــات م ــل املئ ــة وقت ــاس الدفاعي ــاق حم ــر أنف تدمي
نشــطائها، مــن خــالل هجــوم مفاجــئ علــى شــبكة 
األنفــاق الدفاعيــة، بعــد منــاورة القــوات البريــة داخــل 
قطــاع غــزة، وبحســب التوقعــات فقــد كان مــن املقــرر 
ــدم  ــد تق ــاق بع ــى األنف ــاس إل ــو حم ــل مقاتل أن يدخ
قــوات اجليــش اإلســرائيلي، بعــدد يتــراوح بــني 600 و800 
مقاتــل، ويُقتلــون جميًعــا داخــل االنفــاق، وهــو مــا لــم 

ــا”. يحــدث عملًي

ــإن اجليــش اإلســرائيلي  ــل العســكري، ف وبحســب احملل
كان يســعى إلخــراج حمــاس مــن توازنهــا بســبب 
العــدد الكبيــر مــن الشــهداء، واألضــرار التــي ســتلحق 
ــأنها أن  ــن ش ــوة كان م ــي خط ــة، وه ــا التحتي ببنيته
ــرر  ــة، إذا ق ــاورة البري ــن املن ــر م ــد كبي ــى ح ــهل إل تس
اجليــش أخيــرًا تنفيذهــا، مــع العلــم أن أنفــاق حمــاس 
ــة مبهمــات تشــغيلية فــي حــال دخــول  ــت مطالب كان

ــزة”. ــاع غ ــى قط ــي إل ــكل نهائ ــة بش ــوات البري الق

وكشــف تــال ليــف رام، أنــه »بعد مناقشــات عســكرية 
طويلــة، تقــرر تنفيــذ اخلطــة فــي ليلــة اخلميــس 
واجلمعــة 14 مايــو/ أيــار، وكانــت التقديــرات تشــير إلــى 
أن املنــاورة ســتكون ناجحــة، مــن خــالل قتــل العشــرات 
ــن  ــد م ــوم واح ــد ي ــن بع ــاس، ولك ــي حم ــن مقاتل م
العمليــة، أكــدت أوســاط اجليــش اإلســرائيلي أن املناورة 
فشــلت بالفعــل ولــم حتقــق هدفهــا وأن شــروط 

ــى األرض”. ــج عل ــم تنض ــة ل العملي

وأوضــح أن »هــذه النتيجــة اخمليبــة لآلمــال كشــفت أن 
ــاق مت  ــة األنف ــى مهاجم ــرائيلي عل ــش اإلس ــدرة اجلي ق
الكشــف عنهــا فــي األيــام األربعــة األولــى مــن القتــال، 
ــض  ــة، بغ ــاق الدفاعي ــر األنف ــواب تدمي ــن الص وكان م
ــي  ــا، وف ــاس فيه ــن حم ــى م ــدد القتل ــن ع ــر ع النظ
ــش  ــوات اجلي ــه ق ــتعبر في ــت س ــذي كان ــيناريو ال الس
ــار  ــات األمت ــق مئ ــدودي بعم ــياج احل ــرائيلي الس اإلس
ــاز  ــق إجن ــن حتقي ــن املمك ــد كان م ــاع، فق ــل القط داخ

ــر”. ــر بكثي أكب

وقــال احمللــل العســكري تــال ليــف رام: إن »موقًفــا آخــر 
يســود املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية يــرى أن قــرار 
تنفيــذ املنــاورة كان خطــأ، وكان مــن األفضــل االحتفاظ 
باخلطــة االســتراتيجية حلملــة أكبــر فــي قطــاع غــزة 
تهــدف للقضــاء علــى حمــاس، وأن اجليــش اإلســرائيلي 
ــو توقــع أن املنــاورة ســتقتل عــددًا قليــاًل فقــط مــن  ل
ــاس،  ــن األس ــا م ــرر تنفيذه ــا ق ــاس، مل ــي حم مقالت
وعلــى كل األحــوال، ومــن حيــث التأثيــر وعــدد القتلــى، 
ــؤون  ــكا للش ــق أهدافها«.-«ع ــم حتق ــاورة ل ــإن املن ف

ــرائيلية”102 االس

ــع عــن النظــر فــي  ــا« االســرائيلية متتن “العلي
ــار ــؤرة افيات التمــاس ضــد ب

ــرارا  ــد، ق ــرائيلية، األح ــا االس ــة العلي ــدرت احملكم  اص
يقضــي بشــطب التمــاس قدمــه مركــز القــدس 
وهيئــة  االنســان  وحقــوق  القانونيــة  للمســاعدة 
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، نيابــة عــن اجملالــس 
احملليــة لبلــدات بيتــا وقبــالن ويتمــا، وعــدد مــن اصحــاب 
ــؤرة االســتيطانية  االراضــي الواقعــة ضمــن نطــاق الب
ــتيطانية  ــي االس ــة املبان ــة بازال ــا، للمطالب ومحيطه
التــي ابقيــت علــى اراضــي املواطنــني بعــد اخــالء 
حكومــة  اتفــاق  علــى  بنــاء  منهــا،  املســتوطنني 
وقــد طعــن  املســتوطنني.  بينيــت وشــركاؤه مــع 
امللتمســون فــي قانونيــة اتفــاق افياتــار مســتندين الــى 
ــؤرة  ــالء الب ــني بإخ ــاني، ومطالب ــي اإلنس ــون الدول القان
ــدم  ــي لع ــى األراض ــت عل ــي أقيم ــي الت ــدم املبان وه
 شــرعيتها، حتــى وفــق القانــون اإلســرائيلي ذاتــه.

االلتمــاس  العليــا  احملكمــة  قرارها؛اعتبــرت  ضمــن 
ــاق  ــؤرة واالتف ــة الب ــص قانوني ــأت فح ــرا«، وارج »مبك
الــذي ابرمتــه حكومــة بينيــت مــع املســتوطنني، الــى 
مــا بعــد مســح االراضــي الواقعــة ضمــن البــؤرة 
بخصــوص  النهائــي  املدنيــة  االدارة  قــرار  وصــدور 
ــة.  ــي دول ــا اراض ــزء منه ــا او ج ــالن عنه ــة االع امكاني
ــوع  ــر مبوض ــت النظ ــة اجل ــي ان احملكم ــا يعن ــو م وه
ــرار  ــدور ق ــال ص ــي ح ــه ف ــة ان ــؤرة، بحج ــة الب قانوني
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ــوق  ــاب احلق ــتطيع اصح ــة يس ــي دول ــا اراض باعالنه
ــدوره. ــور ص ــرار ف ــى الق ــراض عل االعت

ــات  ــي الطعون ــت ف ــن الب ــه ال ميك ــا فان ــا لقراره ووفق
القانونيــة التــي قدمهــا امللتمســون فــي هــذه املرحلــة، 
األراضــي  لغايــة صــدور قــرار بخصــوص وضعيــة 
القانونيــة مــع احلفــاظ علــى االدعــاءات فــي أي اجــراء 
مســتقبلي ضــد البــؤرة. وفــي مجمــل قرارهــا جتاهلــت 
ــة  ــدم قانوني ــني بع ــات امللتمس ــا طعون ــة متام احملكم
ــون الدولــي، بغــض النظــر  االتفــاق برمتــه وفقــا للقان
عــن نتيجــة فحــص االدارة املدنيــة لوضعيــة األراضــي 
القانونيــة، كمــا وجتاهلــت االعتــداء الســافر الــذي 
قــام بــه املســتوطنون علــى اراض ليــس لهــم اي حــق 
ــك تكــون قــد اشــارت للمحكمــة انهــا ال  فيهــا، وبذل
ــا  ــون حرفي ــع القان ــي تطوي ــة ف ــكالية قانوني ــرى اش ت

ــن. ــتوطنني املعتدي ــؤالء املس ــة ه ملصلح

كمــا ورفضــت احملكمــة اخلــوض فــي مســألة قانونيــة 
االتفــاق الــذي يبقــي علــى 50 مبنــى اســتيطانيا 
ــش  ــة جي ــتيطانية وبحماي ــذراع االس ــوة ال ــم بق اقي
ــتوطنون اي  ــا املس ــك فيه ــى اراض ال ميل ــالل وعل االحت
ــزام  ــة ال ــت ذات احملكم ــم، ورفض ــا العترافه ــق وفق ح
الســلطات االســرائيلية تنفيــذ اخطــارات الهــدم التــي 
ــت  ــة بيني ــرام حكوم ــل اب ــي قب ــد املبان ــا ض اصدرته
ــة  ــت احملكم ــا جتاهل ــتوطنني. وكم ــع املس ــاق م االتف
فلســطينيني  شــهداء  ســبعة  ســقوط  كعادتهــا 
ووقــوع مئــات االصابــات مــا بــني ســكان القــرى 
ــد  ــارم ض ــعبي الع ــراك الش ــب احل ــطينية عق الفلس
ــى  ــا حت ــالل فعلي ــع االحت ــذي من ــؤرة، وال ــة الب اقام
ــى  ــر مشــروعه القامــة مســتوطنة عل ــوم مــن متري الي
وقبــالن. يتمــا  بيتــاو  لبلــدات  املتاخمــة   االراضــي 

ــرائيلية،  ــا االس ــة العلي ــدس ان احملكم ــز الق ــرى مرك وي
ــتيطان منــذ  ــروع االس ــي ملش ــراب القانون وهــي الع
ــع  ــذا م ــا ه ــي قراره ــرى ف ــرة اخ ــأ م ــه؛ تتواط بدايات
حكومــة بينبــت العنصريــة وتعطــي الضــور االخضــر 
ــادرة  ــة مص ــص امكاني ــي فح ــتمرار ف ــالل االس لالحت
االراضــي وشــرعنة البــؤرة، بحجــة ان فحــص امكانيــة 
اعــالن االاراضــي هــي عمليــة »نزيهــة« ومحايــدة 
قائمــة  ســتكون  عليهــا  االعتــراض  امكانيــة  وان 
ــبقا. ــة« مس ــر محتوم ــا »غي ــتقبال وان نتيجته  مس

احملاميــان  اوضــح  القــرار   وفــي تعقيبهمــا علــى 
تلــة  املــرة  تثبــت  العليــا  احملكمــة  ان  املترافعــان 
ــا  ــة، وتورطه ــق الدولي ــا باملواثي ــدم اكتراثه ــرى ع االخ
ــا  ــرعنته مهم ــتيطان وش ــروع االس ــي مش ــي ف الفعل
ــة  ــة مواجه ــب اي ــي جتن ــا ف ــة منه ــافرا، رغب كان س
ــا  ــع توجهاته ــا م ــد متاهيه ــت حل ــة بيني ــع حكوم م

االســتيطانية. ويــرى احملامــون املترافعــون انــه كان 
ــدم  ــؤرة وه ــالء الب ــر باخ ــة ان تأم ــة نزيه ــا مبحكم حري
مبانــي املســتوطنني الذيــن ال خــالف - حتــى مــن قبــل 
ســلطات االحتــالل - انهــم اقتحمــوا االرض عنــوة 
ــلطات  ــراغ س ــني ف ــى ح ــا ال ــس ابقاءه ــوة، ولي وبالق
االدارة املدنيــة مــن اســتنفاذ امكانيــة شــرعنتها، 
ــي  ــي لألراض ــص موضوع ــن فح ــث ع ــاء ان احلدي واالدع
ــون  ــد احملام ــبقا. وأك ــومة مس ــر محس ــه غي وان نتائج
ان قــرار احملكمــة هــو قــرار بالــغ اخلطــورة وانــه يشــكل 
ضــوءا اخضــرا لقطعــان املســتوطنني لتكــرار فعلتهــم 
ــا  ــة. كم ــي الضف ــرى ف ــتراتيجية اخ ــع اس ــي مواق ف
اوضــح الطاقــم القانونــي انــه مســتمر مبتابعــة امللــف 
مــن الناحيــة القانونيــة، رغــم عــدم نزاهــة وموضوعيــة 
املنظومــة القانونيــة االســرائيلية وانحيازهــا التــام 
العمــل  فــي  االســتمرار  وضــرورة  للمســتوطنني، 
الشــعبي والديبلوماســي لدحــر االســتيطان عــن جبــل 

ــح.103 صبي

االثنن 2021/8/16

قمــة فلســطينية-أردنية فــي عمــان تؤكــد 
تعزيــز التنســيق خلدمــة القضايــا املشــتركة

أكــدت قمــة فلســطينية – أردنيــة عقــدت فــي عمــان، 
ــطني واألردن  ــني فلس ــيق ب ــز التنس ــى تعزي ــس، عل أم
خلدمــة القضايــا املشــتركة وفــي مقدمتهــا القضيــة 

ــطينية. الفلس

وكان الرئيــس محمــود عبــاس قــام، أمــس، بزيــارة إلــى 
عمــان حيــث كان فــي اســتقباله، لــدى وصولــه علــى 
مــن مروحيــة أردنيــة قادًما مــن رام اهلل، العاهــل األردني 

امللــك عبــد اهلل الثانــي.

وعقــد الزعيمــان اجتماعــاً منفــرداً، بحثــا خاللــه 
ــا املشــتركة بــني البلديــن  العالقــات الثنائيــة والقضاي

ــية. ــورات السياس ــر التط ــقيقني، وآخ الش

وأكــد الرئيــس »اســتمرار التنســيق األخــوي بــني 
األمــة  يخــدم مصالــح  مبــا  واململكــة،  فلســطني 
القضيــة  مقدمتهــا  وفــي  املشــتركة،  وقضاياهــا 

. » لفلســطينية ا

وثمــن الرئيــس عبــاس مواقــف امللــك الداعمة للشــعب 
ــرة  ــه األخي ــارة جاللت ــة زي ــًدا أهمي ــطيني، مؤك الفلس
إلــى واشــنطن، والتــي ركــزت علــى مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية، والدفــع باجتــاه حتقيــق الســالم العــادل 

والشــامل.
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ــات  ــى املقدس ــمية عل ــة الهاش ــة الوصاي ــد أهمي وأك
ــدس.104 ــي الق ــيحية ف ــالمية واملس اإلس

وفــد مــن مشــايخ العشــيرة املعروفيــة الدرزيــة 
يدعــو إلــى تعزيــز التاحــم بــن أبنــاء شــعبنا 

فــي مواجهــة سياســة االحتــال

ــني  ــيرة املعروفي ــاء عش ــايخ ووجه ــن مش ــد م ــد وف أك
علــى موقــف العشــيرة الرافــض لسياســات اإلقصــاء 
ــني  ــرائيلي ب ــالل اإلس ــها االحت ــي ميارس ــق الت والتفري
ــا  ــه ومنه ــكّل مكّونات ــطيني ب ــعب الفلس ــاء الش أبن
العشــيرة املعروفيــة، وعلــى أهّميــة التالحــم بــني 
أبنــاء شــعبنا علــى اختــالف أطيافهــم ومعتقداتهــم 
ــق والتنكيــل وطمــس  فــي مواجهــة سياســات التفري

ــة. ــة والعربي ــة الوطني الهويّ

ــني،  ــوم اإلثن ــد، الي ــع الوف ــاء جم ــالل لق ــك خ جاء ذل
بعــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة والدينيــة اإلســالمية 
ــع  ــع اجملتم ــل م ــة التواص ــر جلن ــي مق ــيحية ف واملس

اإلســرائيلي فــي رام اهلل.

ــدة،  ــس عاب ــيخ خمي ــاف الش ــل وزارة األوق ــب وكي ورّح
الرئيــس محمــود عبــاس،  باســم ســيادة  بالوفــد 
بكلمــة أكـّـد فيهــا رفــض املزاعــم التــي تطــال االنتماء 
الوطنــّي والدينــّي ألبنــاء عشــيرة املعروفيــني املوّحديــن، 
ــي فــي ســياق »العمــل املســتمر علــى  تلــك التــي تأت
بأســره،  الفلســطيني  الشــعب  هويــة  اســتبدال 
ــه  ــياق كلمت ــي س ــيرًا ف ــه«، مش ــني أبنائ ــق ب والتفري
ــات  ــر مكون ــن »أكث ــم م ــدروز ه ــني ال ــى أّن املعروفي إل
ــل«. ــع والتنكي ــس والقم ــاوالت الّطم ــة حمل ــعبنا عرض ش

بــدوره، أثنــى رئيــس الوفــد الشــيخ اســعيد الســتاوي، 
فــي كلمتــه، علــى توّجــه القيــادة الفلســطينية 
ــاء شــعبنا،  ــني أبن ــز أواصــر العالقــة والتالحــم ب لتعزي
ــة  ــة الفلســطينية العربي ــد الهوي ــا لنؤكّ ــال: »جئن وق
اإلســالمية للعشــيرة املعروفّيــة التــي ال يُشــكّك فيهــا 

ــه«. ــٍل عــن أصالت ســوى منتفــٍع أو غاف

ألنّنــا  باقــون  ونحــن  باقيــة  »فلســطني  وأضــاف: 
متجــذّرون فــي هــذه البــالد وهــذه األرض، فنحــن شــعب 

ــد«. ــا واح ــد، ودينن ــب واح ــد، ونس واح

واســتعرض الشــيخ الســّتاوي تاريــخ املعروفيــني العــرب 
ــف  ــث خملتل ــخ احلدي ــى التاري ــني إل ــة حط ــذ معرك من
ــورة  ــرارة الث ــالق ش ــي إط ــم ف ــة، ودوره ــدان العربي البل
ــت  ــي »انتقل ــي، الت ــالل الفرنس ــرد االحت ــورية لط الس
ــون  ــا املعروفي ــّطر فيه ــة، وس ــدان العربي ــى كل البل إل

104  جريدة األيام

ــي  ــة الت ــة املزرع ــي معرك ــة ف ــرة، خاص ــوالت كثي بط
ــن  ــل م ــدد قلي ــام ع ــي أم ــش الفرنس ــا اجلي ــزم فيه ُه
املقاتلــني املتســلحني بأســلحة خفيفــة وبيضــاء، 

ــم«. ــة قضيته ــم بعدال وبإميانه

وأشــار الشــيخ الســّتاوي إلى دور العشــيرة فــي النضال 
ضــد االحتــالل اإلســرائيلي، وإيــواء آالف املهّجريــن 
ــركا التــي  ــدة ي ــة مثــل بل ــدات الدرزي فــي القــرى والبل
ــف  ــم ووق ــى بلدانه ــن إل ــي عــودة الكثيري ســاهمت ف

ــطني. ــارج فلس ــم خ ــار تهجيره مس

ــع  ــة الواق ــن حقيق ــّتاوي ع ــيخ الس ــّدث الش ــا حت كم
فهــم  الداخــل،  فــي  املعروفيــون  يعيشــه  الــذي 
ــزع  ــاد، ون ــى االضطه ــام 1948 إل ــذ الع ــون من »يتعرض
ملكيــة األراضــي، والتجنيــد اإلجبــاري، وكل سياســات 

ــطيني«. ــعب الفلس ــن الش ــل ع الفص

وأوضــح أّن سياســات عــزل العشــيرة عــن محيطها لم 
تقــف عنــد التفريــق بــني أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
بــل امتــّدت إلــى حرمــان العشــيرة مــن التواصــل 
والتالقــي بامتــداد أبنائهــا فــي البلــدان العربيــة منــذ 
ــاء  ــة للق ــذي كان مقدم ــام 2005 ال ــى ع ــة حت النكب
جمــع أبنــاء العشــيرة فــي لبنــان وســوريا عــام 2007، 
وشــكر القيــادة الفلســطينية ممثلــة بســيادة الرئيــس 
محمــود عبــاس علــى تذليــل العقبــات وتســهيل 

اللقــاء فــي ذلــك احلــني.

واختتم الشــيخ الســّتاوي بالدعــوة إلى تعزيــز العالقات 
ــعب  ــاء الش ــني كل أبن ــدة ب ــق الوح ــة، وحتقي الوطني
ــى  ــه عل ــه ومعتقدات ــه وأطياف ــطيني مبكونات الفلس
ــعبنا  ــاء ش ــها أبن ــي يعيش ــروف الت ــة الظ خصوصّي
باختــالف أماكــن تواجدهــم، كمــا دعــا إلــى احتضــان 
ــدم  ــالميا، وع ــا وإس ــة عربي ــيرة املعروفي ــاء العش أبن
ــفّية،  ــراءات التعس ــاد واإلج ــة االضطه ــم فريس تركه
وتعريضهــم إلــى اجلفــاء مــن أهلهــم وشــعبهم علــى 

ــام 1967. ــدود ع ــي ح جانب

وأكــد عــدد مــن مشــايخ ووجهــاء العشــيرة املعروفيــة، 
فــي كلماتهــم، عمــق التأثــر بالتوجهــات الداعيــة 
إلــى متتــني العالقــات الفلســطينية الداخليــة، وتعزيــز 
االنتمــاء للهويــة الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية 
ــف  ــيخ ناي ــم: الش ــر منه ــعبنا، يُذك ــاء ش ــني كل أبن ب
ــر  ــيخ مني ــمي، والش ــدي عيس ــيخ زه ــليم، والش س
ــن  ــيخ حس ــد اهلل، والش ــليم عب ــيخ س ــي، والش حلب
ــه  ــيخ نزي ــري، والش ــم فاخ ــيخ قاس ــش، والش ــو ري أب
ــايخ  ــن املش ــم م ــدر، وغيره ــد ب ــيخ فري ــتاوي، والش س

ــاء. والوجه
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ــة،  ــة جامع ــاء بكلم ــّواد اللق ــت ع ــم األب طلع واختت
ــق  ــى تعمي ــاءات، وإل ــن اللق ــد م ــى مزي ــا إل ــا فيه دع
ــة  ــا الفكري ــكل مفرداته ــة ب ــة اجلامع ــة الوطني الهويّ
واحلضاريــة والدينيــة، وإلــى العمــل بــني كل أبنــاء 
أديانهــم،  اختــالف  علــى  الفلســطيني  الشــعب 
ــات  ــة سياس ــة ومواجه ــدة الوطني ــق الوح ــى حتقي إل
ــى  ــطني عل ــة فلس ــتقالل دول ــق اس ــالل لتحقي االحت
ــدس  ــا الق ــران 1967 وعاصمته ــن حزي ــع م ــدود الراب ح

الشــرقية.105

الدوليــة  احلمايــة  بتوفيــر  يطالــب  اشــتية 
لشــعبنا مــن سياســات القتــل والتطهيــر 

العرقــي

أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، قتــل جنــود االحتالل 
اإلســرائيلي أربعــة شــبان فــي مدينــة ومخيــم جنــني 
صبــاح اليــوم اإلثنــني، مطالبــا األمم املتحــدة، واملنظمات 
ــر  ــعة، وتوفي ــة البش ــة اجلرمي ــة، بإدان ــة الدولي احلقوقي
ــي  ــك ف ــطيني، وذل ــعبنا الفلس ــة لش ــة الدولي احلماي
ضــوء تصاعــد وتيــرة عمليــات القتــل التــي تســتهدف 

الشــبان واألطفــال.

ــات  ــرة لسياس ــات اخلطي ــن التداعي ــتية م ــذر اش وح
ــر العرقــي وهــدم البيــوت واالســتيالء  ــل والتطهي القت
علــى أمــالك املواطنــني التــي شــهدت تصاعــدا خطيــرا 
فــي اآلونــة األخيــرة، مشــيرا إلــى أنــه ســيتم رفــع كل 
تلــك اجلرائــم إلــى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، لتضــاف 
إلــى ملــف اجلرائــم اإلســرائيلية املرتكبــة بحق شــعبنا 

الفلســطيني.

وأعــرب رئيــس الــوزراء عــن مواســاته لعائالت الشــهداء، 
وأمنياتــه بالشــفاء العاجــل للجرحى.106

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــاري. ــى 14 آب اجل ــني 8 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)216( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

105  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ويعــرض التقريــر جملــة مــن املقــاالت اإلخباريــة التــي 
حتمــل حتريضــا وعنصريــة جلّيــة ضــد الفلســطينيني، 
ومقابــالت تلفزيونيــة وتقاريــر مصــّورة، ضمــن النشــرة 
ــو اإلســرائيلي ضمــن  االخباريّــة، ومقابــالت علــى الرادي

البرامــج األكثــر شــعبية فــي الشــارع اإلســرائيلي.

ونســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
ــي  ــطينية ف ــلطة الفلس ــدس والس ــة الق ــى مدين عل

ســياق البنــاء فــي مناطــق »ج« بالضفــة الغربيــة.

رصد الصحف:

جــاء علــى صحيفــة »يســرائيل هيــوم« مقــال يحــرّض 
علــى مدينــة القــدس فــي ســياق قــرار اإلدارة االميركية 
ــة،  ــي املدين ــطينيني ف ــة للفلس ــح القنصلي ــادة فت إع
ــوزراء،  ــس ال ــب رئي ــة مبكت ــرف املغلق ــي الغ ــا »ف مدعي
ووزارة اخلارجيــة، ووزارة اخلارجيــة فــي واشــنطن، يتشــاور 
كبــار املوظفــني محاولــني دفــع اليهــود علــى املوافقــة 
علــى تقســيم عاصمتهــم دون أن يالحظــوا أنهــم 
يقســمونها. ال، املشــاركون ال يقولــون هــذا. بعضهــم، 
ــن  ــراض، ولك ــون االعت ــرائيلي، يحاول ــب اإلس ــن اجلان م
ــدون أن  ــط. وب ــا تضغ ــدوء، لكنه ــط. به ــركا تضغ أمي
ــط  ــاء مخط ــادة إحي ــاول إع ــرائيليون، حت ــه اإلس ينتب
لتقســيم القــدس. هــذه هــي الرســالة الواحــدة 
ــادة  ــدن إع ــة إدارة باي ــن ني ــأ ع ــي تنش ــدة الت والوحي
ــرون«  ــارع »اغ ــي ش ــطينية ف ــة الفلس ــح القنصلي فت

ــدس. بالق

يقــول  اإلســرائيلي،  احللــق  فــي  الفريســة  إلنــزال 
األميركيــون )وبعــض اإلســرائيليني( إنــه »ال شــيء 
ــذي كان  ــع ال ــد الوض ــاع، نعي ــه »باإلجم ــل«، وإن يحص
ــد  ــح. لق ــر صحي ــول غي ــذا الق ــى 2019«. ه ــاً حت قائم
كان إغــالق إدارة ترامــب للقنصليــة جــزءاً مــن خطــوة 
االعتــراف األمريكــي بالقــدس عاصمــة إلســرائيل”.

وتابعــت الصحيفــة: »يفهــم كل ذي عقــل أنــه إذا 
مــا فتحــت ممثليــة دبلوماســية لكيــان سياســي آخــر 
ــد  ــم تع ــة ل ــي أن املدين ــك يعن ــدس، فذل ــل الق داخ
ــان  ــة ذاك الكي ــل عاصم ــط، ب ــرائيل فق ــة إلس عاصم
أيضــا. خصوصــا إذا مــا دار احلديــث عــن الســلطة 
ــاق  ــع ميث ــارض م ــذه تتع ــوة كه ــطينية، خط الفلس
فيينــا؛ إذ ال جنــد مكانــا فــي العالــم تقيــم فيــه دولــة 
مــا فــي املدينــة ذاتهــا ســفارة وقنصليــة فــي الوقــت 
ــيني  ــني سياس ــق بكيان ــر يتعل ــف واألم ــه، فكي نفس
ــون  ــع القان ــارض م ــة يتع ــح القنصلي ــني. ففت مختلف
الكنيســت  ألن  املتحــدة؛  والواليــات  إســرائيل  فــي 
ــة  ــة هائل ــنوات وبأغلبي ــل س ــا قب ــرس صادق والكونغ
علــى قوانــني تنــص علــى أن القــدس املوحــدة عاصمــة 
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ــرائيل”. إس

ــى  ــلمها إل ــي نس ــة ك ــى املدين ــد إل ــم نع ــت: »ل وقال
ــد. لــم نوحدهــا فــي حــرب  ــات أجنبيــة مــن جدي كيان
ــي بعــد بضــع  ــام الســتة لنقســمها بضغــط دول األي
ــه  ــي وج ــوف ف ــب الوق ــن الصع ــل، م ــنني. بالفع س
ضغــوط الواليــات املتحــدة، وليــس لطيفــاً القــول »ال« 
لرئيــس الواليــات املتحــدة فــي زمــن األحــداث نفســها، 
ــي  ــات الت ــإن اللحظ ــخ، ف ــات التاري ــني صفح ــن ب ولك
ــدة للشــعب اليهــودي  ــادئ اخلال ــد املب نقــف فيهــا عن
هــي التــي تبقــى، وهــذا مــا هــو مطلــوب مــن بينيــت 
ولبيــد اآلن. وعندمــا يلتقــي رئيــس الــوزراء بينيــت )على 
ــه  ــدن، فعلي ــس باي ــبوعني( بالرئي ــد أس ــدو بع ــا يب م
ــت  ــدس ليس ــط: الق ــات فق ــالث كلم ــه ث ــول ل أن يق

ــع”. للبي

رصد السوشيال ميديا:

فيسبوك:

غــردت ميــري ريجيــف – عضــو برملــان عــن الليكــود، »مت 
ــاوي  ــداء رين ــدي غي ــرائيل بأي ــة إس ــن دول ــتباحة أم اس
زعبــي وعبــاس، داعمــي اإلرهــاب ومشــجعي الشــهداء. 

بينيــت إلــى ايــن ســتصل لتحافــظ علــى مقعــدك؟

فيسبوك:

وغــرد نيــر بــركات – عضــو برملــان عــن الليكــود، »توجــد 
ــة  ــى إقام ــك معن ــدس، لذل ــي الق ــة ف ــفارة أمريكي س
قنصليــة فلســطينية جديــدة فــي القــدس – هــو 
اعتــراف فــي القــدس عاصمــة فلســطني مبوافقــة 
ورعايــة حكومــة بينيــت- لبيــد، هــذا خــط أحمــر ممنوع 

ــه!«. ــة علي املوافق

فيسبوك:

ــود،  ــن الليك ــان ع ــو برمل ــالم – عض ــد امس ــرد دافي وغ
ــدون  ــة ب ــرة، »حكوم ــدة وخطي ــة فاس ــا حكوم »انه
ــم  ــرائيل وال تدع ــن إس ــر بأم ــي، تخاط ــرام وطن أي احت
ــع  ــق بأصاب ــن املتعّل ــر األم ــزاء. وزي ــا األع ــود، أوالدن اجلن
ــا  ــادون جنودن ــن ين ــالمية، الذي ــة اإلس ــاء القائم أعض

ــني؟! )...(«.  مخرب

فيسبوك:

وغــرد أوفيــر ســوفر – عضــو برملــان عــن الليكــود، 
ــلطة  ــن الس ــوال م ــوا أم ــن يتلق ــرى ل ــني أس »مخرب

الفلســطينية بخــالف القانــون. نقطــة«.

ــي  ــاح اليــوم برقيــة للمستشــار القضائ »أرســلت صب

ــة  ــه برعاي للحكومــة، أفيحــاي مندلبليــت، مفادهــا ان
خدمــة الســجون يتم حتويــل عشــرات ماليني الشــواقل 
ســنويا مــن الســلة الفلســطينية للمخربــني األســرى 
فــي الســجون اإلســرائيلية وذلــك مــن خــالل حســابات 

مفتوحــة فــي بنــك بريــد إســرائيل«.

ــي«  ــة »لف ــت منظم ــي طالب ــتندات الت ــا للمس »وفق
ــون  ــل األمــوال يتــم بخــالف قان بالكشــف عنهــا، حتوي
محاربــة اإلرهــاب، والــذي مينــع بشــكل واضــح مكافــأة 
اخملربــني علــى عملياتهــم. أطالــب املستشــار القضائــي 
فتــح حتقيــق جنائــي باملوضــوع والوقــف الفــوري 

ــني«. ــوال للمخرب ــل األم لتحوي

رصد القنوات

املصدر: هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون اإلسرائيلي

برنامج من اجلانب اآلخر

املقدمة:

ــون  ــة القان ــى قضي ــوء عل ــر الض ــذا التقري ــي ه يلق
البولنــدي الــذي يقيــد إعــادة ممتلــكات اليهــود الناجــني 
مــن احملرقــة لهم، والــذي يعمــل البرملــان البولنــدي على 
تشــريعه، ويقــارن احملامــي أمــل عرابــي ضيــف برنامــج 
ــاج  ــني االنزع ــار«، ب ــاي زوه ــع غ ــر م ــب اآلخ ــن اجلان »م
ــي  ــة ف ــة البولندي ــراءات احلكوم ــن إج ــرائيلي م اإلس
ــنني  ــرت الس ــذ عش ــرائيل من ــع إس ــذي متتن ــت ال الوق
ــني  ــطينيني والالجئ ــة الفلس ــى مطالب ــر إل ــي النظ ف
ــالك  ــون »أم ــة قان ــك بحج ــم وذل ــتعادة ممتلكاته باس
ــه تنتهــك إســرائيل احلــق  الغائبــني«، والــذي مــن خالل
ــتعادة  ــن اس ــني م ــة الالجئ ــطينيني وخاص ــن الفلس م

ــم! امالكه

ــون  ــة والتلفزي ــث واإلذاع ــة الب ــكان( هيئ ــدر: )م املص
االســرائيلي

اجلزء األول من سلسلة التقارير

املقدمة:

ــر التــي أنتجتهــا هيئــة البــث  تلقــي سلســلة التقاري
ــا  ــام كاهان ــاع احلاخ ــى اتب ــرائيلي، عل ــون اإلس والتلفزي
وهــم 3 اشــخاص والذيــن متــت اســتضافتهم فــي 
هــذا اجلــزء مــن السلســلة، فرغــم مــرور 30 عاًمــا علــى 
مقتــل كاهانــا مؤســس حركــة » كاخ » اليمينيــة 
املتطرفــة، والتــي صنفــت أنهــا حركــة إرهابيــة وخارجة 
ــر  ــون نش ــة يحاول ــه الثالث ــزال أتباع ــون، ال ي ــن القان ع
آرائــه العنصريــة ومعــاداة العــرب والفلســطينيني، 
ــًوا  ــح عض ــذي أصب ــر ال ــن غفي ــار ب ــم ايتم ــن بينه وم
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فــي الكنيســت والــذي أشــعل األحــداث األخيــرة فــي 
ــة. ــد والرمل ــكا والل ــل ع ــة مث ــدن اخملتلط امل

اتباعــه فــي هــذا اجلــزء مــن السلســلة  ويؤكــد 
ــا  الوثائقيــة، أنهــم مســتمرون علــى نهجــه وأن كاهان
ــالد.107 ــن الب ــم م ــرب وإخراجه ــه للع ــي كره ــدق ف ص

االحتــال يشــرع بتجريــف مســاحات واســعة 
الشــارع  لصلــح  قلقيليــة  أراضــي  مــن 

55 االســتيطاني 

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــرعت ق ش
ــة،  ــي قلقيلي ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس بتجري
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 

ــس. ــة ونابل قلقيلي

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي محافظــة 
ــط  ــو الشــيخ، مبوجــب هــذا اخملط ــة محمــد أب قلقيلي
ــلطات  ــتولي س ــام 2019، ستس ــه ع ــن عن ــذي أعل ال
االحتــالل علــى نحــو 166 دومنــا مــن أراضــي بلــدة عــزون 
وقريــة النبــي إليــاس ومدينــة قلقيليــة الواقعــة شــرق 

ــة.108 احملافظ

مبنزلــن  العمــل  بوقــف  يخطــر  االحتــال 
ومنشــأة زراعيــة مبســافر يطــا جنــوب اخلليــل

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي الي ــالل االس ــوات االحت ــرت ق أخط
بوقــف العمــل مبنزلــني ومنشــأة زراعيــة )بركــس 
ــا  ــافر يط ــة مبس ــع الثعل ــي جتم ــام( ف ــر األغن حلظائ

ــل. ــوب اخللي جن

وأكــد منســق جلــان احلمايــة والصمــود جنــوب اخلليــل 
فــؤاد العمــور لـ«وفــا« أن قــوات االحتــالل أخطــرت 
بوقــف العمــل مبنــازل مشــيدة مــن الطوب ومســقوفة 
بالصفيــح، إضافــة الــى منشــأة زراعيــة مملوكــة 
ــان  ــف علي ــوض، ويوس ــان ع ــد علي ــني محم للمواطن

ــوض. ع

ــازل  ــدة من ــورت ع ــالل ص ــوات االحت ــى أن ق ــار ال وأش
العبيــد،  ومغايــر  الضبــع،  خلــة  مناطــق  فــي 

يطــا. وصارورة مبســافر 

ــدم  ــة ه ــن حمل ــالل تش ــوات االحت ــره، أن ق ــر ذك اجلدي
ملســاكن املواطنــني فــي خــرب يطــا ومســافرها بحجــة 
انهــا تقــع فــي مناطــق عســكرية، أو مــا يســمى 

107  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أراضــي دولــة، أو أن املنطقــة مصنفــة )ج(، وذلك لدفــع 
ــح  ــق لصال ــذه املناط ــن ه ــل ع ــى الرحي ــني إل املواطن

املشــاريع االســتيطانية.109

قــرى شــرق القــدس تقــدم التماســا ضــد النفــق 
االســتيطاني أســفل حاجــز قلنديــا

قّدمــت بلــدات وقــرى شــرق القــدس احملتلــة، التماســا 
ــع  ــتيطاني املزم ــق االس ــد النف ــالل ض ــم االحت حملاك

ــكري. ــا العس ــز قلندي ــفل حاج ــه أس إقامت

وقّدمــت مجالــس جبــع ومخمــاس وبرقــة والــرام وكفــر 
عقــب مبحافظــة القــدس، وأصحــاب أراٍض خاصــة 
التماســا حملاكــم االحتــالل ضــد هــذا  متضرريــن، 
اخملطــط الــذي يربــط شــارع »60« شــرق رام اهلل بشــارع 

»443« االســتيطاني؛ لصالــح املســتوطنني.

وقــال احملامــي عــالء محاجنــة، إن االعتــراض قــّدم علــى 
ــام  ــع الع ــالل مطل ــل االحت ــن قب ــره م ــط مت نش مخط

اجلــاري.

ــر  ــارع كبي ــق وش ــن نف ــارة ع ــط عب ــاف أن اخملط وأض
ــي  ــني ف ــي املواطن ــن أراض ــات م ــات الدومن ــع مئ يبتل
ــوق  ــا باحلق ــكل مساس ــرى، ويش ــدات والق ــك البل تل

الفلســطينية فــي حريــة احلركــة والتنقــل.

وأوضــح محاجنــة أن الهــدف مــن وراء اخملطــط تســهيل 
حركــة املســتوطنني مــن دوار جبــع وقــرب قريــة حزمــا، 
ــى  ــة، عل ــوارع عنصري ــاق وش ــهيل حركتهم بأنف وتس

حســاب حريــة حركــة املواطنــني الفلســطينيني.

”التعــاون اإلســالمي« تديــن جرميــة قتــل 4 شــبان فــي 
جنــني: انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي

ــة  ــدة اجلرمي ــالمي بش ــاون اإلس ــة التع ــت منظم  أدان
ــة  ــوة القائم ــرائيل، الق ــا إس ــي ارتكبته ــراء الت النك
باالحتــالل، واملتمثلــة بقتــل أربعــة شــبان فــي مدينــة 
للقانــون  صارخــا  انتهــاكا  ذلــك  معتبــرة  جنــني، 
وحملــت  الدوليــة.  واملواثيــق  اإلنســاني  الدولــي 
ــرائيل،  ــني، إس ــوم اإلثن ــا، الي ــان له ــي بي ــة ف املنظم
قــوة االحتــالل، املســؤولية الكاملــة عــن تبعــات هــذا 
التصعيــد اخلطيــر، داعيــة اجملتمــع الدولــي إلــى حتمــل 
مســؤولياته جتــاه ضــرورة توفيــر احلمايــة الدوليــة 
للشــعب الفلســطيني، وحمــل إســرائيل علــى وقــف 
انتهاكاتهــا واعتداءاتهــا املتواصلــة ضــد شــعبنا، 

واحتــرام التزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي.110

109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

110  كالة معاً اإلخبارية



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

552

 المجلد التاسع والعشرين

ــى  ــرائيل »حت ــى إس ــفيرها إل ــودة س ــع ع ــدا متن بولن
ــر” ــعار آخ إش

أعلنــت بولنــدا، اليــوم اإلثنــني، اإلبقــاء علــى ســفيرها 
ــو  ــي وارس ــكي، ف ــارك ماغيروفس ــرائيل، م ــدى إس ل
ــي  ــر«، ف ــعار آخ ــى إش ــب »حت ــل أبي ــه لت ــدم عودت وع
تصاعــد لألزمــة الدبلوماســية بــني البلديــن بعــد 
إقــرار بولنــدا »قانــون امللكيــة« الــذي يتيــح للســلطات 
اســتعادة أمــالك متنــازع عليهــا منــذ احلــرب العامليــة 

ــة. الثاني

وأوضحــت اخلارجيــة البولنديــة، فــي بيــان صــدر عنهــا 
اليــوم، أن بولنــدا ســتتخذ خــالل األيــام القليلــة املقبلة 
قــرارا بشــأن مســتوى متثيلهــا فــي إســرائيل، وذلــك »ردًا 
علــى اإلجــراءات اإلســرائيلية غيــر املبــررة األخيــرة، مبــا 
فــي ذلــك القــرار الــذي ال أســاس لــه خلفــض العالقــات 

الدبلوماســية مــع بولنــدا”.

هــذا وأعلــن نائــب وزيــر اخلارجيــة البولنــدي، بــاول 
ــي  ــالت الت ــف الرح ــدرس وق ــالده ت ــكي، أن ب يابلونس
تنظمهــا تــل أبيــب للشــبان اإلســرائيليني لزيــارة 
ــا  ــرا أنه ــدا، معتب ــي بولن ــة ف ــة باحملرق ــع مرتبط مواق

»تقطــر بالكراهيــة لبولنــدا”.

وأضــاف يابلونســكي فــي مقابلــة أجراهــا مــع موقــع 
ــرائيلية »ال  ــود اإلس ــالت الوف ــي أن رح ــي« احملل »كارس
ــرس  ــان تغ ــض األحي ــي بع ــليم، وف ــكل س ــم بش تت

ــرائيليني”. ــبان اإلس ــي رؤوس الش ــدا ف ــة بولن كراهي

ــي  ــني ف ــاداة البولندي ــع مع ــل م ــن نتعام ــع »نح وتاب
إســرائيل. هنــاك أســباب عديــدة لهــذا الوضــع - 
ــة  ــذه الدعاي ــة. ه ــم والتربي ــة التعلي ــا طريق إحداه
القائمــة علــى كراهيــة بولنــدا، تقطــر فــي رؤوس 

طــالب املــدراس فــي إســرائيل”.

وأوضــح يابلونســكي أن »هنــاك عــددا كبيــرا مــن 
بولنــدا«،  إلــى  إســرائيل  مــن  املدرســية  الرحــالت 
واســتدرك: »ســننظر فــي هــذه املســألة ونتخــذ 
القــرارات الصحيحــة. الطريقــة التــي جتــري بهــا هــذه 
ــة”. ــة الصحيح ــت الطريق ــد ليس ــي بالتأكي ــالت ه الرح

أن  علــى  البولنــدي  اخلارجيــة  وزيــر  نائــب  وشــدد 
حكومتــه ســتتخذ فــي األيــام املقبلــة قــرارات إضافيــة 

ــرائيل. ــق بإس تتعل

الســفارة  عــن  املســؤولة  عــادت  األحــد،  ومســاء 
ــل أبيــب،  ــى ت ــن آري، إل ــال ب اإلســرائيلية فــي وارســو ت
ــك  ــاور، وذل ــا للتش ــة بالده ــتدعتها خارجي ــا اس بعدم
بعــد أن أعلــن وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، يائيــر لبيــد، 

الســبت، أنــه أوعــز لــنب آري بـ«العــودة علــى الفــور إلــى 
ــمى”. ــر مس ــل غي ــى أج ــاورات إل ــراء مش ــرائيل إلج إس

ــد الــذي كان  وقــال لبيــد إن الســفير اإلســرائيلي اجلدي
مــن املقــرر أن يســافر إلــى بولنــدا، لــن يفعل ذلــك خالل 
الوقــت الراهــن، مضيفــا أن وزارتــه »ســتوصي الســفير 

البولنــدي فــي إســرائيل مبواصلــة إجازتــه فــي بــالده”.

ــى  ــه، إل ــن مكتب ــدر ع ــان ص ــي بي ــت، ف ــار بيني وأش
ــوة وال  ــذه اخلط ــى ه ــورة إل ــر بخط ــرائيل تنظ أن »إس
تســتطيع جتاهلهــا، هكــذا قــرار معيــب وازدراء مشــني 

ــت”. ــرى الهولوكوس لذك

وهــذه ليســت املــرة األولــى التــي تشــهد فيهــا 
ــة  ــة النازي ــبب احملرق ــرا بس ــن توت ــني البلدي ــات ب العالق
التــي تنفــي وارســو أيــة صلــة تربطهــا بهــا، وترفــض 

ــة”. ــوت البولندي ــكرات امل ــح »معس ــدة مصطل بش

وفــي شــباط/ فبرايــر 2018 صــوت البرملــان فــي وارســو 
ــن  ــؤولية ع ــدا باملس ــام بولن ــرم اته ــون يج ــى قان عل
ــد  ــا بع ــى أراضيه ــون عل ــا النازي ــي ارتكبه ــم الت اجلرائ
اجتياحهــا عــام 1939. وأثــار القــرار موجــة غضــب فــي 
ــني  ــذاك، بنيام ــا آن ــس حكومته ــف رئي ــرائيل، ووص إس
نتنياهــو، بأنــه »محاولــة لنكــران احملرقــة وإعــادة كتابــة 

ــخ”.111 التاري

بولنــدا تنــوي منــع زيــارة الطــاب اإلســرائيلين 
ملعســكرات »اإلبــادة”

أعلــن نائب وزيــر اخلارجيــة البولنــدي بافيل يابلونســكي 
أن بولنــدا ســتعيد فحــص ســفر الطــالب اإلســرائيليني 
ــادة  ــارة معســكرات اإلب ــدا لزي ــى بولن ــن إســرائيل إل م

فــي مــا يعــرف بـــ »احملرقة”.

وقــال يابلونســكي وفــق مــا نقلــت القنــاة 7 العبريــة: 
ــدا ال  ــى بولن ــرائيل إل ــن إس ــية م ــالت الدراس »إن الرح
تتــم بشــكل صحيــح وبطريقة تتســرب منهــا كراهية 

بولنــدا فــي بعــض األحيــان إلــى أذهــان الشــباب”.

ــن  ــه م ــق ألن ــوع بعم ــدرس املوض ــوف ن ــاف: »وس وأض
ــوالت  ــذه اجل ــا ه ــري به ــي جت ــة الت ــح أن الطريق الواض

ــة ”. ــة الصحيح ــت بالطريق ــي ليس ه

ــور  ــة تده ــى خلفي ــي عل ــذا يأت ــاة أن ه ــرت القن وذك
العالقــات بــني البلدين فــي األيــام األخيرة، منــذ املوافقة 
النهائيــة علــى »قانــون امللكيــة« الــذي مينــع مطالبــة 

ــات. ــم أو تعويض ــة مبمتلكاته ــن احملرق ــني م الناج
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 المجلد التاسع والعشرين

البيــد  يائيــر  اخلارجيــة  وزيــر  قــرر  القــرار،  وعقــب 
ــدا. ــع بولن ــي م ــل الدبلوماس ــتوى التمثي ــض مس  خف

وفــي وقــت ســابق، قــال رئيــس الــوزراء البولنــدي 
ماتيــوز موراويكــي إن »قــرار إســرائيل بخفــض مســتوى 
التمثيــل الدبلوماســي فــي وارســو ال أســاس لــه وغيــر 
مســؤول، وكلمــات يائيــر البيــد تثيــر غضب أي شــخص 

نزيــه”.

الســفير  علــى  الهجمــات  أعــارض  »أنــا  وأضــاف: 
ــراءات  ــة اإلج ــكي، نتيج ــارك ماغيروفس ــدي م البولن
األخيــرة للحكومــة اإلســرائيلية وهــي  العدوانيــة 
زيــادة الكراهيــة لبولنــدا والبولنديــني، ولهــذه األســباب 
قــررت نقــل أطفــال ســفيرنا فــي إســرائيل إلــى بولنــدا، 
ــي  ــًدا ف ــأنهم أب ــيني وش ــرك الدبلوماس ــدا ال تت وبولن

ــدة.112 ــات الش أوق

ــهيدين- اآلالف  ــي ش ــز جثمان ــال يحتج االحت
يشــيعون جثمانــي شــهيدين مــن شــهداء 

ــن جن

شــارك آالف املواطنــني الفلســطينيني قبــل ظهــر 
اليــوم بتشــييع اثنــني مــن شــهداء جنــني الذيــن ارتقيــا 
برصــاص االحتــالل االســرائيلي خــالل اشــتباك مســلح 
مــع قــوات االحتــالل االســرائيلي فجــر اليــوم فــي 
 مخيــم جنــني ومدينــة جنــني بشــمال الضفــة الغربية.

وقــد انطلــق موكــب تشــييع الشــهيدينصالح أحمــد 
ــف  ــد اللطي ــاد عب ــد زي ــا ورائ ــار 19 عام ــد عم محم
ــام  ــن أم ــدام م ــى االق ــيرا عل ــاً س ــيف 21 عام ــو س أب

ــني. ــط جن ــر بوس ــجد الكبي املس

فيمــا التــزال قــوات االحتــالل االســرائيلي حتتجــز جثمان 
ــد  ــن عب ــور الدي ــا ن ــة وهم ــهداء االربع ــن الش ــني م اثن
اإللــه جــرار 19 عامــا وأمجــد إيــاد حســينية 20 عامــا.

وهتــف املشــاركون بهتافــات وطنيــة متجــد الشــهداء 
. االربعــة  الشــهداء  ملقتــل  باالنتقــام   وتتوعــد 

وقــال عطــا ابــو ارميلــة امــني ســر حركــة فتــح ملعــا ان 
اغتيــال الشــهداء االربعــة اليــوم فــي جنــني هــي جرمية 
جديــدة تضــاف الــى جرائــم االحتــالل االســرائيلي ضــد 
ــد  ــات التهدي ــني، وأن تصريح ــم جن ــني ومخي ــاء جن ابن
لــن  االســرائيلي  االحتــالل  قــادة  يطلقهــا  التــي 
ــالل  ــن تزيدهــا اال مقاومــة ضــد االحت ــني ول ترهــب جن

ــرائيلي .113 االس
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ــن  ــا ع ــن إضرابه ــير تعل ــدة أس ــم: وال ــت حل بي
ــام الطع

ــد  ــام أحم ــن الطع ــرب ع ــير املض ــدة األس ــت وال  أعلن
حمامــرة، اليــوم االثنــني، إضرابهــا عــن الطعــام، خــالل 
وقفــة مســاندة لألســرى، أمــام مقــر الصليــب األحمــر 

فــي مدينــة بيــت حلــم.

وقالــت والــدة األســير إنهــا لــن تفــك إضرابهــا إال حــني 
ــا  ــة ابنه ــه، داعي ــا ورفاق ــار ابنه ــر انتص ــماعها خلب س
األســير ورفاقــه إلــى الصمــود أمــام عنجهيــة االحتــالل 

وجبروتــه.

وقــال محافــظ بيــت حلــم كامــل حميــد إن جلــوء 
ــي  ــام يعن ــن الطع ــوح ع ــراب املفت ــى اإلض ــرى إل األس
أنهــم وصلــوا ملراحــل حرجــة فــي أوضاعهــم الداخليــة 
ــم. ــجون بحقوقه ــتهتار إدارة الس ــي اس ــية، وف املعيش

وأكــد أن الوقــوف إلــى جانــب األســرى فــي هــذه املعركة 
هــو واجــب وطنــي وإنســاني، ويجــب علــى أبنــاء 
شــعبنا االســتمرار فــي دعــم األســرى ســواء املضربــني 
ــل  ــم داخ ــى وجوده ــى عل ــن مض ــام أو الذي ــن الطع ع
ــتمرار  ــى االس ــيرا إل ــنني، مش ــرات الس ــجون عش الس
ــل  ــى ني ــب األســرى وقضيتهــم حت ــى جان بالوقــوف إل

ــجان. ــى الس ــم عل ــق انتصاره ــم وحتقي حريته

بــدوره، قــال مديــر عــام نــادي األســير عبــد اهلل زغــاري 
ــق  ــال اإلداري، بح ــة االعتق ــل سياس ــالل يواص إن االحت
ــة  ــني الدولي ــراف والقوان ــة األع ــا بكاف ــرى، ضارب األس

ــط.114 ــرض احلائ ع

مبهاجمتنــا  اســرائيل  اســتمرت  ان  بولنــدا: 
ســتتضرر عاقتنــا 

هاجــم رئيــس احلكومــة البولنــدي ماتيــوز موراوســكي 
بشــدة اليــوم وزيــر اخلارجيــة االســرائيلية يائيــر البيــد، 
ــذي اصــدر أوامــره باعــادة الســفير االســرائيلي فــي  ال
وارســو الــى اســرائيل وقــال بحســب مــا اوردتــه هيئــة 
البــث الرســمية »كان« ان :«القــرار بتخفيــض التمثيــل 
الديبلوماســي فــي وارســو ال أســاس له وغير مســؤول« 
واضــاف »أقــوال ال بيــد تثيــر غضــب كل شــخص 

ــتقيم”. مس

املأســاة  هــذه  :«اســتخدام  موراوســكي  واضــاف 
الغــراض املصالــح احلزبيــة امــر مخجــل وغيــر مســؤول، 
ان اســتمرت حكومــة اســرائيل مبهاجمــة بولنــدا بهــذه 
الطريقــة، ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى عالقاتنا- 
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ــة”. ــات الوطني ــة او فــي املنتدي ــت الثنائي ان كان

ــرة  ــرائيلية االخي ــراءات االس ــكي االج ــف موراوس ووص
»زيــادة  ســتكون  نتيجتهــا  وان  »عدوانيــة«  بأنهــا 

الكراهيــة لبولنــدا والبولنديــني فــي اســرائيل”.

ــدي  ــس البولن ــة للرئي ــة النهائي ــاب املصادق ــي اعق وف
ــره  ــذي اق ــكات ال ــون املمتل ــى قان ــس عل ــدري دودا ام ان
برملــان البولنــدي، امــر وزيــر اخلارجيــة االســرائيلية يائيــر 
ــى  ــو ال ــي وارس ــرائيلي ف ــفير االس ــادة الس ــد باع البي
ــي  ــدي ف ــفير البولن ــد الس ــر البي ــا ام ــرائيل، وايض اس
اســرائيل والــذي يقضــي حاليــا عطلــة فــي بــالده عــدم 
العــودة الــى اســرائيل وقــال :«بولنــدا حتولــت الــى دولــة 
معاديــة للدميوقراطيــة ال حتتــرم أكبــر مأســاة فــي 

ــرية”. ــخ البش تاري

االســرائيلية  احلكومــة  رئيــس  جانبــه صــرح  مــن 
ــال  ــبت وق ــاء الس ــرار مس ــى الق ــت عل ــي بيني نفتال
»اســرائيل تــرى بخطــورة املصادقــة علــى القانــون 
ــى  ــات عل ــى تعويض ــول عل ــود احلص ــع اليه ــذي مين ال
املمتلــكات التــي ســلبت منهــم فتــرة احملرقــة، وتأســف 
ــذاء  ــتمرار باي ــار االس ــدا تخت ــة ان بولن ــبب حقيق بس
مــن خســروا عاملهــم، احلديــث يــدور عــن قــرار مخجــل 
وازدراء مشــني لذاكــرة احملرقــة. هــذه خطــوة جديــة لــن 
ــاواة”. ــدم املس ــى ق ــا عل ــن مواجهته ــرائيل م ــن اس تتمك

ــد يقيــد حقــوق اليهــود علــى  ــون املمتلــكات اجلدي قان
ممتلكاتهــم مــن فتــرة احلــرب العامليــة الثانيــة، مبوجــب 
القانــون ال ميكــن االســتمرار بتقــدمي دعــاوى علــى 
املمتلــكات قامــت احملكمــة البولنديــة باتخــاذ قــرار بهــا 

ــر مــن 30 عامــا.115 قبــل أكث

ــي  ــن ح ــات م ــر 3 عائ ــاء وتهجي ــد اخ جتمي
ــدس ــي الق ــراح ف ــيخ ج الش

ــد  ــي بتجمي ــراراً يقض ــالل، ق ــة االحت ــدرت محكم أص
ــي  ــي ح ــم ف ــن منازله ــالت م ــالء 3 عائ ــر وإخ تهجي
ــة  ــراءات القضائي ــة اإلج ــى نهاي ــراح، حت ــيخ ج الش

ــة. ــي احملكم ــي ف ــة احل بقضي

وأوضــح محامــي العائــالت ســامي ارشــيد أن احملكمــة 
قــررت جتميــد إخــالء عائــالت الدجانــي والداهــودي 
وحمــاد، حتــى نهايــة كافــة اإلجــراءات بقضية الشــيخ 

ــا. جــراح فــي احملكمــة العلي

وقــدم طاقــم الدفــاع عــن العائــالت طلبــاً للمحكمــة 
بتاريــخ 2021/7/28، طالبــوا فيــه جتميــد اإلخــالء حتــى 
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نهايــة اإلجــراءات أمــام احملكمــة العليــا.116

الثالثاء 2021/8/17 

عمليــات جتريــف في قلقيليــة وعاطوف ومســتوطنون 
يهاجمــون منــازل املواطنــن في عصيــرة القبلية

ــي  ــة ف ــاً زراعي ــس طريق ــالل أم ــوات االحت ــت ق جرف
قريــة عاطــوف، ونفــذت عمليــات جتريــف فــي قلقيليــة 
ــدد  ــى ع ــتولت عل ــتيطاني، واس ــق اس ــعة طري لتوس
ــوار  ــية باألغ ــة الشمس ــا الطاق ــدات وخالي ــن املع م
الشــمالية والوســطى، واقتلعــت عشــرات أشــجار 
الزيتــون، وهدمــت عــدة منشــآت زراعيــة ومســاكن فــي 
مســافر يطــا وديــر بلــوط، وأخطرت بوقــف البنــاء مببنى 

ــارس. ــدة ح ــي بل ــركة ف ش

ــة قــوات االحتــالل منــازل  وهاجــم مســتوطنون بحماي
املواطنــني الواقعــة فــي بلــدة عصيــرة القبليــة جنــوب 
نابلــس، ورشــقوها باحلجــارة، مــا أحلــق أضــراراً بخمســة 
منــازل وســيارة ألحــد املواطنــني، وأدى الحتــراق عــدد من 
ــرة  ــروي عصي ــس ق ــس مجل ــاد رئي ــا أف ــجار، كم األش

القبليــة حافــظ صالــح. 

ودارت  واجلنــود،  للمســتوطنني  األهالــي  وتصــدى 
مواجهــات أطلــق اجلنــود خالهــا قنابــل الصــوت والغــاز 

ــم.  ــني ومنازله ــو املواطن نح

ــي  ــاً ف ــاً زراعي ــس طريق ــالل أم ــوات االحت ــت ق وجرف
منطقــة »الطــوال« فــي قريــة عاطــوف مبحافظــة 
طوبــاس، وهدمــت غرفــة زراعيــة تعــود للمواطــن 
ــة  ــة اإلغاث ــادت جمعي ــودة، وأف ــي ع ــرور بن ــي س رام
الزراعيــة أنهــا كانــت شــقت هــذا الطريــق قبــل 
ــز  ــروع »تعزي ــن مش ــن، ضم ــول كيلومتري ــني بط عام
صمــود املزارعــني«. وفــي قلقيليــة، شــرعت قــوات 
ــي،  ــن األراض ــعة م ــاحاتت واس ــف مس ــس بتجري أم
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني به ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 
قلقيليــة ونابلــس، وحســب مســؤول ملف االســتيطان 
ــإن  ــيخ، ف ــو الش ــد أب ــة محم ــة قلقيلي ــي محافظ ف
االحتــالل سيســتولي مبوجــب هــذا املشــروع علــى نحــو 
166 دومنــاً مــن أراضــي بلــدة عــزون وقريــة النبــي إليــاس 

ــة.  ــة قلقيلي ومدين

ــدات  ــن املع ــدد م ــى ع ــالل عل ــوات االحت ــتولت ق واس
وخاليــا الطاقــة الشمســية فــي منطقــة األغــوار 
الوســطى والشــمالية، وقــال رئيــس ســلطة الطاقــة 
ــات 6  ــر مكون ــكك ودم ــالل ف ــم، إن االحت ــر ملح ظاف
أنظمــة للطاقــة الشمســة بقــدرة 102 كيلــو واط لكل 
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نظــام فــي منطقــة بزيــق و3 انظمــة فــي منطقــة يرزة 
ــرارً  ــق أض ــو واط، وأحل ــو واط، و3.2 كيل ــدرات 1.2 كيل بق

ــون. ــا املواطن ــي يقطنه ــآت الت ــرى باملنش أخ

وكانــت ســلطة الطاقــة بــدأت بتركيــب أنظمــة 
طاقــة شمســية فــي األغــوار ضمــن مشــروع اعتمدتــه 
احلكومــة، واقتلعــت قــوات االحتــالل عشــرات أشــجار 
ــود  ــمالية، وع ــوار الش ــة باألغ ــة بردل ــي قري ــون ف الزيت
ــد  ــن خال ــا للمواط ــي مت اقتالعه ــجار الت ــة األش ملكي

ــة. ــدي صوافط رش

ــدة  ــي بل ــة ف ــة زراعي ــالل غرف ــوات االحت ــت ق وهدم
ديــر بلــوط غــرب ســلفيت، تعــود ملكيتهــا للمواطــن 
ــى  ــن مرتض ــرت املواط ــى. وأخط ــني موس ــازي حس غ
ــاء  ــواد بن ــركة م ــاء لش ــي ببن ــاء ف ــف البن داود، بوق
ميتلكهــا فــي قريــة حــارس، علمــاً أن املبنــى قائــم منــذ 
ــا  ــافر يط ــي مس ــات. وف ــاحة 5 دومن ــوق مس ــني ف عام
جنــوب اخلليــل، أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف العمــل 
مبنزلــني ومنشــآة زراعيــة )بركــس حلظائــر األغنــام( فــي 
جتمــع الثعلــة، تعــود للمواطــن محمــد عليــان عــوض، 
ــة، أن  ــاة 13 العبري ــرت قن ــوض. وذك ــان ع ــف علي ويوس
القبــة احلديديــة اعترضــت صاروخــاً أطلــق مــن غــزة، ومت 

اســقاطه فــي ســماء غــرب ســديروت.117 

ــدة  ــن االمم املتح ــاق ب ــل التف ــوت: التوص يديع
ــزة ــي غ ــة ف ــرف املنح ــر لص وقط

أكــد مســؤولون أمميــون، أمــس اإلثنــني، أن األمم املتحــدة 
ــى اتفــاق مــع قطــر بشــان صــرف املنحــة  ــت إل توصل

القطريــة فــي قطــاع غــزة. 

ــي  ــع اإللكترون ــري )املوق ــت« العب ــع »وأي ن ــل موق ونق
لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت( عــن تلــك املصــادر 
قولهــا، إن االتفــاق وقــع وســيتم قريبــاً صــرف املنحــة 

ــزة. ــة بغ القطري

وأشــار املوقــع إلــى أنــه لــم يعــرف بعــد كيــف 
ســيتم ضــخ األمــوال لغــزة، خاصــة فــي ظــل املوقــف 
ــب. ــر احلقائ ــداً عب ــا نف ــض لنقله ــرائيلي الراف اإلس

وبحســب املصــادر حينهــا، فــإن إســرائيل ليــس لديهــا 
مانــع فــي أن يتــم صرفهــا عبــر األمم احملــدة علــى أن يتــم 
مراقبــة وصــول األمــوال وعمليــة صرفهــا حتــى ال يتــم 

تســريب أي منهــا حلمــاس.

ــه ال  ــاس، أن ــن حم ــة م ــادر مقرب ــا مص ــت حينه وقال
مانــع لديهــا مــن هــذه اخلطــوة، خاصــة وأن احلركــة لــم 
تتدخــل يومــاً فــي عمليــة صــرف املنحــة القطريــة أو 

117  جريدة األيام

ــو  ــا ه ــا يعنيه ــا، وأن م ــوال منه ــى أي أم ــول عل احلص
ــة.  ــل املتعفف ــة العوائ ــتحقيها إلعال ــا ملس وصوله

ــات  ــر بطاق ــوال عب ــك األم ــرف تل ــم ص ــع أن يت ويتوق
األمــوال  لســحب  احملتاجــة  باألســماء  خاصــة 
ــة  ــت كان العبري ــاة ريش ــدت قن ــا أك ــهم. كم بأنفس
ــن  ــهر م ــد 3 أش ــاً بع ــزة قريب ــتنقل لغ ــوال س أن األم
ــه لــن تصــرف رواتــب بعــض  التوقــف، مشــيرة إلــى ان

ــابقاً. ــرى س ــا ج ــاس كم ــي حم موظف

ــرف الـــ 100 دوالر  ــيتم ص ــه س ــاة، فإن ــب القن وبحس
ــم األمم  ــاه عليه ــراف توزع ــات ص ــر بطاق ــل عب للعوائ
املتحــدة، مشــير إلــى أن الســلطة الفلســطينية 
ليســت طرفــاً فــي االتفــاق بعــد رفــض البنــوك التابعة 
لســلطة النقــد صــرف تلــك األمــوال خوفــاً مــن 
البنــوك التابعــة لســلطة النقــد صــرف تلــك األمــوال 
ــاب«. ــل اإلره ــم »متوي ــة بزع ــاوى قضائي ــن دع ــاً م خوف

ــة  ــرت بداي ــة ذك ــطينية مطلع ــادر فلس ــت مص وكان
الشــهر املاضــي »أن األمم املتحــدة وافقــت حينهــا علــى 
مقتــرح مــن عــدة وســطاء بينهــم اجلانــب اإلســرائيلي 

لتولــي عمليــة صــرف املنحــة.118 

الفجــر  مواجهــات  خــال  شــهداء  أربعــة 
ومخيمهــا جنــن  فــي  العنيفــة 

أربعــة شــبان وأصيــب شــاب بجــروح  اسُتشــهد 
مواجهــات  خــالل  أمــس،  فجــر  آخــر،  واعتقــل 
ــا  ــن نوعه ــف م ــت باألعن ــلحة وصف ــتباكات مس واش
ــوات  ــام ق ــاب اقتح ــي أعق ــرة ف ــنوات األخي ــالل الس خ
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ووحداتهــا اخلاصــة مدينــة 
جنــني ومخيمهــا، فــي الوقــت الــذي أصيــب فيــه ثــالث 
آخــرون بالرصــاص خــالل مواجهــات فــي بلــدة طمــون 

ــاس. ــة طوب مبحافظ

فقــد أعلنــت وزارة الصحــة، ارتقــاء الشــهداء نــور الدين 
ــاد عبــد  ــد زي ــه محمــد جــرار )19 عامــاً(، ورائ ــد اإلل عب
ــني،  ــة جن ــن مدين ــاً( م ــيف )21 عام ــو س ــف أب اللطي
وأمجــد إيــاد عزمــي حســينية )20 عامــاَ(، وصالــح 
ــني،  ــم جن ــن مخي ــاً( م ــار )19 عام ــود عم ــد محم أحم
ــي  ــت جثمان ــي اختطف ــالل الت ــوات االحت ــاص ق برص

ــر. ــاً آخ ــينية ومصاب ــرار وحس ــهيدين ج الش

وأكــدت مصــادر متعــددة أن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
االحتــالل، اقتحمــت املدينــة واخمليــم فجــراً عقــب 
اخلاصــة  »املســتعربني«  وحــدات  تســلل  انكشــاف 
ــالل  ــوات االحت ــم ق ــن تصفه ــال م ــم العتق ــى اخملي إل
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باملطلوبــني ألجهزتهــا األمنيــة.

فــي تفاصيــل مــا جــرى، قالــت مصــادر محليــة: »فــي 
متــام الرابعــة فجــراً دخلــت قــوة خاصــة »مســتعربون« 
إلــى بنايــة قيــد اإلنشــاء عنــد مدخــل مخيــم جنــني، 

ونصبــت كمينــاً للشــبان«.

ــن  ــور الدي وبحســب األهالــي، فــإن أول الشــهداء كان ن
ــات دون  ــدى البناي ــي إح ــوة ف ــه ق ــذي حاصرت ــرار، ال ج
ــم  ــة، ث ــة مقابل ــوة أخــرى فــي بناي ــه لوجــود ق أن ينتب

ــه. ــحب جثمان ــاول س ــاٍن ح ــهيد ث ــه ش حلق

وفــي خضــم املواجهــة ارتقــى أمجــد، وحلــق مبــن 
 سبقاه، قبل أن يستشهد شاب رابع. 

ــتباكات  ــات واش ــأن مواجه ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
مســلحة عنيفــة اندلعــت إثــر اقتحــام قــوات االحتــالل 
ــى  ــة عل ــاً كثيف ــون نيران ــح مقاوم ــث فت ــم، حي اخملي

ــرة. القــوة مــن مســافات قصي

مستشــفى  فــي  طبيــة  مصــادر  أكــدت  بدورهــا، 
الشــهيد خليــل ســليمان احلكومــي فــي جنــني، 
ــى  ــو ســيف، إل ــي الشــهيدين عمــار وأب وصــول جثمان
ــة  ــاص قناص ــهيدين برص ــا ش ــد ارتقي ــفى وق املستش

االحتــالل.

ــي  ــت جثمان ــالل اختطف ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــرراً  ــيراً مح ــت أس ــي، وأصاب ــرار وعزم ــهيدين ج الش
ــو  ــد أب ــاب محم ــت الش ــده، واعتقل ــي ي ــاص ف بالرص
ــي  ــا، ف ــني ومخيمه ــة جن ــي مدين ــت ف ــة، وانطلق زين
ــوارع،  ــت الش ــة جاب ــيرات ضخم ــر، مس ــاعات الفج س
وحمــل خاللهــا املشــيعون جثمانــي الشــهيدين عمــار 
ــه  ــت في ــت أغلق ــي وق ــاف، ف ــى األكت ــيف عل ــو س وأب
واملــدارس  الرســمية  واملؤسســات  التجاريــة  احملــال 

ــة. ــهداء األربع ــى أرواح الش ــداداً عل ــا ح أبوابه

وقبــل ســاعات الظهــر، انطلقــت مــن أمام مستشــفى 
جنــني احلكومــي، مســيرة ضخمــة لتشــييع جثمانــي 
ــر  ــى مثواهمــا األخي ــو ســيف وعمــار إل الشــهيدين أب
ــي  ــيعون جثمان ــع املش ــث رف ــم، حي ــة واخملي ــي املدين ف
ــط  ــا وس ــوا بهم ــاف وانطلق ــى األكت ــهيدين عل الش
ــالل. ــم االحت ــددة بجرائ ــة واملن ــات الغاضب ــد الهتاف تردي

وجابــت مســيرة التشــييع شــوارع املدينــة التــي خلــت 
إال مــن املشــيعني ممــن كان مــن بينهــم عشــرات 
ــان  ــا جثم ــاركون فيه ــني، ووارى املش ــلحني املقنع املس
ــو  ــل أب ــرة جب ــي مقب ــرى ف ــيف الث ــو س ــهيد أب الش
ــث ووري  ــم حي ــوب اخملي ــوا ص ــل أن ينطلق ــر، قب ظهي
ــهداء  ــرة »ش ــي مقب ــرى ف ــار الث ــهيد عم ــان الش جثم

ــان”. ــة نيس ملحم

ــات  ــالمية ومؤسس ــة واإلس ــوى الوطني ــت الق وأعلن
ــى  ــداداً عل ــة ح ــي املدين ــامل ف ــراب الش ــني، اإلض جن
أرواح شــهداء الفجــر، بالتزامــن مــع دعــوات ألن يكــون 
الغربيــة،  الضفــة  أراضــي  جميــع  فــي  اإلضــراب 
واملشــاركة الواســعة فــي تشــييع جثماني الشــهيدين 

ــار.119 ــيف وعم ــو س أب

ومصــادرة  واخطــار  واقتــاع  هــدم  حملــة 
واســعة جتريــف أراض فــي قلقيليــة لتوســعة 

شــارع اســتيطاني

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنّت ق ش
ــا  ــت خالله ــعة، أقدم ــادرة واس ــار ومص ــالع وإخط واقت
أراٍض مبحافظــة قلقيليــة لتوســعة  علــى جتريــف 
شــارع اســتيطاني، وجرفــت طريقــاً زراعيــة فــي قريــة 
ــجار  ــرات األش ــا عش ــع اقتالعه ــن م ــوف، بالتزام عاط
ــي  ــني ف ــأتني زراعيت ــا منش ــة، وهدمه ــة بردل ــي قري ف
ــياً  ــا مقدس ــلفيت، وإجباره ــاس وس ــي طوب محافظت
ــركة  ــاء ش ــف بن ــا بوق ــه، وإخطاره ــدم منزل ــى ه عل
ومنزلــني ومنشــأة زراعيــة فــي قريــة حــارس ومســافر 
يطــا، فــي الوقــت الــذي اســتولت فيــه علــى مكونــات 
ــمالية  ــوار الش ــي األغ ــية ف ــة شمس ــة طاق 6 أنظم

ــطى. والوس

ــالل  ــوات االحت ــرعت ق ــة، ش ــة قلقيلي ــي محافظ فف
ــني،  ــي املواطن ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس بتجري
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 

ــس. ــة ونابل قلقيلي

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي محافظــة 
ــو الشــيخ: مبوجــب هــذا اخملطــط  ــة محمــد أب قلقيلي
ــلطات  ــتولي س ــام 2019، ستس ــه ع ــن عن ــذي أعل ال
االحتــالل علــى نحــو 166 دومنــا مــن أراضــي بلــدة عــزون 

ــة. ــة قلقيلي ــاس ومدين ــي إلي ــة النب وقري

ــاس، جرفــت  ــة عاطــوف، جنــوب شــرقي طوب وفــي قري
آليــات االحتــالل طريقــاً وهدمــت غرفــة زراعيــة.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جرافــات االحتــالل، جرفــت 
ــد  ــت ق ــرات، كان ــة كيلومت ــول ثالث ــة بط ــا زراعي طريق
ــني  ــرات املزارع ــة عش ــة، خلدم ــة الزراعي ــقتها اإلغاث ش
فــي القريــة، كمــا هدمــت غرفــة زراعيــة تعــود 

ــودة. ــي ع ــرور بن ــي س ــن رام ــا للمواط ملكيته
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ــرر  ــكل متك ــتهدف بش ــالل يس ــى أن االحت ــارت إل وأش
الطــرق الزراعيــة فــي ســهل عاطــوف، أحــد امتــدادات 
ــي،  ــل أو جزئ ــكل كام ــا بش ــة، ويدمره ــهل البقيع س
التــي يســتخدمها  الزراعيــة  الغــرف  يدمــر  كمــا 

ــة. ــم الزراعي ــظ معداته ــون حلف املزارع

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــلفيت، هدم ــة س ــي محافظ وف
 غرفة زراعية في بلدة دير بلوط، غرباً. 

وقــال املواطــن غــازي حســني موســى: إن جرافــات 
االحتــالل قامــت بهــدم غرفــة زراعــة تعــود إليــه وتبلــغ 

ــدة. ــن البل ــة م ــة الغربي ــاحتها 40 م باملنطق مس

وأشــار إلــى »أن االحتــالل ســلمه إخطــارا قبــل 8 
شــهور، فرفــع قضيــة لــدى احملاكــم اإلســرائيلية.

ــى إن  ــى مصطف ــوط يحي ــر بل ــة دي ــس بلدي ــال رئي وق
قــوات االحتــالل هدمــت غرفــة زراعيــة تعــود ملكيتهــا 
للمواطــن غــازي حســني موســى، فــي منطقــة »خلــة 

العبهــر« غــرب البلــدة.

وأشــار إلــى أن املنطقــة مهــددة باالســتيالء، وكان 
االحتــالل قــد اقتلــع منهــا فــي 6 كانــون الثانــي أكثــر 

ــون. ــجرة زيت ــن 3 آالف ش م

فيمــا ســّلمت قــوات االحتــالل إخطــاراً بوقــف العمــل 
فــي مبنــى شــركة مــواد بنــاء فــي قريــة حــارس، غــرب 

ســلفيت120.

ــة  ــي محافظ ــي ف ــاع الزراع ــة القط ــاري: تنمي العط
ــة ــات احلكوم ــلم أولوي ــى س ــوار عل ــا واألغ أريح

قــال وزيــر الزراعــة ريــاض العطــاري، إن تنميــة القطــاع 
ــلم  ــى س ــوار عل ــا واألغ ــة أريح ــي محافظ ــي ف الزراع
أولويــات احلكومــة، خاصــة محصــول التمــور الــذي يعد 

ــتراتيجية. ــل االس ــد احملاصي أح

ــوزارة،  ــن ال ــد م ــده ووف ــالل تفق ــاري، خ ــار العط وأش
اليــوم الثالثــاء، محصــول التمــور وآليــة تقديــر اإلنتــاج 
مــن قبــل طواقــم وزارة الزراعــة واللجنــة اخملتصــة فــي 
ــة  ــل احلكوم ــن قب ــل م ــد املتواص ــى اجله ــة، إل احملافظ
ــد  ــاع الواع ــذا القط ــة ه ــدف تنمي ــتثمرين به واملس

ــم. وامله

املنتــج  وحمايــة  األســواق  ضبــط  أهميــة  وأكــد 
ــودة  ــى ج ــاظ عل ــى احلف ــة إل ــطيني، باإلضاف الفلس
ــويقية  ــات تس ــع آلي ــة ووض ــالل دراس ــن خ ــاج م اإلنت
مــن قبــل جمعيــة مزارعــي التمــور فــي أريحــا، والعمــل 

ــا. ــا وتطويره ــى تنميته عل

120  جريدة األيام

بــدوره، أشــاد محافــظ أريحــا واألغــوار جهــاد أبــو 
العســل باجلهــود املبذولــة مــن قبــل احلكومــة بهــدف 
تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي فــي احملافظــة، رغــم 

ــالل.121 ــا االحت ــي يضعه ــات الت كل املعيق

نــادي األســير: قــوات القمــع تُنــكّل بـــ/63/ 
ــى  ــم إل ــدو« وتنقله ــجن »مج ــي س ــيرًا ف أس

الزنازيــن

نكلــت قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل 
ــام  ــة اقتح ــد عملي ــيرًا بع ــس، بـــــ)36( أس ــوم أم ي
ــدو«،  ــجن »مج ــي س ــم )7( ف ــا لقس ــعة نفذته واس
ــاز،  ــتهم بالغ ــرّح، ورش ــرب املب ــم بالض ــدت عليه واعت

ــرادي. ــزل االنف ــى الع ــا إل ــم الحًق ونقلته

ــاء،  ــوم الثالث ــه، الي ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
أن اجلــزء األغلــب جــرى نقلهــم إلــى »املعبــار« وزنازيــن 
ــرف  ــم يع ــر ل ــدد آخ ــي ع ــا بق ــدو«، فيم ــجن »مج س

ــا. ــم إليه ــي مت نقله ــة الت ــى اآلن اجله حت

ــل  ــالل كام ــجون االحت ــير إدارة س ــادي األس ــل ن وحّم
املســؤولية عــن حيــاة ومصيــر األســرى، ال ســيما 
ــات  ــة لعملي ــد املمنهج ــات التصعي ــل عملي ــي ظ ف
االقتحــام والقمــع، مشــيرًا إلــى أن وتيــرة االقتحامــات 
مؤخــرًا تتخــذ مســتوى العنــف الــذي مارســته قــوات 
ــر  ــي تعتب ــذ عــام 2019، والت القمــع بحــقّ األســرى من
ــيما  ــنوات، ال س ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــف من األعن
بتعمــد إدخــال وحــدات »املتســادا« املدججــة بالســالح 

ــم. ــب مقتنياته ــر وتخري ــرى، وتدمي ــرف األس ــى غ إل

ــكل  ــات تُش ــع واالقتحام ــات القم ــى أن عملي ــار إل يُش
أبــرز السياســات التــي تنتهجهــا إدارة ســجون االحتالل 
بحــقّ األســرى، لفــرض املزيــد مــن الســيطرة والرقابــة 

عليهــم، وســلب أي حالــة »اســتقرار«.122

هيئــة األســرى: انتهــاكات طبيــة باجلملــة 
مُيارســها االحتــال بحــق األســرى املرضــى

أكــدت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، أن إدارة ســجون 
ــى  ــى واجلرح ــرى املرض ــاك األس ــن بانته ــالل متع االحت
ومبرمــج،  وتســتهدفهم بشــكل مقصــود  طبيــاً، 
التعامــل  وعــدم  الصحيــة  أوضاعهــم  بتجاهــل 
معهــا بشــكل جــدي، وجعــل األمــراض تتفشــى فــي 
ــض  ــي تعري ــا، وبالتال ــالج له ــح ال ع ــادهم لتصب أجس

ــر. ــم للخط حياته

121  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

122  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ووثقــت هيئــة األســرى، في تقريــر أصدرتــه اليــوم 
ــرز احلــاالت  ــاء، مــن خــالل عــدد مــن محاميهــا أب الثالث
ــرائيلية،  ــجون إس ــدة س ــي ع ــع ف ــي تقب ــة الت املرضي
مــن بينهــا حالــة األســير ناصــر أبــو حميــد )49 عامــاً( 
مــن مخيــم األمعــري مبدينــة رام اهلل، والــذي تدهــورت 
حالتــه بشــكل كبيــر، بعــد بــدء معاناتــه مــع األوجــاع 
احلــادة بالصــدر ونوبــات الســعال الشــديد التــي جتعلــه 
يتقيــأ فــي كثيــر مــن األحيــان، ومنــذ حوالــي أســبوع 
ــرزالي«،  ــد ملستشــفى »ب ــو حمي جــرى نقــل األســير أب
ــني  ــد مــن الفحوصــات ليتب ــه العدي ــت ل ــاك أُجري وهن
بعدهــا إصابتــه بــورم بالرئــة دون حتديــد طبيعتــه، وقــام 
أطبــاء االحتــالل بتزويــده مبضــاد حيــوي، لكنــه بانتظــار 
ــورم  ــة ال ــن طبيع ــد م ــرى للتأك ــات أخ ــراء فحوص إج
ــه  ــاً أن ــح، علم ــكل الصحي ــه بالش ــخيص وضع وتش
يقبــع مبعتقــل »عســقالن« ومحكــوم بالســجن ســبع 

ــدات و50 عاماً.   مؤب

كمــا تتعمــد إدارة معتقــل »رميــون« اهمــال حالــة 
ــزة  ــاع غ ــن قط ــاً( م ــة )43 عام ــي العيل ــير رام األس
والــذي ميــر فــي اآلونــة األخيــرة بوضــع صحــي مقلــق، 
ويعانــي مــن وجــود كتلــة فــي خــّده األيســر منــذ فتــرة، 
ــدة  ــن دون فائ ــرات لك ــدة م ــل ع ــادة املعتق ــرج لعي وخ
فلــم يتــم منحــه أي عــالج يُذكــر، وينتظــر منــذ قرابــة 
ــة  ــذ عين ــرزالي«، ألخ ــفى »ب ــه ملستش ــهور حتويل 8 ش
مــن هــذه الكتلــة وتشــخيصها، لكــن لغايــة اللحظــة 
إدارة املعتقــل متاطــل بتحويلــه، ويشــتكي من مشــاكل 
باملعــدة ومشــاكل بالعظــام وهــو بحاجــة لتقــدمي 

عــالج يُناســب وضعــه الصحــي.  

ــدة  ــن بل ــاً( م ــرة )26 عام ــدة مخام ــير خال ــا األس أم
ــو  ــون«، فه ــل »رمي ــع مبعتق ــل، والقاب ــوب اخللي ــا جن يط
ــالل  ــه برصــاص جيــش االحت ــار إصابت يشــتكي مــن آث
ــده  ــره وي ــي ظه ــب ف ــه، وأُصي ــة اعتقال ــاء عملي أثن
ورجلــه، وال يــزال يعانــي مــن آالم فــي رجلــه، وهــو 
بانتظــار حتويلــه ألخــذ جلســات عــالج طبيعــي ليــده 

ــه. ورجل

ورصــد تقريــر الهيئــة حالتــني مرضيتــني تقبعــان 
داخــل مــا يســمى عيــادة ســجن »الرملــة«، إحداهمــا 
حالــة األســير ناظــم أبــو ســليم مــن مدينــة الناصــرة 
ــاد  ــف ح ــن ضع ــي م ــذي يعان ــي الـــ48، وال ــي أراض ف
ــة،  ــن األدوي ــد م ــاول العدي ــب، ويتن ــة القل ــي عضل ف
ــم  ــع منظ ــة، ووض ــراء عملي ــة إلج ــة ماس ــو بحاج وه
إدارة ســجون  رد  بانتظــار  لكنــه  القلــب،  لضربــات 
االحتــالل للموافقــة علــى إجــراء العمليــة، علمــاً بــأن 
ــراء  ــة وإج ــة خاص ــتدعي رعاي ــة تس ــه الصحي حالت

ــن. ــت ممك ــرع وق ــة بأس العملي

ــاً(  ــور )45 عام ــو عاه ــال أب ــير نض ــا يشتكي األس كم
ــل  ــوي ويغس ــل كل ــن فش ــم، م ــت حل ــة بي ــن مدين م
ــرض  ــن م ــي م ــبوعيا، وكان يعان ــرات أس ــى 4 م الكل
الســرطان، ومت اســتئصال إحــدى كليتيــه نتيجــة لهــذا 

املــرض، وال يــزال بحاجــة ملتابعــة طبيــة حلالتــه.  

ــمح  ــزة وتس ــر غ ــى معاب ــل عل ــد العم ــرائيل تعي إس
ــط ــانية فق ــاريع االنس ــاء للمش ــواد البن ــال م بادخ

ــاء  ــوم الثالث ــرائيلي الي ــالل اإلس ــلطات االحت ــررت س ق
ــه  ــا كان علي ــى م ــزة إل ــر غ ــى معاب ــل عل ــادة العم إع
ــو  ــن ماي ــر م ــدأ بالعاش ــذي ب ــر ال ــدوان االخي ــل الع قب

ــي. املاض

وقالــت اللجنــة الرئاســية لتنســيق البضائــع أن اجلانب 
اإلســرائيلي أبلغهــا رســمياً بالســماح باســتيراد و 
ــوم  ــن ي ــداًء م ــزة إبت ــاع غ ــن قط ــلع م ــر الس تصدي

.  2021-08-19 اخلميــس 

واشــارت اللجنــة فــي بيــان لهــا أن االحتــالل قــرر 
الســماح بدخــول مــواد البنــاء للقطــاع اخلــاص و التــي 

ــط. ــانية فق ــاريع اإلنس ــق باملش تتعل

واضــاف:« مت الســماح ألجهــزة اإلتصــاالت للقطــاع 
اخلــاص باســتثناء االجهــزة و املعــدات اخلاصــة بالبنيــة 

ــاالت”. ــة لالتص التحتي

وكانــت الفصائــل هــددت بالتصعيــد مــع االحتــالل فــي 
حــال اســتمرت إســرائيل بالتشــديد علــى املعبــر.123

9 أسرى يواصلون إضرابهم رفضا العتقالهم االداري

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

اإلداري. االعتقــال  لسياســة 

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار اإلعالم ــال املستش وق
واحملرريــن حســن عبــد ربــه لـــ »وفــا«، إن األســرى 
املضربــني يعانــون مــن تدهــور فــي حالتهــم الصحيــة، 
ــديدين،  ــاد الش ــاء واالجه ــوزن، واإلعي ــان ال ــن نقص وم
والتعســف  املعاملــة،  لســوء  إضافــة  والصــداع، 
ــد،  ــاج متعم ــن إزع ــه م ــون ل ــذي يتعرض ــل ال والتنكي
ــة  ــكام حال ــه إح ــدف من ــالت، واله ــات وتنق وتفتيش
ــع  ــرى، ومن ــة األس ــن بقي ــم ع ــم وعزله ــة عليه العزل

ــم. ــم وزيارته ــاء به ــن االلتق ــني م احملام

زيــدات،  املضربــون هــم: األســير ســالم  واألســرى 
ــة«،  ــع فــي ســجن »الرمل ــاً ويقب ــذ 37 يوم مضــرب من
ومجاهــد حامــد مضــرب منــذ 35 يومــا، واملعتقــل 
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ــذ 34  ــرب من ــفوس مض ــد الفس ــة«، وكاي ــي »الرمل ف
ــش  ــت الدراوي ــقالن«، ورأف ــي »عس ــل ف ــا، واملعتق يوًم
منــذ 34 يومــا ومعتقــل فــي »أوهلــي كــدار«، ومقــداد 
القواســمة املضــرب لليــوم 27 علــى التوالــي، واملعتقــل 
فــي »عوفــر«، ويوســف العامــر مضــرب منــذ 20 
يومــا، واملعتقــل فــي »النقــب«، وأحمــد محامــرة 
مضــرب لليــوم الـــ18، واملعتقــل فــي »النقــب«، وأكــرم 
ــي  ــل ف ــا، واملعتق ــذ 13 يوم ــرب من ــفوس مض الفس
العاشــر،  لليــوم  األعــرج مضــرب  وعــالء  »رميــون«، 

ــدو”. ــي »مج ــل ف واملعتق

يذكــر أن األســير محمــد منيــر اعمــر مــن طولكــرم، قد 
ــق يــوم أمــس إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام الــذي  عّل
اســتمر 34 يومــا، بعــد قــرار جوهــري يقضــي باإلفــراج 

عنــه بتاريــخ 9 أيلــول/ ســبتمبر املقبــل.124

اجليــش اإلســرائيلي يبــدأ مترينــا مفاجئــا لفحــص 
اجلاهزيــة علــى احلــدود اللبنانيــة

ــدء  ــن ب ــاء، ع ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــش اإلس ــن اجلي أعل
متريــن مفاجــئ لفحــص جاهزيــة فرقــة »اجلليــل«، علــى 

ــة، حلــادث »مفاجــئ”. احلــدود اللبناني

ــم  ــدث باس ــال املتح ــر«، ق ــي »تويت ــابه ف ــى حس وعل
اجليــش اإلســرائيلي، أفيخــاي أدرعــي: »بــدأ صبــاح اليوم 
متريــن مفاجــئ لفحــص جاهزيــة فرقــة اجلليــل )علــى 

ــئ”. ــادث مفاج ــة( حل ــدود اللبناني احل

ــلة  ــار سلس ــي إط ــن ف ــي التمري ــي: »يأت ــاف أدرع وأض
امتحانــات رئيــس األركان لفحــص جاهزيــة قــوات 
جيــش الدفــاع، ومت التخطيــط لــه فــي خطــة التدريبات 
الســنوية للعــام 2021، حيــث ستشــهد منطقــة 
ــات  ــن واملركب ــوات األم ــطة لق ــركات نش ــمال حت الش

العســكرية”.125

ــرائيلية  ــاالت االس ــول االعتق ــرا ح ــدر تقري ــدى« يص ”م
ــطني ــي فلس ــني/ات ف للصحافي

واحلريــات  للتنميــة  الفلســطيني  املركــز  أصــدر 
االعالميــة »مــدى« تقريــرا حــول االعتقاالت االســرائيلية 

للصحافيــني/ات فــي فلســطني.

ــاالت  ــوان »اعتق ــت عن ــاء حت ــذي ج ــر ال ــي التقري ويغط
ــة  ــع واهي ــني/ات- ذرائ ــرائيلي للصحافي ــالل االس االحت
لقمــع احلريــات«، مــا رصــده ووثقــه املركــز مــن اعتقاالت 
اســرائيلية للصحافيــني/ات خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 
ــي )أي  ــار املاض ــع اي ــى مطل ــام 2016 وحت ــع الع مطل
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علــى امتــداد خمــس ســنوات ونصــف الســنة تقريبــا(، 
حيــث يســلط التقريــر الضــوء عبــره علــى هــذا النــوع 
مــن االعتــداءات االســرائيلية التــي تســتهدف احلريــات 
االعالميــة فــي فلســطني التــي تشــمل نحــو 15 نوعــا 
مــن االنتهــاكات متثــل االعتقــاالت واحــدا منهــا، وأحــُد 

اشــدها خطــورة علــى احلريــات االعالميــة.

169 صحافيــا  مــا مجموعــه  أن  التقريــر  ويوضــح 
ــل  ــة، تعرضــوا لالعتقــال أو التوقيــف مــن قب وصحافي
االحتــالل االســرائيلي، وأن هــذا العــدد مــن االنتهــاكات 
االعتــداءات  مجمــل  مــن   %10 مــن  أكثــر  ميثــل 
االســرائيلية ضــد احلريــات االعالميــة التــي وثقهــا 
املركــز خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، وان 
االعتــداءات اجلســدية ضــد الصحافيــني/ات كانــت 
ــا. ــتى انواعه ــاكات بش ــف االنته ــن نص ــر م ــكل اكث تش

ويشــير التقريــر الــى ان الصحافيــني )الذكــور( شــكلوا 
النســبة االكبــر مــن مجمــوع ضحايــا هــذه االعتقــاالت 
)حوالــي 91%( مقابــل 9% مــن الصحافيــات، االمــر 
الــذي يعــود أساســا لتركيبــة اجلســم الصحفــي 
ــات يشــكلن نحــو %30-25(،  فــي فلســطني )الصحافي
ــف ال  ــي وظائ ــن ف ــل معظمه ــز عم ــن ترك ــال ع فض
ــع  ــا تق ــادة م ــذي ع ــدان، ال ــي املي ــد ف ــب التواج تتطل
فيــه معظــم االعتــداءات مبــا فيهــا كثيــر مــن عمليــات 

ــال. ــف واالعتق التوقي

لــه  يتعــرض  ممــا  منــاذج  التقريــر  ويســتعرض 
ــية،  ــدية ونفس ــداءات جس ــن اعت ــون/ات م الصحافي
وممارســات وسياســات اثنــاء توقيفهــم واعتقالهــم، وما 
اســتخدمته ســلطات االحتــالل مــن ذرائــع العتقالهــم، 
وتكــرار ذات الذرائــع واملمارســات فــي التعامــل معهــم 
ــدف  ــة ته ــن عملي ــزء م ــة وكج ــن العقوب ــوع م كن
توظيــف هــذه املمارســات البعادهــم عــن تغطيــة 
ــل  ــداءات اســرائيلية ب ــه مــن اعت ــا تتخلل االحــداث وم

ــة.126 ــي عام ــل الصحف ــن العم ــم ع وابعاده

االحتــالل يداهــم خربــة ابزيــق باألغــوار الشــمالية 
ويســلم إخطــارات بالهــدم

ــق باألغــوار  ــة ابزي داهمــت قــوات االحتــالل الليلــة خرب
الشــمالية وســّلمت إخطاريــن لعائلتــني بالهــدم، 
ــآتها. ــدم منش ــة به ــة ثالث ــة عائل ــى مطالب ــة إل إضاف

وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس 
ــة  ــز بشــارات، إن ســلطات االحتــالل داهمــت اخلرب معت
وســلمت إخطاريــن مكتوبــني حتــت بنــد »إعطــاء 
ــدا لهــدم مســاكنهم  ــة« لعائلتــني متهي فرصــة نهائي

 اإلخبارية
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وحظائــر أغنامهــم، كمــا طالبــوا عائلــة ثالثــة بهــدم 
ــام  ــدم القي ــال ع ــي ح ــد وف ــت التهدي ــا حت ــام له خي

ــبوع. ــالل أس ــدم خ ــش اله ــينفذ اجلي ــك س بذل

كمــا وجهــت ســلطات االحتــالل إخطــارا لعائلــة 
بالطــرد مــن مســكنها بحجــة التدريبــات العســكرية 
التــي ســتتم خــالل أيــام 22 و25 و31 مــن الشــهر 

ــاري.127 اجل

األربعاء 2021/8/18 

إصابــات خــال قمــع مســيرة طابيــة فــي 
ــي  ــدم ف ــات ه ــذ عملي ــال ينف ــرة واالحت البي

القــدس ونابلــس

ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح ــب العش أصي
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة منــددة بجرائــم االحتــالل 
ــت  ــي الوق ــرة، ف ــة البي ــمالي ملدين ــل الش ــى املدخ عل
ــة ومنزلــني  الــذي هدمــت فيــه قــوات االحتــالل حضان
ــدم  ــرت به ــس، وأخط ــدس ونابل ــي الق ــي محافظت ف
ــافر  ــي مس ــابع ف ــزل س ــاء من ــف بن ــازل ووق ــتة من س
ــدام  ــع إق ــك م ــن ذل ــمالية، تزام ــوار الش ــا واألغ يط
مســتوطنني علــى اختطــاف طفــل وتعذيبــه بالضــرب 

ــر. ــيلة الظه ــدة س ــي بل ــه، ف ــد دهس ــي بع والك

وانطلقــت الكتــل الطالبيــة فــي جامعــة بيرزيــت 
الشــمالي  املدخــل  باجتــاه  حاشــدة  مســيرة  فــي 
ــة  ــي مدين ــالل ف ــة االحت ــداً بجرمي ــرة تندي ــة البي ملدين

 جنني التي راح ضحيتها أربعة شهداء. 
وقــال شــهود عيــان: إن الشــبان رشــقوا قــوات االحتــالل 
ــعلوا  ــارة وأش ــة باحلج ــل املدين ــى مدخ ــزة عل املتمرك
ــود  ــى أن جن ــة، الفتــني إل ــران فــي إطــارات مطاطي الني
ــي  ــكري ف ــز العس ــى احلاج ــن عل ــالل املتمركزي االحت
محيــط مســتوطنة »بيــت إيــل«، أطلقــوا قنابــل الغــاز 
املســيل للدمــوع والرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، 
صــوب الشــبان املشــاركني فــي املســيرة، مــا أدى 

ــاق. ــم باالختن ــرات منه ــة العش إلصاب

علــى  اعتــدوا  االحتــالل  جنــود  أن  إلــى  وأشــاروا 
صحافيــني خــالل تغطيتهــم املواجهــات وألقــوا قنبلــة 

ــة. ــافة قريب ــن مس ــم م ــاز باجتاهه غ

ســلطات  هدمــت  احملتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
بلــدة بيــت صفافــا. االحتــالل حضانــة أطفــال فــي 

ــا  ــالل ترافقه ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
جرافــة اقتحمــت منطقــة الصافــح فــي البلــدة 
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ــا.128 ــي هدمه ــرع ف ــل أن تش ــة قب ــرت احلضان وحاص

ــال  ــش االحت ــف جي ــة تص ــة أميركي صحيف
ــي” ــر العرق ــش التطهي ــرائيلي بــ«جي اإلس

ــة  ــة واملعروف ــد« األميركي ــة »التابلوي ــت صحيف  وصف
أيضــا بـ«ديلــي بيســت«، جيــش االحتــالل االســرائيلي 

ــي”. ــر العرق ــش التطهي ــه »جي بأن

ــام  ــدة أي ــل ع ــر قب ــة نش ــي الصحيف ــب ف وكان كات
مقــاال انتقــد فيــه املمثلــة مــامي بياليــك التــي اختيــرت 
ــى  ــيرا إل ــي« مش ــج »جبرت ــدة لبرنام ــة جدي كمقدم
أنهــا تبرعــت عــام 2014 لشــراء واقيــات ضــد الرصــاص 
ــش  ــه بجي ــذي وصف ــرائيلي ال ــالل االس ــش االحت جلي

ــي”. ــر العرق »التطهي

قبــل  مــن  ضغــط  حلملــة  الصحيفــة  وتعرضــت 
اللوبــي اإلســرائيلي فــي الواليــات املتحــدة االميركيــة، 
»اللجنــة اليهوديــة األميركيــة«، وعلــى إثــر ذلــك قامت 
ــوم أمــس  ــر املقــال علــى موقعهــا ي الصحيفــة بتحري
ــة  ــر العرقــي بجمل واســتبدلت وصــف جيــش التطهي
ــش  ــس ووت ــن رايت ــر هيوم ــى »تقري ــا إل ــارت فيه أش
الصــادر فــي أبريــل/ نيســان 2021 والــذي قــال، إن بعــض 
تصرفــات إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
ــي  ــة ف ــانية املتمثل ــد اإلنس ــم ض ــى اجلرائ ــى إل »ترق

ــاد”.. ــري واالضطه ــل العنص الفص

ويعــد برنامــج »جبرتــي« مــن أكثــر البرامــج مشــاهدة 
ــر  ــث عب ــة ويب ــة األميركي ــوات التلفزيوني ــى القن عل

ــام 1965. ــذ الع ــة من ــي اس« املعروف ــي ب ــاة »س قن

وردًا علــى احلملــة، غــرد مؤلــف املقــال، تيرهــاكا لــوف، 
علــى تويتــر قائــال: »الصهيونيــة هــي تعبيــر عــن 

ــة”.129 ــض العنصري ــرق األبي ــوق الع ــة تف نظري

ــر  ــب األحم ــة الصلي ــة بعث ــع رئيس ــث م ــتية يبح اش
ــالل ــجون االحت ــي الس ــني ف ــاع املعتقل أوض

اســتقبل رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، فــي مكتبــه 
مبدينــة رام اهلل، اليــوم األربعــاء، رئيســة بعثــة الصليــب 
ــا  ــث معه ــوف، وبح ــس دوب ــدس إلي ــي الق ــر ف األحم
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــرى ف ــاع األس أوض
وتطويــر مراكــز التوقيــف الفلســطينية وفــق املعاييــر 

ــة. الدولي

ــن  ــل م ــر للتدخ ــب األحم ــوزراء الصلي ــس ال ــا رئي ودع
ــجون  ــن س ــى م ــرى القدام ــن األس ــراج ع ــل اإلف أج

128  جريدة األيام

129  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم  ــرج عنه ــرض أن يف ــن املفت ــن كان م ــالل، والذي االحت
ــذي تراجعــت  ضمــن الدفعــة الرابعــة وفــق االتفــاق ال

ــام 2014. ــرائيل ع ــه إس عن

وأكــد اشــتية ضــرورة أن يتابــع الصليــب األحمــر الزيادة 
املطــردة فــي االعتقــاالت التــي تنفذهــا قــوات االحتــالل 
ــروف  ــة ظ ــة، ومتابع ــات الضف ــف محافظ ــي مختل ف

االعتقــال وأحــوال األســرى املضربــني عــن الطعــام.

مــن جانــب آخــر، بحــث اجلانبــان تطويــر مراكــز التوقيف 
املؤقتــة التابعــة لألجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
ــة  ــة ومتابع ــة، ومراقب ــر الدولي ــن املعايي ــون ضم لتك
ــق. ــرة التحقي ــالل فت ــني خ ــع املوقوف ــل م ــات التعام آلي

وأشــار رئيــس الــوزراء الــى تعــاون كافــة اجلهــات املعنية 
ــب  ــة الصلي ــل بعث ــهيالت لعم ــة التس ــدمي كاف وتق
ــن  ــارات م ــة للزي ــاف مفتوح ــز اإليق ــر، وأن مراك األحم

ــت.130 ــي أي وق ــر ف ــب األحم ــة الصلي ــل بعث قب

الزراعــة  أمنــاط  تكشــف  القــدس  حرائــق 
االســتعمار ووهــم  التقليديــة  الفلســطينية 

وأحــراش  املســتعرة فــي جبــال  احلرائــق  كشــفت 
القــدس منــذ عــدة أيــام عــن منــط زراعــي فلســطيني 
يعــود عمــره إلــى مئــات األعــوام، كاشــفة عــن جانــب 
مــن املشــروع االســتعماري الصهيونــي، واحلقيقــة 

اجلغرافيــة – التاريخيــة.

ــور،  ــي منص ــطيني جون ــؤرخ الفلس ــر وامل ــني احملاض وب
أنــه وبعــد إخمــاد احلرائــق فــي عــدد مــن جبــال القــدس 
تكّشــف منظــر لــم يتوقعــه أحــد، وهــو »املدرجــات«.

الفــالح  نظمــه  الزراعــي  النمــط  هــذا  وأضــاف: 
الفلســطيني علــى مــدى عقــود طويلــة، بعــض 
الباحثــني يؤكــد أنهــا بشــكلها املكتشــف عمرهــا 400 
ــر. ــك بكثي ــن ذل ــر م ــا أكث ــادي ان عمره ــام، وباعتق ع

وتابــع: هــذه األمنــاط الزراعيــة هــي نتيجــة جهــد 
علــى  ليحافــظ  الفلســطيني  الفــالح  ودم  وعــرق 
ــاذا  ــن م ــا، لك ــاش منه ــي يعت ــا، وبالتال ــه، وتربته أرض
فعــل املشــروع الصهيونــي االحتاللــي واالقتالعــي؟ قــام 
عبــر مؤسســاته »الكولونياليــة« بتشــجير مســاحات 
شاســعة مــن هــذه اجلبــال وغيرهــا، إلخفــاء تضاريــس، 
ــدي  ــه أي ــه وكّونت ــا فعلت ــادة م ــة، وإب ــم املنطق ومعال

ــني. الفالح

130  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ولفــت إلــى أنــه فــي أعقــاب عمليــات التشــجير 
القومــي  »الصنــدوق  بهــا  قــام  التــي  والتحريــج 
ــره  ــطيني عم ــو فلس ــا ه ــاء كل م ــودي« مت اخف اليه
عشــرة آالف ســنة لصالــح كل مــا يوحــي بصهيونيــة 
ــة  ــة العقلي ــك ونتيج ــن ذل ــر م ــكان، وأكث ــة امل ويهودي
ــة،  ــت الصهيوني ــي كون ــة الت ــة« األوروبي »الكولونيالي
ــكان«  ــل »امل ــى نق ــا عل ــد ايض ــروعها اعتم ــإن مش ف
األوروبــي الــى فلســطني ليحظــى املســتوطنون براحــة 

ــا. ــي اوروب ــوها ف ــي عاش ــك الت ــبيهة بتل ش

ــع: أود أن الفــت نظــر املتجولــني فــي فلســطني أن  وتاب
مثــل هــذه األحــراش جندهــا فــي مواقــع أخــرى تخفــي 
قــرى ومــزارع فلســطينية هدمتهــا اســرائيل فــي العام 
1948 بعــد تهجيــر أصحابهــا، وزرعــت مكانهــا، وعليها 
أشــجار الصنوبــر األوروبــي. علــى ســبيل املثــال: أراضــي 
معلــول. أراضــي ســحماتا، وغيرهــا... مت اخفــاء القريتــني 

وبصعوبــة ميكــن مالحظتهمــا.

البلــدان  فــي  امليدانّيــة  اجلــوالت  قســم  مســؤول 
الفلســطينية املهجــرة فــي جمعّيــة ذاكــرات، احملاضــر 
فــي موضــوع النكبــة الفلســطينية عمــر الغبــاري قال 
لـ«وفــا«: علــى األرض انكشــفت آثــار البلــدان املهّجــرة 
)السالســل  الفلســطينية  الزراعيــة  واملدرجــات 
ــت  ــد ان احترق ــق(، بع ــض املناط ــي بع ــمى ف ــا تس كم
ــة  ــي قري ــي أراض ــا ف ــل - كم ــذه السالس ــجار. ه األش
ــدس  ــال الق ــزت جب ــورة- مّي ــي الص ــي ف ــال الت كس
ــالل  ــطيني خ ــي الفلس ــالح العرب ــد الف ــا ي وصنعته

ــنني. ــات الس مئ

كان اإلســرائيليون يّدعــون أن هــذه املدرجــات هــي »إرث 
ــان  ــي أرض كنع ــرائيل ف ــي إس ــرة بن ــن فت ــودي« م يه
ــة محبوكــة لضبــط  ــر مــن ألفــي عــام. رواي قبــل أكث

ــة. ــطورة الصهيوني األس

بحــث إســرائيلي نشــر عــام 2016 أكــد أن أعمــار 
غالبيــة هــذه املدرجــات يتــراوح بــني 400 إلــى 800 عــام، 
ــرة،  ــة املتأخ ــرة الروماني ــى الفت ــود إل ــا يع ــل منه وقلي
ــث أي  ــد البح ــم يج ــام، ول ــي ع ــن ألف ــل م ــل أق أي قب

ــة. ــة التوراتي ــات والرواي ــذه املدرج ــني ه ــة ب عالق

يُشــار إلــى أن النيــران اندلعــت فــي عــدة جبــال وأحراش 
ــتوطنات  ــدة مس ــن ع ــة م ــى مقرب ــدس، عل ــرب الق غ
ــالون  ــويفا وكيس ــر وش ــت مئي ــي )بي ــات، ه وكيبوتس
وجفعــات يعــارمي ورامــات رازيــل، عــني كيرم، مستشــفى 
ــداف،  ــان، أورا، عامين ــار ايت ــار ه ــطاف، ج ــم، هس ايتاني
أشــتول(، والتــي أقيمــت فــي أمكنــة قــرى فلســطينية 
مهجــرة عــام 1948، تقــع غــرب وشــمال غــرب وجنــوب 
غــرب القــدس، وهــي: »بيــت محســير، بيــت أم امليــس، 
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ــا،  ــة، لفت ــاف، املاحل ــواس، نط ــا، عم ــت نقوب ــورة، بي اجل
كســال، القســطل، القبــو، عــني كارم، عكــور، عســلني، 
ــاريس،  ــة، س ــاطوف، صرع ــا، س ــفلة، صوب ــوف، س عرت

ــوز، جــراش(.131 ــة الل ــة العمــور، خرب ــر ياســني، خرب دي

الفتيانــي: االتفــاق علــى تنظيــم يــوم للنفيــر 
العــام نحــو قريــة »بيتــا« دعمــا لصمــود أهلهــا

ــد  ــح ماج ــة فت ــوري حلرك ــس الث ــر اجملل ــني س ــال أم ق
التي عقــدت  الفتيانــي، »إن جلســة اجمللس األخيــرة 
النمــوذج  هــذا  أكــدت أن  بيتــا  قريــة  أمس فــي 
الوطني يجــب أن يــدرّس بعنايــة ليصبــح خارطــة 
ــداءات  ــرض العت ــي تتع ــق الت ــة املناط ــي كاف ــق ف طري

ومســتوطنيه«. االحتــالل 

وأضــاف الفتيانــي فــي حديــث لبرنامــج »ملــف اليــوم« 
عبــر تلفزيــون فلســطني: باعتبــار »فتــح« حركــة 
ــاء  ــوري، وأعض ــها الث ــت مبجلس ــى، ذهب ــة األول املقاوم
ــة،  ــي القري ــم أهال ــد دع ــة لتؤك ــة املركزي ــن اللجن م
ــتمرار  ــل االس ــن أج ــم، م ــى متطلباته ــتماع إل واالس
فــي مواجهــة االحتــالل، مؤكديــن ضــرورة توفيــر الدعم 

ــم”. ــناد له واإلس

يــوم  على تنظيــم  االتفــاق  جــرى  أنــه  وأوضــح 
لــكل  »بيتــا«  قريــة  نحــو  العــام  للنفيــر  كبيــر 
كــوادر ومؤسســات وأقاليم »فتــح«، والعمــل جــارٍ 
ــرز  ــن أب ــا أن م ــده، موضح ــد موع ــه وحتدي ــى ترتيب عل
توصيات اجللســة كانــت دعــوة احلكومــة لعقد جلســة 
ــا،  ــات أهله ــتماع الحتياج ــة، لالس ــي القري ــة ف طارئ
وتنفيــذ مــا صــدر مــن قــرارات، ومعاجلــة اآلثــار املترتبــة، 
خاصــة وأن احلكومــة كانــت قــد اتخــذت قــرارا بدعــم 
صمودهــم، عبــر الدعــم املالــي وتطويــر املشــاريع، 

وفتــح مســتوصف ملعاجلــة اجلرحــى.

ــر، وأن  ــر اجلماهي ــادة تأطي ــرورة إع ــي ض ــد الفتيان وأك
تكــون مهمــة املقاومــة الشــعبية نضاليــة، وأن يكــون 
ــذا  ــي ه ــة ف ــر احلركي ــي لألط ــف تنظيم ــاك تكلي هن

ــار. اإلط

ــة  ــات التنفيذي ــع اآللي ــدد وض ــن اآلن بص ــع: »نح  وتاب
علــى األرض لهــذا التوجــه، فاملقاومــة الشــعبية هــي 
خيارنــا علــى األرض، والتــي نحــدد وســائلها وأســاليبها 

ــق”. ــى كل املناط ــم عل ــكل متجدد يعم بش

مراجعــة  هنــاك  الداخلي، قــال:  الشــأن   وحــول 
حقيقيــة لكافــة األوضــاع الداخليــة فــي »فتــح«، 
ــي،  ــر، واألداء احلكوم ــة التحري ــتوى منظم ــى مس وعل
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إضافــة ملراقبــة املتغيــرات الدوليــة حولنــا، والتــي 
ــى  ــعبي عل ــرأي الش ــي ال ــا ف ــورا ملحوظ ــهدت تط ش

مســتوى العالــم لصالــح قضيتنــا.

وأشــار الفتيانــي إلــى لقــاءات علــى مســتوى فصائــل 
منظمــة التحريــر لصياغــة متطلبــات مرحلــة العمــل 
الوطنــي الفلســطيني فــي وجه االحتــالل، واالســتفادة 
مــن املتغيــرات الدوليــة لصاحلنــا، معربــاً عــن أملــه أن 
ــى قواعــد عمــل مشــتركة لتبقــى الرســالة  نصــل إل

الفلســطينية واضحــة أمــام العالــم”.132

منظمــة الســام العامليــة تتهــم شــركات 
الكترونيــة  أنظمــة  بتمويــل  أميركيــة 
الفلســطينين ضــد  اســرائيل  تســتخدمها 

شــركات  العامليــة،  الســالم  منظمــة   اتهمــت 
اســتثمارية أميركيــة بتمويــل شــركات اســرائيلية 
ــي  ــتخدم ف ــة تس ــة اليكتروني ــج أنظم ــة تنت وعاملي
ــة  ــها احلكوم ــي متارس ــة الت ــم اليومي ــات واجلرائ اخلروق

الفلســطينيني. ضــد  اإلســرائيلية 

ــن  ــف متع ــا كي ــر له ــي تقري ــة ف ــتعرضت املنظم واس
اســرائيل فــي انتهــاكات احلقــوق االساســية للشــعب 
الفلســطيني وترتكــب جرائــم الفصــل العنصــري 

ــطينيني. ــد الفلس ــز ض ــاد والتميي واالضطه

ــة  ــة املراقب ــر إن اســتخدام إســرائيل تقني ــال التقري وق
ــرة  ــاع وتي ــي ارتف ــاهمت ف ــورة س ــات املتط والبرمجي
االنســانية  باحلقــوق  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 
ومنهــا  خصوصيتهــم،  وانتهــاك  للفلســطينيني 
برمجيــات التعــرف ًعلــى الوجــه التــي تُســتخدم فــي 
الفلســطينيني بشــكل  الغربيــة ملراقبــة  الضفــة 

ــرر. متك

وأضــاف ان هــذه التكنولوجيــا التــي تســتخدمها 
اســرائيل، تراقــب عــن كثــب حتــركات »مــا يقــرب مــن 
ــرات«  ــف فلســطيني« باســتخدام »آالف الكامي 100 أل
ــى  ــر عل ــدد التقري ــش«.  وش ــاط تفتي ــى نق ــة عل املثبت
ــة وتقنيــات  ــه مــع قــدرة أكبــر علــى ســيطرة الدول أن
أكثــر  الفلســطينيون  يصبــح  املتقدمــة،  املراقبــة 

ــر. ــر أكث ــون مخاط ــادًا ويواجه اضطه

فيجــن«  »انــي  شــركة  ان  الــى  التقريــر  وأشــار 
متويــال  وتلقــت  املراقبــة  تقنيــات  وراء  اإلســرائيلية 
ــال  ــركة رأس م ــي ش ــبيد« وه ــت س ــركة »الي ــن ش م
ــي  ــاركت ف ــدة، »ش ــات املتح ــا الوالي ــتثماري مقره اس
جولتــني مــن التمويــل« للشــركة مؤخــرًا فــي ســبتمبر 
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ــر شــركات رأس  وتعــد هــذه الشــركة واحــدة مــن أكب
املــال فــي العالــم.

ــل  ــى متوي ــا عل ــرائيلية ايض ــركة االس ــت الش وحصل
بحوالــي 43 مليــون دوالر مــن شــركة »كواالكــوم« 

ومقرهــا فــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة.133

ــر  ــمالية يعتب ــا الش ــي كارولين ــي ف ــزب الدميقراط احل
ــري ــل عنص ــة فص ــرائيل دول اس

اعتبــرت الهيئــة العليــا للحــزب الدميقراطــي األميركــي 
فــي واليــة كارولينــا الشــمالية اســرائيل دولــة فصــل 
عنصــري واتخــذت قــرارا ســيعرض علــى مؤمتــر احلــزب 
الدميقراطــي فــي الواليــة إللغــاء التشــريع الــذي يجــرم 
ــج  ــون برنام ــن يتبن ــراد الذي ــركات واألف ــب الش ويعاق
ــات  ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــة وس مقاطع

.)BDS( ــرائيل ــى اس عل

ــوم  ــا الي ــت له ــي تصوي ــا ف ــة العلي ــت اللجن ووصف
اســرائيل بدولــة فصــل عنصــري، معتبــرة قانــون 
بأنــه  الواليــة  فــي  اســرائيل  مقاطعــي  معاقبــة 
ــتور  ــي الدس ــل األول ف ــك التعدي ــتوري ينته ــر دس »غي

ــر ».  ــة التعبي ــي حري ــق ف ــول احل ــي ح األميرك

ويظهــر قــرار اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الدميقراطــي 
عــن توجــه لــدى احلــزب الدميقراطــي إللغــاء هــذا 
القــرار فــي البرملــان، مشــيرة الــى ضــرورة الغــاء القــرار 
للشــعب  الكاملــة  اإلنســانية  احلقــوق  الســتعادة 
للفصــل  إســرائيل  ممارســة  وإنهــاء  الفلســطيني 

العنصــري واالضطهــاد.

وحمــل قــرار اللجنــة الدميقراطيــة اســم: قانــون 
ــر وحقهــم  ــة التعبي الســتعادة حــق االميركيــني بحري
باملقاطعــة لدعــم  فــي ممارســتها مبا فيهــا احلــق 

حقــوق اإلنســان الفلســطيني.

وقــال القــرار إن املقاطعة كانــت وســيلة احتجاج فعالة 
ــي  ــرن املاض ــن الق ــتينيات م ــي الس ــة ف ــر عنيف وغي
ــي  ــني عنصرية ف ــري وقوان ــل العنص ــة الفص ملعارض
ــوب  ــى جن ــط عل ــيلة للضغ ــدة، ووس ــات املتح الوالي

ــري. ــل العنص ــم الفص ــاء حك ــا إلنه إفريقي

واعتبــرت اللجنــة أن املقاطعــة هــي وســيلة احتجــاج 
غيــر عنيفــة لتحقيق هــدف برنامــج احلــزب الدميقراطي 
اإلنســان  الشــمالية الســتعادة حقــوق  لكارولينــا 
ــة للشــعب الفلســطيني، مؤكدة العمــل مــع  الكامل
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ــني التــي حتــول  الهيئــة العامــة للحــزب إللغــاء القوان
دون ممارســة هــذا احلــق.

 واعتبــر القــرار أن القانــون الذي يعاقــب املقاطعني يضع 
ــا علــى شــركات واليــة كارولينــا الشــمالية التــي  عبًئ
تســعى للتعاقــد مــع حكومــة الواليــة والكيانــات التي 
ــتوريًا  ــة دس ــر احملمي ــة التعبي ــي حري ــا ف ــارك أيًض تش

الســتعادة حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني. 

ــة  ــي والي ــي ف ــزب الدميقراط ــاء احل ــدد اعض ــر أن ع يذك
كارولينــا الشــمالية يبلــغ مليونني ونصــف عضــو. 
وكان برملــان الواليــة قــد أقــر قانــون مناهضــة برنامــج 
املقاطعــة )BDS( عــام 2018 بتصويــت 96 إلــى 19 صوتًا 
ــيوخ  ــس الش ــره مجل ــا أق ــواب بينم ــن الن ــه م لصاحل

ــوات. ــل 3 أص ــا مقاب ــة 45 صوتً بأغلبي

متعطلــة  املصاحلــة  معــا:  لـــ  بالشــعبية  قيــادي 
التســهيالت تســتغل  وإســرائيل  خاصــة  حلســابات 

السياســي  املكتــب  عضــو  الغــول  كايــد  أكــد 
األربعــاء،  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
التســهيالت  سياســة  تســتخدم  إســرائيل  »أن 
املقدمــة لقطــاع غــزة فــي إطــار الضغــط علــى 
الفلســطينيني وتبقــي القــرار فــي يدهــا وتعــود عنهــا 
ــد”. ــي تري ــدود الت ــا باحل ــد تفعيله ــاء وتعي ــا تش  عندم

»ال  أنــه  وكالــة معــا،  فــي مقابلــة مــع  وأضــاف 
باعتبارهــا  التســهيالت  مــع  التعامــل  يجــب 
يجــب  وإمنــا  الفلســطينيني  بحــق  مكتســبات 
ــل  ــكل كام ــاع بش ــن القط ــار ع ــاء احلص ــرض إنه ف
 حتــى نســتطيع أن نقــول أننــا أجنزنــا شــئيا مــا.”

وتابــع، »التجربــة الســابقة دللــت بــأن إســرائيل التــي 
وافقــت علــى مســاحة الصيــد وعلــى إدخــال البضائــع 
املتنوعــة ســرعان مــا تعــود عنهــا عندمــا تقــرر ذلــك«، 
 مضيفــا »املطلــوب هــو إنهــاء احلصــار بالكامــل.”

الغــول  املتوقفــة، شــدد  املصاحلــة  وحــول جهــود 
علــى« أن هــذه اجلهــود توقفــت منــذ فتــرة وبــدال 
ــدس  ــيف الق ــة س ــد معرك ــا بع ــاد اطالقه ــن أن يع م
الســتثمار النتائــج التــي حتققــت والبنــاء عليهــا 
الفلســطينية  الداخليــة  الســاحة  تصليــب  فــي 
الفلســطيني  الشــعب  توحيــد طاقــات كل  وفــي 
خاصــة،  بحســابات  ارتباطــا  أكثــر  تعطلــت 
حســابات الربــح واخلســارة وحســابات االســتحواذ 
ذاك”. أو  الفريــق  مــن هــذا  الســلطة  علــى   أكثــر 

وأوضــح »أن املطلــوب اآلن وبعــد أن مــر كل هــذا الوقــت 
ــة  ــات املصاحل ــل اتفاق ــادة تفعي ــال إلع ــارع عاج أن نس
وابتــكار وســائل جديــدة للتعامــل مــع هــذه االتفاقــات 
بآليــات نتفــق عليهــا«، مضيفــا »رمبــا بــات مطلوبــا اآلن 
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إجــراء مراجعــة جــادة متكننــا مــن وضــع حلــول ارتباطــا 
لهــذه املراجعــة، دون ذلــك، ســنبقي عرضــة ملزيــد مــن 
ــا  ــر كم ــح األكب ــرائيل الراب ــتبقي إس ــاف وس االضع
ــة  ــو مصلح ــام ه ــا االنقس ــرت باعتباره ــبق أن عب س

اســتراتيجية لهــم.”134

003 وحــدة اســتيطانية- حتذيــرات مــن مخاطــر 
اخملطــط االســتيطاني اجلديــد فــي القــدس

ــر احمللــل السياســي اخملتــص بالشــأن االســرائيلي  اعتب
االحتــالل  بلديــة  رئيــس  إعــالن  طهبــوب  د.فضــل 
ــي  ــاء ح ــط لبن ــن مخط ــؤون« ع ــي لي ــدس »موش بالق
اســتيطاني جديــد جنــوب املدينــة املقدســة، جــزء مــن 
سياســة االســتيطان واالســتيالء التــي متارســها دولــة 

ــكالها. ــة أش ــرائيلي بكاف ــالل االس االحت

ــي  ــتيطانية الت ــات االس ــن اخملطط ــوب م ــذر طهب وح
ــى  ــدف ال ــي ته ــام والت ــالل بانتظ ــة االحت ــا دول تنفذه
تهويــد املدينــة املقدســة وإفراغهــا مــن الفلســطينيني 
ــة  ــدس احملتل ــي الق ــتوطنني ف ــدد املس ــغ ع ــث بل حي

ــتوطن .135 ــف مس ــام 250 ال ــذه االي ــى ه حت

اللجنــة الشــعبية فــي بيــت اوال تناشــد اجلهــات 
املزارعــني واملواطنــني اخملتصــة حمايــة 

ناشــدت اللجنــة الشــعبية فــي بلــدة بيــت اوال اجلهــات 
ــدة،  ــي البل ــني ف ــني واملواطن ــة املزارع ــة بحماي اخملتص
بســبب تراكــم الســحب الســوداء الناجمــة عــن حــرق 
الكوابــل البالســتيكية التــي حتــوي معــادن »النحــاس، 

واحلديــد، واألملنيــوم.

ــض  ــة القب ــات اخملتص ــة اجله ــى العمل ــب عيس وطال
ــم  ــرق وتقدميه ــون باحل ــن يقوم ــخاص الذي ــى االش عل
حتمــل  بضــرورة  البلديــة  طالــب  كمــا  للعدالــة 
ــت  ــي أحلق ــة الت ــذة األزم ــة ه ــي معاجل ــؤوليتها ف مس
ــني. ــة للمواطن ــة والصحي ــاة البيئي ــات احلي ــرارا مبكون أض

واكــد العملــة ان عمليــة احلــرق تتــم ليــال فــي األراضــي 
ــدار  ــة جل ــار احملاذي ــوس وواد النج ــة عط ــة مبنطق الغربي
ــرق  ــة احل ــن عملي ــج ع ــث ينت ــري حي ــل العنص الفص

ــرة.136 اضــرار كثي

اخلميس 2021/8/19

3 أســرى مــن محافظــة جنــن يدخلــون أعوامــاً 
جديــدة فــي األســر
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 دخــل ثالثــة أســرى مــن محافظــة جنــني، اليــوم 
اخلميــس، أعوامــاً جديــدة باألســر فــي ســجون االحتالل 

ــرائيلي. اإلس

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـــــــ »وفــا«، أن األســير عبــد اهلل أحمــد فــارس 
ــة  ــوب مدين ــة جن ــدة عراب ــن بل ــاً( م ــة )42 عام العارض
جنــني، دخــل عامــه الـــــ23 فــي ســجون االحتــالل، وهو 
معتقــل منــذ تاريــخ 1999/08/19م، وأصــدرت محكمــة 

ــاً. ــجن )26( عام ــه بالس ــاً بحق ــالل حكم االحت

ــة )46  ــب طحاين ــد متع ــيرين محم ــاف: أن األس وأض
عامــاً( مــن بلــدة الســيلة احلارثيــة غــرب مدينــة جنــني 
ــدة ســيلة  وعمــار صبحــي موســى )43 عامــاً(؛ مــن بل
الظهــر جنــوب املدينــة، دخــال عامهمــا التاســع عشــر 
فــي ســجون االحتــالل، مشــيرا الــى أن قــوات االحتــالل 
ــة  ــدرت محكم ــخ 2003/08/19م، وأص ــا بتاري اعتقلتهم
االحتــالل حكمــاً علــى األســير طحاينــة بالســجن )19( 
ــدة )21(  ــجن مل ــاً بالس ــى حكم ــير موس ــاً، واألس عام

عامــاً.137

قمــة »ســادك« تعتــرض باإلجمــاع علــى قــرار 
منــح إســرائيل صفــة مراقــب مبنظمــة االحتــاد 

اإلفريقــي

أعربــت قمــة دول مجموعــة التنميــة إلفريقيــا اجلنوبية 
»ســادك« عــن قلقهــا واعتراضهــا علــى القــرار األحــادي 
اإلفريقــي مبنــح  االحتــاد  اتخذتــه مفوضيــة  الــذي 

ــدى االحتــاد اإلفريقــي. إســرائيل صفــة مراقــب ل

جــاء ذلــك فــي البيــان اخلتامــي للقمــة العاديــة 
جملموعــة دول جنــوب أفريقيــا احلاديــة واألربعــون لرؤســاء 
ــي  ــوب األفريق ــة للجن ــة اإلمنائي دول وحكومــات اجملموع
ــاالوي. ــة م ــة جمهوري ــوى عاصم ــي ليلوجن ــادك( ف )س

وحضــر القمــة رؤســاء دول وحكومــات: بوتســوانا، 
ومــالوي،  ومدغشــقر،  الدميقراطيــة،  والكونغــو 
وزميبابــوي،  وتنزانيــا،  إفريقيــا،  وجنــوب  وموزمبيــق، 
وجــزر  وأنغــوال،  وإسواتيني، وليســوتو،  وناميبيــا، 

138 . امبيــا وز  ، القمر

صحيفــة أميركيــة تصــف جيــش االحتــالل بــ«جيــش 
ــر العرقــي” التطهي

ــة  ــة واملعروف ــد« األميركي ــة »التابلوي ــت صحيف وصف
أيضــا بـ«ديلــي بيســت«، جيــش االحتــالل االســرائيلي 

ــي”. ــر العرق ــش التطهي ــه »جي بأن

ــام  ــدة أي ــل ع ــر قب ــة نش ــي الصحيف ــب ف وكان كات
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138  جريدة الحياة الجديدة



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

565

 المجلد التاسع والعشرين

مقــاال انتقــد فيــه املمثلــة مــامي بياليــك التــي اختيــرت 
ــى  ــيرا إل ــي« مش ــج »جبرت ــدة لبرنام ــة جدي كمقدم
أنهــا تبرعــت عــام 2014 لشــراء واقيــات ضــد الرصــاص 
ــش  ــه بجي ــذي وصف ــرائيلي ال ــالل االس ــش االحت جلي

ــي”. ــر العرق »التطهي

قبــل  مــن  ضغــط  حلملــة  الصحيفــة  وتعرضــت 
اللوبــي اإلســرائيلي فــي الواليــات املتحــدة االميركيــة، 
»اللجنــة اليهوديــة األميركيــة«، وعلــى إثــر ذلــك قامت 
ــوم أمــس  ــر املقــال علــى موقعهــا ي الصحيفــة بتحري
ــة  ــر العرقــي بجمل واســتبدلت وصــف جيــش التطهي
ــش  ــس ووت ــن رايت ــر هيوم ــى »تقري ــا إل ــارت فيه أش
الصــادر فــي أبريــل/ نيســان 2021 والــذي قــال، إن بعــض 
تصرفــات إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
ــي  ــة ف ــانية املتمثل ــد اإلنس ــم ض ــى اجلرائ ــى إل »ترق

ــاد”.. ــري واالضطه ــل العنص الفص

ويعــد برنامــج »جبرتــي« مــن أكثــر البرامــج مشــاهدة 
ــر  ــث عب ــة ويب ــة األميركي ــوات التلفزيوني ــى القن عل

ــام 1965. ــذ الع ــة من ــي اس« املعروف ــي ب ــاة »س قن

وردًا علــى احلملــة، غــرد مؤلــف املقــال، تيرهــاكا لــوف، 
علــى تويتــر قائــال: »الصهيونيــة هــي تعبيــر عــن 

ــة”.139 ــض العنصري ــرق األبي ــوق الع ــة تف نظري

نتنياهــو: رفضــت االقتــراح األمريكــي بتطبيــق النموذج 
األفغانــي على الفلســطينيني

ذكــر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــني 
ــخصي  ــابه الش ــى حس ــه عل ــة ل ــي تدوين ــو، ف نتنياه
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــبوك«، أن »الوالي ــى »فيس عل
النمــوذج األفغانــي علــى  عرضــت عليــه تطبيــق 
ــر  ــه وزي ــل ب ــه اتص ــى أن ــيرا إل ــطينيني« مش الفلس
ــام 2013  ــري، ع ــون كي ــذاك ج ــي آن ــة األمريك اخلارجي
ودعــاه إلــى »زيــارة ســرية إلــى أفغانســتان ليــرى كيــف 
ــة  ــكرية محلي ــوة عس ــدة ق ــات املتح ــأت الوالي أنش

ــا”. ــاب مبفرده ــة اإلره ــى محارب ــادرة عل ق

وأفــاد نتنياهــو إلــى أن الرســالة كانــت واضحــة: 
ــعى  ــذي »تس ــوذج ال ــو النم ــي« ه ــوذج األفغان »النم
ــة  ــى القضي ــه عل ــا لتطبيق ــدة أيض ــات املتح الوالي

” الفلســطينية 

وأكــد نتنياهــو علــى أنــه »رفضــت العــرض بــأدب 
املتحــدة  الواليــات  مغــادرة  مبجــرد  أنــه  وتوقعــت 
ألفغانســتان ســينهار كل شــيء« ومضيفــا » ولســوء 
احلــظ، هــذا مــا حــدث اليــوم، لقــد غــزا نظــام إســالمي 
ــة  ــة إرهابي ــى دول ــيحولها إل ــتان وس ــرف أفغانس متط
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ــر”. ــي للخط ــالم العامل ــرض الس تع

ــس  ــنحقق نف ــع »س ــه توق ــى أن ــو إل ــت نتنياه ولف
الوطــن  علــى  الســيطرة  ســلمنا  إذا  النتيجــة 
للفلســطينيني، ال ســمح اهلل، لن يقيم الفلســطينيون 
فــي ســنغافورة، ســيقيمون دولــة إرهابيــة فــي الضفــة 
الغربيــة« وقــال أيضــا إن »االســتنتاج واضــح: العقيــدة 
الصحيحــة هــي التــي أتبناهــا. يجــب أال نثــق باآلخريــن 
لضمــان ســالمتنا، يجــب أن ندافــع عــن أنفســنا ضــد 

ــد”. أي تهدي

وخلــص نتنياهــو فــي تدوينتــه إلــى أن رئيــس احلكومــة 
ــى  ــا عل ــد، »اتفق ــر البي ــريكه يائي ــت وش ــي بيني نفتال
سياســة، ال مفاجــآت مــع إيــران، وهــي سياســة 

ــل”. ــي العم ــرائيل ف ــة إس ــد حري ــرة تقي خطي

اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  إلــى  نتنياهــو  وأشــار 
تفعــل  احلكومــة  أن  اســتياءنا  دواعــي  احلالية”مــن 
ووجودنــا  أمننــا  تعــرض  متاًمابطريقــة  العكــس 

. ”140 للخطــر

ــه  ــهل ولكن ــار الس ــو اخلي ــاق ه ــت: اإلغ بني
ــوأ األس

ــي  ــت ف ــي بني ــرائيلي نفتال ــوزراء االس ــس ال ــال رئي  ق
ــوم، إن اإلغــالق هــو أســهل  مؤمتــر صحفــي عقــده الي

ــرائيل. ــتقبل اس ــيدّمر مس ــه س ــار إال أن خي

ــر  ــة األكث ــارت الطريق ــة اخت ــى أن »احلكوم ــار ال وأش
ــة”. صعوب

وأضــاف أن »مواطنــي إســرائيل ســيواصلون تلقــي 
ــى  ــب عل ــل التغل ــن أج ــة م ــرة عالي ــات بوتي اللقاح

ــا. ” ــاللة دلت س

ــق  ــة التطعيــم هــي الطري ــأن »حمل وأوضــح بينيــت ب
ــد  ــقّ بع ــم يتل ــن ل ــا م ــاء«، ودع ــى الوب ــب عل للتغل
ــا،  ــتحق له ــو مس ــاح، وه ــن اللق ــة م ــة الثالث اجلرع

ــم. ــورا للتطّع ــه ف للتوج

ــكل  ــخصية ل ــؤولية الش ــة املس ــى أهمي ــدد »عل وش
ــن”.141 مواط

ــاء  ــزم التراجــع عــن الســماح ببن غانتــس يعت
وحــدات ســكنية فلســطينية فــي مناطــق 

»ج” 

140  كالة معاً اإلخبارية

141  كالة معاً اإلخبارية
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يعتــزم وزيــر اجليــش اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، إعــادة 
النظــر فــي املصادقــة علــى أعمــال بنــاء لصالــح 
الفلســطينيني فــي مناطــق »ج”، التــي مت اإلعــالن عنهــا 

ــي. ــبوع املاض األس

ــو  ــها موظف ــل ميارس ــي العم ــات ف ــبب تشويش وبس
جلنــة التخطيــط والبنــاء فــي »اإلدارة املدنيــة« التابعــة 
ــن  ــس، م ــة أم ــاع اللجن ــل اجتم ــالل، تأج ــش االحت جلي
ــك  ــذه وكذل ــاء ه ــال البن ــى أعم ــة عل ــل املصادق أج

ــتوطنات. ــي املس ــاء ف ــط بن ــى خط عل

ــس، إن  ــرائيلية »كان«، أم ــة اإلس ــة العام ــت اإلذاع وقال
غانتــس اتخــذ قــراره فــي أعقــاب طلــب حــزب ”ميينــا« 
ووزيــرة الداخليــة، أييليــت شــاكيد، بإعــادة النظــر 
ــة  ــة خرب ــي قري ــاء ف ــال بن ــى أعم ــة عل ــي املصادق ف
ــالل  ــادق االحت ــث ص ــم، حي ــت حل ــرب بي ــا ق ــت زكري بي

ــا. ــكنية فيه ــدة س ــاء 50 وح ــى بن ــرائيلي عل اإلس

وزعمــت شــاكيد أن »هــذه منطقــة حساســة، والبنــاء 
فــي هــذا املــكان ســيقطع تواصــل املســتوطنات فــي 

هــذه املنطقــة«.142

كامــل يبحــث مــع بينيــت وغانتــس ملــف 
احلفــاظ علــى الهــدوء األمنــي فــي القطــاع

وجــه الرئيــس املصــري، عبــد الفتــاح السيســي، دعــوة 
ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــى رئي إل
ــابيع  ــالل األس ــر خ ــى مص ــمية إل ــارة رس ــام بزي للقي
املقبلــة، حســب بيــان صــادر عــن مكتــب رئيــس 

ــس. ــرائيلية أم ــة اإلس احلكوم

وســلم هــذه الدعــوة لبينيــت مديــر اخملابــرات املصريــة، 
عبــاس كامــل، الــذي وصــل إلــى إســرائيل أمــس. 
ــي  ــرائيلي، بين ــش اإلس ــر اجلي ــع وزي ــا م ــى أيًض والتق

ــس. غانت

وتنــاول لقــاء بينيــت وكامــل »األبعــاد السياســية 
– اإلســرائيلية  للعالقــات  واالقتصاديــة  واألمنيــة 

املصريــة.

السبت 2021/8/21  

البطــش: اخلطــوات اإلســرائيلية لــم تقنــع 
املقاومــة وال بديــل عــن رفــع احلصــار بالكامــل 

ــاع ــن القط ع

142  جريدة األيام

قــال خالــد البطــش القيــادي البــارز فــي حركــة اجلهــاد 
اتخذتهــا  التــي  األخيــرة  اخلطــوات  إن  اإلســالمي: 
حكومــة االحتــالل بزعــم التخفيــف عــن قطــاع غــزة، 
ــة،  مبــا فيهــا الســماح بإدخــال املنحــة املاليــة القطري
لــن ترضــي املقاومــة ولــن تقنعهــا أبــداً، ولــن جتعلهــا 
تغّيــر مــن سياســتها جتــاه االحتــالل فــي الوقــت 

ــن. الراه

وأضــاف البطــش، خــالل حديــث لـ«األيــام«: ال بديــل عــن 
رفــع احلصــار عــن القطــاع بشــكل كامــل وفتــح املعابر 
أمــام حريــة حركــة األفــراد والبضائــع، والســماح بإعادة 
ــف  ــر، ووق ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــره الع ــا دم ــار م إعم
االعتــداءات علــى املســجد األقصــى ومدينــة القــدس.

فــي  ماضيــة  الفصائــل  أن  إلــى  البطــش  وأشــار 
برنامجهــا الــذي تــراه مناســباً مــن حيــث املــكان 
والزمــان؛ إلجبــار االحتــالل علــى االســتجابة لشــروطها 

بالكامــل.

كمــا أكــد البطــش علــى إقامــة املهرجــان اجلماهيــري، 
اليــوم، فــي موعــده ومكانــه احملدديــن ســابقاً دون 
تغييــر، كمــا أشــاعت بعــض وســائل اإلعــالم واجلهــات 
مؤخــراً، مبينــاً أن الفصائــل أنهــت االســتعدادات إلقامة 
املهرجــان بالقــرب مــن احلــدود اإلســرائيلية شــرق مدينة 
غــزة، اليــوم الســاعة اخلامســة مســاًء، نافياً فــي الوقت 
ــن  ــل أي م ــن قب ــة م ــظ أو معارض ــود أي حتف ــه وج ذات
ــه بحجــة  ــل علــى إقامــة املهرجــان فــي مكان الفصائ
ســماح إســرائيل بإدخــال املنحــة املاليــة القطريــة، أول 

مــن أمــس.

وأكــد البطــش أن اجلميــع متفــق علــى االســتمرار فــي 
البرنامــج املقــاوم والضاغــط حتــى اســتجابة االحتــالل 
ــج التــي  لشــروط املقاومــة، بصــرف النظــر عــن النتائ
ــق  ــد حتقي ــى صعي ــا عل ــطاء حققوه ــون الوس ــد يك ق
وتثبيــت وقــف إطــالق النــار، مشــيراً إلــى أن الفصائــل 
ــد  ــات بع ــاورات واالجتماع ــن املش ــد م ــتعقد املزي س

ــة. ــا التالي ــث خطواته ــرة لبح ــان مباش املهرج

وقــال البطــش: ال ميكــن الوثــوق مبــا يقولــه االحتــالل أو 
يعــد بــه، ســيما أن ماضيــه ســيئ فــي نقــض العهــود 

والوعــود.

ــة  ــة الدميقراطي ــي اجلبه ــادي ف ــد القي ــه، أك ــن جانب م
لتحريــر فلســطني، محمــود خلــف، أن الفصائــل بــدأت 
اجلماهيــري  بالتحشــيد  األخيــرة  الســاعات  خــالل 
احلافــالت  وحتضيــر  املهرجــان  لتنظيــم  والشــعبي 
منطقــة  إلــى  املواطنــني  لنقــل  النقــل  ووســائل 

ــدود. ــن احل ــة م ــان القريب املهرج



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

567

 المجلد التاسع والعشرين

وقــال خلــف لـ«األيــام«: إن جلنــة منبثقــة عــن الفصائل 
ســتجتمع، غــداً أو بعــد غــٍد، إلقــرار اخلطــوات القادمــة، 
نافيــاً بشــدة وجــود أي خالفــات أو حتفظــات مــن قبل أي 

فصيــل علــى إقامــة املهرجــان فــي مكانــه.143

41 إصابــة بينهــا حالتــان حرجتــان إثــر قمــع االحتــالل 
مســيرة ســلمية شــرق غــزة

ــان  ــة، بينهم حالت ــروح مختلف ــا بج ــب 41 مواطن أصي
قــوات  قمــع  إثــر  باالختنــاق،  حرجتان، والعشــرات 
االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم الســبت، مســيرة 

ــزة. ــة غ ــرق مدين ــلمية ش س

وأفــاد مراســلنا بــأن جنــود االحتــالل املتمركزيــن داخــل 
ــران  ــوا ني ــاع، فتح ــرق القط ــكرية ش ــم العس مواقعه
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــوا قناب ــلحتهم وأطلق أس
صــوب مئــات الفتيــة والشــبان الذيــن يتظاهــرون 
شــرق  الفاصــل  الســياج  قــرب  ســلمي،  بشــكل 
املدينة، مــا أدى إلصابــة 41 مواطنــا مــن بينهــم 22 
ــة،  ــة حرج ــني بحال ــات إصابت ــني االصاب ــن ب ــال، وم طف

ــة. ــات طفيف ــطة، و4 اصاب ــة متوس و35 اصاب

وأضــاف، كان مــن بــني االصابــات 27 فــي االطــراف 
ــي  ــني ف ــة، واثنت ــراف العلوي ــني باألط ــفلية، واثنت الس
ــات  ــة، و6 اصاب ــراس والرقب ــي ال ــر، و4 ف ــن والظه البط

ــم144. ــن اجلس ــة م ــق متفرق ــي مناط ف

األحد 2021/8/22  

تنديــد باســتمرار اســتهداف االحتــال لأماكن 
ملقدسة ا

ــجد  ــراق املس ــرى الـــ 52 إلح ــس الذك ــوم أم ــادف ي ص
األقصــى املبــارك علــى يــد متطــرف إســرائيلي، وجــددت 
عديــد مــن اجلهــات الرســمية احملليــة والعربيــة بهــذه 
الذكــرى األليمــة علــى ضــرورة حمايــة املقدســاتوعدم 
ــة  ــتمرار دول ــل اس ــي ظ ــاً ف ــا، خصوص ــاس به املس
ــم  ــتمرار تنظي ــالل اس ــن خ ــتهدافها م ــالل باس اإلحت
اقتحامــات املســتوطنني بحراســة جنــود االحتــالل 
ــه. ــة في ــوات التلمودي ــة الصل ــى وإقام ــجد األقص للمس

الفلســطينية،  الرئاســة  جــددت  الســياق  وبهــذا 
أمــس الســبت، مطالبتهــا للمجتمــع الدولــي بتوفيــر 
احلمايــة لألماكــن الدينيــة واملقدســة فــي مدينــة 
ــي،  ــان صحف ــي بي ــة، ف ــت الرئاس ــة. وقال رام اهلل احملتل
فــي الذكــرى الـــ 52 إلحــراق املســجد األقصــى املبــارك، 

143  جريدة األيام

144  جريدة األيام

ــدس  ــي الق ــة ف ــن املقدس ــة األماك ــى وكاف إن األقص
احملتلــة مــا زالــت مســتهدفة مــن االحتــالل اإلســرائيلي 
واملســتوطنني، حيــث االقتحامــات مســتمرة وبشــكل 
يومــي. وأضافــت إن إســرائيل رغــم كل قرارات الشــرعية 
الدوليــة بخصــوص مدينــة القــدس احملتلــة، التــي 
طالبتهــا بعــدم املســاس بقدســية األماكــن الدينيــة، 
ــاره  ــى، باعتب ــجد األقص ــوص املس ــه اخلص ــى وج وعل
موقعــاً إســالمياً مقدســاً مخصصــاً للعبــادة، إال أنهــا 
مــا زالــت تضــرب تلــك القــرارات بعــرض احلائــط، وتديــر 
ــة  ــب نتيج ــن أن تنش ــي ميك ــر الت ــكل اخملاط ــر ل الظه

ــؤولية.145  ــر املس ــورة غي ــاتها املته سياس

ــأداء  ــى ب ــوم تتباه ــكل« املزع ــات »الهي جماع
ــى  ــاحات األقص ــي س ــة ف ــوس الديني الطق

ــي  ــى، الت ــجد األقص ــرق املس ــة حل ــرى األليم ــي الذك ف
كانــت بتاريــخ 1969/8/21 علــى يــد اجملــرم مايــكل 
ــق،  ــاء احلري ــدم إطف ــي ع ــالل ف ــؤا االحت ــس وتواط دني
تســتمر املعركــة اليوميــة فــي املســجد األقصــى مــن 
قبــل جماعــات الهيــكل املزعــوم واملدعومــة مــن يهــود 

ــالل. ــة االحت ــم وحكوم العال

تطــور االقتحامــات للمســجد األقصــى يأخــذ منحنــى 
التصاعــد فــي فعاليــات االقتحــام، فلــم يعــد االقتحام 
ــرة  ــات خطي ــدة فعالي ــه ع ــل يتخلل ــدداً ب ــاراً مح مس
تشــير إلــى اقتــراب تنفيــذ مخططاتهــم املرعبــة مــن 

خــالل إقامــة هيكلهــم املزعــوم.

أحــد اجلنــود أدى صــالة تلموديــة فــي ســاحات املســجد 
ــع،  ــهد الرائ ــالة باملش ــة الص ــف عملي ــى ووص األقص
فلــم يعتــرض عليــه أحــد حتــى أن أفــراد الشــرطة إذا 
أخطــأ فــي الطقــوس والترانيــم التلموديــة يصححونه، 
ــالة أو  ــار أي ص ــر إظه ــابق يحظ ــي الس ــا كان ف بينم

ــوس.146  طق

ــة حرجــة جــراء  ــة بينهــا طفــل بحال 14 إصاب
قمــع تظاهــرة علــى احلــدود الشــرقية

ــل  ــم طف ــة، بينه ــروح مختلف ــاً بج ــب 41 مواطن أصي
قمــع  إثــر  باالختنــاق،  والعشــرات  بحالــة حرجــة، 
ــة  ــرت بكثاف ــي انتش ــرائيلي الت ــالل اإلس ــوات االحت ق
ــزة، أمــس،  ــدود الشــرقية ملدينــة غ ــى طــول احل عل
مســيرة منــددة باحلصــار، بالتزامــن مــع بــدء فعاليــات 

 املهرجان اجلماهيري الذي نظمته الفصائل. 
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ــالل  ــوات االحت ــت ق ــا جابه ــات عندم ــدأت املواجه وب
ــي  ــان ف ــاه املهرج ــة باجت ــدة والزاحف ــر احملتش اجلماهي
ــة،  ــات الناري ــاز والطلق ــل الغ ــة بقناب ــة احلدودي املنطق
مــا أدى إلــى اندفــاع املزيــد مــن جمــوع اجلماهيــر باجتــاه 
الســياج الفاصــل، حيــث شــرعوا فــي تســلق الســلك 
ــعال  ــارة وإش ــالل باحلج ــود االحت ــق جن ــل ورش الفاص
النــار فــي اإلطــارات املطاطيــة. ومــع ســماع احملتشــدين 
ــار عــن احلــدود  فــي املهرجــان الــذي يبعــد مئــات األمت
ــار الكثيــف، اندفعــت جمــوع أخــرى  صــوت إطــالق الن
مركزيــة  بكلمــة  املهرجــان  فعاليــات  بــدء  رغــم 

ــل. للفصائ

ــدة  ــوع ع ــد وق ــا بع ــات وضراوته ــدة املواجه وازدادت ح
إصابــات فــي صفــوف الشــبان والفتيــة والتــي مت نقلهــا 
بواســطة ســيارات اإلســعاف الى مستشــفى الشــفاء 
ــي  ــرة املواجهــات الت ــعت دائ ــة غــزة. وتوس غــرب مدين
تركــزت فــي بدايتهــا شــرق املنطقــة الصناعيــة جنــوب 
ــكا  ــة مل ــمل منطق ــجاعية، لتش ــي الش ــرقي ح ش
وبوابتــي البســكورس والنمــر العســكريتني جنــوب حي 
الزيتــون مــع توافــد آالف املواطنــني مــن األحيــاء اجملــاورة، 
ــد ان  ــون بع ــجاعية والزيت ــي الش ــن حي ــاً م وخصوص
تناهــت إلــى مســامعهم أخبــار املواجهــات واإلصابــات.

وادعــى جيــش االحتــالل ان قواتــه علــى احلــدود تعرضــت 
إلطــالق نــار مــن قبــل مســلحني خــالل املواجهــات دون 
ــه.  ــي صفوف ــرار ف ــات أو أض ــوع إصاب ــى وق ــؤدي إل أن ي
اخلامســة  الســاعة  منــذ  املواجهــات  وتواصلــت 
والنصــف عصــراً وحتــى الســاعة الســابعة والنصــف، 
ــام  ــالم وقي ــول الظ ــع حل ــرون م ــض املتظاه ــث انف حي
قــوات الضبــط امليدانــي التابعــة لــوزارة الداخليــة 

ــكان. ــن امل ــم م ــزة بإجالئه بغ

األذرع  شــرعت  املواجهــات  انــدالع  مــع  وبالتزامــن 
املنتشــرة  امليدانــي  الضبــط  وقــوات  العســكرية 
ــاع  ــمالية للقط ــرقية والش ــدود الش ــول احل ــى ط عل
ــور  ــن تده ــباً م ــا حتس ــالء مواقعه ــرائيل بإخ ــع إس م

 األوضاع األمنية وغدر قوات االحتالل. 
ــل الغــاز  ــار وقناب ورغــم ضــراوة املواجهــات وإطــالق الن
الفصائلــي  املهرجــان  فعاليــات  أن  إال  املــكان،  فــي 
تواصلــت كمــا هــو مخطــط لهــا، واســُتهلت بكلمــة 
للفصائــل ألقاهــا عضــو املكتــب السياســي للجبهــة 
ــي  ــا ف ــؤول فرعه ــطني ومس ــر فلس ــعبية لتحري الش
ــالل  ــا االحت ــل خالله ــر، حم ــل مزه ــزة جمي ــاع غ قط
اإلســرائيلي واجملتمــع الدولــي املســؤولية الكاملــة 
ــال  ــطيني. وق ــعب الفلس ــاة الش ــتمرار معان ــن اس ع
ــاً  ــد ممكن ــم يع ــزاز ول ــول باالبت ــن القب ــر: ال ميك مزه
ــة  ــذه السياس ــداً أن ه ــع، مؤك ــذا الوض ــتمرار ه اس

أهدافهــا. ولــن حتقــق  الشــعب،  إرادة   لــن تكســر 
وأضــاف: لــم يعــد ممكنــاً، أيضــاً، االســتمرار فــي الهدوء 
مقابــل عــدوان اقتصــادي ومعيشــي وحياتــي مســتمر 
ــع  ــن اجملتم ــاوق م ــي وتس ــدو الصهيون ــل الع ــن قب م
ــدس«  ــيف الق ــة »س ــر أن معرك ــد مزه ــي. وأك الدول
ــر  ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــالل الع ــا خ ــي خاضته الت
ــراره  ــعب وإص ــدة الش ــرقة لوح ــورة مش ــدت ص جس
والعــودة،  التحريــر  باســتراتيجية  التمســك  علــى 
مشــدداً علــى أن سياســة احلصــار والتجويــع لــن 
ترهــب الشــعب وســيبقى واحــداً موحــداً. وأضــاف: إذا 
مــا جاعــت غــزة فســتطعمها نابلــس وجنــني ورام اهلل 
والقــدس واللــد والرملــة مــن حلــم مغتصبيهــا. وقــال 
مزهــر أن زمــن االســتفراد بــأي بقعــة مــن بقــاع الوطــن 
قــد ولــى، مؤكــداً أن »ســيف القــدس« لــم ولــن يُغمــد، 
ــدس  ــي الق ــطني ف ــن فلس ــة م ــى بقع ــداء عل وأي اعت
ــكل  ــى ال ــداء عل ــو اعت ــل ه ــل احملت ــة والداخ والضف
الفلســطيني، يعطــي للمقاومــة فــي غــزة كمــا فــي 

ــا. ــرد عليه ــق بال ــدس احل ــة والق ــتات والضف الش

واعتبــر أن الوحــدة التــي شــق طريقهــا الشــعب 
ــرارات  ــذ ق ــب تنفي ــة تتطل ــدة امليداني ــة والوح باملقاوم
ــي بفــك  ــي واملركــزي واإلجمــاع الوطن اجمللســني الوطن
االرتبــاط مــع االحتــالل، وحتريــر املؤسســة الوطنيــة مــن 
اشــتراطات الرباعيــة الدوليــة عبــر التحلــل مــن اتفــاق 
أوســلو ومالحقــه والتزاماتــه السياســية واألمنيــة 
ــى  ــاء التوقعــات عل ــة، ومغــادرة الرهــان وبن واالقتصادي

ــات.147 ــار املفاوض مس

االثنني 2021/8/23 

هدم 5  منازل ومنشآت قيد اإلنشاء في أم الفحم

اإلســرائيلية  الســلطات  وجرافــات  آليــات  هدمــت 
بحمايــة قــوات مــن الشــرطة ووحداتهــا اخلاصــة، 
ومنشــآت قيــد اإلنشــاء فــي ام الفحــم، بذريعــة البنــاء 
ــم  ــان التنظي ــاً أن جل ــس، علم ــاح أم ــص، صب دون ترخي
ــدم  ــهر به ــدة أش ــل ع ــارات قب ــدرت إخط ــاء أص البن

ــآت. ــرات املنش عش

ــرطة  ــت الش ــر، داهم ــاح الباك ــاعات الصب ــذ س ومن
ــة ووادي  ــة سويس ــة منطق ــدات اخلاص ــززة بالوح مع
ــالق  ــت بإغ ــم، وقام ــي أم الفح ــم ف ــة وواد ملح احلرمي
ــت  ــا، وقام ــاً عليه ــت طوق ــا وفرض ــة وحصاره املنطق
بهــدم 5 منــازل ومنشــآت ومت تغــرمي أصحابهــا، بضمنها 
هــدم ملنزلــني ومنشــآت ومت تغــرمي أصحابهــا، بضمنهــا 
ــدم  ــا مت ه ــن، كم ــة جباري ــود لعائل ــني تع ــدم ملنزل ه

ــاء.  ــد اإلنش ــة قي ــآت جتاري ــع ومنش مجم
147  جريدة األيام
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املنــازل  وأصحــاب   , الســكان  الشــرطة،  ومنعــت 
ــا  ــي طاله ــة الت ــى املنطق ــذ إل ــن النواف ــآت م واملنش
ــة لعشــرات اجلرافــات واجملنــزرات  الهــدم، ووفــرت احلماي

ــدم.  ــذ اله ــرعت بتنفي ــي ش الت

ــرائيلية،  ــلطات اإلس ــدرت الس ــي، اص ــار املاض ــي أي وف
قــررات هــدم لبيــوت قيــد اإلنشــاء فــي مدينــة أم 
الفحــم، وشــملت القــرارات واإلخطــارات 25 منــزالً قيــد 

ــة.  ــة ووادي احلرمي ــي سويس ــاء ف اإلنش

ــازل  ــدم املن ــي ه ــداً ف ــة تصعي ــدات عربي ــهد بل وتش
ــدم  ــة ع ــة بذريع ــورش الصناعي ــة وال ــال التجاري واحمل
الترخيــص، حيــث متتنــع جلــان البنــاء والتنظيــم علــى 
ــدم. ــي اله ــارع ف ــازل وتس ــص للمن ــتصدار التراخي اس

ويســتمر هــدم املنــازل العربيــة فــي البــالد رغــم اإلعالن 
ــم  ــون التنظي ــي قان ــد 116 ف ــل بن ــد تعدي ــن جتمي ع
ــه يجمــد هــدم آالف املنــازل العربيــة  ــاء، وقيــل إن والبن

ــا. ــع هدمه ــا ومن ــح ترخيصه ــا يتي ــني م لعامل

ــم  ــون التنظي ــى قان ــتناداً إل ــات اس ــت عملي وتواصل
ــه،  ــون كامينتــس« جــزءاً من ــر »قان ــذي يعتب ــاء ال والبن

ــي. ــون األراض ــى قان ــة إل باإلضاف

ــة  ــات هندس ــام آلي ــم قي ــة أم الفح ــتنكرت بلدي واس
تابعــة للجنــة التنظيــم اللوائيــة حيفــا والرقابــة 
ــرطة،  ــن الش ــرة م ــوات كبي ــة بق ــة محروس القطري
ــد  ــني خال ــة للمواطن ــوت تابع ــدم بي ــس، به ــاح أم صب
ــن، فــي منطقــة  ــر عثمــان جباري ــن وجاب فهمــي جباري
ــاء  ــة البن ــم، بحج ــية وواد ملح ــة وسوس وادي احلرمي

ــص. ــر املرخ غي

وأكــدت بلديــة أم الفحــم فــي بيــان أنهــا تســعى منــذ 
ــى  ــة، وعل ــات اخملتص ــام اجله ــرة أم ــود كبي ــرة وبجه فت
ــا  ــاء حيف ــم والبن ــة للتنظي ــة اللوائي ــها اللجن رأس
واجمللــس القطــري للتنظيــم والبنــاء، مــن أجــل جتميــد 
ــال  ــداً، وإدخ ــة حتدي ــذه املنطق ــي ه ــدم ف ــر اله أوام
ــص  ــى تراخي ــول عل ــم للحص ــن التنظي ــوت ضم البي

ــاء. بن

وفعــال حصلــت البلديــة علــى ميزانيــة أوليــة بقيمــة 4 
ماليــني شــيكل إلعــداد مخطــط تفصيلــي للمنطقــة 
املذكــورة مبســاحة 26000 دومن تغطــي كل منطقــة، 
وتبعــد شــبح الهــدم عــن العديــد مــن البيــوت التــي 
مت إخطارهــا بالهــدم، وهنــاك بيــوت فعــال حضــر 
أصحابهــا وأبلغوهــا بأوامــر هــدم وصلتهــم ومت تقــدمي 
ــني  ــهر حل ــدة أش ــث ع ــة بالتري ــة اللوائي ــات للجن طلب
ــاء  ــا ج ــب م ــي، بحس ــط التفصيل ــن اخملط ــاء م االنته

ــان. فــي البي

وتابــع البيــان »البلديــة مســتمرة بإعــداد اخملطــط 
التفصيلــي مــن أجــل احلفــاظ علــى بيــوت مواطنينــا 
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــق كثي ــي مناط ــة وف ــذه املنطق ــي ه ف
ــذي  ــني ال ــة باملواطن ــب البلدي ــه، تهي ــم، وعلي أم الفح
يصلهــم إخطــارات وإنــذارات هــدم بالتوجــه إلــى 
ــوع  ــم باملوض ــة وإبالغه ــي البلدي ــة ف ــم الهندس قس
للمســاعدة قــدر اإلمــكان مبنــع أيــة عمليــة هــدم فــي 

ــا«.148 بلدن

شــاكيد تهــدد بإســقاط بإســقاط احلكومــة إذا جــرت 
مفاوضــات حــول حــل الدولتــن 

هــددت وزيــرة الداخليــة اإلســرائيلية، أييليــت شــاكيد، 
ــر  أمــس األحــد، بإســقاط احلكومــة فــي حــال قــرر وزي
اخلارجيــة و«رئيــس احلكومــة البديــل«، بائيــر لبيــد، دفــع 
ــني  ــل الدولت ــاه ح ــطينيني باجت ــع الفلس ــات م مفاوض
بعــد التنــاوب علــى رئاســة احلكومــة ورفضــت شــاكيد 
ــة  ــام دول ــمل قي ــة تش ــوية سياس ــة لتس أي إمكاني
ــة  ــة برئاس ــة احلالي ــة احلكوم ــالل والي ــطينية خ فلس
رئيــس حزبهــا »ميينــا«، نفتالــي بينيــت. وقالــت لإلذاعــة 
ــن  ــذا، فل ــدث ه ــه« إذا ح ــرائيلية كان »إن ــة اإلس العام

تكــون هنــاك حكومــة«.

ــه فــي حــال طــرح موضــوع حــل  وأضافــت شــاكيد أن
لقــاء  خــالل  الفلســطيني   – اإلســرائيلي  الصــراع 
الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، مــع بينيــت فــي البيــت 
األبيــض، يــوم اخلميــس املقبلــن فــإن »بينيــت ســيقول 
ــني، وموقفــه معــروف، وتقــرر  ــه يعــارض حــل الدولت إن
لــدى تشــكيل هــذه احلكومــة عــدم التعامــل مــع هــذا 
ــاً«. ــة أيض ــس احلكوم ــرف راي رئي ــدن يع ــوع، وباي املوض

وتابعــت أنــه »لــن تقــوم دولــة فلســطينية خــالل واليــة 
احلكومــة التــي نحــن أعضــاء فيها، وهــذا األمــر معروف 
للبيــد واالعضــاء فــي احلكومــة مــن )أحــزاب( اليســار 
ــه فــي هــذه احلكومــة ال نتعامــل مــع  وكان واضحــاً أن
مواضيــع يوجــد اختــالف حولهــا«. وتأتــي أقوال شــاكيد 
رداً علــى تصريحــات أدلــى بهــا لبيــد لإلذاعــة نفســها، 
يــوم اخلميــس املاضــي، حيــث قــال إنــه ال يوجــد توافــق 
فــي احلكومــة احلاليــة حيــال القضيــة الفلســطينية، 
واضــاف أنــه بالرغــم مــن أنــه يؤيــد حــل الدولتــني، إال أن 

هــذا لــن يحــدث فــي احلكومــة احلاليــة.149 

مواطنــون يتظاهــرون أمــام ســجن مجــدو للمطالبــة 
باإلفــراج الفــوري عــن معتقلــي الهبــة الشــعبية

148  جريدة القدس

149  جريدة القدس
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نظمــت، مســاء أمــس، تظاهــرة حاشــدة أمــام ســجن 
مجــدو، وذلــك إســناداً ملعتقلــي الهّبــة الشــعبية 
التــي جــاءت التحامــاً مــع القــدس وغــزة، وضــّد 
اعتــداءات املســتوطنني وقــوات األمــن اإلســرائيلية 

 في البلدات العربية في أيار املاضي. 
ورفــع املتظاهــرون الذيــن وصلــوا مــن مختلــف البلــدات 
حملــة  بوقــف  تُطالــب  الفتــات  العربيــة،  واملــدن 
ــي  ــع معتقل ــراح جمي ــوري لس ــالق ف ــاالت، وإط االعتق
ــن  ــي، وم ــار املاض ــهر أي ــي ش ــت ف ــي اندلع ــة الت الهّب
الشــعارات التــي رفعهــا املشــاركون: »ال الســجن 
ــة ألبنائنــا«، »أطلقــوا ســراح  ــاق وال الســجان«، »احلري ب

 املعتقلني فوراً«، »ال بد للقيد أن ينكسر«. 
بإطــالق  تنــادي  هتافــات  املتظاهــرون  ردد  كمــا 
ــل  ــض التنكي ــوري، وترف ــكل ف ــني بش ــراح املعتقل س
ــرى  ــون واألس ــا املعتقل ــرض له ــي يتع ــداءات الت واالعت
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، مــن قبــل الشــرطة 

ــاباك(. ــام )الش ــن الع ــاز األم وجه

ــكا  ــن ع ــاس م ــي عب ــاب قص ــدة الش ــفت وال وكش
ــن  ــي، أن األم ــار املاض ــذ 30 أي ــل من ــاً(، املعتق )21 عام
اإلســرائيلي مينــع الزيــارات عــن ابنهــا، كمــا مينــع إمداده 
باحتياجاتــه األساســية، موضحــة أن آخــر مــرة ســمح 

 للعائلة بزيارة قصي كانت قبل شهر. 
ــداءات،  ــل واالعت ــون للتنكي ــرى يتعرض ــدت أن األس وأك
ويتــم اعتقالهــم فــي ظــروف إنســانية صعبة، مشــيرة 
ــن  ــاً م ــرة، بالغ ــدة قصي ــل م ــلمت، قب ــا تس ــى أنه إل
أحــد املستشــفيات لتدفــع تكاليــف عــالج ابنهــا الــذي 
ــه،  ــرة اعتقال تلقــى عالجــاً فــي املستشــفى خــالل فت

 األمر الذي يؤكد تعرضه للتعذيب. 
وطالبــت عبــاس بإطــالق ســراح جميــع املعتقلــني فــوراً، 
مشــددة علــى ضــرورة »مســاندة ذوي املعتقلــني الذين ال 
يريــدون ســوى االطمئنــان علــى أبنائهــم، وعــدم تركهم 
لوحدهــم فــي صراعهــم مــع الســلطات اإلســرائيلية«. 
ــة،  ــد برك ــة، محم ــة املتابع ــس جلن ــدد رئي ــدوره، ش ب
ــناداً  ــة« إس ــة اجلماهيري ــرورة »الوقف ــى ض ــك عل كذل
لألســرى، إلــى جانــب املســار القضائــي وعمــل احملامــني 

 واملتابعة الدولية واإلعالمية للقضية. 
وأشــار إلــى »عمــق جرميــة« الســجان اإلســرائيلي، 
ــة  ــب لدرج ــون للتعذي ــبان املعتقل ــرض الش ــث تع بحي
أن أمــاً لــم تتمكــن مــن التعــرف علــى ولدهــا عندمــا 
ســمح لهــا بزيارتــه. وشــدد علــى أن إجــرام املؤسســة 
ــة انتقــام ســادية  ــر عــن »محاول اإلســرائيلية إمنــا يعب
ــة«. ــالل الهّب ــداءات خ ــدوا لالعت ــذي تص ــبان ال ــن الش م

بصــدد  املتابعــة  جلنــة  أن  بركــة  وأوضــح 
حقــوق  ملنظمــات  لتقدميهــا  مذكــرة  صياغــة 

باإلضافــة  الدوليــة،  واملنظمــات  اإلنســان 
 إلى متابعة املسار القضائي للمعتقلني. 

وأكــدت والــدة الشــهيد موســى حســونة الــذي قتــل 
برصــاص مســتوطن خــالل أحــداث الهّبــة، أن املعتقلــني 
ــم  ــوب، رغ ــل أي ــا املعتق ــم ابنه ــن بينه ــد، وم ــن الل م
تقــدمي لوائــح اتهــام بحقهــم وانتظارهــم للمحاكمــة، 
جهــات  مــن  التعذيــب  أنــواع  لشــتى  يتعرضــون 

ــق.150 التحقي

مســتوطنون يضرمــون النــار بعشــرات اشــجار 
الزيتــون جنــوب نابلــس

ــرات  ــار بعش ــني، الن ــوم االثن ــتوطنون، الي ــرم مس اض
ــس. ــوب نابل ــن جن ــي بوري ــي اراض ــون ف ــجار الزيت اش

وأفــاد شــهود عيــان لـ«وفــا«، بــأن مجموعــة مــن 
بعشــرات  النــار  أضرمــت  »يتســهار«،  مســتوطني 
أشــجار الزيتــون، فــي أرض املواطــن أكــرم عمــران 

الواقعــة فــي اجلهــة اجلنوبيــة لقريــة بوريــن.

ــي  ــي أراض ــة ف ــوا خيم ــد نصب ــتوطنون ق وكان مس
بوريــن مؤخــرا، إال ان قــوات االحتــالل أزالتهــا فــي وقــت 

ــق. الح

األزمة اللبنانية تثقل على مخيم شاتيال

ــة،  ــة كاف ــق اللبناني ــن املناط ــدة م ــافة واح ــى مس عل
اخمليمــات الفلســطينية تئــن حتــت وطــأة أزمــات لبنــان 
اخلانقــة التــي تفاقــم فقرهــا وحرمانهــا.. شــاتيال التــي 
اعتــادت أن تعتصــر آالمهــا ليســت إال بقعــة جغرافيــة 
فــي قلــب العاصمــة بيــروت، ولــو غــض املعنيــون فــي 
لبنــان والعالــم أنظارهــم زمنــاً طويــالً، فالبــؤس ال بــد 
أن يفيــض منســوبه ويضــع اجلميــع أمــام مســؤولياته 
فــي إدارة كارثــة وشــيكة.. ولعــل شــاتيال اليــوم برســم 
ــذ 72  ــطني من ــعب الفلس ــوء الش ــى جل ــن تبن كل م
عامــا باملؤامــرات واالتفاقيــات وتخلــى حتــى عــن إغاثته 
وكل مــن يهتــف ليــال ونهــارا حلريــة فلســطني ويرتضــي 
ــر. ــتاتهم املري ــي ش ــا ف ــود أهله ــى صم ــدوس عل  ال

جبــل نفايــات يطالعــك علــى مدخــل مخيــم شــاتيال، 
ــادوه منــذ عقــود،  ــن اعت ــم يعــد يقلــق ســكانه الذي ل
فحكايــا اخمليــم بــدت كأنهــا تتقلــب مــع مســتجدات 
البــالد التــي بدلــت اهتماماتهــم، وآخرهــا تأمــني شــربة 
ــة،  ــم املتواضع ــيء منازله ــة« تض ــة و«ملب ــاء نظيف م
ــت  ــامعك وأن ــى مس ــل إل ــذي يدخ ــم ال ــو حديثه ه
ــدره. ــروك لق ــل واملت ــم املهم ــة اخملي ــي أزق ــول ف  تتج

أوجاعهــم  شــاتيال  أهالــي  يلملــم  أخــرى  مــرة 
بعــزة وصمــت خلــف أبــواب منازلهــم التــي لــو 

150  جريدة األيام
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فاقمتــه  ممــا  الكثيــر  الكثيــر  طرقتهــا لســمعت 
أصــال. املتــردي  وضعهــم  علــى  اللبنانيــة   األزمــة 

تركــت أم هانــي ابنــة بلــدة جاحــوال فــي قضــاء صفــد 
محــل اخلضــار الصغيــر الــذي عملــت فيــه علــى مــدى 
ــم، تقــول: »ارتفعــت أثمــان  عشــرة أعــوام وســط اخملي
اخلضــار والفواكــه كثيــراً بحيــث لــم أعــد قــادرة علــى 
 تســديدها وال اهــل اخمليــم قــادرون علــى شــرائها”.

ــل  ــا العاط ــع ابنه ــش م ــي تعي ــي الت ــف أم هان وتضي
عــن العمــل كغيــره مــن شــباب اخمليــم: »حــال اخمليــم 
تغيــر كثيــرا مــن جــراء األزمــة، لقــد كان مبثابــة 
البيــت الواحــد الــذي كنــا نتقاســم فيــه صحــن 
ــوة  ــاس عن ــت الن ــة فرق ــوم، فاألزم ــا الي ــام، أم الطع
 وبــات كل واحــد يفكــر بتأمــني منزلــه وعائلتــه”.

وحصــار  احلــروب  أيــام  إلــى  األزمــة  وتأخذهــا 
نشــهد  »لــم  فتعّلــق:   1982 العــام  فــي  بيــروت 
اليــوم”. نشــهده  مــا  احلصــار  أيــام  فــي   حتــى 

ــي  ــي ف ــوث بيئ ــة تل ــذر بكارث ــاه ين ــح املي وإذا كان ش
لبنــان كانــت قــد حــذرت منــه مؤسســات دوليــة 
ــف،  ــا اليونيس ــن بينه ــرة وم ــة األخي ــي اآلون ــدة ف عدي
ــه  ــى كل قاطني ــر عل ــوس اخلط ــدق ناق ــم ي ــإن اخملي ف
بســبب التلــوث وصعوبــة تأمــني امليــاه النظيفــة؛ 
ــع تكلفتهــا. ــة دف ــدة مــن بينهــا صعوب  ألســباب عدي

محمــد أيــوب الــذي يعتنــي فــي إمــداد اخمليــم بكهربــاء 
ــتهان  ــزء ال يس ــي ج ــن تخل ــدث ع ــاه حت ــدات واملي املول
ــدات  ــة املول ــتراك بخدم ــن االش ــكان ع ــن الس ــه م ب
لعجزهــم عــن دفــع املبالــغ املتوجبــة، كمــا نّبــه 
ــرة  ــراض خطي ــن أم ــدة« م ــاة اجلدي ــر »احلي ــوب عب أي
قــد تصيــب ســكان اخمليــم كاشــفاً عــن أن ميــاه 
ــتعمال  ــة لالس ــر قابل ــة وغي ــم ملوث ــي اخملي ــرب ف الش
حتــى فــي خدمــة املنــازل وهــذا مــا ظهــر عبــر نتائــج 
ــة”. ــرات اخملتص ــي اخملتب ــا ف ــي مت فحصه ــات الت  العين

األصــل  فــي  آبــار  ميــاه  امليــاه  هــذه  إن  وأضــاف 
واملراقــب  الصحيــح  للتكريــر  خاضعــة  غيــر  إمنــا 
النــاس يشــربون منهــا  ذلــك،  الليــزر، ومــع  عبــر 
بســبب عــدم توفــر البديــل؛ وألنهــم غيــر قادريــن 
 علــى شــراء امليــاه مــن شــركات امليــاه املوثوقــة.

ــني  ــدة«، أم ــاة اجلدي ــت »احلي ــر التق ــتيضاح أكث ولالس
ــر الفلســطينية، وأمــني  ســر فصائــل منطمــة التحري
ســر حركــة فتــح فــي مخيــم شــاتيال كاظــم حســن 
ــاء. ــاء والكهرب ــم بامل ــة اخملي ــع تغذي ــا واق ــنّي لن ــذي ب  ال

 عــن ميــاه اخلدمــة، أوضــح كاظــم أن 15% مــن ســكان 
ــة  ــار تديرهــا جلن ــع آب ــاه أرب ــم يســتفيدون مــن مي اخملي
ــا  ــا، فيم ــا له ــتراكات يدفعونه ــل اش ــف مقاب التحال
بئريــن  األهالــي مــن  أي 85% مــن  الباقــي  يتغــذى 
ــل  ــكر مقاب ــدران وس ــيدين ب ــودان للس ــني يع خاصت
ــهرياً. ــرة ش ــف لي ــني ا60 -80 أل ــراوح ب ــتراكات تت  اش

ــي  ــة ف ــواد املعدني ــبة امل ــن أن نس ــف ع ــم كش كاظ
الفــا، بينمــا  امليــاه تصــل مــا بــني 15 و18  تلــك 
ــوي  ــواد حتت ــي م ــبة 600، وه ــدى النس ــب أن ال تتع يج
علــى نســبة عاليــة مــن األمونيــا، وبالتالــي هــي 
ضــارة وتتســبب بأمــراض كثيــرة وبرطوبــة عاليــة 
ــتخدامها. ــراء اس ــن ج ــاث م ــدأ االث ــازل وص ــي املن  ف

ولفــت إلــى أن نقــص الوقــود فــي لبنــان أدى إلــى 
ــا  ــهولة، م ــار بس ــن اآلب ــاه م ــحب املي ــتحالة س اس
اضطــر األهالــي لشــراء امليــاه بــأكالف عاليــة والرضــوخ 
ــا  ــا اضافي ــب عبئ ــع رت ــذا بالطب ــار، وه ــزاز التج البت
ــى  ــدة عل ــاكل عدي ــي مش ــي تعان ــرة الت ــى األس عل
 رأســها البطالــة والغــالء الفاحــش فــي األســواق.

ــاه الشــرب أضــاف كاظــم: »حصــة  ــق مبي وفيمــا يتعل
مقطوعــة  للشــرب  الصاحلــة  امليــاه  مــن  اخمليــم 
ــد  ــنوات بع ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــي من ــكل نهائ بش
ــاس  ــر الن ــا يضط ــاورة، مم ــق مج ــى مناط ــا إل حتويله
رقابــة  أي  دون  تــوزع  التــي  بالغالونــات  لشــرائها 
ــون  ــعر الغال ــراوح س ــعرها ويت ــا أو س ــى نوعيته عل
 )ســعة 20 ليتــرا( بــني 8 آالف الــى 12 ألــف ليــرة.

وبخصــوص الكهربــاء أشــار كاظــم إلــى وجــود 5 
ــذي  ــة تغ ــدرة إجمالي ــة بق ــاء الدول ــوالت لكهرب مح
ــن  ــل ع ــم ال تق ــة اخملي ــاً ان حاج ــر علم ــف أمبي 40 أل
ــر  ــط الكبي ــل الضغ ــؤدي وبفع ــا ي ــر، م ــف أمبي 60 أل
ــل. ــالت التوصي ــع وكاب ــز القط ــي مراك ــآكل ف ــى ت  إل

أهــل اخمليــم يســددون بانتظــام االشــتراكات ملؤسســة 
كهربــاء لبنــان التــي ال تؤمــن اخلدمــة اليــوم ألكثــر مــن 
ســاعتني فــي اخمليم، مــا يضطرهم كغيرهم من ســكان 
 لبنــان للجــوء إلــى االشــتراك فــي املولــدات الكهربائية.

وتتفــاوت االشــتراكات بــني أصحــاب املولــدات، فهنــاك 
مــن يتقاضــى 300 ألــف ليــرة على الـــ 2.5 أمبيــر مقابل 
ــوم الواحــد وآخــر يتقاضــى  ــة فــي الي 8 ســاعات تغذي
اليــوم.  450 ألفــا مقابــل تغذيــة 12 ســاعة فــي 

ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــر فصائ ــني س أم
وأمــني ســر حركــة فتــح فــي شــاتيال كاظــم حســن 
الــذي اعتبــر أن مــا يقــل عــن مســاحة نصف كيلــو متر 
يســكنها 25 ألــف نســمة، ال تدخــل بيوتهــم الشــمس 
وال الهــواء وال امليــاه، هــو موطــن رحــب للجراثيــم 
ــد ال  ــان يعيــش أزمــة ق ــالً: »إن لبن ــم قائ والعــدوى، خت
تنتهــي، واخمليــم جــزء ال يتجــزأ مــن الواقــع بــل وزيــادة 
عليــه مــن التمييــز ونقــص فــرص العمــل وشــح فــي 
اخلدمــات وتهــرب مــن املســؤوليات لظــروف قــد تكــون 
مرتبطــة بامللكــوت األعلــى، مــن هنــا ال بــد مــن صرخــة 
مدويــة، يجــب إنقــاذ اخمليــم ألن الفقــر يخلــف الكثيــر 
ــال”. ــف احل ــا أن نوق ــدر فيه ــة ال نق ــل ملرحل ــد نص  وق

مــن جهتهــا، اوضحــت عضــو جلنــة العمــل االجتماعي 
ــال  ــت جم ــية مرف ــعبة الرئيس ــي الش ــح ف ــة فت حلرك
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صابــر أنــه ومــن خــالل زياراتهــم امليدانيــة لألســر تبــني 
أن هنــاك حــاالت كثيــرة ذات عــوز شــديد وبحاجــة إلــى 
ــاالت  ــع للح ــوء توزي ــاك س ــة، وأن هن ــاعدات دوري مس
االجتماعيــة التــى تقــدم لهــا وكالــة غــوث وتشــغيل 
ــهر،  ــة أش ــروا« كل ثالث ــطينيني »أون ــني الفلس الالجئ
وهــذا يتطلــب إعــادة النظر بــه وفــق معاييــر اجتماعية 
ــاالت  ــكن وح ــوء املس ــى س ــة إل ــذا إضاف ــفافة، ه ش
املــرض التــي ال تغطيهــا األونــروا وتتابعهــا اللجنــة عــن 
ــادي البيضــاء،  ــق الضمــان الصحــي وأصحــاب األي طري
ورغــم أن هنــاك جمعيــات عديــدة إال أن بعضهــا ال 
يقــدم اال اجلــزء اليســير ممــا يصلهــا وفــي بعــض 

ــفافية.151 ــر الش ــن معايي ــدا ع ــان بعي األحي

الثاثاء 2021/8/24  

كشــف  فــي  فشــل  جيشــنا  »يديعــوت«: 
»املســلح  ســروال  فــي  اخملبــأ  املســدس 

» لفلســطيني ا

قالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبريــة، إن 
البريــة  اإلســرائيلية  واالستشــعار  الرصــد  أجهــزة 
ــطيني  ــلح الفلس ــد املس ــي رص ــلت ف ــة، فش واجلوي
الــذي أطلــق النــار علــى جنــدي إســرائيلي مــن مســافة 

ــي.  ــبت املاض ــر، الس صف

وأوضحــت الصحيفــة فــي عددهــا الصــادر أمــس، 
أن أجهــزة االستشــعار األرضيــة اخملصصــة لرصــد 
حتــركات املقاومــني الفلســطينيني، والطائــرات املســيرة 
ــي  ــا ف ــلت جميعه ــة، فش ــو بكثاف ــي اجل ــرة ف املنتش
رصــد املســلح الــذي أصــاب اجلنــدي اإلســرائيلي بجــراح 

ــرة. خطي

ــن  ــاس م ــى قن ــار عل ــق الن ــلح أطل ــت أن املس وأضاف
ــالل »املســتعربون«  الوحــدة الســرية فــي جيــش االحت
ــق. ــوال الطري ــرواله ط ــي س ــه ف ــي مسدس ــد أن أخف بع

ولفتــت إلــى أن الشــاب الفلســطيني أخــرج مسدســه 
ــالل  ــات خ ــالث رصاص ــق ث ــل أن يطل ــوان، قب ــض ث لبع
اإلســرائيلي،  اجلنــدي  صــوب  احلائــط  فــي  فتحــه 
فأصابــت إحداهــا رأســه مــن مســافة صفــر، فســقط 

ــف.152  ــى اخلل إل

الغــارات اإلســرائيلية علــى األبــراج ترقــى إلــى 
»جرائــم حــرب« 

ــة  ــش« احلقوقي ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم قال

151  جريدة الحياة الجديدة

152  جريدة القدس

ــرت  ــي دم ــرائيلية الت ــة اإلس ــارات اجلوي ــني، إن الغ اإلثن
أربعــة أبــراج شــاهقة فــي مدينــة غــزة أثنــاء العــدوان 
األخيــر علــى غــزة فــي ايــار 2021 يبــدو أنهــا انتهكــت 

ــرب. ــم ح ــى جرائ ــى إل ــد ترق ــرب وق ــني احل قوان

ــك  ــا، أن تل ــول له ــر مط ــي تقري ــة ف ــارت املنظم وأش
ــردت  ــرار، وش ــاورة بأض ــي اجمل ــت املبان ــات اصاب الهجم
عشــرات العائــالت، وأغلقــت عشــرات الشــركات التــي 

ــاس.  ــن الن ــر م ــش لكثي ــبل العي ــر س ــت توف كان

ــت  ــار هاجم ــني 11 و15 أي ــه ب ــر، فإن ــب التقري وبحس
القــوات اإلســرائيلية أبــراج هنــادي، واجلوهرة، والشــروق، 
واجلــالء فــي حــي الرمــال املكتــظ بالســكان، وفــي كل 
هجمــة، حــذر اجليــش اإلســرائيلي شــاغلي املبانــي مــن 
هجمــات وشــيكة، مــا ســمح بإجالئهــم، حيث ســويت 
ثــالث مبــاٍن علــى الفــور بــاالرض بينمــا أصيــب املبنــى 
ــع، اجلوهــرة، بأضــرار جســيمة ومــن املقــرر هدمــه. الراب

ــادل،  ــرائيلية جت ــلطان اإلس ــإن الس ــر، ف ــاً للتقري ووفق
ــتخدمت  ــلحة اس ــطينية املس ــل الفلس ــأن الفصائ ب
األبــراج ألغــراض عســكرية، لكنهــا لــم تقــدم اي دليــل 

يدعــم هــذه املزاعــم.

وقــال ريتشــارد ويــر الباحــث فــي قســم األزمــات 
والنزاعــات فــي هيومــن رايتــس ووتــش »تســببت 
ــدو  ــا يب ــى م ــة عل ــر القانوني ــرائيلية غي ــارات اإلس الغ
علــى أربعــة أبــراج فــي مدينــة غــزة بأضــرار جســيمة 
ــن  ــطينيني الذي ــن الفلس ــى م ــدد ال يحص ــة لع ودائم
ــال  ــن األعم ــتفادوا م ــوقوا، واس ــوا، وتس ــوا، وعمل عاش
ــرائيلي  ــش اإلس ــى اجلي ــاك، عل ــودة هن ــة املوج التجاري
ــه  ــه اعتمــد علي ــي يقــوم إن ــة الت ــاً األدل أن يقــدم علن

ــات.153 ــذه الهجم ــذ ه لتنفي

هيئــة حقوقيــة: 92 شــخصا أمــام النيابــة 
اليــوم علــى خلفيــة فعاليتــي رام اهلل

ــى  ــث عل ــوم الثال ــس، للي ــن، أم ــزة األم ــت أجه قام
التوالــي، بتوقيــف عــدة أشــخاص، علــى خلفيــة 
مشــاركتهم فــي اعتصــام ضــد االعتقــال السياســي، 
ــن  ــوة م ــط رام اهلل، بدع ــارة وس ــد دوار املن ــم عن نظ

ــطاء. نش

وعــرف مــن بــني املوقوفــني احملامــي محمــد عــالن، 
ــؤي األشــقر،  ــو العــز، ول ــم أب واألســيران احملــرران إبراهي
ــاً(، وكان  ــاف )71 عام ــر عس ــط عم ــى الناش ــة إل إضاف
ــث  ــني، حي ــف دام ليوم ــد توقي ــس بع ــه أم ــرج عن أف
اعتقــل قبيــل تنظيــم وقفــة احتجاجيــة فــي رام اهلل 

153  جريدة القدس
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ــي  ــة ف ــق العدال ــة بتحقي ــي، للمطالب ــبت املاض الس
ــرام  ــس واحت ــات، وتكري ــزار بن ــل الناشــط ن ملــف مقت
ــة التــي  ــع إقامــة الفعالي ــات، علمــا أن األمــن من احلري

ــتقلة. ــر مس ــعبية وأط ــراكات ش ــا ح ــت إليه دع

وأكــد مديــر مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« 
ــراً  ــة، معب ــخاص األربع ــف األش ــة، توقي ــد كراج مهن

عــن إدانتــه ورفضــه ملــا حصــل.

وأوضــح كراجــة فــي حديــث لـ«األيــام«، أن 29 شــخصاً 
ممــن مت توقيفهــم يومــي الســبت واألحــد املاضيــني فــي 
رام اهلل، علــى خلفيــة نيتهــم املشــاركة فــي فعاليتــني 
بتحقيــق  وللمطالبــة  السياســي  االعتقــال  ضــد 
ــا،  ــن إقامتهم ــع األم ــات، من ــف بن ــي مل ــة ف العدال
ــد  ــي ق ــة، والت ــة العام ــام النياب ــوم أم ــيمثلون الي س

ــاء. ــى القض ــم إل ــة ملفاته ــراراً بإحال ــذ ق تتخ

وأوضــح كراجــة، أنــه ال يــزال هنــاك نحــو 15 موقوفــاً، 
مــن ضمنهــم األســير احملــرر خضــر عدنــان، والناشــط 
فــادي قرعــان، اللــذان مت متديــد توقيفهمــا مــدة 48 

ــة. ــة النياب ــى ذم ــاعة عل س

وبــني أن اجملموعــة حاولــت اإلفــراج عــن كافــة املوقوفــني 
بيــد أنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك، منوهــا باملقابــل إلــى 
أنــه مت إطــالح ســراح كل محمــد العطــار، وأحمــد 
أبــو ناصــر، وخلــدون بشــارة وهــو مديــر مركــز املعمــار 
إلــى  إضافــة  البرغوثــي،  ومعــني  »رواق«،  الشــعبي 

ــه. ــد توقيف ــذي أعي ــاف، ال عس

ــم  ــرى توقيفه ــن ج ــة م ــن غالبي ــراج ع ــني أن اإلف وب
مطلــع األســبوع احلالــي، ال يعنــي إغــالق ملــف القضية 
بالنســبة إليهــم، مشــيرا إلــى أن النيابــة ســتحدد إذا 
مــا كان ســيتم طــي امللفــات أو حتويلهــا للمحكمــة.

وكانــت اجملموعــة أشــارت إلــى تدهــور احلالــة الصحيــة 
للناشــط جهــاد عبــدو، علمــا أن النيابــة العامــة فــي 
رام اهلل رفضــت طلبــا بإخــالء ســبيله، وســيعرض 

ــة. ــى النياب ــوم عل الي

كمــا لفتــت إلــى رفــض النيابــة إخالء ســبيل الناشــط 
يوســف شــرقاوي، وهــو أســير محــرر، أوقــف يــوم 
الســبت املاضــي، مبينــة أنــه ســيعرض علــى النيابــة 

ــوم.154 ــاً الي أيض

مخطط اســتيطاني جديد يســعى لاســتياء 
علــى 86 دومنـًـا مــن أراضــي قلقيلية

مــن املتوقــع أن يصــادق االحتــالل اإلســرائيلي يــوم غــد 

154  جريدة األيام

ــي  ــن أراض ًــا م ــى 68 دومن ــتيالء عل ــى االس ــاء، عل األربع
ــح مشــروع  ــة، لصال ــني فــي محافظــة قلقيلي املواطن
ــني  ــط ب ــارع يرب ــعة ش ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه اس
مدينتــي قلقيليــة ونابلــس، أو مــا يســمى »شــارع 
رقــم 55«، وذلــك وفًقــا مــا أوردتــه صحيفــة »هآرتــس« 

ــاء. ــوم الثالث ــرائيلية الي اإلس

ــيع  ــط لتوس ــود مخط ــن وج ــس« ع ــفت »هآرت وكش
ــاء 5650  ــي ببن ــارع، يقض ــة للش ــتوطنات احملاذي املس
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

ــة. املقبل

ــف  ــؤول مل ــح مس ــك، أوض ــى ذل ــه عل ــي تعقيب وف
االســتيطان فــي محافظــة قلقيليــة محمــد أبــو 
ــام 2019،  ــدر ع ــرار ص ــذا الق ــا«، أن ه ــيخ، لـ«وف الش
ويتضمــن االســتيالء علــى نحــو 85 دومنـًـا مــن أراضــي 
ــوب احملافظــة، وتوســعة الشــارع  ــة جن ــة وحبل قلقيلي

ــرًا. ــني 60-150 مت ــا ب ــه م ــراوح عرض ــور ليت املذك

ــث  ــاتل«، حي ــارع املش ــرف بـــ »ش ــارع يع ــني أن الش وب
ينتشــر علــى جانبيــه 14 مشــتاًل زراعًيــا، تشــّغل مئــات 
ــة  ــرة، باإلضاف ــو 500 أس ــا نح ــاش منه ــال، ويعت العم

ــة. ــار ارتوازي إلــى وجــود أربعــة آب

وأضــاف أبــو الشــيخ أن االحتــالل يهــدف مــن خــالل هذا 
املشــروع االســتيطاني إلــى إنهــاء العالقــة بــني مدينــة 
قلقيليــة وبلــدة حبلــة، عبــر االســتيالء علــى األراضــي 
الزراعيــة بينهمــا، كمــا أنــه يفتــح اجملــال لربــط مدينــة 
»كفــار ســابا« داخــل أراضــي الـــ 48 مــع مســتوطنة 
»الفــي منشــه« اجلاثمــة علــى أراضــي املواطنــني فــي 
قلقيليــة وحبلــة، والعمــل بذلــك علــى إلغــاء الوجــود 

الفلســطيني.

ــا  ولفــت إلــى أن اجلهــات اخملتصــة إضافــة لـــ35 مواطنً
مــن أصحــاب األراضــي واملشــاتل، واملهــددة أراضيهــم 
باالســتيالء لصالــح املشــروع االســتيطاني، قدمــوا 
ــا  ــن خالله ــوا م ــات، متكن ــرار اعتراض ــالن الق ــذ إع من
ــا  ــتيالء عليه ــوي االس ــي املن ــاحة األراض ــص مس تقلي
الــى 68 دومنـًـا، مشــيرًا إلــى أن اجلهــات اخملتصــة ال زالــت 
ــة  ــمى »احملكم ــا يس ــع م ــات م ــف االعتراض ــع مل تتاب
ــه  ــر في ــن النظ ــاء م ــد االنته ــرائيلية« بع ــا اإلس العلي
ــرائيلية«. ــم اإلس ــرة التنظي ــمى »دائ ــا يس ــل م ــن قب م

ــط  ــل للضغ ــل العاج ــى التدخ ــيخ ال ــو الش ــا أب ودع
علــى االحتــالل لوقــف هــذا القــرار التدميــري واخلطيــر 

ــطينية. ــى األرض الفلس عل

قدمهــا  التــي  االعتراضــات  أن  »هآرتــس«  وذكــرت 
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أصحــاب األراضــي واملشــاتل رُفضــت، بعــد أن زعــم مــا 
يســمى »مجلــس التخطيــط األعلــى اإلســرائيلي« أن ال 
ــاتل. ــق باملش ــوية تتعل ــذ أي تس ــه لتنفي ــات لدي صالحي

ــا  ــات مت تقدميه ــى أن االعتراض ــة إل ــت الصحيف ولفت
قبــل ســنة، لكــن القــرار بشــأنها اتخــذه مــا يســمى 
ــي،  ــاء املاض ــوم األربع ــى« ي ــط األعل ــس التخطي »مجل
وســيجري املصادقــة علــى إقــرار توســيع مقطــع 
املشــاتل غــًدا، مشــيرةً إلــى أن محامــي أصحــاب 
ــراءات  ــالل إج ــن خ ــذ م ــرار اتخ ــوا إن »الق ــاتل قال املش

خاطفــة وســريعة«.155

عســاف: االحتال يســعى لتوســعة ســيطرته 
عبــر عمليــات شــراء األراضــي بالتزوير

قــال رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان وليــد 
عســاف إن االحتــالل يســعى لتوســيع رقعــة ســيطرته 
عبــر شــراء األراضــي وتســجيلها مــن خــالل ما يســمى 
ــن  ــم م ــي تت ــودي«، والت ــي اليه ــدوق القوم بـــ »الصن

خــالل عمليــات تزويــر واســعة النطــاق.

وحــذّر عســاف خــالل اتصــال هاتفــي لـــ »وفــا«، أبنــاء 
شــعبنا مــن قيــام عصابــات املســتوطنني بدعــم 
ــي  ــراء األراض ــتيطانية بش ــات االس ــدوق واجلمعي الصن
ــري  ــع العنص ــم، والتوس ــدار الض ــف ج ــة خل الواقع
بهــدف  واملســتوطنات  القــدس  ومحيــط  واالغــوار 
توســيع ســيطرة االحتــالل علــى األرض الفلســطينية.

ــس  ــق أم ــد واف ــودي ق ــي اليه ــدوق القوم وكان الصن
علــى تخصيــص 100 مليــون شــيقل لغــرض تســجيل 
ــة  ــي الضف ــات ف ــك آالف الدومن ــي ذل ــا ف ــي، مب األراض

ــرقية. ــدس الش ــة والق الغربي

ــدء  ــرة للب ــان للسماس ــالق العن ــاف أن إط ــد عس وأك
ــاب  ــن أصح ــراء م ــاوالت الش ــر ومح ــات التزوي بعملي
األراضــي تعــد عمليــة خطيــرة حتتــاج لالنتبــاه بشــكل 

واســع جــًدا.

ولفــت الــى أن معظــم عمليــات التزويــر لألراضــي تتــم 
ــدار،  ــف اجل ــة خل ــة »ج« والواقع ــق املصنف ــي املناط ف
ــر سماســرة ووســطاء عــرب  بحيــث يتــم شــراؤها عب
ــالل  ــي48 خ ــوا ألراض ــن هرب ــالل الذي ــالء االحت ــن عم م
والثانيــة، وليــس مــن خــالل  األولــى  االنتفاضتــني 
الشــراكات اإلســرائيلية، وهنــاك قــرار فلســطيني مينــع 
ــع ألي مواطــن ال يحمــل اجلنســية الفلســطينية،  البي
إال بعــد أخــذ موافقــة مــن جلنــة الشــراء التــي 
تشــكلت مــن مجلــس الــوزراء، مؤكــًدا أن هنــاك 
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التفــاف علــى عمليــات البيــع تتــم بشــكل غيــر 
معلــن، بحيــث متــر مــن املواطــن الفلســطيني، لدائــرة 
األراضــي االســرائيلية، ومــن ثــم تســجيلها للمواطــن 

ــرائيلي. االس

ــاك  ــاف إن هن ــال عس ــتهدفة، ق ــق املس ــن املناط وع
مناطــق لهــا األولويــة فــي عمليــات التزويــر، مثــل موقع 
»عامونــاه« القريــب مــن بلدة ســلواد بــرام اهلل، واملناطق 
ــوت  ــرى جال ــتيطاني، كق ــون« االس ــط »آل ــاورة خل اجمل
وقريــوت، قصــرا، ودومــا، وعقربــا واملناطــق احمليطــة بهــا، 
ــاك  ــاس، وهن ــرق طوب ــق ش ــوار ومناط ــن األغ ــدا ع ع
عمليــات اســتهداف ملناطــق فــي محيــط مدينــة 
القــدس، والقمــم اجلبليــة الواقعــة فــي محيــط 
ــالل  ــن خ ــتيطان م ــتهدفة باالس ــتوطنات، أو املس املس
ــة  ــل خل ــراس وجب ــل ال ــل جب ــتعمارية، مث ــؤر االس الب
حســان وغيرهــا، إضافــة لألراضــي الواقعــة خلــف 
ــي  ــون ف ــا ويرغب ــن أصحابه ــت ع ــي ُعزل ــدار والت اجل
بيعهــا، داعًيــا للتحقــق مــن عمليــة البيــع ألي مواطــن 

ــخصيته.156 ــن ش ــد م ــطيني والتأك فلس

األربعاء 2021/8/25 

شهيد فتى في مخيم باطة

شــيعت جماهيــر غفيــرة أمــس جثمــان الفتــى عمــاد 
ــذي استشــهد برصــاص  ــاً(، ال ــد حشــاش )17 عام خال
االحتــالل فــي مخيــم بالطــة، وهدمــت قــوات االحتــالل 
ــوة  ــة الره ــي خرب ــات( ف ــام )بركس ــر أغن ــالث حظائ ث
ــاً مــن بيــت جــاال  ــة، وأخطــرت مواطن ــوب الظاهري جن
ــي  ــرى تقض ــارات أخ ــلمت 4 إخط ــه، وس ــدم منزل به
ــلفيت،  ــي س ــتصالح أراض ف ــازن واس ــاء مخ ــف بن بوق
ــاء  ــي أنح ــاالت ف ــم واعتق ــات ده ــدة عملي ــذت ع ونف
الضفــة تخللهــا اعتقــال مــا ال يقــل عــن 16 مواطنــاً، 

ــع.  ــي عــدة مواق ومواجهــات ف

ــراق  ــي اخت ــاري ح ــار ن ــاش بعي ــى حش ــب الفت واصي
ــه،  ــطح منزل ــى س ــف عل ــا كان يق ــه، بينم جمجمت
ــة  ــورة لعملي ــق ص ــال توثي ــه النق ــر هاتف ــاوال عب مح
ــه  ــه عائلت ــذي تقطن ــي ال ــالل احل ــود االحت اقتحــام جن
ــالق  ــود بإط ــد اجلن ــه أح ــث عاجل ــم، حي ــط اخملي وس
الرصــاص عليــه بشــكل مباشــر، وفقــاً لروايــة عائلتــه. 
وقــال مديــر اإلســعاف والطــوارئ لــدى الهــالل األحمــر 
ــعاف  ــم اإلس ــأن طواق ــل ب ــد جبري ــس، أحم ــي نابل ف
اســتلمت الفتــى حشــاش بينمــا كان مستشــهداً 
ــفى  ــى مستش ــه إل ــه، ونقلت ــارج جمجمت ــه خ ودماغ
ــالل  ــوات االحت ــام ق ــل اقتح ــي، وتخل ــا احلكوم رفيدي
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اخمليــم ومواجهــات وتبــادل إطــالق نــار بــني جنــود 
االحتــالل ومســلحني تصــدوا لعمليــة االقتحــام. وذكرت 
ــزل  ــطح املن ــى س ــد إل ــه كان صع ــهيد، أن ــة الش عائل
ــطح  ــى س ــن عل ــل م ــني أط ــري، وح ــا يج ــاهدة م ملش
ــي  ــه ف ــه اصابت ــة علي ــدي رصاص ــق جن ــزل أطل املن
رأســه مــا أدى الستشــهاده. وحســب مصــادر محليــة 
فــإن قــوات االحتــالل اقتحمــت مخيــم بالطــه فجــراً، 
ــاب  ــت الش ــني، واعتقل ــارة احلشاش ــي ح ــرت ف وانتش

ــه.  ــة منزل ــد مداهم ــي بع ــعد كعب س

ــازة الشــهيد عمــاد الــذي لــف بالعلــم  وأنطلقــت جن
الفلســطيني مــن أمــام مستشــفى رفيديــا، مبشــاركة 
ممثلــي فصائــل العمــل الوطنــي، ومؤسســات وفعاليات 
إلــى  وصــوالً  املواطنــني،  وآالف  اخملتلفــة،  احملافظــة 
مخيــم بالطــة حيــث جــاب املشــيعون شــوارع اخمليــم 
وخــم يــرددون هتافــات متجــد الشــهيد وتنــدد بجرائــم 
ــدة.157 ــرة اجلدي ــرى فــي املقب ــوارى الث ــل أن ي ــالل، قب االحت

حتقيــق يكشــف عــن خطــأ فــادح ارتكبــه 
قــادة اجليــش اإلســرائيلي أوقــع »غولديــن« فــي 

ــاس«  ــة »حم قبض

ــرائيلي ألول  ــش اإلس ــل اجلي ــن داخ ــق م ــفت حتقي كش
ــش  ــادة اجلي ــا ق ــة ارتكبه ــاء تكتيكي ــن أخط ــرة، ع م
علــى األرض، أدت إلــى عواقــب وخيمــة فيمــا عــرف بـــ 
»اجلمعــة الســوداء« التــي مت فيهــا فقــدان آثــار الضابط 
هــدار غولديــن ومقتــل اثنــني مــن زمالئــه برفــح خــالل 
حــرب »اجلــرف الصامــد« علــى قطاع غــزة صيــف 2014. 
ــواء »جفعاتــي« فــي  ــد ل وبحســب التحقيــق، فــإن قائ
ــر،  ــر وبنت ــرب عوف ــك احل ــالل تل ــرائيلي خ ــش اإلس اجلي
عــارض بشــدة العمليــة التــي قــام بهــا اجليــش قبــل 
تنفيذهــا ضــد أحــد أنفــاق »حمــاس« ومت فيهــا فقــدان 
ــى  ــش إل ــة اجلي ــق رواي ــن »وف ــدي هــدار غولدي ــار اجلن آث

اليــوم، حمــاس اختطفــت جثتــه«. 

ــي  ــل جدون ــاريل ولي ــا س ــان باني ــا الضابط ــل فيه وقت
ــكا«. ــع »ع ــاً ملوق وفق

ووفقــاً مبــا تداولتــه صحيفــة »يســرائيل هيــوم« حــول 
تلــك احلادثــة، فقــد عــارض وبنتــر، إطــالق عمليــة تهدف 
إلــى حتديــد موقــع نفــق لـــ »حمــاس«، بســبب اتفــاق 
وقــف إطــالق النــار الــذي مت التوصــل إلــى حتديــد موقــع 
نفــق لـــ »حمــاس«، بســبب اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
الــذي مت التوصــل إليــه ويدخــل حيــز التنفيــذ الســاعة 
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وكان فــي صبــاح ذلــك اليــوم، قــد مت إعــالن وقــف إطــالق 
النــار ملــدة »72« ســاعة، مببــادرة مــن األمــني العــام لــألمم 
املتحــدة بــان كــي مــون ووزيــر اخلارجيــة األميركــي جــون 
كيــري، وبالرغــم مــن وقــف إطــالق النــار شــرعت قــوة حت 
قيــادة إســرائيلية فــي حتديــد نفــق فــي منطقــة رفــح. 
ــوة،  ــاس« الق ــة لـــ »حم ــة تابع ــدة نخب ــت وح وهاجم
ــحب  ــم ومت س ــني منه ــوا اثن ــق وقتل ــة النف ــر فتح عب
جثــة جولديــن احملتجــز فــي غــزة منــذ ذلــك احلــني، وفــق 

روايــة اجليــش اإلســرائيلي. 

ــه  ــة إن ــادة العملي ــر لق ــال وينت ــل، ق ــي التفاصي وف
يعتقــد أنــه ليــس مــن الصــواب التحــرك وقــت إعــالن 
وقــف إطــالق النــار، وقــدر أن اخلطــر علــى القــوة املنفذة 
ســيكون أكبــر مــن فرصــة حتديــد موقــع النفــق، وعبــر 

عــن قلقــه مــن أن العمليــة ســوف تتعقــد. 

ــن  ــر ع ــر وينت ــد عب ــي، فق ــاط العمليات ــية النش وعش
معارضتــه لقائــد الفرقــة املنفــذة آنــذاك ميكــي 
إدلشــتاين، الــذي قــرر مــع ذلــك املوافقــة عليــه رغــم 

ــواء.  ــد الل ــن قائ ــة م املعارض

واســتند إدلشــتاين فــي موقفه بشــأن تنفيــذ العملية، 
إلــى حقيقــة أن أحــدث املعلومــات االســتخبارية جلهــاز 
»الشــاباك« واجليــش اإلســرائيلي، أنــه يوجــد فــي تلــك 
ــق  ــى نف ــول إل ــة وص ــع نقط ــرقية لرف ــة الش املنطق
هجومــي لـــ »حمــاس«، ولــم يتــم حتديــد مكانــه بعــد، 
ــي  ــودة ف ــدة املوج ــات العدي ــن العملي ــم م ــى الرغ عل

كتبــة »جفعاتــي« للدوريــات فــي قطــاع غــزة. 

ومت تقــدمي معارضــة وينتــر فــي وقــت الحــق، أمــام قائــد 
املنطقــة اجلنوبيــة آنــذاك ســامي ترجمــان، وفــي نهايــة 
مناقشــة مطولــة، حكــم ترجمــان لصالــح قائــد 

ــة ســتنفذ.  ــى ان العملي ــة، مشــيراً إل الفرق

ــر  ــر حضــر اجللســة »مواقــف وينت وقــال مســؤول كبي
كانــت منطقيــة بالتأكيــد، لكــن القلــق األكبــر كان أن 
ــه  ــيتم تفعيل ــاك س ــوده هن ــا بوج ــذي علمن ــق ال النف

ــا«. أيضــاً لتنفيــذ هجــوم ضدن

ــة  ــة، أن املهم ــي املناقش ــارك ف ــر ش ــدر آخ ــر مص وذك
الرئيســية لعمليــات اجليــش فــي احلــرب كانــت حتديــد 
وتدميــر جميــع أنفــاق »حمــاس« الهجوميــة فــي وقــت 

قريــب. 

وأضــاف: »لــم يكــن لدينــا بعــد ذلــك اي وســيلة 
لتحديــد مواقــع األنفــاق عــن بعــد، وكان علينــا أن 
نصــل بأجســادنا إلــى مدخــل كل نفــق، وعندهــا 
فقــط ندمــره، لذلــك لــم يكــن هنــاك بديــل عــن هــذا 
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النشــاط«.

وقــال هــذا املصــدر إن العمليــة اســتندت أيضــاً إلــى رأي 
ــة  ــه مواصل ــرائيلية ميكن ــش اإلس ــد ان اجلي ــي أك قانون
جهــوده لتحديــد مواقــع األنفــاق فــي املناطــق اخلاضعة 

لســيطرته. 

ــال:  ــر، قائ ــى وينت ــش عل ــي اجلي ــث ف ــدر ثال ــى مص واثن
ــى  ــا عل ــاالً منوذجي ــة كان »مث ــي اجللس ــلوكة ف إن س
قائــد  بهــا  يتصــرف  أن  ينبغــي  التــي  الطريقــة 

عســكري«. 

وقــال: قــدم وينتــر منصبــاً مهنيــاً منظمــاً ومنطقيــاً، 
كمــا حــذر ممــا ســيحدث لكــن مت إتخــاذ قــرار آخــر، لقــد 

كان فينتــر علــى حــق«. 

وعقــب أحــد قــادة اجليــش أيضــاً بالقــول: »لــو لــم تقــع 
األحــداث علــى األرض، ملــا كان أحــد ليتذكــر اخلالفــات«. 

ــن  ــدار غولدي ــرائيلي ه ــط اإلس ــة الضاب ــب عائل وعق
الليلــة قبــل املاضيــة علــى مــا ورد بالقــول: »جــاء إلينــا 
ترجمــان وإيدلشــتاين ووينتــر فــي كانــون الثانــي 2015 
ــي  ــا ف ــوا معن ــادث، وجلس ــي احل ــق ف ــدمي التحقي لتق
ــر  ــال ونت ــم، وق ــا بينه ــوا فيم ــة وجتادل ــة املعيش غرف
ــاط  ــذا النش ــد ه ــل ض ــوال اللي ــل ط ــه قات ــة إن صراح
حتــى ال نتســبب فــي وقــوع إصابــات، وهــو ايضــاً نســي 
ــيئاً  ــل ش ــم يفع ــزة ل ــي غ ــوده ف ــي جن ــذ أن بق من

ــاس. ــق حم ــى تواف ــم، حت ــى منازله ــم إل إلعادته

وقــال املتحــدث باســم اجليــش اإلســرائيلي: »لــن نعلــق 
علــى مضمــون املناقشــات املغلقــة والتحقيقــات 

ــدث«.158  ــا ح ــول م ــة ح العملياتي

االحتــال يقــوم بأعمــال بنيــة حتتيــة فــي أرض 
مطــار القــدس فــي قلنديــا توطئــة لبنــاء 0009 

وحــدة اســتيطانية

ــي  ــة ف ــة حتتي ــال بني ــرائيلية بأعم ــم إس ــوم طواق تق
أرض مطــار القــدس الدولــي فــي قلنديــا توطئــة إلقامة 

مســتوطنة جديــدة تضــم 9000 وحــدة اســتيطانية.

ــي أرض  ــر ف ــال حف ــرائيلية بأعم ــات إس ــط جراف وتنش
ــة  ــة النهائي ــى املوافق ــول عل ــى دون احلص ــار حت املط
علــى إقامــة املســتوطنة التــي ســتعزل القــدس 
بشــكل كامــل مــن جهتهــا الشــمالية عــن مدينــة رام 

اهلل.

إن  االســرائيلية،  اآلن«  »الســالم  حركــة  وقالــت 

158  جريدة القدس

ــكان  ــه وزارة اإلس ــذي أعدت ــم )764936( ال ــط رق »اخملط
اإلســرائيلية، يشــمل إقامــة 9000 وحــدة ســكنية فــي 

ــار«. ــة املط منطق

وأضافــت، »فــي جــدول أعمــال جلنــة تخطيــط منطقــة 
القــدس، مت حتديــد يــوم 6 كانــون األول إلجــراء مناقشــة 
ــى  ــة عل ــى أن »املوافق ــة إل ــة« الفت ــداع اخلط ــول إي ح
ــات  ــن املوافق ــني م ــى الثنت ــة األول ــي املوافق ــداع ه اإلي
الرئيســة الالزمــة فــي أي عمليــة موافقــة علــى 

ــة«. اخلط

وتابعــت، »بعــد املوافقــة علــى اإليــداع، يتم اإلعــالن عن 
ــات  ــدمي التعليق ــور تق ــن للجمه ــداع وميك ــة لإلي اخلط
واالعتراضــات فــي غضــون 60 يومــا مــن النشــر، وبعــد 
ســماع االعتراضــات فــي اللجنــة الفرعيــة لالعتراضات 
فــي جلنــة املنطقــة، يتــم إحضــار اخلطــة للمصادقــة 
عليهــا، ثــم يتــم نشــر اخملطــط وميكــن إصــدار تصاريــح 

لبــدء البنــاء«.

ــة  ــت املوافق ــه »إذا مت ــى أن ــالم اآلن« إل ــارت »الس وأش
علــى هــذه اخلطــة وعلــى بنائهــا، فســتكون هــذه أول 
ــذ أن  ــرقية من ــدس الش ــي الق ــدة ف ــتوطنة جدي مس
بنــت حكومــة نتنياهــو مســتوطنة )هــار حومــا( فــي 

ــام 1997«. الع

ــة  ــرة للغاي ــة خطي ــذه خط ــالم اآلن«، »ه ــت »الس وقال
ــرة حلــل الدولتــني«. ــة خطي قــد توجــه ضرب

وأشــارت الــى ان املســتوطنة اخملططــة »تقــع فــي قلــب 
التواصــل اإلقليمــي احلضــري الفلســطيني بــني رام اهلل 
والقــدس الشــرقية، وبالتالــي متنــع إمكانيــة قيــام دولة 

فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية«.

ــل  ــة أن تزي ــى احلكوم ــب عل ــه »يج ــى أن ــددت عل وش
وتعليقهــا«. فــوراً  األعمــال  جــدول  مــن   اخلطــة 

ــتمرارية  ــع االس ــى قط ــدف إل ــة ته ــت، إن »اخلط وقال
ــأنه  ــن ش ــرائيليا م ــا إس ــح جيب ــطينية وتصب الفلس
ــة  ــر مركزي ــور األكث ــن التط ــطينيني م ــع الفلس أن مين
الفلســطينية املســتقبلية،  الدولــة  وأهميــة فــي 

ــم«. ــت حل ــدس، رام اهلل وبي الق

وأضافــت، إن تأســيس مســتوطنة »تضــم آالف الوحدات 
الســكنية، مــا يعني عشــرات اآلالف مــن اإلســرائيليني، 
مــن شــأنه أن يجعــل أي اتفــاق مســتقبلي قائــم علــى 
دولتــني صعبــا بســبب االفتقــار إلــى االســتمرارية 
ــة  ــيس عاصم ــة تأس ــرار بإمكاني ــطينية واإلض الفلس

فلســطينية فــي القــدس الشــرقية«.

ــالل  ــادق االحت ــع أن يص ــن املتوق ــة، م ــة ثاني ــن جه م
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اإلســرائيلي، اليــوم )األربعــاء(، علــى االســتيالء علــى 68 
دومنــا مــن أراضــي املواطنــني فــي محافظــة قلقيليــة، 
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــروع اس ــح مش لصال
ــا  ــس، أو م ــة ونابل ــي قلقيلي ــني مدينت ــط ب ــارع يرب ش
ــه  ــا أوردت ــا م ــك وفق ــم 55«، وذل ــارع رق ــمى »ش يس

ــس. ــرائيلية، أم ــس« اإلس ــة »هآرت صحيف

ــيع  ــط لتوس ــود مخط ــن وج ــس« ع ــفت »هآرت وكش
ــاء 5650  ــي ببن ــارع، يقض ــة للش ــتوطنات احملاذي املس
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

ــة.159 املقبل

وإصابــات  شــهيد  االحتــالل:  انتهــاكات  تواصــل 
واقتحــام  وجتريــف  هــدم  وعمليــات   واعتقــاالت    

قصــى لأل

واصلــت قــوات االحتــالل واملســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، 
ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم 

وممتلكاتهــم.

وفــي الســياق، استشــهد شــاب متأثــرا بجــروح أصيــب 
بهــا خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
ــدد  ــب ع ــزة، وأصي ــاع غ ــرق قط ــدودي ش ــريط احل الش
مــن املواطنــني، بالرصــاص احلــي واملعدنــي املغلــف 
باملطــاط، وبحــاالت اختنــاق، جــراء قمــع قــوات االحتــالل 
ــان  ــة خ ــرق محافظ ــلمية ش ــرة س ــرائيلي تظاه اإلس
يونــس، جنــوب قطــاع غــزة. كمــا اعتقلــت قــوات 
االحتــالل االســرائيلي 6 مواطنــني مــن محافظتــي بيــت 
حلــم واخلليــل، وهدمــت منــازل بالقــدس واخلليــل، وجــدد 
ــارك. ــى املب ــجد األقص ــم للمس ــتوطنون اقتحامه املس

ــاص  ــه برص ــرا بجروح ــاب متأث ــهاد ش استش
ــزة ــرق غ ــال ش االحت

وفــي احملافظــات اجلنوبيــة، استشــهد الشــاب أســامة 
ــمال  ــا ش ــم جبالي ــن مخي ــا( م ــج )32 عاًم ــد دعي خال
قطــاع غــزة، متأثــرًا بجــروح أصيــب بهــا برصــاص قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي خــالل تظاهــرة ســلمية نظمــت 
ــريط  ــن الش ــة م ــى مقرب ــي عل ــبت املاض ــاء الس مس

احلــدودي شــرق مدينــة غــزة.

ــرق  ــلمية ش ــرة س ــع تظاه ــال قم ــات خ إصاب
خــان يونــس

احلــي  بالرصــاص  املواطنــني،  مــن  عــدد  وأصيــب 
ــراء  ــاق، ج ــاالت اختن ــاط، وبح ــف باملط ــي املغل واملعدن
ــلمية  ــرة س ــرائيلي تظاه ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق قم

159  جريدة األيام

ــزة. ــاع غ ــوب قط ــس، جن ــان يون ــة خ ــرق محافظ  ش
ــود  ــأن جن ــان، ب ــهود عي ــن ش ــال ع ــلنا، نق ــاد مراس وأف
وآلياتهــم  مواقعهــم  داخــل  املتمركزيــن  االحتــالل 
ــي  ــاص احل ــوا الرص ــاع، أطلق ــرق القط ــكرية ش العس
واملعدنــي املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع صــوب مجموعــة من املواطنــني أثنــاء جتّمعهم 
علــى بعــد مئــات األمتــار مــن الشــريط احلــدودي شــرق 
ــم  ــا، 5 منه ــة 14 مواطنً ــا أدى إلصاب ــس، م ــان يون خ
ــطة، و2  ــم باملتوس ــت حالته ــي ووصف ــاص احل بالرص
 بـ«املطــاط« و7 بقنابل الغاز، جرى نقلهم للمستشــفى.

وفــي محافظــة نابلــس، قمعــت قــوات االحتــالل 
االســتيطاني  للطريــق  رافضــة  ووقفــة  مســيرة 
ــود  ــق جن ــوب نابلس، وأطل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــد ف اجلدي
االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع 
ــة  ــا جلن ــت إليه ــي دع ــة الت ــاركني بالفعالي ــاه املش جت
ــن  ــغ ع ــدة، دون أن يبل ــي البل ــي ف ــيق الفصائل التنس

إصابــات.

وفــي محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية، اقتحمت 
ــاس،  ــرق طوب ــوب ش ــون جن ــدة طم ــالل بل ــوات االحت ق
ــا  ــت خالله ــدة، أطلق ــي البل ــات ف ــت مواجه واندلع
ــوت  ــل الص ــة وقناب ــرة املطاطي ــالل األعي ــوات االحت ق

ــات. ــوع إصاب ــبان، دون وق ــاه الش ــاز باجت والغ

اعتقــال 6 مواطنــن مــن محافظتــي بيــت حلــم 
خلليل ا و

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــا(،  ــة )23 عاًم ــل طقاطق ــد اجلمي ــد عب ــن: محم كال م
وأنــس أبــو العســل طقاطقــة )24 عاًمــا(، بعــد ان 
داهمــت منزلــي ذويهمــا فــي بلــدة بيــت فجــار جنــوب 
بيــت حلــم، واعتقلــت الشــاب عــدي ماهــر أحمــد 
ــتدعائه  ــد اس ــدة، بع ــن البل ــة م ــني طقاطق ــو حس أب

ــون«. ــز »عتصي ــي مرك ــا ف ــة مخابراته ملقابل

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــابني بــدر أبــو 
جلغيــف مــن العبيــات، ومحمــود نضــال محمــود 
شــومان مــن حوســان، بعــد أن داهمــت منزليهمــا.

وفــي محافظــة اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
الشــاب ياســني عصــام الرجبــي  )27 عاًما( مــن املنطقة 
اجلنوبيــة مــن مدينــة اخلليــل، وداهمــت منــزل املواطــن 

ــه. ــت مبحتويات ــي، وعبث ــازي الرجب حج
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ــي  ــف أراض ــل وجتري ــدس واخللي ــي الق ــدم ف  ه
ــس ــل ونابل ــم واخللي ــت حل ــي بي ف

ســلطات  هدمــت  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
 االحتــالل منــزال قيــد اإلنشــاء فــي بلــدة ســلوان.

قــوات  بــأن  »وفــا«،  لـــ  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القريبــة  الشــياح  منطقــة  اقتحمــت  االحتــالل 
يفصــل  الــذي  العنصــري  الفصــل  جــدار  مــن 
بلدتــي العيزريــة وســلوان، وحاصــرت منــزال قيــد 
الترخيــص. عــدم  بذريعــة  وهدمتــه،   اإلنشــاء، 

جرافــات  هدمــت  اخلليــل،  محافظــة  وفــي 
فــي  املركبــات  لتصليــح  ورشــة  االحتــالل 
اجلنوبــي. اخلليــل  مدخــل  عنــد  احلرايــق   منطقــة 

وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة لـ«وفــا«، بــأن جرافــات 
االحتــالل هدمــت ورشــة لتصليــح املركبــات مبســاحة 

200 متــر مربــع، تعــود ملكيتهــا لعائلــة العويــوي.

أساســات  االحتــالل،  جرافــات  هدمــت  كمــا 
فــي  ميــاه  وبئــر  صحيــة،  ووحــدة  مســجد، 
اخلليــل. جنــوب  يطــا،  شــرق  زعطــوط   منطقــة 

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــال منس وق
اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور، إن جرافــات االحتــالل 
هدمــت أساســات مســجد أقامــه األهالي فــي املنطقة 
املذكــورة، قــرب بريــة بنــي نعيــم شــرق اخلليــل، إضافــة 

الــى وحــدة صحيــة، وبئــر ميــاه.

زراعيــة  أراضــي  االحتــالل  قــوات  وجرفــت 
اخلليــل. مدينــة  شــرق  بيريــن،  منطقــة   فــي 

ــان،  ــد داود برق ــن فري ــروي بيري ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
ــع  ــة تق ــي زراعي ــت أراض ــالل جرف ــات االحت ــأن جراف ب
علــى مســاحة 10 دومنــات، مزروعــة بحوالــي  400 
ــون، بعمــر خمــس ســنوات،  ــب، وأشــجار زيت ــة عن دالي
ومزروعــات صيفيــة، إضافــة الــى أشــجار حرجيــة 
ــالك  ــة، وأس ــتنادية حجري ــدران اس ــنتني، وج ــر س بعم
ــاب  ــالم ذي ــزارع س ــى امل ــا ال ــود ملكيته ــائكة، تع ش

الرجبــي، بحجــة أن املنطقــة مصنفــة )ج(.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، هدم ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــم. ــت حل ــرب بي ــمال غ ــة، ش ــة الوجل ــي قري ــزال ف  من

ــرج،  ــر األع ــة خض ــروي الوجل ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
بهــدم قــوات االحتــالل منــزال يقــع فــي منطقــة عــني 
جويــزة يعــود للمواطــن أحمــد نصــر أبــو التــني، بحجــة 

عــدم الترخيــص.

كمــا جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي فــي قريــة 
كيســان، شــرق بيــت حلــم.

وأفــاد عضــو مجلــس قــروي كيســان إبراهيــم غــزال، بأن 
ــة  ــود لعائل ــف أرض تع ــرعت بتجري ــالل ش ــوات االحت ق
عبيــات فــي القريــة، وذلــك للقيــام بأعمــال بنيــة 
ــتوطنة  ــح مس ــتيطاني لصال ــارع اس ــق ش ــة وش حتتي
املواطنــني. أراضــي  علــى  اجلاثمــة  ناحــل«   »أبــي 

االحتــالل  قــوات  نابلــس، جرفــت  وفــي محافظــة 
 أراضــي زراعيــة فــي بلــدة قصــرة جنــوب نابلــس.

ــا«،  ــل، لـ«وف ــاد جمي ــرة عم ــة قص ــو بلدي ــد عض وأك
ــتوطنة  ــرب مس ــة ق ــي زراعي ــرف أراض ــالل ج أن االحت
ــى أراضــي املواطنــني شــمال  ــم« املقامــة عل »مجدولي

ــائكًا. ــياًجا ش ــع س ــدة، ووض البل

وقــال إن االحتــالل مينــع أصحــاب األراضــي مــن حراثتهــا 
والوصــول إليهــا منــذ فتــرة طويلــة، محــذّرًا مــن 
ــون. ــم الزيت ــراب موس ــع اقت ــة م ــك، خاص ــورة ذل خط

 032 مستوطنًا يقتحمون باحات »األقصى”

مســتوطنون،  اقتحــم  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
املبــارك. األقصــى  املســجد   ســاحات 

ــاد مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان، بــأن 230  وأف
ــة،  ــاب املغارب ــر ب ــى« عب ــوا »األقص ــتوطنًا اقتحم مس
بحمايــة شــرطة االحتــالل، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

ــاحاته.160 ــي س ف

اخلميس 2021/8/26 

ــوزراء اإلســرائيلي يرفــض املفاوضــات  رئيــس ال
ويعــارض إقامــة دولــة فلســطينية وإعــادة 

ــدس ــي الق ــة ف ــح القنصلي فت

ــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت فــي  صــرح رئيــس ال
مقابلــة مــع صحيفــة نيويــورك تاميــز األمريكيــة، أمــس 
األربعــاء، قبيــل لقائــه وزيــر اخلارجيــة األميركــي أنتونــي 
ــن  ــه ل ــة، بإن ــة األميركي ــى اخلارجي ــي مبن ــني، ف بلينك
يجــري اي مفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية، 
ــة فلســطينية، مشــدداً  ــه يعــارض إقامــة دول كمــا أن
باملشــروع  التوســع  ســتواصل  حكومتــه  أن  علــى 
معارضــة  رغــم  الغربيــة،  بالضفــة  االســتيطاني 
كمــا  لهــا،  اجلزئيــة  بايــدن  األمريكــي  الرئيــس 
ــح  ــادة فت ــة إلع ــط األميركي ــد اخلط ــن تأيي ــم ع أحج
ــدس  ــي الق ــطينيني( ف ــة )للفلس ــة األمريكي القنصلي
ــع  ــالم م ــاق س ــى اتف ــل إل ــتبعد التوص ــة، واس احملتل
الفلســطينيني فــي املســتقبل املنظــور، حتــت قيادتــه، 

160  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي  ــطينية ف ــيادة فلس ــه »الي س ــك مبعارضت ــرراً ذل مب
الفلســطينية«،  القيــادة  ضــوء االنقســام وضيــاع 
ــا  ــكالت مب ــم املش ــة معظ ــن معاجل ــه »ميك ــراً ان معتب
ــالل  ــن خ ــطينيني م ــع الفلس ــراع م ــك الص ــي ذل ف

االقتصــاد«. 

ــأن  وكانــت القنــاة اإلســرائيلية )13(، أفــادت األربعــاء، ب
إدارة الرئيــس بايــدن تنــوي إعــادة فتــح القنصليــة 
األميركيــة فــي القــدس الشــرقية كــي تقــدم خدماتها 
ــى  ــيرة إل ــاً، مش ــطينية قريب ــة الفلس ــكان املدين لس
ــن  ــرة م ــض الفك ــت، يرف ــرائيل، بيني ــس وزراء إس أن رئي
ــوع  ــى املوض ــرد عل ــم ال ــم يت ــى اآلن ل ــها، وحت أساس
ــدف  ــى أن )ه ــيرة إل ــرائيلياً، مش ــمي إس ــكل رس بش
تفــادي املوضــوع( هــو احلــرص علــى عــدم لفــت النظــر 
ــى  ــني عل ــع األمركي ــة م ــب مواجه ــوع لتجن للموض

ــة.  ــذه اخللفي ه

وذكــرت أنــه فــي حــال جنــح بينيــت خــالل زيارتــه احلالية 
إلــى واشــنطن تأخيــر دفــع املوضــوع مــن جــدول اعمــال 
ــدن، ســيعتبر األمــر جناحــاً  الرئيــس األميركــي جــو باي
ــن  ــر م ــإن االم ــله ف ــال فش ــي ح ــه، وف ــبة ل بالنس

ــؤدي إلــى مواجهــة.  املمكــن أن ي

ــق  ــان الناط ــى لس ــة عل ــة االمريكي ــدت اخلارجي وأك
باســمها، نيدبرايــس، مــرات عــدة فــي الســابق جلريــدة 
ــح  ــادة فت ــى إع ــة عل ــدن عازم ــدس«، أن إدارة باي »الق
ــك  ــون أن ذل ــدس، ك ــي الق ــة ف ــة األميركي القنصلي

ــة.  ــا القومي ــي مصلحته ــب ف يص

وحــول التوتــر الــذي قــد ينفجر فــي أي حلظة بــني جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي، وفصائــل املقاومة الفلســطينية 
فــي غــزة، أكــد بينيــت، أنــه ســيكون مســتعداً »خلوض 
حــرب أخــرى مــع حمــاس »حــى لــو كلفــه ذلــك« دعــم 
ــة  ــي رئاس ــه ف ــالزم لبقائ ــدة«، ال ــة املوح ــواب القائم ن

احلكومــة.

ــا  ــة، مبوقفه ــة األميركي ــكت وزارة اخلارجي ــا، متس بدوره
الدولتــني،  حــل  حتقيــق  ضــرورة  بشــأن  الرســمي 
كونــه احلــل الوحيــد املمكــن، وضــرورة أن »يعيــش 
علــى  احلفــاظ  وضــرورة  بكرامــة«،  الفلســطينيني 
ــزة«،  ــع غ ــار م ــالق الن ــف إط ــتدامة وق ــدوء »واس اله
والعمــل علــى وصــول املســاعدات اإلنســانية لقطــاع 

ــزة. غ

ــع  ــه م ــي لقاءات ــد، ف ــس وزراء إســرائيل اجلدي وركــز رئي
املســؤولني األميركيــني منــذ وصولــه واشــنطن الثالثاء، 
علــى التعبيــر عــن معارضتــه لعــودة الواليــات املتحــدة 
ــاملة  ــل الش ــة العم ــي »خط ــووي اإليران ــاق الن لالتف

املشــتركة« املوقعــة بــني األعضــاء الدائمــي العضويــة 
فــي مجلــس االمــن االممــي، زائــد أملانيــا مــع إيــران الــذي 
وقــع فــي شــهر متــوز مــن عــام 2015، وانســحبت منــه 
ــار  إدارة الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب، فــي شــهر أي

مــن عــام 2018، علــى األقــل فــي صيغتــه احلاليــة. 

وكــرر بينيــت فــي لقــاءه مــع وزيــر اخلارجيــة األميركــي، 
انتونــي بلينكــني، األربعــاء، مــا صــرح بــه فــي إســرائيل 
ــان  ــد ح ــت ق ــنطن، أن »الوق ــى واش ــه إل ــل إقالع قبي
ــى  ــاه عل ــل جن ــم حب ــس ملنحه ــني، ولي ــم اإليراني للج
شــكل الرجــوع إلــى اتفــاق نــووي منتهــي الصالحيــة«، 
ــة،  ــي املنطق ــران ف ــث إي ــط عب ــرورة »رب ــاً ض ومطالب
وصواريخهــا البالســتية اخلطيــرة، ومســاندتها لإلرهاب 
ــران«،  ضــد إســرائيل، كجــزء مــن أي مفاوضــات مــع إي
وذلــك بعــد شــهرين مــن توقــف محادثــات فــي فيينــا 
ــل  ــن أج ــي م ــان املاض ــهر نيس ــي ش ــت ف ــي أطلق الت

ــوظ. ــدم ملح ــراز أي تق ــووي دون إح ــاق الن ــاء االتف إحي

ــنطن، أن  ــي واش ــرائيلي ف ــأن اإلس ــراء الش ــر خب ويص
ــات  ــال اجتماع ــدول اعم ــدر ج ــة تتص ــة اإليراني القضي
بينيــت مــع املســؤولني األميركيــني، مبــا فــي ذلــك 
اجتماعــه مــع إســرائيل تريــد وضــع »لغــة جديــدة« أو 
تفاهــم مــع الواليــات املتحــدة بشــأن مــا ميكــن ان ميثــل 
جتــاوزاً مــن قبــل إيــران لعتبــة معينــة علــى طريــق بنــاء 
ســالح نــووي، وأن أي حديــث عــن الصــراع الفلســطيني 
احلكومــة  بــني  للتفــاوض  العــودة  أو  اإلســرائيلي 

ــية.161 ــتكون هامش ــطينيني، س ــرائيلية والفلس اإلس

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــذ حمل ــال تنف ــوات االحت ق
ــات ــدة محافظ ــي ع ــعة ف ــاع واس وردم واقت

شــنّت قــوات االحتــالل، أمــس، حملة هــدم وجتريــف وردم 
واقتــالع واســعة، أقدمــت خاللهــا علــى هــدم مســجد 
قيــد اإلنشــاء ومنزلــني ومنشــأة جتاريــة ووحــدة صحيــة 
ــدة  ــة وبل ــة الوجل ــي قري ــر ف ــتنادية وردم بئ ــدران اس وج
ــة زعطــوط، وجرفــت مســاحات واســعة  ســلوان وخرب
مــن األراضــي الزراعيــة واقتلعــت مئــات األشــجار فــي 

مدينــة اخلليــل وقــرى كيســان وقصــرة وبيريــن.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، هدم ــت حل ــة بي ــي محافظ فف
ــة. ــة الوجل ــي قري ــزالً ف من

ــرج،  ــر األع ــة خض ــروي الوجل ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت القريــة وهدمــت منــزالً 
ــد  ــن أحم ــود للمواط ــزة يع ــني جوي ــة ع ــي منطق ف

 نصر أبو التني، بحجة عدم الترخيص. 
وأشــار إلــى أن منطقــة عــني جويــزة تتعــرض لهجمــة 

161  جريدة القدس
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ــني  ــازل املواطن ــدم من ــل به ــعة تتمث ــتيطانية واس اس
ــدم  ــف أراٍض، وه ــاء، وجتري ــف البن ــرى بوق ــار أخ وإخط

جــدران.

وفــي احملافظــة نفســها، جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي 
فــي قريــة كيســان، شــرقاً.

ــزال،  ــم غ ــان إبراهي ــروي كيس ــس ق ــو مجل ــاد عض وأف
ــات. ــة عبي ــالل جرفــت أرضــاً تعــود لعائل ــوات االحت ــأن ق ب

وأشــار إلــى أن عمليــات التجريــف تهــدف لشــق شــارع 
اســتيطاني لصالــح مســتوطنة »أبــي ناحــل« اجلاثمــة 

علــى أراضــي املواطنــني وإقامــة بنــى حتتيــة فيــه.

ــررة  ــداءات متك ــرض العت ــان تتع ــة كيس ــد أن قري وأك
باالســتيالء  تتمثــل  ومســتوطنيه،  االحتــالل  مــن 
ــة  ــروة احليواني ــي الث ــة مزارع ــا ومالحق ــى أراضيه عل

والتضييــق عليهــم.

وفــي محافظــة اخلليــل، جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي 
 زراعية في قرية بيرين، شرق اخلليل. 

داود  فريــد  بيريــن  قــروي  مجلــس  رئيــس  وأفــاد 
ــة  ــي زراعي ــت أراض ــالل جرف ــوات االحت ــأن ق ــان ب برق
داليــة   400 بنحــو  مزروعــة  دومنــات،   10 مبســاحة 
ســنوات،  خمــس  بعمــر  زيتــون،  وأشــجار  عنــب، 
ومزروعــات صيفيــة، إضافــة إلــى أشــجار حرجيــة 
ــالك  ــة، وأس ــتنادية حجري ــدران اس ــنتني، وج ــر س بعم
ــاب  ــالم ذي ــزارع س ــى امل ــا إل ــود ملكيته ــائكة، تع ش

.  الرجبي، بحجة أن املنطقة مصنفة )ج( 
ــات  ــت جراف ــا، هدم ــرق يط ــوط ش ــة زعط ــي خرب وف
ــة،  ــدة صحي ــاء، ووح ــد اإلنش ــجداً قي ــالل مس االحت

ــراً. وبئ

وقــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية والوطنية 
ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان: إن جرافــات االحتــالل 
هدمــت أساســات مســجد أقامــه األهالي فــي املنطقة 
املذكــورة، قــرب بريــة بنــي نعيــم شــرق اخلليــل، إضافــة 

إلــى وحــدة صحيــة، وبئــر ميــاه.

ــالل  ــات االحت ــت جراف ــها، هدم ــة نفس ــي احملافظ وف
ورشــة لتصليــح املركبــات قــرب املدخــل اجلنوبــي 

ــل. ــة اخللي ملدين

وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن جرافــات االحتــالل هدمــت 
ــع،  ــر مرب ــاحة 200 مت ــات مبس ــح املركب ــة لتصلي ورش

تعــود ملكيتهــا لعائلــة العويــوي.

فيمــا أكــدت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان 
أن قــوات االحتــالل دهمــت أيضــاً منطقتــي خلــة 

ــق  ــرب الطري ــني غ ــن الواقعت ــر الدي ــة ناص ــرن وخل الف
االســتيطاني )60( وجرفــت أراضــي مزروعــة باألشــجار 

ــد. ــو حدي ــم وأب ــالت غني ــرة لعائ املثم

ــدة دورا،  ــن بل ــة م ــارس القريب ــني ف ــة ع ــي منطق وف
قالــت الهيئــة إن األهالــي تصــدوا حملاولــة مســتوطنني 
مبســاندة جيــش االحتــالل توســعة كســارة يقيمونهــا 

ــة.162 ــي املنطق ــني ف ــي املواطن ــى أراض عل

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: اعتقــاالت ووقــف أعمــال 
ترميــم ومصــادرة تســجيالت واقتحــام لألقصــى

واصــل االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، اليــوم 
اخلميــس، العــدوان علــى شــعبنا ومقدســاته وممتلكاته، 
حيــث اعتقــل 4 مواطنــني بينهــم طفــل مــن القــدس 
وجنــني واخلليــل ورام اهلل، وانطلقــت حتذيــرات مــن 
خطــورة احلالــة الصحيــة ألســيرين مضربــني عــن 
الطعام، فيمــا أقــدم االحتــالل علــى وقــف العمــل 
ــجالت  ــادر تس ــس وص ــرق نابل ــاه ش ــزان مي ــم خ بترمي
كاميــرات مراقبــة فــي جنني،بينمــا جــدد املســتوطنون 
ــي  ــارك ف ــى املب ــجد األقص ــات املس ــم لباح اقتحامه

ــة. ــدس احملتل الق

ــاع  ــل وأوض ــم طف ــن بينه ــال 4 مواطن اعتق
عــن  مضربــن  ألســيرين  صعبــة  صحيــة 

الطعــام

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، الشــاب حســن 
ــدة  ــي بل ــه ف ــة منزل ــد مداهم ــرة، بع ــود عباه محم

ــني. ــرب جن ــون غ اليام

ــي  ــن عزم ــرائيلي، املواط ــالل اإلس ــل االحت ــا اعتق كم
ــة  ــرق مدين ــة ش ــرم الرام ــر ح ــة بي ــن منطق ــك م ادوي

ــل. اخللي

وفــي أعقــاب اقتحــام مخيــم شــعفاط شــمال القدس 
احملتلــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل رئيــس اللجنــة 

ــي. ــيخ عل ــود الش ــم محم ــي اخملي ــعبية ف الش

وفــي وقــت متأخــر مــن الليلــة، اعتقلــت قــوات 
االحتالل الطفــل يوســف محمــد التميمــي مــن قريــة 
ديــر نظــال شــمال غــرب رام اهلل، بعــد مداهمــة منــزل 

ــة. ــي القري ــة ف ذوي

مــن جانــب آخــر، نقلــت إدارة ســجون االحتــالل، األســير 
كايــد الفســفوس املضــرب عــن الطعــام منــذ 43 يومــا 
احتجاجــا علــى اعتقالــه اإلداري من ســجن »عســقالن« 
ــور  ــد تده ــرائيلي، بع ــرزالي« االس ــفى »ب ــى مستش ال

162  جريدة األيام
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حالتــه الصحيــة.

وفــي الســياق، حــذرت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، 
ــرة  ــد حمام ــير أحم ــي لألس ــع الصح ــوء الوض ــن س م
)24 عامــا(، الــذي يواصــل إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام 

لليــوم الســابع والعشــرين علــى التوالــي.

فــي شــأن ثــاٍن، اقتحمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــد محمــد غنيــم )17  ــح خال ــزل األســير احملــرر اجلري من
ــوب بيــت حلم،واســتولت  ــدة اخلضــر جن ــا(، فــي بل عام

علــى أعــالم فلســطينية، كانــت مرفوعــة عليــه.

وقــف العمــل بترميــم خــزان للميــاه شــرق 
نابلــس ومصــادرة تســجات كاميــرات مراقبــة 

فــي جنــن

ــم  ــل بترمي ــرائيلي، العم ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اوقف
ــت  ــروش بي ــدة ف ــي بل ــاه، ف ــزان للمي ــل خ ــادة تأهي وإع

دجــن شــرق نابلــس.

وهــدد االحتــالل باالســتيالء علــى اآلليــات التــي تعمــل 
بالبئــر، الــذي مت إنشــاؤؤه منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً.

ــى  ــالل عل ــوات االحت ــتولت ق ــر، اس ــاك آخ ــي انته وف
ــالت  ــازل ومح ــن من ــة م ــرات مراقب ــجيالت كامي تس

ــني. ــرب جن ــوب غ ــد جن ــدة يعب ــي بل ــة ف جتاري

عشــرات املســتوطنن يقتحمــون املســجد 
األقصــى

الكنيســت  عضــو  برفقــة  مســتوطنون،  اقتحــم 
ــني، باحــات املســجد األقصــى  الســابق موشــيه فيجل

ــة. ــاب املغارب ــر ب ــارك، عب املب

ونفــذ املســتوطنون االقتحــام عبــر مجموعــات بحماية 
ــه  ــرائيلي، وتخلل ــالل اإلس ــرطة االحت ــن ش ــددة م مش
ــة  ــوس تلمودي ــتفزازية، وأداء طق ــوالت اس ــام بج القي

فــي اجلــزء الشــرقي مــن األقصــى.163

اجلمعة 2021/8/27

االحتــال يغلــق الطــرق إلــى جبــل صبيــح 
ــلوان ــي س ــه ف ــدم بيت ــى ه ــا عل ــر مواطن ويجب

ــى  ــة إل ــرق املؤدي ــس، الط ــالل، أم ــوات االحت ــت ق أغلق
جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا بالســواتر الترابيــة واحلفــر 
ــي  ــس ف ــاه رئي ــزان مي ــم خ ــت ترمي ــة، ومنع العميق
بلــدة فــروش بيــت دجــن، وأجبــرت مقدســياً علــى هــدم 

163  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

غرفــة ســكنية فــي بلــدة ســلوان، فــي الوقــت الــذي 
ــجد  ــات املس ــتوطنني باح ــرات املس ــه عش ــم في اقتح

ــالل. ــة مشــددة مــن شــرطة االحت األقصــى، بحماي

ــتيطان إن  ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ ــد قال فق
ــي  ــت األراض ــات اقتحم ــا جراف ــالل ترافقه ــوات االحت ق
احمليطــة بجبــل صبيــح وأغلقــت جميــع الطــرق املؤديــة 

ــة. ــل بالســواتر الترابي ــى اجلب إل

ــة  ــى إعاق ــدف إل ــرق يه ــالق الط ــى أن إغ ــارت إل وأش
املطالبــة  الشــعبية  البلــدة  أهالــي  مســيرات 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــني الت ــي املواطن ــترداد أراض باس
ــؤرة  ــل بعــد إخــالء الب ــالل فــي قمــة اجلب جيــش االحت

منهــا. االســتيطانية 

ــى  ــا موس ــة بيت ــس بلدي ــب رئي ــال نائ ــه، ق ــن جهت م
ــي  ــتقدم ف ــالل اس ــش االحت ــام«: إن جي ــل لـ«األي حماي
ــداث  ــى إح ــدم عل ــة، وأق ــارات ضخم ــق حف ــت الح وق
العديــد مــن احلفــر العميقــة جــداً فــي األرض واقتلــع 

ــجار. ــن األش ــدداً م ــا ع خالله

ــالل  ــش االحت ــا جي ــي أحدثه ــر الت ــى أن احلف ــار إل وأش
ــول  ــن الوص ــعاف م ــيارات اإلس ــن س ــتحول دون متك س
مــا سيشــكل خطــراً  املواجهــات،  منطقــة  إلــى 
ــى أن ردم هــذه  ــاً إل ــاة اجلرحــى، الفت ــى حي ــاً عل حقيقي
احلفــر يحتــاج إلــى حفــارات ضخمــة يصعــب توافرهــا 

ــة. ــي املنطق ف

ــة فــروش بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أوقفــت  وفــي قري
قــوات االحتــالل العمــل بترميــم وإعــادة تأهيــل خــزان 

ميــاه.

وقــال توفيــق حــج محمــد منســق اللجنــة الشــعبية 
للدفــاع عــن أراضــي فــروش بيــت دجــن: إن قــوات 
ــم  ــل بترمي ــت العم ــدة وأوقف ــت البل ــالل اقتحم االحت
وإعــادة تأهيــل خــزان ميــاه عمــره أكثــر مــن 50 عامــاً، 
ــاك. ــل هن ــي تعم ــات الت ــى اآللي ــتيالء عل ــددت باالس وه

ــى  ــاً عل ــن حرب ــالل تش ــلطات االحت ــى أن س ــار إل وأش
ــذ  ــحها من ــن ش ــي م ــي تعان ــدة الت ــي البل ــاه ف املي
ــة. ــي املنطق ــدة ف ــار جدي ــر آب ــمح بحف ــنوات، وال تس س

ــتوطنون،  ــم مس ــة، اقتح ــدس احملتل ــة الق ــي مدين وف
ــني،  برفقــة عضــو الكنيســت الســابق موشــيه فيجل

ــة. ــاب املغارب ــر ب ــى، عب ــجد األقص ــات املس باح

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن مســتوطنني بحماية مشــددة 
مــن شــرطة االحتــالل اقتحمــوا باحــات »األقصــى« عبر 
مجموعــات، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية، وأدوا طقوســاً 
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تلموديــة فــي اجلــزء الشــرقي مــن املســجد.

ــأن  ــوة ب ــات وادي حل ــز معلوم ــاد مرك ــه، أف ــن جهت م
ــاحات  ــوا س ــاً اقتحم ــاً يهودي ــتوطناً و25 طالب 99 مس
ــة. ــات الصباحي ــرة االقتحام ــالل فت ــى خ ــجد األقص املس

فــي اإلطــار، أبعــدت مخابــرات االحتــالل املقدســي 
جميــل عيســى العباســي عــن املســجد األقصــى مــدة 

ــبوع. أس

وقالــت مصــادر محليــة إن ســلطات االحتــالل أبعــدت 
العباســي أكثــر مــن 18 مــرة، ألكثــر مــن عامــني فــي 

فتــرات مختلفــة ســابقاً.

ــدم  ــى ه ــياً عل ــالل مقدس ــة االحت ــرت بلدي ــا أجب كم
غرفــة ســكنية فــي بلــدة ســلوان، فــي الوقــت الــذي 
ــدة  ــي بل ــه ف ــدم منزل ــر ه ــي آخ ــه مقدس ــل في واص

ــا. ــت حنين بي

وأفــاد املركــز بــأن بلديــة االحتــالل فــي القــدس احملتلــة 
أجبــرت املقدســي محمــود ســمرين علــى هــدم غرفــة 
ســكنية تعــود لــه فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان 

بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

وأشــار إلــى أن املقدســي مهنــد عابديــن واصــل لليــوم 
الثالــث علــى التوالــي هــدم منزلــه بنفســه فــي بلــدة 

بيــت حنينــا.

وفــي بلــدة اخلضــر، جنــوب بيــت حلــم، اقتحمــت قــوات 
ــد  ــد محم ــح خال ــرر اجلري ــير احمل ــزل األس ــالل من االحت

ــذي أفــرج عنــه أول مــن أمــس. غنيــم )17 عامــاً(، ال

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
ــات فلســطينية،  ــى راي ــزل واســتولت عل اقتحمــت املن

كانــت مرفوعــة عليــه قبــل انســحابها.164

05% مــن األميركيــن يؤيــدون ربــط املســاعدات 
العســكرية الســرائيل بعــدم اســتخدامها 

ــطينين ــد الفلس ض

ــات املتحــدة  ــرأي العــام فــي الوالي أظهــر اســتطالع لل
ــد  ــب تقيي ــه يج ــدون أن ــني يعتق ــن األميركي أن 50% م
املســاعدات العســكرية إلســرائيل، وربطهــا بعــدم 

ــطينيني. ــد الفلس ــتخدامها ض اس

ــه مجلــس شــيكاغو  ــد قــام ب وأظهــر اســتطالع جدي
لعــام 2021 أن 50% مــن املســتطلعني يريــدون مــن 
الواليــات املتحــدة تقييــد املســاعدات العســكرية 
إلســرائيل، وأن غالبيــة الدميقراطيــني يريــدون هــذا 

164  جريدة األيام

التقييــد.

انقســام  يــزال هنــاك  أنــه ال  وأظهــر االســتطالع 
حزبــي كبيــر حــول هــذه القضيــة، حيــث يعتقــد %62 
مــن الدميقراطيــني أن علــى االدارة االميركيــة حظــر 
اســتخدام إســرائيل ملســاعداتها العســكرية فــي 

العمليــات العســكرية ضــد الفلســطينيني.

ويتماشــى هــذا االســتطالع مــع دراســات حديثــة 
ــي  ــدأ ف ــرائيل ب ــي إلس ــم احملل ــر أن الدع ــرى تظه أخ
التراجع.  ووجــد اســتطالع للــرأي أجرتــه مؤسســة 
أن  يعتقــدون  الدميقراطيــني  غالبيــة  أن  »غالــوب« 
الواليــات املتحــدة يجــب أن متــارس ضغوًطــا علــى 

إســرائيل وليــس فلســطني.

كمــا أظهــر اســتطالع أجــراه معهــد االنتخابــات 
ــني  ــود األميركي ــع اليه ــو أن رب ــي متوز/يولي ــة ف اليهودي
ــري، وأن %34  ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــدون أن إس يعتق
يعتقــدون أن معاملــة إســرائيل للفلســطينيني أشــبه 

ــدة.165 ــات املتح ــي الوالي ــود ف ــد الس ــة ض بالعنصري

املســاعدات  ربــط  يؤيــدون  األميركيــني  مــن   %50
ضــد  اســتخدامها  بعــدم  الســرائيل  العســكرية 

لفلســطينيني ا

ــات املتحــدة  ــرأي العــام فــي الوالي أظهــر اســتطالع لل
ــد  ــب تقيي ــه يج ــدون أن ــني يعتق ــن األميركي أن 50% م
املســاعدات العســكرية إلســرائيل، وربطهــا بعــدم 

ــطينيني. ــد الفلس ــتخدامها ض اس

ــه مجلــس شــيكاغو  ــد قــام ب وأظهــر اســتطالع جدي
لعــام 2021 أن 50% مــن املســتطلعني يريــدون مــن 
الواليــات املتحــدة تقييــد املســاعدات العســكرية 
إلســرائيل، وأن غالبيــة الدميقراطيــني يريــدون هــذا 

التقييــد.

انقســام  يــزال هنــاك  أنــه ال  وأظهــر االســتطالع 
حزبــي كبيــر حــول هــذه القضيــة، حيــث يعتقــد %62 
مــن الدميقراطيــني أن علــى االدارة االميركيــة حظــر 
اســتخدام إســرائيل ملســاعداتها العســكرية فــي 

العمليــات العســكرية ضــد الفلســطينيني.

ويتماشــى هــذا االســتطالع مــع دراســات حديثــة 
ــي  ــدأ ف ــرائيل ب ــي إلس ــم احملل ــر أن الدع ــرى تظه أخ
التراجع.  ووجــد اســتطالع للــرأي أجرتــه مؤسســة 
أن  يعتقــدون  الدميقراطيــني  غالبيــة  أن  »غالــوب« 
الواليــات املتحــدة يجــب أن متــارس ضغوًطــا علــى 

إســرائيل وليــس فلســطني.
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كمــا أظهــر اســتطالع أجــراه معهــد االنتخابــات 
ــني  ــود األميركي ــع اليه ــو أن رب ــي متوز/يولي ــة ف اليهودي
ــري، وأن %34  ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــدون أن إس يعتق
يعتقــدون أن معاملــة إســرائيل للفلســطينيني أشــبه 

ــدة.166 ــات املتح ــي الوالي ــود ف ــد الس ــة ض بالعنصري

اليونيســف: إســرائيل قتلت 9 أطفــال وأصابت 
ــال  ــة خ ــة وروض ــتهدفت 792 مدرس 655 واس

شــهرين

 قالــت منظمــة األمم املتحــدة لألطفــال »اليونيســف«، 
إن إســرائيل قتلــت تســعة أطفــال فلســطينيني بــني 7 
مايــو و31 يوليــو مــن العــام احلالــي، وأصابــت 556 طفالً، 
باســتخدام الذخيــرة احليــة والرصــاص املطاطــي، كمــا 
اعتقلــت مــا ال يقــل عــن 170 طفــال فلســطينيا خــالل 

نفــس الفتــرة فــي القــدس احملتلــة.

ــس،  ــدر أم ــا ص ــر له ــي تقري ــف« ف ــذرت »اليونيس وح
انهــا لــن تكــون قــادرة علــى اســتئناف عملياتهــا لدعم 
اطفــال فلســطني بســبب نقــص حــاد فــي ميزانيتهــا، 
ــاع  ــى قط ــرة عل ــرب االخي ــالل احل ــه خ ــى أن ــيرة ال مش
غــزة اســتهدفت اســرائيل 116 روضــة أطفــال خاصــة 
و140 مبنــى مدرســة عامــة تعرضــت ألضــرار، باإلضافــة 

إلــى 41 مدرســة تابعــة لألونــروا.

ــي  ــاني ف ــع اإلنس ــن الوض ــف ع ــر اليونيس ــال تقري وق
ــون  فلســطني رقــم 2 - منتصــف العــام األول مــن كان
ــس  ــر أم ــو( 2021 ونش ــوز )يولي ــر( - 31 مت ــي )يناي الثان
ــاك 345،702  ــو 2021، كان هن ــن 31 يولي ــارًا م ــه اعتب ان
ــة  ــي املائ ــا 50 ف ــن COVID-19، منه ــدة م ــة مؤك حال
مــن النســاء و12 فــي املائــة مــن األطفــال دون ســن 18 

ــا. عاًم

وأوضــح أن التصعيــد اإلســرائيلي األخيــر، ازدادت احلاجة 
لتقــدمي مســاعدة إنســانية لتلبيــة احتياجــات األطفال 
ــى  ــل ال ــوة تص ــع فج ــون دوالر م ــت 47 ملي ــث بلغ حي

نحــو 33 مليــون دوالرًا أمريكًيــا بنســبة )%68(.

ــركاؤها  ــت وش ــروا جنح ــى أن األون ــر إل ــارت التقري وأش
فــي اســتعادة خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة لـــ 415000 شــخص متضــرر مــن 
ــة  ــواد الكيميائي ــدات وامل ــود للمول ــر الوق ــالل توفي خ
وقطــع الغيــار إلنتــاج امليــاه ومعاجلتهــا وإصــالح البنيــة 

ــررة. ــي املتض ــرف الصح ــاه والص ــة للمي التحتي

 وقــال: إنهــا بدأت فــي إعــادة التأهيــل الطارئ لعشــرين 
مدرســة تضــررت خــالل احلــرب علــى غــزة كدفعــة أولى 
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مــن أصــل 46 مدرســة التزمــت اليونيســف بإصالحهــا 
فــي قطــاع غــزة، مشــيرة انــه عنــد االنتهــاء مــن إعــادة 
ــل )54  ــن 50000 طف ــرب م ــا يق ــيعود م ــل، س التأهي

باملائــة منهــم فتيــات( إلــى املدرســة.

وأضــاف أنــه مت توفيــر 11 دواًء أساســياً يســتفيد منهــا 
195،800 شــخص و18 مــادة اســتهالكية يســتفيد 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــخص ف ــا 35،000 ش منه

وتلقــت اليونيســف متويــاًل مــن حكومــات اليابــان، 
ــب األمم  ــدا، ومكت ــدا، وكن ــلندا، وأيرلن ــج، وأيس والنروي
واللجنــة  اإلنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة 
الفرنســية لليونيســف، واللجنــة األملانيــة لليونيســف، 
وصنــدوق اليونيســف اإلنســاني العاملــي ومــع ذلــك، ال 
تــزال تعانــي مــن فجــوة متويليــة تبلــغ 33 مليــون دوالر 

دوالرًا أمريكًيــا )%68(.

ــن  ــن تتمك ــة، ل ــوال الكافي ــدون األم ــه ب ــذرت ان وح
االســتجابة  فــي  االســتمرار  مــن  اليونيســف 
ــتجابة  ــم االس ــة، ودع ــانية العاجل ــات اإلنس لالحتياج
علــى صعيــد األزمــات املســتمرة واملســاهمة فــي بنــاء 

قــدرة اجملتمعــات علــى الصمــود وتعزيــز النظــم.

وجــاء فــي التقريــر: علــى ســبيل املثــال، لــن يســتفيد 
9000 طفــل متضــرر مــن النــزاع مــن التحويــالت 
النقديــة الطارئــة، ولــن يتلقــى 33000 طفــل تدخــالت 
ــي.  ــي واالجتماع ــم النفس ــة والدع ــة العقلي للصح
عــالوة علــى ذلــك، لــن تتمكــن اليونيســف وشــركاؤها 
ــرف  ــاه والص ــات املي ــر خدم ــي توفي ــتمرار ف ــن االس م
الصحــي املنقــذة للحيــاة واملســتدامة ألكثــر مــن 
811000 شــخص، ودعــم العــودة اآلمنــة إلــى املــدارس 
ــات  ــتكمال اإلصالح ــل، واس ــن 307000 طف ــر م ألكث
الطارئــة للمرافــق الصحيــة البالــغ عددهــا 13 و26 

ــة. مدرس

ونبــه الــى تدهــور الوضــع اإلنســاني مؤخــرًا مــع 
تصاعــد التوتــر فــي القــدس الشــرقية، وتصاعــد 
ــتمرار  ــو 2021، واس ــي ماي ــزة ف ــاع غ ــي قط ــال ف القت
ــًدا  ــد الوضــع تعقي انتشــار جائحة  COVID-19وممــا يزي

ــة. ــة املالي األزم

 وحتــدث التقريــر عــن دراســة لتقييــم احتياجــات 
ــد  ــد التصعي ــا بع ــي مت إجراؤه ــريعة الت ــرار الس األض
ــي  ــاد األوروب ــي واالحت ــك الدول ــل البن ــن قب ــر م األخي
واألمم املتحــدة وفيهــا معطيــات أن 116 روضــة أطفــال 
خاصــة و140 مبنــى مدرســة عامــة تعرضــت ألضــرار، 
باإلضافــة إلــى 41 مبنــى مدرســي تابــع لألونــروا. 
عــالوة علــى ذلــك، تضــرر 63 مبنــى مدرســًيا آخــر تابــع 
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لألونــروا بســبب اســتيعاب حوالــي 70،000 نــازح داخلًيــا 
فــي قطــاع غــزة جلــأوا إلــى هــذه املــدارس خــالل فتــرة 

ــد. التصعي

ــاه الشــرب  ــزال احلصــول علــى مي ــه ال ي واشــار الــى ان
يومًيــا  ميثــل صراًعــا  الصحــي  والصــرف  املأمونــة 
ــال  ــد األعم ــكان. أدى تصاع ــن الس ــر م ــًيا لكثي رئيس
القتاليــة فــي قطــاع غــزة إلــى إحلــاق أضــرار بـــ 290 من 
البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
ــود  ــي. زادت القي ــار الكهربائ ــاع التي ــة، وانقط الصحي
املفروضــة علــى الوصــول إلــى إمــدادات امليــاه والصــرف 
ــوض  ــا يق ــة مم ــة الهام ــة الصحي ــي والنظاف الصح
ــاه والصــرف  ــر خدمــات املي ــى توفي قــدرة الشــركاء عل
ــي  ــي، فــإن حوال ــة. وبالتال الصحــي والنظافــة الصحي
1.3 مليــون شــخص فــي قطــاع غــزة وحــده ال يحصلون 
علــى ميــاه الشــرب املأمونــة ومرافــق الصــرف الصحــي 

ــة. ــتلزمات النظاف ومس

كمــا تأثــرت اخلدمــات الصحيــة فــي قطــاع غــزة 
بشــدة بالتصعيــد فــي مايــو 2021، حيــث تضــرر 
اســتمر  كمــا  النــزاع.  خــالل  صحًيــا  مرفًقــا   33
ــا  ــي، مم ــى التوال ــي عل ــار COVID-19 للعام الثان انتش
أدى إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف احلاليــة، ممــا يؤثــر على 
ــات  ــول األوالد والبن ــن وص ــد م ــال، ويح ــة األطف رفاهي

ــية. ــات األساس ــى اخلدم إل

وأوضــح انــه فــي قطــاع غــزة، ال تــزال القيــود مفروضــة 
ــة،  ــار الضروري ــادة اإلعم ــة إلع ــدادات الالزم ــى اإلم عل
ــن  ــارًا م ــية. اعتب ــات األساس ــش واخلدم ــبل العي وس
نهايــة شــهر يوليــو، كان معبــر كــرم أبــو ســالم إلــى 
ــية  ــواد أساس ــول م ــط لدخ ــا فق ــزة مفتوًح ــاع غ قط

ــدودة. ــانية مح ــلع إنس ــددة وس مح

ــى  ــانية إل ــاعدات اإلنس ــول املس ــر أن وص ــد التقري وأك
قطــاع غــزة ال يــزال مصــدر قلــق، مــع انخفــاض كبيــر 
ــة،  ــوق احمللي ــي الس ــية ف ــواد األساس ــر امل ــي توفي ف
املــواد، خاصــة  بعــض  امللحــة الســتيراد  واحلاجــة 
ــة  ــة العام ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــاريع املي ملش
ومشــاريع إعــادة اإلعمــار األخــرى التــي تأثــرت بشــكل 
ــتمر  ــر املس ــو احلظ ــي ه ــدي اإلضاف ــا التح ــر فيم كبي
علــى دخــول املــواد »ذات االســتخدام املــزدوج« إلــى 
قطــاع غــزة، ممــا يعيــق نقــل الســلع األساســية، ويؤثــر 
ــرف  ــاه والص ــق املي ــة مراف ــغيل وصيان ــى تش ــك عل ذل
الصحــي والبنيــة التحتيــة احليويــة ومحطــة الطاقــة 
الوحيــدة فــي قطــاع غــزة. كمــا تشــكل عمليــة 
اســتيراد اإلمــدادات املطولــة حتديًــا إليصــال املســاعدة 

ــب.167 ــت املناس ــي الوق ــانية ف اإلنس

السبت 2021/8/28 

الشــعبية  املســيرات  مــن  جمعــة جديــدة 
واملواجهــات وتســجيل عشــرات اإلصابــات فــي 

ــدة ــات ع محافظ

ــاالت  ــوض وح ــروح ورض ــرات بج ــس، العش ــب، أم أصي
اختنــاق، واحُتجــز متضامنــون وصحافيون، واســُتهدفت 
مركبــة إســعاف، خــالل قمــع قــوات االحتالل املســيرات 
الشــعبية التــي خرجــت فــي محافظــات عــدة؛ رفضــاً 
لالحتــالل واالســتيطان وســرقة األراضي الفلســطينية، 

وتنديــداً باحتجــاز جثامــني الشــهداء.

ــرات  ــب العش ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل فف
ــة  ــيرة جماهيري ــع مس ــت قم ــات أعقب ــالل مواجه خ
ــح. ــل صبي ــة جب ــى قم ــالل عل ــيطرة االحت ــة لس رافض

ــن  ــن م ــي مواط ــو ألَف ــة: إن نح ــادر محلي ــت مص وقال
أهالــي بيتــا والبلــدات اجملــاورة أدوا صــالة اجلمعــة 
ــيرة  ــي مس ــوا ف ــل أن يتوجه ــح قب ــل صبي ــرب جب ق
قــوات  إغــالق  رغــم  اجلبــل،  قمــة  نحــو  شــعبية 
املؤديــة  الطــرق  أمــس، جميــع  أول مــن  االحتــالل، 

 إليه باحلفر العميقة والسواتر التربية. 
ــاركني  ــت املش ــالل هاجم ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــا أدى  ــاز، م ــل الغ ــاص وقناب ــة الرص ــيرة مطلق باملس
إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة تواصلــت ســاعات عــدة، 
ــاق. ــاالت اختن ــروح وح ــرات بج ــا العش ــب خالله وأصي

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
ــوا  ــاً أصيب ــأن 17 مواطن ــل، ب ــد جبري ــس، أحم ــي نابل ف
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط جــرى نقــل ثالثــة 
منهــم للمستشــفى، و52 مواطنــاً أصيبــوا باالختنــاق 
نتيجــة استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، و25 باحلــروق 

ــل الغــاز بشــكل مباشــر ونتيجــة للســقوط. وقناب

وأشــار إلــى تعــرض ضابــط إســعاف إلصابــة بشــظايا 
ــكل  ــعاف بش ــيارة اإلس ــتهداف س ــة اس ــاج نتيج زج
مباشــر، بينمــا أصيــب متطوعــان مــن متطوعــي 

ــي. ــاص املطاط ــة بالرص اجلمعي

ــاب  ــب ش ــس، أصي ــرق نابل ــن، ش ــت دج ــة بي ــي قري وف
ــيرة  ــع مس ــب قم ــاق عق ــرات باالختن ــروح والعش بج

ــتيطانية. ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام رافض

شــاركوا  املواطنــني  مئــات  أن  املصــادر  وأوضحــت 
ــي  ــر ف ــجد الكبي ــام املس ــن أم ــت م ــيرة انطلق مبس

167  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

585

 المجلد التاسع والعشرين

ــددة  ــي امله ــاه األراض ــيرة باجت ــت املس ــة، وانطلق القري
الشــرقية  الشــمالية  املنطقــة  فــي  باالســتيطان 
ــاك  ــتيطانية هن ــؤرة اس ــة ب ــاً إلقام ــة، رفض ــن القري م

وللمطالبــة بإزالتهــا.

ــة  ــس اللجن ــش رئي ــو جي ــر أب ــال نص ــه، ق ــن جانب م
ــوات  ــن: إن ق ــت دج ــي بي ــن أراض ــاع ع ــعبية للدف الش
االحتــالل قمعــت املشــاركني باملســيرة حــني وصولهــم 
ــل  ــت قناب ــتيطانية، وأطلق ــؤرة االس ــن الب ــرب م بالق
ــي  ــاص املعدن ــوع والرص ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ الص
اإلصابــات  عشــرات  أوقــع  مــا  باملطــاط،  املغلــف 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، فيمــا أصيــب شــاب 
بجــروح بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، وعولــج 

ــاً. ــون ميداني املصاب

ــب 8  ــة، أصي ــرق قلقيلي ــدوم، ش ــر ق ــدة كف ــي بل وف
مواطنــني بالرصــاص، والعشــرات باالختنــاق خــالل قمــع 

ــبوعية. ــدة األس ــيرة البل مس

وأفــاد الناطــق اإلعالمــي فــي محافظــة قلقيليــة، مــراد 
إشــتيوي، بــأن املســيرة انطلقــت عقــب صــالة اجلمعــة 
ــي  ــطاء ف ــدة ونش ــاء البل ــن أبن ــعة م ــاركة واس مبش
املقاومــة الشــعبية، ورفــع املشــاركون فيهــا الالفتــات 

املنــددة باحتجــاز جثامــني الشــهداء.

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا وابــالً كثيفــاً من 
الرصــاص املعدنــي باجتــاه املســيرة فــور انطالقهــا، مــا 
أدى لوقــوع 8 إصابــات عوجلــت 7 منهــا ميدانيــاً، بينمــا 
مت نقــل اإلصابــة الثامنــة إلــى املستشــفى الســتكمال 
العــالج، الفتــاً إلــى أن جنود االحتــالل اســتهدفوا مركبة 
إســعاف، مــا أدى لتحطــم زجاجهــا اخللفــي، واقتحمــوا 

منــازل قيــد اإلنشــاء واعتلــوا أســطحها.

فــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل، قمعــت قــوات 
االســتيطاني  بالتوســع  منــددة  وقفــة  االحتــالل 
واعتــداءات املســتوطنني املتكــررة علــى املواطنــني 
املواطنــني  مــن  عــدداً  واحتجــزت  وممتلكاتهــم، 

والصحافيــني. األجانــب  واملتضامنــني 

وذكــر راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة 
ــل، أن  ــوب اخللي ــا وجن ــرق يط ــتيطان ش ــدار واالس اجل
واملتضامنــني  املواطنــني  هاجمــوا  االحتــالل  جنــود 
ــم،  ــدوا عليه ــة واعت ــي الوقف ــاركني ف ــب املش األجان
ــون  ــم متضامن ــني بينه ــن املواطن ــدداً م ــزوا ع واحتج

ــني.168 ــبعة صحافي ــب وس أجان

يزرعــون  مســتوطنون  عليهــا:  لالســتيالء  متهيــدا 
الكرمــة فــي اراضــي املواطنــني شــرق نابلــس

168  جريدة األيام

أقــدم مســتوطنون، مؤخــرا، علــى زراعــة أشــجار كرمــة 
بأراضــي املواطنــني فــي قريــة ديــر احلطــب، شــرق 

ــا. ــتيالء عليه ــرقتها واالس ــدف س ــس؛ به نابل

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
أن  اكتشــفوا  القريــة،  أهالــي  إن  دغلــس،  غســان 
ــول  ــن الوص ــون م ــي مينع ــم، الت ــن أراضيه ــاحة م مس

ــتوطنني. ــل املس ــن قب ــا م ــرى زراعته ــا، ج إليه

ــوا  ــة«، قام ــون موري ــن »ال ــتوطنني م ــاف ان مس وأض
بزراعــة نحــو 24 دومنــا مــن أراضــي املواطنــني، بأشــتال 
الكرمــة فــي منطقــة »اجلــرادات«، وهــي أراٍض خاصــة 

ــودة. ــد ع ــن محم ــا للمواط ــود ملكيته تع

يذكــر أن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، متنــع الكثيــر مــن 
ــوط،  ــب وعزم ــر احلط ــالم ودي ــرى س ــدات وق ــي بل أهال
مــن الوصــول الــى أراضيهــم لفالحتهــا، خاصــة تلــك 

ــق االســتيطانية.169 ــة للطري احملاذي

ردا علــى تصريحاتهــا: »فتــح« تؤكــد عــدم 
جديــة »حمــاس« بإنهــاء االنقســام وتطالبهــا 

ــة ــا احلزبي ــب مصاحله ــدم تغلي بع

ــح«،  ــطيني »فت ــي الفلس ــر الوطن ــة التحري  ردت حرك
ــد  ــاس عب ــة حم ــم حرك ــق باس ــح الناط ــى تصري عل
ــوع حــول اشــتراطات الرئيــس محمــود  اللطيــف القان
عبــاس »بــأن تعتــرف حمــاس بقــرارات الشــرعية 
ــة  ــاء حال ــي وإنه ــوار الوطن ــدء باحل ــل الب ــة قب الدولي

االنقســام وحتقيــق املصاحلــة الفلســطينية”.

ــي  ــل، ف ــني حماي ــة حس ــم احلرك ــق باس ــال الناط وق
بيــان اليــوم الســبت، إن داخــل حمــاس مجموعــة مــن 
التيــارات املتضاربــة، مضيفــا ان حســن يوســف حتــدث 
ــاس،  ــا حم ــرف به ــر وتعت ــام 1967 تق ــدود ع ــن أن ح ع
وأنــه »ال مانــع حلركتــه بإقامــة دولــة فلســطينية علــى 

حــدود 67 إضافــة إلــى أن اســرائيل أمــر واقــع”.

وأضــاف: »حمــاس مقــرة ضمنــا ووافقــت ووقعــت 
فــي احلــوارات التــي جــرت منــذ عــام 2007، بأنهــا 
ــة  ــص دول ــا يخ ــة مب ــرعية الدولي ــرارات الش ــزم بق تلت
فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس علــى 

ــو 67”. ــران/ يوني ــن حزي ــع م ــدود الراب ح

ــاس«  ــة »حم ــات حرك ــى أن تصريح ــل إل ــار حماي وأش
ــن  ــون م ــي العي ــي ذر للرماد ف ــوع ه ــذا املوض ــي ه ف
أجــل إطالــة عمــر االنقســام، وأنهــا غيــر معنيــة 
بإنهائــه، وأنهــا تخــدم أجنــدات حزبيــة فقــط لهــا، فــي 

169  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ظــل اســتمرار العــدوان االســرائيلي علــى شــعبنا فــي 
ــده. ــن تواج ــة أماك كاف

وأوضــح الناطــق باســم حركــة فتــح أن القصــف 
توقــف علــى قطــاع غــزة، ولكــن اقتحامــات املســجد 
ــن  ــر م ــاهدنا الكثي ــتمرة، »ش ــارك مس ــى املب األقص
ــاد  ــه إذا ع ــاس« بأن ــة »حم ــادة حرك ــات لق التصريح
ــف”. ــا موق ــيكون له ــى س ــام األقص ــالل القتح االحت

ــكل  ــد بش ــى أن نتوح ــة إل ــوم بحاج ــن الي ــع: »نح وتاب
أكثــر جتــاه مقاومــة االحتــالل بالضفــة مبــا فيهــا 
القــدس، كذلــك قطــاع غــزة حســب مــا تتفــق عليــه 
ألن  مجتمعــة،  والفصائــل  الفلســطينية  القيــادة 
العــدوان لــم يتوقــف علــى شــعبنا الفلســطيني، ومــا 

ــكان«. ــي كل م ــد ف ــه تتصاع ــت وتيرت زال

ولفــت حمايــل إلــى أن »املطلــوب مــن حركــة حمــاس 
ــي  ــات الت ــن الفقاع ــد ع ــروف، أن تبتع ــذه الظ ــي ه ف
تخــدم مصلحتهــا احلزبيــة، وهــذا املوضــوع يضــر 

بالقضيــة الفلســطينية«.

ــود  ــس محم ــدث الرئي ــا يتح ــه عندم ــى أن ــار إل وأش
عبــاس والقيــادة الفلســطينية عــن قــرارات الشــرعية 
الدوليــة، املطلــوب بــأن تطبــق هــذه القــرارات، النتــزاع 
احلــق الفلســطيني، بعيــدا عــن أي مناكفــات داخليــة 

ــت.170 ــب الوق ــالل كس ــا االحت ــن خالله ــاول م يح

ــو بكــر: األســيرة أنهــار الديــك علــى وشــك  أب
الــوالدة فــي ســجون االحتــال وتعيش مشــاعر 

اخلــوف وال تثــق باألطبــاء

ــواء  ــن الل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــال رئي  ق
قــدري أبــو بكــر، إن االســيرة أنهــار الديــك علــى وشــك 
ــش  ــرائيلي، وتعي ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــوالدة ف ال

ــاء. ــق باألطب ــق وال تث ــوف وقل ــاعر خ مش

»صــوت  إلذاعــة  حديــث  فــي  بكــر  أبــو  وأضــاف 
ــوم الســبت، إن اجلهــود مســتمرة مــن  فلســطني«، الي
أجــل مســاعدتها عبــر منظمــة الصليــب األحمــر 

واحملامــني.

ــة دون  ــزال موقوف ــك ال ت ــيرة الدي ــى أن األس ــار إل وأش
حكــم، وبالتالــي فــإن إمكانيــة إطــالق ســراحها ممكنــة 
ــى  ــرد عل ــم ت ــرائيلي ل ــالل اإلس ــم االحت ــن محاك لك

ــأن . ــذا الش ــة به ــات املقدم االلتماس

وبخصــوص االســرى املضربــني، بــني ابــو بكر أن خمســة 
أســرى يواصلــون إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام ضــد 

170  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرب  ــفوس املض ــد الفس ــم كاي ــال اإلداري، أبرزه االعتق
منــذ مــا يزيــد علــى 45 يومــا وهــو فــي وضــع صحــي 

خطيــر.171

األحد 2021/8/29

هــو  الدولتــن  حــل  لبينيــت:  أكــد  بايــدن 
ــم  ــل دائ ــى ح ــل إل ــد للتوص ــبيل الوحي الس

للصــراع

طلــب الرئيــس األميركــي جــو بايــدن مــن رئيــس الــوزراء 
ــال  ــن األعم ــاع ع ــت »االمتن ــي بيني ــرائيلي نفتال اإلس
ــرات وتســاهم فــي  ــى تفاقــم التوت ــؤدي إل ــي قــد ت الت
ــع  ــة م ــاء الثق ــود بن ــوض جه ــم وتق ــعور بالظل الش

ــطينيني«. الفلس

وأكــد عــل مســامعه علــى أن »حــل الدولتــني املتفاوض 
عليــه هــو الســبيل الوحيــد القابــل للتطبيــق للتوصل 

إلــى حل دائــم للصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني«.

ــن  ــض ع ــت األبي ــه بالبي ــالل كلمت ــت خ ــع بيني وامتن
اإلشــارة إلــى امللــف الفلســطيني، فيمــا حــاول أفــراد 
ــد  ــض أك ــت األبي ــوع، إال أن البي ــل املوض ــه جتاه طاقم
علــى انــه كان حاضــراً خــالل لقــاء بينيــت مــع الرئيــس 

ــي. األميرك

ــت  ــراءة للقــاء بايدن-بيني ــت األبيــض فــي ق ــال البي وق
ــت  ــدن وبيني ــام« إن باي ــا لـــ »األي ــخة منه ــت نس وصل
ــع  ــة لدف ــادال وجهــات النظــر حــول اجلهــود املبذول »تب
الســالم واألمــن واالزدهــار لــكل مــن اإلســرائيليني 

والفلســطينيني«.

ــاذ  ــة اتخ ــى أهمي ــدن عل ــس باي ــدد الرئي ــاف: »ش وأض
ودعــم  الفلســطينيني  حيــاة  لتحســني  خطــوات 
فــرص اقتصاديــة أكبــر لهــم، كمــا أشــار إلــى أهميــة 
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــال الت ــن األعم ــاع ع االمتن
ــوض  ــم وتق ــعور بالظل ــي الش ــاهم ف ــرات وتس التوت

ــة«. ــاء الثق ــود بن جه

وتابــع البيــت األبيــض: »وأعــاد الرئيــس بايــدن التأكيــد 
علــى وجهــة نظــره بــأن حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه 
هــو الســبيل الوحيــد القابــل للتطبيــق للتوصــل إلــى 

حــل دائــم للصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني«.

الــوزراء  لرئيــس  مرافقــون  مســؤولون  وكان 
موضــوع  يثــر  لــم  بايــدن  ان  زعمــوا  اإلســرائيلي 
تدحضــه  مــا  وهــو  املنــازل،  إخــالء  أو  االســتيطان 

 القراءة الصادرة عن البيت األبيض. 
171  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اإلســرائيلي بشــدة حــل  الــوزراء  رئيــس  ويعــارض 
الدولتــني.

وذكــر مســؤولون إســرائيليون أن بايــدن لــم يتطــرق إلى 
ــة  ــة العام ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــألة إع مس
بالقــدس، دون أن يكــون واضحــاً مــا إذا كان بذلــك 
ــوة. ــذه اخلط ــض له ــرائيلي الراف ــل اإلس ــض التدخ يرف

ــه »أعــرب الرئيــس  ــى أن كمــا أشــار البيــت األبيــض إل
بايــدن عــن دعمــه الكامــل لعالقــات قويــة ومتوســعة 
والــدول  العــرب  بــني إســرائيل وجيرانهــا  النطــاق 

ــم«. ــتوى العال ــى مس ــالمية عل اإلس

ــرائيل  ــراكتي إس ــى أن ش ــان إل ــار الزعيم ــال: »وأش وق
تظــالن  واألردن  مصــر  مــن  كل  مــع  التاريخيتــني 
ــبل  ــا س ــا ناقش ــي، كم ــتقرار اإلقليم ــمتني لالس حاس
تعميــق عالقــات إســرائيل مــع البحريــن واملغــرب 
وهدفهمــا  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  والســودان 
ــراكات  ــيع الش ــدة لتوس ــرص جدي ــد ف ــل بتحدي املتمث

املماثلــة«.172

ــة  ــال خط ــلطات االحت ــاق س ــن إط ــر م حتذي
القــدس  فــي  العقاريــة«  احلقــوق  »تســوية 

ــة احملتل

حــذر ائتــالف فلســطيني مــن أن خطــة »تســوية 
احلقــوق العقاريــة« التــي أطلقهــا االحتــالل فــي مدينــة 
القــدس احملتلــة تهــدف إلــى إنــكار العديــد مــن احلقــوق 
الفلســطينية فــي العقــارات ووضــع يــد دولــة االحتالل 
عليهــا ومصادرتهــا بحجــج عــدم وجــود إثباتــات 
ملكيــة كافيــة و/أو إعــادة تفعيــل قانــون حــارس أمــالك 

ــني. الغائب

ــي  ــطينيني ف ــوق الفلس ــي حلق ــالف األهل ــال االئت وق
القــدس إن »هــذه السياســية هــي جــزء ال يتجــزأ مــن 
ــي  ــعبنا ف ــد ش ــارس ض ــي مت ــالل الت ــات االحت سياس
ــد املدينــة  ــى تهوي القــدس والتــي تهــدف مبجملهــا إل

ــكانها«. ــن س ــا م وتفريغه

وشــرعت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بتوجيــه 
رســائل الــى مواطنــني فــي القــدس الشــرقية احملتلــة 
إلعالمهــم أنــه »فــي الفتــرة القريبــة املقبلــة ســنبدأ 

ــة«. ــي املدين ــي ف ــوية األراض بتس

ويوجــه الرســائل مــا يســمى بقاضــي تســوية األراضــي 
فــي القــدس ديفيــد روتنبــرغ.

وكانــت وزيــرة العــدل اإلســرائيلية أيليــت شــاكيد 

172  جريدة األيام

ــح  ــأن فت ــعار بش ــن إش ــي 19 آذار 2018، ع ــت ف أعلن
ــة أو إعــالن تســوية أراض  ملــف تســوية حقــوق عقاري
فــي مدينــة القــدس، شــملت أحواضــاً فــي صــور باهــر، 

ــا. ــراح وحزم ــيخ ج ــا، الش ــت حنين بي

ــاء أو  ــك األحي ــار تل ــان: »إن اختي ــي بي ــالف ف ــال االئت وق
املناطــق للبــدء فيهــا ليــس مبحــض الصدفــة بــل بنــاء 
علــى رؤيــا إســرائيلية ووجــود ثغــرات فــي تلــك املناطــق 
تســاعد ســلطة االحتــالل علــى مصــادرة كميــة كبيرة 
مــن األراضــي، وخاصــة مــن خــالل تطبيــق قانــون أمالك 
الغائبــني أو وجــود مســتوطنات فــي املنطقــة أو عــدم 

وجــود أي تســوية خــالل اإلدارة األردنيــة«.

ــة  ــت حكوم ــار 2018، صادق ــوم 13 أي ــي ي ــاف: »ف وأض
االحتــالل علــى تخصيــص ميزانيــة قدرهــا خمســمائة 
الســيطرة  لتعزيــز  اميركــي  دوالر  مليــون  وســتون 
ــالل  ــة، خ ــدس احملتل ــى الق ــرائيلية عل ــيادة اإلس والس
ــغ  ــص مبل ــث مت تخصي ــة. حي ــنوات القادم ــس س اخلم
مــن مجمــل  أميركــي  دوالر  مليــون  أربعــة عشــر 
ــوية  ــات »تس ــة نفق ــا لتغطي ــادق عليه ــة املص امليزاني

ــة«. ــوق العقاري احلق

ولفــت االئتــالف إلــى أنــه »منــذ احتــالل املدينــة قبــل 
53 عامــاً لــم يتــم تســجيل األراضــي والعقــارات 
ــة  ــاق عملي ــا أع ــة، م ــاء املدين ــن أحي ــد م ــي العدي ف
التنظيــم، وبالتالــي إمكانيــة احلصــول علــى تراخيــص 

للبنــاء للفلســطينيني املقدســيني«.

وقــال: أضــف إلــى ذلــك سياســة التخطيــط العنصرية 
ــر  ــى األرض وتهجي ــيطرة عل ــى الس ــدف إل ــي ته والت
ــة  ــيطر دول ــث تس ــي، حي ــادرة األراض ــيني ومص املقدس
ــن  ــرقي م ــزء الش ــي اجل ــن أراض ــى 87% م ــالل عل االحت
ــاء  ــز االســتيطان وبن ــة، ويتــم اســتخدامه لتعزي املدين
املســتوطنات، مــا أدى الــى النقــص فــي األراضــي 

ــيني. ــاء للمقدس ــة للبن الالزم

ــة  ــى وصعوب ــود عل ــك القي ــى ذل ــف إل ــاف: »أض وأض
احلصــول علــى تراخيــص للبنــاء والتكاليــف الباهظــة 
ــا زاد  ــالل، م ــة االحت ــل بلدي ــن قب ــا م ــول عليه للحص
مــن البنــاء بــدون ترخيــص. هنــاك حســب اإلحصائيــات 
مــا يزيــد علــى 20 ألــف منــزل مبنيــة بــدون ترخيــص، 
ــدون  ــازل ب ــي من ــون ف ــيني يعيش ــث املقدس ــي ثل حوال

ــة«. ــي أي حلظ ــدم ف ــة لله ــص أي معرض ترخي

وتابــع: »كمــا تشــهد املدينــة تصعيــداً في السياســات 
واخملططــات اإلســرائيلية التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
االســتيطان، ومنهــا مخطــط مركــز شــرقي القــدس، 
ــة  ــوز إلقام ــلكون« وادي اجل ــوادي الس ــمى »ب ــا يس وم
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مجمــع »هــاي تــك« وخدمــات فــي املنطقــة الصناعيــة 
فــي واد اجلــوز، ومخطــط إقامــة ثالثــة فنــادق وخدمــات 
وبنيــة حتتيــة فــي املصــرارة مقابــل بــاب العامــود، وبنــاء 
ــه  ــي وادي طبالي ــوس« ف ــات هامات ــتوطنة »جفع مس
علــى أراضــي بيــت صفافــا وتوســيع مســتوطنة جبــل 
ــتوطنة  ــاء مس ــي بن ــدء ف ــر للب ــم، والتحضي ــو غني أب
ــلومو«  ــات ش ــتوطنة »رام ــيع مس »إي وان )E1(« وتوس
ومخطــط بنــاء مســتوطنة فــي منطقــة مطــار 
القــدس الدولــي التــي تهــدف إلــى تعزيــز ضــم املدينــة 
والســيطرة علــى األرض وتوســيع املســتوطنات وتهجير 

ــني«. ــكانها األصلي س

ــدف  ــرائيلية ته ــوة اإلس ــن أن اخلط ــالف م ــذر االئت وح
إلــى »تفعيــل وتطبيــق قانــون أمــالك الغائبــني، حيــث 
ستســيطر املؤسســات اإلســرائيلية علــى أمــالك 
ــن واملقيمــني خــارج فلســطني أو  املقدســيني املتواجدي

ــاورة«. ــدن اجمل ــي امل ــدس ف ــارج الق ــى خ حت

وقــال: »ســتتم شــرعنة األمــالك التــي مت تزييــف 
ملكيتهــا بصفقــات أو تســريبها بشــكل قانونــي، 
ــة  ــغ الضخم ــع املبال ــى دف ــيون عل ــيجبر املقدس وس
ــجيل«. ــة التس ــالل عملي ــكات خ ــى املمتل ــب عل كضرائ

وتابــع: »فــي حالــة عــدم تســجيل العقــار باســم 
أحــد املالكــني تنتقــل ملكيــة العقــار للحكومــة 

اإلســرائيلية«.

ودعــا االئتــالف األهلــي فــي القــدس احملتلــة إلــى »أخــذ 
ــذ  ــوع واخ ــع املوض ــل م ــي التعام ــذر ف ــة واحل احليط
االستشــارة مــن جهــات قانونيــة وحقوقيــة ورســمية 

ــجيل«. ــى التس ــدام عل ــل األق قب

ــة  ــة فني ــة وطني ــكيل مرجعي ــى »تش ــا ال ــا دع كم
وقانونيــة وسياســية ملتابعــة موضــوع تســوية احلقــوق 
والفنيــة  القانونيــة  االستشــارة  وتقــدمي  وامللكيــة 

للمقدســيني«.

ــني  ــات ب ــل اخلالف ــهيل ح ــة »تس ــى أهمي ــدد عل وش
ســكان األحيــاء حــول األمــالك املتنــازع عليهــا وإيجــاد 

ــني«.173 ــون الغائب ــة قان ــه ملواجه آلي

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: إصابــات وهــدم والشــروع 
ببنــاء بــؤرة اســتيطانية

واصــل االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، اليــوم 
األحــد، العــدوان علــى شــعبنا ومقدســاته وممتلكاتــه، 
حيــث أصيــب شــاب برصــاص االحتــالل فــي غــزة وآخــر 
ــالل  ــرع االحت ــا ش ــم، كم ــت حل ــرب بي ــان غ ــي حوس ف

173  جريدة األيام

بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جنــوب غــرب جنــني، واقتحــم 
مدرســتني فــي بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت حلــم، وأجربت 

مقدســيا علــى هــدم منــزال فــي القــدس. 

والعشــرات  بالرصــاص  مواطــن  إصابــة 
غــزة فــي  باالختنــاق 

أصيــب، مســاء اليــوم األحــد، مواطــن بالرصــاص احلــي، 
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــن باالختن و17 آخري
ــلمية  ــة س ــرائيلي لفعالي ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق قم

شــرق بلــدة جباليــا شــمال قطــاع غــزة.

بــأن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي  وأفــاد مراســلنا 
ــاع،  ــرق القط ــة ش ــواتر الترابي ــف الس ــزة خل املتمرك
أطلقــت الرصــاص وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
ــا  ــة احتجاج ــي فعالي ــاركني ف ــني املش ــوب املواطن ص
ــى  ــا أدى إل ــاع، م ــى القط ــروض عل ــار املف ــى احلص عل
إصابــة مواطــن بالرصــاص احلــي نقــل إلــى املستشــفى 
ــاق. ــن باالختن ــا، ونحــو 17 آخري األندنوســي فــي بيــت الهي

كمــا قصفــت طائــرات االحتــالل موقعــا وأرضــا زراعيــة 
فــي قطــاع غــزة فجــر اليــوم.

وأفــاد مراســلنا بــأن طائــرات االحتــالل اســتهدفت 
بأربعــة صواريــخ موقعــاً عنــد مفتــرق الشــهداء علــى 
شــارع صــالح الديــن جنــوب املدينــة، مــا أدى إلــى 

ــات. ــوع إصاب ــه، دون وق ــران بداخل ــتعال الني اش

ــي  ــات ف ــع مركب ــون تس ــتوطنون يحطم مس
ــل ــن اخللي ــة م ــدة القدمي البل

حطــم مســتوطنون، الليلــة املاضيــة، تســع مركبــات 
للمواطنــني فــي حــارة جابــر فــي البلــدة القدميــة مــن 

مدينــة اخلليــل.

وأكــد الناشــط فــي جتمــع املدافعــني عــن حقــوق 
االنســان فــي اخلليــل عــارف جابــر لـ«وفــا«، أن عــددا مــن 
ــات  ــع مركب ــم تس ــى حتطي ــوا عل ــتوطنني أقدم املس
تعــود لعائلتــي جابــر وادريــس، أثنــاء مرورها عبــر »طريق 
املصلــني«، املمتــد مــن مســتوطنة »كريــات اربــع« عبــر 
وادي احلصــني، ووادي النصــارى، وحــارة الســالمية، وحــارة 

ــى احلــرم االبراهيمــي. ــر، وصــوال ال جاب

ــت  ــرب بي ــال غ ــاص االحت ــاب برص ــة ش إصاب
حلــم واقتحــام مدرســتن للذكــور واالنــاث فــي 

اخلضــر

قــوات  برصــاص  شــاب  املاضيــة،  الليلــة  أصيــب، 
االحتــالل اإلســرائيلي، خــالل اقتحامهــا قريــة حوســان، 
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ــم. ــت حل ــرب بي غ

وأفــادت مصــادر أمنية وشــهود عيــان لـ«وفا«، بــأن قوات 
االحتــالل اقتحمــت منطقــة »املطينــة«، واندلعــت على 
إثــر ذلــك مواجهــات فــي املــكان، أطلــق اجلنــود خاللهــا 
ــى  ــا أدى ال ــوت، م ــاز والص ــل الغ ــي وقناب ــاص احل الرص
ــى  ــل ال ــذ، ونق ــي الفخ ــاري ف ــار ن ــاب بعي ــة ش إصاب

إحــدى املستشــفيات لتلقــي العــالج.

وجنوبــا، اقتحمــت قــوات االحتــالل مدرســتني للذكــور 
ــاد  ــم، وأف ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــاث ف واالن
الناشــط الشــبابي أحمــد صــالح ملراســلنا، بــأن قــوات 
االحتــالل اقتحمــت مدرســتي الشــهيد ســعيد العاص 
للذكــور، وذات النطاقــني االساســية لإلنــاث فــي البلــدة 
القدميــة، واطلقــت قنابــل الغــاز والصــوت فــي محيــط 
مجمــع املــدارس، مــا خلــق حالــة مــن الهلــع واخلــوف 

بــني صفــوف الطلبــة.

االحتــال يشــرع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
ــن ــرب جن ــوب غ جن

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــرعت ق وش
ــرب  ــة ق ــة جبلي ــي منطق ــات ف ــع كرفان ــد، بوض األح
والتوســع  الفصــل  جــدار  خلــف  برطعــة  حاجــز 
ــؤرة  ــة ب ــدا إلقام ــني متهي ــرب جن ــوب غ ــري جن العنص

اســتيطانية.

ــا«  ــا لـ«وف ــان قبه ــة غس ــة برطع ــس بلدي ــاد رئي وأف
ــي  ــات ف ــع كرفان ــت بوض ــالل قام ــلطات االحت ــأن س ب
منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة العســكري مــن 
ــة  ــواض قري ــن أح ــد م ــدة، وتع ــة للبل ــة اجلنوبي اجله
زبــدة القريبــة مــن برطعــة، وذلــك متهيــدا إلقامــة بــؤرة 

ــدة. ــتيطانية جدي اس

ــه  ــدم منزل ــى ه ــيا عل ــر مقدس ــال يجب االحت
ــا ذاتي

أجبــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
األحــد، مواطنــا مــن القــدس علــى هــدم منزلــه الــذي 
يســكن فيــه، فــي بلــدة جبــل املكبــر جنــوب القــدس 

احملتلــة.

ــي  ــالل ف ــة االحت ــأن بلدي ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــى  ــص عل ــاب جعابي ــي عق ــرت املقدس ــدس أجب الق
هــدم منزلــه وهــو عبــارة عــن كونتينــر ســكني وغرفــة 
مــن الصــاج تابعــة لــه، جتنبــا لدفــع غرامــات باهظــة 
ــت  ــال قام ــي ح ــالل ف ــة االحت ــه بلدي ــا علي تفرضه

ــدم.174 ــا باله طواقمه

االحتــال يشــرع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
ــن ــرب جن ــوب غ جن

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــرعت ق ش
ــرب  ــة ق ــة جبلي ــي منطق ــات ف ــع كرفان ــد، بوض األح
والتوســع  الفصــل  جــدار  خلــف  برطعــة  حاجــز 
ــؤرة  ــة ب ــدا إلقام ــني متهي ــرب جن ــوب غ ــري جن العنص

اســتيطانية.

ــا«  ــا لـ«وف ــان قبه ــة غس ــة برطع ــس بلدي ــاد رئي وأف
ــي  ــات ف ــع كرفان ــت بوض ــالل قام ــلطات االحت ــأن س ب
منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة العســكري مــن 
ــة  ــواض قري ــن أح ــد م ــدة، وتع ــة للبل ــة اجلنوبي اجله
زبــدة القريبــة مــن برطعــة، وذلــك متهيــدا إلقامــة بــؤرة 

ــدة.175 ــتيطانية جدي اس

الشــيخ لفاقــدي الهويــة الفلســطينية: نأمــل أن يكون 
هنالــك انفراجــة خــالل األيــام أو األســابيع القادمة

ــة  ــؤون املدني ــة للش ــة العام ــس الهيئ ــتقبل رئي  اس
الوزيــر حســني الشــيخ، اليــوم األحــد، عــددا مــن 
املواطنــني املتقدمــني ملعامــالت لــم الشــمل فــي مقــر 

الهيئــة مبدينــة رام اهلل .

ووضــع الوزيــر الشــيخ، احلضــور، وبشــكل موســع، فــي 
صــورة آخــر التطــورات مبــا يخــص ملــف لــم الشــمل 
الفلســطيني، وأنــه قطــع شــوطا جيــدا وأصبــح 
ــه و«بحجــم  ــك، مضيفــا أن ــا بذل ــك تفهمــا دولي هنال
ــا عليــه طــوال الفتــرة املاضيــة،  الضغــط الــذي عملن
نأمــل أن يكــون هنالــك انفراجــة خــالل األســابيع 
ــي  ــة ف ــارا طيب ــمعون أخب ــة، وستس ــة القليل القادم

ــوع«.176 ــذا املوض ه

اللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان 
تناقــش غــدا االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي 

األراضــي احملتلــة

تعقــد اللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان 
أعمــال دورتهــا العاديــة الـــ48 برئاســة دولــة الكويــت 
ومشــاركة اجلهــات احلكوميــة املعنيــة فــي الــدول 
اإلنســان  حلقــوق  الوطنيــة  واملؤسســات  األعضــاء 
ــب،  ــة مراق ــة بصف ــي املتمتع ــع املدن ــات اجملتم ومنظم
ــن  ــى األول م ــطس حت ــن 30 آب/ أغس ــرة م ــالل الفت خ

174  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

175  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

176  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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.2021 أيلول/ســبتمبر 

للشــؤون  املســاعدة  العامــة  األمينــة  وقالــت 
االجتماعيــة بجامعــة الــدول العربيــة الســفيرة هيفــاء 
أبــو غزالــة، إن جــدول األعمــال يتضمــن جملــة مواضيع 
ــاكات  ــا االنته ــي مقدمته ــة ف ــود دائم ــني بن ــة ب موزع
اإلســرائيلية واملمارســات العنصريــة فــي األراضــي 
ــرى  ــة األس ــة معضل ــبل معاجل ــة، وس ــة احملتل العربي
واملعتقلــني العــرب فــي الســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
ــزة  ــرب احملتج ــطينيني والع ــهداء الفلس ــني الش وجثام
ــود  ــى بن ــام، عــالوة عل ــر األرق ــالل فــي مقاب ــدى االحت ل
مقترحــة مــن عــدد مــن الــدول األعضــاء تتنــاول قضايــا 
ــة  ــوالت املناخي ــاف والتح ــاواة واإلنص ــل املس ــن قبي م
وتعزيــز حقــوق النســاء ضحايــا العنــف وحقــوق 

ــة. ــى العدال ــاذ إل ــي النف ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق األش

ــار  ــا، اختي ــدورة، أيض ــالل ال ــيتم خ ــه س ــت أن وأضاف
ــام 2022  ــان للع ــوق اإلنس ــي حلق ــوم العرب ــعار الي ش
ــروع  ــي مش ــر ف ــى النظ ــة إل ــارس( باإلضاف )16 آذار/ م
»االتفاقيــة العربيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة 
ــى  ــه إل ــت إحالت ــذي مت ــري« وال ــف األس ــاة والعن والفت
ــة  ــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان مــن جلن ــة العربي اللجن

ــة. ــرأة العربي امل

ــة  ــن اللجن ــادرة ع ــاع الص ــات االجتم ــر أن توصي يذك
ــة  ــس اجلامع ــة )156( جملل ــدورة القادم ــى ال ــترفع إل س
علــى املســتوى الــوزاري للنظــر فــي اعتمادهــا )أيلــول/

ســبتمبر 2021(.

 واللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان هــي 
إحــدى آليــات منظومــة حقــوق اإلنســان العربيــة األربع 
ــى  ــة، إل ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــت مظل ــة حت القائم
جانــب كل مــن جلنــة امليثــاق العربــي حلقــوق اإلنســان، 
وجلنــة حقــوق اإلنســان بالبرملــان العربــي، واملؤمتــر 
الســنوي للمســؤولني عــن حقــوق اإلنســان فــي وزارات 

ــة.177 ــة العربي الداخلي

جثامــني  باســترداد  تطالــب  نابلــس  فــي  مســيرة 
االحتــالل لــدى  احملتجــزة  الشــهداء 

الوطنيــة  الفعاليــات  وممثلــو  مواطنــون  شــارك 
ــيرة  ــي مس ــد، ف ــوم األح ــس، الي ــي نابل ــعبية ف والش
الشــهداء احملتجــزة  للمطالبــة باســترداد جثامــني 
الوطنيــة  »احلملــة  ضمــن  وذلــك  االحتــالل،  لــدى 
ــن  ــف ع ــزة والكش ــهداء احملتج ــترداد جثامني الش الس

املفقوديــن«. مصيــر 

177  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــا  وجابــت املســيرة التــي ارتــدى املشــاركون فيهــا أثواب
باســترداد  تطالــب  بيضــاء كتــب عليهــا عبــارات 

ــة. ــط املدين ــوارع وس ــني، ش اجلثام

وقــال نصــر أبــو جيــش، فــي كلمــة اللجنــة الوطنيــة 
ــار  ــل الن ــن جب ــق م ــوت انطل ــرى، إن الص ــم األس لدع
ليســمع جميــع العالــم أن للشــهيد احلــق فــي أن 
ــازة  ــال جن ــعبه، وين ــني ش ــن ب ــه، ويدف ــني أهل ــون ب يك

ــهادته. ــق بش تلي

بهــذه  يتعلــق  فيمــا  صامــت  العالــم  أن  وأضــاف 
ــن أن  ــداء للوط ــه ف ــّدم حيات ــن ق ــق م ــة، فح القضي

باســترداد جثمانــه. نطالــب 

مــن جهتــه، طالــب عضــو جلنــة التنســيق الفصائلــي 
ــة  ــات احلقوقي ــتيوي، املؤسس ــاد اش ــس عم ــي نابل ف
الســترداد  االحتــالل  علــى  بالضغــط  واإلنســانية 
ــات. ــام أو الثالج ــر األرق ــي مقاب ــودة ف ــني املوج اجلثام

ــى  ــهداء، إل ــزة لش ــا محتج ــاك 81 جثمان ــر أن هن يذك
ــالل  ــم االحت ــهيدة، يحتجزه ــهيدا وش ــب 254 ش جان
فيمــا يســمى بـ«مقابــر األرقــام« منــذ ســتينيات القرن 

ــى اآلن.178 ــي حت املاض

ــات  ــاح معــرض الفــن التشــكيلي »حكاي افتت
وطــن« فــي قلقيليــة

ــة،  ــدس املفتوح ــة الق ــة وجامع ــت وزارة الثقاف  افتتح
ــات  ــكيلي »حكاي ــن التش ــرض الف ــد، مع ــوم األح الي

ــة. ــة بقلقيلي ــر اجلامع ــي مق ــن«، ف وط

ــه  ــي كلمت ــة، ف ــع رواجب ــة راف ــظ قلقيلي ــال محاف وق
خــالل االفتتــاح، إن الفــن شــكل مــن أشــكال املقاومــة 
ــز  ــه والعمــل علــى تعزي الشــعبية ويجــب االهتمــام ب
الفنانــني ودعمهــم ملواصلــة عملهــم، مشــيدا بدورهم 
الوطنــي فــي نقــل إجنــازات وتضحيــات ومعانــاة اجملتمــع 
الفلســطيني مــن خــالل لوحاتهــم وباســتخدام أدوات 

بدائيــة بســيطة.

ــان،  ــور ري ــة أن ــة قلقيلي ــر ثقاف ــال مدي ــه، ق ــن جهت م
لـ«وفــا«، إن املعــرض يأتــي علــى شــرف اختيــار مدينــة 
ــاركت  ــد ش ــة، وق ــة العربي ــة الثقاف ــم عاصم ــت حل بي
فيــه نخبــة مــن الفنانــني بالتعــاون مــع منتــدى 

ــرار. ــني األح الفنان

الشــعب  رســالة  يحمــل  املعــرض  ان  وأضــاف 
للفلســطينيني  األرض ســتبقى  بــأن  الفلســطيني 
ــا  ــالل ومهم ــز االحت ــم حواج ــا فرقته ــا مهم جميع

178  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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أمعــن االحتــالل فــي إجراءاتــه القمعيــة بحقهــم، وقــد 
ــي  ــني الت ــات الفنان ــي لوح ــالة ف ــك الرس ــرت تل ظه

بلغــت 27 لوحــة حســب عــدد املشــاركني.

ــة  ــدس املفتوح ــة الق ــرع جامع ــر ف ــني مدي ــدوره، ب ب
ــة  ــتبقى حاضن ــة س ــرع أن اجلامع ــور األق ــة ن بقلقيلي
مــا  لهــم  وســتقدم  واملتميزيــن،  املبدعــني  لــكل 
ــيرا  ــة، مش ــيرتهم الفني ــال مس ــتطاعتها إلكم باس
أبوابهــا  فتحــت  الصبــاح  منــذ  اجلامعــة  أن  إلــى 
ــاء  ــن مس ــة م ــى الثالث ــرض حت ــارة املع ــع لزي للجمي
اليــوم، شــريطة االلتــزام بشــروط الصحــة والســالمة 

العامــة.179

ــي  ــات ف ــع مركب ــون تس ــتوطنون يحطم مس
ــل ــن اخللي ــة م ــدة القدمي البل

حطــم مســتوطنون، الليلــة املاضيــة، تســع مركبــات 
للمواطنــني فــي حــارة جابــر فــي البلــدة القدميــة مــن 

مدينــة اخلليــل.

وأكــد الناشــط فــي جتمــع املدافعــني عــن حقــوق 
االنســان فــي اخلليــل عــارف جابــر لـ«وفــا«، أن عــددا مــن 
ــات  ــع مركب ــم تس ــى حتطي ــوا عل ــتوطنني أقدم املس
تعــود لعائلتــي جابــر وادريــس، أثنــاء مرورها عبــر »طريق 
املصلــني«، املمتــد مــن مســتوطنة »كريــات اربــع« عبــر 
وادي احلصــني، ووادي النصــارى، وحــارة الســالمية، وحــارة 

ــى احلــرم االبراهيمــي. ــر، وصــوال ال جاب

ــق،  ــذه املناط ــي ه ــم ف ــني وممتلكاته ــر ان املواطن يذك
ــالل  ــل االحت ــن قب ــررة م ــاكات متك ــون النته يتعرض

ومســتوطنيه.180

االثنن 2021/8/30 

الشــروع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية قــرب جنــن 
ــا  ــي جبالي ــات ف ــدس وإصاب ــي بالق ــدم ذات وه

وحوســان

بوضــع  أمــس،  مســاء  االحتــالل،  قــوات  شــرعت 
»كرفانــات« فــي منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة 
خلــف جــدار الفصــل والتوســع العنصــري جنــوب 
غــرب جنــني، متهيــداً إلقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة، 
تزامــن ذلــك مــع هــدم الشــاب املقدســي عقــاب 
جعابيــص منزلــه فــي جبــل املكبــر بقــرار مــن بلديــة 
االحتــالل بالقــدس، فيمــا شــنت طائــرات حربيــة 
ــارات  ــة، غ ــة املاضي ــف الليل ــد منتص ــرائيلية، بع إس

179  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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علــى هدفــني بقطــاع غــزة، فــي الوقــت الــذي قمعــت 
ــا،  ــه قــوات االحتــالل فعاليــة ســلمية شــرق جبالي في
واقتحمــت مدرســتني فــي اخلضــر، وأصابــت شــاباً 
ــتوطنون  ــم مس ــني حط ــي ح ــان، ف ــاص بحوس بالرص
ــدة  ــر بالبل ــارة جاب ــي ح ــني ف ــات للمواطن ــع مركب تس

ــل. ــن اخللي ــة م القدمي

ــا، أن  ــان فيه ــة غس ــة برطع ــس بلدي ــار رئي ــد أش فق
ســلطات االحتــالل قامــت بوضــع »كرفانــات« فــي 
ــة  ــواض قري ــن أح ــد م ــدة، وتع ــة للبل ــة جبلي منطق
زبــدة القريبــة مــن برطعــة، وذلــك متهيــداً إلقامــة بــؤرة 

ــدة. ــتيطانية جدي اس

وفــي القطــاع، أفــاد بغــزة، أن الطائــرات هاجمــت مرتــني 
موقــع »صــالح الديــن« التابــع للمقاومــة علــى امتــداد 

شــارع صــالح الديــن الرئيــس وســط قطــاع غــزة.

ــارات  ــماع انفج ــبب بس ــف تس ــى أن القص ــار إل وأش
ــع دون  ــت باملوق ــراراً حلق ــى أن أض ــيراً إل ــة، مش عنيف

ــات. ــجيل إصاب تس

كمــا هاجمــت طائــرات االحتــالل أرضــاً زراعيــة بالقــرب 
مــن نقطــة رصــد تابعــة لقــوات الضبــط امليدانــي فــي 

منطقــة بيــت حانــون شــمال القطــاع.

ــم  ــه هاج ــرائيلي ان ــش اإلس ــم اجلي ــه، زع ــن جهت م
ــاج األســلحة، ونفقــاً  ــب وإنت موقعــاً يســتخدم للتدري

ــة. ــات احلارق ــالق البالون ــى إط ــك رداً عل ــاس، وذل حلم

املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  الســياق،  ذات  وفــي 
باالختنــاق، مســاء أمــس، خــالل قمــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي لفعاليــات »اإلربــاك الليلــي » علــى حــدود 

ــزة.181  ــاع غ ــمال قط ش

ســام  مبــادرة  إطــاق  إلــى  يدعــو  اشــتية 
»الرباعيــة« تقودهــا 

دعــا رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية أمــس األحــد إلــى 
ــطيني  ــراع الفلس ــل الص ــالم حل ــادرة الس ــالق مب إط
الدوليــة.  الرباعيــة  اللجنــة  تقودهــا  اإلســرائيلي 
واشــتكى اشــتية لــدى لقــاءه قناصــل وممثلــي الــدول 
األوروبيــة لــدى فلســطني فــي مدينــة رام اهلل بحســب 
ــي  ــراغ سياس ــود ف ــن وج ــه م ــن مكتب ــدر ع ــان ص بي
بحاجــة إلــى ملئــه مــن خــالل مبــادرة ســالم تقودهــا 

ــة.  ــة الدولي الرباعي

ــيا واألمم  ــدة وروس ــات املتح ــن الوالي ــة م ــف اللجن وتتأل
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي. واكــد اشــتية علــى ضــرورة 
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احتــرام إســرائيل لالتفاقيــات املوقعــة األمــر الــذي 
ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــوار معه ــدء ح ــي ب ــهم ف سيس
احلــل  وقضايــا  واالقتصاديــة  السياســية  القضايــا 

ــي. النهائ

لرعايــة  دوليــة  بآليــة  الفلســطينيون  ويطالــب 
مفاوضــات الســالم مــع إســرائيل املتوقفــة أصــالً 
ــهر  ــعة أش ــد تس ــام 2014 بع ــذ الع ــني من ــني اجلانب ب
ــى أي  ــض إل ــم تف ــة ل ــة أمريكي ــات برعاي ــن احملادث م
ــاكات«  ــتية »االنته ــتعرض اش ــك، اس ــى ذل ــاق إل اتف
ــات  اإلســرائيلية بحــث الفلســطينيني ال ســيما عملي
ــق  ــة للمناط ــات اليومي ــال واالقتحام ــل واالعتق القت
ــتيطاني،  ــع االس ــازل والتوس ــدم املن ــطينية وه الفلس
ــرائيل  ــى إس ــط عل ــى الضغ ــي إل ــاد األوروب ــا االحت ودع

ــراءات.182  ــذه اإلج ــف ه لوق

غــارات إســرائيلية علــى مواقــع فــي القطــاع 
ــد واالحتــال ينشــر قناصــة علــى خــط التحدي

ــارات  ــلة غ ــرائيلية سلس ــة إس ــرات حربي ــنّت طائ ش
عنيفــة اســتهدفت موقعــاً للمقاومــة وســط قطــاع 
غــزة، ونقطــة للضبــط امليدانــي، وأرضــاً زراعيــة شــمال 

 القطاع، في ساعة مبكرة من فجر أمس. 
ــر  ــنت أكث ــرات ش ــة: إن طائ ــادر متطابق ــت مص وقال
مــن ســت غــارات متتاليــة جتــاه موقــع »صــالح الديــن« 
التابــع للمقاومــة، والواقــع جنــوب محــررة »نتســارمي«، 
ــرار  ــوع أض ــي وق ــبب ف ــا تس ــج، م ــم البري ــرب مخي ق
ــوع  ــن وق ــغ ع ــع، دون أن يبل ــي املوق ــة ف ــة فادح مادي

ــات. إصاب

وأوضــح شــهود عيــان أن الطائــرات كانــت تطلــق 
مقذوفــات ارجتاجيــة كبيــرة، تســببت فــي اهتــزاز األرض 

ــف. ــة القص ــط منطق ــي محي ف

ــي  ــط امليدان ــة للضب ــرات نقط ــت الطائ ــا قصف كم
تقــع فــي محيــط منطقــة »أبــو صفيــة« شــرق بيــت 
حانــون، ثــم أغــارت علــى أرض زراعيــة تقــع شــرق 
ــاع. ــمال القط ــد«، ش ــا زاي ــة »عط ــرف مبنطق ــا، تُع جبالي

وتعرضــت الطائــرات املغيــرة إلطــالق نــار مــن رشاشــات 
ثقيلــة فــي أكثــر مــن موقــع بالقطــاع، حيث شــوهدت 

طلقــات مضيئــة تنطلــق فــي الهــواء.

ــاً، أمــس، قــال  وأصــدر ناطــق عســكري إســرائيلي بيان
فيــه: إن طائــرات مقاتلــة قصفــت موقعــاً تابعــاً حلركــة 
حمــاس يســتخدم للتصنيــع، ومخزنــاً للســالح، إضافة 
ــى  ــا، رداً عل ــرق جبالي ــق ش ــة نف ــتهداف فتح ــى اس إل
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إطــالق البالونــات، وفــق زعــم الناطــق.

عودة التصعيد

وكان التصعيــد امليدانــي بــدأ يعــود مجــدداً إلــى محيط 
مناطــق التمــاس شــرق وشــمال القطــاع خــالل اليومني 
ــودة  ــع ع ــة م ــر، خاص ــدة التوت ــدت ح ــني، وتزاي املاضي
ــط  ــول خ ــى ط ــة عل ــات وقناص ــر دباب ــالل لنش االحت

ــد. التحدي

ــذ  ــدأت، من ــالل ب ــوات االحت ــان: إن ق ــهود عي ــال ش وق
ــات  ــن الدباب ــد م ــع بالعدي ــس، بالدف ــن أم ــر أول م ظه
ــرة  ــع منتش ــى مواق ــة إل ــكرية املدرع ــات العس واآللي
ــات  ــوهدت دباب ــا ش ــد، كم ــط التحدي ــول خ ــى ط عل
ــوفيم«،  ــع »كيس ــل موق ــز داخ ــة تتمرك ــات ثقيل وآلي
وأخــرى انتشــرت فــي محيــط موقــع »صوفــاه«، تزامنــاً 
ــن  ــي أماك ــدة ف ــة جدي ــات مدفعي ــر بطاري ــع نش م

ــاع. ــمال القط ــرق وش ــة ش متفرق

ــز  ــاط لتمرك ــر نق ــادة نش ــالل بإع ــش االحت ــدأ جي وب
القناصــة فــي مناطــق متفرقــة مــن شــرق قطــاع غــزة، 
ــات  ــر راجم ــرى نش ــا ج ــني، كم ــني املاضي ــالل اليوم خ
ــن  ــى م ــة عل ــوع محمول ــيلة للدم ــاز مس ــل غ قناب

ــة. ــات مصفح جيب

إن جرافــات عســكرية  وقالــت مصــادر متطابقــة: 
ــواتر  ــن الس ــلة م ــت سلس ــطة أقام ــرة ومتوس صغي
الترابيــة فــي أماكــن متفرقــة مــن الســياج الفاصــل، 
ــى  ــة«، وإل ــع ملك ــزة »موق ــة غ ــرق مدين ــة ش خاص
ــة  ــج وســط القطــاع، إضاف ــم البري الشــرق مــن مخي
للمناطــق احملاذيــة حملافظــة خــان يونــس، جنــوب قطــاع 

غــزة.

 عند السياج الفاصل 
ــة،  ــع معدني ــر موان ــالل بنش ــود االحت ــط جن ــا نش كم
ــع  ــن م ــل، بالتزام ــياج الفاص ــي الس ــرات ف ــالق ثغ وإغ
اســتمرار إنشــاء جــدار جديــد ســبق أن أعلــن االحتــالل 
عنــه، فــي محاولــة ملنــع وصــول متظاهريــن للســياج، 
كمــا واصلــت فــرق هندســية بجيــش االحتــالل نصــب 
ــياج  ــول الس ــى ط ــة عل ــرات املراقب ــن كامي ــد م مزي

ــل. الفاص

وكثفــت طائــرات مســّيرة عمليــات التحليــق فــي 
ــا  ــرقية، بينم ــق الش ــة املناط ــاع، خاص ــواء القط أج
ــر  ــوق أكث ــت ف ــس حلق ــد جتس ــالق مناطي ــل إط تواص

ــاع. ــمال القط ــط وش ــوب ووس ــة جن ــن منطق م

وأكــد مزارعــون أن الوضــع األمنــي شــرق القطــاع 
أصبــح صعبــاً، خــالل اليومــني املاضيــني، وأن معظمهم 
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ــوا  ــن كان ــم، وأن آخري ــول ألراضيه ــن الوص ــوا ع امتنع
ــس  ــالق محاب ــح أو إغ ــدود، لفت ــت مح ــا لوق يصلونه

ــادرة. ــم املغ ــن ث ــات، وم ــدف ري املزروع ــاه، به مي

وأعــرب مزارعــون عــن مخاوفهــم مــن اســتمرار التوتــر، 
مــا قــد يحرمهــم مــن التواجــد فــي أراضيهــم، 
ــدورة الزراعيــة الشــتوية  وبالتالــي يعرقــل الشــروع بال

ــاً.183 ــا حالي ــتعدون له ــي يس الت

ســتة أســرى يواصلــون إضرابهــم عــن الطعــام 
رفضــا العتقالهــم اإلداري

يواصــل ســتة أســرى في ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــم  ــاً العتقاله ــام، رفض ــن الطع ــوح ع ــم املفت إضرابه

اإلداري.

ــير  ــي، أن األس ــان صحف ــي بي ــير، ف ــادي األس ــر ن وذك
ــل،  ــة اخللي ــدة دورا مبحافظ ــن بل ــفوس م ــد الفس كاي
ــى  ــوم الـــ)47( عل ــام للي ــن الطع ــه ع ــل إضراب يواص
ــن  ــمة م ــداد القواس ــير مق ــغ األس ــا بل ــي، فيم التوال

ــراب. ــن اإلض ــه الـــ)40( م ــل يوم اخللي

ــت  ــة بي ــن مدين ــرة م ــد حمام ــير أحم ــاف أن األس وأض
حلــم مضــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ)31( علــى التوالي، 
فيمــا دخــل األســير املهنــدس عــالء األعــرج مــن مدينــة 

طولكــرم يومــه الـــ)22( مــن اإلضراب.

وأشــار نــادي األســير إلــى أن األســير هشــام أبــو هــواش 
مــن اخلليــل يواصل إضرابــه لليوم الـــ)14( علــى التوالي، 
إضافــة إلــى األســير رايــق صــادق بشــارات مــن طوبــاس 

الــذي دخــل يومــه التاســع فــي اإلضــراب.

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

السياســة.

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

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

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

183  جريدة األيام

كاملــة.184

االحتــالل  ممارســات  ترفــض  تونســية  منظمــات 
الفلســطينيات األســيرات  بحــق  اإلســرائيلي 

ــد  ــف ض ــة للعن ــية مناهض ــات تونس ــت منظم  رفض
املــرأة وضــد اإلعــدام، العنــف املمــارس مــن قبــل قــوات 
ــطينيني،  ــرى الفلس ــق األس ــرائيلي بح ــالل اإلس االحت

ــيرات. ــة األس وخاص

وأشــار بيــان مشــترك، صادر عــن املنظمــات التونســية، 
للمــرأة  العــام  باالحتــاد  املــرأة  دائــرة  جانــب  إلــى 
ــس،  ــدى تون ــة فلســطني ل الفلســطينية بســفارة دول
اليــوم اإلثنــني، إلــى حالــة األســيرة الفلســطينية أنهار 
ــرم،  ــارس املنص ــي 8 آذار/ م ــت ف ــي اعتقل ــك، الت الدي
بينمــا كانــت حامــال فــي الشــهر الثالــث، وهــي بحاجة 
إلــى اهتمــام ورعايــة طبيــة خاصــة كونهــا دخلــت فــي 

ــع. ــهرها التاس ش

كمــا أشــار إلــى حالــة العديــد مــن األســيرات اللواتــي 
أجنــنب أطفالهــن داخــل الســجون، مثــل ســمر صبــح، 
ــه،  ــت ط ــالمية، وميرف ــدة الس ــاق، وماج ــار الق وانتص
ــن  ــزق م ــة ال ــدان، وفاطم ــميحة حم ــامن، وس ــال غ ومن
غــزة التــي أجنبــت طفلهــا يوســف عــام 2007، ومت 

ــه. ــن والدت ــني م ــد عام ــا بع ــن حضنه ــه م انتزاع

وطالبــت املنظمــات التونســية، األمم املتحــدة واجملتمــع 
ــذه  ــد به ــة والتندي ــؤولية الكامل ــل املس الدولي بتحم
اجلرائــم الالإنســانية، والضغــط على ســلطات االحتالل 
ــة  ــة الطبي ــن الرعاي ــى م ــد األدن ــر احل ــل توفي ــن أج م
ــن  ــتلزماتها م ــال مس ــماح بإدخ ــيرة، والس ــألم األس ل
أدويــة وعــالج ومســتلزمات الطفــل الوليــد واملتعلقــة 
ــجون  ــني س ــض قوان ــي ترف ــوالدة، والت ــات ال باحتياج
االحتــالل توفيرهــا، وتلــزم األســيرة بشــرائها مــن 

ــة. ــعار باهظ ــجن بأس الس

ــرأة فــي االحتــاد العــام  ــرة امل ــان كل مــن: دائ ــع البي ووق
فلســطني،  دولــة  ســفارة  الفلســطينية/  للمــرأة 
واجلمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات، والنقابــة 
الوطنيــة للصحفيــني التونســيني، والفيدراليــة الدولية 
حلقــوق اإلنســان، واالحتــاد الوطنــي للمــرأة التونســية، 
ــرة”،  ــات »ح ــات الدميقراطي ــاء الوطني ــة النس ومنظم
واالئتــالف التونســي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام، واملنظمــة 
الكتــاب  ورابطــة  التعذيــب،  ملناهضــة  التونســية 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة الوطني ــرار، والرابط ــيني األح التونس

ــان.185 ــوق اإلنس حق

184  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

185  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الثاثاء 2021/8/31 

باخلليــل  احتالــي  معســكر  توســيع 
فــي  العمــل  وقــف  بنابلــس  ومســتوطنة 
نحالــن فــي  مأهولــة  ومنــازل  مســجد 

شــرعت ســلطات االحتــالل، أمــس، بتوســعة معســكر 
جليشــها وســط مدينــة اخلليــل، ومســتوطنة مبحافظة 
نابلــس، وأخطــرت بوقــف العمــل فــي مســجد وتســعة 
منــازل بينهــا أربعــة مأهولــة فــي بلــدة نحالــني 
مبحافظــة بيــت حلــم، فــي الوقــت الــذي اقتحمــت فيــه 
منظمــة اســتيطانية برفقــة أعضــاء كنيســت جتمــع 
ــت  ــرة ودع ــة رام اهلل والبي ــدوي مبحافظ ــني الب رأس الت

ــر ســكانه. لهدمــه وتهجي

ــق  فقــد شــرعت ســلطات االحتــالل، أمــس ببنــاء طاب
ــاٍن فــي معســكر جليشــها، أقيــم منــذ عقــود علــى  ث
ــارع  ــي ش ــالت ف ــل للحاف ــة اخللي ــة بلدي أرض محط

ــل. ــة اخللي ــط مدين ــهداء، وس الش

وحــذر نشــطاء مــن أن عمليــات التوســع اجلاريــة تتــم 
ــي  ــل جغراف ــق تواص ــر خل ــتيطانية عب ــراض اس ألغ
بــني عــدد مــن البــؤر االســتيطانية املقامــة فــي قلــب 
املدينــة، ومنهــا: »رماتــي يشــاي« املقامــة فــي حــي تــل 
الرميــدة، و«بيــت هداســا/ الدبويــا« املقامــة فــي شــارع 
الشــهداء، و«أبرهــام أبينــو« املقامــة في ســوق احلســبة 

القدميــة، وصــوالً إلــى احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف.

ــنينة  ــو س ــير أب ــل تيس ــة اخللي ــس بلدي ــتنكر رئي واس
ــة  ــدة، مشــدداً علــى، أن البلدي عمليــات التوســع اجلدي
القانونيــة  اللجنــة  تواصــل جهودهــا، مــن خــالل 
التــي كلفتهــا متابعــة قضيــة بنــاء معســكر جيــش 
االحتــالل علــى أرض محطــة بلديــة اخلليــل للحافــالت 
التــي مت االســتيالء عليهــا منــذ عقــود، لوقــف عمليــة 
االســتيالء الهادفــة إلــى تهويــد قلــب املدينة، وتســمني 

ــابها. ــى حس ــتيطانية عل ــؤر االس ــعة الب وتوس

ــالل  ــلطات االحت ــرعت س ــس، ش ــة نابل ــي محافظ وف
 بتوسعة مستوطنة »شفوت راحيل«. 

ورصــدت الهيئــة عمليــات جتريــف واســعة فــي أطــراف 
ــتيطانية  ــدات اس ــاء وح ــي بن ــروع ف ــتوطنة والش املس

جديــدة بالتزامــن.

وحــذرت مــن أن عمليــات التوســعة تهــدف إلــى ربــط 
مســتوطنة »شــفوت راحيــل« مبســتوطنة شــيلو 
ــي  ــتيطانية ف ــل االس ــط الكت ــار رب ــي إط ــاورة، ف اجمل
املنطقــة وعــزل القــرى والبلــدات فــي معــازل يصعــب 

ــا. ــول إليه الوص

ــني  ــتحرم املواطن ــعة س ــذه التوس ــى أن ه ــارت إل وأش
ــم. ــن أراضيه ــعة م ــاحات واس ــى مس ــول إل ــن الوص م

ولفتــت إلــى أن هــذه املســتوطنة مقامــة علــى أراضــي 
بلدتــي قريــوت وجالــود مبحافظــة نابلــس، وبلدتــي 
ترمســعيا واملغيــر مبحافظــة رام اهلل والبيــرة، وتتوســط 

الضفــة الغربيــة.

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، اقتحــم مســتوطنون 
ــع »رأس  ــت جتم ــو كنيس ــرين عض ــو عش ــة نح برفق

ــرق رام اهلل. ــدوي، ش ــني« الب الت

وقالــت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان: إن منظمة 
ريغاڤيــم االســتيطانية اقتحمــت التجمــع برفقــة مــا 
يزيــد علــى عشــرين عضــو كنيســت، وجتولــت داخلــه 

بصــورة اســتفزازية.

وأشــارت إلــى أن املقتحمــني جتولــوا قــرب مدرســة 
ــاحتها. ــي س ــة ف ــود الطلب ــاء وج ــدي أثن التح

ولفتــت مصــادر محليــة إلــى أن املنظمــة قدمــت 
ألعضــاء الكنيســت محاضــرة حــول أهميــة املنطقــة 
وعرضــت خرائــط للضفــة الغربيــة لبيــان أهميــة هــدم 

ــكانه. ــر س ــع وتهجي التجم

ــالل  ــوات االحت ــرت ق ــم، أخط ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــة،  ــازل مأهول بوقــف العمــل فــي مســجد وأربعــة من
وخمســة قيــد اإلنشــاء، وجــدران اســتنادية، فــي بلــدة 

ــني. نحال

وأفــاد نائــب رئيــس مجلــس بلــدي نحالــني هانــي فنــون، 
بــأن االحتــالل أخطــر بوقــف البنــاء فــي مســجد قيــد 
اإلنشــاء، وكذلــك فــي أربعــة منــازل مأهولــة تقــع فــي 
مناطــق »قرنــة الدعمــس«، و«عــني فــارس« و«الكبــارة«، 
ــوض،  ــي ع ــد هان ــني محم ــا للمواطن ــود ملكيته تع
ــد  ــرة، ومحم ــى جناج ــاء يحي ــد، وبه ــد زاي ــادي أحم وش
ــراً  ــا 130 مت ــد منه ــاحة كل واح ــرة، مس ــى جناج يحي

مربعــاً.

ــل  ــف العم ــك، بوق ــر، كذل ــالل أخط ــاف: إن االحت وأض
ــد اإلنشــاء تعــود للمواطنــني:  ــازل قي فــي خمســة من
ــه 130  ــاحة منزل ــغ مس ــوض، وتبل ــف ع ــد يوس محم
ــه  ــاحة منزل ــرة ومس ــن جناج ــامن حس ــاً، وغ ــراً مربع مت
150 متــراً مربعــاً، وحســام محمــود جناجــرة ومســاحة 
ياســني،  ورائــد يوســف  مربعــاً،  منزلــه 150 متــراً 
ــتنادية  ــدران اس ــة جل ــكارنة، إضاف ــل ش ــد خلي ومحم
تعــود للمواطــن عبــد الرحمــن طايــع فنــون، فــي 

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــى«، بحج ــة »وادي املرب منطق
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ــن  ــام املواط ــل أي ــر قب ــالل أخط ــى أن االحت ــار إل يش
مــروان عــادل جناجــرة بوقــف العمــل فــي منزلــه 
ــني،  ــدة نحال ــة ببل ــة صبيح ــي منطق ــاء ف ــد اإلنش قي
ــاد  ــن زي ــود للمواط ــاء تع ــدات بن ــى مع ــتولى عل واس
فنــون، إضافــة ملطــاردة املزارعــني واآلليــات التــي تعمــل 

.  في محيط البلدة باستصالح األراضي 
ــاق،  ــني باالختن ومســاء أمــس، أصيــب عشــرات املواطن
جــراء إطــالق قــوات االحتــالل اإلســرائيلي قنابــل الغــاز 
املســيل للدمــوع، خــالل اقتحامهــا قريــة »اللــنب 

ــس. ــوب نابل ــرقية«، جن الش

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مواجهــات اندلعــت بــني 
الشــبان وقــوات االحتــالل التــي اقتحمــت القريــة بأكثر 
ــا  ــة مداخله ــت كاف ــكرية، وأغلق ــة عس ــن 12 آلي م
وأقامــت أربعــة حواجــز عســكرية داخلهــا، كمــا 
منعــت ألكثــر مــن ثــالث ســاعات دخــول املواطنــني إلــى 

ــا.186 ــروج منه ــة أو اخل القري

مؤسســات األســرى تطالــب باإلفــراج الفــوري 
عــن األســيرة أنهــار الديــك وباقــي األســرى 

ــى املرض

األســرى،  بشــؤون  مختصــة  مؤسســات  طالبــت 
باإلفــراج الفــوري عــن األســرى املرضــى، وعــن األســيرة 
أنهــار الديــك التــي ســتضع مولودهــا خــالل أيــام داخــل 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت س

ودعــوا خــالل وقفتهــم األســبوعية أمــام مقــر اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، اليــوم الثالثــاء، فــي مدينــة 
البيــرة، جماهيــر شــعبنا إلــى مســاندة األســرى كافــة، 
والوقــوف إلــى جانبهــم وتوســيع دائــرة التضامــن 
واحلــراك الشــعبي، نتيجــة اخلطــر الــذي يتعرضــون لــه 
ــل  ــن قب ــد م ــي املتعم ــال الطب ــة اإلهم ــل سياس بفع

ــالل. إدارة ســجون االحت

ــيرة  ــد: إن األس ــال حم ــرأة آم ــؤون امل ــرة ش ــت وزي وقال
حتــدت  التــي  الفلســطينية  عنوان للمــرأة  الديــك 
ــة  ــة، مطالب ــن واحلري ــل الوط ــن أج ــت م ــل، وناضل احملت
كافــة املؤسســات احلقوقيــة واالنســانية، ورفــع الصوت 
عاليــا فــي كل املنابــر واحملافــل مــن أجــل الضغــط علــى 
حكومــة االحتــالل لإلفــراج عنهــا حتــى تضــع مولودهــا 

ــن والقدمــني. ــة، وليســت وهــي مكبلــة اليدي بحري

وأوضــح رئيــس الهيئــة العليــا ملتابعــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن أمــني شــومان، أن األســرى يعانــون مــن أوضــاع 
كارثيــة وغيــر انســانية، خاصــة األســيرة أنهــار الديــك 
التــي ســتضع مولودهــا خــالل أيــام فــي ســجن 

186  جريدة األيام

ــر  ــني، األم ــن والقدم ــدة اليدي ــي مقي ــون«، وه »الدام
الــذي يعــد مخالًفــا لــكل األعــراف والقوانــني الدوليــة، 

ــرب. ــم احل ــتوى جرائ ــي ملس ويرتق

وأكــد أننــا نقــف اليــوم الــى جانــب أســرانا وأســيراتنا 
ضــد سياســات االحتــالل االنتقاميــة وغيــر القانونيــة 
التــي متــارس بحقهــم، األمــر الــذي يتطلــب بــذل 
كافــة اجلهــود إلطــراق ســراح األســيرة الديــك وإنهــاء 

ــا. معاناته

ــر  ــة أس ــة رعاي ــة مؤسس ــت رئيس ــا، وجه ــن جانبه م
الشــهداء واجلرحــى انتصــار الوزيــر حتيــة لــكل األســرى 
فــي ســجون االحتــالل، خاصــة املرضــى منهم، مشــيرة 
ــك مت اعتقالهــا فــي الثامــن مــن  ــى أن األســيرة الدي إل
ــي،  ــرأة العامل ــوم امل ــل ي ــذي ميث ــي، ال ــارس املاض آذار/ م
ــي  ــت ف ــث، واعتقل ــهرها الثال ــي ش ــال ف ــت حام وكان

ــة. ظــروف قاســية دون مراعــاة حالتهــا الصحي

ــة  ــن قري ــا( م ــك )26 عام ــار الدي ــيرة أنه ــر أن األس يذك
كفــر نعمــة غــرب رام اهلل، تعتبــر احلالــة التاســعة التي 
ــيرة  ــد األس ــالل بع ــجون االحت ــي س ــا ف ــع مولوده تض
ماجــدة جاســر الســالمية، وأميمــة موســى اآلغــا، 
ــال إبراهيــم غــامن، وســمر  وميرفــت محمــود طــه، ومن
ــميحة حمدان،  ــزق، وس ــة ال ــح، وفاطم ــم صبي إبراهي

ــاق. ــار الق وانتص

ــيرة،  ــيرًا وأس ــالل 4850 أس ــجون االحت ــي س ــع ف ويقب
ــا.187 ــن 11 أّم ــيرة، منه ــى، و43 أس ــن املرض ــم 600 م منه

ــن  ــارا م ــوارئ اعتب ــة الط ــن حال ــس يعل الرئي
ــا ــروس كورون ــة في ــا ملواجه ــدة 03 يوم ــوم ومل الي

ــوم  ــاس، الي ــة فلســطني محمــود عب ــن رئيــس دول أعل
ــدة 30  ــوم ومل ــارا مــن الي ــة الطــوارئ اعتب ــاء، حال الثالث

ــا.188 ــروس كورون ــة في ــا ملواجه يوم

مصــرع القنــاص »املســتعرب« الــذي أصيــب علــى 
ــزة ــدود غ ح

أعلنــت مستشــفى ســوروكا، االثنــني، مصــرع القنــاص 
ــه  ــاص أطلق ــب برص ــذي أصي ــالل ال ــش االحت ــي جي ف
ــاع  ــدود قط ــن ح ــرب م ــطيني بالق ــاب فلس ــه ش علي

ــام. غــزة، قبــل تســعة أي

ــن  ــون ع ــم يعلن ــفى، إنه ــي املستش ــاء ف ــال األطب وق
باجلــروح  بارئيــل شــموئيلي متأثــرا  الرقيــب  وفــاة 
شــاب  إطــالق  إثــر  بهــا  أصيــب  التــي  اخلطيــرة 

187  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

188  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فلســطيني رصاصــة علــى رأســه قــرب حــدود قطــاع 
ــزة. غ

وحــدة  فــي  قناصــا  يعمــل  الــذي  اجلنــدي  وكان 
املســتعربني التابعــة لقــوات مــا يســمى »حــرس 
احلــدود« يقــوم بقنــص املتظاهريــن الفلســطينيني 
خــالل مظاهــرات قــرب الســياج االلكترونــي شــرق غــزة، 
ــا  ــل مسدس ــطيني يحم ــاب فلس ــه ش ــا عاجل عندم

ــه189. ــي رأس ــه ف ــاص وأصاب ــه الرص ــق علي وأطل

اجمللــس الوطنــي: احتجــاز جثامــن الشــهداء 
جرميــة دوليــة تســتوجب املتابعــة والعقــاب

احتجــاز  إن  الفلســطيني،  الوطنــي  اجمللــس   قــال 
ــليمها  ــدم تس ــطينيني، وع ــهداء الفلس ــني الش جثام
وقانونيــاً،  إنســانيا  غيــر مشــروع  عمــل  لذويهــم 
وينتهــك بشــكل واضــح قواعــد القانــون الدولــي 
اإلنســاني، ومعاييــر حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، وهــو 
جرميــة دوليــة تســتوجب املتابعــة والعقــاب انســجاما 

ــزة. ــة الناج ــر العدال ــع معايي م

وأضــاف اجمللــس فــي مذكــرة أرســلها رئيســه ســليم 
الزعنــون، لرؤســاء االحتــادات واجلمعيــات البرملانيــة 
ــي  ــة ف ــات نوعي ــاء برملان ــة، ولرؤس ــة والدولي اإلقليمي
قــارات العالــم: إن احتجــاز جثامــني الشــهداء نــوع مــن 
العقــاب اجلماعــي واالبتــزاز واملســاومة هدفــه االنتقــام 
منهــم بعــد استشــهادهم، وتعذيــب ذويهــم وإيذائهم 

عمــدا.

وتابــع: »لقــد اعتدنــا مخاطبتكــم بشــأن انتهــاك 
أبنــاء  مــن  األحيــاء  حلقــوق  االســرائيلي  االحتــالل 
شــعبنا الفلســطيني، ولكننــا هــذه املــرة نخاطبكــم 
بشــأن حقــوق الفلســطينيني الذيــن حتتجــز إســرائيل 

جثامينهــم بعــد أن ســلبتهم حياتهــم”.

ــي االنســاني، حــددت  ــون الدول ــادئ القان وأوضــح ان مب
معاييــر التعامــل مــع هــذه القضيــة، وفرضــت التزامــا 
ــني  ــليم جثام ــالل بتس ــة باالحت ــوة القائم ــى الق عل
الشــهداء، وهــو التــزام أصيــل غيــر خاضــع لالنتقــاص 

ــل. ــل أو التأوي أو التأجي

ــن  ــوان ع ــم يت ــرائيلي ل ــالل اإلس ــى ان االحت ــار إل وأش
االنتقــام مــن جثامــني الفلســطينيني، مــن خــالل 
ــاز،  ــات االحتج ــام« أو ثالج ــر األرق ــا بـــ »مقاب احتجازه
وعــدم تســليمها لذويهــم لدفنهــا، حيــث مــا زال 
االحتــالل يحتجــز حوالــي 68 جثمانــا منــذ عــام 2016، 
ــة  ــام« اجلماعي ــر األرق ــا بـــ »مقاب ــي )254( جثمان وحوال

189  وكالة معاً اإلخبارية

والذيــن استشــهدوا فــي أزمنــة متعــددة وظــروف 
مختلفــة، بينهــم )7( جثامــني أســرى استشــهدوا 

ــالل. ــجون االحت ــل س داخ

ــادق  ــة ص ــة العقابي ــك السياس ــس أن تل ــع اجملل وتاب
عليهــا الكنيســت اإلســرائيلي بتاريــخ 2018/2/26، 
ــني  ــاز جثام ــمح باحتج ــون« يس ــرار »قان ــالل إق ــن خ م
الشــهداء، وقــد صادقــت حكومــة االحتــالل علــى طلب 
وزيــر حربهــا بينــي غانتــس، مبواصلــة احتجــاز جثامــني 
ــم،  ــم لذويه ــدم إعادته ــطينيني، وع ــهداء الفلس الش
إضافــة الــى توفيــر القضــاء اإلســرائيلي الغطــاء لهــذه 
ــني  ــاز جثام ــة احتج ــاز مواصل ــا أج ــات، بعدم السياس

ــهداء. الش

ودعــا اجمللــس رؤســاء االحتــادات والبرملانــات إلعــالن 
ــلطات  ــرد س ــي تنف ــة الت ــذه اجلرمي ــن ه ــم م مواقفه
االحتــالل اإلســرائيلي متعمــدة فــي ارتكابهــا، والعمــل 
اجلــاد مــع املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية فــي 
العالــم إلجبارهــا علــى التخلــي عــن هــذه السياســة 
ــم. ــليم جثامينه ــوات، وتس ــاز األم ــي احتج ــعة ف البش

املذكــرة شــرحا حــول جرميــة احتجــاز  وتضمنــت 
األولــى،  جنيــف  اتفاقيــة  فــي  ورد  كمــا  اجلثامــني 
ــادة 130  ــة، وامل ــف الثالث ــة جني ــادة 120 مــن اتفاقي وامل
ــن  ــواد 32 و33 34 م ــة، وامل ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي م
ــف  ــات جني ــق باتفاقي ــي األول امللح ــول اإلضاف البرتوك
األربــع لعــام 1949، واملــادة )8( مــن نظــام روما األساســي 

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 190.1998

190  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األربعاء 2021/9/1 

احتماالت عالية الستئناف احلرب ضد غزة

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

ــزة.  ــاع غ ــى قط ــرب عل ــن ح ش

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

ــم«. ــي العال ــرة ف كثي

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

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

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

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

إطــار اتفــاق التطبيــع بــني الطرفــني.

وذكــرت اإلذاعــة العبريــة العامــة أن خالــد اجلالهمــة أو 
ســفير بحرينــي لــدى إســرائيل وصــل علــى مــن رحلــة 
جويــة مباشــرة مــن العاصمــة البحرينيــة املنامــة إلــى 

تــل أبيــب.

ــة  ــفير اجلالهم ــب الس ــة كت ــه للمنام ــل مغادرت وقب
علــى حســابه عبــر »تويتــر« »يشــرفني أن أعلــن أننــي 
ــفير  ــي كأول س ــدأ واجب ــب ألب ــل أبي ــى ت ــأصل إل س

ــرائيل«. ــدى إس ــن ل ــة البحري ململك

ــى  ــام 2020 عل ــول الع ــي 15 أيل ــن ف ــت البحري ووقع
ــض.  ــت األبي ــي البي ــرائيل ف ــع إس ــع م ــاق التطبي اتف
والبحريــن هــي ثانــي دولــة خليجيــة توقــع علــى 
اتفــاق وإقامــة عالقــات دبلوماســية مــع إســرائيل بعــد 

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم

)الكنيســت( فــي 10  البرملــان اإلســرائيلي  وصــادق 
تشــرين الثانــي العــام 2020 علــى اتفــاق »الســالم« مــع 
البحريــن حيــث صــوت 62 نائبــاً لصالــح االتفــاق بينمــا 

ــاً.  عارضــه 14 نائب

وفــي 18 أيلــول 2020، زار وفــد إســرائيلي برئاســة رئيــس 
هيئــة األمــن القومــي اإلســرائيلي الســابق مائيــر بــن 
شــبات املنامــة لتوقيــع وثيقــة تتنــاول إقامــة عالقــات 

»دبلوماســية وســلمية« بــني إســرائيل والبحريــن.1 

االعتــداء علــى ســائق عربــي طالــب شــاباً 
يهوديــاً بوضــع كمامــة

ذكــرت القنــاة العبريــة 13 أن شــادي صــالح الديــن وهــو 
ــداء  ــاء العت ــس الثالث ــرض أم ــة تع ــة عام ــائق حافل س
فــي الوقــت الــذي كان يقــود فيــه حافلــة علــى خــط 
193 فــي العفولــة، وذلــك بعــد مطالبتــه لشــاب 

ــة.  ــع كمام ــودي بوض يه

ــن  ــالح الدي ــر ص ــف بالقاص ــذي وص ــاب ال ــم الش هاج
ــه  ــذي يفصل ــز ال ــائق للحاج ــح الس ــد فت ــه بع بهاتف
ــو  ــفى وه ــى مستش ــائق إل ــل الس ــركاب، نق ــن ال ع
يعانــي مــن نزيــف وإصابــات خطيــرة، وأنفــه مكســور 

ــه. ــي وجه ــات ف وانتفاخ

ــى  ــه إل ــه مببادرت ــر توج ــرطة أن القاص ــن الش ــم م وعل
مركــز الشــرطة وزعــم أن الســائق اعتــدى عليــه، 

ــادث. ــق باحل ــراء حتقي ــرطة بإج ــرعت الش وش

ــة،  ــع كمام ــافر وض ــن املس ــت م ــائق: »طلب ــال الس وق
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وقلــت لــه أن مينــع الصعــود فــي احلافلــة بــدون كمامــة، 
وفتحــت  عنــدي،  مــن  بإعطائــه كمامــة  وفكــرت 
الفاصــل بســبب وقــوع البطاقــة منــه، وضربنــي 
املســافر علــى أنفــي وعلــى رأســي وبــدأت أنــزف، ســرق 
منــي الهاتــف وشــدني مــن عنقــي، توجهــت باحلافلــة 
ــوارئ  ــة الط ــي غرف ــا اآلن ف ــرطة وأن ــز الش ــى مرك إل

ــاً.2 ــر طبيب انتظ

ــل  ــاك تفعي ــوية األم ــي«: تس ــاف األهل »االئت
وتطبيــق لقانــون أمــاك الغائبــن بالقــدس 

ــة احملتل

حــذر االئتــالف األهلــي حلقــوق الفلســطينيني فــي 
القــدس مــن أن قــرار احلكومــة اإلســرائيلية البــدء 
بتســوية حقــوق عقاريــة وتســجيل األراضــي فــي 
مدينــة القــدس الشــرقية يهــدد مبصــادرة حوالــي %60 

ــة. ــي املدين ــالك ف ــن األم م

وقــال االئتــالف: »نحــذر املقدســيني مــن قــرار احلكومــة 
اإلســرائيلية البــدء بتســوية حقــوق عقاريــة وتســجيل 

األراضــي فــي مدينــة القــدس«.

وأضــاف: »تســوية األمــالك فــي القــدس خطــوة نحــو 
ــالك  ــن األم ــي 60% م ــادرة حوال ــدد مبص ــيطرة وته الس
فــي القــدس عبــر فــرض معاييــر إســرائيلية فــي 

ــوية«. ــراءات التس إج

وأكــد االئتــالف علــى أن »أخطــر مــا فــي تســوية 
األمــالك تفعيــل وتطبيــق لقانــون أمــالك الغائبــني«.

ــى  ــيني عل ــتجبر املقدس ــالك س ــوية األم ــال: »تس وق
ــالك«. ــجيل األم ــد تس ــة عن ــب باهظ ــع ضرائ دف

ــات  ــق الالزمــة إلثب ــر الوثائ ــاب وعــدم توف وأضــاف: »غي
امللكيــة يعنــي مصــادرة األرض« الفتــاً إلــى »عــدم وجود 

بيانــات أو مســح شــامل لألمــالك«.

وتابــع االئتــالف: »تســوية األمــالك يعنــي شــرعنة 
األمــالك،  وتســريب  للبيوعــات  التزييــف  صفقــات 

وشــرعنة وقوننــة االســتيطان فــي املدينــة.

وأشــار االئتــالف إلــى أن »تســوية األمــالك فــي القــدس 
ــزء  ــالل وج ــس االحت ــية« 100% لتكري ــوة »سياس خط

مــن سياســة التهجيــر فــي مدينــة القــدس«.

وقــال االئتــالف: »تســوية األمــالك فــي القــدس احملتلــة 
ــون  ــة ك ــراف الدولي ــني واألع ــة للقوان ــة واضح مخالف

ــة«. ــة محتل القــدس مدين
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باســتدعاء  شــرعت  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
فلســطينيني لتســجيل عقــارات فــي عــدد مــن األحياء 

ــة3. باملدين

ــة  ــة وموظف ــرة مدرس ــل مدي ــالل يعتق ــدس: االحت الق
ــني ــتدعي معلمت ــوز ويس ــي وادي اجل ــة ف إداري

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
مديــرة مدرســة وموظفــة إداريــة، فــي حــي وادي اجلــوز 

مبدينــة القــدس احملتلــة، واســتدعت معلمتــني.

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت مدرســة الشــابات املســلمات الثانويــة، 
ــرام  ــا اك ــت مديرته ــي، واعتقل ــدوام الدراس ــالل ال خ
تابعــني  مبوظفــني  اجتماعهــا  بحجــة  الوحيــدي؛ 
الفلســطيني. والتعليــم  التربيــة  وزارة   ملكتــب 

وأضافــت، ان تلــك القــوات اعتقلت موظفة النشــاطات 
ــيب  ــن احلواس ــدد م ــى ع ــتولت عل ــدات، واس ــا عبي رن

وامللفــات التــي تخــص العمــل التربــوي واإلداري. 

كمــا ســّلمت قــوات االحتــالل اســتدعاءين للمعلمتــني 
ملــا ابــو الســعود، وغديــر اجلوالنــي، ملراجعــة مخابراتهــا 
»املســكوبية”. والتوقيــف  التحقيــق  مركــز   فــي 

باقتحــام  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  نــددت  بدورهــا، 
قــوات االحتــالل للمدرســة، وعمليــة االعتقــال وترويــع 
الطالبــات، مؤكــدة أن مــا جــرى يبرهــن مــن جديــد على 
ــم؛  ــل للتعلي ــتهدافه املتواص ــالل واس ــة االحت عنجهي
خاصــة فــي القــدس التــي تعانــي مــن سياســات 
األســرلة والتهويــد وضــرب مرتكــزات الهويــة الوطنيــة 

ــة. اجلمعي

الدوليــة  املؤسســات  كافــة  »التربيــة«  وطالبــت 
التعليــم  عــن  واملدافعــة  واإلنســانية  احلقوقيــة 
بالضغــط علــى ســلطات االحتــالل لوقــف هــذه 
ــش  ــام جي ــى قي ــيرة إل ــدة، مش ــاكات املتصاع االنته
االحتــالل ومنــذ إطــالق العــام الدراســي بترويــع الطلبة 
واألطفــال مــن خــالل عرقلــة وصولهــم إلى مدارســهم 
ــة  ــع منظوم ــى م ــا يتناف ــم؛ مب ــم واعتقاله ومالحقته

ــراف.4 ــوق واألع ــم واحلق القي

األمم املتحــدة تعــرب عــن قلقهــا مــن تصاعــد 
ــطينين ــرائيل للفلس ــل اس قت

ــل  ــد قت ــن تصاع ــا م ــن قلقه ــدة ع ــت االمم املتح  أعرب
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي للمواطنني الفلســطينيني، 

ودعــت الــى حمايتهــم مــن عنــف املســتوطنني.

3  جريدة األيام

4  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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شــريطا  املتحــدة  األمم  نشــرت  الســياق،  وفــي 
ــي  ــائر ف ــن اخلس ــون م ــطني: قلق ــوان فلس مصورا بعن
األرواح واإلصابــات فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

وتضمــن الشــريط مالحظات املنســق اخلــاص لعمليــة 
ــور وينســالند، بشــأن  الســالم فــي الشــرق األوســط ت

األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

االثنــني،  األمــن  مجلــس  أمــام  وينســالند،  وقــال 
ــي  ــاوية ف ــائر املأس ــتمرار اخلس ــن اس ــق م ــي قل »إنن
ــطينية  ــي األرض الفلس ــرة ف ــات اخلطي األرواح واإلصاب
احملتلــة«، داعًيــا إســرائيل إلــى »الوفــاء بالتزامهــا 

العنــف«. مــن  الفلســطينيني  بحماية املدنيــني 

ــن  ــاركته م ــالل مش ــس خ ــاء اجملل ــة أعض ــي إحاط وف
وينســالند  أشــار  كونفرنــس،  عبر فيديــو  القــدس 
املدنيــني  ضــد  املتكــرر  املســتوطنني  »عنــف  إلــى 
املزيــد مــن  اتخــاذ  »يجــب  وقــال  الفلســطينيني« 
ــة  اإلجــراءات لضمــان وفــاء إســرائيل بالتزامهــا بحماي
املدنيــني الفلســطينيني مــن العنــف، مبــا فــي ذلــك مــن 
قبــل املســتوطنني اإلســرائيليني، والتحقيق ومحاســبة 

ــات«.   ــذه الهجم ــل ه ــن مث ــؤولني ع املس

صبــي  تعــرض  كيــف  اخلــاص  املنســق  ووصــف 
فلســطيني يبلــغ مــن العمــر )15 عاًمــا( فــي 17 
أغســطس/ آب لالعتــداء فــي شــمال الضفــة الغربيــة، 
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  اختطفتــه  عندمــا 
واعتدت عليــه  بشــجرة  وربطتــه  اإلســرائيليني 

جســده. مــن  وحرقت أجــزاء  بوحشــية 

 وأعــرب وينســالند عــن قلقــه الشــديد مــن هــذا 
العمــل الشــنيع، داعياً الســلطات اإلســرائيلية إلجــراء 
ــبة  ــن محاس ــفاف يتضم ــامل وش ــق سريع وش حتقي

ــاة«. اجلن

التدابيــر  جميــع  اتخــاذ  إســرائيل إلى  دعــا  كمــا 
ــات  ــن اجلمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــة احل ــة حلماي الالزم
وضمــان حمايــة منظمــات حقــوق اإلنســان فــي األرض 

ــفية«. ــال التعس ــن األعم ــة م ــطينية احملتل الفلس

ــا  ــن تبرعه ــر ع ــالن قط ــاص بإع ــق اخل ــب املنس  ورح
مببلــغ 40 مليــون دوالر أمريكــي علــى مــدى أربعــة 
أشــهر لــألمم املتحــدة لتقــدمي مســاعدة نقديــة حلوالــي 
100 ألــف أســرة محتاجــة فــي غــزة، وقــال إنــه ال يــزال 
ــذي  ــي الصعــب ال ــغ إزاء الوضــع املال ــق بال يشــعر بقل
تواجهــه الســلطة الفلســطينية وقدرتهــا علــى حتمــل 

ــة ». ــة اجلاري ــة والصحي ــات املالي األزم

وقــال: »هــذا ســيؤثر على جميــع الفلســطينيني«.  »من 

الضــروري متكــني الســلطة الفلســطينية مــن ممارســة 
ــطينية  ــاء األرض الفلس ــع أنح ــي جمي ــؤولياتها ف مس
احملتلــة، مبــا فــي ذلــك إعــادة اإلعمــار فــي قطــاع غــزة«.

وشــمل الشــريط املصور الــذي بثتــه االمم املتحــدة 
ــاء  ــاردان، أثن ــارش ف ــدي، ه ــة الهن ــر اخلارجي ــوة وزي دع
ترؤســه اجتمــاع مجلــس األمــن حول الشــرق األوســط، 
ــا  ــاعدات وغيره ــل املس ــهيل نق ــي تس ــاهمة ف املس
ــع  ــف الوض ــزة لتخفي ــى غ ــية إل ــواد األساس ــن امل م
اإلنســاني، وتســهيل إعــادة اإلعمــار املبكــر، وكذلــك ملــا 

ــاعدات. ــذه املس ــتخدام ه ــب«.  اس ــو مناس ه

وقــال فارداه »مــن املهــم أيضــا أن يدعــم اجملتمــع 
ــار  ــادة إعم ــني إع ــني الدولي ــع املانح ــي - مجتم الدول
قطــاع غــزة مــن خــالل الســلطة الفلســطينية«.

مــن جانبه قــال ريتشــارد ميلــز، نائــب املنــدوب الدائــم 
ــالن  ــد إع ــدة: »بع ــدى األمم املتح ــدة ل ــات املتح للوالي
الواليــات املتحــدة عــن تقــدمي 136 مليــون دوالر أمريكــي 
ــي  ــروا ف ــات األون ــانية لعملي ــاعدات إنس ــرى كمس أخ
ــدة  ــات املتح ــإن الوالي ــي«، ف ــهر املاض ــة الش املنطق
حتــث الــدول األعضــاء األخــرى مــرة أخــرى علــى تقــدمي 
التزامــات ماليــة، كمــا رأينــا مــع عــودة 290،000 طالــب 
وطالبــة إلــى مــدارس األونــروا فــي غــزة، فــإن خدمــات 
ــني  ــن الالجئ ــد م ــاة للعدي ــريان احلي ــي ش ــروا ه األون

ــطينيني.5 الفلس

اخلميس 2021/9/2  

استشهاد شاب في قرية بيت عور التحتا

ــاً(  ــاد اهلل )39 عام ــف ج ــد يوس ــاب رائ ــهد الش استش
برصــاص قــوات االحتــالل، الليلــة قبــل املاضيــة، علــى 
املدخــل الغربــي لقريــة بيــت عــور التحتــا غــرب رام اهلل، 
فيمــا اصيــب الشــاب محمــد عطــا موســى مــن بلــدة 
نعلــني بالرصــاص، والعشــرات باالختنــاق بالغاز املســيل 
للدمــوع خــالل قــوات االحتــالل تظاهــرة ســلمية، شــرق 
ــت  ــي الوق ــزة، ف ــاع غ ــوب قط ــح جن ــة رف محافظظ
الــذي هدمــت فيــه قــوات االحتــالل منزلــني قيــد 
اإلنشــاء فــي بيــت تعمــر، و3 منشــآت زراعيــة بدومــا، 
واقتحمــت مدرســة الشــابات املســلمات الثانويــة 
بالقــدس احملتلــة، واعتقلــت مديرتهــا وموظفــة إداريــة 
مداهمــات  حملــة  وشــنت  معلمتــني،  واســتدعت 

ــة. ــاالت بالضف واعتق

ــعبنا،  ــاء ش ــن أبن ــرة م ــر غفي ــعيت جماهي ــد ش فق
أمــس، جثمــان الشــهيد رائد يوســف جــاد اهلل، وانطلق 

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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موكــب التشــييع مــن مجمــع فلســطني الطبــي، 
ــا،  ــور التحت ــت ع ــي بي ــه ف ــزل عائلت ــى من ــوالً إل وص
ــل أن  ــه، قب ــى جثمان ــوداع عل ــرة ال ــت نظ ــي ألق والت
ــى مســجد الدعــوة  ــاف إل ــى األكت ينقــل محمــوال عل
والتبليــغ، حيــث أدى املشــيعون الصــالة عليــه، وقبــل أن 

ــة.  ــرة القري ــي مقب ــرى ف ــوارئ الث ي

ــهيد  ــان الش ــييع جثم ــي التش ــاركون ف ــل املش وحم
امللفــون بالعلــم الفلســطيني، وجابــوا شــوارع القريــة 
ــالل.  ــة االحت ــددة بجرمي ــة واملن ــات الغاضب ــن الهتاف مرددي

وكان الشــهيد جــاد اهلل ارتقــى الليلــة املاضيــة، بعــد 
إطــالق جنــود االحتــالل اإلســرائيلي النــار عليــه بشــكل 
مباشــر علــى املدخــل الغربــي لقريــة بيــت عــور التحتا، 
ــكان  ــي امل ــزف ف ــوه ين ــه، وترك ــن عمل ــه م ــاء عودت أثن

إلــى أن ارتقــى شــهيداً.6 

فتــح  إعــادة  واشــنطن  يزعــم: عــزم  لبيــد 
ســيئة« »فكــرة  القــدس...  فــي  القنصليــة 

زعــم وزيــر اخلارجية اإلســرائيلي، يائيــر لبيد، أن عــزم إدارة 
الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، إعــادة فتــح القنصليــة 
األميركيــة التــي تعنــى بالعالقــات مــع الفلســطينيني، 
»فكــرة ســيئة«، وذلــك فــي لقــاء مــع مراســلي وســائل 

اإلعــالم األجنبيــة فــي إســرائيل، أمــس األربعــاء. 

وشــدد لبيــد علــى معارضتــه إلعــادة فتــح القنصليــة 
ــة، وقــال: »نعتقــد أنهــا  ــة فــي القــدس احملتل األميركي
ــا أميــركا أننــا نعتقــد أنهــا  فكــرة ســيئة، وقــد أخبرن

فكــرة ســيئة«.

وأضــاف أن إعــادة فتــح القنصليــة »سترســل رســالة 
فقــط  وليــس  للمنطقــة،  فقــط  ليــس  خاطئــة، 
للفلســطينيني، ولكــن أيضــاً للــدول األخــرى، ونحــن ال 

ــذا«. ــدث ه ــد أن يح نري

وأشــار لبيــد إلــى أن إعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة 
ســيضر باالئتــالف احلكومــي اإلســرائيلي احلالــي، وهــو 
واثــق أن »ليــس هــذا مــا ترغــب بــه الواليــات املتحــدة«. 

مئيــر  هيــكل  لدينــا  ذلــك،  علــى  »عــالوة  وقــال: 
ــد  ــذا ق ــد أن ه ــا، ونعتق ــاس حلكومتن ــام وحس لالهتم
ــد أن اإلدارة  ــة، وال اعتق ــذه احلكوم ــتقرار ه ــزع اس يزع

ــك«. ــدوث ذل ــد ح ــة تري األميركي

ــال:  ــطينية، ق ــلطة الفلس ــع الس ــات م ــول العالق وح
»لدينــا عالقــات عمــل معهــا، وال مصلحــة لدينــا فــي 

ــا«.  إضعافه

6  جريدة القدس

أمــا حــول االتفــاق النــووي، فقــال »ال أحــد ذاهــب 
إلــى فيينــا، لذلــك يحتــاج العالــم خطــة بديلــة 
ــام  ــاف أن »النظ ــي«، وأض ــووي اإليران ــع الن ــل م للتعام
ــه مهــدد إن اســتمر فــي تخصيــب  ــي يعــرف بأن اإليران

اليورانيــوم«.7 

بالتســهيات  تســتخف  الفصائــل  غــزة: 
اجلديــدة وتتعهــد باســتمرار حملــة الفعاليــات 

الضاغطــة

الليلــي  اإلربــاك  فعاليــات  اســتمرار  وقــع  علــى 
الضاغطــة لليــوم اخلامــس علــى التوالــي، قــررت 
ســلطات االحتــالل، أمــس، إدخــال سلســلة تســهيالت 
جديــدة لســكان قطــاع غزة، لــم تعتــرف بهــا الفصائل 
واعتبرتهــا غيــر كافيــة وتوعــدت، خــالل اجتمــاع لهــا 
غيــر معلــن، عقدتــه فــي مدينــة غــزة، أمــس، بحســب 
مــا علمــت »األيــام«، باســتمرار الفعاليــات حتــى قبــول 
االحتــالل بكافــة مطالبهــا التــي يتمثــل حدهــا األدنــى 
ووقــف  اإلعمــار،  بإعــادة  والســماح  احلصــار  برفــع 

 االعتداءات على األقصى والشيخ جراح. 
ــا  ــت عنه ــي أعلن ــدة الت ــهيالت اجلدي ــمل التس وتش
ــاح  ــن صب ــرة م ــاعة مبك ــي س ــالل، ف ــلطات االحت س
أمــس، الســماح باســتيراد وتصديــر املزيــد مــن الســلع 
وزيــادة  أبــو ســالم،  عبــر معبــر كــرم  والبضائــع 
حصــة القطــاع مــن امليــاه إلــى خمســة ماليــني متــر 
مكعــب، والســماح بدخــول خمســة آالف تاجــر جديــد 
ــاحة  ــيع مس ــك توس ــة، وكذل ــرائيل والضف ــى إس إل

 الصيد من 12 ميالً حالياً إلى 15 ميالً. 
ــهيالت  ــة التس ــالل دميوم ــلطات االحت ــترطت س واش
مبــا ســّمته احلفــاظ علــى الهــدوء واالســتقرار األمنــي 
مــع غــزة، فــي وقــت علمــت فيــه »األيــام« مــن مصــدر 
ــرار  ــرط بإق ــذا الش ــى ه ــل ردت عل ــع أن الفصائ مطل
ــس،  ــوم اخلمي ــي الي ــاك الليل ــات اإلرب ــتمرار فعالي اس
والتــي ستشــمل جميــع احملــاور احلدوديــة شــرق القطاع، 
ــبت  ــوم الس ــا ي ــاً له ــاً تقييم ــد اجتماع ــى أن تعق عل
والسياســية،  امليدانيــة  األوضــاع  لتقييــم  القــادم، 

 ومن ثم إقرار خطة العمل القادمة. 
وأضــاف املصــدر الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه: 
اإلســرائيلية  بالتســهيالت  تعتــرف  ال  الفصائــل  إن 

 األخيرة والذي وصفها باملزعومة. 
وقــال: »إن هــذه التســهيالت تنــدرج فــي إطــار الدعايــة 
اإلعالميــة اإلســرائيلية التــي تهــدف إلــى تضليــل 
الــرأي العــام العاملــي، وبشــكل خــاص الوســطاء 
الذيــن ســرعان مــا كثفــوا مــن اتصاالتهــم مــع 
الفصائــل عقــب اإلعــالن اإلســرائيلي للضغــط باجتــاه 

7  جريدة القدس
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 وقف الفعاليات االحتجاجية«. 
وأوضــح املصــدر أن اإلجــراءات اإلســرائيلية األخيــرة 
املقاومــة  مطالــب  عــن  جــداً  بعيــدة  تــزال  ال 
اســتمرار  يعنــي  مــا  القطــاع،  ســكان  وحاجــة 
الضاغطــة  واإلجــراءات  والفعاليــات  التحــركات 
بشــكل  املقاومــة  أقرتهــا  والتــي  االحتــالل  علــى 

 مجدول ومبرمج منتصف الشهر املاضي. 
إلــى ذلــك، شــكك مصــدر مطلــع فــي نيــة االحتــالل 
ــق  ــا يتعل ــاً فيم ــرة، خصوص ــهيالت األخي ــذ التس تنفي
بالســماح بدخــول خمســة آالف تاجــر جديــد إلــى 
ــر  ــي تاج ــون أللف ــة، يضاف ــة الغربي ــرائيل والضف إس
ــل  ــاً أن مجم ــول، مبين ــرة بالدخ ــذ فت ــم من ــمح له س
ــار ال  ــوزة التج ــي بح ــول الت ــارية املفع ــح س التصاري

ــط. ــر فق ــاوز 2600 تاج تتج

ــف  ــدم الكش ــترط ع ــذي اش ــه ال ــدر ذات ــح املص وأوض
ــن  ــن ع ــرض أن يعل ــالل كان يفت ــمه أن االحت ــن اس ع
ــى  ــاًء عل ــي، بن ــني املاض ــوم اإلثن ــهيالت ي ــذه التس ه
مشــاورات واتصــاالت مــع الوســيط املصــري، لكنــه لــم 

 يف بوعده وأعلن عنها صباح أمس. 
واعتبــر أن التســهيالت تأتــي فــي إطــار مجاملــة 
االحتــالل للوســطاء، خصوصــاً الوســيط القطــري الذي 
ــى  ــادي إل ــد العم ــطني محم ــه لفلس ــيصل مندوب س
ــذ  ــن من ــو معل ــا ه ــس، كم ــوم اخلمي ــزة الي ــاع غ قط

ــام. ــدة أي ع

ــة  ــم حرك ــدث باس ــال املتح ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
ــوع:  ــف القان ــد اللطي ــزة عب ــاع غ ــي قط ــاس« ف »حم
ــف  ــتمرة مبختل ــعبي مس ــط الش ــات الضغ إن فعالي
الوســائل واألدوات، مشــيراً إلــى أن األيــام القادمــة 
ستشــهد تصاعــداً فــي وتيــرة الضغــط الشــعبي مــا 

. لم ينعم شعبنا بحياة عزيزة وكرمية 

ــباب  ــة: الش ــات صحافي ــي تصريح ــوع ف ــد القان وأكّ
الثائــر فــي غــزة يلتحــم مــع الثائريــن فــي بلــدة بيتــا 
وجبــل صبيــح، فــي إطــار االشــتباك الدائــم واملســتمر 

ــتيطاني8. ــدده االس ــه ومت ــف عدوان ــالل لوق ــع االحت م

ثيودوراكيــس  ميكيــس  اليونانــي  املوســيقار  وفــاة 
الفلســطيني الوطنــي  النشــيد  ملّحــن 

أعلــن فــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا، اليــوم اخلميــس، 
عــن وفــاة املوســيقار وامللّحــن اليونانــي الشــهير، 
ميكيــس ثودوراكيــس عــن عمــر ناهــز )96 عاًمــا(، والذي 
ــيد  ــيقي للنش ــع املوس ــني والتوزي ــي التلح ــارك ف ش

ــطيني. ــي الفلس الوطن

8  جريدة األيام

ــرن  ــيقيي الق ــر موس ــن أكب ــًدا م ــل، واح ــد الراح ويع
العشــرين، ولــد فــي 29 متــوز 1925، ونال شــهرة واســعة 
بعــد تلحينــه موســيقى فيلــم »زوربــا« اليونانــي عــام 
1964. وأصبــح املشــهد الــذي يرقــص فيــه زوربــا حافــي 
ــة  ــائعة للثقاف ــورة ش ــاطئ ص ــى الش ــني عل القدم
اليونانيــة. وال يــزال موضــوع الفيلــم، الــذي فــاز بثــالث 
ــة  ــيقية يوناني ــة موس ــهر قطع ــكار، أش ــز أوس جوائ

بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن.

الراحــل وقوفــه مــع قضايــا حقــوق  وعــرف عــن 
اإلنســان، ومســاندته الكبيــرة للقضيــة الفلســطينية 
وحــق شــعبنا باحلريــة واخلــالص مــن االحتــالل وإقامــة 
دولتــه املســتقلة، وكان يظهــر فــي حفالتــه متوشــًحا 

ــطينية.9 ــة الفلس بالكوفي

“وفــا«: 9 شــهداء و081 إصابــة و702 معتقلــن 
حصيلــة اعتــداءات االحتــال فــي آب املنصــرم

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
وممتلكاتهــم  شــعبنا  أبنــاء  ضــد  اعتداءاتهــم 

تهم. ومقدســا

ورصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
)وفــا(، فــي تقريرهــا الشــهري الســابع حــول انتهــاكات 
ــى  ــاد عل ــتوطنني، باالعتم ــرائيلي واملس ــالل اإلس االحت
ــا  ــا فيه ــات، مب ــة احملافظ ــي كاف ــليها ف ــبكة مراس ش
املؤسســات  وبعــض  القــدس،  احملتلــة  العاصمــة 
احلقوقيــة واإلنســانية، استشــهاد 9 مواطنــني، وإصابــة 

ــرم. ــطس املنص ــهر آب/ أغس ــالل ش ــن خ 180 آخري

ووثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا، 207 حــاالت اعتقــال، 
وهــدم 83 مبنــى ومنشــأة فــي الضفــة وغــزة، ورصــدت 
43 اعتــداء للمســتوطنني، إضافــة إلــى 27 إخطــارا 

ــاء. ــف البن ــدم ووق باله

9 شهداء برصاص االحتال خال آب

قتلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 9 مواطنــني بينهــم 
ــن  ــرم، م ــطس/ آب املنص ــهر أغس ــالل ش ــالن خ طف

ــم: ــهداء ه ــني والش ــم جن ــن مخي ــم 5 م بينه

-       عمــاد علــي دويــكات )37 عامــا(، استشــهد فــي 6 
آب، خــالل مواجهــات مــع االحتــالل فــي منطقــة جبــل 

صبيــح ببلــدة بيتــا جنــوب نابلــس

-       ضيــاء الديــن محمــد الصبارينــي )25 عامــا(، 
ــب  ــة أصي ــروح حرج ــرا بج ــي 11 آب، متأث ــهد ف استش
بهــا برصــاص االحتــالل قبــل أســبوع مــن استشــهاده 

9  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فــي جنــني

-       صالــح أحمــد محمــد عمــار )19 عاما(، استشــهد 
برصــاص االحتالل فــي 16 آب

-       أمجــد إيــاد حســينية، استشــهد فــي 16 آب 
ــم  ــالل خــالل مواجهــات شــهدها مخي برصــاص االحت
ــة. ــى اللحظ ــه حت ــالل جثمان ــز االحت ــني، ويحتج جن

ــاد عبــد اللطيــف أبــو ســيف )21 عامــا(،  -       رائــد زي
استشــهد فــي 16 آب، خــالل مواجهــات مــع االحتــالل 

فــي مخيــم جنــني

-       نــور الديــن عبــد اإللــه جــرار، استشــهد برصــاص 
االحتــالل فــي 16 آب فــي مخيــم جنــني، ويحتجــز 

ــة ــى اللحظ ــه حت ــالل جثمان االحت

ــهد  ــا( استش ــاش )15 عاًم ــاد حش ــل عم -       الطف
ــس،  ــم بالطــة شــرق نابل ــي مخي ــالل ف برصــاص االحت

ــي 24 آب. ف

-       الطفــل عمــر حســن أبــو النيــل )13 عامــا( متأثــرا 
بجــروح أصيــب بهــا قبــل ثالثــة أيــام علــى استشــهاده 

ب قر

املدينــة خــالل تظاهــرة  احلــدودي شــرق  الشــريط 
. ســلمية

-       أســامة خالــد دعيــج )32 عامــا( مــن مخيــم 
ــي 25 آب،  ــهد ف ــزة، استش ــاع غ ــمال قط ــا ش جبالي

ــروح ــرا بج متأث

أصيــب بهــا برصــاص االحتــالل علــى مقربــة مــن 
الشــريط احلــدودي شــرق مدينــة غــزة.

 314 جثامــني  حتتجــز  االحتــالل  ســلطات  وحتتجــز 
شــهيدا، بينهــم 235 شــهيدا محتجــزون فــي »مقابــر 

ــات. ــي الثالج ــام«، و79 ف األرق

 081 إصابة بينهم 07 بالرصاص احلي

وثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا، إصابــة )180( مواطنــا 
بينهــم )70( بالرصــاص احلــي، و)82( بالرصــاص املعدنــي 
ــور. ــوض وكس ــب )28( برض ــا أصي ــاط، فيم ــف باملط املغل

خــالل  وقعــت  اإلصابــات  أغلــب  أن  إلــى  ولفتــت 
مواجهــات مــع جيــش االحتــالل اإلســرائيلي علــى 
ــدة  ــى بل ــة إل ــزة، إضاف ــاع غ ــدودي بقط ــريط احل الش

بيتــا جنــوب نابلــس.

702 معتقلن

واصلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، حمــالت االعتقــال 
ــن  ــني م ــت 207 مواطن ــرم، طال ــهر آب املنص ــالل ش خ

مختلــف محافظــات الضفــة.

ــدس  ــا الق ــا فيه ــة مب ــدن الضف ــون مب ــوزع املعتقل وت
كاآلتــي: القــدس احملتلــة )32(، جنــني )22(، اخلليــل )49(، 
رام اهلل والبيــرة )15(، بيــت حلــم )25(،  نابلــس )25(، 
طوبــاس )20(، طولكــرم )11(، قلقيليــة )7(، غــزة )1(.

يشــار إلــى ان ســلطات االحتــالل تعتقــل في ســجونها 
ــيدة،  ــال، و39 س ــم 180 طف ــا، بينه ــو 4650 مواطن نح

و550 مريضــا10.

هدم 38 مبنى ومنشأة

آب  خــالل  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  نفــذت 
املنصــرم 83 عمليــة هــدم مبنــى ومنشــأة جتاريــة 

وزراعيــة، مــن بينهــا:

أجبــر االحتــالل 11 مواطنــا مقدســيا علــى هــدم 
منازلهــم ذاتيــا، 8 منهــا فــي بلــدة بيــت حنينــا، ومنــزال 
ــلوان. ــور وس ــي الط ــن ف ــني آخري ــر واثن ــل املكب ــي جب ف

كمــا هدمــت جرافــات االحتــالل 16 منشــأة فــي حزمــا، 
ــة أطفــال فــي بيــت صفافــا، ومنزلــني وجــدارا  وحضان

اســتناديا فــي ســلواد بالقــدس.

وهــدم االحتــالل 5 منــازل فــي قريــة الوجلــة مبدينــة بيت 
حلــم، ومنــزال فــي نابلــس، وثالثــة منــازل قيــد اإلنشــاء 

باخلليــل، وثــالث غــرف ســكنية باألغــوار الشــمالية.

34 اعتداء للمستوطنن

ــداء  ــاكا واعت ــا )43( انته ــي تقريره ــا«، ف ــدت »وف رص
فــي  وممتلكاتهــم  املواطنــني  بحــق  للمســتوطنني 
الضفــة مبــا فيهــا القــدس احملتلــة، نتــج عنهــا إصابــة 

ــة. ــروح مختلف ــرات بج العش

ومــن بــني تلــك االنتهــاكات إصابــة مواطنــة برضــوض 
ــا  ــى منزله ــتوطنني عل ــوم للمس ــي هج ــات ف وكدم
شــرق مدينــة اخلليــل، واالعتــداء بالضــرب علــى مواطــن 
وطفــل فــي بلدتــي كفــر راعــي وســيلة الظهــر جنــوب 
ــرق  ــان ش ــة كيس ــي قري ــه ف ــر وأبنائ ــى آخ ــني، وعل جن
بيــت حلــم وحتطيــم مركبتــه، وعلــى آخريــن قــرب احلــرم 

االبراهيمــي، فيمــا أصيــب 8 مواطنــني مقدســيني.

ــن  ــه ع ــة وقوع ــور نتيج ــن بكس ــب مواط ــا أصي كم

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــدة  ــل املســتوطنني بل ــه مــن قب ــاء مالحقت صخــرة أثن
عــراق بوريــن جنوبــا، وآخــر برضــوض فــي أراضــي بيــت 
دجــن شــرقا، ومواطــن بجــروح فــي رأســه جــراء إصابته 
بحجــارة مســتوطنني فــي قريــة عوريــف جنوبــا، 
واقتحــام املنطقــة األثريــة فــي بلــدة سبســطية 
ــني  ــني جن ــل ب ــق الواص ــالق الطري ــني، وإغ ــماال مرت ش
ونابلــس، وهاجمــوا مركبــات املواطنــني قــرب بلــدة 
سبســطية وأصابــوا مواطنــا بجــروح، وهاجمــوا منــازل 
املواطنــني فــي بلــدة عصيــرة القبليــة جنوبــا، واقتحــام 
منطقــة املســعودية التاريخيــة شــماال، وإضــرام النــار 
ــا. ــن جنًوب ــي بوري ــي أراض ــون ف ــجار الزيت ــرات أش بعش

وحطــم املســتوطنون مركبــات املواطنــني قــرب حاجــز 
تياســير العســكري شــرق طوبــاس، وبلــدة كفــر القــف 
شــرق قلقيليــة، و9 مركبــات فــي حــارة جابر فــي البلدة 

القدميــة مــن مدينــة اخلليــل.

كمــا جرفــوا أراضــي فــي منطقــة شــمال خربــة 
لالســتيالء  متهيــدا  الشــمالية،  باألغــوار  احلديديــة 
ــة فــي بلــدة بيــت أمــر  عليهــا، واقتحمــوا مواقــع أثري
ــتيطانية  ــؤرة اس ــة ب ــرعوا بإقام ــل، وش ــمال اخللي ش
جديــدة ووســعوا أخــرى علــى أراضي خربــة زنوتــا جنوب 
اخلليــل، ونصبــوا خيامــا علــى أرض فــي بلــدة ترقوميــا 
شــمال اخلليــل، ومنزلــني متنقلــني فــي منطقــة 
»حريقــة أبــو زهيــر« املهــددة باالســتيالء عليهــا غــرب 

ــتيا. ــر اس ــدة دي بل

ــي  ــني ف ــية ومواطن ــاة ماش ــتوطنون رع ــم املس وهاج
ــل،  ــوب اخللي ــة جن ــدة الظاهري ــرق بل ــا ش ــة زنوت خرب
واعتــدوا علــى مواطنــني فــي قريــة كفــر نعمــة غــرب 

اهلل. رام 

64 اقتحاما لأقصى

ونفــذ املســتوطنون 46 اقتحامــا لباحــات املســجد 
األقصــى املبــارك خــالل الشــهر املنصــرم، وتركــزت 
وكانــت  منــه،  الشــرقي  اجلــزء  فــي  االقتحامــات 
مــن  متطرفــني  مســتوطنني  برفقــة  االقتحامــات 
بينهــم »اغليــك« حيــث أدوا صلــوات تلموديــة ونفــذوا 

جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة.

ــف  ــجار وجتري ــرق أش ــاع وح ــات اقت 01 عملي
وشــق أراٍض

وثقــت »وفــا« خالل متــوز/ يوليــو املنصــرم، )10( انتهاكات 
ــرق  ــالع وح ــق باقت ــا يتعل ــتوطنني فيم ــالل واملس لالحت
أشــجار وجتريــف األراضــي وتوزعــت االنتهــاكات كاآلتــي:

فــي  الزيتــون  أشــجار  عشــرات  -       اقتــالع 
الشــمالية. قرية بردلة باألغــوار 

-       جتريــف أراض فــي منطقــة شــمال خربــة احلديدية 
ــمالية. باألغوار الش

ــدون«  ــرم حدي ــة »ك ــي منطق ــق ف ــف طري -       جتري
ــر. ــو مت ــول كيل ــم، بط ــت حل ــي بي ــر ف ــدة بتي ــرق بل ش

فــي  اســتيطانيا  طريقــا  مســتوطنون  -       شــق 
أراضــي قريــة كيســان شــرق بيــت حلــم.

ــوب  ــرات جن ــة كيلومت ــول ثالث ــق بط ــف طري -       جتري
ــاس. شــرق طوب

-       جتريــف مســاحات واســعة مــن أراضــي قلقيليــة، 
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 

ــة ونابلــس. قلقيلي

ــل  ــة جلب ــر« املقابل ــرم النم ــة ك ــى »تل ــف عل -       جتري
ــس. ــوب نابل ــا جن ــي بيت ــع ألراض ــح التاب صبي

ــات  ــاحة 10 دومن ــى مس ــة عل ــف أراض زراعي -       جتري
ــل. ــة اخللي ــرق مدين ــن، ش ــة بيري ــي منطق ف

-       جتريــف أراض فــي قريــة كيســان، شــرق بيــت حلــم 
للقيــام بأعمــال بنيــة حتتيــة وشــق شــارع اســتيطاني 

لصالــح مســتوطنة »أبــي ناحــل«.

ــوب  ــرة جن ــدة قص ــي بل ــة ف ــف أراٍض زراعي -       جتري
ــس. نابل

27 إخطارا بالهدم ووقف العمل والبناء خال آب

وثقــت »وفــا« )15( إخطــارا بالهــدم ووقــف العمــل 
ــا: ــن بينه ــاء م والبن

-       إخطــار بهــدم غرفتــني زراعيتــني، وبوقــف العمــل 
فــي مســجد و4 منــازل مأهولــة، و5 قيــد اإلنشــاء 
ــا. ــن أرضهم ــني م ــالء مواطن ــتنادية وبإخ ــدران اس وج

-       إخطــار بهــدم غرفــة زراعيــة وخــزان مليــاه الشــرب 
فــي مناطــق متفرقــة مــن بيــت حلــم.

-       إخطــار مواطــن بوقــف أعمــال البنــاء فــي منزلــه 
مــن قريــة جيــت شــرق قلقيليــة.

-       وقــف العمــل فــي مبنــى لشــركة مــواد بنــاء فــي 
قريــة حــارس غــرب ســلفيت.

ــس  ــة )برك ــأة زراعي ــني ومنش ــل مبنزل ــف العم -       وق
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يطــا  جتمع الثعلة مبســافر  فــي  األغنــام(  حلظائــر 
ــل. ــوب اخللي جن

ــة  ــة عائل ــدم، ومطالب ــني باله ــاران لعائلت -       إخط
ــن  ــرد م ــار بالط ــك إخط ــآتها، كذل ــدم منش ــة به ثالث

ــكرية. ــات العس ــة التدريب ــكنها بحج مس

-       إخطــار مواطــن فــي منطقــة النفــق ببيــت جــاال 
ــف  ــارات بوق ــه، و4 إخط ــدم منزل ــم به ــت حل ــي بي ف
العمــل والبنــاء فــي منطقــة »املراحــات« غــرب مدينــة 

ــلفيت. س

ــزان  ــل خ ــادة تأهي ــم وإع ــل بترمي ــاف العم -       إيق
ــس. ــرق نابل ــن ش ــت دج ــروش بي ــدة ف ــي بل ــاه ف للمي

قرار باالستياء على 86 دومنا

وثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا عن شــهر آب/ اغســطس 27 
عمليــة اســتيالء نفذتهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 

بحــق أراضــي املواطنــني وممتلكاتهــم مــن بينهــا:

ــة  ــي محافظ ــني ف ــي املواطن ــن أراض ــا م -        68 دومن
ــى  ــدف إل ــتيطاني يه ــروع اس ــح مش ــة، لصال قلقيلي
توســعة شــارع يربــط بــني مدينتــي قلقيليــة ونابلــس، 

أو مــا يســمى »شــارع رقــم 55«.

-       19 منشــأة ومركبتــان فــي خربــة ابزيــق باألغــوار 
الشــمالية.

ــي  ــات ف ــواب بركس ــر أب ــة ودم ــتلزمات زراعي -       مس
بريــة بلــدة تقــوع شــرق بيــت حلــم.

-       معــدات وخاليــا كهــرو- ضوئيــة لتوليــد الكهربــاء 
األغــوار  منطقــة  فــي  الشمســية  الطاقــة  مــن 

الوســطى والشــمالية.

-       معــدات العمــل اخلاصــة بطواقــم مديريــة زراعــة 
ــق  ــل طري ــروع تأهي ــح مش ــون لصال ــرم يعمل طولك
ــرم. ــمال طولك ــام« ش ــة »وادي الش ــي منطق ــة ف زراعي

ــون  ــتخدمها املزارع ــة وأدوات يس ــدات زراعي -        مع
ــرق رام اهلل. ــدو ش والب

-       تســجيالت كاميــرات مراقبــة مــن منــازل ومحالت 
جتاريــة فــي بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنني.

انتهاكات أخرى

شــرعت ســلطات االحتــالل بتنفيــذ مشــروع تهويــدي 
ــرم  ــاحات احل ــن س ــع م ــر مرب ــاحة 300 مت ــى مس عل
مصعــد  تركيــب  يشــمل  ومرافقــه،  اإلبراهيمــي 

كهربائــي، لتســهيل اقتحامــات املســتوطنني.

ووضعــت »كرفانــات« فــي منطقــة جبليــة قــرب حاجــز 
ــري  ــع العنص ــل والتوس ــدار الفص ــف ج ــة خل برطع
جنــوب غــرب جنــني متهيــدا إلقامــة بــؤرة اســتيطانية، 
ــل. ــي اخللي ــها ف ــكر جليش ــي معس ــاٍن ف ــق ث ــاء طاب وببن

42 انتهاكا بحق الصحفين

ــق  ــرائيليا بح ــاكا إس ــا« 24 انته ــة »وف ــدت وكال رص
ــطس/  ــهر أغس ــالل ش ــطينيني خ ــني الفلس الصحفي

ــي. آب املاض

وقالــت إن )8( صحفيــني أصيبــوا جــراء إطــالق الرصــاص 
املعدنــي املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل 

ــرح. ــرب املب ــداء بالض ــوع واالعت للدم

وأضافــت ان عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز وســحب 
البطاقــات وإطــالق النــار التــي لــم ينتــج عنهــا إصابات 
ــداء  ــاالت اعت ــجل )7( ح ــا س ــاالت. فيم ــت )9( ح بلغ

علــى املعــدات الصحفيــة.11

اجلمعة 2021/9/3

املســتوطنون ينفــذون اعتــداءات ضــد مواطنن 
واالحتــال ينفــذ اقتحامــن فــي محافظــة 

جنــن

صّعــد املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني 
ــزل  ــة من ــى مهاجم ــس، عل ــوا، أم ــم، وأقدم وممتلكاته
وحتطيــم مركبتــني وإتــالف مزروعــات فــي قريــة بوريــن، 
ودهــس طفــل فــي مدينــة اخلليــل، واقتحــام موقــع أثري 
ــت  ــة بي ــي منطق ــة ف ــطية، ومدرس ــدة سبس ــي بل ف
تعمــر وإخطارهــا مبراجعــة محكمــة االحتــالل متهيــداً 
لهدمهــا، فــي الوقــت الــذي أصيــب فيــه فتــى بجــروح 
ــام  ــي اقتح ــالل عمليت ــاق خ ــاالت اختن ــرات بح والعش

شــنتهما قــوات االحتــالل فــي محافظــة جنــني.

ففــي قريــة بوريــن، جنــوب نابلــس، هاجــم مســتوطنون 
 منزالً وحطموا مركبتني وأتلفوا مزروعات. 

وأفــاد غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان 
شــمال الضفــة الغربيــة بــأن مســتوطني مســتوطنة 
ــني، هاجمــوا  ــى أراضــي املواطن »يتســهار« اجلاثمــة عل
منــزل املواطنــة أم أميــن صوفــان الواقعــة فــي أطــراف 
ــارة،  ــذه باحلج ــاج نواف ــوا زج ــة وحطم ــة اجلنوبي القري
كمــا حطمــوا زجــاج مركبتــني، وأتلفــوا مزروعــات فــي 

ــة. ــط املنطق محي

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأشــار إلــى أن املســتوطنني اعتــدوا أكثــر مــن مــرة على 
املنــزل خــالل الفتــرة املاضيــة وكثفــوا مــن هجومهــم 
ــزل  ــه املن ــه، كون ــى إخالئ ــاكنيه عل ــار س ــه، إلجب علي

الوحيــد فــي املنطقــة احملاذيــة للمســتوطنة.

ــدم  ــد أن أق ــل بع ــب طف ــل، أصي ــة اخللي ــي مدين وف
ــتوطنة  ــن مس ــرب م ــه بالق ــى دهس ــتوطن عل مس

ــع«. ــات أرب »كري

يقودهــا  مركبــة  إن  عــارف جابــر:  الناشــط  وقــال 
ــد اهلل  ــم عب ــد الرحي ــل عب ــت الطف ــتوطن دهس مس

اجلعبــري )8 ســنوات( فــي شــارع واد احلصــني.

اجلــدار  مقاومــة  هيئــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
واالســتيطان، فــي بيــان، أن املســتوطن الذ بالفــرار 
بعــد أن دهــس الطفــل، الفتــة إلــى أن ســيارة إســعاف 
ــى  ــل إل ــت الطف ــر نقل ــالل األحم ــة اله ــة جلمعي تابع
ــت  ــث وصف ــالج، حي ــي الع ــي لتلق ــفى األهل املستش

الطواقــم الطبيــة إصابتــه باملتوســطة.12

إنتشــال جثامــن 3 مواطنــن مــن داخــل نفــق 
جنــوب قطــاع غــزة

انتشــل مســعفون ومواطنــون، مســاء اليــوم اجلمعــة، 
جثامــني ثالثــة مواطنــني مــن داخــل نفــق أســفل 
ــزة. ــاع غ ــوب قط ــة جن ــطينية املصري ــدود الفلس احل

ثالثــة  جثامــني  إنتشــال  مت  بأنــه  مراســلنا،  وأفــاد 
مواطنــني لقــوا مصرعهــم داخــل نفــق كانــوا يعملــون 
ــوب  ــح جن ــي رف ــدودي ف ــريط احل ــفل الش ــه أس بداخل

ــزة. ــاع غ قط

ــو  ــفى »أب ــى مستش ــني إل ــل اجلثام ــه مت نق ــد أن وأك
ــح.13 ــي رف ــار« ف ــف النج يوس

جباليــا تشــيع جثمــان شــهيدها أحمــد صالــح شــمال 
ع لقطا ا

شــّيعت جماهيــر غفيــرة مــن أبنــاء شــعبنا فــي بلــدة 
ــان  ــة، جثم ــوم اجلمع ــزة، الي ــاع غ ــمال قط ــا ش جبالي
الشــهيد أحمــد مصطفــى صالــح الــذي ارتقــى مســاء 

أمــس برصــاص االحتــالل اإلســرائيلي شــرق البلــدة.

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام املستشــفى 
ــدة  ــط البل ــه وس ــزل ذوي ــى من ــوال إل ــي وص اإلندونيس
ــؤدي  ــل أن ي ــه، قب ــرة علي ــوداع األخي ــرة ال ــاء نظ إللق
املشــيعون صــالة اجلنــازة عليــه فــي مســجد اخللفــاء، 
ومواراتــه الثــرى فــي مقبــرة الشــهداء فــي بلــدة بيــت 

12  جريدة األيام

13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاورة. ــا اجمل الهي

جرائــم  ضــد  الغاضبــة  الهتافــات  املشــيعون  وردد 
ــعبنا  ــاء ش ــق أبن ــة بح ــرائيلي املتواصل ــالل اإلس االحت

ــن. ــات الوط ــة محافظ ــي كاف ف

ــاء  ــهد مس ــا( استش ــح )26 عام ــهيد صال وكان الش
أمــس اخلميــس، وأصيــب العشــرات بينهــم طفــل 
وصفــت حالتــه باخلطــرة خــالل قمــع قــوات االحتــالل 
املســيرة الســلمية التــي تقــام لليــوم الســادس علــى 

ــاع.14 ــرق القط ــدودي ش ــريط احل ــرب الش ــي ق التوال

مصــدري  تعتبــر  وعامليــة  أميركيــة  منظمــة   120
بقتــل  قانونيــا  شــركاء  إلســرائيل  األســلحة 

لفلســطينيني ا

 اعتبــرت 120 منظمــة مــن الواليــات املتحــدة االمريكية 
ــا وفلســطني ودول أخــرى، فــي رســالة مفتوحــة  وأوروب
وجهــت إلــى الــدول األطــراف فــي معاهــدة جتــارة 
ــة ســتطال مــن يصــدر  األســلحة، مــن تبعــات قانوني
ــم  ــرائيل باعتباره ــى إس ــن وإل ــلحة م ــتورد أس أو يس
ــت  ــطينيني، وطالب ــني الفلس ــل املدني ــي قت ــركاء ف ش
ــى  ــني عل ــي اجتاه ــامل ف ــلحة ش ــر أس ــرض حظ بف

ــرائيل. إس

ودعــت الرســالة املفتوحــة التــي نشــرت اليــوم بعــدة 
لغــات »نحــن فــي التحالــف العاملــي للقــادة مــن 
اجملتمــع املدنــي واألوســاط األكادمييــة والفنيــة واإلعــالم 
ــر  ــاب الضمي ــة وأصح ــية والديني ــال والسياس واألعم
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ندعــو الــدول األطــراف فــي 
معاهــدة جتــارة األســلحة )ATT( إلى العمــل بحــزم 
ــمعة  ــيئ الس ــرائيل الس ــتخدام إس ــد الس ــع ح لوض
ارتكبــت  والتــي  العســكرية  واملعــدات  لألســلحة 
بواســطتها انتهــاكات خطيــرة للقانــون اإلنســاني 
الدولــي وحقــوق اإلنســان ضــد املدنيــني الفلســطينيني، 
مطالبــة بفــرض حظــر أســلحة شــامل ثنائــي االجتــاه 

ــرائيل. ــى إس عل

واشــارت الرســالة الــى جرائــم اســرائيل في ربيــع العام 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــت، ق ــا قام ــي عندم احلال
ــي قطــاع  ــني الفلســطينيني العــزل ف مبهاجمــة املدني
ــرقية  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــزة والضف غ

وداخــل إســرائيل.

ــاء  ــوا أثن ــطينيني تعرض ــني الفلس ــت أن املدني واضاف
تظاهرهــم بشــكل ســلمي لالحتجــاج علــى اســتعمار 
ــرة  ــة واألعي ــرة احلي ــار بالذخي ــالق الن ــم، إلط أراضيه
املعدنيــة املغلفــة باملطــاط والقنابــل الصوتيــة والغــاز 

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

606

 المجلد التاسع والعشرين

ــوع. ــيل للدم املس

واعتبــرت الرســالة العــدوان األخيــر بانــه كان العــدوان 
العســكري اإلســرائيلي الرابــع علــى الســكان املدنيــني 
الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة خــالل عقــد مــن 

ــان. الزم

 قالــت الرســالة: علــى مــدار 11 يوًمــا، قُتــل 248 
ــب اآلالف،  ــالً، وأصي ــم 66 طف ــن بينه ــطينًيا، م فلس
وال تــزال اآلثــار املدويــة الســتخدام األســلحة املتفجــرة 
علــى املستشــفيات واملــدارس واألمــن الغذائــي وامليــاه 

ــني. ــى املالي ــر عل ــأوى تؤث ــاء وامل والكهرب

ــي  ــة، الت ــية املمنهج ــى الوحش ــالة إل ــارت الرس وأش
مــن  املاضيــة  الســبعة  العقــود  خــالل  ارتكبــت 
االســتعمار اإلســرائيلي والفصــل العنصــري واالحتــالل 
ــذا  ــالق، وه ــاد واإلغ ــي واالضطه ــر القانون ــي غي احلرب
ــركات  ــات والش ــض احلكوم ــؤ بع ــط تواط ــببه فق س

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

واعتبــرت أن عبــارات اإلدانــة الرمزيــة وحدهــا لــن تضــع 
ــة  ــد ذات الصل ــا للقواع ــاة. »فوفًق ــذه املعان ــداً له ح
مــن معاهــدة جتــارة األســلحة، يقــع علــى عاتــق الــدول 
ــر  ــار غي ــد لالجت ــع ح ــة بوض ــات قانوني ــراف التزام األط
املســؤول واملتواطــئ فــي كثيــر مــن األحيــان باألســلحة 
ــني،  ــن الدولي ــلم واألم ــوض الس ــذي يق ــة ال التقليدي
ــام  ــدد النظ ــة، ويه ــم فظيع ــكاب جرائ ــهل ارت ويس

ــي«. ــي الدول القانون

وأوضحــت الرســالة أنــه مبوجب املــادة 6 )3( مــن معاهدة 
جتــارة األســلحة، »تعهــدت الــدول األطــراف بعــدم اإلذن 
بــأي نقــل لألســلحة التقليديــة إذا كانــت لديهــا علــم 
ــي  ــتخدم ف ــواد ستس ــلحة أو امل ــأن األس ــت اإلذن ب وق
ــانية،  ــد اإلنس ــم ض ــة، واجلرائ ــادة اجلماعي ــكاب اإلب ارت
ــف  ــات جني ــون. اتفاقي ــيمة للقان ــاكات اجلس واالنته
لعــام 1949، او الهجمــات املوجهــة ضــد أهــداف مدنيــة 
ــرب  ــم ح ــة، أو جرائ ــذه الصف ــني به ــني محمي أو مدني
ــة  ــات الدولي ــي االتفاقي ــدد ف ــو احمل ــى النح ــرى عل أخ

التــي هــم طــرف فيهــا«.

ــني 7 و11،  ــه مبوجــب املادت ــي الرســالة »ان كمــا جــاء ف
ــلحة  ــر ألس ــأي تصدي ــماح ب ــدم الس ــد بع ــاك تعه هن
تقليديــة وذخائــر وأجــزاء ومكونــات مــن شــأنها، 
مــن بــني أمــور أخــرى، تقويــض الســالم واألمــن أو 
ــون  ــيمة للقان ــاكات جس ــكاب انته ــتخدامها الرت اس

ــان«. ــوق اإلنس ــون حق ــي وقان ــاني الدول اإلنس

واعتبــرت الرســالة أن صــادرات األســلحة إلــى إســرائيل 

ال تتماشــى مــع هــذه االلتزامــات حيــث أظهــرت 
ــلحة  ــتخدم األس ــا تس ــت أنه ــكل ثاب ــرائيل بش إس
الرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا 
هــو موثــق مــن قبــل عــدد ال يحصــى مــن هيئــات األمم 
املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع املدنــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. كمــا أن الصــادرات العســكرية إلــى إســرائيل 
ــل  ــام الفص ــى نظ ــت عل ــّهلت، وحافظ ــت، وس مكّن
العنصــري الــذي تفرضــه إســرائيل علــى الشــعب 

ــود. ــذ عق ــطيني ككل من الفلس

ــى واردات األســلحة مــن إســرائيل  ونوهــت الرســالة إل
ال تتوافــق كلًيــا مــع االلتزامــات مبوجــب معاهــدة جتــارة 

األســلحة.

واتهمت الرســالة اســرائيل باســتخدام الفلســطينيني 
كحقــل لتجــارب لنجاعة اســلحتها.

وقالــت: تتباهــى املصــادر العســكرية والصناعيــة 
اإلســرائيلية صراحــًة بــأن أســلحتها وتقنياتهــا »أثبتت 
جدارتهــا القتاليــة« وبعبــارة أخــرى، مت اختبارهــا ميدانًيا 
ــن مت  ــخاص الذي ــطينيني »األش ــني الفلس ــى املدني عل
اختبارهــم بشــريًا«. عندمــا تســتورد الــدول األســلحة 
ــي  ــتمرار ف ــى االس ــجعها عل ــا تش ــرائيلية، فإنه اإلس
فــي  واالســتمرار  الفلســطينيني  املدنيــني  قصــف 
ممارســاتها غيــر القانونيــة. ال ينبغــي الســماح ألي 
شــخص - ال إســرائيل وال صانعــي األســلحة فــي الــدول 
األطــراف فــي معاهــدة جتــارة األســلحة - بالتربــح مــن 

ــطينيني. ــني الفلس ــويه املدني ــل أو تش قت

ــي  ــلحة ثنائ ــر أس ــرض حظ ــالة أن ف ــرت الرس  واعتب
ــي،  ــي وأخالق ــزام قانون ــو الت ــرائيل ه ــى إس ــاه عل االجت
ويجــب علــى الــدول األطــراف فــي معاهــدة جتــارة 
األســلحة أن تنهــي علــى الفــور أي عمليــات نقــل 
واألجــزاء  والذخائــر  التقليديــة  لألســلحة  حاليــة 
ــادة 3 أو  ــادة 2 )1( أو امل ــي امل ــا ف ــار إليه ــات املش واملكون
املــادة 4 مــن معاهــدة جتــارة األســلحة إلــى إســرائيل، 
ــن  ــا. م ــتقبلية له ــل مس ــات نق ــر أي عملي وأن حتظ
بالكامــل  ومتتثــل  احملتلــة  الفلســطينية  األراضــي 

اللتزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي.

ــات  ــع عملي ــق جمي ــدول تعلي ــع ال ــن جمي ــت م وطالب
والذخائــر  واملســاعدات  العشــرية  للمعــدات  نقــل 
ــى واردات  ــر عل ــرض احلظ ــم ف ــى يت ــرائيل، حت ــى اس إل

ــرائيل. ــى اس ــن وإل ــلحة م ــادرات االس وص

ــراءات  ــذه اإلج ــاذ ه ــل اتخ ــن فش ــالة م ــذرت الرس وح
حيــث يترتــب علــى ذلــك مســؤولية جســيمة نتيجــة 
ــى،  ــن القتل ــد م ــني، ومزي ــيمة للمدني ــاة اجلس املعان
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ــاء  ــال والنس ــن الرج ــتمر اآلالف م ــث يس ــاة، حي املعان
ــوة  ــية ق ــل وحش ــي حتم ــطينيني ف ــال الفلس واألطف
ــيؤدي  ــذي س ــر ال ــتعمارية، االم ــة اس ــالل محارب احت
إلــى تشــويه ســمعة »ATT« نفســها، ويجعــل الــدول 
ــا  ــر مشــروعة دولًي األطــراف متواطئــة فــي أعمــال غي
ــة أو  ــم دولي ــكاب جرائ ــي ارت ــاعدة ف ــالل املس ــن خ م

ــا. ــض عليه التحري

وأضافــت: ايضــا قــد يــؤدي الفشــل فــي اتخــاذ إجــراء 
ــراد  ــة ألف ــة الفردي ــؤولية اجلنائي ــاج باملس ــى االحتج إل
ــكاب  ــى ارت ــض عل ــاعدة والتحري ــدول للمس ــذه ال ه
ــادة  ــا للم ــانية وفًق ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح جرائ
25 )3( )ج( مــن نظــام رومــا األساســي الدولــي. احملكمــة 

ــة. اجلنائي

ــدة  ــة بعي ــتظل العدال ــول: س ــالة بالق ــت الرس وختم
املنــال مــا دام يُســمح باســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي 
غيــر القانونــي، واالســتعمار االســتيطاني، ونظــام 
ــي  ــع املؤسس ــاد والقم ــري، واالضطه ــل العنص الفص
ــي  ــدول ف ــتمرت ال ــا اس ــطيني، وطامل ــعب الفلس للش
التواطــؤ فــي جرائــم الســلطة القائمــة باالحتــالل مــن 

ــلحة.15 ــار باألس ــالل االجت خ

السبت 2021/9/4

ــاً لسياســة  ــة تصدي ــة احتجاجي ــا: وقف ياف
اإلخــاء والتهجيــر

شــارك العشــرات مــن أهالــي يافــا بعــد ظهــر أمــس، 
فــي وقفــة احتجاجيــة فــي حديقــة الغــزازوة باملدينــة، 
ــاً مــع روضــة عايــش املهــددة باإلخــالء الفــوري  تضامن

مــن منزلهــا.

وجــاءت الدعــوة مــن اللجنــة الشــعبية حلمايــة األرض 
واملســكن فــي يافــا، تصديــاً لسياســات التهجيــر 
ــدار«،  ــركة »عمي ــا ش ــلطات خصوًص ــل الس ــن قب م
ــركات  ــزاب واحل ــف األح ــن مختل ــطاء م ــاركة نش مبش
الفاعلــة علــى الســاحة احملليــة ورئيــس جلنــة املتابعــة، 
محمــد بركــة، والنائــب عــن القائمــة املشــتركة، 

ــحادة. ــو ش ــامي أب س

ــة  ــوراً لصاحب ــت ص ــات حمل ــرون الفت ــع املتظاه ورف
املنــزل املهــدد باإلخــالء، باإلضافــة إلــى شــعارات رافضة 
لسياســة التهجيــر حتــت شــعار »يافــا ضــد سياســة 

ــر«. اإلخــالء والتهجي

ــة  ــل حديق ــت« مقاب ــارع »ييف ــرون ش ــق املتظاه وأغل

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــير. ــة الس ــام حرك ــزازوة أم الغ

وممــا يذكــر أن عايــش تواجــه خطــر الترحيل مــن منزلها 
مــن قبــل شــركة »عميــدار« احلكوميــة، بحجــة انتهــاء 
عقــد اســتئجارها، قبــل نصــف عــام، لتســتلم مطلــع 
ــا 20  ــدة أقصاه ــي م ــزل ف ــالء للمن ــر إخ ــبوع أم األس

يومــاً.

ــر مــن 16 عامــاً،  وتعيــش عايــش فــي املنــزل منــذ أكث
هــي وابنهــا وابنتهــا وأربعــة مــن أحفادهــا.

وتزيــُد مطالبــة الشــركة، بإخــالء املنــزل املتواجــد فــي 
شــارع غــزة باملدينــة، احلمــَل علــى عايــش التــي تعانــي 
مــن أوضــاع صحّيــة واقتصاديــة صعبــة. وبالرغــم مــن 
ــة«. أنهــا كانــت، تُعــدّ وفــق القانــون »مســتأجرة محمّي

هــذا، ويتهــدد اإلخــالء والتهجيــر الســكان العــرب فــي 
ــرض  ــوم بع ــي تق ــدار«، الت ــركة »عمي ــح ش ــا لصال ياف
ــّي  ــزاد علن ــي م ــون ف ــكنها املواطن ــي يس ــازل الت املن
ــدد  ــا يه ــازل، م ــة املن ــاح وتصفي ــق األرب ــدف حتقي به
ــراء  ــن ش ــا م ــدم متكّنه ــة بع ــالت اليافاويّ ــات العائ مئ

ــا.16 ــاء فيه ــوت والبق البي

األحد 2021/9/5 

بينيــت: لــن ألتقــي الرئيــس عبــاس ألنــه قــدم 
ــة  ــة اجلنائي ــرائيل للمحكم ــد اس ــكوى ض ش

الدوليــة

ــت  ــي بيني ــرائيلية نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــدد رئي ج
اجلانــب  مــع  سياســية  محادثــات  إجــراء  رفضــه 
ــات  ــادة جمعي ــال خــالل لقــاء مــع ق الفلســطيني، وق
ــون  ــن يك ــه ل ــم أن ــدة رغ ــات املتح ــي الوالي ــة ف يهودي
اختــراق سياســي مــع الفلســطينيني مــع واليتــه، 
ــع  ــراع م ــص الص ــوات تقل ــاذ خط ــوي اتخ ــه ين إال ان
الفلســطينيني وتخفــف مــن حــدة التوتــر، بحســب مــا 

ــة.  ــاء اجلمع ــال«، مس ــع »وال ــه موق ــل عن نق

وذكــرت بينيــت أنــه لــن يلتقــي بالرئيــس الفلســطيني، 
ــد  ــكوى ض ــدم ش ــه ق ــبب أن ــاس، »بس ــود عب محم

ــة«. ــة الدولي ــة اجلنائي ــي احملكم ــرائيل ف إس

ــا  ــة: أو أنن ــاك ثنائي ــت هن ــا كان ــت »دائم ــع بيني وتاب
نتقــدم نحــو دولــة فلســطينية، أو أننــا ال نفعــل شــيئاً، 
ــن  ــرة م ــاالت كثي ــي مج ــه ف ــد أن ــا أعتق ــح »أن وأوض
املمكــن العمــل علــى تخفيــف حــدة املشــكلة، حتــى 

ــم يكــن فــي اإلمــكان حلهــا اآلن«. ــه ل ــو أن ل

16  جريدة األيام
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وســيركز بينيــت علــى اجملــال االقتصــادي، »أنــا اعتقــد 
ــني  ــى حتس ــادران عل ــرام ق ــاة باحت ــف واحلي أن التوظي
خطــوات  اتخــاذ  علــى  قــادران  الطرفــان  الوضــع، 

لتخفيــف التوتــر، ولتحســني احليــاة«.

وأردف بينيــت وفــق »والــال« أنــه ال يريــد أن يخلــق وهمــا 
عنــد الفلســطينيني حــول أمــر لــن يحــدث، »وعندهــا 
ــذ  ــن نتخ ــلبية، ل ــرات س ــى تأثي ــاط إل ــيؤدي اإلحب س
ــن  ــتوطنات« ول ــم »املس ــن نض ــة، ل ــوات راديكالي خط
ــن  ــوات م ــنتخذ خط ــتيطاني(، س ــاء )االس ــد البن جنم

ــة«.  ــتقرار املنطق ــل اس أج

إســرائيل  إن  بينيــت  قــال  اإليرانــي،  امللــف  وحــول 
والواليــات املتحــدة اتفقنــا علــى تشــكيل طاقــم 
ــي،  أميركــي إســرائيلي مشــترك حــول املوضــوع اإليران
األميركــي  القومــي  األمــن  مستشــاراً  سيرأســه 

واإلســرائيلي. 

وادعــى بينيــت »نحــن نعــارض االتفــاق النــووي، لكننــي 
أفهــم أي تقــف الواليــات املتحــدة فــي املوضــوع«، وتابــع 
ــرى  ــن ن ــوم، نح ــووي كل ي ــاق الن ــة االتف ــدل محارب »ب
ــر،  ــر بكثي ــتراتيجية أكب ــن اس ــداً م ــزءاً واح ــه ج في
اســتراتيجيتنا ال تســتند فقــط إلــى الســؤال إن كانــت 

ــووي أوالً«. ــاق الن ــودة لالتف ــاك ع هن

وهــذه هــي املــرة الرابعــة، هــذا االســبوع، التــي يعلــن 
ــية  ــة سياس ــع عملي ــض دف ــه يرف ــت أن ــا بيني فيه
يســعى  لكنــه  الفلســطينية،  الســلطة  مقابــل 
إلــى دفــع خطــوات تهــدف إلــى تســهيل حيــاة 
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة، وخاصــة الذيــن 

ــرائيل.17  ــي إس ــون ف يعمل

ــة  ــن موج ــذر م ــرائيلية يح ــرطة اإلس ــط بالش ضاب
ــطيني ــل الفلس ــدن الداخ ــي م ــدة ف ــات جدي مواجه

ــة  ــن إمكاني ــرائيلية، م ــرطة اإلس ــط بالش ــذر ضاب ح
ــدة مــن مــدن الداخــل،  ــدالع موجــة مواجهــات جدي ان
ــدوان  ــة الع ــان عملي ــرت إب ــي ج ــك الت ــرار تل ــى غ عل
األخيــر علــى قطــاع غــزة، ونقــل موقــع »والــال« العبــري، 
عــن الضابــط الــذي لــم حتــدد هويتــه، قولــه إن موجــة 
ــت  ــة، وليس ــات قادم ــداث واملواجه ــن األح ــدة م جدي
ســوى مســألة وقــت وأن األمــر متعلــق فقــط بـــ »متــى 
تقــع«، وأن الشــرطة لــن يكــون لديهــا اســتجابة 
فعالــة وســتكون قوتهــا فــي مواجهــة تلــك األعمــال 

ــة.  ــدودة للغاي مح

ولفــت الضابــط إلــى املــرة املقبلــة مــن األحــداث 
ستســتغرق االســتعدادات ملواجهتهــا مــا ال يقــل عــن 

17  جريدة القدس

72 ســاعة للتحضيــر لنشــر قــوات كبيــرة واالســتجابة 
لهــا، وأن ذلــك يرجــع إلــى الوضــع احلالــي بشــأن 

ــة. امليزاني

وقــال إن تلــك االســتعدادات تتطلــب نفــس احلجــم مــن 
الوقــت لتكويــن قــوة كبيــرة حلــرب مفاجئــة بالنســبة 
الشــرطة  ان  إلــى  مشــيراً  اإلســرائيلي،  للجيــش 
اإلســرائيلية ال ميكنهــا أن تتصــرف بطريقــة مماثلــة فــي 

الشــوارع داخــل املــدن التــي تقــع حتــت ســيطرتها.

وأشــار املوقــع، إلــى أن الشــرطة اإلســرائيلية واجهــت 
ــت  ــي كان ــات الت ــع البالغ ــل م ــي التعام ــات ف صعوب
ترددهــا خــالل األحــداث األخيــرة، وكان انتشــارها ضئيــالً 

ــة باحلــوادث التــي جــرت. نســبياً مقارن

بالشــرطة  املســؤول  تصريحــات  املوقــع،  واعتبــر 
ــي رغــم مــرور 4 أشــهر مضــت  اإلســرائيلية بأنهــا تأت
علــى االحــداث األخيــرة وكان انتشــارها ضئيــالً نســبياً 

ــرت. ــي ج ــوادث الت ــة باحل مقارن

بالشــرطة  املســؤول  تصريحــات  املوقــع،  واعتبــر 
ــي رغــم مــرور 4 أشــهر مضــت  اإلســرائيلية بأنهــا تأت
علــى األحــداث األخيــرة والــدروس املســتفادة منهــا.

وتلفــت الشــرطة اإلســرائيلية 153 ألــف مكاملــة فــي 
ــي  ــداث الت ــالل األح ــا خ ــة له ــوارئ التابع ــز الط مراك
جــرت فــي أيــار املاضــي، ومت التعامــل مــع 36500 حالــة 

منهــا.18 

ــمال  ــرق وش ــن ش ــة م ــات حتذيري ــاق بالون إط
ــن  ــان ع ــاس« يبحث ــادي و«حم ــاع العم القط

ــة ــة القطري ــرج للمنح مخ

اســتأنف متظاهــرون ونشــطاء إطــالق بالونــات حتذيريــة 
مــن شــرق وشــمال القطــاع اعتبــاراً مــن ظهــر أمــس 
وحتــى ســاعات املســاء، ردًا علــى مماطلــة االحتــالل فــي 

تخفيــف ورفــع احلصــار املفــروض علــى قطــاع غــزة.

وأكــدت مصــادر متطابقــة أن خمــس مجموعــات 
ــاطها  ــتأنفت نش ــات، اس ــالق البالون ــة بإط متخصص
ــات جتــاه بلــدات  ــاً، وجنحــت بإطــالق مئــات البالون جزئي
الغــالف، وأن معظــم عمليــات اإلطــالق متــت مــن 
مناطــق وســط وجنــوب القطــاع، وشــرق مدينــة غــزة، 

ــاع. ــمال القط ــة لش إضاف

ــرى  ــهداء، وأُخ ــض الش ــوراً لبع ــات ص ــت بالون وحمل
ــة،  ــة والعبري ــة العربي ــعارات باللغ ــا ش ــب عليه كت
حتمــل تهديــدات لالحتــالل، بحــرق غــالف غــزة، وتصعيد 

18  جريدة القدس
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ــار. ــتمر احلص ــال اس ــي ح ــعبية، ف ــات الش الفعالي

وهــدد نشــطاء بتصعيــد عمليــات اإلطــالق، فــي 
ــى القطــاع،  ــاق عل ــق اخلن حــال واصــل االحتــالل تضيي
مؤكديــن أنــه طاملــا اســتمر تشــديد احلصــار، وُمنعــت 
أمــوال املنحــة القطريــة مــن الوصــول لغزة، ستســتمر 
فــي  احلرائــق  وســتتواصل  باالنطــالق،  البالونــات 
الغــالف، خاصــة أن االحتــالل يواصــل التعنــت، ويرفــض 

ــطينية. ــب الفلس ــتجابة للمطال االس

ــات مــازال محــدوداً،  وأوضــح نشــطاء أن إطــالق البالون
بقــدرة ال تتجــاوز 50% مــن عمــل الوحــدات، وأن احتمــال 
ــم  ــال ل ــي ح ــراً، ف ــة كبي ــام املقبل ــي األي ــا ف تصعيده

حتــدث انفراجــة واضحــة فــي احلصــار.

ــات،  ــالق البالون ــة بإط ــات متخصص ــرت مجموع ونش
التواصــل  مواقــع  علــى  فيديــو  ومقاطــع  صــوراً 
إضافــة  للبالونــات،  جتهيــزات  تُظهــر  االجتماعــي، 

لعمليــات إطالقهــا مــن شــرق القطــاع.

ــن  ــواء م ــادت أج ــات، س ــالق البالون ــع إط ــن م وبالتزام
ــزة  ــاع غ ــرقية لقط ــدود الش ــول احل ــى ط ــر عل التوت
ــس  ــان يون ــي خ ــرق محافظت ــة ش ــس، خاص ــة أم ليل
وغــزة، وشــوهدت دبابــات وناقــالت جنــد مصفحــة 
ــوفيم«  ــع »كيس ــن مواق ــة م ــق القريب ــل للمناط تص
موقــع  مــن  القريــب  عــوز«،  و«نحــال  و«صوفــاه«، 
»ملكــة«، وتتمركــز قبالــة مناطــق زراعيــة وســكانية، 
حيــث اتخــذت بعضهــا مواقــع مختلفــة خلــف ســواتر 

ــة. ترابي

ــارة بصــورة  ــل إن ــل إطــالق قناب وشــهدت ســاعات اللي
مكثفــة فــي بعــض املناطــق على طــول خــط التحديد، 
الســيما جنــوب القطــاع، بالتزامــن مــع حتليــق مكثــف 

خملتلــف أنــواع الطائــرات فــي األجــواء.

ــز  ــاط لتمرك ــر نق ــادت نش ــالل أع ــوات االحت ــت ق وكان
ــاع  ــرق قط ــن ش ــة م ــق متفرق ــي مناط ــة ف القناص
ــل  ــات قناب ــر راجم ــرى نش ــا ج ــس، كم ــوم أم ــزة ي غ
ــات  ــن جيب ــى م ــة عل ــوع محمول ــيلة للدم ــاز مس غ
مصفحــة، بالتزامــن مــع قيــام فــرق هندســية بجيــش 

ــة.19 ــرات املراقب ــن كامي ــد م ــب مزي ــالل بنص االحت

19  جريدة األيام

ــه  ــدم منزل ــى ه ــياً عل ــر مقدس ــال يجب االحت
علــى  احتجاجيــة  ووقفــة  ســلوان  فــي 

القســري التهجيــر  سياســات 

أجبــرت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي فــي مدينــة 
القــدس احملتلــة، أمــس، مواطنــاً علــى هــدم منزلــه فــي 
ــة مــن بلــدة ســلوان، جنــوب املســجد  حــي وادي الرباب

ــارك. ــى املب األقص

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن ســلطات االحتــالل 
أجبــرت املقدســي أميــن أبــو هــدوان علــى هــدم منزلــه 
ــدات  ــطة مع ــاً، بواس ــراً مربع ــاحته 50 مت ــغ مس البال
هــدم يدويــة، وذلــك جتنبــاً لتكاليــف الهــدم الباهظــة 

ــالل. ــه االحت ــال هدم ــي ح ف

وأضافــت، إن املنــزل قــدمي ومت توقيــف البنــاء فيــه قبــل 
ــالل  ــلطات االحت ــلمته س ــى أن س ــنوات، إل ــر س عش

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــهر، بحج ــل ش ــدم قب ــر ه أم

ــي  ــن أهال ــرات م ــم العش ــل نظ ــياق مّتص ــي س وف
ســلوان وقفــة فــي حــي العــني، مســاء أمــس، احتجاجاً 
ــوت  ــدم البي ــري وه ــر القس ــات التهجي ــى سياس عل

ــي. ــادرة األراض ومص

ــي  ــي احل ــف ف ــالل املكثّ ــوات االحت ــد ق ــظ تواج ولوح
ــة. ــة االحتجاجي ــع الوقف ــن م بالتزام

وهتــف املشــاركون فــي الوقفــة، شــعارات نصــرة لبلدة 
ســلوان والشــيخ جــراح واملســجد األقصــى، كمــا 
رفعــوا الشــعارات املطالبــة بإيقــاف عمليــات التهجيــر 

وقــرارات هــدم املنــازل.

ــطينية،  ــالم الفلس ــة األع ــالل الوقف ــة خ ــع الفتي ورف
فالحقتهــم شــرطة االحتــالل التــي متركــزت فــي شــارع 

العــني منــذ بدايــة الوقفــة االحتجاجيــة.

ثــم انطلــق املشــاركون ســيراً علــى األقــدام إلــى 
حــي بطــن الهــوى فــي البلــدة، الــذي يتهــدده اإلخــالء 
ــة  ــتيطانية بحج ــات االس ــح اجلمعي ــري لصال القس
منــازل  املقامــة عليهــا  لــألرض  اليهــود  »ملكيــة 
الســكان«، ويخــوض ســكان احلــي منــذ ســنوات 
الصــراع فــي احملاكــم االســرائيلية لتثبيــت حقهــم فــي 
أرضهــم ومنازلهــم، كمــا أقــام األهالــي صــالة املغــرب 

ــي.20 ــي احل ــام ف ــة االعتص ــي خيم ف

20  جريدة األيام
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االحتــالل يفــرج عــن األســير هانــي حللــوح مــن جنــني 
بعــد قضائــه 18 عامــا فــي األســر 

أفرجــت ســلطات االحتــالل االســرائيلي، مســاء اليــوم 
األحــد، عــن أســير مــن جنــني بعــد أن أمضــى 18 عامــاً 

فــي األســر.

ــمور  ــر س ــي جنني منتص ــير ف ــادي األس ــر ن ــر مدي وذك
لـــ »وفــا«، أن ســلطات االحتــالل أفرجــت عــن األســير 
ــز  ــى حاج ــني عل ــة جن ــن مدين ــوح م ــاكر حلل ــي ش هان
ــجن  ــي س ــع ف ــث كان يقب ــني، حي ــرب جن ــالم غ س

ــام 200321 ــذ ع ــل من ــو معتق ــوع، وه جلب

ــدس  ــاء قن ــة وف ــز املعتقل ــالل يحتج ــرى«: االحت ”األس
ــية ــروف قاس ــام« بظ ــفى »رمب مبستش

ــلطات  ــن، إن س ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
داخــل  قنــدس  وفــاء  األســيرة  حتتجــز  االحتــالل 
مستشــفى »رمبــام« بظــروف اعتقاليــة وصحيــة 

ومقلقــة. قاســية 

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان صحفــي اليــوم األحــد، أن 
األســيرة قنــدس نُقلــت مــن قســم حتقيــق »اجللمــة« 
للمستشــفى قبــل يومــني للمــرة الرابعــة علــى 
التوالــي، حيــث تواجــه وضعــاً صحيــاً ونفســياً صعبــاً 
للغايــة، وتشــتكي مــن أوجــاع حــادة فــي الظهــر 
بســبب معاناتهــا مــن الديســك ومــن آالم فــي املعــدة 
ــا  ــت له ــد أُجري ــة، وق ــا منخفض ــبة دمه ــا أن نس كم

ــار. ــة منظ ــوم عملي الي

ولفتــت إلــى أن ســلطات االحتــالل نفــذت سلســلة من 
ــالل  ــدس، وخ ــيرة قن ــق األس ــة بح ــراءات التنكيلي اإلج
ــجانون  ــد الس ــة«، تعم ــق »اجللم ــز حتقي ــا مبرك تواجده
ــتمها،  ــا وش ــي وجهه ــراخ ف ــا والص ــون إهانته واحملقق
ــي  ــة وه ــيئة واإلهان ــة الس ــن املعامل ــلم م ــم تس ول
داخــل املستشــفى، ويحتجزهــا االحتــالل داخــل غرفــة 
ــني،  ــن والرجل ــدة اليدي ــجانني، مقي ــة س ــها ثالث يحرس
ويســمحوا لهــا بالدخــول إلــى احلمــام مــرة واحــدة كل 

ــاعات. 6 س

يذكــر أن األســيرة قنــدس اعتقلــت بتاريــخ 2021/8/31 
ــر  ــى معب ــطينية عل ــي الفلس ــا األراض ــاء مغادرته أثن
جســر )اللنبــي(، وهــي مــن مدينــة جنــني وحتمــل 

ــة.22 ــية األملاني اجلنس

ــدم أو  ــات ه ــدي ألي عملي ــتعدون للتص ــاف: مس عس
ــر ــان األحم ــي اخل ــل ف ترحي

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

22  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــد  ــتيطان ولي ــدار واالس ــؤون اجل ــة ش ــس هيئ ــال رئي ق
ــدم أو  ــات ه ــدي ألي عملي ــتعدون للتص ــاف، »مس عس
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــلطات االحت ــا س ــد تنفذه ــل ق ترحي
فــي قريــة اخلــان األحمــر البدويــة شــرق مدينــة القدس، 

وإعــادة بنائهــا”.

ــا«، »ان  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــاف ف ــاف عس وأض
لقــاءات جتــرى خــالل هــذه الفتــرة مــع رؤســاء مختلــف 
ــة  ــدي ألي ــوب التص ــد وج ــة، لتأكي ــات البدوي التجمع
خطــوات قــد تنفذهــا قــوات االحتــالل بحــق قريــة اخلان 
ــا  ــة العلي ــل احملكم ــرار تأجي ــد ق ــة بع ــر، خاص األحم

ــة”. ــهر إضافي ــتة أش ــالءه لس ــرائيلية إخ اإلس

ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــي ف ــل يأت ــذا التأجي ــح أن »ه وأوض
ضغــط اجملتمــع الدولــي وتأكيــد احملكمــة اجلنائيــة 

ــرب”. ــة ح ــة »جرمي ــل مبثاب ــى أن الترحي ــة عل الدولي

وأشــار إلــى أن حكومــة االحتــالل لديهــا مخطــط 
ــس  ــة، لي ــات البدوي ــل التجمع ــام 1967 لترحي ــذ ع من
فقــط اخلــان األحمــر، وأيضــا ســكان األغــوار والســفوح 
ــص  ــا ترخي ــع فيه ــي مين ــق »ج«، والت ــرقية ومناط الش
أو حتــى  لهــا،  املبانــي، وعمــل مخطــط هيكلــي 
االعتــراف بهــا، إضافــة إلــى منــع ربــط هــذه التجمعات 

ــا. ــدارس فيه ــاء امل ــاء، وبن ــاه والكهرب ــبكات املي بش

وقــال: حاولــت ســلطات االحتــالل اجبــار ســكان اخلــان 
األحمــر علــى املغــادرة بالقــوة، ولكنهــا فشــلت بســبب 
الصمــود األســطوري لهــم، وأيضــا بســبب صــدور قــرار 
ــة  ــه احلكوم ــذر في ــذي ح ــة، ال ــة الدولي ــن اجلنائي م
ــة،  ــدم القري ــر أو ه ــام بتهجي ــن القي ــرائيلية م اإلس
والتجمعــات احمليطــة بهــا فــي املنطقــة التــي تســمى 
)E1(، واعتبــرت ذلــك مبثابــة »جرميــة حــرب«، إضافــة إلى 
اجلهــد الدبلوماســي واملوقــف الدولــي الكبيــر الداعــم 
لبقــاء الفلســطينيني فــي أراضيهــم، وأيضــا املوقــف 
ــي  ــض للتعاط ــهم الراف ــي أنفس ــن االهال ــم م احلاس

ــة. مــع أيــة حلــول، دون البقــاء، واالعتــراف بالقري

ويحيــط بقريــة اخلــان األحمــر عــدد مــن املســتوطنات، 
ــالل  ــتهدفها االحت ــي يس ــي الت ــن األراض ــع ضم وتق
اإلســرائيلي لتنفيــذ مشــروعه االســتيطاني املســمى 

.”E1”

ــان  ــة اخل ــكان قري ــر س ــة تهجي ــذ عملي ــر أن تنفي يذك
األحمــر وهدمهــا، مــن شــأنه التمهيــد إلقامة مشــاريع 
ــا،  ــن محيطه ــة ع ــدس احملتل ــزل الق ــتيطانية تع اس

ــمني.23 ــى قس ــة إل ــة الغربي ــم الضف وتقس

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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حن ولدت »ثائرة« في املعتقل

عمرهــا  مــن  العشــرينات  فــي  شــابة  ســميحة 
ــلطة عليهــا.  ــة مس ــا، وفوهــة البندقي ــدت طفلته ول
اجملنــدة والسالســل كانــوا بانتظارهــا، بــدال مــن أمهــا 

ــة. ــر الزين ــورود ومظاه ــا وال ــقيقاتها وقريباته وش

منتصــف عــام 1981، كان يعقــوب )10 أشــهر( ينتظــر 
ــي  ــابع ف ــهر الس ــي الش ــا ف ــت جنين ــا زال ــا م أخت
أحشــاء والدتــه ســميحة، لكــن جنــود االحتــالل 
انتزعــوا يعقــوب مــن حضنهــا، ووضعــوا األصفــاد فــي 

ــا. يديه

ففــي ليلــة 23 حزيــران 1981، اعتقلــت ســميحة 
حمــدان )20 عامــا آنــذاك(، مــع عــدد مــن أفــراد عائلتهــا 
ــدوا ملركــز  ــت حلــم، واقتي ــة بي مــن بيوتهــم فــي مدين

ــل. ــجن اخللي ــي س ــالل ف ــع لالحت ــق تاب حتقي

ــل،  ــجن اخللي ــي س ــام ف ــتة أي ــميحة س ــتمضي س س
رفضــا  والشــرب،  األكل  عــن  خاللهــا  وســتمتنع 
العتقالهــا، ومطالبــة بإطــالق ســراحها، ألنــه ال عالقــة 

ــالل. ــاءات االحت ــا بادع له

ــق  ــز حتقي ــى مرك ــميحة إل ــتنقل س ــل، س ــد اخللي بع
ــدة  ــاك ع ــتمكث هن ــدس، وس ــي الق ــكوبية« ف »املس

ــاٍس. ــق ق ــع لتحقي ــابيع وتخض أس

ــم اآلن  ــث تقي ــا« حي ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص وف
فــي األردن، قالــت ســميحة: مــاذا ميكــن أن يعتــري أمــا 
ــهرها  ــي ش ــال ف ــا، وحام ــا خلفه ــا رضيع ــت ابن ترك
الســابع، وهــي تنتقــل مــن جيــب عســكري إلــى جيــب، 
ومــن بوســطة إلــى أخــرى، ومــن حتقيــق إلــى حتقيــق؟ 
ــت  ــدت وعش ــي ول ــت الت ــن الكوي ــت م ــت: جئ وتابع
فيهــا، قبــل اعتقالــي بأعــوام قليلــة، أي أننــي مــا زلــت 

ــالل. ــأة االحت ــت وط ــالد حت ــى الب ــرف عل أتع

ــم  ــال معظ ــو اعتق ــوءا ه ــر س ــا زاد األم ــت: م وأضاف
ــار  ــات كب ــاء، وقريب ــي، أقرب ــم زوج ــن فيه ــة مب العائل

ــر. بالعم

والعائلــة، تكتــب احملــررة  وفــي اعتقــال ســميحة 
ــذا  ــف ه ــادر منتص ــا الص ــي كتابه ــاط ف ــة اخلي نادي
ــي  ــطينية: »ف ــة الفلس ــن وزارة الثقاف ــام )2021( ع الع
بدايــات صيــف 1981 هرعنــا الســتقبال الزائــرات، امــرأة 
ــات،  ــي األربعين ــرى ف ــر، أخ ــن العم ــينات م ــي اخلمس ف
ــا  ــا أذهلن ــرينات، م ــي العش ــا ف ــل أعمارن ــابتان مبث وش
أن إحــدى الشــابتني يتقدمهــا بطنهــا الكبيــر وتلهــث 
ــي  ــاعدتها ف ــنادها ومس ــا إلس ــرعت إحدان ــا، أس تعب
الوصــول إلــى الغرفــة التــي أشــارت إليهــا الســجانة، 

جلســت إلــى حافــة أول ســرير قابلهــا، اصطدم رأســها 
بحافــة الســرير الــذي فوقــه، تأملــت بصمــت، فأغلقــت 
عينيهــا تعصرهمــا مــن شــدة الضربــة، عرفنــا أنهــن 
عائلــة واحــدة: ســميحة، حماتهــا، عمــة زوجهــا، 

ــدة”. ــت عروســا جدي ــا زال ــي م ــه الت وأخت

ــي  ــاء ف ــجن النس ــى س ــت إل ــميحة: نقل ــت س وأضاف
ــة واملعــروف باســم »نفــي ترتســا«، ومــا  ــة الرمل مدين
هــي إال أيــام قليلــة حتــى جاءنــي اخملــاض، فنقلــت إلــى 
ــخ 5  ــرة« بتاري ــرة »أمي ــت ثائ ــة، وأجنب مستشــفى الرمل
ــى  ــي إل ــوالدة أعادون ــن ال ــاعة م ــد 48 س آب 1981، وبع

الســجن مجــددا.

ــى  ــت أمتن ــت: كن ــوالدة، قال ــة لل ــل املؤمل ــي التفاصي وف
ــة شــابة، لكنهــا ليســت  ــة أي ــد! مــع أنهــا أمني أال أل

ــروف واألجــواء. ــك الظ ــي تل ــة أحــد ف أمني

ــان يحرســان البــاب مــن اخلــارج، بينمــا  وتابعــت: جندي
تتنــاوب ثــالث مجنــدات علــى مراقبتــي داخــل الغرفــة، 
كنــت خائفــة ومتوتــرة بشــكل كبيــر، وطــوال الــوالدة 
ــة  ــي حال ــت ف ــة كن ــروف طبيعي ــي ظ ــت ف ــي مت الت

ــالحها. ــي بس ــدة قبالت ــو، واجملن صح

”كنــت بحاجــة إلــى أمــي، أختــي، فــي تلــك اللحظــات، 
ال إلــى مجنــدة...«، قالــت ســميحة.

وأضافــت: كل شــيء كان فــوق التصــور والتحمــل فــي 
ــدة فــي  ــا وحي ــت، وأن ــي فــي الكوي ــرة، فأهل ــك الفت تل
فلســطني التــي آتيهــا ألول مــرة، ولــم أكــن قــد بــدأت 
ــي  ــجن! وف ــي الس ــي ف ــالل، وإذ ب ــى االحت ــود عل التع

ــه. ظــرف والدة خــالل أقــل مــن شــهرين بداخل

ــت  ــوالدة طالب ــى ال ــاعة عل ــرور 24 س ــد م ــت: بع وقال
برؤيــة ابنتــي، فأحضــرت لــي الطبيبــة، هــذا إن كانــت 
طبيبــة، فأنــت هنــاك ال تعــرف اجلنــدي مــن الطبيــب، 
أحضــرت لــي فــي عمليــة اســتفزاز وتوتيــر 20 ســريرا 
ــة مــن تكــون  ــي مبعرف ــا وطالبتن ــدوا حديث ألطفــال ول
مــن  عرفتهــا  الســادس.  الســرير  فقلــت:  ابنتــي، 
ــع  ــقيقها الرضي ــبه ش ــبهني وتش ــي تش ــرتها الت بش
ــر،  ــض واألحم ــني األبي ــني اللون ــي، ب ــه خلف ــذي تركت ال
فقامــت الطبيبــة بتفقــد يــد الطفلــة لتجــد مكتوبــا 

ــميحة. ــا: س عليه

ــارج  ــا خ ــرة لذويه ــة ثائ ــليم الطفل ــف تس ــي وص وف
ــش  ــرى أن تعي ــة كب ــاط: »جرمي ــب اخلي ــجن تكت الس
ــى،  ــر إال األنث ــن البش ــرف م ــا ال تع ــن عمره ــنتني م س
ــط  ــا إال القط ــرف منه ــن تع ــم تك ــات ل ــى احليوان حت
ــة  ــر رجــال أو طفل ــم ت ــا، ل ــا تزورن ــادرا م ــت ن ــي كان الت
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طيلــة وجودهــا فــي الســجن، كيــف ســتواجه ضجيــج 
احليــاة؟ ازدحــام الشــوارع، احلافــالت واألضــواء بعــد هــذه 
العتمــة والركــود؟ مــاذا ســتفعل عندمــا تــرى األبــواب 
املفتوحــة؟ تتســاءل احملــررة ناديــة اخليــاط فــي روايتهــا 
ــدان  ــميحة حم ــيرة س ــة األس ــرة( ابن ــة والدة )ثائ لقص

ــام 1981”. ع

وتتابــع اخليــاط عــن تلــك األيــام: أضافــت ثائــرة نكهــة 
جديــدة حلياتنــا، ورمينــا الروتــني اليومــي القاتــل، نتابــع 
ــة  ــبع رغب ــرة لتش ــاءت ثائ ــة، ج ــة بلحظ ــا حلظ منوه
ــدم  ــوب لع ــر القل ــر يفط ــن القه ــا. لك ــة لدين األموم
ــدة  ــات الوال ــن احتياج ــض م ــر بع ــى توفي ــا عل قدرتن
واملولــودة، فــي بدايــة األمــر خصصــوا لهــا كميــة قليلة 
مــن حســاء اخلضــار وبعــد فتــرة وجيــزة أوقفوهــا، لــم 
ــة  ــة أو كمي ــر نوعي ــرث لتغيي ــجن تكت ــن إدارة الس تك
الســجينة  وجبــة  علــى  حتصــل  كانــت  الطعــام، 
العاديــة، فنقــوم باقتطــاع مــا يلــزم المــرأة مرضــع مــن 
وجباتنــا القليلــة والفقيــرة باملــواد الغذائيــة، لضمــان 

ــة. ــة الرضاع ــتمرار عملي اس

ــال،  ــة لألطف ــاب اخملصص ــول األلع ــمح بدخ ــم يس ل
ــفن  ــات، كالس ــب اإلمكاني ــا حس ــا ألعاب ــرع له فنخت
ــرات  ــدى امل ــي إح ــنا، وف ــن مالبس ــى م ــة، ودم الورقي
وجــدت ســميحة صــورة ألبــو عمــار فــي جريــدة عبريــة، 
فألصقتهــا لثائــرة علــى احلائــط، فاعتــادت ثائــرة النظر 
إليهــا، لكــن بعــد أســبوع انتبهــت إليهــا إحــدى 
ــكاء. ــرة للب ــع ثائ ــا دف ــا، م ــت بتمزيقه ــجانات وقام الس

ــهرا،  ــه 28 ش ــا مدت ــي حكم ــرة تقض ــدة ثائ ــت ج كان
بينمــا عمتهــا 23 شــهرا، وهــي التــي ستســتلم ثائــرة 
بعــد خروجهــا، وهــي أقســى اللحظــات علينــا جميعــا، 
فمــا أن اقتربــت ثائــرة مــن بلــوغ العامــني، حتــى بدأنــا 
ــن  ــة م ــا كعك ــا له ــا، فصنعن ــة فراقه ــز حفل بتجهي
املــواد البســيطة املتوفــرة، ومــا خبأنــاه لتلك املناســبة، 
)بســكويت، برتقــال، ســكر(، وأعددناهــا علــى صينيــة 
أخذناهــا خفيــة مــن املطبــخ. كمــا صنعنــا لهــا تاجــا 
ــجن  ــاحة الس ــي س ــا ف ــي وجدناه ــاب الت ــن األعش م
ــرة معنــا فــي  أثنــاء ســاعة الفــورة، وحــني خرجــت ثائ
ــارة  ــا بزي ــا من ــرح أي ــم تف ــليمها، ل ــارة لتس ــر زي آخ
أهلهــا، رغــم انتظارنــا لتلــك الزيــارات، لكــن وداع ثائــرة 

ــا. كان أليم

ــة،  ــارة التالي ــد الزي ــى موع ــا عل ــبوعني كن ــد أس بع
ــرة،  ــا ألول م ــزور أمه ــرة لت ــا ثائ ــتأتي فيه ــي س والت
فجــاءت تبكــي وتقــول: »مامــا بــدي عنــدك«، فأجابتهــا 
ســميحة: »أل مامــا بــرة أحســن مــن هــون، أنــا والبنــات 

ــدك”. ــي عن ــا نيج ــم بدن كله

”جــاء اســمي ضمــن املقــرر اإلفــراج عنهــم فــي صفقة 
التبــادل عــام 1985، لكننــي رفضــت ألنــه لــم يتبــق من 
ــجن  ــت إدارة الس ــد، وطالب ــهر واح ــي إال ش محكوميت

بوضــع اســم أســيرة أخــرى غيــري«، قالــت ســميحة.

وحــول ظروفهــا احلاليــة، قالــت ســميحة: توفــي زوجــي 
عــام 2005، وتوفــي ابنــي الكبيــر يعقــوب العــام املاضي 
ــي  ــى ف ــر عيس ــي الصغي ــع ابن ــش م )2020(، اآلن أعي
عمــان، بنتــي حنــني متزوجــة فــي العقبــة، وثائــرة فــي 
ــات املتحــدة األميركيــة، أمــا والــدي فقــد توفــي  الوالي
ــا  ــام )1982(، كم ــن ع ــل م ــجن بأق ــي الس ــد دخول بع

توفــي والــد زوجــي أيضــا عــام 1982.

وأضافــت: بعــد إطــالق ســراحي أخذونــي مباشــرة إلــى 
اجلســر، حيــث كان اإلبعــاد مباشــرة ينتظرنــي، ســلمني 
الصليــب األحمــر الدولــي للجانــب األردنــي، وفــي 
األردن كان طفــالي يعقــوب وثائــرة فــي انتظــاري، لكــن 
يعقــوب لــم يعرفنــي! فقــد تركتــه وهــو ابــن عشــرة 
ــي  ــه، الت ــي أم ــاد بأنن ــني ليعت ــت عام ــهر، احتج أش

ــنوات24. ــس س ــة خلم ــة إجباري ــد غرب ــه بع ــادت إلي ع

وجتريــف  اعتقــاالت  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــالل 
بالهــدم واخطــارات  واقتحامــات 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم  األحــد،  اليــوم 
ومقدســاتهم وممتلكاتهــم، حيــث أصيــب مواطــن 
واعتقــل 13 آخريــن بينهــم 8 أطفــال، وجرفــت مقبــرة 
الشــهداء فــي القــدس احملتلــة، واقتحــم مســتوطنون 
املســجد األقصــى املبــارك، وقــام آخــرون بنصــب بيــت 

ــمالية. ــوار الش ــي األغ ف

إصابة مواطن شرق غزة

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــاص ق ــزارع برص ــب م أصي
ــزة. ــة غ ــرق مدين ــوب ش جن

وأفــاد مراســلنا، بــأن جنــود االحتــالل املتمركزيــن داخــل 
ــرة  ــوا األعي ــاع أطلق ــرق القط ــكرية ش ــع العس املواق
املعدنيــة املغلفــة باملطــاط صــوب مــزارع أثنــاء عملــه 
ــوب  ــك جن ــر الدي ــة جح ــرق منطق ــه ش ــل أرض داخ

ــروح. ــه بج ــى أصابت ــا أدى إل ــة، م ــرق املدين ش

اعتقال 31 مواطنا بينهم 8 أطفال

اعتقلــت قــوات االحتــالل 13 مواطنــا بينهــم 8 أطفــال 
فــي محافظــات الضفــة الغربيــة.

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فــي محافــة اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل خمســة 
أطفــال مــن بلــدة ســعير، شــرق اخلليــل، وهــم: هشــام 
ــرادات، وموســى  ــاد إبراهيــم ج ــرادات، ورش نعيــم ج
ــر )14  ــن العم ــون م ــم يبلغ ــرادات، وجميعه ــم ج أده
عامــا(، ومحمــد خالــد جــرادات )15 عامــا(، ومــراد 
ــازل  ــت من ــد أن داهم ــا(، بع ــور )15 عام ــحادة املط ش

ــتها. ــم وفتش ذويه

ونصبــت قــوات االحتــالل عــدة حواجــز عســكرية 
ــل، وبلداتهــا، ومخيماتهــا،  ــة اخللي ــى مداخــل مدين عل
وفتشــت مركبــات املواطنــني، ودققــت فــي بطاقاتهــم 

ــخصية. الش

قــوات  اعتقلــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 
االحتــالل الطفلــني ريــان رائــد دالش، ووليــد وائــل 
ــزون  ــم اجلل ــل مخي ــى مدخ ــا( عل ــدات) 13 عام حمي

شــمال البيــرة .

وفــي محافظــة جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
ــرب  ــكري غ ــز عس ــى حاج ــني عل ــرائيلي، مواطن اإلس
حاجــزا  نصبــت  و  هويتهمــا،  تعــرف  لــم  جنــني 
ــت  ــك، وأوقف ــة تعن ــل قري ــد مدخ ــر، عن ــكريا آخ عس
مركبــات املواطنــني وفتشــتها ودققــت فــي البطاقــات 

لراكبيهــا. الشــخصية 

وفــي محافظــة بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، 
ــروج )19  ــد الع ــعيد محم ــاب س ــا: الش ــابني هم ش
عامــا(، مــن بلــدة جناتــه، بعــد أن داهمــت منــزل ذويــه 
وفتشــته، والشــاب أنــس إســماعيل نــواورة )31 عامــا(، 
ــرق  ــمال ش ــكري ش ــر« العس ــز »الكونتين ــى حاج عل

ــاعات ــه لس ــد أن احتجزت ــم، بع ــت حل بي

وفــي محافظــة نابلــس، اعتقلــت طالبــا مــن مدرســة 
ــس،  ــوب نابل ــة، جن ــة اخملتلط ــنب الثانوي ــاوية- الل الس
وهــو حســام مؤيــد عويــس مــن الصــف الســابع 

ــة. ــى املدرس ــه إل ــاء توجه ــي، أثن األساس

وفــي طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن بســام 
ــكان  ــن س ــا( م ــودة )41 عام ــي ع ــد اهلل بن ــد عب أحم
ــكنية  ــه الس ــت خيمت ــد أن داهم ــر، بع ــرأس األحم ال

ــتها. وفتش

جتريــف فــي مقبــرة الشــهداء فــي القــدس 
واخطــارات بافتــاع اشــجار فــي بيــت حلــم

أعمــال  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات  نفــذت 
ــدس  ــة الق ــي مدين ــهداء، ف ــرة الش ــي مقب ــف ف جتري
توراتيــة  حديقــة  إقامــة  أجــل  مــن  احملتلة، وذلــك 

وحديقــة عامــة باملــكان، كمــا أخطــرت قــوات االحتــالل 
أربعــة مواطنــني بتجريــف أرض املزروعــة بأشــجار 

ــم. ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــب ببل العن

وفــي القــدس احملتلــة، نفــذت ســلطات االحتــالل 
ــهداء،  ــرة الش ــي مقب ــف ف ــال جتري ــرائيلي، أعم اإلس
وهــي جــزء مــن مقبــرة اليوســفية فــي مدينــة القــدس 
توراتيــة  حديقــة  إقامــة  أجــل  مــن  احملتلة، وذلــك 

ــكان. ــة بامل ــة عام وحديق

ــرقية  ــة الش ــي اجله ــف ف ــات بالتجري ــرعت اآللي وش
ــرة اليوســفية، والتــي تضــم رفــات شــهداء  مــن املقب

ــي. ــي واألردن ــني العراق ــن اجليش ــطينيني وم فلس

وتأتــي عمليــات التجريــف، بعــد أن اســتجابت احملاكــم 
اإلســرائيلية لطلــب بلديــة االحتــالل فــي القــدس 
ومــا تعــرف بـ«ســلطة الطبيعــة«، باســتئناف أعمــال 

ــفية. ــرة اليوس ــي أرض مقب ــف ف التجري

ــالل،  ــوات االحت وفــي محافظــة بيــت حلــم، أخطــرت ق
أربعــة مواطنــني بتجريــف أرض املزروعــة بأشــجار 
شــرق  شــمال  »القصيــر«  منطقــة  فــي  العنــب 
ــا  ــود ملكيته ــم، تع ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــدة ببل بل
وغســان  نعمــة،  أبــو  حســني  خليــل  للمواطنــني 
ــيلة،  ــازي اعس ــراح، وحج ــني ف ــة، وأم ــو نعم ــني أب حس
بحجــة أنهــا خاضعــة للســيادة االســرائيلية، رغــم أن 

ــا. ــة مبلكيته ــا ثبوتي ــم أوراق بحوزته

مســتوطنون يقتحمــون “االقصــى” وينصبــون 
بيتــا متنقــا فــي األغــوار شــمالية

ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــتوطنا املس ــم 144 مس اقتح
مــن جهــة بــاب املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي 

ــاب السلســلة. ــه، إلــى أن غــادروه مــن ب باحات

نفــذ  الدينيــة،  والشــؤون  االوقــاف  وزارة  وبحســب 
للمســجد  اقتحامــا   23 ومســتوطنوه  االحتــالل 
ــرم. ــطس املنص ــهر آب/ أغس ــالل ش ــارك، خ ــى املب األقص

املســتوطنني  املعبــد«  »جماعــات  حرّضــت  كمــا 
القتحــام املســجد األقصــى، خــالل مــا تســمى بـ«أيــام 
التوبــة« وهــي األيــام العشــرة املمتــدة مــن رأس الســنة 
العبريــة حتــى يــوم الغفــران، حتــت شــعار »اقتحــم وال 

ــكل«. ــل الهي ــي جب ــرطة حتم ــف فالش تخ

ــول  ــتوطنون، وص ــع مس ــل، من ــة اخللي ــي محافظ وف
صهريــج ميــاه شــرب يعــود للمواطــن جهــاد ابراهيــم، 
منطقــة  ســكان  الــى  وصولــه  دون  للحيلولــة 
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بيرين  فــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل.

وفــي األغــوار الشــمالية، نصــب مســتوطنون، خيمــة 
ومنــزال متنقــال علــى أراضــي خربــة املزوقــح، علــى بعــد 

أمتــار مــن معســكر جليــش االحتــالل فــي املنطقــة.25

االثنن 2021/9/6 

مســار  خللــق  يســعى  الرئيــس  اشــتية: 
الشــرعية  إلــى  مســتند  جديــد  سياســي 

الدوليــة

ــذي  ــراك ال ــتية أن احل ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــد رئي أك
يقــوده الرئيــس محمــود عبــاس يأتــي فــي إطــار 
التحضيــر حلالــة جديــدة مــن احلــراك السياســي 
بهــدف إعــادة الوهــج للقضيــة الفلســطينية، ودعــم 
نضــال شــعبنا، ودفــع احلكومــة اإلســرائيلية بــأن تأتــي 
ــة  ــي مقابل ــتية ف ــال اش ــد، وق ــي جدي ــار سياس مبس
خاصــة مــع تلفزيــون فلســطني، مســاء أمــس، »احلــراك 
الــذي يقــوده الرئيــس مــع األشــقاء العــرب بهــدف إلــى 
خلــق حالــة إلنضــاج الظــرف السياســي مبــا يــؤدي إلــى 
ــا ملســار  دفــع الرباعيــة الدوليــة لتأتــي مببــادرات تقودن
ــي مبنــى علــى أســس جديــدة«. وأضــاف: ال  تفاوض
نريــد العــودة إلــى مربــع املفاوضــات الســابق بشــكلها 
الثنائــي مــع اجلانــب اإلســرائيلي، بــل نريــد مفاوضــات 
ــة  ــرعية الدولي ــي والش ــون الدول ــى القان ــة عل مبني

ــة«.  ــة الدولي ــة الرباعي ــت مظل حت

وتابــع: »ننتظــر أن تقــوم اإلدارة األميركيــة بتنفيــذ 
ــالل  ــدن خ ــس باي ــا الرئي ــن عنه ــي أعل ــوات الت اخلط
برنامجــة االنتخابــي، فاحلكومــة اإلســرائيلية حتــت 
االمتحــان، وزيــارة بينيــت األخيــر لواشــنطن لــم تكــن 
ذات نتائــج عظيمــة بالنســبة لــه، كــون الرئيــس 
األميركــي أكــد حــل الدولتــني، وضــرورة احلفــاظ علــى 
ــروا،  ــل األون ــادة متوي ــدس وإع ــي الق ــم ف ــع القائ الوض
وإعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس 
ــع  ــث م ــرى احلدي ــه ج ــتية أن ــح اش ــرقية«، وأوض الش
اإلدارة األميركيــة علــى بنــد أساســي واحــد وهــو 
ــع  ــة م ــا املوقع ــزام باالتفاقي ــرائيل بااللت ــة إس مطالب
اجلانــب الفلســطيني ووقــف الهجمــات علــى شــعبنا، 
ــا  ــن عنه ــي أعل ــاط الت ــذ كل النق ــى تنفي ــة إل إضاف
ــه،  ــاء علي ــة، وبن ــه اإلنتخابي ــدن فــي حملت الرئيــس باي
ــتيطان،  ــف االس ــرائيل بوق ــزام إس ــك إل ــمل ذل سيش
ــدس  ــة الق ــي مدين ــم ف ــع القائ ــى الوض ــاظ عل واحلف
احملتلــة، وإعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي 
ــن اإلدارة  ــب م ــى الطل ــار إل ــرقية، وأش ــدس الش الق

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــياً  ــاً رئاس ــدن بيان ــس باي ــدر الرئي ــة، وأن يص األميركي
ــة  ــر والســلطة الوطني ــه إن منظمــة التحري يقــول في
هــم شــركاء مــع واشــنطن فــي عمليــة الســالم، الفتــاً 
ــة.  ــى اللحظ ــة حت ــر اإلجاب ــا ننتظ ــا زلن ــا م ــى أنن إل

وأشــار إلــى أن الرئيــس محمــود عبــاس يؤكــد انــه ال بــد 
مــن مســار سياســي مســتند إلــى الشــرعية الدوليــة 
ــون الدولــي وقــرارات اللجنــة الرباعيــة الدوليــة،  والقان
منوهــاً أنــه خــالل الشــهر املقبــل ســيكون قــد مضــى 
علــى مؤمتــر مدريــد 30 عامــاً، وبالتالــي اســبانيا حتــاول 
إعــادة صياغــة املؤمتــر مــرة أخــرى دون وضــوح القاعــدة 

التــي سيســتند إليهــا املؤمتــر حتــى هــذه اللحظــة.26

»مشــروع  يســمى  مــا  ترفــض  الرئاســة 
اإلســرائيلي« التســوية 

سلســلة  بعــد  الفلســطينية  الرئاســة  قــررت 
ــي  ــمية ف ــات الرس ــملت اجله ــمية ش ــات رس اجتماع
منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكل اللجــان املكلفــة 
مبتابعــة شــؤون القــدس، ومبشــاركة وزارة اخلارجيــة 
مشــروع  ورفــض  االعتــراف،  عــدم  الفلســطينية، 
»التســوية« اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس احملتلــة. 

ــدس  ــة الق ــي مدين ــعبنا ف ــاء ش ــة أبن ــت الرئاس ودع
احملتلــة، إلــى عــدم التعاطــي مــع مــا يســمى مشــروع 
»التســوية« اإلســرائيلي، ألنــه ميثــل جــزءاً خطيــراً 
ــة  مــن اخملطــط االســتعماري اإلســرائيلي لضــم املدين
املقدســة، والــذي يجــري تنفيــذه حتــت عنــوان »القــدس 

ــرائيل«.  ــدة إلس ــة املوح العاصم

ــا  ــة علي ــف جلن ــيتم تكلي ــه س ــة، أن ــدت الرئاس وأك
ملتابعــة هــذه القضيــة اخلطيــرة، حفاظــاً علــى املوقــف 
ــى  ــة عل ــر املترتب ــع اخملاط ــد، ومن ــطيني املوح الفلس

ــذه.  تنفي

وشــددت علــى أن هــذا املشــروع اخلطيــر ســيؤدي إلــى 
االســتيالء علــى أمــالك املواطنــني الفلســطينيني، التي 
مــن شــأنها تغييــر طابــع املدينــة القانونــي وتركيبتهــا، 

مــا يــؤدي إلــى تهويدهــا.

وحــذرت الرئاســة، مــن أن هــذا املشــروع ســيكون 
ــني،  ــارات املواطن ــى عق ــتيالء عل ــة لالس ــة مقدم مبثاب
بذريعــة مــا يســمى »قانــون أمــالك الغائبــني«، مجــددة 
التأكيــد علــى أن القــدس الشــرقية هــي عاصمــة دولة 
فلســطني األبديــة مبقدســاتها، وترائهــا، وفقــاً لقــرارات 

ــي.27  ــون الدول ــرعية والقان الش

26  جريدة القدس

27  جريدة القدس
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ــة  ــن موج ــذر م ــرائيلية يح ــرطة اإلس ــط بالش ضاب
ــطيني  ــل الفلس ــدن الداخ ــي م ــدة ف ــات جدي مواجه

ــة  ــن إمكاني ــرائيلية، م ــرطة اإلس ــط بالش ــذر ضاب ح
ــي مــدن الداخــل،  ــدة ف ــدالع موجــة مواجهــات جدي ان
ــدوان  ــة الع ــان عملي ــرت إب ــي ج ــك الت ــرار تل ــى غ عل

ــزة.  ــاع غ ــى قط ــر عل األخي

ونقــل موقــع »والــال« العبــري، عــن الضابــط الــذي لــم 
ــداث  ــن األح ــدة م ــة جدي ــه إن موج ــه، قول ــدد هويت حت
ــت  ــألة وق ــوى مس ــت س ــة، وليس ــات القادم واملواجه
وأن األمــر متعلــق فقــط بـــ متــى تقــع«، وأن الشــرطة 
لــن يكــون لديهــا اســتجابة فعالــة وســتكون قوتهــا 

ــة. ــك األعمــال محــدودة للغاي فــي مواجهــة تل

ــداث  ــن األح ــة م ــرة املقبل ــى أن امل ــط إل ــت الضاب ولف
ستســتغرق االســتعدادات ملواجهتهــا مــا ال يقــل عــن 
72 ســاعة للتحضيــر لنشــر قــوات كبيــرة واالســتجابة 
لهــا، وأن ذلــك يرجــع إلــى الوضــع احلالــي بشــأن 

ــة. امليزاني

وقــال إن تلــك االســتعدادات تتطلــب نفــس احلجــم مــن 
الوقــت لتكويــن قــوة كبيــرة حلــرب مفاجئــة بالنســبة 
الشــرطة  أن  إلــى  مشــيراً  اإلســرائيلي،  للجيــش 
اإلســرائيلية ال ميكنهــا أن تتصــرف بطريقــة مماثلــة فــي 

الشــوارع داخــل املــدن التــي تقــع حتــت ســيطرتها.

وأشــار املوقــع، إلــى أن الشــرطة اإلســرائيلية واجهــت 
ــت  ــي كان ــات الت ــع البالغ ــل م ــي التعام ــات ف صعوب
تردهــا خــالل األحــداث األخيــرة، وكان انتشــارها ضئيــالً 

ــة باحلــوادث التــي جــرت. نســبياً مقارن

بالشــرطة  املســؤول  تصريحــات  املوقــع،  واعتبــر 
ــي رغــم مــرور 4 أشــهر مضــت  اإلســرائيلية بأنهــا تأت
علــى االحــداث األخيــرة والــدروس املســتفادة منهــا.

وتلقــت الشــرطة اإلســرائيلية 153 ألــف مكاملــة فــي 
ــي  ــداث الت ــالل األح ــا خ ــة له ــوارئ التابع ــز الط مراك
جــرت فــي أيــار املاضــي، ومت التعامــل مــع 36500 حالــة 

منهــا. 

قنــاة عبريــة: مبــادرة مصرية جديدة الســتئناف 
املفاوضات بن إســرائيل والســلطة

ــن  ــس، ع ــاء أم ــة، مس ــالم عبري ــائل إع ــفت وس كش
ــني  ــات ب ــتئناف املفاوض ــدة الس ــة جدي ــادرة مصري مب

إســرائيل والســلطة الفلســطينية.

وقالت قنــاة »كان« العبريــة: إن »اخملابــرات املصرية تعمل 

ــاح  ــد الفت ــري عب ــس املص ــراف الرئي ــت إش ــاً، حت حالي
السيســي، علــى مبــادرة ســالم جديــدة بالتنســيق مــع 
مســؤولني عــرب وأوروبيــني إلطــالق العملية السياســية 

 بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
مســؤولون  يقــوم  أن  املتوقــع  مــن  إنــه  وأضافــت: 
إســرائيليون وفلســطينيون وأميركيــون وعــرب وأوروبيون 
املبــادرة  ملراجعــة  املقبلــة؛  األيــام  خــالل  بزيــارات، 

 وإبداء التعليقات قبل عرضها رسمياً. 
ــع  ــا م ــن اتصاالته ــتزيد م ــر س ــى أن مص ــارت إل وأش
اجلانبــني اإلســرائيلي والفلســطيني والعناصــر ذات 

 العالقة لضمان جناح املبادرة. 
»فقــرات  املبــادرة  لتلــك  أن  القنــاة  وأوضحــت 
تتعلــق  امليــدان  فــي  للتنفيــذ  وقابلــة  صارمــة 
وهــي:  عليهــا،  املتنــازع  الرئيســية  بالقضايــا 

 القدس والالجئون واألسرى واحلدود واألمن«. 
خــالل  نوقشــت  املبــادرة  تلــك  أن  إلــى  ونوهــت 
عقدهــا  مت  التــي  القاهــرة،  فــي  الثالثيــة  القمــة 
ــس  ــي، والرئي ــس السيس ــني الرئي ــي، ب ــس املاض اخلمي
عبــد  امللــك  األردنــي  والعاهــل  عبــاس،  محمــود 

 اهلل الثاني، إذ مت االتفاق عليها رسمياً. 
ــد  ــوم« ق ــرأي الي ــة »ال ــت صحيف ــياق، كان ــذات الس ب
ــراً مفــاده، أن مصــر جُتهــز إلطــالق مبــادرة  نشــرت تقري
الفلســطينيني  بــني  املفاوضــات  إلحيــاء  جديــدة 
واإلســرائيليني، تتضمــن بنــوداً صارمــة ولقــاءات قريبــة 
ــن  ــم م ــا بدع ــر عمله ــة تُباش ــاً خاص ــرة وجلان مباش
ــرائيل.28 ــى إس ــر عل ــط كبي ــنطن وبضغ ــان وواش عّم

أهالــي عــزون عتمــة يواجهــون االســتيطان 
بالزراعــة

علــى قمــة جبــل فــي قريــة عــزون عتمــة شــرق 
قلقيليــة، يعيــش املواطــن معــني أمــني يونــس )40 
ــم أن  ــه، رغ ــة أرض ــال زراع ــه، مواص ــع عائلت ــا( م عام
االحتــالل قــام بإخطــاره مطلــع األســبوع اجلــاري بوقــف 

ــة. ــة أثري ــا منطق ــم أنه ــا، بزع ــل فيه العم

لــم يأبــه يونــس الــذي يعيــش مــع عائلتــه املكونــة مــن 
ــل  ــالل، وواص ــرار االحت ــة، بق ــه اخلمس ــه وأطفال زوجت
زراعــة أرضــه إميانــا بأحقيتــه فــي األرض لكونهــا 
ــرة  ــت امل ــا ليس ــدا أنه ــي، مؤك ــه األساس ــدر رزق مص
ــام 2009  ــي ع ــل، وف ــف العم ــدده بوق ــي يه ــى الت األول
ــي فيهــا  ــي كان يرب ــالل بهــدم منشــآته الت ــام االحت ق
ــي  ــر عام ــك األم ــهر، وكذل ــاره بش ــد إخط ــاج بع الدج

و2014.  2011

ــت  ــد قام ــرائيلي ق ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س وكان

28  جريدة األيام
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ومنــذ عــام 2006 بســلب ثلــث أراضــي القريــة الواقعــة 
ــري. ــل العنص ــدار الفص ــاء ج ــح بن ــة، لصال ــرق قلقيلي ش

وتعرضــت القريــة إلــى انتهــاكات متعــددة خــالل 
شــهر آب املنصــرم، وإضافــة الــى احلواجــز الثابتــة علــى 
بواباتها الزراعيــة والتــي تقــع علــى طــول مســار جــدار 
الفصــل، مت رصــد إقامــة حاجزيــن آخريــن علــى مدخلها 
الرئيــس، واقتحامهــا، كمــا مت توزيــع 5 اخطــارات لعــدد 

مــن املواطنــني.

مــن جهتــه، قــال املواطــن جهــاد محمــود غرابــة، إنــه 
ــرب  ــة بالق ــالل الليلي ــود االحت ــوالت جن ــن ج ــي م يعان
ــن  ــا م ــوي 40 رأس ــي حت ــة الت ــآته التجاري ــن منش م
الغنــم«، مشــيرا إلــى أن األمــر ال يقــف علــى ذلــك وأنــه 
تســلم هــذا األســبوع وللمــرة الثانيــة إخطــارا بوقــف 
ــا  ــة وقوعه ــة، بحج ــآته التجاري ــدم ملنش ــاء واله البن

ــة. فــي منطقــة أثري

ــة  ــي محافظ ــتيطان ف ــف االس ــؤول مل ــب مس وحس
قلقيليــة محمــد أبــو الشــيخ، تســعى ســلطات 
ــاة«  ــتوطنات »القن ــن مس ــط كل م ــى رب ــالل إل االحت
ــي  ــى أراض ــة عل ــت« اجلاثم ــا«، و«أوراني ــعاره تكف و«ش
ــا  ــكل مجمع ــض لتش ــا البع ــة ببعضه ــزون عتم ع

ــدا. ــتيطانيا واح اس

وشــددا علــى ضــرورة التواصــل الدائــم للمواطنــني مــع 
اجلهــات اخملتصــة إلطالعهــم علــى كل انتهــاك جديــد 
ميــارس بحقهــم، لتوثيقــه وتقــدمي اعتراضــات لوقــف أي 

هــذه املمارســات.

بــدوره، رأى رئيــس مجلــس قــروي عــزون عتمــة مطلــق 
فــارس، أن أكثــر انتهــاكا ميارســه االحتــالل بحــق أبنــاء 
القريــة هــو تلويــث البيئــة، مــن خــالل انســياب ميــاه 
أراضــي  باجتــاه  للمســتوطنات،  الصحــي  الصــرف 

ــود. ــكل مقص ــني بش املواطن

ــني أن هــذا األمــر ســبب نشــر القــوارض واحلشــرات  وب
بكثــرة وهــو مــا ســبب األوبئــة واألمــراض، كمــا يعمــل 
ــى أن  ــة بفعــل تلوثهــا، مشــيرا إل ــى إضعــاف الترب عل
اجمللــس يقــوم بحمــالت رش وتعقيــم بشــكل اســبوعي 
للتقليــل مــن حجــم اآلثــار الســلبية، خاصــة فــي أيــام 

الصيــف احلــارة.

وشــدد فــارس علــى أن هــذه االجــراءات تدفــع باملواطنني 
الــى هجــر القريــة، واالبتعــاد عــن أراضيهــم وحرفتهــم 
ــالل  ــعى االحت ــا يس ــذا م ــة، وه ــي الزراع ــة وه الرئيس

إلــى حتقيقــه، لكنــه لــن ينجــح.

ــان،  ــاد ذوق ــة إي ــي قلقيلي ــياحة ف ــر الس ــح مدي وأوض

ــة  ــهرها خرب ــدة وأش ــار ع ــى آث ــوي عل ــة حتت أن القري
ــة،  ــن القري ــي م ــوب الغرب ــى اجلن ــع إل ــارة«، وتق »النج
ــكل ال  ــا بش ــة به ــي احمليط ــي األراض ــتثمر األهال ويس

ــا. ــا وأثريته ــس بتاريخه مي

ــع  ــى مواق ــيطرة عل ــك س ــالل ال ميل ــع: »إن االحت وتاب
التــراث الثقافــي الواقعــة فــي األراضــي احملتلة، اســتنادا 
إلــى قــرارات دوليــة منهــا اتفاقيــات اليونيســكو 
وجنيــف 1972 واتفاقيــة الهــاي ســنة 1954 والتــي 
ــي  ــراث الثقاف ــع الت ــة مواق ــوب حماي ــى وج ــص عل تن

ــلح”.29 ــزاع املس ــاء الن أثن

ــة األســرى: إدارة الســجون جتــري تنقــالت واســعة  هيئ
فــي صفــوف األســرى

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن إدارة ســجون 
االحتــالل أجــرت تنقــالت كبيــرة فــي صفــوف األســرى 
فــي الســجون، وحولــت عــددا كبيــرا منهــم الــى 
الزنازيــن، كمــا مت حتويــل القياديــني زيــد بسيســو، وأنــس 

ــى حتقيــق اجللمــة. جــرادات إل

وبينــت الهيئــة فــي بيــان مســاء اليــوم االثنــني، أن إدارة 
ســجون االحتــالل امتنعــت مــن توزيــع وجبــات الطعــام 
علــى األســرى فــي العديــد مــن الســجون واملعتقــالت، 
ــن  ــل م ــوع بالكام ــجن جلب ــراغ س ــى إف ــت عل وعمل

االســرى ونقلهــم الــى جهــات غيــر معلومــة.

وأشــارت إلــى أنــه مت توزيــع أســرى قســم )2( فــي 
ســجن جلبــوع، وهــم احملكومــون بالســجن املؤبــد علــى 
ســجون رميــون ونفحــة والنقــب، إضافــة إلــى تســكير 

ــل اإلدارة. ــن قب ــالت م ــجون واملعتق ــل للس كام

ــرار  ــن الف ــوا م ــطينيني، متكن ــرى فلس ــتة أس وكان س
مــن ســجن جلبــوع قــرب بيســان، فجــر اليــوم اإلثنــني، 
ــق نفــق حفــروه داخــل املعتقــل، حســب مــا  عــن طري

ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية.30

”وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي وســائل 
اإلســرائيلية اإلعــالم 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــطس  ــني 29 آب/ اغس ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــى 4 م وحت

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)219( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

اإلخباريــة  املقــاالت  التقريــر جملــة مــن  ويعــرض 
واملقابــالت التلفزيونيــة والتقاريــر املصــّورة التــي حتمــل 

ــطينيني. ــد الفلس ــة ض ــة جلّي ــا وعنصري حتريض

جــاء علــى صحيفــة »معاريــف« مقــال يحــرض علــى 
الرئيــس محمــود عبــاس، حيــث تســاءل كاتــب املقــال 
»حــني صــادق بينيــت علــى اللقــاء لغانتــس مــع ناكــر 
احملرقــة وداعــم اإلرهــاب أبــو مــازن– هــل كان هــذا مــن 
منطلــق أخــذ العــدو العربــي كاره إســرائيل بعــني 
االعتبــار، أم كان جــزءا مــن الثمــن الــذي التــزم بــه أمــام 
ــو مــازن  ــات املتحــدة؟ كل مــن يقــول ان أب رئيــس الوالي
ــع  ــاب م ــم اإلره ــو يدع ــو كاذب. ه ــاب، ه ــارض اإلره يع
مليــار شــيقل كل عــام، حيــث يدفــع األجــور للمخربــني 
القتلــة فــي الســجون اإلســرائيلية، هــذا دعــم واضــح 

لإلرهــاب”.

وجــاء علــى صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« مقــال 
يحــرّض علــى الفلســطينيني والقيــادة الفلســطينية، 
ــي بينيــت ان  ــوزراء نفتال ــا »كان ميكــن لرئيــس ال مدعي
ــام  ــه لقي ــن معارضت ــن ع ــأن يعل ــه ب ــمح لنفس يس
ــي ال  ــتوى السياس ــى املس ــطينية... عل ــة الفلس الدول
يحصــل شــيء. ألن الســلطة جعلــت نفســها ليســت 
ــادرة  ــكل مب ــض ل ــن الرف ــن م ــد عقدي ــة، فبع ذات صل
ســالم، فحتــى بعــد املفاوضــات مــع اوملــرت فــي 
2008 وكــذا بعــد املفاوضــات مــع نتنياهــو فــي 2014، 

ــم”. ــوا برفضه تبجح

االخريــن  الن  بعــد،  مــاذا  هــو  »الســؤال  وتابعــت: 
ينســوا  بــأن  ألنفســهم  يســمحوا  ان  ميكنهــم 
ــا.  ــال ميكنه ــرائيل ف ــا اس ــطينية. ام ــة الفلس القضي
ــرات  ــكان، عش ــى اي م ــوا ال ــن يختف ــطينيون ل الفلس
ــات اآلالف  ــرائيليني، ومئ ــوا اس ــدون ان يصبح اآلالف يري
ــم  ــون ان الض ــني يعرف ــور. ومالي ــي الطاب ــرون ف ينتظ
هــو نهايــة احللــم الصهيونــي. فــي هــذه األثنــاء يوجــد 
ــر جماعــي. هكــذا  ضــم زاحــف، ضــم فــي ظــل تخدي
بحيــث إن إســرائيل الصهيونيــة، القوميــة، اليهوديــة ال 
ميكنهــا وال ينبغــي لهــا ان حتتفــل. فهــي التــي ينبغــي 
ــح،  ــم. صحي ــع القائ ــن الوض ــال ع ــرض بدي ــا أن تع له
ــه  ــة فلســطينية أو االنســحاب ألن ال ميكــن اقامــة دول
ــي  ــان وف ــي لبن ــل ف ــا حص ــى م ــرورة ال ــيؤدي بالض س
ــال.  ــس ح ــم لي ــرى، الض ــة اخ ــن جه ــتان. وم افغانس

ــة”. ــو مصيب ــا ه دميقراطي

»حكــم  عنوانــه،  خبــر  هيــوم«  »يســرائيل  وفــي 
املســتوطنات فــي يهــودا والســامرة كحكــم نتســارمي«، 
يتطــرّق إلــى البنــاء الفلســطيني فــي مناطــق )ج( مــن 
الضفــة الغربيــة وتصاريــح البنــاء التــي منحــت لبنــاء 
بضــع مئــات الوحــدات الســكنية للفلســطينيني فــي 

ــون”. ــوش عتصي ــتوطنات »غ ــع مس ــدود جتم ح

فــي  املســتوطنات  عشــرات  »ســكان  أن  وادعــت 
ــي  ــا يبن ــم، بينم ــون حياته ــامرة يعيش ــودا والس يه
ــة  ــة، وحكوم ــا خانق ــم اطواق ــطينيون حوله الفلس
ــس  ــى غانت ــد التق ــرث... لق ــاطة ال تكت ــرائيل ببس اس
هــذا االســبوع مــع ابــو مــازن، ووعــده مبجموعــة 
ــن  ــة ع ــه أجوب ــب من ــم يطل ــل. ول ــازات، دون مقاب امتي
ــة  ــب اجوب ــم يطل ــه، ول ــي ال يحرج ــني ك ــب اخملرب روات

ــق ج”. ــي املناط ــري ف ــا يج عم

ــي  ــي الت ــة، ه ــذه احلكوم ــدي ه ــي اي ــذا ف ــع: »ه وتاب
ــكل  ــق بش ــذي يخن ــش ال ــف الوح ــا ان توق ــي له ينبغ
ممنهــج املســتوطنات ومحــاور الســير االســرائيلية. 
املســتوطنات  حكــم  فــإن  هــذا،  يحصــل  لــم  اذا 
االســرائيلية فــي الضفــة ســيكون كحكــم نتســارمي. 

ــارمي”. ــع لنتس ــم البش ــاذا كان احلك ــر م ــا نذك وكلن

وفــي »معاريــف« خبــر عنوانــه »ال يحبــون هــذه األرض«، 
ــق التــي نشــبت فــي جبــال القــدس،  يربــط بــني احلرائ
ــاول  ــزة، ويح ــن غ ــق م ــي تطل ــة الت ــات احلارق والبالون
ــاألرض  ــطينيني ب ــة الفلس ــدم ملكي ــة ع ــات نظري إثب
ــا. ــن رعايته ــا ع ــا عوض ــون بحرقه ــم يقوم ــرا ألنه نظ

بعــض  حتتــل  القــدس  جبــال  حرائــق  زالــت  ومــا 
ــذي  ــاب ال ــول ذات اخلط ــدور ح ــا ت ــن، وجميعه العناوي
ــات  ــي الغاب ــران ف ــعال الني ــطينيني بإش ــم الفلس يته
واألحــراش، وتســتخدم النيــران املشــتعلة لفــرض روايــة 
ــاألرض،  ــطينيني ب ــط الفلس ــزع راب ــة تن ــة كاذب تاريخي
ــم. ــة كالمه ــت صح ــل يُثب ــران كدلي ــتخدمون الني ويس

وجــاء فــي املقــال: »اللهيــب الــذي رأينــاه فــي األســابيع 
ــر  ــيء أكث ــى ش ــير ال ــودا يش ــال يه ــي جب ــرة، وف األخي
ــعلو  ــا مش ــعر به ــي يش ــة الت ــة: الغرب ــا وجذري عمق
النيــران فــي الغابــات واحلقــول جتــاه البــالد الــذي يدعون 
كذبــا امللكيــة عليهــا، هــم يثبتــون انهــا ليســت بــالد 
ــن  ــا. فم ــة جتاهه ــم الكامن ــدون غربته ــم ويب محبته
يحبــون بالدهــم حقــا ويشــعرون بانهــا جــزء منهــم ال 
يعملــون علــى إفســادها. ان مــن يفعلــون هــذا ليســوا 
ــكان  ــم س ــوال ه ــى االح ــي اقص ــل ف ــالد، ب ــياد الب اس

فرعيــون أو حتــى اســوأ مــن ذلــك، غــزاة”.

ــني  ــات آالف املواطن ــش مئ ــرائيل يعي ــي اس ــت: »ف وادع
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العــرب اخمللصــني، الذيــن ال يتماهــون مــع االفعــال 
االجراميــة ملشــعلي النــار فــي احلقــول والغابــات، 

وينبغــي االمــل فــي أن يلفظوهــم”.

ــكان(  ــون )م ــة والتلفزي ــث واإلذاع ــة الب ــرت هيئ ونش
ــا  ــرة وحتويله ــا املهج ــة لفت ــة قري ــول قضي ــرا ح تقري
إلــى حــّي ســكني ألثريــاء اليهــود، حيــث تســعى 
ــودة  ــق الع ــلب ح ــتيطانية لس ــرائيلية اس ــات إس جه
ــى  ــاء عل ــادة البن ــالل إع ــن خ ــطينيني م ــن الفلس م
أنقــاض البيــوت، حســب ادعائهــم بهــدف محــو فكــرة 

ــطينيني. ــدان الفلس ــن وج ــودة م ــق الع ح

ــن  ــت« ع ــو »الكنيس ــم عض ــبوك« هاج ــي »فيس وف
ــود  ــس محم ــاء الرئي ــي لق ــلومو كرع ــود« ش »الليك
عبــاس بالوزيــر اإلســرائيلي بينــي غانتــس، وقــال: »بعــد 
ــة  ــة اإلطاح ــس احلكوم ــدرة رئي ــى ق ــد عل ــرور عق م
بالشــأن الفلســطيني مــن احلديــث العــام، يقــوم 
بينيــت وغانتــس بإعادتــه إلــى مركــز املنصــة. كل 
لقــاء كهــذا يعــزز الفلســطينيني بأعــني العالــم أمــام 
إســرائيل، ويعيــد إلــى الطاولــة واخلطــاب الــكاذب 
ــام  ــة أم ــة دميقراطي ــن دول ــدال م ــل ب ــل، واحملُت للُمحت

ــرس”. ــاب ش إره

وفــي »فيســبوك« كتبــت »حركــة ريجافيــم« »يتحــول 
ــدات  ــى بل ــو اآلخــر إل ــر القانونيــني واحــدا تل ــدو غي الب
ثابتــة. خيــم مؤقتــة اســتخدمها البــدو عنــد تنقلهــم 
مــن كان إلــى آخــر، تتحــول إلــى وحــدات وأبنيــة ثابتــة 
ــة. كل  ــي الضف ــى األرض ف ــيطرتهم عل ــن س ــزز م تع
ــي،  ــاد األوروب ــن االحت ــل م ــجيع ومتوي ــدث بتش ــذا يح ه
الــذي ســيصنع كل شــيء إلحبــاط نفــوذ إســرائيل فــي 

ــدان”. املي

وفــي »فيســبوك« كتــب عضــو »الكنيســت« عــن 
ملنــح  مــكان  »ال  شــيكلي،  عميحــاي  »الليكــود« 
ــا  ــة لطامل ــازات اقتصادي ــطينية امتي ــلطة الفلس الس
ــة  ــا لكمي ــني وفق ــور اخملرب ــل أج ــتمرة بتموي ــي مس ه
ــتمرة  ــم او مس ــكبتها أياديه ــي س ــود الت ــاء اليه دم
فــي تربيــة األجيــال الصاعــدة علــى معــاداة الســامية 

ــرائيل”. ــة إس ومحارب

ــة  ــن »الصهيوني ــت« ع ــو »الكنيس ــم عض ــا هاج كم
ــود  ــس محم ــاء الرئي ــر، لق ــن جفي ــار ب ــة« ايتم الديني
عبــاس والوزيــر اإلســرائيلي، »هــم يبصقــون فــي 
وجوهنــا، ميّولــون اإلرهــاب يطلقــون علــى املياديــن 
أســماء قتلــة ومينحــون جائــزة لــكل مــن يقتــل اليهــود 

ــار”. ــم، ع ــب للقائه ــن ذاه ــر األم ووزي

عــن  »الكنيســت«  عضــو  غــرد  »تويتــر«  وفــي 

إن  ســموتريتش  بتســلئيل  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
ــه،  ــاء وعواقب ــأة اللق ــف وط ــت لتخفي ــاوالت بيني »مح
ــن ينجــح فــي إخفــاء احلقيقــة: بعــد مــرور ســنوات  ل
جنــح اليمــني وبجهــود كبــرى فــي دفــن إمكانيــة قيــام 
ــات،  ــة املباحث ــن طاول ــا ع ــطينية وانزله ــة فلس دول
ــة”.31 ــز املنص ــى مرك ــا إل ــت بإعادته ــة بيني ــوم حكوم تق

رفضــا العتقالهــم اإلداري: 6 أســرى يواصلــون إضرابهــم 
عــن الطعام 

يواصــل ســتة أســرى، إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــا العتقالهــم 

اإلداري.

ــان  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ وأف
ــارات  ــق بش ــير راي ــأن األس ــني، ب ــوم اإلثن ــي، الي صحف
ــاس  ــرق طوب ــوب ش ــون جن ــدة طم ــن بل ــا( م )45 عام
ــد  ــا، وق ــذ 16 يوم ــام من ــن الطع ــا ع ــوض إضراب يخ
ــاول  ــن تن ــف ع ــي بالتوق ــة املاض ــوم اجلمع ــذ ي ــدأ من ب
املــاء، وحتتجــزه ســلطات االحتــالل حاليــا داخــل زنازيــن 

ــدو”. ــل »مج معتق

ــي  ــع صح ــر بوض ــارات مي ــير بش ــى أن األس ــارت إل وأش
صعــب، فهــو مبتــور اليديــن منــذ عــام 2002، إضافــة 
الــى ذلــك فقــد خســر مــن وزنــه مــا يقــارب )17( كغــم 

منــذ شــروعه باإلضــراب.

ــارات  ــير بش ــل األس ــد اعتق ــالل ق ــش االحت وكان جي
ــال إداري،  ــر اعتق ــه أم ــدر بحق ــخ 2021/7/23، وص بتاري
ــابق  ــير س ــو أس ــة، وه ــه أي تهم ــه ل ــن دون أن توج م
تعــرض الــى االعتقــال ثــالث مــرات، وكان مجمــوع 
مــا قضــاه داخــل ســجون االحتــالل 8 أعــوام، وهــو أب 

ــاء. ــبعة أبن لس

إضرابهــم  آخــرون  أســرى  خمســة  يواصــل  كمــا 
ــارات،  ــير بش ــب األس ــى جان ــام، إل ــن الطع ــوح ع املفت
ــن دورا  ــا(، م ــفوس )32 عام ــد الفس ــير كاي ــم: األس وه
ــوم الـــ54  ــه للي ــل إضراب ــذي يواص ــل، ال ــوب اخللي جن
علــى التوالــي، واألســير مقــداد القواســمة )24 عامــا( 
مــن اخلليــل، وهــو مضــرب لليــوم 47، واألســير املهندس 
عــالء األعــرج )34 عامــا( مــن طولكــرم، إضرابــه لليــوم 
29، واألســير هشــام أبــو هــواش مــن دورا/ اخلليــل، لليوم 

الـــ21، وشــادي أبــو عكــر لليــوم 13 علــى التوالــي.

ــجون  ــالل وإدارة الس ــة االحت ــة، حكوم ــت الهيئ وحمل
ــني عــن  ــاة االســرى املضرب ــة عــن حي املســؤولية كامل

ــي.32 ــور الصح ــذ بالتده ــام، واآلخ الطع
31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفار
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االحتــالل يســتولي علــى تســجيالت كاميــرات مراقبــة 
فــي بيــت حلم 

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق اس
ــي  ــزل ف ــن من ــة م ــرات مراقب ــجيالت كامي ــى تس عل

مدينــة بيــت حلــم. 

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــل املعطــي فــي  ــم خلي ــزل املواطــن إبراهي داهمــت من
ــتولت  ــم، واس ــت حل ــط بي ــح وس ــل املوال ــة جب منطق
ــه.33 ــة علي ــة املثبت ــرات املراقب ــجيالت كامي ــى تس عل

اإلعــالم اإلســرائيلي: 6 أســرى فلســطينيني يتمكنــون 
مــن الفــرار مــن معتقــل »اجللبــوع”

قالــت وســائل إعــالم إســرائيلية، نقــال عن إدارة ســجون 
ــن  ــوا م ــطينيني، متكن ــرى فلس ــتة أس ــالل، إن س االحت
الفــرار مــن ســجن اجللبــوع قــرب بيســان، فجــر اليــوم 

اإلثنــني.

ــرى  ــإن األس ــرائيلية، ف ــالم اإلس ــائل اإلع ــب وس وبحس
ــل  ــروه داخ ــق حف ــق نف ــن طري ــرار ع ــن الف ــوا م متكن

ــل. املعتق

ــوع،  ــجن اجللب ــن س ــروا م ــن ف ــرى الذي ــت أن األس وادع
هــم: محمــود عبــد اهلل عارضــة )46 عامــا( مــن 
عرابــة، معتقــل منــذ عــام 1996، محكــوم مــدى 
ــة  ــا( مــن عراب احلياة،  محمــد قاســم عارضــة )39 عام
معتقــل منــذ عــام 2002، ومحكــوم مــدى احليــاة، 
ــا  ــر الباش ــن بي ــا( م ــادري )49 عام ــود ق ــوب محم يعق
معتقــل منــذ عــام 2003، ومحكــوم مــدى احليــاة، أيهم 
نايــف كممجــي )35 عامــا( مــن كفــر دان معتقــل منــذ 
ــدي )46  ــا زبي ــاة، وزكري عــام 2006 ومحكــوم مــدى احلي
عامــا( مــن مخيــم جنــني معتقــل منــذ عــام 2019 ومــا 
ــا(  ــات )26 عام ــوب انفيع ــل يعق ــا، ومناض ــزال موقوف ي

ــام 34.2019 ــذ ع ــل من ــد معتق ــن يعب م

الثاثاء 2021/9/7

املنحــة  صــرف  إجــراءات  إجنــاز  العمــادي: 
القطريــة لأســر بالتنســيق مــع األمم املتحــدة

أعلــن الســفير محمــد العمــادي رئيــس اللجنــة 
القطريــة إلعــادة إعمــار غــزة أنــه ُعقــدت خــالل األيــام 
ولقــاءات  اجتماعــات  »سلســلة  املاضيــة  األخيــرة 
مكثفــة مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة بشــأن 
ــزة«. ــاع غ ــي قط ــتقرار ف ــدوء واالس ــة اله ــت حال تثبي

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأوضــح العمــادي فــي بيــان صــدر عــن اللجنــة 
القطريــة أمــس، وتلقــت »األيــام« نســخة عنــه أنــه »مت 
االتفــاق علــى إعــادة فتــح املعابــر بشــكل كامــل أمــام 
احتياجــات القطــاع الرئيســية مــع تقــدمي التســهيالت 
اخملتلفــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد جميــع األطــراف 
علــى اخلــروج مــن الوضــع املتــأزم وتخفيــف حــدة 

ــة«. ــي املنطق ــر ف ــان والتوت االحتق

ــورة  ــاءات املذك ــات واللق ــادي أن االجتماع ــد العم وأك
ــي  ــا ف ــاء عليه ــيتم البن ــة س ــج إيجابي ــت نتائ »حقق
كافــة امللفــات والقضايــا التــي تتعلــق بتحســني 
ظــروف احليــاة لســكان قطــاع غــزة بالتنســيق الكامــل 
ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــدة والس ــع األمم املتح م
ــى أن »هــذه  ــاً إل ــع األطــراف« منوه ــق مــع جمي وبتواف
ــى  ــي الواضــح عل ــر اإليجاب ــج ســيكون لهــا األث النتائ

ــاع«. ــي القط ــي ف ــع املعيش ــني الواق حتس

وأشــار إلــى أنــه مت االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات 
ــة لألســر املتعففــة  املتعلقــة بصــرف املنحــة القطري
فــي قطــاع غــزة باالتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية 
ــرف  ــة الص ــدء بعملي ــيتم الب ــث س ــدة، حي واألمم املتح
بحســب اآلليــة املتفــق عليهــا مــع األمم املتحــدة خــالل 
ــدة  ــتكمال األمم املتح ــد اس ــك بع ــاري وذل ــهر اجل الش
ــرف. ــة الص ــة بعملي ــة املتعلق ــراءات الفني ــة اإلج لكاف

أنــه ســيتم صــرف منحــة موظفــي غــزة  وبــني 
ــام  بالتنســيق مــع الســلطة الفلســطينية خــالل األي

القادمــة وبالتوافــق مــع مختلــف األطــراف.

حتّمــل  علــى  األطــراف  »كافــة  العمــادي  وحــث 
الهــدوء واالســتقرار  مســؤولياتها للحفــاظ علــى 
بهــدف حتســني أوضــاع الســكان الذيــن يعيشــون 
ــة، وكــي تتمكــن  ــة فــي الصعوب ــاً إنســانية غاي ظروف
كذلــك املنظمــات واملؤسســات الدوليــة مــن اســتئناف 
ــار  ــادة اإلعم ــا إع ــا فيه ــة مب ــاريع اخملتلف ــذ املش تنفي
ودعــم القطاعــات اخملتلفــة بغــزة وأهمهــا قطــاع 

الصحــة«.35

القــدس: تشــييع خــاص جلثمــان جنــدي أردنــي 
استشــهد عــام 7691 إلــى املقبــرة اليوســفية

ــدي  ــان جن ــس، جثم ــون، أم ــطينيون وأردني ــيع فلس ش
أردنــي استشــهد خــالل حــرب 1967 الــى مثــواه األخيــر 
باملقبــرة اليوســفية فــي القــدس الشــرقية احملتلــة بعد 

أداء الصــالة عليــه فــي املســجد األقصــى.

ــراد  ــاركة أف ــرة مبش ــي املقب ــان ف ــييع اجلثم ــرى تش وج

35  جريدة األيام
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مــن القــوات املســلحة األردنيــة مبراســم عســكرية فــي 
خطــوة غيــر مســبوقة.

ــى رفــات اجلنــدي بالقــرب مــن حــي  ــور عل وكان مت العث
الشــيخ جــراح، منتصــف الشــهر املاضــي، خــالل 
ــى  ــه عل ــى جانب ــر ال ــث عث ــرائيلية حي ــات إس حفري

ــي. ــش األردن ــة للجي ــوذة تابع ــاعة وخ ــكني وس س

ــرائيلية،  ــة واإلس ــان األردني ــت احلكومت ــاً تواصل والحق
حيــث مت تأكيــد أن اجلنــدي أردنــي استشــهد خــالل حرب 

1967 ولكــن لــم يتــم اإلعــالن رســمياً عــن اســمه.

وجــرت أمــس مراســم عســكرية أردنيــة مت خاللهــا نقل 
رفــات اجلنــدي فــي تابــوت مت وضــع العلــم األردنــي عليه، 

حيــث جــرى نقله إلــى املســجد األقصــى36.

الرئيــس يســتقبل وفــداً مــن منظمــات اجملتمــع 
املدنــي وحقــوق االنســان

ــة  ــي مواجه ــي ف ــف الداخل ــدة الص ــة وح ــد أهمي اك
ــه ــعبنا وقضيت ــة بش ــات احملدق التحدي

- شــدد علــى أهميــة حريــة الــرأي فــي إطــار القوانــني 
ذات العالقــة

ــمح  ــن نس ــة ول ــات العام ــراء االنتخاب ــزون الج - جاه
بــأي محــاوالت لاللتفــاف علــى احلــق الفلســطيني فــي 

ــى القــدس الســيادة عل

ــاس،  ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــتقبل رئي  اس
ــة  ــي مدين ــة ف ــر الرئاس ــاء، مبق ــوم الثالث ــاء الي مس
ــوق  ــي وحق ــع املدن ــات اجملتم ــن منظم ــداً م رام اهلل، وف

ــان. االنس

وأكــد ســيادته، خــالل اللقــاء، علــى اننــا شــركاء 
ــي  ــطيني ف ــعبنا الفلس ــوق ش ــن حق ــاع ع ــي الدف ف
ــة  ــة لتصفي ــه الهادف ــالل ومخططات ــة االحت مواجه

الفلســطينية. القضيــة 

كمــا أكــد الســيد الرئيــس، علــى أهميــة وحــدة الصف 
ــعبنا  ــة بش ــات احملدق ــة التحدي ــي مواجه ــي ف الداخل

وقضيتــه وعلــى اهميــة تصليــب اجلبهــة الداخليــة .

وشــدد ســيادته، علــى أهميــة حريــة الــرأي فــي إطــار 
القوانــني ذات العالقــة، مجــدداً تأكيــده علــى مــا جــاء 
فــي املرســوم الرئاســي رقــم 5 لعــام 2021 بشــأن تعزيز 

احلريــات العامــة.

واكــد الرئيــس، علــى أهميــة االســتمرار فــي التواصــل 

36  جريدة األيام

مــا بــني مؤسســات اجملتمــع املدنــي ومؤسســات الدولــة 
الرســمية، ضمــن اطــار العمــل التكاملــي.

ــورات  ــر التط ــورة اخ ــي ص ــور ف ــس، احلض ــع الرئي ووض
ــأن  ــي او الش ــع السياس ــق بالوض ــا يتعل ــواء فيم س

ــة. الداخلي

ــة  ــى أهمي ــيادته، عل ــد س ــة، أك ــف املصاحل ــي مل وف
تعزيــز األجــواء وتهيئــة املناخــات الدميقراطيــة واحلوارات 
ــأن  ــت ب املعمقــة، مجــددا التأكيــد علــى املوقــف الثاب
ــزام  ــب االلت ــة تتطل ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم تش

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش بق

وأشــار ســيادته، إلــى اننــا جاهــزون إلجــراء االنتخابــات 
ــا  ــة القــدس، وبانن العامــة، وفــي مقدمتهــا فــي مدين
لــن نســمح بــأي محــاوالت لاللتفــاف علــى احلــق 

ــدس. ــى الق ــيادة عل ــي الس ــطيني ف الفلس

الوفــد، فــي مداخالتهــم،  أكــد أعضــاء   بدورهــم 
وقوفهــم مــع القيــادة فــي مواجهــة الضغوطــات 

اخلارجيــة التــي متــس حقــوق شــعبنا الثابتــة.

كمــا جــرى احلديــث حــول احتــرام احلريــات العامــة، ومت 
االتفــاق علــى اســتمرار احلــوار وتبــادل اآلراء، ســواء فيما 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــي واخلارج ــأن الداخل ــق بالش يتعل

ــي.37 ــع املدن ــة واجملتم ــات الدولي املؤسس

األربعاء 2021/9/8  

إسرائيل تستعد لشن حرب ضد غزة

كشــفت مصــادر عبريــة النقــاب، عــن أن القيــادة 
اجلنوبيــة فــي جيــش االحتالل، تســتعد إلمكانية فشــل 
املفاوضــات حــول خطــط حتويــل األمــوال القطريــة إلــى 

غــزة، وتصعيــداً عســكرياً فــي املســتقبل القريــب.

أن  إلــى  العبــري،  اإلخبــاري  »والــال«  موقــع  وأشــار 
إذا لــم تقبــل  بأنهــا  تهديــدات حركــة »حمــاس« 
مطالبهــا فلــن تتــردد فــي رفــع ألســنة اللهــب خــالل 

عيــد رأس الســنة العبريــة.

وقــال مســؤولون كبــار فــي اجليــش للموقــع : إن »اجليش 
مســتعد جلميــع الســيناريوهات، مبــا فــي انــدالع حــرب 

فــي املســتقبل املنظــور«. 

املواجهــات  صعــدت  »حمــاس«  أن  املوقــع  وأضــاف 
علــى طــول جنــود قطــاع غــزة فــي األســابيع األخيــرة 
للتعبيــر عــن معارضتهــا لتحويــل األمــوال مــن قطــر 
ــلطة  ــدة والس ــالل األمم املتح ــن خ ــزة، م ــاع غ ــى قط إل

37  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الفلســطينية، مشــيراً إلــى أن مقتــل جندي إســرائيلي 
فــي القطــاع كان بدايــة التصعيــد الــذي مــا زال 

ــف. ــم يتوق ــتمراً ول مس

ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــم م ــر وبدع ــر ومص ــني أن قط وب
تعمــل على إقنــاع »حمــاس« بالتنــازل والســماح لآللية 
اجلديــدة بالعمــل، وأشــار املوقــع العبــري، إلــى أنــه علــى 
ــاء  ــدأت أنب ــرة، ب ــاعات األخي ــي الس ــه ف ــن أن ــم م الرغ
ــول  ــطينية ح ــالم الفلس ــائل اإلع ــي وس ــور ف بالظه
ــرائيل  ــر وإس ــر ومص ــني قط ــه ب ــل إلي ــاق مت التوص اتف
حــول مخطــط جديــد لتحويــل األمــوال، إال أن القيــادة 
ــيكون  ــه س ــاً بأن ــي انطباع ــش ال تعط ــة للجي اجلنوبي
هنــاك ســالم علــى طــول احلــدود فــي األســابيع املقبلة، 
ــدالع قتــال ضــد »حمــاس« إلــى  وتســتعد الحتمــال ان

درجــة االنحــدار إلــى حملــة واســعة.

قــوات  بنشــر  قــام  اجليــش  أن  »والــال«  وأوضــح 
ــت  ــزة، ونصب ــن غ ــدود م ــول احل ــى ط ــة، عل احتياطي
ــالال  ــة، ت ــادة اجلنوبي ــة للقي ــية التابع ــه الهندس قوات
ــت  ــي الوق ــا مت ف ــي، بينم ــبوع املاض ــراب األس ــن الت م
نفســه وضــع عناصــر حمايــة للجنــود، ومت جتديــد أوامــر 
ــب،  ــة تأه ــي حال ــاط ف ــوات االحتي ــع ق ــة، ووض املعرك

ــتوطنات.38  ــول املس ــدود وح ــول احل ــى ط عل

مخــاوف فلســطينية مــن إقــدام إســرائيل 
علــى اغتيــال 6 أســرى

تســيطر حالــة مــن اخلــوف والقلــق علــى عائــالت ســتة 
ــجن  ــن س ــهم م ــرروا أنفس ــطينيني ح ــرى فلس أس
إســرائيلي خشــية تعــرض حياتهــم للخطــر فــي ظــل 

مطــاردة األمــن اإلســرائيلي لهــم.

واتهمــت عائــالت األســرى الفلســطينيني الســتة 
لفظيــاً  بتهديدهــا  إســرائيليني  مخابــرات  ضبــاط 
الســجن  مــن  الفاريــن  ابنائهــم  بتســليم  إمــا 
ــيتم  ــم وإال س ــن وجوده ــى أماك ــة عل ــدم التغطي وع

جســدياً. تصفيتهــم 

ــود  ــار محم ــير الف ــقيق األس ــة ش ــول رداد عارض ويق
عارضــة مــن بلــدة »عرابــة« جنوب جنــني »شــينخوا« إن 
العائــالت تخشــى فعليــاً علــى حيــاة أبنائهــم وأن يتــم 
ــوات  ــل ق ــن قب ــتمرة م ــاردة املس ــاء املط ــم أثن اغتياله

ــرائيلية. ــن اإلس األم

ــوم  ــتطع الن ــم يس ــه ل ــال ان ــذي ق ــة ال ــاف عارض وأض
اغتيــال  عمليــة  أن  املاضيــة  قبــل  الليلــة  طيلــة 
ــرائيل  ــى إس ــتعبدة عل ــت مس ــتة ليس ــرى الس األس

38  جريدة القدس

التــي اســتنفرت كافــة قواتهــا البريــة واجلويــة بهــدف 
ــن.  ــرى الفاري ــن األس ــة ع ــى معلوم ــول إل الوص

ــعادة  ــني الس ــا ب ــه م ــدأ وج ــذي ب ــة ال ــر عارض وذك
ــى  ــوف عل ــه واخل ــزاع حريت ــن انت ــقيقة م ــن ش لتمك
ــات  ــل حيثي ــكل متواص ــع بش ــة تتاب ــه أن العائل حيات
األمــر، داعيــاً كافــة اجلهــات إلــى حمايــة األســرى 

الســتة واحلفــاظ عليهــم.

ــى  ــالمي عل ــاد اإلس ــة اجله ــذرت حرك ــا ح ــن جانبه م
ــش  ــد البط ــي خال ــا السياس ــو مكتبه ــان عض لس
ــن  ــس األول م ــزة أم ــط غ ــت وس ــرة نظم ــالل تظاه خ
إقــدام إســرائيل علــى اغتيــال األســرى الســتة، مهــدداً 

ــك. ــت بذل ــال قام ــال« ح ــن غ ــع »ثم ــا بدف إياه

ــذ  ــرائيلية من ــن اإلس ــوات األم ــل ق ــك تواص ــوازاة ذل مب
ســاعات صبــاح أمــس األول حتــى اآلن عمليــات البحــث 
ــرى  ــط ق ــي محي ــق ف ــيط الدقي ــش والتمش والتفتي
ــول  ــي احلص ــالً ف ــني أم ــي جن ــطينية ف ــدات فلس وبل
ــة  ــادر أمني ــادت مص ــا أف ــب م ــة، بحس ــى معلوم عل

ــينخوا«. ــة »ش ــة وكال ومحلي

ــززة  ــرائيلي مع ــش اإلس ــوات اجلي ــادر أن ق ــرت املص وذك
ــن  ــت أماك ــية داهم ــود وكالب بوليس ــل جن ــات نق بآلي
مهجــورة وكرفانــات شــرق املدينــة، كمــا أجــرت عمليات 
واســعة فــي األراضــي الزراعيــة وســط انتشــار واســع 

للحواجــز العســكرية.

ــال  ــة »كان« إن أعم ــرائيلية العام ــة اإلس ــال اإلذاع وق
البحــث عــن الســجناء مســتمرة دون هــوادة، مشــيرة 
ــت  ــجن وثق ــة للس ــة التابع ــرات املراقب ــى أن كامي إل
يتابعــوا  لــم  الســجانني  أن  غيــر  الفــرار  عمليــة 

ــي. ــت الفعل ــي الوق ــرات ف الكامي

تفحــص  الســجون  مصلحــة  أن  اإلذاعــة  وأفــادت 
شــبهات حــول احتماليــة نــوم احلارســة التــي تواجــدت 
ــا  ــرج منه ــي خ ــة الت ــرب الفوه ــة ق ــرج املراقب ــي ب ف

ــتة.  الس

ــات،  ــاط املعلوم ــن نق ــرات م ــا العش ــاف: »فحصن وأض
ــاك أي  ــس هن ــة، لي ــام العملياتي ــرات امله ــا عش نفذت
ــرائيلي  ــؤول اإلس ــح املس ــاردة«، وأوض ــي املط ــدم ف تق
»لتكــون  الصبــر  املزيــد مــن  تتطلــب  املســألة  أن 
صــورة واضحــة«، مضيفــاً أن فرضيــة عبــور املعتقلــني 

ــاً. ــزة أيض ــل غ ــط، ب ــمل األردن فق ــدود، ال تش للح

وقــال الضابــط إن »الشــرطة اإلســرائيلية مســتعدة ال 
ــر  ــات فــي وقــت قصي ــزال قــوات خاصــة مــن املروحي ت
فــي أي وقــت داخــل اســرائيل«، مشــيراً إلــى أنــه حــال 
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ــم  ــض عليه ــالل القب ــن خ ــع الفاري ــكاك م ــدث احت ح
ــاً صعبــاً«. فســيكون ذلــك »حدث

الشــرطة  فــي  كبيــر  ضابــط  قــال  جهتــه،  مــن 
يحــاول  أن  احتمــال  إنــه ال يســتبعد  اإلســرائيلية، 

غــزة. إلــى قطــاع  الوصــول  الفاريــن،  األســرى 

ونقــل موقــع »والــال« االخبــاري العبــري، عــن الضابــط 
قولــه، إن جميــع اخليــارات مطروحــة علــى الطاولــة مبــا 

فيهــا إمكانيــة محاولــة وصولهــم للقطــاع.

األول،  أمــس  نشــر  قــد  اإلســرائيلي  اجليــش  وكان 
مبســاعدة الشــرطة العســكرية، حواجــز فــي محيــط 
مناطــق قريبــة مــن غــزة خشــية مــن إمكانيــة وصــول 
ــول  ــة الدخ ــق ومحاول ــك املناط ــتة، لتل ــرى الس األس

ــاع. للقط

»يديعــوت  صحيفــة  قالــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
أحرونــوت« العبريــة، علــى موقعهــا اإللكترونــي، إن 
قــوات االحتــالل عثــرت فــي قريــة الناعــورة علــى مالبس 
يشــتبه أن تكــون لألســرى الســتة، مضيفــة: علــى مــا 
ــي  ــتمروا ف ــة واس ــي القري ــرى ف ــتحم األس ــدو اس يب

ــم«. طريقه

وتابعــت: »تواصــل الشــرطة اإلســرائيلية مداهمــة 
املنــازل في قريــة الناعــورة وتواصــل مصــادرة الكاميرات 
للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول األســرى«.

وكانــت قــوات معــززة مــن الشــرطة اإلســرائيلية 
والوحــدات اخلاصــة التابعــة لهــا وجهــاز األمــن العــام 
»الشــاباك«، قــد شــاركت منــذ ســاعات الصبــاح أمــس 
الباكــر، بحملــة تفتيــش واســعة فــي قريتــي الناعــورة 
وطمــرة الزعبيــة مبنطقــة مــرج ابــن عامــر، بحثــاً عــن 

ــتة. ــرى الس األس

ــبان  ــل 3 ش ــالل اعتق ــة أن االحت ــادر محلي ــال مص وق
فلســطينيني مــن بلــدة الناعــورة فــي الداخــل احملتــل، 
ــاد  ــات البحــث عــن األســرى، فيمــا أف فــي إطــار عملي
شــهود عيــان بــأن قــوات كبيــرة من الشــرطة انتشــرت 
ــات  ــث والتفتيش ــال البح ــل أعم ــة وتواص ــي املنطق ف

ــة.  ــق عام ــاجد ومراف ــت مس ــي طال الت

اإلعــالم  وســائل  أوردهــا  التــي  التقاريــر  وتشــير 
اإلســرائيلية أمــس، حــول األســرى الســتة الذيــن 
نفــذوا عمليــة الهــروب الناجحــة مــن ســجن اجللبــوع، 
ــرائيليةن  ــة اإلس ــزة األمني ــن األجه ــال ع ــا نق وجميعه
ــود  ــكان وج ــول م ــن ح ــدم تيق ــارب وع ــود تض ــى وج إل

ــرى. األس

التــي نشــرها موقــع  فبينمــا أشــارت التقديــرات 
ــدود،  ــازوا احل ــم يجت ــرى ل ــى أن األس ــس، إل ــال«، أم »وال
تقــول التقديــرات التــي نشــرها موقــع »هآرتــس« أيضاً، 
أن عــدداص مــن األســرى غــادروا مناطــق اخلــط األخضــر 
عبــر ســيارات انتظرتهــم، واحتمــال كبيــر أنهــم فــروا 

ــى األردن. إل

كمــا تشــير التقديــرات امليدانيــة ألجهــزة األمــن 
ــرى  ــى أن األس ــال«، إل ــع »وال ــا موق ــرائيلية أورده اإلس
ــة  ــة الغربي ــى الضف ــلل إل ــن التس ــوا م ــم يتمكن »ل
ومــا زالــوا فــي األراضــي اإلســرائيلية، علــى حــد تعبيــر 

ــوط.  ــر بوحب ــع، أمي ــي املوق ــكري ف ــل العس املمحل

ومــع ذلــك، ال يوجــد أي دليــل لــدى اجليــش اإلســرائيلي 
ــم  ــرى، رغ ــود األس ــكان وج ــول م ــة ح ــزة األمني واألجه
ــد  ــرى ق ــأن األس ــرطة ب ــاز الش ــدى جه ــة ل الفرضي
انقســموا إلــى مجموعتــني وأن »بعضهــم عبــروا اخلــط 
ــم،  ــت تنتظره ــي كان ــات الت ــاعدة املركب ــر مبس األخض
ومــن املرجــح أنهــم فــروا إلــى األردن وال مؤشــرات علــى 

ذلــك لــدى اجليــش واألجهــزة األمنيــة«.

وشــددت »هآرتــس« علــى أن »طــرف خيــط إلــى اآلن عند 
األجهــزة األمنيــة«، ونقلتــت الصحيفــة عــن مســؤول 
ــاك  ــو اإلمس ــمى ه ــدف األس ــرطة أن »اله ــي الش ف
بالفاريــن الســتة، لكــن يجــب القــول أن األمــر يحتــاج 

ــر«ز ــر مــن الصب ــى الكثي إل

ــرائيلية  ــة اإلس ــزة األمني ــس« أن األجه ــرت »هآرت وذك
ــن،  اســتجوبت العشــرات مــن األســرى واألســرى احملرري
ومــع مــرور الوقــت، يتحــول ثقــل التحقيــق إلــى احملــور 
االســتخباراتي، الــذي يقــع بشــكل أســاس ضمــن 

ــاباك«. ــؤولية الش ــاق مس نط

وصــرح مســؤول كبيــر فــي الشــرطة اإلســرائيلية 
ــع كل  ــل م ــاز »يتعام ــأن اجله ــس« ب ــة »هآرت لصحيف
معلومــة ويقلــب كل حجــر«، غيــر أن »جميــع أجتاهــات 
ــى أي  ــؤد إل ــم ت ــس األول، ل ــا أم ــق مت فحصه التحقي

ــج«.  نتائ

ــن  ــزة األم ــى أن أجه ــة، إل ــة العبري ــت الصحيف ولفت
ــو  ــورة ه ــل خط ــال األق ــرى أن »االحتم ــرائيلية ت اإلس
فــرار األســرى إلــى الضفــة الغربيــة، بســبب الســيطرة 
اإلســرائيلية علــى املنطقــة وبعــد املســافة عــن 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــرائيلية، وم ــكنية اإلس ــات الس التجمع
ــى  ــتؤدي عل ــني س ــة جن ــي منطق ــة ف ــذ عملي تنفي

ــن«. ــوات األم ــع ق ــف م ــتباك عني ــى اش ــح إل األرج

ونقلــت »هآرتــس« عــن مســؤولني فــي الشــرطة 
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ــث  ــاردة والبح ــات املط ــل عملي ــأن تتواص ــم ب تقديراته
عــن األســرى إلــى مــا بعــد عيــد العــرش الــذي ينتهــي 

ــر«. ــل تقدي ــى أق ــاري »عل ــول اجل ــي 27 أيل ف

وذكــر موقــع »والــال« أن اجليــش اإلســرائيلي عــزز قواتــه 
ــى  ــة وعل ــى احلــدود اإلســرائيلية – األردني املتمركــزة عل
ــان  خــط التمــاس احلــدودي شــمالي إســرائيل مــع لبن
وســورية، وأقــام صبــاح أمــس، 89 حاجــزاً فــي منطقــة 

ــل. الشــمال بالداخ

وبحســب املوقــع، تواصــل الوحــدة القطريــة للتحقيــق 
مــع الســجانني التابعــة لوحــدة الهــاف »433«، جمــع 
ــي أن  ــتباه ف ــجن، لالش ــي الس ــن موظف ــهادات م الش
االســرى تلقــوا مســاعدة مــن الســجانني أو موظفــي 

الســجن ســاهمت فــي هروبهــم.

وأشــارت »هآرتــس« إلــى أن الفرضيــة التــي تقــود عمــل 
ــاز،  ــام للجه ــش الع ــات املفت الشــرطة، مبوجــب تعليم
ــذ  ــيحاولون تنفي ــرى س ــي أن األس ــبتاي، ه ــوب ش يعق
ــة  ــي 720 دوي ــرطة حوال ــرت الش ــه نش ــة، وعلي عملي

فــي جميــع أنحــاء إســرائيل. 39

ــف  ــدة الص ــة وح ــى أهمي ــد عل ــس يؤك الرئي
ــرأي  ــة ال ــة حري ــى أهمي ــدد عل ــي ويش الداخل

ــن ــار القوان ــي إط ف

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، مســاء أمــس، مبقــر 
ــات  ــن منظم ــداً م ــة رام اهلل، وف ــي مدين ــة ف الرئاس

ــان. ــوق اإلنس ــي وحق ــع املدن اجملتم

وأكــد الرئيــس خــالل اللقــاء، علــى أننــا شــركاء 
ــي  ــطيني ف ــعبنا الفلس ــوق ش ــن حق ــاع ع ــي الدف ف
ــة  ــة لتصفي ــه الهادف ــالل ومخططات ــة االحت مواجه

الفلســطينية. القضيــة 

كمــا أكــد علــى أهميــة وحــدة الصــف الداخلــي فــي 
مواجهــة التحديــات احملدقــة بشــعبنا وقضيتــه وعلــى 

أهميــة تصليــب اجلبهــة الداخليــة.

ــار  ــي إط ــرأي ف ــة ال ــة حري ــى أهمي ــس عل ــدد الرئي وش
القوانــني ذات العالقــة، مجــدداً تأكيــده علــى مــا جــاء 
فــي املرســوم الرئاســي رقــم 5 لعــام 2021 بشــأن تعزيز 

احلريــات العامــة.

ــني  ــل ب ــي التواص ــتمرار ف ــة االس ــى أهمي ــد عل وأك
الدولــة  ومؤسســات  املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات 

التكاملــي. العمــل  الرســمية، ضمــن إطــار 
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ــورات  ــر التط ــورة آخ ــي ص ــور ف ــس، احلض ــع الرئي ووض
ــأن  ــي أو الش ــع السياس ــق بالوض ــا يتعل ــواء فيم س

ــة. الداخلي

ــة  ــى أهمي ــس عل ــد الرئي ــة، أك ــف املصاحل ــي مل وف
تعزيــز األجــواء وتهيئــة املناخــات الدميقراطيــة واحلوارات 
ــأن  ــت ب املعمقــة، مجــددا التأكيــد علــى املوقــف الثاب
ــزام  ــب االلت ــة تتطل ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم تش

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش بق

ــات  ــا جاهــزون إلجــراء االنتخاب ــى أنن وأشــار الرئيــس إل
ــا  ــة القــدس، وبأنن العامــة، وفــي مقدمتهــا فــي مدين
لــن نســمح بــأي محــاوالت لاللتفــاف علــى احلــق 

 الفلسطيني في السيادة على القدس. 
فــي مداخالتهــم،  الوفــد،  أعضــاء  أكــد  بدورهــم، 
وقوفهــم مــع القيــادة فــي مواجهــة الضغوطــات 

اخلارجيــة التــي متــس حقــوق شــعبنا الثابتــة.

كمــا جــرى احلديــث حــول احتــرام احلريــات العامــة، ومت 
االتفــاق علــى اســتمرار احلــوار وتبــادل اآلراء، ســواء فيما 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــي واخلارج ــأن الداخل ــق بالش يتعل

ــي.40 ــع املدن ــة واجملتم ــات الدولي املؤسس

االحتــال يقمــع فعاليــة ضــد االســتيطان 
قــرب يطــا اقتحــام جديــد لـ«األقصــى«، وإغاق 

»اإلبراهيمــي«

ــة  ــس، نتيج ــاق، أم ــني باالختن ــرات املواطن ــب عش أصي
ــه  ــذي أطلقت ــوع، ال ــيل للدم ــاز املس ــاق الغ استنش
قــوات االحتــالل خــالل قمعهــا فعاليــة، إلقامــة خيمــة 
اعتصــام فــي قريــة التوانــة جنــوب شــرقي يطــا 
جنــوب اخلليــل، احتجاجــا علــى التوســع االســتيطاني 
ــداء علــى ممتلــكات املواطنــني، ونظمتهــا هيئــة  واالعت
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، وجلــان احلمايــة والصمــود، 

وإقليــم حركــة فتــح فــي يطــا.

وذكــر راتــب اجلبــور منســق جلــان مقاومــة اجلــدار 
االحتــالل  قــوات  إن  اخلليــل،  جنــوب  واالســتيطان 
أطلقــت الغــاز املســيل للدمــوع وقنابــل الصــوت 
ــرب  ــدت بالض ــة، واعت ــي الفعالي ــاركني ف ــى املش عل
علــى الصحافيــني، ورئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار 

وليــد عســاف. واالســتيطان 

كمــا احتجــزت قــوات االحتــالل عــددا مــن الصحافيــني 
والنشــطاء، عــرف منهــم الصحافــي مصعــب شــاور، 
الهذالــني،  ومحمــد  الهذالــني،  ســليمان  واملســن 
باإلضافــة الــى متضامنــني أجانــب، أفــرج عنهــم بعــد 

40  جريدة األيام
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ــم. ــن احتجازه ــاعة م س

ــة  ــي الفعالي ــاركني ف ــالل املش ــوات االحت ــت ق ومنع
ــة،  ــرق التوان ــرة ش ــة احلم ــى منطق ــول إل ــن الوص م
حيــث يحــاول مســتوطنو »ماعــون« و«حافــات ماعــون«، 
املواطنــني  وأراضــي  للميــاه  بئــر  علــى  الســيطرة 
ميارســون  أنهــم  كمــا  املنطقــة،  فــي  الزراعيــة 
اعتــداءات يوميــة بحــق املواطنــني كحــرق للمزروعــات، 
وتقطيــع لألشــجار، ومنعهــم مــن الوصــول الــى 
أراضيهــم، متهيــدا للســيطرة عليهــا لصالــح التوســع 

االســتيطاني.

وفــي اخلليــل، أغلقــت ســلطات االحتــالل، جميــع 
أروقــة وســاحات احلــرم اإلبراهيمــي فــي املدينــة، أمــام 
املصلــني؛ بحجــة تأمــني احتفــال املســتوطنني بـ«عيــد 

ــة«.41 ــنة العبري رأس الس

احلركــة األســيرة تعلــن النفيــر العــام فــي 
االحتــال ســجون 

اليــوم  كشــفت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، 
األربعــاء، أن احلركــة األســيرة فــي ســجون ومعتقــالت 
ــر العــام، والتمــرد علــى كافــة  االحتــالل أعلنــت النفي
ــراءات  ــتمرار اإلج ــال اس ــي ح ــجون، ف ــني إدارة الس قوان
القمعيــة والعقابيــة املتخــذة بحقهــم لليــوم الثالــث 
ــن  ــرى م ــتة أس ــن س ــد متك ــك بع ــي، وذل ــى التوال عل
انتــزاع حريتهــم بالهــروب مــن خــالل نفــق مــن ســجن 

ــوع”. »جلب

ــاورات  ــي، أن مش ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ســريعة حدثــت بــني قــادة احلركــة فــي الســجون 
واملعتقــالت، ومت االتفــاق علــى التصــدي لهجمــات 
وحــدات القمــع اخلاصــة وشــرطة الســجون بــكل 
الوســائل والطــرق، ولــن يتــم اخلضــوع لهذه املمارســات 
ــكري. ــل العس ــن الفش ــة م ــدة، النابع ــة احلاق العنصري

ــالل وأجهزتهــا تعمــل  ــى أن حكومــة االحت وأشــارت إل
علــى تغطيــة فشــلها وانكســارها أمــام اإلرادة الصلبة 
ــة  ــة شرس ــالل هجم ــن خ ــطينيني، م ــرى الفلس لألس
علــى األســرى داخــل الســجون واملعتقــالت، وعلــى أبناء 
ــي  ــاالت، الت ــات واالعتق ــالل االقتحام ــن خ ــعبنا م ش
ــالت األســرى  ــى أســر وعائ ــة عل ــة املاضي تركــزت الليل

الســتة الذيــن خرجــوا عنــوةً مــن ســجن »جلبــوع”.

الدولــي  للمجتمــع  دعوتهــا  الهيئــة  وجــددت 
ومؤسســاته للتحــرك الفــوري لوضــع حــد لهــذا اجلنون 
ــا،  ــرانا ومعتقلين ــع أس ــل م ــي التعام ــرائيلي ف اإلس

41  جريدة األيام

ــاس  ــم واملس ــة عليه ــتمرار الهجم ــى أن اس ــة إل الفت
الســجون  داخــل  الســاحات  كل  سيشــعل  بهــم 
وخارجهــا، وســتكون املؤسســات الدوليــة شــريكة 
فــي هــذه اجلرميــة فــي حــال لــم تتحمــل مســؤولياتها، 
ــاته.42 ــن كل ممارس ــاً ع ــاً حقيقي ــالل ثمن ــيدفع االحت وس

اخلميس 2021/9/9

ــذي  ــاراً ملنف ــال انتص ــجون االحت ــي س ــرد ف مت
لإلجــراءات  ورفضــاً  العظيــم«  »الهــروب 

االنتقاميــة

ــة  ــزة األمني ــش واألجه ــوات اجلي ــت ق ــني واصل ــي ح ف
ــذي  ــن منف ــف ع ــث املكث ــس، البح ــرائيلية، أم اإلس
»الهــروب العظيــم« شــهدت ســجون االحتــالل حالــة 
انتصــاراً  الفلســطينيني  األســرى  قبــل  مــن  متــرد 
ــوع،  ــجن جلب ــن س ــروا م ــن ف ــتة الذي ــرى الس لألس
ــة  ــد احلرك ــة ض ــالل االنتقامي ــراءات االحت ــاً إلج ورفض

ــيرة. األس

ــب  ــجن النق ــي س ــم 6 ف ــرى قس ــعل أس ــد أش فق
ــن،  ــي الزنازي ــار ف ــس، الن ــيعوت(، أم ــراوي )كتس الصح
ــي  ــران ف ــون، الني ــجن رمي ــي س ــرى ف ــعل أس ــا أش فيم
ــة  ــى حمل ــاً عل ــجن؛ احتجاج ــي الس ــَمي 4 و5 ف قس
ــذ  ــرى من ــا األس ــرض له ــي يتع ــة الت ــع الشرس القم

ــي. ــني املاض اإلثن

وقــال مكتب إعالم األســرى ونادي األســير الفلســطيني، 
 إن »املواجهة ستكون مفتوحة«. 

ــدى مصلحــة ســجون  ــد اخلشــية ل ــل، تتزاي فــي املقاب
ــي  ــاع ف ــى األوض ــيطرة عل ــدان الس ــن فق ــالل، م االحت

ــجون. الس

ولفتــت املصــادر إلــى أن النيــران اشــتعلت فــي 7 زنازيــن 
فــي القســم 6، فيمــا أشــار نــادي األســير إلــى »حالــة 
اســتنفار كبيــرة فــي ســجن النقــب«، مؤكــداً أن 
»إشــعال النــار جــاء رداً علــى عمليــات القمــع والتنكيل 

التــي تنفذهــا إدارة الســجون بحــق األســرى«.

ــر  ــن التوت ــة م ــرى، إن »حال ــالم األس ــب إع ــال مكت وق
الشــديد تســود ســجن رميــون فــي ظــل القمــع 
ــاك  ــاع هن ــرى واألوض ــق األس ــتمر بح ــي املس الهمج

وصفــت بالصعبــة جــداً«.

ــرف  ــوا 7 غ ــرى أحرق ــة األس ــى اللحظ ــاف: »حت وأض
ــجن  ــي س ــي ف ــكل جزئ ــرف بش ــل و4 غ ــكل كام بش
ــون«. ــجن رمي ــي س ــمي 4 و5 ف ــي قس ــاً ف ــب وغرف النق

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وقــال نــادي األســير، مســاء أمــس، إّن مــا يجــري داخــل 
إدارة  تشــنها  »حــرب حقيقيــة  االحتــالل،  ســجون 

ــزل«. ــرى الُع ــى األس ــالل عل ــجون االحت س

ــذ  ــا من ــرد تباع ــي ت ــات الت ــاً للمعلوم ــاف: »وفق وأض
الصبــاح، نؤكــد أن املواجهــة ســتكون مفتوحــة، طاملــا 
اســتمرت إدارة الســجون فــي عمليــات التصعيــد 

ــة«. الراهن

ــش  ــن جي ــة م ــدات خاص ــع ووح ــوات القم ــر أن »ق وذك
االحتــالل مدججــة بالســالح، شــنت عمليــات اقتحــام 
ــي  ــا ف ــجون، كان أبرزه ــدة س ــي ع ــعة ف ــع واس وقم
أّن األســرى  إلــى  ورميــون«، الفتــاً  النقــب،  ســجني 
ــوات  ــا بخط ــجون وقواته ــة إدارة الس ــرعوا مبواجه »ش
مختلفــة، أبرزهــا قيــام األســرى بحــرق مجموعــة مــن 

ــرف«. الغ

ــي  ــات الت ــر املعلوم ــاً آلخ ــير: »وفق ــادي األس ــاف ن وأض
ــإن إدارة الســجن شــرعت بنقــل أســرى قســم  ــرد، ف ت
6 كافــة مــن ســجن النقــب إلــى جهــة غيــر معلومــة 
ــام  ــدة أقس ــام لع ــرة االقتح ــعت دائ ــى اآلن، واتس حت

ــرى«. أخ

ــم  ــن أن »قس ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ وأوضح
6 فــي ســجن النقــب يتعــرض لهجمــة بشــعة، حيــث 
مت اقتحامــه مــن قبــل وحــدات خاصــة مدججــة بــكل 
أنــواع األســلحة والــكالب البوليســية، ومدعمــة بعــدد 
ــكل  ــتدعوا بش ــن اس ــالل الذي ــود االحت ــن جن ــر م كبي
ورافقتهــم  عاجــل مــن قاعــدة عســكرية قريبــة 
ســيارات إســعاف، حيــث يقومــون بتكبيــل أيــدي 
ــرون  ــم ويباش ــارج القس ــون خ ــني، ويلق ــل املعتقل وأرج
ــراق 7  ــك بإح ــى ذل ــرى عل ــم، ورد األس ــداء عليه باالعت

ــا«. ــران فيه ــعال الني ــرف وإش غ

وأشــارت الهيئــة إلــى أن »االقتحامــات والعقوبــات 
ــالت،  ــجون واملعتق ــم الس ــي معظ ــرى ف ــت األس طاول
ــري  ــل العنص ــن العم ــد م ــو مزي ــه نح ــور تتج واألم
ــكري  ــي وعس ــم سياس ــات ودع ــي وبتوجيه االنتقام
إســرائيلي، لذلــك علــى فصائــل العمــل الوطنــي 
واإلســالمي واملؤسســات العاملــة فــي مجــال األســرى 
كافــة وعمــوم الشــعب التحــرك الفــوري لنصــرة 
ــة  ــرائيل فرص ــاء إس ــدم إعط ــا وع ــرانا ومعتقلين أس

ــم«. ــرد به للتف

مــن جانبهــا، حــذّرت مصلحــة ســجون االحتــالل، مــن 
ــاق األذى  ــال إحل ــى »احتم ــة إل ــة«، الفت ــورات عنيف »تط

مبوظفــي« اجلهــاز.

وكتبــت مصلحــة الســجون فــي بيــان وّجهتــه ملوّظفي 
ــع  ــي جمي ــوادث ف اجلهــاز: »انتبهــوا، اتســاع نطــاق احل
ــني...  ــرر باملوظف ــاق الض ــة إحل ــة، ونّي ــجون األمني الس
ــال«  ــع »وال ــا أورد موق ــق م ــار«، وف ــالق ن ــكاب... إط وارت

ــري. العب

وذكــرت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية أن مصلحــة 
ــوات  ــن الق ــزات م ــتدعت تعزي ــالل اس ــجون االحت س
اخلاصــة إلــى ســجن النقــب الصحــراوي، وأشــارت 
إلــى مواجهــات اندلعــت فــي ســجن النقــب بعــد بــدء 
ــالمي«،  ــاد اإلس ــة »اجله ــرى حرك ــل أس ــالل بنق االحت
وذكــرت أن األســرى احتجــوا بإحــراق عــدة زنازيــن، تزامنــاً 
ــع  ــدات القم ــن وح ــة م ــوات إضافي ــتقدام ق ــع اس م

ــة. اخلاص

ــجن  ــم بس ــالء قس ــجون »إخ ــة الس ــت مصلح وأعلن
ــم  ــد إضرامه ــطينيني بع ــرى الفلس ــن األس ــب م النق

ــار فــي 7 غــرف«. الن

ــجون  ــي الس ــرى ف ــى األس ــداءات عل ــدت االعت وتصاع
واملعتقــالت اإلســرائيلية كافــة، إثــر محــاوالت ســلطات 
االحتــالل نقــل أســرى حركــة »اجلهــاد اإلســالمي« 
وتفريقهــم وتوزيعهــم علــى زنازيــن يقبــع فيهــا 
أســرى فصائــل فلســطينية أخــرى، فــي محاولــة ملنــع 
ــرف  ــي غ ــالمي« ف ــاد اإلس ــة »اجله ــرى حرك ــود أس وج

ــة.43 تنظيمي

اجلمعة 2021/9/10 

ــع  ــاً م ــة تضامن ــات متواصل ــيرات وفعالي مس
ــم ــل به ــتمرار التنكي ــاً الس ــرى ورفض األس

فصائــل  وممثلــي  املواطنــني  مــن  حشــد  شــارك 
ومؤسســات، فــي وقفــة تضامنيــة مــع األســرى، 
نظمــت عنــد دوار املنــارة وســط رام اهلل، مســاء أمــس، 
ــة واإلســالمية فــي  ــة لدعــوة مــن القــوى الوطني تلبي

رام اهلل والبيــرة. محافظــة 

وذكــر منســق القــوى فــي رام اهلل والبيــرة عصــام بكــر، 
ــب األســرى،  ــى جان أن الشــعب الفلســطيني يقــف إل
ــتتواصل  ــم س ــة معه ــات التضامني ــاً أن الفعالي مبين

خــالل الفتــرة املقبلــة.

وأدان فــي كلمــة لــه، حمــالت القمــع التــي يتعــرض لها 
ــرائيلية،  ــجون اإلس ــة الس ــل مصلح ــن قب ــرى م األس
موضحــاً أنهــا تهــدف مــن ورائهــا إلــى التغطيــة علــى 
فشــلها، بعــد متكــن ســتة أســرى مــن انتــزاع حريتهم، 

43  جريدة االيام
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والهــروب مــن ســجن جلبــوع قبــل يومــني.

وبــني أن اليــوم سيشــهد فعاليــات واســعة علــى 
ــداً  ــتوطنني، مؤك ــالل واملس ــع االحت ــاس م ــاط التم نق
أن الشــعب الفلســطيني لــن يتــرك األســرى وحدهــم 

ــاته. ــالل وممارس ــة االحت ــي مواجه ف

وقــال: الشــعب الفلســطيني بــكل قــواه ومؤسســاته، 
ســينتفض فــي وجــه اجلــالد، رفضــاً للسياســات 
أن إجــراءات  العدوانيــة والفاشــية كافــة، مشــدداً 
االحتــالل كافــة لــن تفــّت فــي عضــد الشــعب 

وأســراه. الفلســطيني 

ــن  ــادة الزم ــة إع ــرائيلية مبحاول ــة اإلس ــم احلكوم واته
إلــى الــوراء، عبــر انتــزاع حقــوق ومكتســبات األســرى، 
ــاً أن األســرى هــم عنــوان كرامــة وعــزة الشــعب  مبين

ــم. ــاس به ــض أي مس ــذي يرف ــطيني، ال الفلس

ــاء  ــني، مس ــن املواطن ــات م ــارك املئ ــني، ش ــي جن وف
أمــس، فــي مســيرة ووقفــة للمطالبــة باســترداد 
جثامــني شــهداء جنــني ومخيمهــا احملتجــزة لــدى 
ــن يتعرضــون لهجمــة  االحتــالل، ونصــرة لألســرى الذي
ــجون  ــي س ــة ف ــالل خاص ــجون االحت ــي س ــة ف شرس

ــدو. ــب ومج ــون والنق رمي

ــح«  ــة »فت ــا حرك ــي نظمته ــيرة، الت ــت املس وانطلق
بالشــراكة مــع القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي 
ــة،  ــوارع املدين ــت ش ــني وجاب ــم جن ــن مخي ــني، م جن
ــم الفلســطيني وصــور  ــع خاللهــا املشــاركون العل رف
الشــهداء واألســرى الذيــن متكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم 
ــل  ــي حتّم ــعارات الت ــن الش ــوع، مرددي ــجن جلب ــن س م
ــاة  ــن حي ــة ع ــؤولية الكامل ــالل املس ــلطات االحت س

ــرى. األس

واســتقرت املســيرة فــي وقفــة إســناد ومهرجــان 
ــة،  ــز املدين ــي مرك ــيباط ف ــي الس ــام ح ــي أم خطاب
حيــث ألقيــت عــدة كلمــات لــكل مــن: منســق فصائل 
ــس  ــو اجملل ــاك، وعض ــو دي ــب أب ــي راغ ــل الوطن العم
الثــوري حلركــة »فتــح« وفــاء زكارنــة، ووالــدة الشــهيد 

ــينية.44 ــي حس ــد عزم أمج

مدينــة »بيرلنغتــون« األميركيــة تصــوت علــى مقاطعة 
اســرائيل واعتبارهــا دولــة فصــل عنصــري يــوم االثنني

ــوم  ــة ي ــون األميركي ــة بيرلنغت ــس مدين ــوت مجل يص
االثنــني املقبــل علــى مشــروع لتبنــي برنامــج مقاطعــة 
علــى  العقوبــات  وفــرض  االســتثمارات  وســحب 

ــرائيل. إس

44  جريدة األيام

ــة  ــس مدين ــرار »إن مجل ــروع الق ــص مش ــي ن ــاء ف وج
الشــعب  مــع  تضامنــه  عــن  يعــرب  بيرلنغتــون 
ــة  ــة حلرك ــريعات املناهض ــن التش ــطيني، ويدي الفلس

مقاطعــة اســرائيل، ويعلــن تأييــده للحركــة”.

ــى  ــوط عل ــة ضغ ــى »ممارس ــرار ال ــروع الق ــو مش ويدع
إســرائيل لتلبــي ثالثــة مطالــب، إنهــاء االحتــالل 
العســكري واالســتعمار لكافــة األراضــي العربيــة 
ــراف بحقــوق املســاواة  وتفكيــك اجلــدار العــازل، واالعت
الكاملــة األساســية للمواطنــني العرب الفلســطينيني 
حقــوق  وتعزيــز  وحمايــة  واحتــرام  إســرائيل،  فــي 
ــم  ــى دياره ــودة إل ــي الع ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ
ــرار  ــه فــي ق ــى النحــو املنصــوص علي وممتلكاتهــم عل

األمم املتحــدة رقــم 194”.

ــس  ــون واجملل ــة بيرلنغت ــس مدين ــرار مجل ــو الق ويدع
ــل  ــة في ــم الوالي ــت وحاك ــة فيرمون ــريعي لوالي التش
ســكوت الــى مطالبــة »الرئيــس جــو بايــدن إلــى إنهــاء 

ــرائيل”. ــكرية إلس ــاعدات العس ــع املس جمي

ــي  ــطينية ف ــي الفلس ــى أن »األراض ــرار ال ــير الق ويش
ــرقية،  ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي الضف
ــرائيلي  ــكري اإلس ــالل العس ــت االحت ــزة حت ــاع غ وقط
منــذ عــام 1967. فــي حــني أن غــزة كانــت حتــت حصــار 

ــام 2007”. ــذ ع ــادي من ــكري واقتص عس

ويشــير مشــروع القــرار إلــى أن اســرائيل انشــأت أكثــر 
مــن 280 مســتوطنة غيــر قانونيــة في الضفــة الغربية، 
مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية مبــا يخالــف القانــون 
الدولــي حلرمــان الفلســطينيني مــن حــق تقريــر املصيــر 
واملســاواة وامللكيــة ومســتوى معيشــي الئــق وحقــوق 

امليــاه والكرامــة الشــخصية واألمــن وحريــة التنقــل.

ــكاب  ــة بارت ــرائيل مذنب ــرار أن إس ــروع الق ــر مش ويعتب
جرميــة الفصــل العنصــري، فــي الوقــت الــذي تســتغل 
فيــه مبلــغ 3.8 مليــار دوالر مــن املســاعدات العســكرية 
التــي تقدمهــا احلكومــة االميركيــة ســنويًا الســتدامة 

جرائمهــا.45

االحتــال يفــرج عــن أشــقاء األســير الــذي 
انتــزع حريتــه محمــود العارضــة

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أفرج
ــه  ــزع حريت ــذي انت ــير ال ــقاء األس ــن أش ــة، ع اجلمع
ــد  ــني، بع ــوب جن ــة جن ــن عراب ــة، م ــود العارض محم
»ســالم«  معســكر  فــي  احتجازهم لســاعات 
ــني. ــرب جن ــني غ ــي املواطن ــى أراض ــام عل ــكري، املق العس

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــالل  ــوات االحت ــا« أن ق ــة لـــ »وف ــادر أمني ــرت مص وذك
ــة  ــمة العارض ــد وباس ــد ومحم ــقاء رائ ــزت األش احتج
ــق  ــا للتحقي ــد إخضاعهم ــاح، بع ــاعات الصب ــذ س من
علــى أيــدي اخملابــرات اإلســرائيلية في معســكر ســالم، 

ــوم.46 ــل أن تفــرج عنهمــا مســاء الي قب

استشهاد طبيب برصاص االحتالل في القدس

ــوات  ــاص ق ــة، برص ــوم اجلمع ــب، الي ــهد طبي استش
ــدس  ــة بالق ــدة القدمي ــي البل ــرائيلي، ف ــالل اإلس االحت

ــة. احملتل

ــالل  ــود االحت ــأن جن ــلنا، ب ــان ملراس ــهود عي ــاد ش وأف
حــازم  املقدســي  الطبيــب  صــوب  النــار  أطلقــوا 
اجلوالني قــرب بــاب اجمللــس )أحــد أبــواب املســجد 
األقصــى(، ومنعــوا املواطنــني مــن االقتــراب منــه 
ــة  ــا ذكرت هيئ ــكان، فيم ــادرة امل ــى مغ ــم عل وأجبروه
شــؤون األســرى واحملرريــن، فــي بيــان مقتضــب، أنــه جرى 
»هداســا  مستشــفى  الطبيب اجلوالني إلــى  نقــل 
ــهاده  ــن استش ــاء ع ــن األطب ــث أعل ــني كارم«، حي ع

متأثــرا بإصابتــه.47

قــوات القمــع تقتحــم قســم األســرى فــي »عســقالن« 
وجتــري عمليــات تفتيــش همجيــة

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  اقتحمــت 
االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اجلمعــة، قســم األســرى 
فــي ســجن »عســقالن« وأجــرت عمليــات تفتيــش 

ــه. ــني في ــي غرفت ــة ف همجي

ــادي األســير، إن إدارة ســجون االحتــالل فرضــت  وقــال ن
إجــراءات »عقابيــة« مضاعفــة بحــق أســرى عســقالن، 

علمــا أن غالبيتهــم مــن املرضــى.

وأضــاف أن األســير مــراد أبــو الــرب أعلــن إضرابــه عــن 
الطعــام منــذ أيــام، بعــد نقلــه إلــى العــزل االنفــرادي 
فــي »عســقالن«، بعــد مواجهــة بينــه وبــني أحــد 

ــجن. ــراءات إدارة الس ــى إج ــجانني، ردا عل الّس

ــة  ــى كاف ــيطر عل ــر تس ــن التوت ــة م ــت حال ــا زال وم
ــالل، ال  ــجون االحت ــف س ــي مختل ــرى ف ــام األس أقس
ــالة  ــن أداء ص ــم م ــة اإلدارة منعه ــد محاول ــيما بع س

ــة.48 ــوم اجلمع الي

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

السبت 2021/9/11 

ــن العارضــة والقــادري  االحتــال يعتقــل احملرري
فــي الناصــرة وســط تواصــل حمــات املداهمــة 

للقــرى العربيــة بالداخــل

عــن  أمــس،  مســاء  إســرائيلي،  مســؤول  أعلــن 
الفلســطينيني  األســرى  مــن  اثنــني  اعتقــال 
مــن  حريتهــم  انتــزاع  مــن  متكنــوا  الذيــن 

 سجن جلبوع، فجر يوم االثنني املاضي. 
ــال  ــه مت اعتق ــة ان ــوات العبري ــن القن ــد م ــت عدي ونقل

ــرة. ــزة بالناص ــل القف ــة جب ــي منطق ــني ف االثن

ــن  ــيرين اللذي ــإن األس ــرة، ف ــات املتوف ــب املعلوم وحس
ــة  ــد اهلل العارض ــود عب ــا محم ــا هم ــرى اعتقالهم ج
)46 عامــا( مــن جنــني وهــو معتقــل منــذ العــام 1996 
ومحكــوم مــدى احليــاة ويعقــوب محمــود القــادري )49 
عامــا( مــن بيــر الباشــا، وهــو معتقل منــذ العــام 2003 

ومحكــوم مــدى احليــاة.

وكانــت قنــاة 12 العبريــة، ذكــرت أن التقييــم الســائد 
لــدى األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، أن اثنــني مــن 
األســرى مــا زالــوا فــي مناطــق داخــل اخلــط األخضــر، 
فــي حــني أن اآلخريــن قــد متكنــوا مــن الوصــول لألراضي 

ــطينية. الفلس

وجــاء فــي التفاصيــل، أن الشــرطة اعتقلــت األســيرين 
ــا  ــني، كان ــد املواطن ــل أح ــن قب ــا م ــا بالغ ــد تلقيه بع
قــد طلبــا الطعــام منــه؛ بحســب وســائل إعــالم 
ــرائيلية أن  ــاة 13 اإلس ــرت القن ــا ذك ــرائيلية. فيم إس
متطوعــا بالشــرطة هــو الــذي قــام بتبليــغ الشــرطة 

ــبوهني”. ــود »مش بوج

ــن  ــس م ــوم اخلام ــي الي ــيرين ف ــال األس ــرى اعتق وج
عمليــات البحــث والتفتيــش، إذ ســبقت ذلــك عمليــات 
مداهمــة مــن قبــل قــوات األمــن اإلســرائيلية خملتلــف 

ــرى. ــن األس ــا ع ــة بحث ــدات العربي البل

وخــالل األيــام املاضيــة، داهمت قــوات األمن اإلســرائيلية 
قــرى الناعــورة وطمــرة الزعبيــة وإكســال وســولم 
ــم  ــة أم الفح ــر، ومدين ــن عام ــرج اب ــي م ــة ف واملقيبل

ــا. ــة له ــة احملاذي ــة زلف وقري

وممــا يذكــر أن األســيرين العارضــة والقــادري متكنــا 
برفقــة 4 أســرى آخريــن مــن الفــرار مــن ســجن 
»جلبــوع« شــديد التحصــني بالقــرب مــن بيســان، 
وذلــك بعــد حفــر نفــق مــن زنزانتهــم اســتغرق مــدة 
عــام، ليمتــد بطــول 25 متــرا نحــو خــارج أســوار 
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ــة. ــراج املراقب ــد أب ــن أح ــار م ــد أمت ــى بع ــجن وعل الس

ــا زبيــدي  واألســرى األربعــة اآلخــرون هــم كل مــن زكري
)46 عامــا( مــن مخيــم جنــني، أيهــم نايــف كممجــي 
)35 عامــا( مــن كفــر دان، محمــد قاســم العارضــة )39 
ــات  ــوب انفيع ــل يعق ــني، مناض ــة جن ــن عراب ــا( م عام

)26 عامــا( مــن يعبــد.

ــن  ــوات األم ــت ق ــس، واصل ــن أم ــابق م ــت س ــي وق وف
ــن  ــة فــي مــرج اب اإلســرائيلية مداهمــة القــرى العربي

ــرى. ــن األس ــا ع ــر بحث عام

وزعمــت وســائل اإلعــالم العبريــة، أمــس، بأنــه مت العثــور 
ــن  ــرى الفاري ــور األس ــى عب ــدل عل ــات ت ــى حاجي عل

ــة. ــة العفول منطق

ــي  ــى ثان ورفعــت الشــرطة اإلســرائيلية اســتنفارها إل
أعلــى درجــة تأهــب فــي ظــّل اســتمرار عمليــات 

ــرى. ــن األس ــث ع البح

وداهمــت قــوات األمــن اإلســرائيلية بعــد ظهــر أمــس، 
منــازل قيــد اإلنشــاء فــي قريــة صندلــة احملاذيــة للخــّط 
األخضــر. ودخلــت إلــى مســجد القريــة، »ومنعــت 
الســكان مــن االقتــراب مــن املــكان، حتــى أنّهــا منعــت 
أهالــي احلــي مــن الدخــول إلــى املنطقــة، وســط حالــة 

اســتنفار كبيــرة«، بحســب مــا أفــاد شــهود عيــان.

األمــن  وفــي وقــت ســابق، أمــس، عملــت قــوات 
ــا«  ــرب »بلفوري ــة ق ــة مفتوح ــي منطق ــرائيلية ف اإلس

احملاذيــة للعفولــة.

ــس، خــالل  ــي غانت ــاع اإلســرائيلي، بين ــر الدف ــال وزي وق
جولــة عنــد مشــارف مدينــة جنــني، أمــس، إنــه يَجــري 
تعــاون وثيق بــني األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية اخملتلفة 

فــي عمليــات البحــث عــن األســرى الفلســطينيني.

ــن  ــدور ع ــث ي ــدرك أن احلدي ــي أن ن ــه »ينبغ ــر أن واعتب
أشــخاص يتواجــدون بــني املاليــني الذيــن يعيشــون 
ــر  ــة أم ــى معاجل ــن عل ــون قادري ــي أن نك ــا. وينبغ هن
هــؤالء والذيــن يقدمــون املســاعدة لهــم دون أن نخــرق 
ــات األخــرى داخــل املناطــق. اجليــش اإلســرائيلي  التوازن
ــن«،  ــد األماك ــي أح ــا كان ف ــور مهم ــتعد ألي تط مس
ــرائيلية  ــة اإلس ــة العام ــه اإلذاع ــت عن ــبما نقل حس

»كان«.49

والــدة األســير محمــد عارضــة: ســيأتي اليــوم 
الــذي يخــرج فيــه ابنــي ورفاقــه مــن األســر

49 جريدة األيام

عّبــرت والــدة األســير محمــد قاســم عارضــة )39 عاما( 
ــة جنــوب جنــني، اليــوم الســبت، أحــد  مــن بلــدة عراب
األســرى الذيــن حــرروا أنفســهم مــن ســجن »جلبــوع«، 
عــن فخرهــا واعتزازهــا بالعمــل البطولــي الــذي نفــذه 

ورفاقــه فــي الســجن.

وأكــدت أم محمــد العارضــة فــي حديثهــا أمام وســائل 
اإلعــالم، اليــوم الســبت، أن مــا قــام بــه األســرى الســتة 
هــو انتصــار تفتخــر بــه العائلــة كمــا يفتخــر بــه أهــل 

. فلسطني

وقالــت »ســيأتي اليــوم الــذي ســيخرج فيــه مــن 
الســجن، ألحتضنــه وأزفــه عريســا علــى فــرس مزيّنــة، 
ــره  ــني بنص ــم فرح ــى أكتافه ــباب عل ــه الش ويحمل

ــرره”. وحت

ــالل،  ــازل لالحت ــا عمــره تن وأضافــت: »محمــد رجــل، م
ورح يوخــذ حقــه فــي احلريــة، ومــا تعــود إال إنــه يظــل 

رافــع رأســه”.

وتابعــت »محمــد مــا هــرب، محمــد بــده يشــم احلريــة، 
ــع  ــال، ورح يطل ــن االعتق ــنة م ــد 20 س ــع بع ــده يطل ب

مــرة ثانيــة”.

ــرات االحتــالل  ــى أن ضابــط مخاب ولفتــت أم محمــد إل
ــادة  ــه مت إع ــا أن ــوم، وأخبره ــاح الي ــا صب ــل عليه اتص
اعتقــال جنلهــا، فــي حــني طلبــت منــه ســماع صوتــه 

ــك. ــه رفــض ذل ــه إال أن ورؤيت

وطالبــت أن يقــف اجلميــع وقفــة مشــرفة جتــاه األســرى 
وقضيتــه، خاصــة األســرى الســتة، لتحريرهــم جميعا.

ــد  ــه محم ــاد اعتقال ــرر املع ــير احمل ــى أن األس ــار إل يش
ــوم  ــني محك ــوب جن ــة جن ــدة عراب ــن بل ــة، م العارض
ــجون  ــي س ــى ف ــرات، وأمض ــالث م ــد ث ــجن املؤب بالس
ــبقها 3  ــر، وس ــه األخي ــي اعتقال ــا ف ــالل 20 عام االحت

ــابق. ــال س ــي اعتق ــوام ف أع

وفــي ســياق متصــل، ناشــدت عائلــة األســير محمــود 
ــة  ــانية مبطالب ــة واإلنس ــات الدولي ــة املؤسس العارض
االحتــالل باإلفــراج عــن جنلهــا وكافــة األســرى، وعــدم 

املســاس بهــم.

فــي الســياق ذاتــه، أم مئــات املواطنــني، مســاء اليــوم، 
ــي  ــم ف ــد اعتقاله ــن أعي ــرى الذي ــي األس ــازل أهال من

ــة. ــدة عراب ــر الباشــا، وبل ــة بئ ــني وقري ــم جن مخي

ــة  ــالمي وكاف ــي واإلس ــل الوطن ــل العم ــرت فصائ وعب
مكونــات شــعبنا خــالل زيــارة ذويهــم فــي منازلهــم عن 
وقوفهــم وتضامنهــم مع أبنائهــم، مؤكدين االســتمرار 
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ــد مــن  الوقــوف إلــى جانبهــم مــن خــالل تنظيــم مزي
ــيرة،  ــة األس ــم وللحرك ــرة له ــراك نص ــات واحل الفعالي
محملــني ســلطات االحتــالل املســؤولية الكاملــة علــى 

حياتهــم.50

األحدد 2021/9/12 

الزبيــدي ومحمــد  االحتــال يعتقــل زكريــا 
العارضــة فــي اجلليــل األســفل

اعتقلــت شــرطة االحتــالل فجــر أمــس، األســرين 
زكريــا الزبيــدي »46 عامــاً« مــن مخيــم جنــني، ومحمــد 
ــة، وهمــا مــن بــني  عارضــة »39 عامــاً« مــن بلــدة عراب
األحــرار الســتة الذيــن متكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم مــن 
ــة«  ــر »نفــق احلري ســجن جلبــوع فــي غــور بيســان عب

ــوم اإلثنــني املاضــي. ي

العالول: نالوا شرف البطولة واملبادرة

أكــد نائــب رئيــس حــرة »فتــح«، عضــو جلنتهــا املركزيــة 
محمــود العالــول، أن األســرى الذيــن انتزعــوا حريتهــم 
أعــادوا القضيــة الفلســطينية للصــدارة، معتبــراً 
ــى  ــاق عل ــديد اخلن ــم وتش ــة منه ــال أربع ــادة اعتق إع
األســرى جرائــم وانتهــاكات غيــر مســبوقة تضــاف إلــى 
ســجل االحتــالل اإلجرامــي. وقــال العالــول فــي حديــث 
ــا  ــح« لديه ــة »ف ــطني« إن حرك ــوت فلس ــة »ص إلذاع

ــى األرض.  ــل عل ــة للعم ــتراتيجية واضح اس

أبو عبيدة: أي صفقة تبادل ستشملهم

ــاح  ــام اجلن ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــدت كتائ أك
العســكري حلركــة املقاومــة اإلســالمية »حمــاس« 
ــادل  ــأن صفقــة تب ــادة القســام واملقاومــة ب أن قــرار قي
ــوا  ــن انتزع ــال الذي ــر األبط ــم إال بتحري ــن تت ــة ل قادم
حريتهــم مــن ســجن جلبــوع. وقــال »أبــو عبيــدة« فــي 
كلمــة لــه مســاء الســبت، »إننــا فــي كتائــب القســام 
ــق  ــدو والصدي ــمعه الع ــكل وليس ــوم وبش ــول الي نق
ــي  ــة ف ــق احلري ــال النف ــواء... إذا كان أبط ــد س ــى ح عل
ــت  ــن حت ــرة م ــذه امل ــهم ه ــرروا أنفس ــد ح ــوع ق جلب
األرض وأوصلــوا رســالتهم لــكل العالــم، فإننــا نعدهــم 
ــإذن  ــاً ب ونعــد أســرانا األحــرار بأنهــم ســيتحررون قريب

ــوق األرض«. ــن ف اهلل م

احلركة األسيرة تبدأ تصعيداً اجلمعة

ــي  ــيرة ف ــة األس ــرى، أن احلرك ــات األس ــدت مؤسس أك
أطيافهــا،  بكافــة  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســجون 
ــاً، رداً  ــاً تصعيدي ــل برنامج ــة املقب ــوم اجلمع ــتبدأ ي س

50 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدار  ــى م ــرى عل ــق األس ــة بح ــة املتواصل ــى الهجم عل
ــة. ــام املاضي األي

وقالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي بيــان لهــا، 
ــة  ــع راي ــى رف ــت عل ــيرة أجمع ــة األس ــس أن احلرك أم

ــدي،  التح

متديد اعتقالهم حتى األحد املقبل

مــددت محكمــة إســرائيلية فــي الناصــرة، مســاء 
أمــس الســبت، اعتقــال األســرى األربعــة الذيــن اعيــد 
اعتقالهــم بعــد انتــزاع حريتهــم مــن ســجن جلبــوع، 
ــدة  ــوم األحــد املقبــل، علــى ذمــة قضيــة جدي حتــى ي
ــب  ــجن. وبحس ــن الس ــرار م ــم بالف ــق بنجاحه تتعل
قنــاة ريشــت كان العبريــة، فــإن احملكمــة اتخــذت قــراراً 

ــة. ــرى األربع ــور األس ــرت بحض ــداوالت ج ــد م بع

عودة: االحتال سبب كل الشرور

ــتركة  ــة املش ــة العربي ــس القائم ــودة رئي ــن ع ــال امي ق
فــي الكنيســت، أمــس، إن لديــه حلــم بإطالقــة ســراح 
ــة  ــة دول ــالل، وإقام ــجون االحت ــن س ــرى م ــع األس جمي
فلســطينية إلــى جانــب إســرائيل، وأن ال تكــون هنــاك 

ســجون وال احتــالل.

ــة،  ــاة »12« العبري ــة مــع قن ــدى عــودة خــالل مقابل وأب
دعمــه لألســرى الفلســطينيني فــي ســجون االحتــالل 

وحقهــم فــي احلريــة. 

وقفة تضامنية مع األسرى في الناصرة 

تظاهــر العشــرات مــن أهالــي الناصــرة واملنطقــة فــي 
ــرائيلية،  ــجون اإلس ــي الس ــرى ف ــنادا لألس ــة إس املدين
احتجاجــاً علــى مــا يتعرضــون لــه مــن تنكيــل واعتــداء 

منــذ عمليــة احلريــة مــن ســجن »اجللبــوع«.

ورفــع املتظاهــرون فــي الوقفــة اإلعــالم الفلســطينية 
وهتفــوا باحلريــة لألســرى، كمــا رفعــوا شــعارات داعمــة 

لنضــال األســرى فــي الســجون اإلســرائيلية. 

إسرائيل تتوعد أسرى احلرية الستة

ــتر،  ــون شوس ــرائيلي أل ــن اإلس ــر األم ــب وزي ــد نائ توع
ــر أنفســهم مــن  ــذن جنحــوا بتحري االســرى الســتة ال

ــة. ــنوات طويل ــجن س ــوع، بالس ــجن جلب س

العبريــة  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت 
تصريحــات شوســتر، أمــس الســبت وقولــه: »ســنلقي 
القبــض علــى باقــي االســرى الســتة، ســنعيدهم إلــى 
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ــم«. 51 ــة تنتظره ــنوات طويل ــه س ــوا في ــجن ليقض س

ــن اســتعدادها ألي  »املقاومــة« فــي جنــن تعل
مواجهــة

أكــد الناطــق باســم غرفــة العمليــات املشــتركة 
االســتعداد  علــى  جنــني  مخيــم  فــي  للمقاومــة 
ــة  ــة شرس ــوض معرك ــرائيلي وخ ــدوان إس ــد أي ع لص
ــعبنا،  ــن ش ــاً ع ــيرين دفاع ــعبنا، واألس ــن ش ــاً ع دفاع
ــا  ــاً لهم ــا، موجه ــاً حريتهم ــن انتزاع ــيرين اللذي واألس
ــا  ــتقبالهما مب ــني الس ــم جن ــى مخي ــه إل ــداء بالتوج ن

ــا.  ــق ببطوالتهم يلي

جــاء ذلــك خــالل كلمــة ألقاهــا خــالل مؤمتــر صحفــي 
عقــد فــي ســاحة مخيــم جنــني مســاء أمــس، 
ــى  ــهداء األقص ــب ش ــن كتائ ــلحني م ــاركة مس ومبش
ــدس،  ــرايا الق ــح«، وس ــة »فت ــكري حلرك ــاح العس اجلن
ــالمي. ــاد اإلس ــة للجه ــع حلرك ــكري التاب ــاح العس اجلن

وقــال الناطــق باســم املقاومــة أن »األحــداث فــي 
ــات  ــوم، وإن الكرام ــد ي ــاً بع ــم يوم ــطني تتعاظ فلس
ــه مخلصــني  ــاد ل ــى بهــا عب ــي اصطفــى اهلل تعال الت
ومعجــزات لهــم، تشــرق لتزيدنــا إصــراراً علــى متابعــة 

ــطني.  ــن فلس ــبر م ــر ش ــر آخ ــى حتري ــدرب حت ال

واضــاف: »طــل علينــا أقمــار مــن فلســطني، مــن 
اصحــاب الكرامــات، مــن أصحــاب الصبــر، ممــن أثبتــوا 
للعالــم أن اإلرادة تصنــع املســتحيل، فوالــذي رفــع 
الســماء بــال عمــد لــن نترككــم فــي الســجون، ونحــن 
ــزاء  ــم أع ــم، ونعيدك ــن صدورك ــا لنثلج ــا عهدمتون كم

ــاء«. كرم

ــكرية  ــات العس ــة العملي ــم غرف ــق باس ــه الناط ووج
ــطيني  ــعب الفلس ــر الش ــوة جلماهي ــة الدع للمقاوم
ــن  ــيرين، اللذي ــواء األس ــتقبال وإي ــان واس ــى احتض إل
متكنــا مــن انتــزاع حريتهمــا بالتوجــه إلــى جنــني، وقــال 
»قبلتكــم جنــني، فــورب الســماء لنحمينكــم بالغالــي 

ــس«.  والنفي

وأكــد أن املقاومــة التــي تــدرك مــا يتعــرض لــه األســرى 
واألســيرات مــن عــذاب االحتــالل لــن تتتخلــى عنهــم، 
ــالل  ــالً االحت ــم، محم ــى حريته ــاوم حت ــتبقى تق وس

ــاً. 52 ــرى جميع ــاة األس ــن حي ــة ع ــؤولية الكامل املس

ــيرة  ــالج األس ــود لع ــنبذل كل اجله ــة: س ــرة الصح وزي
ــا ــراج عنه ــص ولإلف ــراء جعابي إس

51 جريدة القدس

52  جريدة القدس

القيــادة  أن  الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  أكــدت 
واحلكومــة الفلســطينيتني تبــذالن كل اجلهــود املمكنة 
لعــالج األســيرة إســراء جعابيــص، ولإلفــراج عنهــا مــن 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت س

ــى  ــد، من ــوم األح ــة، الي ــاء الكيل ــالل لق ــك خ ــاء ذل ج
ــا  ــي مكتبه ــراء، ف ــيرة إس ــقيقة األس ــص، ش جعابي

مبدينــة رام اهلل.

وأضافــت الكيلــة ان وزارة الصحــة تعمــل علــى جمــع 
ــد  ــيرة، وحش ــن األس ــة ع ــات الطبي ــر واملعلوم التقاري
اجملتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق اإلنســان واملنظمات 
الصحيــة للتدخــل لعالجهــا ولإلفــراج عنهــا مــن 

ــالل. ــجون االحت س

وتابعــت، عــالج إســراء والعمــل علــى إطــالق ســراحها 
نســتطيع  مــا  كل  وســنبذل  وطنــي،  واجــب  هــو 

ــدف. ــذا اله ــق ه لتحقي

مــن جهتهــا، وضعــت منــى جعابيــص وزيــرة الصحــة 
فــي صــورة الوضــع الصحــي لشــقيقتها إســراء، 
ــا  ــا، ومعاناته ــاج إليه ــي حتت ــة الت ــات اجلراحي والعملي

ــر. ــل األس ــرة داخ الكبي

وأكــدت أن شــقيقتها بحاجــة لعــدة عمليــات حيويــة، 
وجتميليــة، فــي األنــف، وفــي شــفتها الســفلى، وفــي 
ــي  ــا، وف ــم لديه ــور العظ ــبب ظه ــن بس ــف اليدي ك
األذن أيًضــا، ووضعهــا الصحــي كمــا هــو، حيــث تعانــي 
مــن مشــاكل صحيــة فــي النظــر، والتنفس، والســمع، 
وأوجــاع فــي أقدامهــا واألذن، وجفــاف في اجللد، مشــيرة 
ــباب  ــا دون أس ــه عالجه ــالل ورفض ــت االحت ــى تعن إل
ــة  ــات مرطب ــا كرمي ــدم له ــم يق ــه ل ــى أن ــر، حت تذك

ــذي قــد يســبب تقرحــات. ــد بســبب اجلفــاف ال للجل

ــد  ــن موالي ــا(، م ــص )36 عام ــراء جعابي ــيرة إس واألس
جبــل املكبــر فــي مدينــة القــدس احملتلــة، أتــت احلــروق 
ــب  ــا عق ــدها ووجهه ــن جس ــن 60% م ــر م ــى أكث عل
ــت تقودهــا فــي  ــي كان ــة الت ــي املركب ــق ف ــدالع حري ان
ــم  ــز الزعّي ــن حاج ــرب م ــام 2015، بالق ــرين األول ع تش
شــرق القــدس احملتلــة، وقــد أمضــت 6 ســنوات داخــل 
ــا.53 ــة 11 عام ــا البالغ ــل محكوميته ــن مجم ــر م األس

احلــزب التقدمــي االشــتراكي اللبنانــي يديــن ممارســات 
االحتــالل بحــق األســرى

ــات  ــي، ممارس ــتراكي اللبنان ــي االش ــزب التقدم أدان احل
واملعتقلــني  األســرى  بحــق  االســرائيلي  االحتــالل 
ــاح  ــد جن ــا بع ــدت وتيرته ــي تصاع ــطينيني، الت الفلس

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املعتقلــني الســتة فــي التحــرر مــن األســر، فــي 
عمليــة أثبتــت متســك الشــعب الفلســطيني بحريتــه 
ــه مــن  ــود فــي معركت ــم كل القي واســتعداده لتحطي

ــي. ــرر الوطن ــل التح أج

ودعــا احلــزب فــي بيــان لــه، اليــوم األحــد، كافــة 
الهيئــات واملنظمــات االنســانية إلــى التدخــل حلمايــة 
ــن  ــم م ــى حتريره ــل عل ــطينيني والعم ــرى الفلس األس

ــالل. ــة االحت قبض

ــم  ــه معه ــا تضامن ــرى، معلن ــزب كل األس ــا احل وحي
فــي نضالهــم وســعيهم للحريــة، متوجهــا إلــى 
أطيــاف الشــعب الفلســطيني بالدعــوة إلــى الوحــدة 

ــي.54 ــن الوطن ــة والتضام الداخلي

“التعــاون اإلســامي« تطالــب اجملتمــع الدولــي 
ــاتها  ــف ممارس ــرائيل لوق ــى إس ــط عل بالضغ

ــة بحــق األســرى ــر القانوني غي

ــان  ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس ــة الدائم ــت الهيئ أدان
اإلجــراءات  اإلســالمي،  التعــاون  ملنظمــة  التابعــة 
االحتــالل  ســلطات  اتخذتهــا  التــي  االنتقاميــة 
ــة  ــي واإلهان ــاب اجلماع ــمل العق ــا تش ــرائيلية مب اإلس
ضــد األســرى واملدنيــني الفلســطينيني األبريــاء، عقــب 
ــر انفســهم مــن ســجن  متكــن ســتة أســرى مــن حتري
»جلبــوع« اإلثنــني املنصــرم، وتعتبــر هــذه التدابيــر 
ــان  ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــا للقان ــاكًا صارخ انته

والقانــون الدولــي اإلنســاني.

ــد،  ــوم األح ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــارت الهيئ وأش
إلــى أن التقاريــر الــواردة تفيــد بــأن ســلطات الســجون 
اإلســرائيلية جلــأت إلــى تعريض األســرى الفلســطينيني 
للحبــس االنفــرادي االنتقامــي وأعمــال مضايقــات 
ــر  ــة التدابي ــة مراجع ــب بذريع ــف وتعذي ــة وعن جماعي
األمنيــة، فضــال عــن قيــام قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
بحمــالت بحــث وتفتيــش تســتهدف املدنيــني األبريــاء، 
وال ســيما أفــراد عائــالت األســرى الســتة الذيــن حــرروا 

انفســهم مــن ســجن »جلبــوع”.

وأكــدت أن هــذه اإلجــراءات االنتقاميــة غيــر متناســبة 
ــاكا  ــكل انته ــي، وتش ــاس قانون ــى أي أس ــوم عل وال تق
ــون  ــان والقان ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــا للقان صارخ

ــاني. ــي اإلنس الدول

وشــددت علــى أن متكــن ســتة أســرى مــن حتريــر 
ــرى  ــرة أخ ــر م ــوع«، يذك ــجن »جلب ــن س ــهم م انفس
حلقــوق  اجلســيمة  االنتهــاكات  اســتمرار  بقضيــة 
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اإلنســان التــي ترتكبهــا الســلطات اإلســرائيلية بحــق 
الفلســطينيني. األســرى 

ــة  ــب التابع ــة التعذي ــة ملناهض ــة العام ــا للجن ووفًق
ملنظمــة حقــوق اإلنســان اإلســرائيلية، مت تقــدمي حوالــي 
1300 شــكوى تعذيــب إلــى وزارة »العــدل« اإلســرائيلية 
ــق  ــراء حتقي ــى إج ــا أدى إل ــي 2001 و2020، م ــني عام ب
ــة  ــن أي مالحق ــفر ع ــم يس ــط، ل ــد فق ــي واح جنائ
ــن  ــق م ــالت املطل ــس اإلف ــر يعك ــذا أم ــة، وه قضائي

ــة. ــدام العدال ــاب وانع العق

ــة الدائمــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان  وأشــارت الهيئ
ــوات  ــى أن ق ــالمي، إل ــاون اإلس ــة التع ــة ملنظم التابع
ــة  ــوة املفرط ــي الق ــكل روتين ــتخدم بش ــالل تس االحت
ضــد النســاء واألطفــال أثنــاء عمليــات االعتقــال، 
ــل، فضــال  ــا مــا حتــدث فــي منتصــف اللي ــي غالب والت

ــز. ــاالت احلج ــي ح ــا ف ــم بدنّي ــداء عليه ــن االعت ع

ــة  ــوة القائم ــرائيل، الق ــى إس ــة أن عل ــدت الهيئ وأك
ــون  ــكام القان ــب أح ــدة مبوج ــات عدي ــالل، التزام باالحت
ــي اإلنســاني،  ــون الدول ــي حلقــوق اإلنســان والقان الدول
خاصــة املــادة 76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن 
ــث  ــرب، حي ــت احل ــي وق ــني ف ــخاص املدني ــة األش حماي
يشــكل »... احلبــس غيــر القانونــي لشــخص محمــي« 
ــن  ــداً م ــة عم ــمول باحلماي ــخص مش ــان ش أو »حرم
حقــه فــي محاكمــة عادلــة ونظاميــة«، وعــدم توفيــر 
ــة اخلاصــة للنســاء  ــة واحلماي ــة الكافي ــة الطبي الرعاي
واألطفــال احملتجزيــن« انتهــاكا جســيما التفاقيــة 

ــة. ــف الرابع جني

ــاص  ــي اخل ــد الدول ــن العه ــني 9 و14 م ــت أن املادت وبين
باحلقــوق املدنيــة والسياســية تنصــان علــى التزامــات 
يجــب الوفــاء بهــا مــن قبــل إســرائيل، وذلــك بضمــان 
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة فــي احلبــس االحتياطــي 
ــا  ــم انتهاكه ــي يت ــة، والت ــة العادل ــي احملاكم ــق ف واحل

ــة األســرى الفلســطينيني. ــي فــي حال بشــكل روتين

ودعــت الهيئــة فــي بيانهــا، الــدول األطــراف فــي 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
القانونيــة مبوجــب املــادة األولــى منهــا، وذلــك بالضغط 
علــى إســرائيل مــن أجــل إجبارهــا علــى احتــرام أحــكام 
االتفاقيــة ومحاكمــة مرتكبــي االنتهــاكات اجلســيمة 

لهــا.

وطالبــت اجملتمــع الدولــي واملنظمــات الدوليــة ذات 
ــب األحمــر،  ــة للصلي ــة الدولي ــة، وخاصــة اللجن الصل
ــرائيل،  ــى إس ــط عل ــة للضغ ــراءات الالزم ــاذ اإلج باتخ
القــوة القائمــة باالحتــالل، بغيــة إجبارهــا علــى وقــف 
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ــة. ــر القانوني ــاتها غي ممارس

وشــددت الهيئــة علــى ضــرورة إيــالء األولويــة للتدابيــر 
ــان  ــرى وضم ــة األس ــة أرواح وكرام ــى حماي ــة إل الرامي
ــة  ــر الرعاي ــا توفي ــا فيه ــية، مب ــم األساس احتياجاته
ــماح  ــة، والس ــة العادل ــي احملاكم ــق ف ــة، واحل الصحي

ــة.55 ــة املنتظم ــارات العائلي بالزي

االحتــال ميــدد توقيــف أربعــة مــن األســرى 
الذيــن حــرروا أنفســهم مــن »جلبــوع”

ــة  ــن، إن محكم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
االحتــالل اإلســرائيلي، مــددت الليلــة املاضيــة، توقيــف 
أربعــة مــن األســرى الذيــن حــرروا أنفســهم مــن 
معتقــل »جلبــوع« اإلثنــني املنصــرم، ملــدة تســعة أيــام 

ــم. ــق معه ــتكمال التحقي ــوى اس بدع

وكان ســتة أســرى متكنــوا يــوم اإلثنــني املنصــرم 9/6 من 
حتريــر أنفســهم مــن ســجن »جلبــوع«، وهــم: محمــود 
عبــد اهلل عارضــة )46 عامــا( مــن عرابــة، معتقــل منــذ 
ــم  ــد قاس ــاة، ومحم ــدى احلي ــوم م ــام 1996، محك ع
ــام  ــذ ع ــل من ــة معتق ــن عراب ــا( م ــة )39 عام عارض
2002، ومحكــوم مــدى احليــاة، ويعقــوب محمــود قــادري 
ــر الباشــا معتقــل منــذ عــام 2003،  )49 عامــا( مــن بي
ــي )35  ــف كممج ــم ناي ــاة، وأيه ــدى احلي ــوم م ومحك
عامــا( مــن كفــر دان معتقــل منــذ عــام 2006 ومحكوم 
مــدى احليــاة، وزكريــا زبيــدي )46 عامــا( مــن مخيم جنني 
معتقــل منــذ عــام 2019 ومــا يــزال موقوفــا، ومناضــل 
يعقــوب انفيعــات )26 عامــا( مــن يعبــد معتقــل منــذ 

عــام 2019.

الشــرطة اإلســرائيلية، أعلنــت مســاء اجلمعــة املنصرم 
ــوب  ــة، ويعق ــود العارض ــيرين محم ــال األس 9/10 اعتق
ــس  ــر أم ــت فج ــا اعتقل ــرة، كم ــي الناص ــادري ف الق
الســبت 9/11 األســيرين محمــد العارضــة وزكريــا 
ــي  ــرة، بأراض ــبلي جنوب الناص ــة ش ــي قري ــدي، ف الزبي
الـــ48، فيمــا ال زال األســيران مناضــل نفيعــات وايهــم 

ــن.56 ــي، حري كممج

فعاليــات تضامنيــة مــع األســرى فــي عــدة مــدن 
أميركيــة

ــات  ــة، فعالي ــوم األحــد، عــدة مــدن أميركي تشــهد الي
فــي  الفلســطينيني  االســرى  ملســاندة  تضامنيــة 

ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

ــرة  ــم تظاه ــرر تنظي ــن املق ــورك، م ــة نيوي ــي مدين فف
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أمــام مبنــى االمم املتحــدة، لالحتجــاج علــى االجــراءات 
التعســفية التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل 
ــة  ــطينيني، واملطالب ــرى الفلس ــق االس ــرائيلي بح االس
باالفــراج الفــوري عــن االســرى املضربــني عــن الطعــام 

ــن. ــار الس ــى وكب واملرض

وفــي الســياق ذاتــه، ينظــم ابنــاء اجلالية الفلســطينية 
ــام  ــرة أم ــطيني، تظاه ــق الفلس ــع احل ــني م واملتضامن

مبنــى الســفارة اإلســرائيلية فــي واشــنطن.

وفــي مدينيــة شــيكاغو األميركيــة، مــن املتوقــع 
ــية  ــوراع الرئيس ــوب الش ــات جت ــيرة مركب ــم مس تنظي
فــي ضاحيــة بردجيفيــو، نصــرة لألســرى فــي ســجون 

ــالل.57 االحت

االثنن 2021/9/13 

يدهــس  الضفــة ومســتوطن  فــي  إصابــات 
بالطــور مقدســيا 

أصيــب أمــس، عشــرات املواطنــني فــي مواجهــات 
والعــروب،  الفــوار  مبخيمــي  االحتــالل،  قــوات  مــع 
وبلــدة ســعير، واخلليــل والقــدس وجنــني، فيمــا أطلــق 
ــة  ــي فقوع ــالل ف ــوات االحت ــوب ق ــار ص ــلحون الن مس
ــو  ــمير أب ــد س ــاب ولي ــب الش ــا أصي ــة، بينم والعرق
ــمه،  ــي جس ــور ف ــوض وكس ــاً( برض ــوى )25 عام اله
جــراء دهســه مــن قبــل مســتوطن فــي بلــدة الطــور، 
ــس،  ــر أم ــرائيلية، فج ــرات إس ــنت طائ ــني ش ــي ح ف
غــارات جويــة علــى عــدة أهــداف متفرقــة مــن قطــاع 
غــزة، فقــد أصيــب عشــرات املواطنــني، أمــس، بحــاالت 
اختنــاق فــي مواجهــات مــع قــوات االحتــالل، مبخيمــي 
ــل. ــة اخللي ــي محافظ ــعير، ف ــدة س ــروب، وبل ــوار والع الف

ــى  ــة، إن مواجهــات اندلعــت عل ــادت مصــادر محلي وأف
مداخــل مخيمــي العــروب والفــوار، أطلــق خاللهــا 
جنــود االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز صــوب املواطنني 
ومنازلهــم، مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات منهــم 

ــاً. ــوا ميداني ــاق، وعوجل ــاالت اختن بح

وفــي الســياق ذاتــه، أصيــب عشــرات الطلبــة بحــاالت 
اختنــاق جــراء قمــع قــوات االحتــالل، مســيرة طالبيــة 

فــي بلــدة ســعير، تضامنــاً مــع األســرى. 

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل، أطلقــت 
قنابــل الغــاز والصــوت باجتــاه املشــاركني فــي مســيرة 
طالبيــة انطلقــت مــن عــدة مــدارس فــي ســعير باجتــاه 
ــمال  ــس« ش ــوادي »خني ــاذي ل ــي احمل ــارع االلتفاف الش
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ــم  ــرات منه ــة العش ــى إصاب ــا أدى إل ــل، م ــرق اخللي ش
بحــاالت اختنــاق. 

ــة  ــة مماثل ــيرات طالبي ــت مس ــدة دورا، انطلق ــي بل وف
مــن عــدة مــدارس، دعمــاً وإســناداً لالســرى. إلــى ذلــك، 
ــالل  ــوات االحت ــني وق ــني املواطن ــات ب ــت مواجه اندلع
ــة  ــاب الزاوي اإلســرائيلي، مســاء أمــس، فــي منطقــة ب
ــأن  ــة، ب ــادر محلي ــادت مص ــل. وأف ــة اخللي ــط مدين وس
ــالل  ــوات االحت ــني وق ــني املواطن ــت ب ــات اندلع املواجه
املقــام علــى  العســكري  احلاجــز  املتمركــزة علــى 
مدخــل شــارع الشــهداء، حيــث اجتــاز جنــود مدججون 
ــة، وأطلقــوا  بالســالح احلاجــز واقتحمــوا وســط املدين
املواطنــني  صــوب  الســام  والغــاز  الصــوت  قنابــل 
واحملــالت التجاريــة فــي مركــز مدينــة اخلليــل التجــاري 
مــا أدى إلــى إصابــة عشــرات املواطنــني بحــاالت اختنــاق 
ــآت  ــح واملنش ــالق املصال ــاز، وإع ــاق الغ ــراء استنش ج

ــة.58  التجاري

»جماعــات الهيــكل« تدعــو حملاضــرة للحاخــام 
أبراموفتــش فــي األقصــى اليــوم وتخطــط 

ــاحاته ــوراة« بس ــم »الت لتعلي

ــكل املزعــوم، أمــس، فــي منشــور  ــال جماعــات الهي ق
ــالل  ــوي خ ــا تن ــي بأنه ــا اإللكترون ــر موقعه ــا عب له
الســنوات األربــع املقبلــة، تنفيــذ  مشــروع يقــوم علــى 
ــل أروقــة وســاحات ومســاطب املســجد األقصــى  حتوي
وتكريســها كـــ »ســاحة لتعليــم التــوراة« وتخصيــص 
ــى  ــوراة«، إل ــب ت ــاوالت وكت ــال ط ــالة وإدخ ــكان للص م
ــرت  ــا باش ــجد، فيم ــات للمس ــف اقتحام ــب تكثي جان
ــد  ــمنتية عن ــات اس ــع مكعب ــالل وض ــرطة االحت ش
ــران.  ــوم الغف ــي ي ــا ف ــداً إلغالقه ــرق متهي ــارق الط مف

وأعلنــت جماعــة »أدالء جبــل الهيــكل« املتطرفــة فــي 
ــذي يصــادف  ــد الغفــران« ال إطــار اســتعدادها لـــ »عي
يــوم اخلميــس املقبــل عــن تنظيــم محاضــرة للحاخــام 
املتزمــت – فتتحــاس ابراموفتيــش داخــل املســجد 
األقصــى فــي املنطقــة الشــرقية وذلــك بالتنســيق مــع 

ــرطة.  الش

وقالــت أنــه ســيتم خــالل االقتحــام املقــرر اليــوم اإلثنني 
عــرض أحــكام يــوم الغفــران وتدريــب املشــاركني علــى 
أداء طقــوس يــوم الغفــران، فــي محاولــة حلــث املتدينــني 
مــن املســتوطنني علــى االقتحــام وأداء الطقــوس داخــل 

األقصــى فــي »عيــد الغفــران.

ــة مــن احتــاد املنظمــات الهيــكل املزعــوم  وفــي محاول
توظيــف استشــهاد الطبيــب حــازم اجلوالنــي اجلمعــة 
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ــى  ــجد األقص ــد املس ــدة تهوي ــح أجن ــة لصال املاضي
ــكل  ــات الهي ــاد منظم ــب احت ــس، طال ــاب اجملل ــرب ب ق
بضــرورة فتــح بــاب اجمللــس للمقتحمــني مــن املتدينــني 
واملســتوطنني، معتبــراً أن احلــل لوقــف عمليــات الطعن 
املتكــررة هــو جعــل طريــق بــاب اجمللــس »مأهــوالً 
باليهــود ومحروســاً مــن قبــل الشــرطة والقــوات 
اخلاصــة التــي تعمــل فــي داخــل املســجد وعلــى أبوابــه 

ووصفــت عملهــا بـــ »الرائــع واملثابــر«ز

وقالــت جماعــات الهيــكل املزعــوم بأنهــا حتــاول منــذ 
ســنوات توســيع نطــاق دخولهــا وخروجهــا مــن األقصى 
ليتجــاوز بــاب املغاربــة، وقــد جنحــت بالفعــل فــي حتويل 
بــاب السلســلة إلــى مخــرج دائــم للمقتحمــني، وأنهــا 
ــى،  ــواب األقص ــن أب ــد م ــو املزي ــع نح ــع للتوس تتطل
وخاصــة إلــى مخــرج دائــم للمقحمــني، وإنهــا تتطلــع 
ــة  ــى، وخاص ــواب األقص ــن أب ــد م ــو املزي ــع نح للتوس
اجمللــس واحلديــد وبــاب األســباط كمــا جــاء فــي 

ــورها.59 منش

ــد  ــرى بع ــر األس ــى مصي ــد عل ــاوف تتصاع اخمل
إعــادة اعتقالهــم وتواصــل أعمــال البحــث عــن 

األســيرين إنفيعــات وكممجــي

ــادي األســير الفلســطيني ســلطات االحتــالل  ــل ن حّم
ــه األســرى  ــة عــن أي أذى يتعــرض ل املســؤولية الكامل

األربعــة املعــاد اعتقالهــم.

وقــال رئيــس النــادي قــدورة فــارس: إن اخملــاوف تتصاعــد 
ومحمــود  الزبيــدي  زكريــا  األســرى  مصيــر  علــى 
القــادري،  ويعقــوب  العارضــة  ومحمــد  العارضــة 

 بعد إعادة اعتقالهم وتعرضهم للضرب. 
وأشــار إلــى أن ذلــك كان واضحــاً مــن خــالل العالمــات 
العينيــة التــي ظهــرت فــي الصــور التــي نشــرها 
ــهم  ــد أن مالبس ــن املؤك ــه م ــرى، وأن ــالل لألس االحت
ــب  ــم للتعذي ــد تعرضه ــرى تؤك ــات أخ ــي عالم تخف

الشــديد بعــد اعتقالهــم.

االحتــالل  يتفــرد  التــي  األنبــاء  إن  فــارس:  وأضــاف 
بنشــرها عــن األســرى، ومنــع لقائهــم باحملامــني، تشــير 
إلــى أن هنــاك مــا يحــاول االحتــالل إخفــاءه عــن الــرأي 

ــه. ــوا ل ــا تعرض ــأن م ــام بش الع

وجــدد نــادي األســير دعوتــه للجنــة الدوليــة للصليــب 
ــم،  ــى صحته ــان عل ــرى لالطمئن ــارة األس ــر بزي األحم
وللحيلولــة دون االســتفراد بهــم لوقــت طويــل؛ ألن 

ــر. ــم للخط ــرض حياته ــك يع ذل
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وفــي وقــت الحــق مــن أمــس، تراجعــت ســلطات 
االحتــالل عــن نقــل األســير زكريــا الزبيــدي إلــى 
املستشــفى لتلقــي العــالج، وذلــك بعــد أن أعلــن فــي 
ــل  ــتقوم بنق ــجون س ــة الس ــابق أن مصلح ــت س وق
ــا. ــي حيف ــام« ف ــفى »رمب ــالج مبستش ــدي للع الزبي

ــدث  ــال املتح ــالم، ق ــائل اإلع ــات وس ــى توجه وردّاً عل
ــم  ــدي ل ــا الزبي ــام«: إن »زكري ــفى »رمب ــم مستش باس
ينقــل إلــى رمبــام، ومت إلغــاء زيارتــه«، دون اإلفصــاح عــن 
ــدي  ــل الزبي ــاء نق ــباب إلغ ــات وأس ــن املعلوم ــد م املزي

ــام”. ــفى »رمب ــى مستش إل

ــب  ــالج عق ــدي للع ــل زبي ــروض أن ينق ــن املف وكان م
ــالل  ــوات االحت ــل ق ــن قب ــا م ــب به ــي أصي ــروح الت اجل
ــبلي  ــدة الش ــرب بل ــس، ق ــن أم ــه، أول م ــالل اعتقال خ

ــر. ــن عام ــرج اب ــي م ف

ــى ذلــك، بطلــب مــن محاميــه أفيغــدور فيلدمــان،  وأت
ــوات  ــر ق ــل عناص ــن قب ــداء م ــه لالعت ــبب تعرض بس
األمــن، علمــاً أن الزبيــدي آخــر من عــرض علــى محكمة 

ــد اعتقالــه60. الناصــرة، مســاء أول مــن أمــس، لتمدي

ديــر  بلــدة  غــرب  أراضــي  يجــرف  االحتــال 
طولكــرم شــمال  الغصــون 

ــاذاة  ــي مبح ــرائيلي، أراض ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق جرف
ــر  ــدة دي ــرب بل ــري غ ــع العنص ــم والتوس ــدار الض ج

ــرم. ــمال طولك ــون ش الغص

وتبلــغ مســاحة األرض املســتهدفة دومنــني، وتعــود 
ــدة. ــن البل ــامن م ــم غ ــر نعي ــن ظاف ــا للمواط ملكيته

ــألرض، إنهــم  ــزارع محمــد حســن، الضامــن ل وقــال امل
تفاجــأوا بجرافــات االحتــالل وهــي تقوم بتجريــف االرض 
ــراب  ــن االقت ــا م ــر اصحابه ــذار، ومت حتذي ــابق ان دون س

منهــا ملــدة شــهر.

باخلضــار  مزروعــة  كانــت  االرض  هــذه  ان  وأضــاف، 
ــر الدمــار الــذي حلــق  قبــل حتويلهــا لكــراج ســيارات إث
ــالل  ــات االحت ــات وجيب ــرور جراف ــبب م ــات بس باملزروع
عليهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن غبــار أتــى علــى املزروعــات 
فيهــا، إضافــة الــى إلقــاء قنابــل الغــاز باجتــاه البيــوت 

ــكان.61 ــي امل ــتيكية ف البالس

60  جريدة االيام
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ــارة  ــالل ترفــض التماســا للســماح بزي محكمــة االحت
األســرى األربعــة املعــاد اعتقالهــم

ــة  ــن، إن محكم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
ــذي تقــدم  االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــت االلتمــاس ال
ــرى  ــارة األس ــه بزي ــماح ل ــة للس ــي الهيئ ــه محام ب
ــة. ــام املاضي ــالل األي ــم خ ــد اعتقاله ــن أُعي ــة الذي األربع

ــاس  ــابقا بالتم ــدم س ــد تق ــة ق ــي الهيئ وكان محام
للســماح لــه بزيــارة كل مــن: )زكريــا زبيــدي، ومحمــود 
ومحمــد العارضــة ويعقــوب قــادري(، ملتابعــة أوضاعهم 
االعتقاليــة ورصــد أماكــن احتجازهــم، لكــن االلتمــاس 

مت رفضــه.

ــر  ــم الكبي ــن التعتي ــا م ــن قلقه ــة ع ــت الهيئ وأعرب
فيمــا يتعلــق بقضيــة األســرى األربعــة، محــذرة مــن أن 
تنصــب ردة الفعــل اإلســرائيلية علــى االنتقــام منهــم 

والتفــرد بهــم.

ــن  ــرم م ــني املنص ــوم اإلثن ــوا ي ــرى متكن ــتة اس وكان س
انتــزاع حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع«، إال ان االحتــالل 
ــان،  ــان طليق ــي اثن ــم، وبق ــة منه ــال أربع ــاد اعتق اع

ــي. ــم كممج ــات، وأيه ــل انفيع ــا: مناض وهم

محكمــة االحتــالل مــددت يــوم الســبت املنصــرم، فتــرة 
اعتقــال األســرى األربعــة لتســعة أيــام، لغايــة 19 
أيلــول/ ســبتمبر اجلــاري، بدعــوى اســتكمال التحقيــق 

ــم.62 معه

ــات  ــوات جماع ــن دع ــذر م ــام يح ــي الع املفت
»الهيــكل« القتحــام املســجد األقصــى

ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ــي الع ــذر املفت ح
ــد  ــيخ محم ــارك الش ــى املب ــجد األقص ــب املس خطي
حســني، مــن الدعــوات التــي أطلقتهــا جماعــات 
الهيــكل املزعــوم واملنظمــات املتطرفــة ضد املقدســات 
األقصــى  املســجد  رأســها  وعلــى  الفلســطينية، 
ــدف  ــل، به ــي اخللي ــي ف ــجد اإلبراهيم ــارك، واملس املب

ــا. ــس بهم امل

وبــني املفتــي العــام فــي بيــان صحفي، اليــوم اإلثنــني، أن 
هــذه اجلماعــات تطالــب ســلطات االحتــالل بالســماح 
لهــا بإدخــال مقاعــد وكتــب توراتيــة، بهــدف الدراســة 
فــي ســاحات املســجد األقصــى املبــارك، وكذلــك 
الســماح حلاخاماتهــا بإلقــاء احملاضــرات التوراتيــة علــى 
ــى  ــة ال ــارك، إضاف ــى املب ــجد األقص ــي املس مقتحم
مطالبتهــم ســلطات االحتــالل بفتــح أبــواب املســجد 
األقصــى املبــارك جميعهــا لتســهيل االقتحــام وعــدم 
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اقتصــار ذلــك علــى بــاب املغاربــة فقــط.

وأدان املفتــي، قيــام ســلطات االحتــالل بتوفيــر احلمايــة 
ــجد  ــم املس ــي تقتح ــة الت ــات املتطرف ــذه اجلماع له
ــم  ــدا، وه ــرة ج ــداد كبي ــا، بأع ــارك يومي ــى املب األقص
يرتــدون لبــاس الكهنــة، وينفخــون فــي البــوق، بحجــة 

ــة. ــاد اليهودي األعي

وأكــد أن هــذه االنتهــاكات تســتدعي ردا عربيا إســالميا 
ــرورة  ــة ض ــات املعني ــات واملنظم ــدا الهيئ ــا مناش فوري
التدخــل لوقــف هــذه االنتهــاكات ضــد املســجد 
ــالل  ــلطات االحت ــن أن س ــذرا م ــارك، مح ــى املب األقص
بهــذه املمارســات تدفــع املنطقــة إلــى حــرب دينيــة لــن 
يســلم منهــا أحــد، وذلــك إرضــاء جملموعــات متطرفــة 
هدفهــا هــدم املســجد األقصــى املبــارك، وإقامــة 

ــه. ــوم مكان ــكل املزع الهي

مــن جانــب آخــر، اســتنكر املفتــي حســني، قــرار 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي اجلائــر بإغــالق املســجد 
اإلبراهيمــي أكثــر مــن مــرة خــالل األيــام املاضيــة أمــام 
ــا  ــة، مبين ــاد اليهودي املصلــني املســلمني، بحجــة األعي
أن اإلغــالق عــدوان وجرميــة نكــراء لتســببه فــي حرمــان 

ــة. ــعائرهم الديني ــن أداء ش ــلمني م ــني املس املصل

ــن  ــس باألماك ــرم امل ــماوية حت ــان الس ــاف ان األدي وأض
ــا  ــا، كم ــد حرمته ــادة، وتؤك ــة للعب ــة اخملصص املقدس
احتــرام  الدوليــة علــى  واألعــراف  القوانــني  تنــص 
مقدســات اآلخريــن وعــدم املــس بهــا أو بأهلهــا صونــا 
حلريــة العبــادة، غيــر أن ســلطات االحتــالل تتنكــر 

ــه. ــك كل لذل

ــداءات  ــذه االعت ــن ه ــف ع ــرورة التوق ــى ض ــدد عل وش
التــي حتــرم املســلمني مــن الوصــول إلــى أماكــن 
ــلطات  ــوقها س ــي تس ــررات الت ــا املب ــم، رافض عباداته
االحتــالل التخــاذ مثــل هكــذا قــرارات تعســفية جائــرة 
تخالــف الشــرائع والقوانــني الدوليــة، وتناقــض املواثيــق 
ــا.63 ــى أماكنه ــول إل ــادة والوص ــة العب ــي حري ــي حتم الت

ــف  ــادت مل ــة أع ــطورة نضالي ــتة«.. أس ــرى الس ”األس
ــة ــى الواجه ــرى إل األس

ــر  ــزاع حريتهــم عب شــكل جنــاح ســتة أســرى فــي انت
نفــق حفــروه فــي عمــق األرض مــن معتقــل »جلبــوع« 
فاصلــة  مرحلــة  الـــ1948،  بأراضــي  بيســان  قــرب 
ــة  ــوض معرك ــي تخ ــيرة، الت ــة األس ــخ احلرك ــي تاري ف

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت ــع إدارة س ــة م متواصل

وبعــد مطــاردة اســتمرت خمســة أيــام، متكــن االحتالل، 
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عبــر مســّيراته ومروحياتــه وقصاصــي األثــر وكاميــرات 
املراقبــة واجلنــود املدججــني بــكل أنــواع األســلحة، مــن 
ــدي،  ــا زبي ــم: زكري ــم، وه ــة منه ــال أربع ــادة اعتق إع
ومحمــد عارضــة، ومحمــود عارضــة، ويعقــوب قــادري، 
فيمــا ال يــزال األســيران مناضــل انفيعــات، وأيهــم 

ــة. ــان باحلري ــني وينعم ــي طليق كممج

ــت  ــهم، حقق ــتة أنفس ــرى الس ــر األس ــة حتري ”عملي
ــة  ــة األمني ــورة القبض ــة لص ــت ضرب ــا وكان أهدافه
ــارع  ــة للش ــروح املعنوي ــت ال ــا رفع ــرائيلية، فيم اإلس
ــال  ــم«، ق ــي العال ــرار ف ــي ولألح ــطيني والعرب الفلس
أســتاذ اإلعــالم الرقمــي واالتصــال فــي جامعــة القــدس 

ــة. ــادر صاحل ن

وحــول تنــاول منصــات التواصــل االجتماعــي لقضيــة 
األســرى الســتة الذيــن متكنــوا مــن الظفــر بحريتهــم، 
أضــاف صاحلــة، أن جنــاح األســرى فــي حتريــر أنفســهم 
القــى اهتمامــا وتفاعــال كبيريــن، ســواء علــى املســتوى 

الفلســطيني أو املســتويني العربــي والدولــي.

ــار  ــة انتش ــهلت عملي ــة س ــة االنفعالي ــع: ان احلال وتاب
الـــمعلومات التــي كانــت دراميــة بشــكل كبيــر، عمــد 
ــرة للفــرار،  مــن خاللهــا البعــض لتفصيــل قصــة مؤث
واألجــواء كانــت مهيــأة للتفاعــل مــع احلالــة بقــوة، في 
حــني كانــت جميــع املعلومــات التــي دفــع بهــا االحتالل 
مدروســة، فمنــذ اللحظــة األولــى لتمكــن األســرى من 
حتريــر أنفســهم لــم تــرد أي معلومــات فعليــة، وعمدت 
إســرائيل إلــى تهيئــة النــاس لســيناريوهات وجرفهــم 
ــن  ــد م ــة، كان يري ــار الكاذب ــج لألخب ــالل التروي ــن خ م
ــاره  ــورة انكس ــرمم ص ــة وأن ي ــح املعرك ــا أن يرب خالله

بإنتــاج روايــة تهــدف لضــرب صــورة البطولــة.

وحــول إمكانيــة ضبــط مــا يروجــه اإلعــالم اإلســرائيلي 
ــة:  ــح صاحل ــة أوض ــار كاذب ــة وأخب ــات مضلل ــن رواي م
ــطيني او  ــواء الفلس ــبكي س ــع الش ــة اجملتم إن طبيع
غيــره تفتــرض أن مــن يقــود ويوجــه االهتمــام و«الترنــد« 
مؤثريــن  مــن  متابعــة  األكثــر  الشــخصيات  هــم 
وصفحــات رســمية، والذيــن يقــع علــى عاتقهــم حتــري 
دقــة املعلومــات التــي يتــم نشــرها، والتأكــد مــن ضــخ 
املعلومــات واملعنويــات ملتابعيهم، والســتحالة حراســة 
بوابــة »السوشــال ميديــا« فــإن عمليــة تفنيــد االخبــار 
الكاذبــة تكــون مــن خــالل أصحــاب الــرأي الذيــن 

ــم. ــة متابعيه ــون مبصداقي يحظ

ولفــت أســتاذ اإلعــالم الرقمــي واالتصــال فــي جامعــة 
القــدس إلــى أن »السوشــال ميديــا« أثبتــت أنهــا 
ــد  ــم يع ــارع ول ــاس والش ــوت الن ــل لص ــكاس وممث انع
مجتمعــا افتراضيــا منفصــال عــن الواقــع، بــل مجتمــع 
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حقيقــي يشــكل ضغطــا علــى صنــاع القــرار ويفــرض 
التــي دعمــت كل مــن  واقعــا، وأن جنــاح احلمــالت 
األســير الغضنفــر، واألســيرة الديــك تأكيــد علــى هــذا، 
ــا األســرى  ــر فــي قضاي ويجــب توظيفهــا بشــكل أكب
ســواء علــى مســتوى فــردي أو جماعــي وفــي مختلــف 

ــة. ــا الوطني القضاي

ــوع  ــن جلب ــرى م ــرر األس ــة حت ــة أن عملي ــد صاحل وأك
أعــادت ملــف األســرى إلــى واجهــة االهتمــام العاملــي 
ــل  ــرورة العم ــى ض ــيرا ال ــاني، مش ــي واإلنس واحلقوق
ــات  ــف املؤسس ــن مختل ــرى م ــناد األس ــرة وإس لنص
االعالميــة واحلقوقيــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي 
ــة،  ــة جارف ــة عاملي ــة وإعالمي ــة قانوني ــم حمل لتنظي
التعبئــة ملــا يخــدم احلركــة  واســتثمار كل هــذه 

ــرى. ــع األس ــر جمي ــى حتري ــيرة حت األس

بالشــأن  اخملتــص  الصحفــي  وصــف  جهتــه،  مــن 
اإلســرائيلي، األســير الســابق عصمــت منصــور، جنــاح 
ــر أنفســهم، بالصفعــة للحكومــة  6 أســرى فــي حتري
اإلســرائيلية، وانتصــار معنــوي لألســرى، وأن مــا حــدث 
ســيترك أثــرا علــى املــدى البعيــد، وأن قضيــة األســرى 
ارتفعــت أســهمها والعالــم بــات يتحــدث عنهــا، وحتول 

ــا. ــا وعاملي ــة عربي ــى أســطورة وأيقون »األبطــال« إل

ــة  ــراق والصفع ــم االخت ــو حج ــم ه ــاف، ان األه وأض
املدويــة ملنظومــة أمــن كاملــة، وحجــم الــدروس والعبر 
املســتفادة، وان غالبيــة مــا نشــر هــي تفاصيــل ال 
تنتقــص مــن أهميــة مــا قامــوا بــه، وعمليــة املطــاردة 
ــدار  ــى م ــة عل ــل مالحق ــي ظ ــم ف ــف لرصيده تضي
ــم  ــتوى العال ــى مس ــل عل ــة التفاع ــاعة، وان حال الس

ــم. ــة قتله ــن محاول ــرائيل ع ــت إس ــم ردع معه

وحــول تعاطــي اإلعــالم اإلســرائيلي مــع القضيــة، 
قــال: علــى املســتوى الداخلــي اإلســرائيلي بــدأ اإلعــالم 
العبــري فــي توجيــه االتهــام ملصلحــة الســجون، 
مدعــني أن مصلحــة الســجون متنــح »تســهيالت« 
ــد  ــرار، وعم ــن الف ــم م ــي متكنه ــاهمت ف ــرى س لألس
ــا،  ــرائيلي عليه ــارع اإلس ــب الش ــام غض ــب ج ــى ص إل
بالتزامــن مــع حملــة مــن التحريــض علــى األســرى، ثــم 
ركــز اإلعــالم اإلســرائيلي بشــكل أكبــر علــى التبعــات 
»األمنيــة« علــى عمليــة فــرار األســرى وإمكانيــة 

ــي. ــع السياس ــعالها الوض إش

اإلعــالم  نشــره  مــا  معظــم  ان  منصــور،  وتابــع 
ــز  ــدف لتعزي ــة ته ــة وتضليلي ــار كاذب ــرائيلي أخب اإلس
املعنويــة  الــروح  وتدميــر  اإلســرائيلية  الروايــة 
ــد  ــه بعي ــك ألن ــرى، وذل ــدا لألس ــطينيني وحتدي للفلس
عمليــة فــرار األســرى أصــدرت األجهــزة األمنيــة قــرارا 

قضائيــا مبنــع نشــر أي معلومــات حــول احلادثــة، األمــر 
الــذي تــرك البــاب مفتوحــا أمــام التكهنــات املدفوعــة 

فــي معظمهــا مــن األجهــزة اإلســرائيلية.

ــرائيلي،  ــالم اإلس ــن اإلع ــات م ــتقاء املعلوم ــول اس وح
ذراع مكمــل حلكومــة  االحتــالل هــو  إعــالم  قــال: 
االحتــالل، وهنــاك ضــرورة لعمــل مختصــني ذوي خبــرة 
ــز  ــالم تتمي ــائل إع ــن وس ــات ع ــل املعلوم ــالع لنق واط
ــة  ــرار وراء الترجم ــدم االجن ــة، وع ــن املصداقي ــيء م بش

ــة. ــائل اإلعالمي ــات أو الوس ــن املنص ــة ألي م احلرفي

ونــوه منصــور إلــى أن اإلعــالم اإلســرائيلي حــاول 
ــروح  ــك بال ــة مــن شــأنها أن تفت ــار كاذب ــج ألخب التروي
ــت  ــذي أثب ــطيني ال ــيج الفلس ــزق النس ــة ومت املعنوي
متاســكه خــالل جميــع األزمــات والضــرورات الوطنيــة، 
ــو املنصــرم،  والتــي كان آخرهــا هبــة األقصــى فــي ماي

ــزة. ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــن ع ــا م ــا تاله وم

ــن  ــر األم ــكيل »وزي ــورة تش ــن خط ــور م ــذر منص وح
ــة حتــرر  ــق فــي حادث ــة حتقي ــي« اإلســرائيلي جلن الداخل
ــه وضمــن التفويــض  ــى أن األســرى الســتة، مشــيرا إل
الــذي منــح لهــا ســتبحث فــي شــروط حيــاة األســرى، 
ــي  ــازات الت ــن االمتي ــر م ــحب الكثي ــي س ــذي يعن وال
ــة  ــى أن قضي ــيرا إل ــيرة، مش ــة األس ــا احلرك حققته
األســرى حتظــى باهتمام شــعبي، وهــي محــرك للنضال 
الوطنــي وأن أي حــدث داخــل الســجون ينعكــس علــى 

ــد.64 ــى التصعي ــه إل ــتؤدي تداعيات ــارج وس اخل

ــق  ــرائيل بتطبي ــزام إس ــدة إلل ــو األمم املتح ــتية يدع اش
ــرى ــة باألس ــة املتعلق ــف الثالث ــة جني اتفاقي

- مشــكلة غــزة سياســية واملطلوب مســار سياســي 
مســتند للشــرعية الدوليــة والقانــون الدولي

- قــرار منــع التجمهــر وإقامــة بيــوت العــزاء واألعــراس 
يدخــل اليــوم حيــز التنفيــذ

ــى  ــعبنا حت ــاء ش ــن أبن ــة ب ــد التفرق ــال يري - االحت
ــزول ــى ي ــدة حت ــد الوح ــن نري ــود ونح يس

ــة  ــة الدولي ــوزراء محمــد اشــتية، اللجن دعــا رئيــس ال
أوضــاع  ملتابعــة  املتحــدة،  واألمم  األحمــر،  للصليــب 
األســرى والتأكــد مــن عــدم تعرضهــم للتعذيــب 
ــزام إســرائيل بتطبيــق اتفاقيــة جنيــف  والتنكيــل، وإل
ســلطات  محمــال  باألســرى،  واملتعلقــة  الثالثــة 

االحتــالل املســؤولية كاملــة عــن حياتهــم.

ــة  ــتهل جلس ــه مبس ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي وق

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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احلكومــة الـــ)124(، »علــى ضــوء إعــادة اعتقال األســرى 
األربعــة الذيــن متكنــوا مــن حتريــر أنفســهم مــن 
ــل حــول ذلــك،  ســجن »جلبــوع«، ومــا جــرى مــن أقاوي
ــات  ــل االتهام ــدم كي ــى ع ــا إل ــني جميع ــو املواطن أدع
ــعب  ــن ش ــي الـــ48. نح ــي أراض ــا ف ــى أهلن ــا ال جزاف
ووحــدة  املعانــاة  وتوحدنــا  األلــم  يجمعنــا  واحــد 
الهــدف واملصيــر. وأطلــب منكــم مــد جســور املؤاخــاة 
والتواصــل مــع بعضكــم البعــض، االحتــالل يريــد 
ــد الوحــدة  ــى يســود، ونحــن نري ــة حت ــة والفتن التفرق

ــزول«. ــى ي حت

وفــي موضــوع آخــر، تطــرق اشــتية إلــى حديــث 
إســرائيل عــن خطــة االقتصــاد مقابــل األمــن لقطــاع 
غــزة، وقــال: إن »مشــكلة غــزة هي مشــكلة سياســية 
وهــي ذات املشــكلة التــي تواجــه جميــع األراضــي 
ــار  ــوب مس ــدس، املطل ــا الق ــا فيه ــطينية مب الفلس
ــرعية  ــى الش ــتند إل ــي مس ــدي وحقيق ــي ج سياس
ــع  ــالل ويرف ــي االحت ــي، ينه ــون الدول ــة والقان الدولي
احلصــار عــن قطــاع غــزة، ويوقــف العــدوان عــن جميــع 
األراضــي الفلســطينية، وبهــذا تصبــح عمليــة إعــادة 

ــة. ــة ودائم ــار ممكن االعم

ــا  ــوزراء أنه ــس ال ــح رئي ــة، أوض ــة القطري ــول املنح وح
قســمت إلــى ثالثــة أجــزاء: األول بقيمــة 10 ماليــني دوالر 
ــدة ومت  ــالل األمم املتح ــن خ ــزة م ــة غ ــود حملط ــراء وق لش
ذلــك، والثانــي قيمتــه أيضــا 10 ماليــني دوالر تــوزع مــن 
ــدة  ــألمم املتح ــع ل ــي التاب ــذاء العامل ــج الغ ــالل برنام خ
ــدور األمم  ــا ب ــك، ورحبن ــد مت ذل ــهور وق ــة ش ــدة أربع مل
ــتحقني. ــى املس ــة ال ــول املنح ــا وص ــا يهمن ــدة، وم املتح

وأشــار إلــى أن اجلــزء الثالــث مــن املنحــة فهــو بقيمــة 
10 ماليــني دوالر تدفــع علــى شــكل رواتــب ملوظفــني في 
غــزة، حيــث رفضــت البنــوك الفلســطينية جميعهــا 
املالحقــات  اجلــزء خوفــا مــن  التعامــل مــع هــذا 

ــر. ــذا األم ــل ه ــد حل ــأي جه ــا ب ــة، مرحب القانوني

وبخصــوص احلالــة الوبائيــة فــي فلســطني، قــال رئيــس 
ــزاء  ــوت الع ــة بي ــر وإقام ــع التجمه ــرار من ــوزراء إن ق ال
واألعــراس يدخــل اعتبــارا مــن هــذا اليــوم حيــز التنفيذ، 
وســيتم اإلعــالن عــن بروتوكــول صحــي ينظــم عمــل 
ــا  ــة مب ــات اخلدماتي ــة، واملؤسس ــق العام ــع املراف جمي
يضمــن احلــد مــن ارتفــاع معــدالت اإلصابــة باملتحــورات 

ــا. اجلديــدة بفيــروس كورون

ودعــا كل مــن لــم يتلــق اللقــاح حتــى اآلن إلــى 
املســارعة لتلقيــه فــي جميــع املراكــز الصحيــة 
املنتشــرة فــي احملافظــات، خاصــة وأن معظــم احلــاالت 
ــخاص  ــي ألش ــزة ه ــة املرك ــرف العناي ــت غ ــي دخل الت

ــاح. ــوا اللق ــم يتلق ل

 وأضــاف: حتــى ال جنــد أنفســنا مضطريــن لفــرض 
ــات  ــداء الكمام ــد بارت ــم للتقي ــددة أدعوك ــود مش قي
ومراعــاة التباعــد اجلســدي وتلقــي املطاعيــم التــي مــن 
شــأنها تكويــن مناعــة مجتمعيــة، وأن يكــون االلتــزام 
مشــددا فــي املســاجد واجلامعــات واملــدارس واألماكــن 
ــة  ــى أن احملافظــني واألجهــزة األمني العامــة، مشــيرا إل

ــراءات. ــذه اإلج ــذ ه ســيتابعون تنفي

ويناقــش مجلــس الــوزراء اليــوم قضايــا تخــص التعليم 
اإلســرائيلي علــى  والتحريــض  واجلامعــات  العالــي 
ــالت،  ــاع املواص ــم قط ــطينية وتنظي ــج الفلس املناه
وأمنيــة وصحيــة  تقاريــر سياســية  الــى  إضافــة 

ــة.65 ومالي

الثاثاء 2021/9/14 

احلــرم  علــى  اخلنــاق  يضيــق  االحتــال 
ــن  ــل م ــار اخللي ــة إعم ــع جلن ــي ومين اإلبراهيم

وصيانتــه ترميمــه 

ــي  ــم الدين ــريف املعل ــي الش ــرم اإلبراهيم ــر احل يعتب
األبــرز فــي قلــب مدينــة اخلليــل، وينتصــب منــذ ألفــي 
ــة املاضــي  ــة وعراق عــام بانفــه وشــموخ، حامــالً أصال
ــة  ــة الضارب ــوت العتيق ــه البي ــق حول ــه، تتحل وعراقت

ــخ. ــق التاري ــي عم ــا ف بجذوره

ــى أداء  ــل عل ــار اخللي ــة إعم ــرص جلن ــق ح ــن منطل وم
واجبهــا الوطنــي فــي احلفــاظ علــى التــراث املعمــاري 
ــذا  ــع ه ــا تض ــل، فإنه ــن اخللي ــة م ــدة القدمي ــي البل ف
ــار  ــي اإلعم ــا ف ــلم أولوياته ــى س ــق عل ــم العري املعل
بتأديــة  منهــا  إميانــاً  وذلــك  والصيانــة،  والترميــم 

ــه. ــى أمت وج ــرون عل ــذ ق ــا من ــة به ــالة املكلف الرس

ــر عــام جلنــة إعمــار اخلليــل عمــاد حمــدان  وأشــار مدي
إلــى أن احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف يتعــرض فــي هــذه 
األوقــات ألكبــر اعتــداء مــن قبــل ســلطات االحتــالل أال 
وهــي عمليــة تنفيــذ مشــروع بنــاء املصعــد الكهربائي، 
ــد  ــى اســتكمال تهوي وهــو مشــروع ضخــم يهــدف إل
ــى أرض  ــه عل ــل في ــدأ العم ــد ب ــي، وق ــرم اإلبراهيم احل

الواقــع قبــل نحــو شــهر.

ــة،  ــيطرتها اإلداري ــرض س ــه وف ــا علي ــاق قبضته وإلطب
ــاتها  ــديد ممارس ــالل بتش ــلطات االحت ــدأت س ــد ب فق
ــل  ــار اخللي ــة إعم ــال جلن ــي وعم ــق فني ــا بح وإجراءاته
الذيــن يعملــون داخــل أروقــة احلــرم وخاصــة فــي مصلى 

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اجلاوليــه واالســحاقية، حيــث متنعهــم منــذ أكثــر مــن 
ــم،  ــة والترمي ــال الصيان ــتكمال أعم ــن اس ــهر م ش
ويتــم اقتحــام املــكان مــن قبــل جنــود االحتــالل وطــرد 
ــات  ــز والبواب ــدأت احلواج ــا وب ــارج، كم ــى اخل ــال إل العم
مبنــع  احلــرم  مدخــل  علــى  املنصوبــة  العســكرية 
ــداء  ــرور ألعمالهــم دون إب ــل مــن امل عمــال إعمــار اخللي

ــباب.66  األس

احلركــة األســيرة تعلــن التصعيد: 0831 أســيراً 
يضربــون عــن الطعــام بــدءاً مــن اجلمعة

ــن، مســاء أمــس،  أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
ــأن احلركــة األســيرة قــررت التصعيــد فــي وجــه إدارة  ب
الســجون اإلســرائيلية التــي تواصــل عمليــات التنكيل 
ــى  ــم عل ــش به ــم والبط ــم وعزله ــرى وقمعه باألس

ــدي وحداتهــا القمعيــة فــي مختلــف الســجون. أي

وبينــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، أنــه وفــي ظــل 
املســتويات  تقودهــا  التــي  املســعورة  الهجمــة 
السياســية العليــا فــي إســرائيل وإدارة ســجونها جتــاه 
ــاد وتيرتهــا خــالل  األســرى فــي كافــة املعتقــالت، وازدي
األيــام القليلــة املاضيــة بعــد حتريــر 6 أســرى أنفســهم 
ــوع«، وإعــادة اعتقــال أربعــة منهــم  مــن ســجن »جلب
حتــت التعذيــب والتنكيــل، قــررت احلركــة األســيرة 
الدفــاع عــن حقهــا وكرامتهــا فــي احليــاة واحلريــة مــن 
ــى  ــام عل ــن الطع ــوح ع ــراب مفت ــروع بإض ــالل الش خ
شــكل دفعــات بــدءا مــن اجلمعــة املقبلــة حتــت شــعار 

ــق«. ــن احل ــاع ع ــة الدف »معرك

ــتضم  ــراب س ــن اإلض ــى م ــة األول ــت، إن الدفع وأضاف
1380 أســيرا مــن عــدة ســجون، حيــث سيشــرع 
ــن  ــون« و300 م ــجن »رمي ــن س ــير م ــراب 400 أس باإلض
ســجن »عوفــر« و200 مــن ســجن »نفحــة« و200 مــن 
ســجن »مجــدو« و100 مــن ســجن »جلبــوع«، و80 مــن 
ــن  ــطة«، و50 م ــجن »ش ــن س ــل«، و50 م ــجن »ايش س

ــدارمي«. ــجن »ه س

وأوضحــت الهيئــة، أن احلركــة األســيرة وضعــت خطــة 
تدريجيــة للتصعيــد خــالل الفتــرة املقبلــة، حيــث قررت 
ــل  ــة الفصائ ــة لكاف ــات التنظيمي ــة الهيئ ــل كاف ح
ــدة  ــات جدي ــل دفع ــجون، وأن تدخ ــف الس ــي مختل ف
مــن األســرى فــي هــذه املعركــة، الثالثــاء املقبــل، 
ــات  ــادات التنظيم ــن قي ــير م ــيدخل 100 أس ــا س كم
باإلضــراب عــن املــاء، اجلمعــة الالحقــة، لبــدء اإلضــراب، 
ــح  ــة فت ــة حلرك ــة املركزي ــوا اللجن ــم عض ــن بينه م

ــي. ــروان البرغوث ــس وم ــرمي يون ك

66  جريدة القدس

وكشــفت الهيئــة عــن أن احلركــة األســيرة ســتطالب 
ــة  ــف سياس ــي: وق ــة بالتال ــذه املعرك ــالل ه ــن خ م
القمــع والتنكيــل والتنقــالت التعســفية، وإنهــاء 
ــراج  ــرى وإخ ــات األس ــى مئ ــة عل ــات املفروض العقوب
األســرى املعزولــني لألقســام العاديــة، وعــودة الظــروف 
االعتقاليــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 5 أيلــول، 
ــفية  ــال اإلداري التعس ــة االعتق ــد لسياس ــع ح ووض
ووقــف سياســة التجديــد للمعتقلــني اإلداريــني، وعــودة 
الزيــارات العائليــة عبــر الشــبك، وتنفيــذ زيــارات أهالــي 
أســرى غــزة، وتركيــب هاتــف عمومــي ثابــت ودائــم فــي 
ــل  ــت قب ــا كان ــني كم ــواد الكانت ــادة م ــجون، وإع الس
ــار  ــة واخلض ــواد التمويني ــال امل ــاليت« وإدخ ــون ش »قان
واللحــوم والفواكــه، وإعــادة إدخــال املالبــس عبــر زيــارات 

ــل. األه

ــانية  ــة واإلنس ــات احلقوقي ــة، املنظم ــدت الهيئ وناش
والقانونيــة الدوليــة ضــرورة وقــف سياســة العــار 
ــالت  ــي املعتق ــل ف ــا يحص ــاه م ــت جت ــزام الصم بالت
ــة  ــى حكوم ــط عل ــم، والضغ ــن جرائ ــرائيلية م اإلس
املعتقلــني  آدميــة  الحتــرام  املتطرفــة  االحتــالل 
الفلســطينيني ومحاســبتها علــى جرائهمــا جتــاه آالف 
األســرى الذيــن ينــكَّل بهــم يوميــا علــى أيــدي وحــدات 

القمــع والتنكيــل اإلســرائيلية.

مــن جهــة ثانيــة، أكــد أســرى حركــة اجلهاد اإلســالمي، 
عقوبــات  فرضــت  االحتــالل  ســلطات  أن  أمــس، 
تعســفية وغرامــات ماليــة بحــق أســرى احلركــة، فــي 
ظــل اســتمرار الهجمــة املســعورة التــي تســتهدفهم، 
ــر نفــق  ــزاع ســتة أســرى حريتهــم عب ــك بعــد انت وذل
مــن ســجن جلبــوع، خمســة منهــم مــن أســرى اجلهاد 

اإلســالمي وواحــد مــن أســرى حركــة فتــح67.

األربعاء 2021/9/15 

ــي  ــل ف ــرى تتواص ــاندة لأس ــات املس الفعالي
ظــل اســتمرار هجمــة القمــع اإلســرائيلية 

ــم ضده

ــي  ــاندة ف ــعبية املس ــات الش ــس الفعالي ــت أم تواصل
ــعة  ــة الواس ــة القمعي ــر الهجم ــالل، إث ــجون االحت س
التــي تشــنها ســلطات االحتــالل ضدهــم، وفــي 
ــر  ــن تتوات ــة«، الذي املقدمــة منهــم أســرى »نفــق احلري
األنبــاء عــن تعرضهــم لتعذيــب شــديد، فيمــا أعلنــت 
ــت  ــا جنح ــة أنه ــة املاضي ــرى الليل ــؤون األس ــة ش هيئ
فــي انتــزاع قــرار مــن محاكــم االحتــالل بزيــارة أســرى 
»نفــق احلريــة« األربعــة الذيــن أعــاد االحتــالل اعتقالهم 

67  جريدة األيام
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ومنــع احملامــني مــن زيارتهــم، فــي حــني واصــل االحتــالل 
ــاد  ــة اجله ــرى حرك ــيما أس ــرى، ال س ــل باألس التنكي
ــاً  ــيط بحث ــات التمش ــل عملي ــا وواص ــالمي، كم اإلس

ــة«. عــن اثنــني مــن أســرى »نفــق احلري

وقــال هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، الليلــة املاضيــة، 
ــة  ــرى األربع ــة األس ــيزورون الليل ــا »س ــأن محاميه ب
ــاد  ــوع وأع ــجن جلب ــن س ــم م ــوا حريته ــن انتزع الذي
ــود  ــدي، ومحم ــا زبي ــم: زكري ــم، وه ــالل اعتقاله االحت
ــادري، ومحمــد العارضــة«، بعــد  العارضــة، ويعقــوب ق
ــم  ــن محاك ــي م ــرار قضائ ــزاع ق ــن انت ــت م أن متكن

ــي.  ــاء احملام ــع لق ــر من ــع أم ــالل برف االحت

وقــال محامــي الهيئــة، خالــد محاجنــة، أحــد املكلفني 
بالدفــاع عــن األســرى، فــي منشــورين منفصلــني 
كتبهمــا عبــر صفحتــه فــي »فيســبوك«، مســاء 
أمــس: »جنحنــا بكســر أمــر اخملابــرات مبنــع األســرى مــن 

ــم«. ــاء محامييه لق

واضــاف: »بعــد منتصــف الليــل )فجــر اليــوم األربعــاء( 
ســنزورهم«.

وقــال نــادي األســير الفلســطيني، إن اســتمرار االحتــالل 
ــد أن  ــة« يؤك ــق احلري ــرى »نف ــني ألس ــارة احملام ــع زي مين
هنــاك مــا يخفيــه االحتــالل، وان روايتــه حــول مصيــر 
ــادري،  ــوب ق ــة، ويعق ــود العارض ــة محم ــرى األربع األس
ــط  ــتبقى مح ــة، س ــد العارض ــدي، ومحم ــا الزبي وزكري
ــت  ــو الكنيس ــع عض ــل م ــه الواص ــح أن ــك. وأوض ش
أميــن عــودة، ملعرفــة مصيــر األســير الزبيــدي والــذي كان 
قــد أعلــن إعــالم االحتــالل أنــه نقــل إلــى املستشــفى 
ــر  ــمى بوزي ــا يس ــع م ــودة م ــل ع ــدوره تواص ــني، وب مرت
ــأن الوضــع  ــذي قــال ب األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، وال

ــليم«. ــدي »س ــير الزبي ــي لألس الصح

ونفــذت قــوات االحتــالل حملــة تفتيــش واســعة 
ــال  ــرة وإكس ــا الناص ــهد وياف ــة واملش ــرى الرين ــي ق ف
ــي  ــرة، وف ــة الناص ــي مدين ــزة ف ــل القف ــة جب ومنطق
منطقــة اجلــدار الفاصــل مبدينــة ام الفحــم بحثــاً 
ــي،  ــم كممج ــات وأيه ــل انفيع ــيرين مناض ــن األس ع
فــي وقــت واصلــت انتشــارها وعمليــات التفتيــش فــي 

ــني. ــة جن ــن محافظ ــة م ــاء مختلف أنح

وحســب مــا تعلنــه أجهــزة أمــن األحتــالل فــإن 
تقديراتهــا تشــير إلــى أن أحــد األســيرين يتواجــد فــي 
ــر.  ــط األخض ــل اخل ــزال داخ ــا ي ــر م ــا األخ ــة فيم الضف

الفعاليــات  والقطــاع  الضفــة  فــي  وتواصلــت 
اجلماهيريــة املســاندة لألســرى، حيــث نظمت مســيرات 

واعتصامــات فــي رام اهلل وجنــني وغــزة وطولكــرم 
ــي  ــرى ف ــناداً لألس ــرة وإس ــاس، نص ــة وطوب وقلقيلي
ســجون االحتــالل، خاصــة األســرى املضربــني عــن 
الطعــام، واألســرى الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن 

ــم.  ــالل اعتقاله ــاد االحت ــوع« وأع »جلب

ورفــع املشــاركون صــور االســرى، ورددوا شــعارات منــددة 
بعمليــات قمــع بحــق األســرى، مطالبــني االمم املتحــدة 

بالتدخــل لتوفيــر احلمايــة لألســرى.

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــذر رئي وح
ــرائيلي  ــالل اإلس ــلطات االحت ــد س ــن تعم ــر، م ــو بك أب
التعتيــم علــى الوضــع الصحــي لألســرى األربعــة 
الذيــن أعيــد اعتقالهــم، وقــال أنهــم تعرضــوا للضــرب 
املبــرح منــذ بدايــات اعتقالهــم، خاصــة زكريــا الزبيــدي 
الــذي أصيــب بكســر فــي الوجــه والقــدم، فيمــا دعــا 
ــادي األســر قــدورة فــارس إلــى توســيع رقعــة  رئيــس ن
االشــتباك مــع االحتــالل، وخلــق معادلــة جديــدة معــه 

ــى األرض.  عل

وطالبــت مؤسســات وفعاليــات وقــوى وفصائــل العمــل 
ــة  ــي محافظ ــرى ف ــي األس ــالمي وأهال ــي واإلس الوطن
مقدمتهــا  وفــي  اإلنســانية  املؤسســات  جنــني، 
الصليــب األحمــر، وبالتحــرك ملتابعــة مــا يتعــرض لــه 
االســرى الذيــن أعيــد اعتقالهــم بعــد انتــزاع حريتهــم 

ــدي. ــا الزبي ــة زكري ــوع وخاص ــجن جلب ــن س م

ــالمية  ــة واإلس ــوى الوطني ــرى للق ــة االس ــذرت جلن وح
ــكاب  ــى ارت ــالل عل ــدام االحت ــن إق ــزة، م ــاع غ ــي قط ف
ــة  ــة النفــق النوعي ــال عملي ــم حــرب بحــق »أبط جرائ
ــوات  ــد ق ــى ي ــي عل ــق وحش ــون لتحقي ــن يخضع الذي

ــرائيلي«. ــالل اإلس االحت

وقــال والــد األســير احملــرر فــؤاد كممجــي بــأن عشــرات 
ــي  ــازل أوالده ف ــت، من ــس الوق ــي نف ــوا ف ــود داهم اجلن
ــاً عــن أي  ــدة اليامــون، بحث كفــر دان وشــقيقه فــي بل
ــى رأس  ــذي أدرج عل ــه أيهــم، ال خيــط يرشــدهم لنجل

ــني«. ــة املطلوب قائم

ــرته  ــزوا اس ــقيقي واحتج ــود ش ــل اجلن ــاف: »اعتق واض
لعــدة ســاعات، واعتقلــوا جنلــه قيصــر، واقتــادوه 
لزنازيــن التحقيــق فــي ســجن اجللمــة ومــا زال مصيــره 

ــوالً. مجه

ولــم يســتبعد كممجــي، قيــام اخملابــرات، بــزرع أجهــزة 
تنصــت فــي األجهــزة اخللويــة ألبنــاءه بعدمــا احتجزهــا 
ــرب  ــل احل ــي ظ ــال« ف ــف، وق ــاعة ونص ــالل لس االحت
ــى أيهــم  ــور عل النفســية، وفشــل االحتــالل فــي العث
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ــل«. ومناض

وفــي الســياق ذاتــه، هــدد االحتــالل عائلــة االســير احملــرر 
مناضــل انفيعــات بالعقوبــات واالنتقــام. وقــال نضــال 
ــا  ــا، جمعن ــش منزلن ــام وتفتي ــالل اقتح ــات، خ نفيع
ــة  ــط حراس ــا وس ــدة وعزلن ــة واح ــي غرف ــالل ف االحت

ــددة.  مش

ووفــق روايــات شــهود عيــان، فــإن االحتــالل الــذي أقــام 
ــياج  ــاورة لس ــق مج ــدة ماط ــي ع ــش ف ــاً للجي خيام
ــد  ــدات لرص ــزة ومع ــع أجه ــري، وض ــل العنص الفص
التحــركات فــي املناطــق احلدوديــة غــرب وجنــوب غــرب 

ــني.  جن

ــالل  ــوه خ ــود أوقف ــل، إن اجلن ــال خلي ــي جم ــال الراع وق
رعايتــه ماشــيته فــي أراضــي يعبــد، وقامــوا علــى مــدار 
عــدة ســاعات اســتجوابه ومعداتــه لرصــد التحــركات 

فــي املناطــق احلدوديــة غــرب وجنــوب غــرب جنــني.

ــس،  ــدة، أم ــفية جدي ــات تعس ــالل عقوب ــرض االحت وف
ــجن  ــي س ــالمي ف ــاد اإلس ــة اجله ــرى حرك ــد أس ض
النقــب بســبب مقاطعتهــم للوقــوف علــى العــدد، رداً 
منهــم علــى الهجمــة املســعورة بحقهــم مــن قبــل 

ــجون.  ــة الس مصلح

ومتثلــت تلــك اإلجــراءات بفــرض غرامــة ماليــة قدرهــا 
ــهر  ــوم، وش ــن كل ي ــير، ع ــى كل أس ــيكل عل 2000 ش

ــارات وشــهر منــع كانتينــه. منــع زي

وأفــاد حركــة اجلهــاد اإلســالمي فــي ســجن النقــب، أن 
قــوات القمــع اخرجتهــم األربعــاء املاضــي بالقــوة بعــد 
ــل،  ــرف الفصائ ــى غ ــم عل ــم وأدخلته ــدت أيديه أن قي

كل أســير منهــم فــي غرفــة.

وأشــاروا إلــى ان أســرى اجلهــاد الذيــن كانــوا متواجديــن 
فــي قســم 6 وعددهــم 35 أســيراً نقلتهــم مصلحــة 
ــبع  ــر الس ــون وبئ ــجون أيال ــن س ــى زنازي ــجون إل الس
وديــكل وعــزل ســجن النقــب، ومازالــوا حتــى اللحظــة 
معزولــني ولــم يعــرف مــا حــدث معهــم وممنوعــون مــن 

زيــارة احملامــني.

وأفرجــت ســلطات االحتــالل أمــس عــن الدكتــور نضــال 
العارضــة، ورداد عبــد اهلل العارضــة شــقيق األســر 
ــير  ــقيق األس ــة ش ــم عارض ــة، وباس ــود لعارض محم
ــة،  ــال العارض ــور نض ــاد الدكت ــة. وأف ــد العارض محم
العســكرية  احملكمــة  عــن  اإلفــراج صــدر  قــرار  أن 
ــرض  ــه تع ــاً أن ــم، موضح ــن اعتقاله ــبوع م ــد اس بع
ــه  ــه، وأن ــاء عمومت ــق حــول األســيرين مــن أبن للتحقي
أصيــب بكســر فــي يــده اليمنــى بســبب قيــام جنــود 

ــى  ــة عل ــل الدوري ــن داخ ــه م ــه وإلقائ ــالل بدفع االحت
ــان. ــتوطنة دوت ــم ملس ــد نقله األرض بع

ــرى  ــن األس ــري إن 10 م ــت« العب ــع »واي ن ــال موق وق
ــروب  ــط اله ــم مبخط ــى عل ــوا عل ــطينيني كان الفلس
ــل  ــتجواب عام ــيتم اس ــه س ــوع، وأن ــجن جلب ــن س م
ــارات  ــن عب ــال م ــرغ الرم ــذي أف ــي ال ــرف الصح الص
اجملــاري، بحجــة وجــود إهمــال فــي عــدم فهمــه 

ــري.68  ــا يج ــة م لكيفي

ــاس  ــع حم ــي بدف ــرائيلية تقض ــة إس محكم
مبلــغ 83 مليــون شــيكل لعائلــت مســتوطنن 

مــن اخلليــل

قضــت مــا يســمى احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية فــي 
ــغ  ــاس مبل ــة حم ــع حرك ــاء، بدف ــس الثالث ــدس، أم الق
ــوا  ــتوطنني اختطف ــل 3 مس ــيكل لعوائ ــون ش 38 ملي

وقتلــوا عــام 2014 فــي اخلليــل.

وبحســب القنــاة العبريــة الســابعة، فــإن القــرار اتخــذ 
بعــد عــام مــن الدعــوى الضخمــة التــي رفعتهــا 
اإلســرائيلية  اليمينيــة  هذيــن  شــورات  منظمــة 
ــة، لدفــع 250  ــل املســتوطنني الثالث ــة عــن عوائ بالنياب
ــوض  ــع تع ــت بدف ــة قض ــيكل، إال أن احملكم ــون ش ملي

ــيكل. ــون ش ــغ 38 ملي مبل

ــي  ــد ف ــب واح ــن جان ــدر م ــرار ص ــى أن الق ــارت إل وأش
غيــاب دفــاع املتهمــني. واعترضــت عوائــل املســتوطنني 
الثالثــة علــى احلكــم، وقــرروا االســتئناف أمــام احملكمــة 
ــى  ــر، إل ــي أكب ــض مال ــى تعوي ــول عل ــا للحص العلي
جانــب العمــل علــى اقتطــاع تلــك األمــوال مــن 
مقاصــة الســلطة الفلســطينية بدعــوى انهــا تقــوم 
بتحويــل مــن 50 إلــى 100 مليــون دوالر شــهرياً حلمــاس 

ــزة.69  بغ

هــل حققــت اتفاقيــات التطبيــع بــن إســرائيل 
ودول عربيــة أهدافهــا بعــد عــام مــن توقيعهــا؟

ــي،  ــام املاض ــن الع ــول م ــن أيل ــر م ــس عش ــي اخلام ف
احتفــت إدارة الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامب 
مبــا وصفتــه حينهــا بـــ »االجنــاز التاريخــي »التفاقيــات« 
أبراهــام، التــي أعلنــت عنهــا قبــل شــهر مــن حينهــا، 
ــني اإلمــارات  ــات ب ــع العالق ــان لتطبي مــن خــالل أول بي
وإســرائيل برعايــة أميركيــة، قبــل أن تلتحــق البحريــن 
إليهــا، لتوقــع فــي ذاك اليــوم االتفاقيــات رســمياً فــي 
احتفــال كبيــر احتضنــه البيــت األبيــض، قبــل أن تضم 
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إليهــا الســودان واملغــرب، وبينمــا كانــت إســرائيل 
ــر وتوســيع تلــك االتفاقيــات  تســعى باســتمرار لتطوي
ــة  ــة اململك ــرى وخاص ــدول األخ ــن ال ــدد م ــل ع لتص
ــل إدارة  ــت برحي ــا اصطدم ــعودية، إال أنه ــة الس العربي
ــي  ــاري، والت ــام اجل ــن الع ــي م ــون الثان ــي كان ــب ف ترام
وتســعى  االتفاقيــات  تلــك  علــى  تشــجع  كانــت 
باســتخدام  إليهــا  أخــرى  دول  بإحلــاق  لتوســيعها 
ــد مــن  ــرى العدي ــد« كمــا ي ــزاز والتهدي »سياســة االبت

ــني.  املراقب

ومــع مضــي عــام كامــل علــى تلــك االتفاقيــات 
ومحــاوالت إحيائهــا مــن خــالل بعــض االتفاقيــات 
االقتصاديــة، يــرى محلــالن حتدثــا: نهــا فقــدت زخمهــا 
ــة  ــود إدارة أميركي ــل وج ــي ظ ــه ف ــت علي ــذي كان ال
ــا  ــاه قضاي ــة جت ــل اهمي ــة أق ــج سياس ــدة تنته جدي
الشــرق األوســط، رغــم أنهــا ســتعمل علــى تشــجيع 

ــا.70  ــا تطويره ــات ورمب ــذه االتفاقي ــتمرار ه اس

خــال  واعتقــاالت  اإلصابــات  عشــرات 
ــرات  ــت تظاه ــال أعقب ــع االحت ــات م مواجه

لأســرى مســاندة 

واصلــت قــوات االحتــالل، أمــس، اعتداءاتهــا علــى 
ــي  ــة، الت ــات الضف ــف محافظ ــي مختل ــني ف املوطن
شــهدت مســيرات جماهيريــة حاشــدة دعمــا لألســرى 
ــن قــرروا الشــروع بإضــراب  فــي ســجون االحتــالل الذي
مفتــوح عــن الطعــام اعتبــارا مــن يــوم اجلمعــة، 
ــدي  ــى اي ــه عل ــون ل ــذي يتعرض ــل ال ــى التنكي ردا عل

ســلطات الســجون.

بالرصــاص  مواطنــا،   22 أصيــب  أمــس،  فمســاء 
ــاز  ــاق بالغ ــاالت اختن ــاط، وبح ــف باملط ــي املغل املعدن
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  للدمــوع،  املســيل 
 االحتــالل اندلعــت علــى حاجــز حــوارة، جنــوب نابلــس.

ــة  ــر مركــز الطــوارئ واإلســعاف فــي جمعي وأفــاد مدي
الهــالل األحمــر بنابلــس، أحمــد جبريــل، بــأن مــن بــني 
املصابــني 4 بالرصــاص »املطاطــي«، و16 بحــاالت اختناق، 
 و2 جــراء الســقوط خــالل مطــاردة االحتــالل للمواطنني.

باالختنــاق  املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  كمــا 
امــس،  مســاء  للدمــوع،  املســيل  بالغــاز 
اندلعــت  االحتــالل  مــع  مواجهــات  خــالل 

 عند مدخل بيت حلم الشمالي. 
ــوا  ــالل أطلق ــود االحت ــأن جن ــة ب ــادر أمني ــادت مص وأف
الذيــن  املواطنــني  باجتــاه  والصــوت  الغــاز  قنابــل 
تظاهــروا إســنادا لألســرى، وكذلــك صــوب منــازل 
املواطنــني فــي مخيــم العــزة شــماال، مــا أدى إلصابــة 
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 عدد منهم باالختناق، عوجلوا ميدانيا. 
ونهــار أمــس، أصيــب عشــرات املواطنــني وطلبــة 
قــرب  مواجهــات  فــي  اختنــاق،  بحــاالت  املــدارس 

 احلرم اإلبراهيمي مبدينة اخلليل. 
وأفــاد شــهود عيــان بــأن مواجهــات اندلعــت مــع قــوات 
االحتــالل علــى حاجــز »أبــو الريــش« املقــام علــى املدخل 
اجلنوبــي للبلــدة القدميــة غرب احلــرم اإلبراهيمــي، أصيب 
ــني  ــدارس واملواطن ــذ امل ــن تالمي ــرات م ــا العش خالله

 بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز. 
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــان بالرص ــب مواطن ــا أصي كم
ــوات  ــالق ق ــراء إط ــاق ج ــرات باالختن ــاط، والعش باملط
االحتــالل قنابــل الغــاز، مبواجهــات اندلعــت عقــب 
مســيرة تضامنيــة مع األســرى، في بلدة ســعير شــمال 

 شرقي اخلليل، فق ما أفاد شهود عيان. 
مــن  عــدد  أصيــب  طوبــاس،  محافظــة  وفــي 
تياســير،  قريــة  فــي  اختنــاق  بحــاالت  الطــالب 
خــالل  للدمــوع  املســيل  الغــاز  استنشــاق  جــراء 

 اقتحام قوات االحتالل للقرية. 
تعاملــت  طواقمهــا  األحمــر«،  »الهــالل  وقالــت 
نقلــوا  لطــالب  باالختنــاق  إصابــة   30 مــع 

 إلى املركز الصحي قي القرية. 
وقالــت مصادر محليــة، إن قوات االحتــالل التي اقتحمت 
القريــة أطلقــت قنابــل الغــاز بكثافة وبشــكل مباشــر 
باجتــاه مدرســة الذكــور الثانويــة الواقعــة شــرق البلدة، 
 مــا أدى لوقــوع حــاالت اختنــاق بــني الطــالب واملدرســني.

قــوات  داهمــت  شــماال،  جنــني  محافظــة  وفــي 
يعبــد  بلــدة  فــي  منــازل  أمــس،  فجــر  االحتــالل، 
وقريــة اجللمــة، وشــنت حمــالت تفتيــش واســعة 
فــي قــرى وبلــدات احملافظــة بحثــا عــن األســيرين 
»جلبــوع«  ســجن  مــن  حريتهمــا  انتزعــا  اللذيــن 

 مناضل نفيعات وأيهم كممجي. 
قــوات  إن  فلســطينية،  أمنيــة  مصــادر  وقالــت 
خالــد  يحيــى  املواطــن  منــزل  داهمــت  االحتــالل 
الشــقيقني  ومنزلــي  يعبــد،  فــي  شــملة  أبــو 

 محمود ورامي قاسم أبو فرحة في اجللمة. 
مســاء  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  وفــي 

 امس، شابني من بلدة يعبد. 
وأفــادت مصــادر أمنيــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
ــازل فــي حــي البعاجــوة، قبــل أن  ــدة، وداهمــت من البل
تعتقــل الشــابني نــزال جمــال تركمــان ومحمــود عزيــز 

تركمــان.71
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اخلميس 2021/9/16 

اإلســرائيلي   – الفلســطيني  الصــراع  إدارة 
وليــس حلــة

علــى الرغــم مــن أن رام اهلل والقــدس تقعــان علــى بعد 
ــم  ــة مــن بعضهمــا البعــض بالســيارة، ل ــق قليل دقائ
يلتــق أي وزيــر إســرائيلي بالرئيــس الفلســطيني علــى 
مــدى ســبع ســنوات، لكــن هــذا احملــرم كســر فــي 29 
آب )أغســطس(، عندمــا قــام وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، 
بينــي غانتــس، بزيــادة إلــى محمــود عبــاس فــي رام اهلل، 

العاصمــة اإلداريــة للفلســطينيني. 

وقــد بــذل اإلســرائيليون قصــارى جهدهــم للتأكيد على 
أنهــم ناقشــوا فقــط »مســائل أمنيــة روتينيــة«، وأنهــا 
ــطينيني،  ــع الفلس ــية م ــة دبلوماس ــد أي عملي ال توج
ولــن توجــد«، ولــم يتطــرق الســيد غانتــس إلــى بحــث 
أي شــيء جوهــري، ناهيــك عــن بحــث عمليــة الســالم 

احملتضــرة منــذ وقــت طويــل.

ــى  ــت إل ــي وصل ــدة، الت ــرائيلية اجلدي ــة اإلس فاحلكوم
ســدة الســلطة فــي 13 حزيــرا )يونيــو(، أضعــف مــن أن 
تقــوم بــأي خطــوات جــادة علــى هــذه اجلبهــة، ويعــارض 
ــزاب  ــن األح ــة م ــت، وثالث ــي بيني ــا، نفتال ــس وزارته رئي
ــي  ــازالت ف ــدمي أي تن ــدة تق ــه، بش ــي ائتالف ــة ف الثماني
األراضــي للفلســطينيني، كمــا يعــارض الســيد بينيــت 

بشــكل قاطــع إنشــاء دولــة فلســطينية. 

ــاريني  ــطني ويس ــاً وس ــدة أيض ــة اجلدي ــم احلكوم وتض
ــم  ــد معظ ــرائيلياً، ويؤي ــاً إس ــاً وعربي ــرة حزبي – وألول م
ــة  ــاً للحكوم ــطينية، وخالف ــة فلس ــة دول ــؤالء إقام ه
نتنياهــو،  بنيامــني  يرأســها  كان  التــي  الســابقة 
ــف  ــاء كثي ــى بن ــعى إل ــن تس ــة ل ــذه احلكوم ــإن ه ف
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــدة ف ــة جدي ــتوطنات يهودي ملس
التابعــة للفلســطينيني ولــن تقــوم بضــم أجــزاء 
كبيــرة منهــا، لكنهــا لــن حتــاول حــل النــزاع املســتمر 

ــاً.72  ــطني أيض ــرائيل وفلس ــني إس ب

مجــال  وال  غــزة  لقضيــة  حــل  ال  ليبرمــان: 
عبــاس مــع  للتســوية 

ــان، إن  ــدور ليبرم ــرائيلي، أفيغ ــة اإلس ــر املالي ــال وزي ق
»التنســيق األمنــي مصلحــة مشــتركة إلســرائيل 
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــطينية«، وعل ــلطة الفلس والس
إال أن ليبرمــان أكــد أنــه »ال ميكــن التوصــل إلــى اتفــاق 
وتســوية مــع رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود 

ــاس«. عب
72  جريدة القدس

ــة  ــع اإلذاع ــث م ــي حدي ــان ف ــات ليبرم وردت تصريح
ــث  ــاء، حي ــس األربع ــمية »كان«، أم ــرائيلية الرس اإلس
أشــار ليبرمــان إلــى تصريــح رئيــس احلكومــة نفتالــي 
ــا  ــالً: أن ــازن قائ ــو م ــع أب ــع م ــن يجتم ــه ل ــت« بأن بيني
ــن  ــت ع ــابقاً، امتنع ــن س ــراً لألم ــي وزي ــاً، بصفت أيض

ــاس(«.  ــود عب ــه )محم ــاع مع االجتم

األمنــي  والتعــاون  »التنســيق  ليبرمــان  وأضــاف 
ــادي  ــتقرار االقتص ــا أن األس ــتركة، كم ــة مش مصلح
فــي الضفــة الغربيــة هــو مصلحــة إســرائيلية أيضــاً« 
ــع  ــوية م ــاق وتس ــى اتف ــل إل ــة التوص ــأن إمكاني وبش
رئيــس الســلطة الفلســطينية، رد بالقــول »هــذا غيــر 
ــادات  ــى االنتق ــان إل ــات ليبرم ــاف تصريح ــن«. وتض ممك
ــر األمــن، بينــي غانتــس، عقــب  ــى وزي التــي وجهــت إل
اللقــاء الــذي جمعــه برئيــس الســلطة الفلســطينية، 
محمــود عبــاس، فــي مقــر املقاطعــة فــي رام اهلل، قائالً: 
ــد  ــن، بالتأكي ــوزراء اآلخري ــح لل ــدي النصائ ــا ال أس »أن
ــة اإلســرائيلي  ــر املالي ــع وزي ــا ال يطلبونهــا«، وتاب عندم
»ليــس ســراً أن وجهــة نظــر غانتــس السياســية 
مختلفــة متامــاً عــن وجهــة نظــري. بشــكل عــام، ميــزة 
هــذه احلكومــة هــي أن اجلميــع يفهــم أن هنــاك اختالفاً 
ــزاب  ــذه األح ــن ه ــالف، لك ــة لالئت ــزاب املركب ــني األح ب
وعلــى الرغــم مــن االختالفــات تواصــل التعــاون والعمل 
الســابقة  للحكومــة  املواطــن، خالفــاً  أجــل  مــن 
التــي عملــت مبوجــب مؤامــرات وغــذت الصراعــات 
ــى  ــد عل ــر املتصاع ــى التوت ــاً عل ــة«. وتعليق الداخلي
ــة  ــا مصلح ــس لدين ــان »لي ــال ليبرم ــزة، ق ــة غ جبه
فــي التصعيــد، لكــن مــن املســتحيل قبــول الصيغــة 
التــي حددتهــا احلكومــة الســابقة، الهــدوء مهمــا كان 
الثمــن »وبحســب ليبرمــان، فــإن »قضيــة غــزة بحاجــة 
ــاق  ــاغ باتف ــد مص ــل معق ــاملة وح ــة ش ــى معاجل إل
واجمــاع إســرائيلي واســع، لكــن هــذا، يعتقــد ليبرمــان 
»لــن يحــدث فــي العــام املقبــل، ورمبــا ليــس فــي العــام 

ــه«.73  ــذي يلي ال

»الهــروب  عــن  جديــدة  وتفاصيــل  أســرار 
» لعظيــم ا

ــن  ــدة ع ــل جدي ــات وتفاصي ــس معلوم ــفت أم تكّش
عمليــة »الهــروب العظيــم« ومالبســات إعــادة اعتقــال 
أربعــة مــن األســرى الســتة الذيــن متكنــوا مــن الفــرار 

مــن ســجن جلبــوع.

ووردت التفاصيــل اجلديــدة مــن خــالل لقــاء محامــني مع 
األســرى زكريــا الزبيــدي ومحمــود ومحمــد العارضة.

73  جريدة القدس
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وقــال احملامــي أفيغــدور فيلدمــان، إنــه التقــى الزبيــدي 
ــة  ــو بحال ــا، وه ــة حيف ــون« مبدين ــجن »كيش ــي س ف
ــات  ــن ضرب ــة ع ــاع الناجم ــم األوج ــدة، رغ ــة جي صحي
ــود  ــل جن ــه مــن قب ــد اعتقال شــديدة تعــرض لهــا عن
ــوا عليــه بالضــرب وتســببوا بكســر  إســرائيليني انهال

ــه. ــام وجنتي ــن عظ ــني م خليت

ــط  ــرى أي خط ــدى األس ــن ل ــم تك ــان: ل ــال فيلدم وق
ــأي شــخص  بعــد اخلــروج مــن الســجن، وال املســاس ب
ــات  ــاعته جه ــا أش ــس م ــة، بعك ــأي عملي ــام ب والقي

ــرائيلية. إس

وأضــاف: الزبيــدي اعتقــل مــع محمــد العارضــة بعــد 
أربعــة أيــام مــن هروبهمــا، موضحــاً أن جنــود االحتــالل 
اعتقلــوا زكريــا ووثقــوا يديــه وعصبــوا عينيــه وســألوه 
مــن أنــت؟! فأبلغهــم بهويتــه، وعندهــا انهالــوا عليــه 
بضربــات قويــة وتســببوا لــه بكســر فــي خليتــني مــن 
عظــم ذقنــه، ونقــل بالتالــي إلــى املستشــفى لتلقــي 

العــالج ومنــه إلــى الســجن.

حــول  اإلســرائيلية  الشــرطة  روايــة  إلــى  وتطــرق 
مالبســات االعتقــال ومزاعــم الوشــاية باألســرى األربعة 
مــا تســبب باعتقالهــم، قــال فيلدمــان: ال، زكريــا أوضح 
لــي أنــه لــم تكــن هنــاك وشــاية بهــم مــن قبــل أحــد 
ــة العربيــة اجملــاورة للمنطقــة التــي تنقلــوا  فــي القري

فيهــا.

وبــني الزبيــدي، أنهــم وعلــى مــدار األيــام األربعــة التــي 
حتــرروا فيهــا لــم يطلبــوا املســاعدة مــن أحــد، حرصــاً 
ــات  ــات أو عقوب ــن أي تبع ــل م ــي الداخ ــل ف ــى األه عل
ــرة  ــاء طــوال فت ــوا امل ــم يتناول إســرائيلية بحقهــم، ول
ــي  ــار ف ــن ثم ــدون م ــا يج ــون م ــوا يأكل ــم، وكان حترره

ــك. ــر ذل ــني وغي ــر والت البســاتني كالصب

مــن جانبــه قــال األســير احملــرر خلمســة أيــام محمــود 
ــة جنــوب جنــني،  ــدة عراب العارضــة »46 عامــاً« مــن بل
ــط  ــن التخطي ــر ع ــؤول األول واألخي ــه املس ــس، إن أم

ــر”. ــروب الكبي ــة »اله ــذ لعملي والتنفي

وأكــد العارضــة خــالل حديثــه للمحامــي رســالن 
محاجنــة، أنــه املســؤول عــن العمليــة، والتــي وصفهــا 
ــى  ــه عل ــه قلق ــدى في ــت أب ــي وق ــر، ف ــاز الكبي باإلجن

ــم. ــازات منه ــن إجن ــحبه م ــا مت س ــرى وم ــع األس وض

ــهر  ــي ش ــدأت ف ــق، ب ــر النف ــة حف ــح أن عملي وأوض
كانــون األول مــن العــام املاضــي، وهــو مــن كان مســؤوالً 
عــن التخطيــط والتنفيــذ ولــم تكــن هنــاك مســاعدة 

مــن أســرى آخريــن فــي الســجن بالعمليــة.

وأشــار العارضــة، إلــى أن األســرى الســتة حاولــوا قــدر 
ــي  ــطينية ف ــرى الفلس ــول للق ــدم الدخ ــكان ع اإلم

ــاءلة. ــم للمس ــد منه ــض أح ــدم تعري ــل لع الداخ

وعبــر عــن ســعادته حــني مت نقلــه وثالثــة أســرى 
فــي  االحتــالل  محكمــة  إلــى  منفصــل  بشــكل 
الناصــرة، حيــث تواجــد حشــد مــن الفلســطينيني ممــن 
وقفــوا للتضامــن معهــم والهتــاف لهــم ومتجيدهــم، 
مؤكــداً أن الهتافــات التــي ســمعها أســهمت فــي رفــع 

ــه. معنويات

ــه روى األســير محمــد العارضــة »39 عامــاً«  مــن جانب
مــن بلــدة عرابــة حملاميــه خالــد محاجنــة الــذي متكــن 
مــن زيارتــه فــي ســجن »اجللمــة« تفاصيــل عــن 
أشــكال التعذيــب والتنكيــل واحلرمــان مــن النــوم 
ــي  ــدية والت ــة اجلس ــة والتعري ــرب واإلهان واألكل والش
ــالل،  ــرات االحت ــاط مخاب ــل ضب ــن قب ــا م ــرض له تع
ــه والزبيــدي فــي  منــذ اللحظــة األولــى إلعــادة اعتقال
قريــة أم الغنــم بعــد خمســة أيــام مــن فرارهمــا مــن 

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــادس م ــر الس ــجن فج الس

ــه  ــاً بجولت ــة كان فرح ــير العارض ــي: األس ــال احملام وق
فــي الداخــل، وحدثنــي عــن التفاصيــل البســيطة 
ــر،  ــي األس ــنة ف ــن 22 س ــه ع ــاهدها وعوضت ــي ش الت
خصوصــاً عندمــا أكل ثمــار الصبــر ألول مــرة منــذ 22 
ــر. ــن عام ــرج اب ــهل م ــي س ــول ف ــد احلق ــن أح ــاً م عام

اعتــدت علــى  اإلســرائيلية  األمــن  قــوات  أن  وبــني 
العارضــة بشــكل قــاٍس حلظــة اعتقالــه، فأصيــب فــي 
الــرأس وفــوق العــني اليمنــى، ولــم يتلــقَ العــالج حتــى 
اللحظــة، ويعانــي مــن جــروح كثيــرة أصيــب بهــا خالل 
ــالل  ــه خ ــن مالبس ــده م ــه، ومت جتري ــه واعتقال مالحقت
عمليــة التحقيــق معــه فــي ســجن الناصــرة، وبعدهــا 
نقــل إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة جنــوب مدينــة حيفــا.74

اجلمعة 2021/9/17

ــود احلركــة فــي  ــدد قي ــال تش ســلطات االحت
القــدس وإصابــة فتــى ورضيعــة فــي مواجهــات 

تقــوع ويعبــد

أمــس،  ومســتوطنوه،  االحتــالل  قــوات  واصلــت 
اعتداءاتهــم فــي أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة، إذ 
ــاط،  ــة باملط ــة مغلف ــة معدني ــب برصاص ــب طال أصي
ــوع  ــور تق ــة ذك ــط مدرس ــي محي ــات ف ــالل مواجه خ
الثانويــة شــرق بيــت حلــم، وأصيبــت رضيعــة باالختنــاق 
خــالل مواجهــات أعقبــت اقتحامــاً لبلــدة يعبــد، 

74  جريدة األيام
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ــي  ــى أهال ــالل عل ــق االحت ــا ضي ــني بينم ــوب جن جن
ــة. ــاد اليهودي ــة األعي ــدس بذريع ــة الق مدين

وذكــرت مصــادر محليــة فــي بيــت حلــم، أن مواجهــات 
ــداد  ــرت بأع ــي انتش ــالل الت ــوات االحت ــع ق ــت م اندلع
كبيــرة منــذ الصبــاح فــي محيــط مدرســة تقــوع، مــا 
أثــار حالــة مــن اخلــوف بــني صفــوف الطلبــة، وتســبب 

ــة العمليــة التعليميــة. بعرقل

ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــود االحت ــق جن ــت: أطل وأضاف
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــة، م ــاه الطلب ــوت باجت ــاز والص الغ

ــاط. ــف باملط ــي مغل ــار معدن ــم بعي أحده

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــلفيت، اقتحم ــة س ــي محافظ وف
ــة. ــي حســان غــرب املدين ــراوة بن ــدة ق بل

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
البلــدة، وأطلقــت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع صــوب 

املواطنــني، واعتــدت علــى أحــد املواطنــني بالضــرب.

وفــي القــدس، ضّيقــت قــوات االحتــالل، علــى املواطنــني 
املقدســيني، وأغلقــت عــدة طــرق فــي مدينــة القــدس، 

بذريعــة األعيــاد اليهوديــة.

وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــالل وضعــت حواجــز 
إســمنتية وحديديــة علــى مفــرق الطريــق املــؤدي إلــى 
ــت  ــر بي ــة جس ــت منطق ــا أغلق ــم 1«، كم ــارع »رق ش
ــة  ــى مدين ــن وإل ــي م ــل األهال ــت تنق ــا، ومنع حنين

ــل. ــكل كام ــم بش ــدت حركته ــدس، وقي الق

وأوضحــوا أن العديــد مــن األســواق فــي البلــدة القدميــة 
مبدينــة القــدس، تعرضــت إلــى اإلغــالق كمــا هــو احلــال 
فــي ســوق القطانــني، الــذي أرغــم التجــار فيــه علــى 

إغــالق محالهــم بشــكل كامــل للســبب ذاتــه.

وأصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق بينهــم 
طفلــة رضيعــة )4 أشــهر(، خــالل مواجهــات اندلعــت، 
مســاء أمــس، مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عقــب 

اقتحامهــا بلــدة يعبــد جنــوب غربــي جنــني.

ــالل  ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــرت مص وذك
اقتحمــت البلــدة، وداهمــت عــددًا مــن منــازل املواطنــني 
فــي حــي أبــو شــملة وفتشــتها، ُعــرف مــن أصحابهــا 
ــرات  ــش كامي ــت بتفتي ــا قام ــد، كم ــو صف ــد أب محم

ــة. مراقب

وأشــارت املصــادر إلــى أن مواجهــات اندلعــت بــني 
الشــبان وقــوات االحتــالل، التــي أطلقــت قنابــل الصوت 
ــازل  ــوب من ــم، وص ــوع باجتاهه ــيل للدم ــاز املس والغ
املواطنــني، مــا أدى الــى إصابــة العديــد منهــم بحــاالت 

ــر،  ــو بك ــامي أب ــيال س ــة س ــم الرضيع ــاق بينه اختن
ــى  ــر ال ــالل األحم ــعاف اله ــم إس ــا طواق ــث نقلته حي

ــدة. ــي البل ــي ف ــز الطب املرك

وفــي الســياق نفســه، اندلعــت فــي ســاعات متأخــرة 
ــبان،  ــني الش ــات ب ــة، مواجه ــل املاضي ــة قب ــن الليل م
ــاب  ــة ب ــلوان ومنطق ــي س ــي ح ــالل ف ــوات االحت وق

ــة. حط

ــع  ــة م ــات عنيف ــلوان، مواجه ــدة س ــهدت بل ــا ش كم
ــدة،  ــي البل ــة ف ــرت بكثاف ــي انتش ــالل الت ــوات االحت ق

ــوب. ــر أي خاصــة حــي بئ

واندلعــت الليلــة قبــل املاضيــة، مواجهــات مــع قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى حاجــز اجللمــة العســكري، 

شــمال شــرقي جنــني.

وقالــت مصــادر محليــة وأمنيــة لـ«وفــا« إن قــوات 
ــت  ــور أطلق ــز املذك ــى احلاج ــدة عل ــالل املتواج االحت
قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، باجتاه الشــبان 
ــرى،  ــناد لألس ــم وإس ــيرة دع ــي مس ــوا ف ــن خرج الذي
الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« وأُعيــد 

اعتقالهــم.

وفــي الســياق ذاتــه، تواصــل قــوات االحتــالل عمليــات 
ــرق  ــرت ف ــة، ونش ــرى احملافظ ــدات وق ــي بل ــش ف التفتي
مشــاة بــني كــروم الزيتــون مبحــاذاة جــدار الضــم 
والتوســع العنصــري فــي محيــط بلــدة يعبــد وقريتــي 
ــى  ــول إل ــن الوص ــال م ــت العم ــا، ومنع ــة وزبوب رمان

ــي الــــ75.48 ــل أراض ــم داخ ــن عمله أماك

السبت 2021/9/18

مــع  مواجهــات  خــال  اإلصابــات  عشــرات 
محافظــات عــدة  فــي  االحتــال 

أصيــب عشــرات املواطنــني فــي مواجهــات عّمــت 
األبــرز  عنوانهــا  كان  أمــس،  احملافظــات،  مختلــف 
ــذي عمليــة  إســناد األســرى، وفــي طليعتهــم منف
»الهــروب العظيــم« مــن ســجن »جلبــوع«، والتصــدي 

لالســتيطان.

وقــال مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
الفلســطيني فــي نابلــس، أحمــد جبريــل: إن 217 
ــات  ــالل مواجه ــة خ ــروح مختلف ــوا بج ــاً أصيب مواطن
مــع قــوات االحتــالل اندلعــت علــى جبــل صبيــح فــي 
بلــدة بيتــا، وفــي قريــة بيــت دجــن، وعلــى حاجــز حــوارة 

ــس. ــوب نابل جن
75  جريدة االيام
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وأضــاف جبريــل: إن 160 مواطنــاً أصيبــوا بحــاالت 
ــاز  ــل الغ ــالل قناب ــوات االحت ــالق ق ــراء إط ــاق ج االختن
ــاص  ــاً برص ــب 35 مواطن ــا أصي ــوع، فيم ــيل للدم املس
ــراء  ــرون ج ــب 22 آخ ــاط، وأصي ــف باملط ــي مغل معدن
ــراء  ــوع ج ــب متط ــا أصي ــرى، فيم ــروق أخ ــقوط وح س
االعتــداء عليــه بالضــرب املبــرح مــن قبــل قــوات 
ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش ــه إل ــالل، ومت نقل االحت

وتشــهد بلــدة بيتــا، منــذ عــدة أشــهر، مواجهــات مــع 
ــت  ــتيطانية أقيم ــؤرة اس ــاً لب ــالل رفض ــوات االحت ق

ــدة. ــي البل ــح ف ــل صبي ــة جب ــى قم عل

وفــي اخلليــل، أصيــب عشــرات املواطنــني بحــاالت 
اختنــاق، مســاء أمــس، فــي مواجهــات مــع قــوات 
ــة. ــط املدين ــة وس ــاب الزاوي ــة ب ــت مبنطق ــالل اندلع االحت

وقــال شــهود عيــان: إن املواجهــات اندلعــت بني الشــبان 
ــكري  ــز العس ــى احلاج ــزة عل ــالل املتمرك ــوات االحت وق
املقــام علــى مدخــل شــارع الشــهداء، أطلــق خاللهــا 
اجلنــود قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع صــوب 
املواطنــني، مــا تســبب بإصابــة العشــرات منهــم 
ــي املنطقــة. ــة ف ــاق، وإغــالق احملــال التجاري بحــاالت اختن

وفــي اخلليــل أيضــاً، أصيــب عــدد مــن املواطنــني جــراء 
اعتــداء املســتوطنني عليهــم، وســط املدينــة.

وقالــت مصــادر محليــة: إن مســتوطنني اعتــدوا علــى 
ــة  ــار وقفيش ــب والبيط ــالت احملتس ــن عائ ــني م مواطن
وأبــو حديــد بالضــرب، حتــت حماية جنــود االحتــالل، قرب 
احلــرم اإلبراهيمــي فــي البلــدة القدميــة وســط اخلليــل، 

مــا أدى إلصابــة عــدد منهــم برضــوض وكدمــات.

وأضافــت املصــادر: إن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــاب 
شــادي حســن احملتســب )38 عامــاً( وشــقيقه عبــد اهلل 

)22 عامــاً( مــن املنطقــة ذاتهــا.

ــن  ــدد م ــب ع ــل، أصي ــمال اخللي ــر ش ــت أّم ــي بي وف
املواطنــني باالختنــاق جــراء استنشــاقهم الغاز املســيل 
ــات  ــالل املواجه ــالل خ ــوات االحت ــه ق ــوع، أطلقت للدم

ــدة. ــدة بالبل ــة عصي ــي منطق ــت ف ــي اندلع الت

وقــال الناشــط اإلعالمــي فــي بيــت أمــر، محمــد عوض: 
ــي  ــورة ف ــة املذك ــت املنطق ــالل اقتحم ــوات االحت إن ق
البلــدة، واعتلــت أســطح عــدد مــن منــازل املواطنــني، 

واندلعــت علــى إثرهــا مواجهــات مــع الشــبان.

ــوت  ــل الص ــوا قناب ــالل أطلق ــود االحت ــاف: إن جن وأض
والغــاز املســيل للدمــوع، مــا تســبب بإصابــة عشــرات 

ــاً. ــوا ميداني ــاق، عوجل ــاالت اختن ــني بح املواطن

ــون  ــني، ومتضامن ــن املواطن ــدد م ــب ع ــاً، أصي وجنوب
أجانــب، برضــوض واختنــاق واعتقــل آخــرون، أمــس، خالل 
ــة  ــبوعية ملناهض ــة األس ــالل الوقف ــوات االحت ــع ق قم

ــة مبســافر يطــا.76 ــة التوان االســتيطان فــي قري

األحد 2021/9/19 

ــرى  ــع األس ــة م ــات تضامني ــيرات وفعالي مس
ــن ــا وجن ــر كن ــي كف ــوع« وف ــجن »جلب ــام س أم

نظمــت أمــس عــدة وقفــات ومســيرات ومهرجــان 
تضامنــي مــع األســرى أمــام ســجن جلبــوع وفــي كفــر 
ــني،  ــة جن ــق مبحافظ ــدة مناط ــي ع ــل وف ــا بالداخ كن
وتأتــي هــذه الوقفــات واملســيرات فــي ظــل املمارســات 
التــي تنفذهــا مصلحــة الســجون اإلســرائيلية بحــق 
ــزاع حريتهــم مــن  األســرى، عقــب جنــاح 6 منهــم بانت
ــة« قبــل  ســجن جلبــوع احلصــني بعمليــة »نفــق احلري
أقــل مــن اســبوعني، فيمــا أعيــد اعتقــال 4 منهــم بعد 
ــهول  ــال وس ــي جب ــوها ف ــة عاش ــن حري ــام م ــدة أي ع
ــوع«  مــدن الداخــل الفلســطيني، وأمــام ســجن »جلب
تظاهــر العشــرات بدعــوة مــن القــوى الوطنيــة ونــادي 
األســير، ورفعــوا الفتــات منــددة بسياســة القمــع 
والتنكيــل ضــد األســرى، كتــب علــى بعضهــا »ال 
ــات  ــرى« »ال للعقوب ــع األس ــزل« »ال لقم ــة الع لسياس

ــام«. ــة االنتق ــة«، »ال لسياس اجلماعي

وفــي بلــدة كفــر كنــا، تظاهــر العشــرات مــن األهالــي 
اســناداً لألســرى فــي ســجون االحتــالل وضــد العنــف 
اجلرميــة، مبشــاركة نشــطاء مــن مختلــف األحــزاب 

ــة. ــاحة احمللي ــى الس ــة عل ــركات الفاعلي واحل

ــة  ــف واجلرمي ــددة بالعن ــعارات من ــرون ش ــع املتظاه ورف
املتفشــية فــي اجملتمــع العربــي وأخــرى ضــد سياســة 
ــن  ــاب متك ــي أعق ــرى ف ــق األس ــع بح ــل والقم التنكي
ســتة أســرى مــن انتــزاع حريتهــم مــن ســجن »جلبوع« 

قبــل اســبوعني.

وفــي الســياق ذاتــه، دعــت جلنــة احلريــات املنبثقــة عــن 
جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة فــي أراضــي 
ــاركة  ــى املش ــطيني، إل ــعبنا الفلس ــاء ش الـــ 48، أبن
»احلريــة ألســرى  بعنــوان:  فــي تظاهــرة،  الفاعلــة 

ــد. ــدا األح ــة، غ ــجن اجللم ــام س ــة«، أم احلري

ــاء  ــن أبن ــرى م ــتة أس ــاح س ــد جن ــة: بع ــت اللجن وقال
شــعبنا بتحريــر أنفســهم مــن ســجن شــطة وإعــادة 
أقبيــة  فــي  واحتجازهــم  منهــم  أربعــة  اعتقــال 
ــعبنا  ــرى ش ــش أس ــة، يعي ــجن اجللم ــي س ــرات ف اخملاب

76  جريدة األيام
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مــن  حالــة  االحتــالل  ســجون  فــي  الفلســطيني 
ــم  ــد منعه ــت ح ــام وصل ــل واالنتق ــق والتنكي التضيي
مــن حقوقهــم األساســية، التــي كفلتهــا لهــم كافــة 

ــانية«.  ــة واإلنس ــدات الدولي ــق واملعاه املواثي

وأضافــت: »التنكيــل والتعذيــب واالنتقــام الــذي يتعرض 
لــه أســرى احلريــة مــن ابنــاء شــعبنا الفلســطيني فــي 
ــم  ــون والقي ــارج القان ــو خ ــرائيلية ه ــجون اإلس الس
ــاء شــعبنا  ــة، ويســتدعي مــن أبن اإلنســانية والقانوني
اإلنســانية  ملطالبهــم  داعمــة  إســنادية  خطــوات 
ــم  ــا له ــي كفلته ــرعية الت ــم الش ــة وحلقوقه العادل

ــة«. ــدات الدولي ــق واملعاه كل املواثي

وفــي جنــني شــارك أبنــاء شــعبنا، فــي مســيرات 
تضامنيــة دعمــاً واســناداً لألســرى الســتة، الذيــن 
ــو  ــل نح ــوع« قب ــجن »جلب ــن س ــم م ــوا حريته انتزع

اســبوعني.

ونظمــت حركــة الشــبيبة الفتحاويــة فــي جنــني 
ومختلــف محافظــات الشــمال، مســيرات فــي مخيــم 
ــد  ــي يعب ــر الباشــا وكفــر دان، وبلدت ــي بئ جنــني، وقريت
وعرابــة، تضامنــاً مــع األســرى. وجتمــع املشــاركون فــي 
هــذه املســيرات، أمــام منــازل أهالــي األســرى: محمــد 
ومناضــل  كممجــي،  وأيهــم  العارضــة،  ومحمــود 
انفيعــات، ويعقــوب قــادري، قبــل أن ينطلقــوا إلــى 
مخيــم جنــني، ويتجمعــوا أمــام األســير زكريــا زبيــدي، 

ــي. 77 ــان خطاب ــى مهرج ــيرات إل ــول املس وتتح

مصــدر باملقاومــة ينفــي مــا مت تداولــه عــن 
األمــن«  »االقتصــاد مقابــل  قبولهــا خطــة 

اإلســرائيلية

نفــى مصــدر في قيــادة فصائــل املقاومة الفلســطينية 
مــا أوردتــه بعــض وســائل اإلعــالم عــن أن خطــة 
وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي بائيــر البيــد »االقتصــاد 
ــن  ــة م ــل املقاوم ــى فصائ ــت عل ــن« طرح ــل األم مقاب
ــرائيلية  ــات اإلس ــا اجله ــد أن عرضته ــطاء بع ــل وس قب

ــر. ــى مص ــة عل اخملتص

ــوى  ــن ق ــي ألي م ــورة ال تعن ــة املذك ــأن اخلط ــال: ب وق
ــا  ــيء، وتعتبره ــكري أي ش ــا العس ــة وأجنحته املقاوم
بــال قيمــة وغيرهــا قابلــة للحديــث عنهــا أو الســماح 

ــرف كان.78  ــن أي ط ــا م بتطبيقه

77  جريدة القدس

78  جريدة القدس

جنــن: حواجــز عســكرية وعمليــات متشــيط 
كممجــي  األســيرين  عــن  بحثــا  واســعة 

ونفيعــات 

ــث  ــات البح ــرائيلية عملي ــن اإلس ــزة األم ــل أجه تواص
ــم  ــات وأيه ــل نفيع ــيرين مناض ــن األس ــش ع والتفتي
انتزعــا حريتهمــا مــن ســجن  اللذيــن  كممجــي، 
جلبــوع، وكثفــت قــوات االحتــالل عمليــات التمشــيط 
قــرب جنــني، حيــث نصبــت، أمــس، حواجــز عســكرية، 
ــي  ــة ف ــق متفرق ــي مناط ــيط ف ــالت متش ــنت حم وش

ــني. ــة جن محافظ

ــت  ــيرة حلق ــرة مس ــالل بطائ ــوات االحت ــتعانت ق واس
ــاع  ــى ارتف ــا عل ــني ومخيمه ــماء جن ــي س ــاعات ف لس
الدهــم  عمليــات  تتوقــف  لــم  كمــا  منخفــض، 
ــة  ــالل برفق ــود االحت ــا جن ــوم به ــي يق ــش الت والتفتي
ــي  ــاح ف ــاعات الصب ــذ س ــر من ــي األث ــكالب وقصاص ال

ــة. ــدات احملافظ بل

وشــملت عمليــات الدعــم والتفتيــش واالســتنفار 
لقــوات االحتــالل أراضــي وحــدود بلــدات برقــني، وكفــر 
دان، وكفــر قــود، وكفيــرت ويعبــد، حيــث رافقهــا، 
امليــاه،  وآبــار  والكهــوف  واملغــر  للمنــازل  تفتيــش 
باإلضافــة الحتجــاز مواطنــني وتفتيشــهم والتحقيــق 

امليدانــي معهــم.

ــددة  ــكرية مش ــز عس ــالل حواج ــوات االحت ــت ق ونصب
علــى الطرقــات الرئيســة ومداخــل بلــدات يعبــد، 
وعرابــة وكفيــرت، واحتجــز اجلنــود املركبــات واملواطنــني، 

 وفتشوهم بشكل دقيق مع املركبات. 
وعلميــات  االحتــالل  لقــوات  االســتنفار  ولوحــظ 
ــن  ــرج اب ــهل م ــق س ــي مناط ــرة ف ــش ألول م التفتي
عامــر داخــل حــدود التمــاس التابعــة حملافظــة جنــني، 
والتــي تعتبــر قريبــة مــن بلــدة كفــر دان مســقط رأس 

ــه. ــا عائلت ــش فيه ــي تعي ــي والت ــير كممج األس

مــن جهــة ثانيــة، شــارك املئــات مــن املواطنــني، مســاء 
أمــس، فــي مســيرات تضامنيــة دعما وإســنادا لألســرى 
ــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن جلبــوع  الســتة، الذي

قبــل نحــو أســبوعني.

ونظمــت حركــة الشــبيبة الفتحاويــة فــي جنــني 
ومختلــف محافظــات الشــمال، مســيرات فــي مخيــم 
ــد  ــي يعب ــر الباشــا وكفــر دان، وبلدت ــي بئ جنــني، وقريت

ــرى. ــع األس ــا م ــة، تضامن وعراب

ــازل  ــام من ــيرات، أم ــذه املس ــي ه ــاركون ف ــع املش وجتم
ــم  ــة، وأيه ــود العارض ــد ومحم ــرى: محم ــي األس أهال
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كممجــي، ومناضــل نفيعــات، ويعقــوب القــادري، قبــل 
أن ينطلقــوا إلــى مخيــم جنــني، ويتجمعــوا أمــام 
منــزل األســير زكريــا الزبيــدي، وتتحــول املســيرات إلــى 

ــي. ــان خطاب مهرج

وحمــل املتحدثــون، ســلطات االحتــالل املســؤولية 
ــي  ــن االســتمرار ف ــاة األســرى، مؤكدي ــة عــن حي كامل
ــد مــن  الوقــوف الــى جانبهــم مــن خــالل تنظيــم مزي

ــيرة. ــة األس ــم وللحرك ــرة له ــات نص الفعالي

ــان،  ــوق اإلنس ــات حق ــي ومنظم ــع الدول ــوا اجملتم ودع
إلــى التدخــل والضغــط علــى ســلطات االحتــالل 
لتطبيــق كافــة املواثيــق واملعاهــدات املتعلقة باألســرى 

ــم.79 وحقوقه

تظاهرتــان أمــام ســجن جلبــوع وفــي كفــر كنا 
دعمــا لأســرى ورفضــا لعقوبــات االحتال 

ــوع  ــجن جلب ــام س ــس، أم ــاء أم ــات، مس ــر املئ تظاه
ــجون  ــي الس ــرى ف ــا لألس ــا دعم ــر كن ــة كف ــي قري وف
ــع  ــن قم ــه م ــون ل ــا يتعرض ــل م ــي ظ ــرائيلية ف اإلس

ــل. ــداء متواص ــل واعت وتنكي

وتظاهــر العشــرات أمــام الســجن بدعــوة مــن القــوى 
الوطنيــة ونــادي األســير، إذ رفعــوا الفتــات منــددة 
بسياســة القمــع والتنكيــل ضــد األســرى، كتــب علــى 
بعــض منهــا »ال لسياســة العــزل«، »ال لقمع األســرى«، 

ــام«. ــة االنتق ــة«، »ال لسياس ــات اجلماعي »ال للعقوب

كمــا ردد املتظاهــرون هتافــات مطالبــة باحلرية لألســرى 
في الســجون اإلســرائيلية.

وفــي كفــر كنــا، تظاهــر العشــرات مــن األهالــي 
إســنادا لألســرى فــي الســجون وضــد العنــف واجلرميــة، 
ــارة،  ــن إم ــز الدي ــي، ع ــس احملل ــس اجملل ــاركة رئي مبش
وعــدد مــن النشــطاء مــن مختلــف األحــزاب واحلــركات 

ــة. ــاحة احمللي ــى الس ــة عل الفاعل

ــة  ــف واجلرمي ــددة بالعن ــعارات من ــرون ش ــع املتظاه ورف
املتفشــية فــي اجملتمــع العربــي وأخــرى ضــد سياســة 
التنكيــل والقمــع بحــق األســرى فــي أعقــاب عمليــة 

جلبــوع التــي نفذهــا 6 أســرى قبــل أســبوعني.

وفــي ســياق متصــل، دعــت جلنــة احلريــات املنبثقــة عــن 
جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة فــي الداخــل، 
ــى  ــاء الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي الـــ48 إل أبن
املشــاركة الفاعلــة فــي تظاهــرة حتــت عنــوان »احلريــة 

ألســرى احلريــة« أمــام ســجن اجللمــة، اليــوم.

79  جريدة األيام

وشــددت اللجنــة علــى أنــه »بعــد جنــاح 6 أســرى مــن 
ــوع  ــجن جلب ــن س ــهم م ــر أنفس ــعبنا بتحري ــاء ش أبن
وإعــادة اعتقــال أربعــة منهــم واحتجازهــم فــي أقبيــة 
ــعبنا  ــرى ش ــش أس ــة، يعي ــجن اجللم ــي س ــرات ف اخملاب
ــن  ــة م ــرائيلية حال ــجون اإلس ــي الس ــطيني ف الفلس
ــم  ــد منعه ــت ح ــام وصل ــل واالنتق ــق والتنكي التضيي
لهــم  التــي كفلتهــا  األساســية  مــن حقوقهــم 
ــي  ــانية ف ــة واإلنس ــدات الدولي ــق واملعاه ــة املواثي كاف
حالــة انتقاميــة مــن قبــل الســجانني واملؤسســة 
فــي  األســيرة  احلركــة  أعلنــت  وقــد  اإلســرائيلية، 
احتجاجيــة  خطــوات  عــن  اإلســرائيلية  الســجون 
ــه منهــا  ــذي يتعرضــون ل ــة ضــد التنكيــل ال تصعيدي
البــدء بإضــراب تصعيــدي عــن الطعــام يبــدأ فــي عــدد 

ــادم«. ــة الق ــوم اجلمع ــجون ي ــن الس م

الــذي  واالنتقــام  والتعذيــب  »التنكيــل  إن  وقالــت، 
يتعــرض لــه ســجناء احلريــة مــن أبنــاء شــعبنا 
هــو  اإلســرائيلية  الســجون  فــي  الفلســطيني 
ــو  ــة، وه ــانية والقانوني ــم اإلنس ــون والقي ــارج القان خ
يســتدعي مــن أبنــاء شــعبنا خطــوات إســنادية داعمــة 
ــرعية  ــم الش ــة وحلقوقه ــانية العادل ــم اإلنس ملطالبه
ــة«. ــدات الدولي ــق واملعاه ــم كل املواثي ــا له ــي كفلته الت

ــة  ــة املتابع ــن جلن ــة ع ــات املنبثق ــة احلري ــت جلن وختم
وجلنــة املتابعــة العليــا باإلعــالن عــن »التظاهــرة 
ــم  ــم وحقوقه ــرى وملطالبه ــة لألس ــة الداعم الُقطري
الشــرعية، اليــوم األحــد -الســاعة السادســة مســاء، 
ــث يُعتقــل األســرى احملــررون  أمــام ســجن اجللمــة، حي
أقبيــة اخملابــرات«، مهيبــة  املُعــاد اعتقالهــم فــي 
ــة  ــاركة الفاعل ــى املش ــل إل ــعبنا البط ــر ش »بجماهي
فــي هــذه التظاهــرة إلســناد أســرى شــعبنا األبطــال 
فــي معركتهــم الشــرعية لنيــل حقوقهــم، وفــي 

ــة«.80 ــل احلري ــة لني ــم الطويل معركته

االثنن 2021/9/20  

أو  الســتة  األســرى  محاكمــة  جتــوز  ال 
لتهم ء مســا

ــدم  ــبب ع ــة، بس ــي اخلاص ــة بطريقت ــل احلري ــررت ني ق
وجــود أفــق لإلفــراج عنــي، خاصــة أن املؤبــد غيــر محــدد 
ــة  ــد العارض ــر محم ــه األسيس ــا قال ــذا م ــدة«، ه امل
عقــب لقائــه مبحامــي هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن 

ــة. ــد محاجن خال

تلــك الكلمــات تدلــل علــى الوجــه اإلســرائيل القبيــح 

80  جريدة األيام
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ــا  ــر إليه ــرى والنظ ــة األس ــع قضي ــل م ــي التعام ف
ــون الدولــي  كجنحــة جنائيــة، فــي خــرق واضــح للقان
ــذا  ــرى، وه ــة االس ــع قضي ــل م ــي التعام ــاني ف اإلنس
مــا دعــا رئيــس هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن قــدري 
ــاري  ــول اجل ــي 12 أيل ــداء ف ــه ن ــى توجي ــر، إل ــو بك أب
إلثــارة وإبــراز احلالــة القانونيــة الدوليــة لألســرى الذيــن 
بتمكنــوا مــن حتريــر انفســهم مــن ســجن »جلبــوع«، 

ــم. ــد اعتقاله وأعي

ــر العــدل محمــد الشــاللدة، فــإن هــروب  وحســب  وزي
األســرى الســتة وفــق املــادة )91( مــن اتفاقيــة جنيــف 
الثالثــة يعتبــر ناجحــاً، أي أن انتــزاع احلريــة يعتبــر مــن 
ــي  ــون الدول ــي القان ــة ف ــة والنضالي ــات الوطني الصف
ــام  ــم أم ــاءلتهم ومحاكمته ــوز مس ــاني، وال جت اإلنس
احملاكــم اإلســرائيلية، وهــذا نــص ملــزم للســلطة 
القائمــة باالحتــالل وعليهــا احترامــه وتطبيقــه، لكــن 
مــا تقــوم بــه إســرائيل بحقهــم يعتبــر انتهــاكاً 
ــون  ــي اإلنســاني والقان ــون الدول صارخــاً لقواعــد القان

ــام. ــكل ع ــي بش الدول

وتابــع: فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، إذا كان الهــروب 
ــى  ــة عل ــات التأديبي ــط العقوب ــع فق ــالص، فتوق فاش
الســتتة ال جتــوز  األســرى  ولكــن  األســرى،  هــؤالء 
مســاءلتهم ومحاكمتهــم وفــق اتفاقيــة جنيــف 
الثالثــة، ولذلــك علــى األطــراف املوقعــة التفاقيــة 
جنيــف واجملتمــع الدولي فــي هيئــة األمم املتحــدة العمل 
علــى إلــزام إســرائيل باحتــرام تطبيــق االتفاقيــات 
الدوليــة اخلاصــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني، مبــا فــي 
ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وحتــى اآلن إســرائيل ال 

ــك«. ــرم ذل حتت

ووفــق الشــاللدة، فــإن احلكومــة تتابــع موضوع األســرى 
ــاك  ــى أن هن ــاً إل ــارج، منوه ــفاراتنا باخل ــالل س ــن خ م
ملفــاً قانونيــاً مطروحــاً أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
ــرب  ــتيطان، واحل ــرى، واالس ــات، االس ــة ملف ــم ثالث يض
األخيــرة تطبيــق االتفاقيــات اخلاصــة بالقانــون الدولــي 
ــة،  ــف الرابع ــة جني ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف ــاني، مب اإلنس

ــك«.  ــرم ذل ــرائيل ال حتت ــى اآلن إس وحت

موضــوع  تتابــع  احلكومــة  فــإن  الشــاللدة،  ووفــق 
ــى أن  األســرى مــن خــالل ســفاراتنا باخلــارج، منوهــا إل
هنــاك ملفــا قانونيــا مطروحــاً أمــام احملكمــة اجلنائيــة 
ــة ملفــات: األســرى، واالســتيطان،  ــة يضــم ثالث الدولي
واحلــرب األخيــرة علــى قطــاع غــزة، مشــدداً علــى 
ضــرورة حتريــك هــذا امللــف ليــس علــى املســتوى احمللــي، 

ــة.  ــة الدولي ــة اجلنائي ــام احملكم ــا أم إمن

ــى  ــادة األول ــب امل ــرى حس ــون لألس ــز القان ــع: املرك وتاب

مــن البنــد الرابــع مــن البروتوكــول األول الــذي ينطبــق 
علــى حــركات التحريــر، يعتبــر مــا يقــوم بــه مناضلــو 
ــر  ــر املصي ــق تقري ــل ح ــل ني ــن أج ــر م ــركات التحري ح
وضــد الســيطرة االســتعمارية واالحتــالل األجنبــي فــي 

احلــرب التــي يخوضونهــا، نزاعــاً مســلحاً دوليــاً.

املســلح  بالنــزاع  املقصــود  أن  الشــاللدة،  وأوضــح 
ــة، وال  ــار القانوني ــرى اآلث ــب لألس ــه يترت ــي أي أن الدول
يجــوز مســاءلتهم، بــل يتــم إيداعهــم فــي املعتقــالت 
العســكرية،  العمليــات  انتهــاء  حلــني  والســجون 
ــل  ــالل داخ ــة باالحت ــلطة القائم ــه الس ــوم ب ــا تق وم
ــن  ــم م ــث حرمانه ــن حي ــرى م ــق األس ــجونها بح س
ــي  ــون الدول ــق القان ــة وف ــة واملعنوي ــم املادي حقوقه
ــون  ــد القان ــاً لقواع ــاكاً صارخ ــر انته ــاني، يعتب اإلنس

ــي.  الدول

وقــال: يعتبــر األســرى مقاتلــني وســكاناً مدنيــني 
تنطبــق عليهــم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وفــي هــذه 
ــام وفــي ظــل انعقــاد اجلمعيــة العامــة ال بــد مــن  األي
ــرام  ــرائيل باحت ــزام إس ــي بإل ــع الدول ــة اجملتم مطالب
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، والبرتوكــول األول 
لعــام 1977 حتــى تكــون هنــاك حماية قانونية لألســرى، 
وبخــالف ذلــك تنعقــد املســؤولية الدوليــة واملســؤولية 

ــالل.81 ــة باالحت ــلطة القائم ــدى الس ــة ل اجلنائي

إصابــات فــي يعبد واالســتياء على تســجيات 
كاميــرات مراقبــة بقراوة بني حســان

ــبان  ــن الش ــدداً م ــس، ع ــالل أم ــوات االحت ــت ق أصاب
ــات  ــالل مواجه ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ باالختن
اندلعــت فــي يعبــد، واســتولت علــى تســجيالت 
ــى  ــان، وعل ــي حس ــراوة بن ــي ق ــة ف ــرات مراقب كامي
جرافــة مبنطقــة »املراحــات« غــرب ســلفيت، واعتقلــت 
فتــى، واســتدعت اســيراً محــرراً مــن بيــت حلــم، فيمــا 
اقتحــم 74 مســتوطناً املســجد األقصــى املبــارك، 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــرطة اإلحت ــة ش بحماي

ــني  ــس، فتي ــالل، مســاء أم ــوات االحت ــت ق فقــد اعتقل
وأصابــت عــدداً مــن الشــبان باالختنــاق فــي بلــدة يعبــد 

جنــوب غــرب جنــني.

ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــة، أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــاد  ــي زي ــاً( وعل ــالح )15 عام ــد ص ــالل محم ــني ه الفتي
أبــو صــالح، فيمــا اندلعــت مواجهــات مــع تلــك القوات 
التــي أطلقــت الرصــاص املغلــف باملطــاط وقنابــل 
الغــاز الســام والدمــع مــا أســفر عــن إصابــة العديــد 

ــاق. ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن م

81  جريدة القدس
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فــي الســياق، اندلعــت مواجهــات بــني الشــبان وقــوات 
االحتــالل علــى حاجــز اجللمــة العســكري، وأطلــق 

ــوت.  ــل الص ــالل قناب ــود االحت جن

ــاء  ــار مس ــلحون الن ــق مس ــرى، أطل ــة أخ ــن ناحي م
أمــس، علــى قــوات االحتــالل علــى الشــارع االلتفافــي 
ــني. ــرق جن ــوب ش ــدة جن ــة والزباب ــي قباطي ــني بلدت ب

وافــاد شــهود عيــان أن قــوات االحتــالل نصبــت حاجــزاً 
لتفتيــش  والزبابــدة  قباطيــة  بلدتــي  بــني  طيــاراً 
ــى  ــار عل ــق مســلحون الن ــك، أطل ــات، وخــالل ذل املركب
ــي  ــيط ف ــة متش ــام بحمل ــل، وق ــذي رد باملث ــش ال اجلي

ــة. املنطق

إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، فتــى، 
ــادت  ــم. وأف ــت حل ــي بي ــرراً ف ــيراً مح ــتدعت أس واس
مصــادر أمنيــةن بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت الفتــى 
أميــر طقاطقــة )17 عامــاً( مــن بلــدة بيــت فجــار جنوب 

ــته.  ــه، وفتش ــزل ذوي ــت من ــد أن داهم ــم، بع ــت حل بي

ــير  ــزل االس ــت من ــالل داهم ــوات االحت ــت أن ق وأضاف
ــروج،  ــة الع ــن قري ــروج م ــد اهلل الع ــم عب ــرر إبراهي احمل
ــع  ــي مجم ــا ف ــة مخابراته ــاص ملراجع ــلمته بالغ وس

ــون«. ــوش عتصي ــتوطنة »غ مس

وفــي ســلفيت، اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــدة  ــة، مــن بل ــرات مراقب أمــس، علــى تســجيالت كامي

قــراوة بنــي حســان، غــرب ســلفيت.

ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــأن ق ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف
البلــدة، واســتولت علــى عــدد مــن تســجيالت كاميرات 
املراقبــة مــن محــال جتاريــة واســتجوبت عــدداص مــن 

ــرة. 82 ــم لفت ــد احتجازه ــا بع ــي ميداني األهال

ــي  ــاء فـ ــح بنـ ــاء تصاري ــزم إلغ ــس يعت غانتـ
خـربـــة بـيـــت زكـريـــا

يعتــزم وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، إلغــاء 
ــة  ــة خرب ــي قري ــكنية ف ــدة س ــاء 50 وح ــح بن تصاري
بيــت زكريــا باملنطقــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة احملتلة، 
بعــد أن كان قــد صــادق عليهــا، حســبما ذكــرت اإلذاعــة 

العامــة اإلســرائيلية »كان«، أمــس.

وزار غانتــس الكتلــة االســتيطانية »غــوش عتصيــون«، 
ــتوطنني،  ــادة املس ــع ق ــى م ــي، والتق ــبوع املاض األس
الذيــن أبلغــوا غانتــس مبعارضتهــم للبنــاء فــي القريــة 
ــة  ــي الكتل ــة ف ــة ميداني ــد جول ــطينية. وبع الفلس
ــوع  ــه »أدرك أن املوض ــس أن ــى غانت ــتيطانية، ادع االس

82  جريدة القدس

ــب »كان«. ــاس« بحس ــد وحس معق

ونقلــت »كان« عــن مصــادر فــي حــزب »كاحــول الفــان« 
اعتبارهــا أنــه »إثــر حساســية املوضــوع، جتــري دراســة 
ــطينيني،  ــت للفلس ــي منح ــاء الت ــح البن ــاء تصاري إلغ
ــون،  ــوش عتصي ــب غ ــي قل ــروع ف ــع املش ــبب موق بس
وكذلــك ألن املصادقــة عليــه مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
أزمــة ائتالفيــة شــديدة داخــل احلكومــة مقابــل حزبــي 

ــا وتيكفــا حداشــا«. ميين

ــادة  ــي، إع ــهر املاض ــف الش ــرر، منتص ــس ق وكان غانت
ــب  ــي أعقــاب طل ــاء هــذه ف ــح البن ــي تصاري النظــر ف
حــزب »ميينــا« ووزيــرة الداخليــة، أيليــت شــاكيد، إعــادة 
ــة  ــي قري ــاء ف ــال بن ــى أعم ــة عل ــي املصادق ــر ف النظ
ــادق  ــث ص ــم، حي ــت حل ــرب بي ــا ق ــت زكري ــة بي خرب
ــكنية  ــدة س ــاء 50 وح ــى بن ــرائيلي عل ــالل اإلس االحت

ــا. فيه

وزعمــت شــاكيد أن »هــذه منطقــة حساســة، والبنــاء 
فــي هــذا املــكان ســيقطع تواصــل املســتوطنات فــي 

هــذه املنطقــة«.83

أســرى »اجلهــاد« يرفضــون تشــتيتهم ويقــررون 
االعتصــام فــي ســاحات الســجون

ــا ألســرى حركــة اجلهــاد  ــة الطــوارئ العلي أعلنــت جلن
اإلســالمي فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي اعتزامهــا 
تنفيــذ عدد من اخلطــوات؛ ملواجهــة اإلجــراءات القمعية 
التــي تقــوم بهــا مصلحــة الســجون الصهيونيــة ضــد 

أســرى احلركــة.

وأكــدت جلنــة الطــوارئ، فــي رســالة لهــا، أن عشــرات 
األســرى مــن حركــة اجلهــاد يعلنــون رفضهــم البقــاء 

مشــتتني فــي غــرف وأقســام الســجون واملعتقــالت.

وشــددت اللجنــة علــى أنــه ضمــن خطــوات املواجهــة 
ــوم  ــي تق ــية الت ــداءات الوحش ــكل االعت ــة ل واملقاوم
بهــا مصلحــة الســجون، ســيعتصم أســرى »اجلهــاد« 
ــى  ــام إل ــة باالنضم ــجون للمطالب ــاحات الس ــي س ف
ــن واملعــازل، أو  ــي الزنازي ــاء احلركــة ف زمالئهــم مــن أبن
العــودة إلــى مــا كانــت عليــه أوضاعهــم قبــل 6 أيلــول 

ــوع«.  ــة نفــق »جلب ــى عملي 2021، فــي إشــارة إل

ــر  ــجون تتحض ــي الس ــع ف ــوات القم ــت أن ق وأوضح
لالعتــداء علــى أســرى »اجلهــاد« املعتصمــني فــي 

الســاحات84.

83  جريدة األيام

84  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

650

 المجلد التاسع والعشرين

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: اعتقــاالت ومداهمــات 
ــى ــام لألقص ــكرية واقتح ــز عس وحواج

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
أبنــاء شــعبنا  بحــق  انتهاكاتهــم  اإلثنــني،  اليــوم 

وممتلكاتهــم. ومقدســاتهم 

ــالل  ــني خ ــبعة مواطن ــالل، س ــوات االحت ــت ق واعتقل
ــرم،  ــات طولك ــي محافظ ــش ف ــم وتفتي ــات ده عملي
وبيــت حلــم، واخلليــل، ورام اهلل والبيــرة، كمــا جــدد 
املســتوطنون اقتحامهــم للمســجد األقصــى املبــارك.

اعتقــال 7 مواطنــن مــن محافظــات طولكــرم 
وبيــت حلــم واخلليــل ورام اهلل

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــرم، اعتقل ــة طولك ــي محافظ فف
ــون،  ــب حن ــف غال ــرر يوس ــير احمل ــم: األس ــبان، وه 4 ش
ــد أن  ــار، بع ــام نص ــر عص ــد، وتام ــف مزي ــراء يوس وب
ــرم،  ــرق طولك ــا ش ــة عنبت ــي قري ــم ف ــت منازله داهم
ــن  ــا(، م ــدو )17 عاًم ــار الب ــن عم ــالح الدي ــى ص والفت
ــرم. ــمال طولك ــويكة ش ــة ش ــي ضاحي ــه ف ــزل عائلت من

وفــي محافظــة اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
ــا(،  ــرة )47 عاًم ــرح مناص ــر ف ــن مني ــرائيلي، املواط اإلس
ــم،  ــي نعي ــي بن ــته ف ــه وفتش ــت منزل ــد أن داهم بع

ــيقل. ــف ش ــغ 150 أل ــى مبل ــتولت عل واس

ونصبــت قــوات االحتــالل عــدة حواجــز عســكرية علــى 
مداخــل مدينــة اخلليــل الشــمالية واجلنوبيــة، ومداخــل 
بلدتــي حلحــول، وســعير، وأوقفــت مركبــات املواطنــني، 

وفتشــتها، ودققــت فــي بطاقــات ركابهــا.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
الشــاب ســامي إبراهيــم الهرميــي )18 عاًمــا(، وســلمت 
شــقيقه نــور الديــن، بالغــا ملراجعــة مخابراتهــا علــى 
معبــر 300 العســكري، وذلــك بعــد أن داهمــت منزلهما 
فــي منطقــة أبــو اجنيــم، شــرق بيــت حلــم. واقتحمــت 
قــوات االحتــالل مناطــق رخمــة، ورفيــده، وبيــت فالــوح، 

وحرملــة، دون أن يبلــغ عــن اعتقــاالت.

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، اختطفــت قــوات 
خاصــة إســرائيلية »مســتعربون«، فــي ســاعة متأخــرة 
ــادل  ــرف ع ــر مش ــاب خي ــة، الش ــة املاضي ــن الليل م
ــة رام اهلل،  ــمال مدين ــا ش ــت رمي ــة بي ــن قري ــاوي م الرمي
بعــد أن تســللت الــى البلــدة بســيارتني مدنيتــني. كمــا 
اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة عــني يبــرود واحتجــزت 
الشــاب محمــد العمــوري لســاعات قبــل اإلفــراج عنــه، 
ــة  ــة التربي ــعيا، وضاحي ــدة ترمس ــا بل ــت أيًض واقتحم

ــع  ــم والتوس ــدار الض ــة جل ــة احملاذي ــم، واملنطق والتعلي
ــة رام اهلل. ــرب مدين ــا غ ــدة بيتوني ــري ببل العنص

مستوطنون يقتحمون “األقصى”

وفــي القــدس احملتلــة، اقتحمــت مجموعــات مــن 
املبــارك،  األقصــى  املســجد  باحــات  املســتوطنني، 

بحراســة مشــددة مــن شــرطة االحتــالل.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن املســتوطنني املقتحمــني 
وعددهــم 65 مســتوطنًا، أدوا طقوســا تلموديــة، ونفذوا 
جــوالت اســتفزازية، والتقطــوا صــورا فــي باحــات 

ــى. ــجد األقص املس

اقتحاماتهــم  مــن  كثفــوا  املســتوطنني،  أن  يذكــر 
األيــام األخيــرة، فيمــا  للمســجد األقصــى خــالل 
ــيني،  ــني املقدس ــى املواطن ــالل عل ــوات االحت ــت ق ضّيق
ــة  ــدس، بذريع ــة الق ــي مدين ــرق ف ــدة ط ــت ع وأغلق

األعيــاد اليهوديــة.85

حــزب األحــرار البريطانــي يحظــر بضائــع املســتوطنات 
ويســمح للفلســطينيني الدخــول دون فيــزا

زملــط: التصويــت علــى القراريــن خطــوات 
أوليــة إيجابيــة

وافــق حــزب الدميقراطيــني األحــرار، ثالــث أكبــر األحــزاب 
البريطانيــة فــي البرملــان، اليــوم اإلثنــني، بأغلبيــة علــى 
حظــر بضائــع املســتوطنات اإلســرائيلية مــن األســواق 
البريطانيــة، ومنــح الفلســطينيني حــق زيــارة اململكــة 
باالعتــراف  وااللتــزام  دخــول،  تأشــيرة  دون  املتحــدة 
الفــوري بدولــة فلســطني ومنــع الشــركات البريطانيــة 
ــي  ــة ف ــر القانوني ــتوطنات غي ــي املس ــل ف ــن العم م

األراضــي احملتلــة.

ورحــب ســفير دولــة فلســطني لــدى اململكــة املتحــدة 
ــن، وقــال:  ــذي حضــر املؤمتــر، بالقراري حســام زملــط، ال
»إن التصويــت علــى القراريــن خطــوات أوليــة إيجابيــة 
رغــم عــدم احتوائهمــا علــى دعــوات كافيــة لتطبيــق 

كامــل للقانــون البريطانــي والدولــي”.

ــوق  ــم بحق ــزام مه ــو »الت ــرار األول ه ــاف أن الق وأض
ــة  ــار إيجابي ــى آث ــيؤدي ال ــطيني وس ــعب الفلس الش
ــرار  ــطيني، والق ــاد الفلس ــر االقتص ــى تطوي ــة عل هام
ــاءلة  ــرائيل للمس ــدمي اس ــة لتق ــوة مهم ــي خط الثان
علــى أفعالهــا املناقضــة للقانــون الدولــي فــي األراضي 

ــة”. احملتل
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ــداء  ــرى االقت ــة األخ ــزاب البريطاني ــط األح ــب زمل وطال
ــزاب  ــو األح ــال: »ندع ــرار قائ ــني األح ــزب الدميقراطي بح
بــه حــزب  األخــرى للقيــام بأكثــر مــن مــا قــام 
ــات  ــن سياس ــى س ــل عل ــرار والعم ــني األح الدميقراطي
وقــرارات للتطبيــق الكامــل للقانــون الدولــي والقانــون 
البريطانــي فيمــا يخــص إســرائيل ومســتوطناتها 
االســتعمارية غيــر القانونيــة وسياســات الفصــل 

العنصــري”.

ــدس  ــي الق ــع ف ــر الواق ــرام األم ــى احت ــزب إل ــا احل ودع
احملكمــة  وصالحيــة  اســتقاللية  واحتــرام  احملتلــة 
ــم  ــي اجلرائ ــا ف ــوص حتقيقاته ــة بخص ــة الدولي اجلنائي

اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

وكان حــزب الدميقراطيــني األحــرار قــد شــارك فــي 
ــي  ــني ف ــزب احملافظ ــع ح ــف م ــة حتال ــكيل حكوم تش

عــام 86.2010

حتمــل  حقوقيــة  ومؤسســة  شــبكة   991
األســرى  حيــاة  عــن  املســؤولية  إســرائيل 

اعتقالهــم املعــاد  الســتة 

ــتقلة  ــة مس ــق دولي ــة حتقي ــكيل جلن ــت بتش - طالب
ــم رام اهلل 9-20- ــروف اعتقاله ــى ظ ــوف عل ــورا للوق ف

2021 وفــا- حملــت 199 شــبكة ومؤسســة حقوقيــة، 
إســرائيل املســؤولية عــن حيــاة وســالمة األســرى 
الســتة الذيــن حــرروا أنفســهم مــن ســجن »جلبــوع« 
قبــل ســلطات  مــن  اعتقالهــم  إعــادة  مت  والذيــن 

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

الفلســطينية  واملؤسســات  الشــبكات  وقالــت 
والعربيــة فــي بيانهــا، اليــوم االثنــني، إنهــا تنظــر 
بخطــورة بالغــة إلــى شــهادات محامــي األســرى 
ــي  ــوا ف ــن جنح ــن الذي ــم م ــاد اعتقاله ــن املع املتحرري
التحــرر مــن ســجن »جلبــوع« اإلســرائيلي وهــم: 
وزكريــا  العارضــة،  ومحمــد  العارضــة،  )محمــود 
الزبيــدي، ويعقــوب قــادري، وأيهــم كممجــي، ومناضــل 
ــدت  ــد اعت ــني فق ــهادة احملام ــا لش ــات(، إذ وفق انفيع
ــة  ــن حلظ ــاٍس م ــكل ق ــم بش ــالل عليه ــوات االحت ق
ــددة،  ــدية متع ــات جس ــبب بإصاب ــا تس ــال، م االعتق
ــة  ــفى بحال ــم للمستش ــل بعضه ــتدعى نق ــا اس م
صعبــة نتيجــة اســتخدام العنــف غيــر املبــرر وجرائــم 
ــوم،  ــن الن ــم م ــم حرمانه ــا يت ــم، كم ــب ضده التعذي
والتحقيــق معهــم بعــد تعريتهــم بالكامــل وفــق مــا 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــى اللحظ ــات حت ــن معلوم ــح م رش
تعــرض بعضهــم للتهديــد بالقتــل مــن قبــل احملققــني، 

86 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــام. ــات االنتق ــفيا ولغاي ــم تعس ــال أقربائه واعتق

وتابعــت: املمارســات تهــدف لكســر عزميتهــم وإرادتهم، 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــكام القان ــة ألح ــي مخالف وه
والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان ومبادئهما املســتقرة 
ذات العالقــة باألشــخاص احملرومــني مــن احلريــة وباحلــق 
فــي عــدم التعــرض لكافــة أشــكال التعذيــب واملعاملة 
ــاص  ــه خ ــة، وبوج ــاءة املعامل ــية وإس ــة والقاس املهين
املــادة )5( مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، واملــواد 
)7، 9، 40( مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والسياســية، واملــواد )12–32( مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــواد )90- 98( م ــة 1949، وامل الثالث
الرابعــة 1949، واتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال 
ــية أو  ــة القاس ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي التعذي
املهينــة، وقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم )30/د/3452( 
ــن  ــخاص م ــع األش ــة جمي ــان حماي ــام 1975 بضم لع
ــة أو  ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــرض للتعذي التع

ــة. ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس العقوب

وشــددت املؤسســات احلقوقيــة علــى أن االحتــالل 
االســتعماري االســتيطاني ونظــام األبرتهايــد العنصري 
بذاتــه جرميــة، والهــروب مــن ســجونه مدفوعــا بالرغبــة 
فــي التحــرر واالنعتــاق وبدافــع الكرامــة الوطنيــة فضال 
عــن كونــه واجبــا أخالقيــا، محميــا مبوجــب االتفاقيــات 
واملواثيــق الدوليــة ســواء إعــالن بروكســل 1874 أو 
اتفاقيــة الهــاي 1907 أو اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة 
ــة  ــدول الدميقراطي ــد مــن ال والرابعــة، مــا حــذا بالعدي
فضــالً عــن جتــرمي التعذيب ضــد كل األشــخاص وفي كل 
ــب األســرى/  ــع تعذي ــى من ــات النــص صراحــة عل األوق
ــجون  ــن الس ــم م ــون حريته ــن ينتزع ــني الذي املعتقل
علــى وجــه خــاص، واالكتفــاء بالعقوبــة علــى الهــروب 
ــف  ــكات واألرواح، فكي ــي املمتل ــررا ف ــف ض ــذي يخل ال

ــتمرة. ــة مس ــجونه جرمي ــه وس ــالل بكُّل ــود االحت ووج

ــع  ــض م ــه يتناق ــال بذات ــتمرار االعتق ــدت أن اس وأك
جوهــر وصريــح املــادة )118( مــن اتفاقية جنيــف الثالثة 
بشــأن اإلفــراج عن أســرى احلــرب، والتــي أوجبــت اإلفراج 

عنهــم دون إبطــاء.

وقالــت: إن »إســرائيل« القــوة القائمــة باالحتــالل الدولة 
ــرعنت  ــي ش ــدة الت ــات املتح ــا الوالي ــدة ومعه الوحي
التعذيــب وقوننتــه رســميا، وصــادق »الكنيســت« فــي 
ــة  ــداو« اخلاص ــة »لن ــات جلن ــى توصي ــام 1987 عل الع
واحملققــني  للضبــاط  التوصيــات  وأجــازت  بذلــك، 
مســمى  حتــت  التعذيــب  اســتخدام  اإلســرائيليني 
ــني  ــي ح ــزز«، ف ــتجواب املع ــدي/ االس ــط اجلس »الضغ
ــام  ــم )5100/94( ع ــرار رق ــا ق ــة العلي ــدرت احملكم أص
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1999 والــذي أكــد اســتخدام وســائل »خاصــة للضغط 
اجلســدي« فــي حــال التهديــد األمنــي الوشــيك، لتعــود 
فــي العــام 2018 وتوســع ذلــك ليشــمل احلــاالت التــي 
ــغ  ــٍد بال ــي تأكي ــيكا، ف ــا وش ــدا أمني ــكل تهدي ال تش
ــى تكامــل أركان املنظومــة االســتعمارية  الوضــوح عل

ــاء. ــريع والقض ــلطتا التش ــا س ــم منه ــي الصمي وف

وشــددت املؤسســات احلقوقيــة، علــى أن نظــرة الــذات 
أنهــا  علــى  لنفســها  االســتعمارية  اإلســرائيلية 
متحللــة ومترفعــة وفــوق القانــون، وسياســة اإلفــالت 
مــن العقــاب، جــزء أساســي مــن اســتمرار هــذه 
ــه  ــب مواجهت ــا يتطل ــو م ــار، وه ــات دون اعتب املمارس
ــة  ــني للعدال ــب اجملرم ــر جل ــة عب ــزم وصرام ــكل ح ب
وإنصــاف الضحايــا، ويجعــل الصمــت الرســمي الدولــي 

ــؤ. ــرا بالتواط ــريكا مباش ش

ــتقلة  ــة مس ــق دولي ــة حتقي ــكيل جلن ــى تش ــت إل ودع
ومحايــدة ونزيهــة مــن كفــاءات مشــهود لهــم باخلبــرة، 
تقــف علــى ظــروف ومالبســات اعتقــال األســرى 
االنتهــاكات،  مرتكبــي  املتحرريــن متهيــدا حملاســبة 
ــار،  ــة األقط ــي كاف ــة ف ــدول العربي ــي ال ــعوب ف والش
ــة  ــكيل حال ــى تش ــارج إل ــي اخل ــة ف ــات العربي واجلالي
ــي  ــني ف ــرى واملعتقل ــة لألس ــرة فاعل ــط ومناص ضغ
ســجون االحتــالل، عبــر االحتشــاد فــي املياديــن اخملتلفة 
وإثــارة قضيتهــم عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي، 

ــم. ــا له ــنادا ودعم إس

وطالبــت األطــراف الســامية املتعاقــدة فــي اتفاقيــات 
جنيــف بالقيــام بأدوارهــا مبوجب املــادة األولى املشــتركة 
فــي كفالــة احتــرام االتفاقيــات، وحتويــل الواجــب 
ــة  ــلوك وممارس ــى س ــات إل ــب االتفاقي ــي مبوج القانون
فعليــة واقعيــة، عبــر الضغــوط القصــوى علــى دولــة 

ــردع. ــاءلة وال ــات املس ــالل لغاي االحت

وأكــدت ضــرورة قيــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، 
صاحبــة الواليــة واالختصاص فــي األرض الفلســطينية 
ــيع  ــب وتوس ــرم التعذي ــي ج ــة مرتكب ــة، مبالحق احملتل
ــاهم  ــن يس ــمل كل م ــه ليش ــؤولية عن ــاق املس نط
بــأي شــكل فيــه واالســتفادة فــي ذلــك مــن شــهادات 
مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية املشــفوعة 

ــم. بالقس

وحثــت جامعــة الــدول العربيــة وأذرعهــا اخملتلفــة علــى 
القيــام بدورهــا فــي دعــم وإســناد األســرى واملعتقلــني، 
ــرورة  ــي، وض ــتوى الدول ــى املس ــم عل ــل قضاياه وتفعي
قيــام املقرريــن األمميــني اخلاصــني وعلــى الــرأس منهــم 
ــان  ــوق اإلنس ــع حق ــي بوض ــاص املعن ــي اخل ــرر األمم املق
فــي األرض الفلســطينية احملتلــة، واملقــرر اخلــاص املعني 

ــة  ــة او العقوب ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي بالتعذي
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، بأدوارهــم الفاعلــة 
فــي تســليط الضــوء علــى جرائــم التعذيــب املمنهــج 
واملعتقلــني  األســرى  ضــد  ممارســتها  تتــم  التــي 
ــاق  ــع نط ــى أوس ــة عل ــارة القضي ــطينيني، وإث الفلس

ــدة. ــة األمم املتح ــة منظم ــي أروق ف

ــرى  ــاع األس ــة أوض ــة متابع ــات أهمي ــدت املؤسس وأك
واملعتقلــني وأهاليهــم فــي اجملــاالت كافــة، وتقــدمي 
الدعــم والرعايــة لهــم مــن اجلهــات الرســمية واملدنيــة 
والصحيــة  النفســية  املســتويات  علــى  وبالــذات 

واالجتماعيــة والقانونيــة.

ودعــت إلــى تعزيــز وتفعيــل دور هيئــة شــؤون األســرى 
ــي  ــر ف ــارس دورا أكب ــث مت ــاندتها بحي ــن، ومس واحملرري
رعايــة األســرى واملعتقلــني واالســتجابة الحتياجاتهــم 
باعتبارهــا اإلطــار الرســمي الفلســطيني املســؤول 
عــن ذلــك، إضافــة إلــى دور نقابــة احملامــني النظاميــني 
الفلســطينيني واحتــاد احملامــني العــرب فــي جلــب 
مجرمــي احلــرب اإلســرائيليني للعدالــة ودور نقابــة 
الفلســطينيني فــي فضــح ممارســات  الصحفيــني 
ــطينية  ــية الفلس ــام الدبلوماس ــز قي ــالل، وتعزي االحت
بتســليط الضــوء علــى قضيــة األســرى فــي الســجون 
اإلســرائيلية فــي احملافــل الدوليــة، والعمــل علــى 
ــة  ــاه صيان ــي جت ــرة ف ــي واملناص ــم الدول ــد الدع حش
وحفــظ حقوقهــم اإلنســانية ووقــف جرائــم التعذيــب 

ــم. ــة ضده ــة املمارس املمنهج

ــطينية  ــي الفلس ــع املدن ــات اجملتم ــت منظم ــا دع كم
ــام بأدوارهــا فــي مجــال  ــى القي ــة، إل ــة والدولي والعربي
الرصــد والتوثيــق والقيــام بجهــود الضغــط واملناصــرة 
التكاتفيــة، واالســتفادة مــن عضويــة االئتالفــات التــي 
ــم التعذيــب التــي  تشــارك فيهــا، فيمــا يتعلــق بجرائ
ــاه  ــط باجت ــني والضغ ــرى واملعتقل ــا األس ــرض له يتع

ــم. ــراج عنه اإلف

وطالبــت املؤسســات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمم 
ــدوب الفلســطيني فــي  ــى مقترحــات املن املتحــدة تبن
جنيــف وتشــكيل جلنــة حتقيــق فــي االنتهــاكات التــي 
ــجون  ــي س ــطينيني ف ــرى الفلس ــا األس ــرض له يتع
االحتــالل اإلســرائيلي، واللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر بتولــي مهامهــا ومســؤولياتها القانونيــة 
ــل  ــي التواص ــة ف ــا بفاعلي ــام بدوره ــانية والقي واإلنس
مــع األســرى واملعتقلــني واإلشــراف والرقابــة علــى 
ــم. ــم بأوضاعه ــالغ عائالته ــجون وإب ــي الس ــم ف أوضاعه

ــدي  ــي التقلي ــالم العرب ــليط اإلع ــرورة تس ــدت ض وأك
ــني  ــرى واملعتقل ــة األس ــى قضي ــوء عل ــث الض واحلدي
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بشــكل دائــم، فــي إطــار حتشــيد الــرأي العــام لاللتفاف 
ــم.87 ــول قضاياه ح

أبــو شــحادة: خطــة إلســناد األســرى داخــل معتقــالت 
االحتــالل

ــة  ــن القائم ــرائيلية ع ــت االس ــو الكنيس ــد عض أك
املشــتركة ســامي أبــو شــحادة، أنــه جــرى إعــداد خطة 
تصعيديــة إلســناد األســرى داخــل معتقــالت االحتــالل 
اإلســرائيلي، وبــدأت بوقفــات احتجاجيــة أمــام ســجني 
جلبــوع واجللمــة، والوقفــة التــي نظمــت أمــس جــاءت 
بدعــوة مــن جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة.

وبــني أبــو شــحادة فــي حديــث إلذاعــة صوت فلســطني، 
اليــوم اإلثنــني، أن إســرائيل حتــاول زرع الفتنــة بــني أبنــاء 
ــك،  ــي ذل ــلت ف ــا فش ــطيني، إال أنه ــعبنا الفلس ش
ــتات  ــن والش ــات الوط ــكل محافظ ــعبنا ب ــت ش وأثب
متســكه بالهويــة الوطنيــة الفلســطينية، الفتــا إلــى 
ــاوالت  ــل مح ــقط وأفش ــذي أس ــعبي ال ــم الش التالح
ــزاع  ــة انت ــد قضي ــة بع ــافني، خاص ــالل دق األس االحت

ــوع.88 ســتة أســرى حريتهــم مــن ســجن جلب

الثاثاء 2021/9/21 

مسيرات ووفقات دعم ومساندة لأسرى

ــات  ــف محافظ ــي مختل ــني ف ــات املواطن ــارك مئ ش
الوطــن، أمــس فــي وقفــات ومســيرات إســناد لألســرى 
الفلســطينيني فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
وخاصــة األســرى الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم 
وأعيــد اعتقالهــم، وفــي رام اهلل طالــب مشــاركون 
ــي نظمتهــا املؤسســات  فــي الوقفــة االســبوعية، الت
اخملتصــة بشــؤون األســرى، والقــوى الوطنيــة، بالتعــاون 
مــع جلــان املــرأة للعمــل االجتماعــي، بضــرورة العمــل 
والســعي احلثيــث لتفعيــل كافــة االتفاقيــات الدوليــة 
ــام  ــة أم ــوف بجدي ــرى، والوق ــوق األس ــة بحق املتعلق
قضيتهــم، خاصــة األســرى الســتة الــذن انتزعــوا 
حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع«، ودعــا املشــاركون خالل 
الوقفــة األســبوعية التــي نظمــت، أمــام مقــر اللجنــة 
ــى  ــرة، إل ــة البي ــي مدين ــر، ف ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــام،  ــن الطع ــني ع ــى، واملضرب ــرى املرض ــاندة األس مس
والوقــوف إلــى جانبهــم وتوســيع دائــرة التضامــن 

ــعبي.  ــراك الش واحل

دهــم  وعمليــات  األقصــى  القتحامــات  دعــوات 
بالضفــة واعتقــاالت 

87 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

88 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املســجد  أمــس،  املســتوطنني،  عشــرات  اقتحــم 
ــوم  ــه الي ــف اقتحام ــوات لتكثي ــط دع ــى وس األقص
الثالثــاء، فيمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل العديــد مــن 
ــني،  ــدة مواطن ــت ع ــة واعتقل ــدة بالضف ــرى والبل الق
األمــر الــذي تخللــه اســتيالء قــوات االحتــالل علــى 150 
ألــف شــيكل مــن منــزل مواطــن مــن بلــدة بنــي نعيــم 

ــه. ــد أن اعتقلت بع

واقتحــم 105 مســتوطن املســجد األقصــى، بحراســة 
قــوات االحتــالل، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي 
ــات  ــاركة جماع ــة، مبش ــاً تلمودي ــه وأدوا طقوس باحات
الهيــكل املزعــوم قــرب بــاب الرحمــة، وفقــاً ملــا ذكرتــه 

ــدس.  ــالمية بالق ــاف اإلس ــرة األوق دائ

وكثفــت جماعــات الهيــكل املزعــوم مــن دعواتهــا 
القتحــام املســجد األقصــى بحجــة عيــد العــرش 
والغفــران ونــزول التــوراة، ووجهــت نــداءات اليــوم 
الثالثــاء، وذلــك مبناســبة أول أيــام »عيــد العــرش 
ــة  ــوات اخلاص ــن الق ــدة م ــت وح ــودي«. واختطف اليه
اإلســرائيلية »مســتعربون«، فــي ســاعة متأخــرة مــن 
ــادل  ــرف ع ــر مش ــاب خي ــة، الش ــل املاضي ــة قب الليل
ــة رام اهلل،  ــمال مدين ــا ش ــت رمي ــة بي ــن قري ــاوي م الرمي

ــني. ــيارتني مدنيت ــدة بس ــى البل ــللت إل ــد أن تس بع

ــرود  ــني يب ــة ع ــالل قري ــوات االحت ــت ق ــا واقتحم كم
واحتجــزت الشــاب محمــد العمــوري لســاعات قبــل أن 

ــبيله. ــي س تخل

ــعيا،  ــدة ترمس ــاً بل ــالل أيض ــوات االحت ــت ق واقتحم
ــة جلــدار  وضاحيــة التربيــة والتعليــم، واملنطقــة احملاذي
ــرب رام  ــا غ ــدة بيتوني ــري ببل ــع العنص ــم والتوس الض

اهلل.

ومــن بلــدة بنــي نعيــم شــرق اخلليــل، اعتقلــت قــوات 
االحتــالل املواطــن مئيــر فــرح )47 عامــاً(، بعــد ان 
ــف  ــغ 150 أل ــى مبل ــتولت عل ــم واس ــت منزله داهم

ــيقل. ش

ــا  ــدة عنبت ــن بل ــني م ــة مواطن ــت أربع ــا واعتقل كم
مبحافظــة طولكــرم، وفتــى مــن ضاحيــة شــويكة 

باملدينــة. 

ومــن بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل شــابا مــن 
ــة  ــاً ملراجع ــقيقة بالغ ــلمت ش ــم وس ــو جني ــة أب قري
ــد  مخابراتهــا بعــد أن دهمــت منزلهمــا وخربــت العدي
مــن محتوياتــه، كمــا واقتحمــت قريتــي جناتــا ورخمــة 

ــة. باحملافظ
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ــراراً  ــالل ق ــلطات االحت ــدرت س ــر، أص ــب آخ ــن جان م
باالعتقــال اإلداري ملــدة ســتة أشــهر بحــق األســير 
ــه  ــت اعتقلت ــذي كان ــس، ال ــن نابل ــة م ــم العتب بس

89.2021/9/6 بتاريــخ 

ــي  ــتمرار ف ــي االس ــت تعن ــتية: الءات بيني اش
دولــة  إقامــة  إلمكانيــة  املمنهــج  التدميــر 

فلســطن

ــس  ــتية، إن الءات رئي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ق
ــع  ــال م ــالث: ال اتص ــت، الث ــي بيني ــالل نفتال وزراء االحت
الرئيــس محمــود عبــاس، وال مفاوضــات، وال دولــة 
فلســطينية، تــدل علــى أن برنامــج حكومتــه، ال يتمثــل 
ــن  ــد م ــى مزي ــتيالء عل ــتيطان واالس ــز االس إال بتعزي
األرض، وحرمــان أكبــر لشــعبنا مــن مصــادره الطبيعية 

ــطني. ــة فلس ــة لدول ــدة اجلغرافي ــرف القاع وج

جلســة  مبســتهل  كلمتــه  فــي  اشــتية  واضــاف 
احلكومــة فــي رام اهلل يــوم أمــس، أن تصريحــات بينــي 
بحاجــة إلــى وقفــة جديــة منــا جميعــا ومــن اجملتمــع 
ــادي وتؤمــن بحــل  ــي تن ــدول الت ــي، خاصــة ال الدول
الدولتــني، ألن مــا يعنيــه هــو االســتمرار فــي التدميــر 
املمنهــج إلمكانيــة إقامــة دولــة فلســطني، وهــذا 
ــا اآلن. ــه أحوالن ــي علي ــا ه ــة مل ــا مراجع ــتدعي من يس

وفــي موضــوع األســرى، قــال رئيــس الــوزراء، فــي أســرانا 
هــم ضميــر احلركــة الوطنيــة الفلســطينية، وقــد أعاد 
ــوع«  ــجن »جلب ــن س ــم م ــم حريته ــتة منه ــزاع س انت
ــع هــذا  ــد، وأضــاف: نتاب فتــح ملــف األســرى مــن جدي
ــة  ــاك هيئ ــي، وهن ــكل يوم ــة، وبش ــكل جدي ــف ب املل
ــن  ــق م ــا فري ــل، ومعه ــع كل التفاصي ــة تتاب مختص
احملامــني االكفــاء، وقــال: مــن حــق كل أســير أن ينشــد 
احلريــة، ونتابــع مــع الهيئــات الدوليــة قضايــا األســرى 

ونحــن معهــم علــى العهــد«.90

كممجــي: املواطنــون ســاعدوني دون أن يعرفــوا 
هويتــي، وأكلــت فــي مطاعــم جنــن

عامــاً«   35« نايــف كممجــي  أيهــم  األســير  قــال 
إنــه  أمــس،  جنــني،  غــرب  دان  كفــر  بلــدة  مــن 
وحلــق  املطاعــم  فــي  وأكل  مالبســه  غيــر 
خــالل  مــرات،  لعــدة  جنــني  فــي  وحليتــه  شــعره 

 أيام حترره املعدودة من سجن »جلبوع«. 
وأعــادت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، فجــر أول من أمس، 
ــوب  ــل يعق ــير مناض ــة األس ــي برفق ــال كممج اعتق
ــة  ــالل عملي ــد، خ ــدة يعب ــن بل ــاً« م ــات »36 عام نفيع
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ــتعربني«  ــن »املس ــة م ــدات خاص ــا وح ــة نفذته خاطف
ــد  ــك بع ــني، وذل ــة جن ــن مدين ــرقي م ــي الش ــي احل ف
ــوع«  ــجن »جلب ــن س ــا م ــى فرارهم ــاً عل ــرور 13 يوم م
ــر  ــالل، فج ــجون االحت ــني س ــن ب ــاً م ــد حتصين األش
ــرى  ــة أس ــة أربع ــاري، برفق ــهر اجل ــن الش ــادس م الس

 آخرين نفذوا عملية »الهروب العظيم«. 
وكشــف محامــي هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
ومثيــرة  جديــدة  تفاصيــل  أحمــد،  أبــو  منــذر 
ــد  ــي بع ــه كممج ــاد اعتقال ــير املع ــه األس ــا ل رواه

 لقائه به في مركز حتقيق سجن »اجللم«. 
أبــو  احملامــي  قــال  املثيــرة،  التفاصيــل  وفــي 
األنشــطة  مــن  بالكثيــر  قــام  أيهــم  إن  أحمــد، 
بحلــق  قيامــه  ومنهــا  حتــرره،  فتــرة  خــالل 

 حليته وشعره واألكل في مطاعم جنني. 
ــة  ــه كيفي ــو أحمــد، إن أيهــم روى ل وأضــاف احملامــي أب
انتقالــه مــن داخــل اخلــط األخضــر عبــر فتحــة مقامــة 
علــى جــدار الفصــل العنصــري بالقــرب مــن معســكر 
»ســالم« غــرب جنــني وتعرضــه إلطــالق نــار ومحاوَلتــي 
ــى  ــه إل ــل طريق ــا وأكم ــه جن ــال، لكن ــال أو اعتق اغتي

 مخيم جنني الذي مكث فيه نحو أسبوع. 
وتابــع أبو أحمــد، إن الفلســطينيني ســاعدوا أيهم حتى 
دون معرفــة هويتــه فبــدل مالبســه وأكل فــي املطاعــم 
وحلــق شــعره وحليتــه، مشــيراً إلــى أن كممجــي حــرص 
علــى إخفــاء هويتــه أمــام مــن يســاعده أو مــن يلتقــي 
بــه حتــى ال يتعــرض خلطــر االقتيــاد للتحقيــق أو 

 املساءلة من قبل قوات االحتالل. 
كممجــي  قيــام  أن  إلــى  محللــون،  ولفــت 
حتــرره  فتــرة  خــالل  الكثيــرة  األنشــطة  بهــذه 
األمنــي  الفشــل  علــى  يــدل  الســجن  مــن 

 املتراكم ألجهزة األمن اإلسرائيلية. 
التــي  احملكمــة  إن  أحمــد،  أبــو  احملامــي  وقــال 
فــي  صوريــة  كانــت  كممجــي  لألســير  عقــدت 
أشــخاص  وتوريــط  األمــور  لتضخيــم  محاولــة 

 آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق. 
ــل  ــن قب ــال م ــي اغتي ــرض حملاولت ــير تع ــني ن األس وب
االحتــالل، وتعــرض للضــرب املبــرح خــالل اعتقالــه مــن 

 جنني حتى وصوله ملعتقل »اجللمة«. 
شــبهات  وجــه  االحتــالل  أن  أحمــد،  أبــو  وأوضــح 
ــالمي،  ــاد اإلس ــم اجله ــاء لتنظي ــق باالنتم ــة تتعل أمني
ــى  ــاً إل ــجن، الفت ــن الس ــروب م ــي اله ــاركة ف واملش
محــاوالت االحتــالل تغليــف األمــور بطابــع أمنــي 

املعتقلــني.91 لتوريــط 

أنصــار فلســطني فــي الكونغــرس األميركي يســقطون 
بنــًدا لتمويل إســرائيل عســكريا مبليــار دوالر

91  جردية األيام
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متكــن أنصــار فلســطني مــن أعضــاء احلــزب الدميقراطي 
فــي الكونغــرس األميركــي، مــن إلغــاء مليــار دوالر مــن 
التمويــل العســكري إلســرائيل، خاصــًة النظــام الــذي 

تطلــق عليــه دولــة االحتــالل »القبــة احلديديــة”.

ــون  ــروع قان ــرح مش ــرس لط ــاء الكونغ ــط أعض ويخط
متويــل حكومــي مؤقــت، اليــوم الثالثــاء، يتضمــن 
ــني  ــة والالجئ ــات األميركي ــا للوالي ــا إضافًي ــاًل طارئً متوي
ــراء  ــمل اإلج ــا أن يش ــرر أيًض ــن املق ــان. وكان م األفغ
ــة« اإلســرائيلية،  ــة احلديدي ــار دوالر ملنظومــة »القب ملي
ــزب  ــن احل ــطني م ــار فلس ــن أنص ــة م ــن مجموع لك
الدميقراطــي فــي الكونغــرس اســتفادوا مــن األغلبيــة 
ــد  ــاء البن ــن إلغ ــوا م ــس ومتكن ــل اجملل ــة داخ الضيق
ــن  ــار دوالر م ــص ملي ــذي يخص ــرائيل ال ــص إلس اخملص
ــاعدة  ــل ملس ــام املقب ــة للع ــة األميركي ــوال املوازن أم

ــكريًا. ــالل عس ــة االحت دول

وكان تضمــني مشــروع املوازنــة بنــًدا لتمويــل مــا 
يســمى »منظومــة القبــة احلديديــة« اإلســرائيلية، 
قــد أثــار موجــة مــن ردود الفعــل املعارضــة فــي 
صفــوف مجموعــة مــن التقدميــني داخــل الكونغــرس، 
علًمــا أنــه كان ســيقدم لــوزارة الدفــاع األميركيــة 
املنظومــة  جتديــد  فــي  للمســاعدة  »البنتاغــون« 

اإلســرائيلية. العســكرية 

ــد املشــروع مــن  وجنــح النــواب الدميقراطيــون فــي جتري
ــق فقــط مــن التصويــت اإلجرائــي. هــذا البنــد قبــل دقائ

وفــي املقابــل، رجحت مصــادر داخــل احلــزب الدميقراطي، 
بــأن يتــم تضمــني التمويــل العســكري إلســرائيل فــي 
ــة،  ــن املوازن ــداًل م ــنوي ب ــاع الس ــون الدف ــروع قان مش

اســتنادًا ملتحــدث باســم جلنــة اخملصصــات.92

»األقصــى«  اقتحــام  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــالل 
ــق  ــف دومن وش ــى 48 أل ــتيالء عل ــرم« واالس ــالق »احل وإغ

ــتيطانية ــرق اس ط

واصلــت قــوات االحتــالل واملســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، 
ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم 
ــجد  ــام للمس ــات االقتح ــددت عملي ــم، وجت وممتلكاته
ــريف  ــي الش ــرم اإلبراهيم ــق احل ــارك، وأُغل ــى املب األقص
أمــام املصلــني بشــكل كامــل، بينمــا أصــدر االحتــالل 
ــرق  ــات ش ــرات آالف الدومن ــى عش ــتيالء عل ــرارا باالس ق

بيــت حلــم.

821 مســتوطنا يقتحمــون “األقصــى” وإغــاق 
احلــرم اإلبراهيمــي

92  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ففــي القــدس احملتلــة، اقتحــم 128 مســتوطنا باحــات 
ــرطة  ــن ش ــددة م ــة مش ــى، بحراس ــجد األقص املس
االحتــالل عبــر بــاب املغاربــة ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

ــه. ــوات في ــط أداء صل ــه، وس ــي باحات ف

وفــي محافظــة اخلليــل، أغلقــت قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف أمــام املصلني، 
بشــكل كامــل بحجــة األعيــاد اليهوديــة، اعتبــارا مــن 

ــة. ــة املقبل ــة اجلمع ــف ليل ــى منتص ــة وحت الليل

وكانــت ســلطات االحتــالل منعــت رفــع األذان فــي احلرم 
ــى  ــاري وحت ــول اجل ــهر أيل ــة ش ــذ بداي ــي من اإلبراهيم
اليــوم 60 وقتــا للصــالة، بحجــة إزعــاج املســتوطنني.

االســتياء علــى عشــرات آالف الدومنــات شــرق 
بيــت حلــم

ــرارا  ــرائيلي، اليوم، ق ــالل اإلس ــلطات االحت ــدرت س وأص
باالســتيالء علــى 48 ألــف و700 دومن فــي قريــة كيســان 
ــة  ــب هيئ ــر مكت ــاد مدي ــث أف ــم، حي ــت حل ــرق بي ش
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان حســن بريجيــة، بــأن قــرار 
ــم  ــذا الك ــدر به ــل أراٍض تق ــي بتحوي ــتيالء يقض االس
الهائــل مــن الدومنــات تقــع جنــوب شــرق القريــة تعــود 
ــكل  ــة بش ــة طبيعي ــى محمي ــوض اهلل إل ــة ع لعائل

ــئ. مفاج

وأضــاف، أن هــذا القــرار يأتــي بهدف تســهيل االســتيالء 
ــح  ــان، لصال ــة كيس ــي قري ــني ف ــي املواطن ــى أراض عل
التوســع االســتيطاني فــي مســتوطنة »آبــي هناحــل”.

وفــي الســياق، شــرع مســتوطنون، بشــق طريــق 
اســتيطاني فــي أراٍض بقريــة كيســان شــرق بيــت حلــم. 
وقــام مســتوطنو »آيبــي هناحــل« املقامــة علــى أراضي 
املواطنــني، بالبــدء بشــق طريــق اســتيطاني، فــي أراض 
ــة،  ــرب القري ــمال غ ــار ش ــى واد اجلح ــل عل ــة تط جبلي
بطــول يصــل الــى 2 كيلــو متــر وبعــرض 4 أمتــار، بهدف 
ــتيطانية  ــة االس ــورة باملنطق ــتوطنة املذك ــط املس رب
الصناعيــة املقامــة علــى أراضــي املواطنــني غــرب 
القريــة مــا بــني كيســان واملنيــة، وتضــم وحــدات طاقة 
شمســية ومصانــع لتدويــر النفايــات اإلســرائيلية، مــا 
ســيؤدي إلــى االســتيالء علــى مئــات الدومنــات الواقعــة 

ــد. بالقــرب مــن الشــارع االســتيطاني اجلدي

كمــا اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، علــى 
ــوب بيــت حلــم،  ــدة اخلضــر جن ــة شــحن، فــي بل مركب
ــدة،  ــرب البل ــود غ ــو س ــة أب ــي منطق ــا ف ــاء عمله أثن
ــون«  ــوش عصي ــتوطنة »غ ــع مس ــى مجم ــا ال ونقلته
املقــام علــى أراضــي بيــت حلــم، وهــي تعــود للمواطــن 
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ــيري.93 ــد احملس ــراد محم م

5 أســرى يقــررون مقاطعــة محاكــم االحتــال 
واالمتنــاع عــن تنــاول الــدواء رفضــا العتقالهــم 

اإلداري

ــة  ــى مقاطع ــن املرض ــني م ــرى إداري ــة أس ــرر خمس ق
ــاول  ــن تن ــاع ع ــرائيلي، واالمتن ــالل اإلس ــم االحت محاك
ــفي. ــم اإلداري التعس ــتمرار اعتقاله ــا الس ــدواء، رفض ال

ــاء، إن  ــوم الثالث ــه، الي ــان ل ــي بي ــير ف ــادي األس ــال ن وق
األســرى هــم: عايــد دوديــن، ويوســف قــزاز، وأحمــد أبــو 

ســندس، وياســر بدرســاوي، وأمــني شــويكي.

ــه  ــار توج ــي إط ــي ف ــذه تأت ــم ه ــاف أن خطوته وأض
ــي  ــالل، ف ــم االحت ــة محاك ــني ملقاطع ــرى اإلداري األس
ــع  ــذ مطل ــد سياســة االعتقــال اإلداري من ظــل تصعي
ــو 520  ــى نح ــم إل ــل عدده ــث وص ــاري، حي ــام اجل الع

ــيرا. أس

وتابــع، أن األســرى اخلمســة هــم أســرى ســابقون، 
أمضــوا ســنوات فــي ســجون االحتــالل رهــن االعتقــال 
اإلداري، ويعانــون مــن مشــاكل صحيــة وأمــراض منهــا 
ــة  ــة ومتابع ــى رعاي ــة إل ــم بحاج ــن، وه ــو مزم ــا ه م

ــتمرة. ــة مس صحي

مــن  اخلمســة  األســرى  أن  األســير  نــادي  وأوضــح 
ــن  ــنوات ره ــوا س ــن أمض ــني الذي ــرات اإلداري ــني عش ب
ــم  ــل، وبعضه ــر متواص ــكل غي ــال اإلداري بش االعتق
ــا. ــن 15 عام ــر م ــه أكث ــنوات اعتقال ــوع س ــل مجم وص

اإلداري تشــكل،  أن سياســة االعتقــال  إلــى  يشــار 
ــالل  ــتخدمها االحت ــي يس ــات الت ــرز السياس ــدى أب إح
اإلســرائيلي بحــق الفلســطينيني، ويســتهدف مــن 
ــتويات  ــة املس ــى كاف ــن عل ــني واملؤثري ــا الفاعل خالله
السياســية، واالجتماعيــة، واملعرفيــة، بهــدف تقويــض 

أي حالــة للنهــوض باجملتمــع الفلســطيني.

اجلديــر ذكــره، أن ســلطات االحتــالل ومنــذ مطلــع 
ــق  ــال إداري بح ــر اعتق ــدرت )869( أم ــاري، أص ــام اجل الع
أســرى مــن بينهــم أربعــة قاصريــن، وتصاعدت بشــكل 
ــو املاضــي، حيــث وصــل  ــار/ ماي ملحــوظ فــي شــهر أي

ــو 200. ــه نح ــي حين ــدرت ف ــي ص ــر الت ــدد األوام ع

وجــدد نــادي األســير دعوتــه املتكــررة إلــى ضــرورة 
مواجهــة سياســة االعتقــال اإلداري بكافــة األدوات، 
وأهمهــا مقاطعــة محاكــم االحتــالل بكافــة درجاتهــا، 
التــي شــكلت ومــا تــزال الــذراع األســاس فــي ترســيخ 

93  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــال.94 ــذا االعتق ــة ه سياس

 الرجــوب: »حمــاس« تســعى مــن وراء هجومها 
علــى الرئيــس إلــى تقــدمي نفســها كبديــل عــن 

منظمــة التحريــر والقيادة

 قــال عضــو اجمللــس الثــوري حلركــة فتــح أكــرم الرجــوب 
إن توقيــت حملــة »حمــاس« وهجمتهــا علــى الرئيــس 
ــي  ــالف ف ــق اخل ــاه تعمي ــر باجت ــاس يؤش ــود عب محم
اجملتمــع الفلســطيني، مؤكدا أن »حمــاس« ال تريــد 
ــادرة  ــعى للمب ــتمر وال تس ــة أن تس ــيرة الوطني للمس
ــة. ــدة الوطني ــو الوح ــح نح ــاه الصحي ــوة باالجت ــأي خط ب

وشــدد الرجــوب فــي حديــث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
ــيرة  ــد للمس ــاس« ال تري ــى أن »حم ــاء، عل ــوم الثالث الي
الوطنيــة أن تســتمر وال تســعى للمبــادرة بــأي خطــوة 

باالجتــاه الصحيــح نحــو الوحــدة الوطنيــة.

ــدء بهــذه الهجمــة فــي ظــل هــذه  ــى أن الب وأشــار إل
الظــروف وعنــد الذهــاب إلــى األمم املتحــدة يؤشــر 
ــة  ــي مواجه ــى األرض ف ــدة عل ــد أي وح ــا ض ــى أنه عل
ــعبنا،  ــى ش ــالل عل ــا االحت ــي يفرضه ــات الت التحدي
مؤكــدا أن »حمــاس« تســعى مــن وراء هــذه الهجمــة 
إلــى أن تقــدم نفســها كبديــل عــن منظمــة التحريــر 
وعــن القيــادة الفلســطينية ولديهــا مشــروعها الــذي 
تقدمــه لإلقليــم، وال تريــد املســاهمة فــي توحيــد 
الصــف الفلســطيني، مبينــا أن املطلــوب منهــا هــو أن 

ــعبنا. ــح ش ــب مصال ــى جان ــون إل تك

هــذا وتقــود »حمــاس« هجمــة الكترونيــة ضــد الرئيــس 
ــاب  ــية خط ــرعية عش ــادة الش ــاس والقي ــود عب محم
ســيادته فــي األمم املتحــدة يــوم اجلمعــة املقبــل، وذلــك 
بالتزامــن مــع حملــة إســرائيلية ملقاطعــة اجتماعــات 
ــه يســاوي  ــألمم املتحــدة بدعــوى أن ــة العامــة ل اجلمعي

ــة والصهيونيــة.95 بــني العنصري

ــل  ــن يدخ ــن جن ــة م ــود العارض ــير محم األس
عامــه الـــ 62 فــي ســجون االحتــال

ــة )46  ــي عارض ــد اهلل عل ــود عب ــير محم ــل األس  دخ
ــوم  ــني، الي ــة جن ــوب مدين ــة جن ــدة عراب ــا( مــن بل عام
ـ 26 فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي. الثالثــاء، عامــه الــ

وأوضــح مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور 
لـ«وفــا«، أن العارضــة مــن ضمــن األســرى الســتة الذين 
ــل أن  ــام، قب ــوع ألي ــجن جلب ــن س ــم م ــوا حريته انتزع

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

657

 المجلد التاسع والعشرين

يعيــد االحتــالل اعتقالهــم مؤخــراً.

األســير  اعتقلــت  االحتــالل  أن قــوات  إلــى  وأشــار 
العارضــة بتاريــخ 21 أيلــول 1996، وأصــدرت بحقــه 
حكمــا بالســجن املؤبــد و15 عامــا، علمــا أن هــذا ليــس 
االعتقــال األول، حيــث ســبق وأن مت اعتقالــه عــام 1992، 

ــر. ــي األس ــهرا ف ــى 41 ش وأمض

وأوضــح ســمور أن األســير محمــود العارضــة حاصــل 
الســجن،  فــي  العامــة  الثانويــة  شــهادة  علــى 
مــن  ويعتبــر  اإلســالمية؛  التربيــة  وبكالوريــوس 
املرجعيــات الثقافيــة فــي داخــل الســجون، وألــف عــددا 
ــر  ــات مــن بينهــا »الرواحــل« و«تأثي مــن الكتــب والرواي
الفكــر علــى احلركــة اإلســالمية فــي فلســطني«، 

ــد.96 ــور بع ــى الن ــاب إل ــرج الكت ــم يخ ــا ل وغيره

 ســابقة خطيــرة: االحتــال يســتولي علــى 84 
ألــف و007 دومن فــي قريــة كيســان شــرق بيــت 

حلم 

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات   أصــدرت 
الثالثــاء، قــرارا باالســتيالء علــى 48 ألــف و700 دومن فــي 

ــم.  ــت حل ــرق بي ــان ش ــة كيس قري

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
فــي بيــت حلــم حســن بريجيــة لــــــ«وفــا«، بأن قــرار 
االســتيالء يقضي بتحويــل أراٍض تقــدر بهــذ الكــم 
الهائــل مــن الدومنــات تقــع جنــوب شــرق القرية تعــود 
ــكل  ــة بش ــة طبيعي ــى محمي ــوض اهلل إل ــة ع لعائل

مفاجئ. 

تســهيل  بهــدف  يأتــي  القــرار  هــذا  إن  وأضــاف، 
االســتيالء علــى أراضــي املواطنــني فــي قريــة كيســان، 
لصالــح التوســع االســتيطاني فــي مســتوطنة »آبــي 

هناحــل«.97

األربعاء 2021/9/22 

الفعاليــات التضامنيــة مــع األســرى تتواصــل 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

ــرى  ــع األس ــة م ــات التضامني ــس الفعالي ــت أم تواصل
فــي الضفــة وقطــاع غــزة، وســط تأكيــدات مبواصلــة 
التحــرك إســناداً لهــم فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن 
عمليــات تنكيــل واســعة منــذ جنــاح ســتة مــن أســرى 
جلبــوع مــن انتــزاع حريتهــم، فيمــا زار محافــظ جنــني 

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة  ــد وعراب ــي يعب ــق« ف ــة النف ــرى »عملي ــالت أس عائ
وبيــر الباشــا. 

حلقــوق  الســامي  املفــوض  مقــر  أمــام  ونظمــت 
ــرى  ــع األس ــة م ــة تضامني ــزة، وقف ــة غ ــان مبدين اإلنس
فــي ســجون االحتــالل، ورفضــاً واســتنكاراً العتــداءات 
ــة  ــادات احلرك ــن قي ــدد م ــزل ع ــم وع ــالل بحقه االحت
ــت  ــي دع ــة الت ــي الوقف ــراكون ف ــع املش ــيرة، ورف األس
ــرى،  ــهداء واألس ــدس للش ــة الق ــة مهج ــا مؤسس له
وجمعيــة واعــد لألســرى، صــور أســرى »نفــق احلريــة«، 
والفتــات تطالــب بحمايــة ودعــم األســرى فــي ظــل مــا 

ــل. ــن تنكي ــه م ــون ل يتعرض

وقــال أحمــد املدلــل القيــادي فــي حركــة اجلهــاد 
اإلســالمي، إن ملقاومــة الفلســطينية لــن تتهــاون فــي 
الدفــاع عــن األســرى فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن 
اعتــداءات، تنفذهــا إدارة مصلحــة الســجون، وال ســيما 

ــالمي. ــاد اإلس ــرى اجله ــق أس بح

ــال إال  ــا ب ــدأ لن ــن يه ــتمرة ول ــا مس ــال »مقاومتن وق
بتحريــر كافــة الســجون مــن ســجون االحتــالل«، داعيــا 
ــاط  ــعال نق ــل إلش ــة والداخ ــي الضف ــعبنا ف ــاء ش أبن
التمــاس مــع االحتــالل، تأكيــداً علــى أن معركــة 

ــطينية. ــكل الفلس ــة ال ــي معرك ــرى ه األس

ــم ضــد األســرى  ــارس أبشــع اجلرائ ــالل مي ــال: »االحت وق
خصوصــاً أســرى حركــة اجلهــاد اإلســالمي عبــر عزلهم 
وتوزيعهــم عبــر أقســام الفصائــل، فــي محاولــة منــه 
ــة  ــزاع احلري ــة انت ــي عملي ــله ف ــى فش ــة عل للتغطي
باالعتــداء علــى األســرى وال ســيما قيــادة احلركــة 

ــرادات«.98  ــس ج ــي وأن ــد بسيس ــيرة زي األس

هــو  الدولتــن  يؤكــد مجــدداً: حــل  بايــدن 
األفضــل ويجــب عــدم التخلــي عــن إمكانيــة 

ــدم ــراز تق إح

ــاب  ــي خط ــدن، ف ــو باي ــي، ج ــس األميرك ــدث الرئي حت
ــس،  ــدة، أم ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــاه أم ألق
عــن العــودة األميركيــة املرتقبــة إلــى االتفــاق النــووي 
ــن  ــحاب م ــني واالنس ــع الص ــة م ــران واملواجه ــع إي م
ــي  ــة الت ــنّي االســتراتيجية اخلارجي أفغانســتان، كمــا ب
ســتتبعها واشــنطن خــالل الفتــرة املتبقيــة مــن 
واليتــه، فيمــا تطــرق إلــى الصــراع الفلســطيني 
ــل  ــراف بح ــى االعت ــث عل ــرائيلي وح ــي -اإلس -العرب

ــادل«. ــالم ع ــدا لس ــبيال وحي ــه »س ــني كون الدولت

أن »دولــة فلســطينية  الرئيــس األميركــي  واعتبــر 

98  جريدة القدس
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دميقراطيــة وذات ســيادة هــي )احلــل األفضــل( لضمــان 
ــزام  ــى أن »الت ــددا عل ــرائيل«، مش ــن إس ــتقبل وأم مس
الواليــات املتحــدة بأمــن إســرائيل ال جــدال فيــه، 

ــه«. ــس في ــتقلة ال لب ــة مس ــة يهودي ــا لدول ودعمن

وأضــاف: »لكــن مــا زلــت أعتقــد أن حــل الدولتــني هــو 
ــة  ــرائيل كدول ــتقبل إس ــان مس ــق لضم ــل طري أفض
دميقراطيــة -يهوديــة تعيــش فــي ســالم إلــى جانــب دول 
ــاة«. ــة للحي ــيادة وقابل ــة وذات س ــطينية دميقراطي فلس

ــدف  ــك اله ــن ذل ــدا ع ــن ج ــا بعيدي ــا زلن ــع: »م وتاب
ــنا  ــمح ألنفس ــب أال نس ــن يج ــي لك ــت احلال ــي الوق ف

ــدم«. ــراز تق ــة إح ــن إمكاني ــي ع بالتخل

وقــال بايــدن: إن الواليــات املتحــدة »ال تســعى إلــى حرب 
بــاردة جديــدة« فــي إشــارة واضحــة إلــى املواجهــة مــع 
الصــني. وأكــد أنــه »ال نســعى إلــى حــرب بــاردة جديــدة 
أو إلــى عالــم منقســم إلــى كتــل... الواليــات املتحــدة 
ــى  ــعى إل ــزم ويس ــد يلت ــع أي بل ــل م ــتعدة للعم مس
ــت  ــو كان ــى ل ــات حت ــارك التحدي ــلمي لتش ــل س ح

لدينــا اختالفــات قويــة فــي مجــاالت أخــرى«.

تريــد  املتحــدة  الواليــات  أن  علــى  بايــدن  وشــدد 
ــي  ــرب ف ــة احل ــد نهاي ــية« بع ــة دبلوماس ــح »حقب فت
أفغانســتان ولــن تلجــأ إلــى القــوة العســكرية إال 
ــة  ــهر الثماني ــالل األش ــاف: »خ ــر«. وأض ــار أخي »كخي
األخيــرة أعطيــت األولويــة إلعــادة بنــاء حتالفاتنــا وإحياء 
ــا أساســية ألمــن الواليــات  شــراكاتنا واإلقــرار بأنه

املتحــدة وازدهارهــا الدائمــني«.

وأكــد الرئيــس األميركــي أن الواليــات املتحــدة ســتعود 
بالكامــل إلــى االتفــاق النــووي اإليرانــي فــي حــال 
قامــت طهــران »باملثــل« واعــدا مبنــع طهــران مــن متلــك 

ــة. ــة الذري القنبل

املتحــدة  »الواليــات  أن  األميركــي  الرئيــس  وأوضــح 
تبقــى عازمــة علــى منــع األســلحة النوويــة اإليرانيــة«، 
مضيفــا: إن بــالده »تعمــل« مــع الصني وفرنســا وروســيا 
وبريطانيــا وأملانيــا للتوصــل »دبلوماســيا وبأمــان كامــل 

ــران إلــى االتفــاق النــووي«. إلــى عــودة إي

ووعــد بايــدن بزيــادة التزامــات الواليــات املتحــدة الدولية 
ملكافحــة جائحــة كورونــا والتغيــر املناخي.

التزامــات  »ســتعلن  املتحــدة  الواليــات  أن  وأوضــح 
ــا  ــدول تقدم ــل ال ــي أق ــح ف ــز التلقي ــة« لتعزي إضافي
خــالل قمــة عبــر اإلنترنــت تنظمهــا واشــنطن. وتعهــد 
املســاعدة  مجــددا«  »ســتضاعف  واشــنطن  بــأن 
الدوليــة التــي متنحهــا إلــى أقــل الــدول تقدمــا ملواجهة 

ــغ.99 ــدد املبال ــي دون أن يح ــر املناخ ــات التغي تداعي

أمــن »حمــاس« يعتــدي علــى طلبــة وموظفــن 
فــي جامعــة األزهــر بســبب ارتــداء »الكوفيــة«

ــر  ــأن عناص ــر ب ــة األزه ــن جامع ــان م ــهود عي ــاد ش أف
مــن شــرطة اجلامعــات التابعــة حلركــة حمــاس اعتــدت 
بالضــرب علــى عدد مــن طلبــة اجلامعــة وموظفــي أمن 
اجلامعــة، صبــاح أمــس، مــا أثــار اســتياء إدارة اجلامعــة 
ــدة  ــدث بش ــه احل ــتنكرت في ــاً اس ــدرت بيان ــي أص الت
وطالبــت جهــات االختصــاص واملســؤولني بضــرورة 
ــا  ــني فيه ــا والعامل ــة وطلبته ــة اجلامع ــل حلماي التدخ
ــات  ــر جه ــي لغي ــرم اجلامع ــي احل ــل ف ــع أي تدخ ومن

ــاص. االختص

وفــي تفاصيــل احلــدث، أفــاد شــهود عيــان لـ«األيــام« بأن 
املشــكلة بــدأت، صبــاح أمــس، عندمــا حــاول عــدد مــن 
ــن  ــة مم ــن الطلب ــدد م ــع ع ــة من ــرطة اجلامع ــراد ش أف
يرتــدون الكوفيــة مــن دخــول حــرم اجلامعــة مــن خــالل 
البوابــة الشــمالية الرئيســة للجامعــة مــا أثار اســتياء 
ــاع  ــوا االنصي ــن رفض ــة الذي ــؤالء الطلب ــتهجان ه واس
ألوامــر الشــرطة التــي شــرعت فــوراً باالعتــداء عليهــم 
لــدى محاولتهــم شــق طريقهــم والدخــول إلــى احلــرم 
اجلامعــي مــا اســتدعى تدخــل موظفــي أمــن اجلامعــة 
ــع  ــة الوض ــوا تهدئ ــكان وحاول ــى امل ــوا إل ــن وصل الذي
ــداء  ــرب واالعت ــوا للض ــم تعرض ــجار، إال أنه ــك الش وف
مــن قبــل عناصــر الشــرطة، مــا اســتدعى إدارة اجلامعة 

للتدخــل فــوراً.

ــاعة  ــو س ــد نح ــدث بع ــق احل ــه مت تطوي ــوا: إن وأضاف
ونصــف الســاعة وإثــر تدخــل مســؤولني فــي الشــرطة 
ــني  ــة العامل ــت نقاب ــد أن أعلن ــيما بع ــة ال س واجلامع

ــاعتني.100 ــة لس ــب احلادث ــة عق ــق الدراس تعلي

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: استشــهاد أســير محــرر 
ــات واعتقــاالت وجتريــف أراضــي واقتحــام لألقصــى وإصاب

اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  واصلــت 
انتهاكاتهــم  األربعــاء،  اليــوم  واملســتوطنون، 
وممتلكاتهــم. ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء   بحــق 

واستشــهد األســير احملــرر املريــض بالســرطان حســني 
مســاملة، فــي املستشــفى االستشــاري مبدينــة رام 
ــدس  ــي الق ــالل ف ــاص االحت ــاب برص ــب ش اهلل. وأصي
ــوات  ــت ق ــس، واعتقل ــوب نابل ــي جن ــة، وصحف احملتل
االحتــالل 6 مواطنــني مــن أنحــاء متفرقــة فــي الضفــة 
ــوار،  ــس واألغ ــي نابل ــي ف ــت أراض ــا جرف ــة، كم الغربي

99  جريدة األيام

100  جريدة األيام
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ــى  ــجد األقص ــم للمس ــتوطنون اقتحامه ــدد املس وج
ــة. ــدس احملتل ــي الق ــارك ف املب

ــي  ــاب ف ــة ش ــرر وإصاب ــير مح ــهاد أس استش
ــس ــي نابل ــي ف ــدس وصحف الق

ــهاد  ــن، استش ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ أعلن
ــاملة،  ــني مس ــرطان حس ــض بالس ــرر املري ــير احمل األس
ــت  ــة رام اهلل. وكان فــي املستشــفى االستشــاري مبدين
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أصــدرت قــرارا باإلفــراج 
ــر  ــدة اخلض ــن بل ــا(، م ــاملة )39 عاًم ــير مس ــن األس ع
ــى  ــه إل ــخ 2021/2/14، ومت نقل ــم بتاري ــت حل ــوب بي جن
ــة. ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــا« ف ــفى »هداس مستش

وقــال مديــر هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي 
بيــت حلــم منقــذ أبــو عطــوان إن مســاملة واجــه منــذ 
نهايــة العــام املاضــي، تدهــورًا علــى وضعــه الصحــي، 
وعانــى مــن أوجــاع اســتمرت ألكثــر مــن شــهرين 
ــه  ــي نقل ــالل ف ــجون االحت ــت إدارة س ــا ماطل خالله
ــال  ــة اإلهم ــه سياس ــذت بحق ــفى، ونّف ــى املستش إل
الطبــي املمنهجــة )القتــل البطــيء(، حيــث كان يقبــع 
ــى أن  فــي حينــه فــي ســجن »النقــب الصحــراوي«، إل
وصــل ملرحلــة صحيــة صعبــة، ونُقــل إلــى املستشــفى 
ليتبــني الحًقــا أنــه مصــاب بســرطان الــدم )اللوكيميا(، 
وأن املــرض فــي مرحلــة متقدمة. ومكــث مســاملة فــي 
ــل  ــث نق ــى 2021/9/13 حي ــا« حت ــفى »هداس مستش

ــة رام اهلل. ــاري مبدين ــفى االستش ــى املستش إل

ــدر  ــام 2002، وص ــل ع ــاملة اُعتق ــير مس ــر أن األس يذك
بحقــه حكمــا بالّســجن ملــدة )20 عامــا(، أمضــى منهــا 

نحــو )19 عامــا(.

وفــي القــدس احملتلــة، أطلقــت قــوات االحتــالل الرصاص 
ــو  ــام أب ــاب بس ــى الش ــاط عل ــف باملط ــي املغل املعدن
ســبيتان، وأصابتــه بالقــدم اليســرى، خــالل مواجهــات 
فــي البلــدة، قبــل أن تقتــاده إلــى أحــد مراكــز االعتقــال 
بالقــدس، كمــا اعتــدت قــوات االحتــالل بالضــرب علــى 

عــدد مــن الطلبــة.

وفــي محافظــة نابلــس، أصيــب، مصــور صحفــي 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، خــالل مواجهــات 

ــس. ــرق نابل ــب ش ــر احلط ــة دي ــي قري ــالل ف ــع االحت م

وأفــادت مصــادر أمنيــة، لـ«وفا«، بــأن مواجهــات اندلعت 
بــني املواطنــني وقــوات االحتــالل فــي قريــة ديــر احلطــب، 
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــوات االحت ــا ق ــت خالله أطلق
ــى  ــذي أدى ال ــر ال ــني، األم ــاه املواطن ــوت جت ــاز والص الغ
ــاص  ــتية بالرص ــر اش ــي ناص ــور الصحف ــة املص إصاب

ــني  ــن املواطن ــدد م ــرأس، وع ــة ال ــي منطق ــي  ف املعدن
للدمــوع. املســيل  الغــاز  جــراء  اختنــاق   بحــاالت 

 

اهلل  ورام  القــدس  مــن  مواطنــن   6 اعتقــال 
وأريحــا

مــن  مواطنــني   6 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
الغربيــة. الضفــة  فــي  متفرقــة   أنحــاء 

ــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل أربعــة  فــي القــدس احملتل
مواطنــني مــن مخيــم شــعفاط شــمااًل. وأفــاد شــهود 
عيــان، بــأن قــوة مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت 
ــة، وهاجمــت عــددًا  ــم مســتخدمة شــاحنة مدني اخملي
ــم. ــة منه ــت أربع ــم واعتقل ــي اخملي ــبان ف ــن الش  م

شــابا  اعتقلــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 
اهلل. رام  مدينــة  شــمال  اجللــزون  مخيــم   مــن 

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
زيــد  صبحــي  ســامر  صبحــي  الشــاب  اعتقلــت 
 )19 عاًمــا(، بعــد أن داهمــت منــزل ذويــه وفتشــته.

قــوات  اعتقلــت  واألغــور،  أريحــا  محافظــة  وفــي 
االحتــالل الشــاب بهــاء غــروف، بعــد أن داهمــت منزلــه 
ــاكنيه. ــتجوبت س ــته واس ــا وفتش ــة أريح ــي مدين  ف

 

إغاقات وحواجز عسكرية وسواتر ترابية

االحتــالل  قــوات  أغلقــت  نابلــس،  محافظــة  فــي 
ــطية  ــدة سبس ــي بل ــة ف ــة األثري ــرائيلي، املنطق اإلس
شــمال نابلــس، ومنعــت املواطنــني مــن التواجــد فــي 
محيطها. وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد 
عــازم لـ«وفــا«، إن قــوات االحتــالل اقتحمت املوقــع األثري 

ــة. ــا جراف ــكرية ترافقه ــزات عس ــدة بتعزي ــي البل ف

كمــا اســتهدفت قــوات االحتــالل طلبــة مدرســة 
وأفــادت مصــادر  نابلــس،  الشــرقية جنــوب  اللــنب 
محليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل تعمــدت عرقلــة 
وصــول الطلبــة إلــى مدرســتهم الواقعــة علــى شــارع 
ــد  ــب عب ــزت الطال ــي، واحتج ــس الرئيس رام اهلل – نابل
ــن  ــر م ــة ألكث ــة عموري ــن قري ــا( م ــل )17 عام اهلل خلي

ــاعتني. س

وفــي محافظــة جنــني، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلدات 
وقــرى جنــوب غرب جنــني، وذكــرت مصــادر أمنيــة لـ«وفا 
ــة،  ــد وعراب ــي يعب ــت بلدت ــالل اقتحم ــوات االحت »، أن ق
ــيلة  ــرب  س ــا ق ــد، وموقع ــة زي ــرت، ونزل ــي كفي وقريت
ــت  ــعة، ونصب ــيط واس ــالت متش ــنت حم ــر، وش الظه
ــك املناطــق، دون أن  ــي تل ــن وحواجــز عســكرية ف كمائ

يبلــغ عــن اعتقــاالت.
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كمــا نصبــت قــوات االحتــالل حواجــز عســكرية علــى 
ــت  ــني،  وقال ــرب جن ــوب غ ــد، جن ــدة يعب ــل بل مداخ
ــت  ــالل نصب ــات االحت ــا«، إن دوري ــة لـ«وف ــادر أمني مص
ــى  ــة إل ــرق املؤدي ــى الط ــكرية عل ــز عس ــدة حواج ع

ــاورة. ــرت اجمل ــة كفي ــل قري ــك مدخ ــدة، وكذل البل

ــرق  ــي والط ــل الغرب ــت املدخ ــق، أغلق ــت الح ــي وق وف
الفرعيــة لبلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني، بالســواتر 
ــو بكــر،  ــد ســامر أب ــة يعب ــة، وذكــر رئيــس بلدي الترابي
ــق  ــق الطري ــالل أغل ــا«، أن االحت ــة لـ«وف ــادر أمني ومص
ــي  ــة ف ــدة وبرطع ــة وزب ــد ومريح ــني يعب ــة ب الرابط
محافظــة طولكــرم، التــي تعتبــر الشــارع احليــوي 
ــرة  ــل فت ــة قب ــروعه البلدي ــزت مش ــذي أجن ــام ال واله
قليلــة، لتســهيل احلركــة وخدمــة املواطنــني واملزارعــني 
وطــالب املــدارس وحركــة التنقــل نحــو البلــدات والقرى 
اجملــاورة مبــا فيهــا حاجــز برطعــة، بعيــًدا عــن ممارســات 
ــرق  ــن الط ــد م ــالق العدي ــى اغ ــة إل ــالل، إضاف االحت

ــة. الفرعي

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، نصب ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
حاجــزا عســكريا مفاجئــا علــى املدخــل الغربــي 
لبلــدة بيــت فجــار، جنــوب بيــت حلــم، وعرقلــت حركــة 
ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــان، ب ــهود عي ــاد ش ــني، وأف املواطن
ــز،  ــى احلاج ــني عل ــات املواطن ــت مركب ــزت وفتش احتج
ودققــت فــي بطاقاتهــم الشــخصية، مــا تســبب 

ــة. ــة خانق ــة مروري بأزم

وفــي محافظــة اخلليــل، أغلقــت قــوات االحتــالل 
منطقــة بــاب الزاويــة و«شــارع بئــر الســبع« املــؤدي إلى 
ــتوطنني  ــام املس ــني اقتح ــل، لتأم ــة اخللي ــط مدين وس
ملوقــع أثــري، والــذي هــو عبــارة عــن منــزل فلســطيني 

قــدمي.

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
ــط  ــة وس ــاب الزاوي ــة ب ــت منطق ــرائيلي اقتحم اإلس
املدينــة، وأغلقــت شــارع »بئــر الســبع« املــؤدي إليهــا، 
وأجبــرت أصحــاب احملــال التجاريــة علــى إغالقهــا، 
ــر  ــة لتوفي ــالء املنطق ــني وإخ ــق املواطن ــت بتفري وقام
ــام  ــني القتح ــتوطنني املتطرف ــرات املس ــة لعش احلماي

ــري. ــع األث املوق

جتريف أراضي في نابلس واألغوار الشمالية

االحتــالل  قــوات  جرّفــت  نابلــس،  محافظــة  فــي 
ــوب  ــني، جن ــي املواطن ــن أراض ــا م ً ــرائيلي، 30 دومن اإلس

نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق

ــرعت  ــالل ش ــات االحت ــا«، إن آلي ــس لـ«وف ــان دغل غس
ــرة،  ــدات: قص ــي بل ــن أراض ــا م ــو 30 دومن ــف نح بتجري
وجوريــش، وعقربــا، فــي منطقــة تســمى بـ«كفــر 

عاطيــة«.

وفــي محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية، واصلــت 
قــوات االحتــالل عمليــات جتريــف أراٍض فــي قريــة 
ــة، إن  ــارف دراغم ــي ع ــط احلقوق ــال الناش ــة. وق كردل
ــروت«  ــركة »ميك ــح ش ــري لصال ــف جت ــال التجري أعم
اإلســرائيلية، بغــرض إنشــاء خــزان ميــاه اســمنتي فــي 

ــتوطنني. ــة املس ــدف خدم ــة، به املنطق

ــؤدون  ــرون ي ــى وآخ ــون األقص ــتوطنا يقتحم 529  مس
ــة جنــوب نابلــس طقوًســا تلمودي

مســتوطنًا،   529 اقتحــم  احملتلــة،  القــدس  فــي 
بحمايــة  املبــارك،  األقصــى  املســجد 
اإلســرائيلي. االحتــالل  شــرطة  مــن   مشــددة 

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن هــؤالء املســتوطنني اقتحمــوا 
ــاب  ــة ب ــن جه ــات، م ــكل مجموع ــى ش ــى عل األقص
املغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه، وأدوا 
طقوســا تلموديــة، قدمــوا خاللهــا شــروحات عــن 

ــوم. ــكل« املزع »الهي

وفــي محافظــة نابلــس، أدى مســتوطنون طقوســا 
اللــنب  قريــة  مدخــل  علــى  اســتفزازية  تلموديــة 
ــالل. ــود االحت ــن جن ــة م ــس، بحماي ــوب نابل ــرقية جن الش

وقــال مصــادر محليــة لـ«وفــا«، إن عــددا مــن مركبــات 
املســتوطنني توقفــت علــى املدخــل الرئيســي للقريــة، 
ــوات  ــأداء طقــوس وصل ــام عــدد مــن املســتوطنني ب وق
بحمايــة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل الــذي منــع 

ــة. ــروج للقري ــول واخل الدخ

للمســتوطنني  مركبــة  بتواجــد  املصــادر،  وأفــادت 
حملــت رايــات يهوديــة، ومكبــرات للصــوت مت تشــغيلها 

ــارة.101 ــتفزاز امل ــي واس ــاج األهال ــدف إزع به

ــني  ــرطان حس ــض بالس ــرر املري ــير احمل ــهاد األس استش
ــاملة مس

ــهاد  ــن، استش ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ  أعلن
ــاملة،  ــني مس ــرطان حس ــض بالس ــرر املري ــير احمل األس
ــة رام اهلل. ــاري مبدين ــفى االستش ــي املستش ــة، ف الليل

وكانــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أصــدرت قــرارا 
ــدة  ــن بل ــا(، م ــاملة )39 عام ــير مس ــن األس ــراج ع باإلف
اخلضــر جنــوب بيــت حلــم بتاريــخ 2021/2/14، ومت نقلــه 

101  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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إلــى مستشــفى »هداســا« فــي مدينــة القــدس 
ــة. احملتل

وقــال مديــر هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي 
ــذ  ــاملة واجه من ــوان إن مس ــو عط ــذ أب ــم منق ــت حل بي
نهايــة العــام املاضــي، تدهــورا علــى وضعــه الصحــي، 
وعانــى مــن أوجــاع اســتمرت ألكثــر مــن شــهرين 
ــه  ــي نقل ــالل ف ــجون االحت ــت إدارة س ــا ماطل خالله
ــال  ــة اإلهم ــه سياس ــذت بحق ــفى، ونّف ــى املستش إل
الطبــي املمنهجــة )القتــل البطــيء(، حيــث كان يقبــع 
ــى أن  فــي حينــه فــي ســجن »النقــب الصحــراوي«، إل
وصــل ملرحلــة صحيــة صعبــة، ونُقــل إلــى املستشــفى 
ليتبــني الحًقــا أنــه مصــاب بســرطان الــدم )اللوكيميا(، 

ــة. ــة متقدم ــي مرحل ــرض ف وأن امل

ــى  ــا« حت ــفى »هداس ــي مستش ــاملة ف ــث مس ومك
ــى املستشــفى االستشــاري  ــث نقــل إل 2021/9/13 حي

مبدينــة رام اهلل.

ــدر  ــام 2002، وص ــل ع ــاملة اُعتق ــير مس ــر أن األس يذك
بحقــه حكمــا بالّســجن ملــدة )20 عامــا(، أمضــى منهــا 

نحــو )19 عامــا(.

ــا  ــؤول عم ــو املس ــالل ه ــير، أّن االحت ــادي األس ــد ن وأكّ
وصــل إليــه األســير مســاملة، حيــث نّفــذ بحقــه جرميــة 
اإلهمــال الطبــي، التــي طالــت ومــا زالــت تطــال املئــات 

مــن األســرى فــي ســجون االحتــالل.

وأضــاف أّن املعطيــات الراهنــة بشــأن األســرى املرضــى 
ــرة، مــع تســجيل حــاالت  فــي ســجون االحتــالل خطي
جديــدة بإصابتهــا بــأوارم بدرجــات مختلفــة، ال ســيما 

ــر مــن 20 عامــا. ــن أمضــوا أكث ــني األســرى الذي ب

ــادي األســير املؤسســات الدوليــة احلقوقيــة،  وطالــب ن
ــرورة  ــة، بض ــة العاملي ــة الصح ــها منظم ــى رأس وعل
التدخــل العاجــل واجلــدي بالتدخــل لإلفــراج عــن 
األســرى املرضــى فــي ســجون االحتــالل، وإرســال جلنــة 
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ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــات الزراعي ــاء املنتج ــد إعف متدي
ــة ــوق البريطاني ــى الس ــا إل دخوله

اليــوم  والبريطانــي،  الفلســطيني  اجلانبــان  اتفــق 
األربعــاء، علــى متديــد قــرار اإلعفــاء للمنتجــات الزراعية 
الفلســطينية فــي دخولهــا إلــى الســوق البريطانيــة، 

ــرار. ــذا الق ــن ه ــتفادة م ــات لالس ــان اآللي ــع ضم م

ــة  ــاع األول للجن ــال االجتم ــام أعم ــي خت ــك ف ــاء ذل ج

102  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــز  ــر وتعزي الفلســطينية البريطانيــة املشــتركة لتطوي
عالقــات التعــاون االقتصاديــة والتجاريــة فــي مختلــف 
اجملــاالت، الــذي عقــد فــي مقــر وزارة االقتصــاد الوطنــي 
مبدينــة رام اهلل، ووزارة التجــارة البريطانيــة عبــر تقنيــة 

االتصــال املرئــي.

واتفــق اجلانبــان علــى توقيــع الشــروط املرجعيــة للجنة 
وانعقادهــا  البريطانيــة  الفلســطينية  املشــتركة 
بشــكل دوري ملتابعــة القضايــا الفنيــة وآليــات تنفيــذ 

ــن. ــني البلدي ــراكة ب ــة الش اتفاقي

ويأتــي انعقــاد االجتمــاع، تنفيذا إلطــالق أعمــال اللجنة 
ــيلي،  ــد العس ــي خال ــاد الوطن ــر االقتص ــل وزي ــن قب م
ووزيــرة التجــارة البريطانيــة اليزابيــث تــروس، فــي األول 
مــن متــوز 2021، خــالل زيــارة رســمية نفذتهــا األخيــرة 
ــة  ــة الثنائي ــر العالق ــدف تطوي ــطني به ــة فلس لدول

وتنميــة التجــارة البينيــة.

اجلانــب  عــن  اليــوم،  اللجنــة  أعمــال  وترأســت 
الفلســطيني مديــر عــام العالقات الدولية والسياســات 
االقتصاديــة ســها عــوض اهلل، وعــن اجلانــب البريطانــي 
ــي وزارة  ــة ف ــك كليمنتــس مســؤول التجــارة الدولي ني
التجــارة البريطانيــة، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، 
مبشــاركة ممثلــني عــن القطاعــني العــام الفلســطيني 

والبريطانــي.

وأكــد اجلانــب البريطانــي أهميــة انعقــاد اللجنــة 
ــة العالقــة  واســتمراريتها مــع االلتــزام الكامــل لتقوي
الثنائيــة وضــرورة مناقشــة القضايــا الفنيــة مبــا 
ــرار  ــة ق ــى أهمي ــا إل ــني، الفت ــة الطرف ــدم مصلح يخ
ــه  ــة وأهميت ــلع الزراعي ــي للس ــاء اجلمرك ــد اإلعف متدي
ــرص  ــق ف ــطينية وخل ــادرات الفلس ــر الص ــي تطوي ف

ــطينية. ــوق الفلس ــي الس ــل ف عم

ــتركة  ــة املش ــدور اللجن ــي ب ــب البريطان ــاد اجلان وأش
ــوات  ــاع واخلط ــج االجتم ــة نتائ ــي متابع ــا ف ومهامه
املســتقبلية لتعزيــز وحتســني التجــارة واالســتثمار، مــن 

ــة. ــان فرعي ــكيل جل ــالل تش خ

ــتثمار،  ــي االس ــاون ف ــاالت التع ــة مج ــت اللجن وناقش
والتجــارة، واجلمــارك، والزراعــة، واملواصفــات واملقاييــس، 
ــالل  ــن خ ــطينية، م ــارة الفلس ــر التج ــات تطوي وأولوي
برامــج توأمــة بــني املؤسســات النظيــرة، عــالوة علــى 
أهميــة تبــادل زيــارات لرجــال األعمــال، واملشــاركة فــي 
ــدرات  ــاء الق ــي بن ــاهمة ف ــة، واملس ــارض التجاري املع

ــودة. ــة للج ــة التحتي ــر البني وتطوي

الصــادرات  دعــم  أهميــة  إلــى  اجلانبــان  وأشــار 
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الفلســطينية وتشــجيع االســتيراد املباشــر، مــن أجــل 
حتســني مســتوى التبــادل التجــاري.

ــال  ــيع أعم ــرورة توس ــطيني ض ــب الفلس ــد اجلان وأك
اللجنــة املشــتركة لتشــمل كافــة اجملــاالت وفقــا 
ــد  ــرار متدي ــكره لق ــن ش ــا ع ــة، معرب ــة الثنائي لالتفاقي

ــة. ــات الزراعي ــي للمنتج ــاء اجلمرك اإلعف

اململكــة  موقــف  الفلســطيني  اجلانــب  وثمــن 
البريطانيــة املتحــدة ضــد االســتيطان، وعــدم منحهــا 
معاملــة تفضيليــة ملنتجــات املســتوطنات، داعيــا 
بريطانيــا إلــى الضغــط علــى حكومــة االحتــالل 
لالعتــراف باتفاقيــة الشــراكة الثنائيــة وتنفيذهــا دون 

أي قيــود أو عوائــق.

اجلانــب  مــع  خاصــة  حواريــة  جلســة  وعقــدت 
ــطيني، مت  ــاص الفلس ــاع اخل ــت القط ــي ضم البريطان
خاللهــا االطــالع علــى أهــم التحديــات التــي يواجههــا 
فــي التجــارة املتبادلــة مــع اجلانــب البريطانــي، واملضــي 
ــاع  ــود القط ــم جه ــأنها دع ــن ش ــراءات م ــا بإج قدم

ــة. ــوق البريطاني ــول الس ــي دخ ــاص ف اخل

ــية  ــة والسياس ــراكة التجاري ــة الش ــر أن اتفاقي يذك
املؤقتــة بــني فلســطني وبريطانيــا واإلعالنات املشــتركة 
حــول قواعــد املنشــأ دخلــت حيــز التنفيــذ مــع بدايــة 
العــام اجلــاري، والتــي تبقــي علــى الترتيبــات التجاريــة 
ذاتهــا املذكــورة فــي اتفاقيــة الشــراكة األوروبيــة 
ــة  ــروط التفضيلي ــى الش ــظ عل ــطينية، وحتاف الفلس
التعــاون  وتعزيــز  والتعــاون،  بالتجــارة  املتعلقــة 

املشــترك.103

وفــد مــن اجمللســن املركــزي والثــوري يــزور 
انتزعــوا  الذيــن  الســتة  األســرى  عائــات 

يتهــم حر

ــس  ــطيني، واجملل ــزي الفلس ــس املرك ــن اجملل ــد م زار وف
ــس  ــي اجملل ــدس ف ــة الق ــح«، وجلن ــة »فت ــوري حلرك الث
الوطنــي، اليــوم األربعــاء، عائــالت األســرى الســتة 
ــاد  ــوع وأع ــجن جلب ــن س ــم م ــوا حريته ــن انتزع الذي

االحتــالل اإلســرائيلي اعتقالهــم.

وأكــد الوفد أنــه ال أمن وال اســتقرار دون تبييض ســجون 
ــا،  ــرى جميع ــن األس ــراج ع ــرائيلي واإلف ــالل اإلس االحت
وهــم علــى رأس أولويــات القيــادة الفلســطينية، ونــدد 

باعتــداء االحتــالل الوحشــي علــى األســرى.

وتــرأس الوفــد، عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح«، 
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ــاس  ــي عب ــس الوطن ــي اجملل ــدس ف ــة الق ــس جلن رئي
زكــي، الــذي أعــرب عــن إســناد احلركــة لألســرى الذيــن 
ــال  ــجل نض ــي س ــرفا ف ــدا مش ــا جدي ــجلوا تاريخ س

ــعبنا. ش

ــادة  ــس والقي ــات الرئي ــلم أولوي ــى رأس س ــد أن عل وأك
هــو ملــف احلركــة األســيرة، وأن حركــة »فتــح« لديهــا 
ــط  ــى األرض للضغ ــل عل ــة للعم ــتراتيجية واضح اس
علــى االحتــالل لإلفــراج عــن األســرى وحمايتهــم مــن 

ــالل. ــل االحت ــن قب ــم م ــرد به التف

ــود  ــة الصم ــني، محافظ ــى جن ــا إل ــي، جئن ــال زك وق
والتحــدي والنضــال والعزميــة واإلصــرار والشــهداء 
واألســرى واجلرحــى، والتــي دومــا جتســد وحدتهــا 
ــالل،  ــة االحت ــدي لسياس ــالل التص ــن خ ــة م الوطني
مؤكديــن أن العمــل البطولــي لألســرى الســتة، أضــاف 
ــود  ــرار والصم ــال واإلص ــي النض ــدة ف ــات جدي صفح

ــخ. ــي التاري ــُتدرّس ف ــة، س والعزمي

ــام  ــوري بس ــس الث ــوا اجملل ــد عض ــا، أك ــن جهتهم م
زكارنــة، واألب عبــد اهلل يوليــو، أن مــا قــام بــه األســرى 
األبطــال هــو شــيئ عظيــم ورفــع معنويــات شــعبا، وما 
قامــوا بــه هزمــوا منظومــة االحتــالل األمنيــة وكســروا 
شــوكتهم، وأرســلوا رســالة للعالــم ولالحتــالل أنــه ال 

شــيئ مســتحيل.

ــذه  ــزال إن ه ــار ن ــح« عم ــر »فت ــني س ــال أم ــدوره، ق ب
الزيــارة التــي لهــا عــدة رســائل تؤكــد وحدتنــا الوطنية، 
وأن ال شــيء مســتحيل، مشــيرا إلــى أن انتــزاع األســرى 
ــا  ــع م ــي 9/6 تزامن م ــوع ف ــجن جلب ــن س ــم م حريته
ــالح  ــهداء: ص ــح الش ــاء فت ــال أبن ــادة األبط ــذه الق نف
ــود  ــود، ومحم ــري محم ــودة، وفخ ــد ع ــف،و محم خل
ــة  ــي املقاوم ــتمرة ف ــح« مس ــد أن »فت ــا يؤك ــزال، م ن

ــرانا. ــر أس ــا وحتري ــة دولتن ــة وإقام ــى احلري حت

ــامر  ــد س ــة يعب ــس بلدي ــارة رئي ــي الزي ــارك ف ــا ش كم
أبــو بكــر، ورئيــس بلديــة عرابــة أحمــد العارضــة، 
ــات  ــل فعالي ــي، وممث ــالل مرع ــردان ب ــة كف ــس بلدي ورئي
بئــر الباشــا باســم غــوادرة، وأهالــي األســرى، مؤكديــن 
ــرى  ــب األس ــى جان ــعبنا إل ــح وش ــة فت ــوف حرك وق
ــر  ــني بتوفي ــم، مطالب ــي عنه ــدم التخل ــم وع وأهاليه
ــن  ــه م ــون ل ــا يتعرض ــل م ــي ظ ــرى ف ــة لألس احلماي

ــالل.104 ــجون االحت ــن إدارة س ــة م ــة شرس هجم

104  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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االحتــال يســتهدف طلبــة مدرســة اللــن 
الشــرقية

اســتهدفت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم األربعاء، 
طلبــة مدرســة اللــنب الشــرقية جنــوب نابلس.

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل 
تعمــدت عرقلــة وصــول الطلبــة إلــى مدرســتهم 
الواقعــة علــى شــارع رام اهلل – نابلــس الرئيســي، 
ــن  ــا( م ــل )17 عام ــد اهلل خلي ــب عب ــزت الطال واحتج

ــاعتني. ــن س ــر م ــة ألكث ــة عموري قري

يشــار إلــى أن قــوات االحتــالل تتعمــد بشــكل متواصل 
ــد  ــة املدرســة املذكــورة، واعتقــال العدي مالحقــة طلب
مــن طلبتهــا، وإصابــة آخريــن بالرصــاص وبحــاالت 

ــاق.105 اختن

ــرق  ــؤون الش ــني بش ــراء األميركي ــا اخلب ــتطالع: ثلث اس
ــري ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــرون إس ــط يعتب األوس

كشــف اســتطالع للــرأي، أن ثلثــي اخلبــراء األميركيــني 
ــرائيل  ــدون أن إس ــط، يؤك ــرق األوس ــؤون الش ــي ش ف
هــي فعــال »دولــة فصــل عنصــري«، فيمــا يــرى 57% مــن 

ــتحيل. ــني مس ــل الدولت ــم أن ح ــتطلعة أراؤه املس

وحســب نتائــج االســتطالع، الــذي أعلــن عــن نتائجــه، 
اليــوم األربعــاء، ضمــن مبــادرة مقياس الشــرق األوســط 
للمختصــني، وهــو مشــروع مشــترك بــني جامعــة 
ــة  ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــة العل ــد وكلي ميريالن
ــام«،  ــة »أبره ــد 72% أن اتفاقي ــنطن، يعتق ــورج واش ج
ــة  ــة، برعاي ــدول العربي ــرائيل وال ــني إس ــت ب ــي وقع الت
ــلبي  ــر س ــا تأثي ــة كان له ــدة األميركي ــات املتح الوالي

ــة. ــي املنطق ــالم ف ــاق الس ــى آف عل

ــي  ــري ف ــابه أج ــتطالع مش ــج اس ــع نتائ ــة م ومقارن
شــهر شــباط املنصــرم، فقــد ارتفعــت النســبة املئويــة 
مبقــدار 5 نقــاط للذيــن يســتبعدون إمكانيــة التوصــل 
إلــى حــل الدولتــني، مــن 52 % إلــى57%، فيمــا زادت 
نســبة اخملتصــني الذيــن يصفــون الوضــع احلالــي بأنــه 
ــري«  ــل العنص ــى الفص ــرب إل ــدة أق ــة واح ــع دول »واق
ــتطالع  ــي االس ــى 65% ف ــن 59% إل ــرع م ــكل أس بش

ــر”. األخي

رأي  لديهــم  األكادمييــني  أن  االســتطالع  ويظهــر 
منخفــض جــًدا بشــأن اتفاقيــة »أبرهــام«، وبهــذا 
ــلبي  ــر س ــا تأثي ــيكون له ــه س ــال 70% إن ــدد، ق الص
علــى توســيع نطــاق حقــوق اإلنســان فــي املنطقــة.

105  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وضمــن حتليــل للنتائــج مــن جامعــة ماريالنــد وجامعــة 
ــة فــي  جــورج واشــنطن، يعتقــد أن التطــورات امليداني

فلســطني لهــا تأثيــر علــى هــذه األرقــام.106

اخلميس 2021/9/23 

استشــهاد األســير احملــرر حســن مســاملة 
ســاحات  يســتبيحون  املســتوطنن  مئــات 

األقصــى

ــرر  ــير احمل ــهاد األس ــن استش ــة ع ــة املاضي ــن الليل أعل
ــي  ــاري ف ــفى االستش ــي املستش ــاملة ف ــني مس حس

مدينــة رام اهلل.

والشــهيد مســاملة )39 عامــاً( وهــو مــن بلــدة اخلضــر 
الــدم،  بســرطان  مصابــاً  كان  حلــم،  بيــت  جنــوب 
ووصــل إلــى مرحلــة حرجــة، ومنــذ اإلفــراج عنــه مــن 
ســجون االحتــالل فــي شــهر شــباط املاضــي كان فــي 
ــل أن  ــدس قب ــة الق ــي مدين ــا« ف ــفى »هداس مستش
يتــم نقلــه فــي الثالــث عشــر مــن الشــهر اجلــاري إلــى 

ــة رام اهلل. ــي مدين ــاري ف ــفى االستش املستش

وكان نــادي األســير قــد أكــد فــي وقــت ســابق، أّن 
محــاوالت عالجــه وصلــت إلــى املراحــل األخيــرة، محمالً 
ــاملة. ــير مس ــه األس ــل إلي ــا وص ــؤولية عم ــالل املس االحت

يُشــار إلــى أن مســاملة واجــه منــذ نهايــة العــام املاضي، 
ــاع  ــن أوج ــى م ــي، وعان ــه الصح ــى وضع ــوراً عل تده
اســتمرت ألكثــر مــن شــهرين ماطلــت خاللهمــا إدارة 
ســجون االحتــالل فــي نقلــه إلــى املستشــفى، ونّفــذت 
بحقــه سياســة اإلهمــال الطبــي املمنهجــة، حيث كان 
ــراوي«،  ــب الصح ــجن »النق ــي س ــه ف ــي حين ــع ف يقب
ــى  ــل إل ــة، ونُق ــة صعب ــة صحي ــل ملرحل ــى أن وص إل
املستشــفى ليتبــني الحقــاً أنــه مصــاب بســرطان الدم 

ــة متقدمــة. ــا(، وأن املــرض فــي مرحل )اللوكيمي

يذكــر أن األســير مســاملة اعتقــل العــام 2002، وصــدر 
بحقــه حكــم بالّســجن ملــدة 20 عامــاً، أمضــى منهــا 

نحــو 19 عامــاً.

مئــات  اســتباح  أمــس،  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
املســتوطنني اإلســرائيليني ســاحات املســجد األقصــى، 
ــرش  ــد الع ــبة عي ــالل ملناس ــرطة االحت ــة ش بحراس

اليهــودي.

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس إن 724 
ــن  ــس م ــى أم ــجد األقص ــوا املس ــتوطناً اقتحم مس

ــالل. ــرطة االحت ــة ش ــة بحراس ــاب املغارب ــالل ب خ
106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــجد  ــوا املس ــتوطناً اقتحم ــى أن 530 مس ــارت إل وأش
فــي الفتــرة الصباحيــة وســط اســتفزازات ومحــاوالت 

ــة. ــوس تلمودي أداء طق

وأضافــت إن 196 مســتوطناً اقتحمــوا املســجد بفتــرة 
مــا بعــد صــالة الظهــر.

ويــوازي هــذا الرقــم عــدد املســتوطنني الذيــن يقتحمون 
املســجد خالل أســبوع.

وكانــت جماعــات متطرفــة دعــت القتحامــات مكثفــة 
ــذي  ــرش ال ــد الع ــرة عي ــالل فت ــى خ ــجد األقص للمس

يســتمر أســبوعاً.

ــال  ــد الرح ــت لش ــطينية دع ــات فلس ــت فعالي وكان
ــام. ــذه األي ــالل ه ــى خ ــجد األقص ــى املس إل

ــي  ــور صحاف ــس، مص ــب، أم ــس، أصي ــرق نابل ــي ش وف
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، خــالل مواجهــات 

مــع االحتــالل فــي قريــة ديــر احلطــب.

ــني  ــت ب ــات اندلع ــأن مواجه ــة، ب ــادر أمني ــادت مص وأف
ــب،  ــر احلط ــة دي ــي قري ــالل ف ــوات االحت ــني وق املواطن
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــوات االحت ــا ق ــت خالله أطلق
ــة  ــى إصاب الغــاز والصــوت باجتــاه املواطنــني، مــا أدى إل
ــي  املصــور الصحافــي ناصــر اشــتية بالرصــاص املعدن
ــاالت  ــني بح ــن املواطن ــدد م ــرأس، وع ــة ال ــي منطق ف

ــوع.107 ــيل للدم ــاز املس ــراء الغ ــاق ج اختن

ــام  ــطية أم ــي سبس ــري ف ــع األث ــق املوق ــالل يغل االحت
ــني املواطن

 أغلقــت قــوات االحتــالل، اليــوم اخلميــس، املوقــع األثري 
فــي بلــدة سبســطية شــمال نابلــس، أمــام املواطنــني 

ومتنعهــم مــن الدخــول إليــه.

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية، محمــد عــازم، لـ«وفا«، 
إنــه لليــوم الثانــي علــى التوالــي تقتحــم قــوات 
االحتــالل املوقــع االثــري فــي البلــدة، ومتنــع االهالــي مــن 
الدخــول، وذلــك لتأمــني اقتحــام عشــرات املســتوطنني 

ــة. ــي املنطق ــة ف ــال التجاري ــالق احمل ــط إغ وس

وأضــاف: إن هــذه االقتحامــات املتكــررة تأتــي في ســياق 
فــرض أمــر واقــع فــي محــاوالت للســيطرة علــى املوقــع 

االثــري محط أطمــاع املســتوطنني.108

حاخامــات يهــود فــي أميــركا يطالبــون بعــدم التبــرع 
ــة فصــل عنصــري إلســرائيل ألنهــا دول

107  جريدة األيام
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ــواب  ــى أب ــودي عل ــام يه ــن 100 حاخ ــر م ــم أكث اته
التخريــج مــن معاهــد أميركيــة ليصبحــوا حاخامــات 
معابــد يهوديــة، إســرائيل بأنهــا دولــة فصــل عنصــري 
ترتكــب جرائــم بحــق الفلســطينيني، مطالبــني اجملتمع 

األميركــي اليهــودي بعــدم التبــرع لهــا.

ــن  ــا بتزام ــة مت توزيعه ــى عريض ــات عل ــع احلاخام ووق
ــرى  ــال بالذك ــدة لالحتف ــاع األمم املتح ــد اجتم ــع عق م

ــة. ــد العنصري ــان ض ــالن ديورب ــرين إلع العش

واتهمــت العريضــة إســرائيل بخلــق صــور رعــب تتكــرر 
منــذ ســنوات فــي القــدس واألراضــي الفلســطينية.

األرض  شــوارع  فــي  »الــدم  العريضــة  فــي  وجــاء 
املقدســة، النيــران مشــتعلة علــى تــالل القــدس، 
ــي  ــد ف ــف تصاع ــزة، العن ــي غ ــتعلت ف ــي اش واملبان
ــرق  ــار تغ ــث لألخب ــع كل حتدي ــا، م ــد وحيف ــوارع الل ش
ــرارا  ــرارا وتك ــزن م ــعر باحل ــدة، ونش ــور جدي ــا ص أذهانن

ــد”. ــم جدي ــع كل ظل م

ــر املوسســات  ــة معايي ــى ازدواجي ونبهــت العريضــة إل
اليهوديــة األميركيــة، مشــيرة إلــى أن املؤسســات 
اليهوديــة األميركيــة تطــرح دائمــا ســؤال »كيــف نقف 
ضــد العنــف العنصــري املمــارس ضــد اليهــود؟« وقامت 
بعقــد ورش عمــل ووقفــات احتجاجيــة ودراســات. ومــع 
ــها  ــات نفس ــك املؤسس ــن تل ــد م ــإن العدي ــك ، ف ذل
اســتخدام  بســوء  األمــر  يتعلــق  عندمــا  صامتــة 
الســلطة والعنــف العنصــري الــذي متارســه إســرائيل 
فــي فلســطني، حيــث تتجاهــل املؤسســات اليهوديــة 
اجليــش  قــوات  متارســها  التــي  اليوميــة  اإلهانــة 

ــطينيني. ــق الفلس ــرائيلية بح ــرطة اإلس والش

تــروي  أميركيــني،  »كيهــود  العريضــة:  وقالــت 
مؤسســاتنا قصصــا عــن مســتقبل خيالــي بعيــد عــن 
واقــع مــا متارســه إســرائيل مــن فظائــع متــول بتبرعــات 
املؤسســات اليهوديــة األميركيــة الدامــة واقــع ال ميكــن 
ــوق  ــف حلق ــع العني ــم القم ــر يدع ــه، وخط ــاع عن الدف
اإلنســان وميكــن الفصــل العنصــري فــي األراضــي 

الفلســطينية”.

ــد  ــم يع ــك، ل ــة ذل ــت ملواجه ــان الوق ــت: »ح وأضاف
بإمكاننــا إدعــاء اجلهــل ونحــن نــرى أن إســرائيل لديهــا 
ــدان  ــن فق ــؤول ع ــدود ومس ــى احل ــيطر عل ــش يس جي

ــم”. ــهم وحياته ــم ومدارس ــطينيني ملنازله الفلس

اليهوديــة  املؤسســات  قــادة  العريضــة  واتهمــت 
الســالم  عــن  احلديــث  فــي  باملبالغــة  األميركيــة 
ــا  ــتخدام مكانتن ــا اس ــف، »ميكنن ــون العن ــا ميول بينم
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للضغــط  إلســرائيل  متبــرع  وكأكبــر  كمواطنــني 
مــن أجــل تنظيــم وإعــادة توجيــه األمــوال بطــرق 
منصفــة، تعــزز مســتقبل ســلمي وعــادل فــي األراضــي 
ــالم،  ــون الس ــن يبن ــك الذي ــم أولئ ــطينية لدع الفلس
ــن  ــف متنكري ــة والعن ــون الكراهي ــن يزرع ــس الذي ولي

باســم العدالــة واســتمرار اليهوديــة”.

الذيــن  أولئــك  ندعــم  هــل  العريضــة:  وتســائلت 
يزرعــون األشــجار أو أولئــك الذيــن يزرعــون فــي منــازل 
جيرانهــم؟ وناشــد املوقعــون الذيــن وصفــوا أنفســهم 
بأنهــم قــادة املســتقبل للمجتمــع اليهــودي األميركــي 
مجتمعهــم والطــالب واملدرســني والرعايــا وأربــاب 

ــرائيل.109 ــرع إلس ــدم التب ــني بع ــل املمول العم

اإلســرائيلي  اجملتمــع  مــع  التواصــل  جلنــة 
الســام أنصــار  مــن  ناشــطا   51 تســتقبل 

ــرائيلي،  ــع اإلس ــع اجملتم ــل م ــة التواص ــتقبلت جلن اس
اليــوم اخلميــس، فــي رام اهلل، وفــدا ضــم 15 ناشــطا من 
أنصــار الســالم، هــم وزراء وأعضــاء كنيســت ســابقني، 
ــرارات  ــاس ق ــى أس ــني عل ــل الدولت ــون ح ــن يدعم الذي

ــة. ــدة ذات الصل األمم املتح

وكان فــي اســتقبال الوفــد الــذي ترأســه عوفيــر بينس، 
ــب  ــث مت الترحي ــطينة، حي ــادة الفلس ــن القي ــدد م ع
ــودة  ــذي يق ــطيني ال ــف الفلس ــرح املوق ــد وش بالوف

ــراع. ــن الص ــاس، م ــود عب ــس محم الرئي

ــد  ــات جتدي ــول آلي ــف ح ــد الضي ــع الوف ــوار م ودار احل
ــبب  ــاط بس ــف النش ــد أن توق ــترك بع ــل املش العم
اجلائحــة، وأبــدى أعضــاء الوفــد احلمــاس فــي اســتثمار 
التغيــرات التــي حصلــت محليــا واقليميــا ودوليــا مــن 
ــل  ــا يكف ــية، مب ــة السياس ــاء العملي ــادة إحي ــل إع أج
ــى  ــود إل ــذي يق ــامل وال ــادل والش ــالم الع ــق الس حتقي
جتســيد الدولــة الفلســطينية املســتقلة علــى حــدود 

ــرقية. ــدس الش ــا الق ــران وعاصمته ــن حزي ــع م الراب

ــى  ــل عل ــرورة العم ــد ض ــاء، مت تأكي ــام اللق ــي خت وف
ــن  ــي م ــع الدول ــرائيلي واجملتم ــع اإلس ــة اجملتم مخاطب
أجــل الضغــط علــى حكومــة إســرائيل لكي تعــود إلى 
ــة  ــرعية الدولي ــدة الش ــى قاع ــات عل ــة املفاوض طاول

ــدد110. ــي مح ــدول زمن ــن ج وضم

االحتــالل يســتولي علــى جرافــة ومينــع أعمــال تأهيــل 
شــارع فــي اللــنب الشــرقية

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق اس

109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

110  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اخلميــس، علــى جرافــة )باغــر(، وأوقفــت أعمــال تأهيــل 
شــارع فــي قريــة اللــنب الشــرقية جنــوب نابلــس.

وأفــاد رئيــس بلديــة اللــنب يعقــوب عويــس لـ«وفــا« بــأن 
ــاء عملهــم فــي  ــالل هاجمــوا العمــال أثن ــود االحت جن
إعــادة تأهيــل الشــارع، وهددوهــم بالســالح، ومنعوهــم 

مــن اســتكمال العمــل واســتولوا علــى جرافــة.

وأضــاف عويــس أن أعمــال التأهيــل فــي الشــارع الــذي 
يقــع داخــل البلــدة بــدأت منــذ شــهر، وكان قــد أعيــد 
تعبيــده فــي العــام 2005 دون وجــود أي تدخــل مــن قبــل 

االحتــالل.111

ملحــم: 6 مليــارات شــيقل فائــض عملــة فــي 
فلســطن بحاجــة لتحويلهــا إلســرائيل

ــوم  ــم، الي ــراس ملح ــد ف ــلطة النق ــظ س ــال محاف ق
ــة  ــن عمل ــض م ــارات فائ ــة 6 ملي ــا قراب ــس، لدين اخلمي

ــطني. ــي فلس ــيقل ف الش

ــة رام اهلل،  وأضــاف ملحــم فــي لقــاء عقــد فــي مدين
يرفــض  اإلســرائيلي  االحتــالل  إن  اخلميــس،  اليــوم 
اســتقبال أكثــر مــن 4 مليــارات شــيقل كل ربــع عــام، 
ــوك  ــارا ســنويا لبن ــل 16 ملي ــه يجــري حتوي مضيفــا ان

ــطينية. ــن األرض الفلس ــالل م االحت

عملــة  لتراكــم  أســباب  عــدة  هنــاك  أن  وأوضــح 
ــن  ــطينيني الذي ــال الفلس ــا أن العم ــيقل، أهمه الش
ــهريا  ــون ش ــام 48، يدخل ــي الع ــل أراض ــون داخ يعمل
ألســواق الضفــة نحــو 1.3 مليــار شــيقل، كذلــك 
ــن  ــا م ــّوق أهلن ــرائيل، وتس ــني إس ــا وب ــارة بينن التج

داخــل أراضــي 48 فــي األســواق الفلســطينية.

وتابــع »نحــاول إيجــاد حــل لهــذه املشــكلة، وســلطة 
ــات  ــة للدفع ــة حتتي ــر بني ــبء حتضي ــا ع ــد عليه النق
ــوك  ــع النقــدي، علمــا أن البن ــة وليــس الدف االلكتروني
ستشــرع مــن جديــد باســتقبال عملــة الشــيقل 
ــب  ــيقل للجان ــارات ش ــع 4 ملي ــد دف ــار بع ــن التج م
اإلســرائيلي مــن العملــة املتكدســة مطلــع األســبوع 

ــل”. املقب

ــا نعمــل مــن أجــل التخفيــف مــن  وذكــر ملحــم »أنن
اســتخدام الدفــع النقــدي خاصــة الشــيقل فــي 
اســواقنا، وعلــى ســلطة النقــد والبنــوك والغــرف 
ــويا،  ــل س ــف والعم ــال التكات ــال األعم ــة ورج التجاري
ــا”. ــع إلكتروني ــى الدف ــول إل ــع لتتح ــة الدف ــر ثقاف لتغيي

الدفــع  عملــة  تخفيــض  جــرى  أنــه  إلــى  ولفــت 

111  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــر  ــن 1%، والتاج ــل م ــى أق ــار إل ــى التج ــي عل االلكترون
ــهر  ــالل األش ــون خ ــن متجه ــر ونح ــل الكثي ال يتحم
ــاط  ــي لنق ــاح وطن ــا مفت ــح لن ــة ليصب ــة املقبل الثالث
ــة  ــن 1% والفعالي ــل م ــة ألق ــض التكلف ــع لتخفي البي
ــار وال  ــام التج ــق ال أم ــد عوائ ــي ال توج ــر، وبالتال أكب
التــي  االلكترونيــة  الوســائل  الســتخدام  املواطــن 

ســيصبح اســتخدامها ســهال”.

وبــني ملحــم أنــه »خــالل فتــرة »كورونــا« فتحــت 
ــذا  ــت، وه ــر االنترن ــة عب ــال التجاري ــن األعم ــر م الكثي
ــر علــى التجــار العاملــني رســميا واملســجلني فــي  يؤث
ــار  ــول التج ــل حت ــي املقاب ــن ف ــة، ولك ــرف التجاري الغ
ــيء  ــذا ش ــت، وه ــق االنترن ــن طري ــع ع ــميون للبي الرس

ــي”. ــى رقم ــا إل ــل اقتصادن ــاز لتحوي ممت

وشــدد علــى أننــا نقــوم بدراســة مــع البنــك اإلســالمي 
ــل  ــبية حت ــة محاس ــة أو عمل ــة رقمي ــا عمل ــون لن لتك
محــل العمــالت الثــالث املعمــول بهــا فــي فلســطني، 
دعــم  فــي  تســهم  رقميــة  بعملــة  ويســتبدلها 
ــيقل. ــتخدام الش ــف اس ــطيني وتخفي ــاد الفلس االقتص

ولفــت إلــى أنــه مت االتفــاق مــع إســرائيل علــى حتويــل 
ــذا  ــام، وه ــن الع ــع م ــي كل رب ــيقل ف ــارات ش 4 ملي
الرقــم غيــر كاٍف ألنــه يوجــد حاليــا فائــض فــي 
الســوق الفلســطينية مــن الشــيقل، إضافــة لألمــوال 
التــي ســتدخل أيضــا لنهايــة العــام، وســنناقش 
اإلســرائيليني مــن أجــل زيــادة ســقف التحويــالت 

بالشــيقل إلســرائيل.

ــة  ــول جذري ــاد حل ــو إيج ــوب ه ــم إن املطل ــال ملح وق
الدخــان واحملروقــات، وهــذه  خصوصــا لــدى شــراء 
مســؤولية جماعيــة يتحملهــا اجلميــع، أولهــا ســلطة 

ــون. ــار واملواطن ــم التج ــوك ث ــم البن ــد ث النق

ــة رام  ــارة وصناع ــة جت ــس غرف ــال رئي ــه، ق ــن ناحيت م
اهلل عبــد الغنــي عطــاري، إن التجــار يعانــون مــن دفــع 
مبالــغ باهظــة لصالــح بطاقــة الدفــع املســبق لذلــك 
يجــب ترتيــب هــذا املوضــوع وســبل تطويــره، مضيفــا 
»نعمــل علــى حــل هــذه املشــكلة، فالتجــار يتكــدس 
لديهــم الشــيقل فــي اخلزنــات وال يســتطيعون وضعــه 

فــي البنــوك”.

ــارة  ــة التج ــة حرك ــي إعاق ــبب ف ــذا يس ــاف ان ه وأض
وبعــض الشــركات تواجــه مشــاكل فــي إيــداع عملــة 
الشــيقل فــي البنــوك، مطالبــا اياهــا باســتيعاب مزيــد 

ــة ووضعهــا فــي خزنتهــا. مــن هــذه العمل

وأوضــح أن تكــدس النقــد لدينــا قــد يدفعنــا للتوقــف 

عــن العمــل، فــي حــال عــدم زيــادة اإليداعــات النقديــة 
فــي البنــوك.

واختتــم عطــاري قولــه »إن موضــوع تكــدس الشــيقل 
مرهــق للقطــاع اخلــاص وللقطــاع املصرفــي فــي 
ــغ  ــم مبال ــن لديه ــار الذي ــا للتج ــطني، وخصوص فلس

ــي”.112 ــكل يوم ــرة بش ــة كبي ــة نقدي مالي

فــي  يعتصمــون  »اجلهــاد«  مــن  أســيرا   08
ــال  ــراءات االحت ــا إلج ــب« رفض ــاحة »النق س

لتنكيليــة ا

اعتصــم 80 أســيرا فــي ســاحة الفــورة بســجن 
ــتمرار  ــى اس ــا عل ــس، احتجاج ــوم اخلمي ــب«، الي »النق
إجــراءات إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي التنكيليــة 

ــم. بحقه

ــي  ــوة ف ــام خط ــذا االعتص ــير إن ه ــادي األس ــال ن وق
ــرى،  ــا األس ــن عنه ــة أعل ــوات احتجاجي ــلة خط سلس
مضيفــا ان هنــاك تخوفــات كبيــرة مــن عمليــة قمــع 

ــا.113 ــون له ــد يتعرض ــة ق عنيف

اجلمعة 2021/9/24

واســتثمارات  ممتلــكات  يصــادر  الســودان 
وعقــارات  الشــركات  عشــرات  »حمــاس«: 

فــدان ومليــون  وفنــدق 

وضعــت الســلطات الســودانية يدهــا علــى عــدد مــن 
ــدار  ــى م ــم عل ــرت الدع ــي وف ــة الت ــات املربح الكيان
ــى  ــوء عل ــلط الض ــا يس ــاس فيم ــة حم ــنوات حلرك س
ــالذ  ــدور امل ــام ب ــي القي ــودان ف ــه الس ــذي بلغ ــد ال احل
للحركــة الفلســطينية فــي ظــل حكــم الرئيــس 

ــير. ــر البش ــابق عم الس

وســاعدت الســيطرة علــى مــا ال يقــل عــن 12 شــركة 
يقــول مســؤولون إن لهــا صلــة بحمــاس فــي التعجيــل 
ــة  ــذ اإلطاح ــرب من ــع الغ ــودان م ــع الس ــة وض مبواءم

بالبشــير فــي 2019.

ــن  ــه م ــودان بإخراج ــاز الس ــر ف ــام األخي ــالل الع وخ
ــرب  ــة لإلرهــاب واقت ــدول الراعي ــة لل القائمــة األميركي
ــاوز 50  ــون تتج ــاء دي ــف أعب ــى تخفي ــول عل ــن احلص م

ــار دوالر. ملي

ــة  ــطينيون إن حرك ــودانيون وفلس ــون س ــال محلل وق
حمــاس فقــدت قاعــدة خارجيــة كان مــن املمكــن 

112  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

113  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ألعضائهــا وأنصارهــا العيــش فيهــا وجمــع املــال 
ــزة. ــاع غ ــى قط ــوال إل ــي واألم ــالح اإليران ــب الس وتهري

ونفــت حركــة »حمــاس« وجــود أي اســتثمارات لهــا فــي 
السودان.

ــول«  ــة »األناض ــت وكال ــا نقل ــب م ــك بحس ــاء ذل ج
ــم. ــازم قاس ــة، ح ــم احلرك ــدث باس ــن املتح ــاء ع لألنب

وقــال قاســم: »ال يوجــد لنــا أي اســتثمارات فــي 
أي  لدينــا  ليــس  أنــه  »نؤكــد  وأضــاف:  الســودان«. 

ســودانية«. جهــة  أي  مــع  مشــكلة 

وتبــني التفاصيــل التــي قدمتهــا مصــادر رســمية 
ــا  ــيطرة عليه ــت الس ــي مت ــروات الت ــن الث ــودانية ع س
ــدى  ــي م ــرات غرب ــاز مخاب ــي جه ــدر ف ــك مص وكذل

ــبكات. ــذه الش ــل ه ــاع عم اتس

ويقــول مســؤولون مــن مجموعــة عمــل ُشــكلت 
لتفكيــك نظــام البشــير إن هــذه الثــروات تشــمل 
عقــارات وأســهما فــي شــركات وفندقــا في موقــع ممتاز 
ــة  ــة تلفزيوني ــة ومحط ــركة صراف ــوم وش ــي اخلرط ف

ــة.114 ــي الزراعي ــن األراض ــدان م ــون ف ــن ملي ــر م وأكث

إصابات يف اعتداء للمستوطنني عىل أهايل سوسيا جنوب الخليل

أصيــب عــدد مــن املواطنــني بجــروح ورضــوض، بينهــم 
منســق جلــان مقاومــة اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبور، 
ــم  ــتوطنني عليه ــداء املس ــالل اعت ــة، خ ــوم اجلمع الي

فــي قريــة سوســيا قــرب يطــا جنــوب اخلليــل.

ــش  ــة جي ــتوطنني بحماي ــأن املس ــلتنا، ب ــادت مراس وأف
ــالل  ــني، خ ــى املواطن ــدوا عل ــرائيلي، اعت ــالل اإلس االحت
زيــارة وفــد مــن االحتــاد األوروبــي للقريــة، لالطــالع علــى 
ــي  ــني ف ــه املواطن ــي تواج ــات الت ــات والصعوب التحدي

ــي وسوســيا ومســافر يطــا . ــرى التوان ق

ــؤاد  ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــاد جل ــق احت ــاد منس وأف
العمــور، بــأن املســتوطنني حاولــوا اقتحــام قريــة 
ــي،  ــم األهال ــدى له ــد، وتص ــارة الوف ــالل زي ــيا خ سوس
مــا أدى إلــى وقــوع إصابــات، مــن بينهــم منســق 
جلــان مقاومــة اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور، الــذي 
أصيــب بجــروح فــي رأســه وصــدره، نقــل علــى إثرهــا 

ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش إل

وذكــرت مراســلتنا، أن جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
احتجــز الوفــد األوروبــي، وأعلــن سوســيا منطقــة 

عســكرية مغلقــة.115

114  جريدة األيام

115  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

السبت 2021/9/25

قمــع  خــال  اإلصابــات  وعشــرات  شــهيد 
عــدة  فــي  اجلمعــة  مســيرات  االحتــال 

ت فظــا محا

استشــهد شــاب، وأصيــب العشــرات بجــروح ورضــوض 
وحــاالت اختنــاق، خــالل قمــع قــوات االحتــالل املســيرات 
ــاً  ــس؛ رفض ــدة، أم ــات ع ــي محافظ ــت ف ــي خرج الت
لالحتــالل واالســتيطان، ودعمــاً خلطــاب الرئيــس محمود 
ــي  ــدة، ف ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــاس أم عب
ــم،  ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
ــارة  ــالل زي ــيا خ ــة سوس ــي قري ــني ف ــوا مواطن وهاجم
ــة  ــوا قري ــة، واقتحم ــي للقري ــاد األوروب ــن االحت ــد م وف

ــن فــي مســافر يطــا. بيري

ــاب  ــهد الش ــس، استش ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل فف
محمــد علــي خبيصــة )28 عامــاً(، وأصيــب العشــرات 
ــاق، خــالل قمــع قــوات االحتــالل  بجــروح وحــاالت اختن
لســيطرة  الرافضــة  األســبوعية  البلــدة  مســيرة 

ــح. ــل صبي ــة جب ــى قم ــالل عل االحت

ــاء  ــب، مس ــان مقتض ــي بي ــة، ف ــدت وزارة الصح وأك
ــه،  ــراً بإصابت ــة متأث ــاب خبيص ــهاد الش ــس، استش أم
ــي وقــت ســابق مــن أمــس، بالرصــاص احلــي، خــالل  ف

ــدة. ــي البل ــات ف املواجه

ــي  ــي ف ــاص احل ــب بالرص ــهيد أصي ــت أن الش وأوضح
ــفى  ــى مستش ــة إل ــة حرج ــي حال ــل ف ــرأس، ونق ال
ــهاده. ــن استش ــن ع ــث أعل ــس حي ــة نابل ــاح مبدين النج

ــه  ــزوج ولدي ــهيد مت ــة: إن الش ــادر محلي ــت مص وقال
طفلــة، الفتــة إلــى أنــه الشــهيد الثامــن الــذي 
يســقط فــي البلــدة منــذ إقامــة البــؤرة االســتيطانية 
ــا. ــالل عليه ــيطرة االحت ــح وس ــل صبي ــة جب ــى قم عل

ومســاء أمــس، شــّيعت جماهيــر غفيــرة جثمــان 
الشــهيد إلــى مثــواه األخيــر فــي بلدتــه بيتــا.

وكانــت مســيرة جماهيريــة حاشــدة انطلقــت، عقــب 
ــاوالت  ــاً حمل ــح رفض ــل صبي ــاه جب ــة، باجت ــالة اجلمع ص

ــه. ــن أصحاب ــلبه م ــه وس ــيطرة علي ــالل الس االحت

ــت  ــالل هاجم ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
املشــاركني فــي املســيرة مطلقــة الرصــاص احلــي 
ــدالع  ــى ان ــا أدى إل ــة، م ــوت بكثاف ــاز والص ــل الغ وقناب
ــب  ــدة، وأصي ــاعات ع ــت س ــة تواصل ــات عنيف مواجه

ــاق. ــاالت اختن ــروح وح ــرات بج ــا العش خالله
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وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر فــي 
نابلــس، أحمــد جبريــل، بــأن طواقــم »الهــالل« تعاملــت 
ــاص،  ــا 8 بالرص ــا، بينه ــدة بيت ــي بل ــة، ف ــع 28 إصاب م
و18 حالــة اختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، و2 ســقوط 

وحــروق.

وفــي بلــدة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب خمســة 
ــالل  ــاق، خ ــاالت اختن ــرات بح ــروح والعش ــني بج مواطن
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة البلــدة األســبوعية 
ــا.116 ــى أراضيه ــتيطانية عل ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام الرافض

صيــدم: خطــاب الرئيــس ثــوري بامتيــاز وحمــل 
همــوم شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجــده

قــال نائــب أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« 
ــاس  ــود عب ــس محم ــاب الرئي ــدم، إن خط ــري صي صب
ــاز،  ــوري بامتي ــألمم املتحــدة، ث ــة العامــة ل أمــام اجلمعي

ــة أماكــن تواجــده. وحمــل همــوم شــعبنا فــي كاف

ــى أن  ــودة«، إل ــاة »ع ــث لقن ــي حدي ــدم ف ــار صي واش
ــاة  ــن معان ــرت ع ــس عب ــا الرئي ــي قدمه ــادرات الت املب
الشــعب الفلســطيني وتطلعاتــه، وبــني أن هنــاك 
تقاعســا لــدى اجملموعــة األمميــة، وحالــة مــن التبعيــة 
املطلقــة، لهــذا شــدد الرئيــس علــى أن تكــون احللــول 

ــة.117 ــرعية الدولي ــتندة للش مس

18 عاما على رحيل املفكر والكاتب إدوارد سعيد

تصــادف اليــوم الســبت، 25 أيلــول/ ســبتمبر، الذكــرى 
الثامنــة عشــرة علــى رحيــل املفكــر والكاتــب والناقــد 

واملوســيقي واألكادميــي الفلســطيني إدوارد ســعيد.

ولــد إدوارد وديــع ســعيد فــي مدينــة القــدس احملتلــة في 
األول مــن تشــرين الثانــي العــام 1935، وهــو ُمنظــر أدبي 
فلســطيني وحامل للجنســية األميركية، وكان أســتاذا 
ــة  ــي جامع ــارن ف ــة واألدب املق ــا للغــة اإلجنليزي جامعي
ــات املتحــدة، ومــن الشــخصيات  ــي الوالي ــا ف كولومبي
املؤسســة لدراســات مــا بعــد الكولونياليــة، ومدافعــا 

عــن حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني.

ــال  ــا( متنق ــر )16 عام ــة عم ــعيد لغاي ــاش إدوارد س ع
ــى  ــك إل ــد ذل ــل بع ــم انتق ــدس، ث ــرة والق ــني القاه ب
ــرده  ــد ط ــام 1951 بع ــة ع ــدة األميركي ــات املتح الوالي
ــي  ــه ف ــى تعليم ــقاوته، وتلق ــرا لش ــة نظ ــن املدرس م
ــدة. ــات املتح ــي الوالي ــارد ف ــتون وهارف ــي برنس جامعت

عــام 1977 أصبــح إدوارد ســعيد أســتاذا مســاعدا للغة 

116  جريدة األيام

117  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اإلجنليزيــة واألدب املقــارن فــي جامعــة كولومبيــا، وفــي 
ــيس  ــة وتأس ــلطنات القدمي ــتاذ للس ــق أس ــت الح وق

حقــوق اإلنســان.

ــز  ــة جون ــي جامع ــر ف ــتاذ زائ ــنة 1979 كأس ــل س وعم
ــر  ــل، وحاض ــة يي ــي جامع ــر ف ــتاذ زائ ــز، وكأس هوبكين
ــنة  ــل س ــا حص ــة، فيم ــة جامع ــن مئ ــر م ــي أكث ف
1992 علــى منصــب أســتاذ جامعــي وهــو أعلــى درجــة 

ــا. ــة كولومبي ــي جامع ــة ف ــة أكادميي علمي

كمــا عمــل إدوارد ســعيد كرئيــس جلمعيــة اللغــة 
احلديثــة، ومحــرر فــي فصليــة دراســات عربيــة، وعضــوا 
ــو  ــوم، وعض ــون والعل ــة للفن ــة األميركي ــي األكادميي ف
تنفيــذ فــي نــادي القلــم الدولــي واألكادمييــة األميركية 
ــة  ــألدب واجلمعي ــة ل ــة امللكي ــون واآلداب واجلمعي للفن

ــفة. ــة للفلس األميركي

دعــي عــام 1993 إللقــاء محاضــرات فــي البرنامــج 
ــا كان  ــي«، كم ــي س ــي ب ــدى »ب ــنوي ل ــي الس اإلذاع
ــن«  ــة »ذا نيش ــي دوري ــاالت ف ــكل دوري مق ــر بش ينش
أوف  ريفيــو  »لنــدن  ومجلــة  اجلارديــان،  وصحيفــة 
بوكــس«، وصحيفــة »ليمونــد ديبلوماتيــك«، وصحيفــة 
»كونتربونــش«، وصحيفــة األهــرام، وصحيفــة احليــاة.

ترجمــت كتابتــه إلــى ســت وعشــرين لغــة، وشــملت 
أمــورا سياســية وأدبيــة وشــؤون الشــرق األوســط 

ــة. ــيقى والثقاف واملوس

ــع  ــي مواضي ــا ف ــعيد 18 كتاب ــد إلدوارد س ــا يوج كم
ــم  ــن أه ــراق م ــاب االستش ــن كان كت ــة، لك مختلق
ــرف  ــذي يع ــم ال ــرع العل ــة ف ــكال بداي ــه مش أعمال
ــرة  ــر أن ظاه ــة. واعتب ــد الكولونيالي ــا بع ــات م بدراس
االستشــراق مــا كانــت إال تلبيــة ملتطلبــات الــدول 

االســتعمارية.

وتبعهــم بكتابــني همــا »مســألة فلســطيني« ســنة 
ــذان  ــنة 1980 الل ــالم« س ــة اإلس ــاب »تغطي 1979 وكت
االستشــراق،  لكتــاب  تكملــة  ســعيد  اعتبرهمــا 
لتشــكل سلســة مــن الكتــب يحــاول فيهــا أن يشــرح 
ــرب  ــني الع ــث ب ــر احلدي ــي العص ــة ف ــة القائم العالق
واإلســالم والشــرق عمومــا، والغــرب متمثــال ببريطانيــا 

ــا. ــدة خصوص ــات املتح ــا والوالي وفرنس

أصــدر أول أعمالــه األدبيــة فــي العــام 1966 وهــو 
جوزيــف كونــراد وروايــة الســيرة الذاتيــة، وصــدرت آخــر 
أعمالــه فــي العــام 2006 املواطــن املتناقــض، والنمــوذج 
ــت  ــا كان ــار، بينم ــد التي ــيقى واألدب ض ــر: املوس األخي
ــام  ــدر ع ــذي ص ــراق« وال ــي »االستش ــه ه ــم أعمال أه
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ــراع دام 12  ــد ص ــا( بع ــز )67 عام ــر ناه ــن عم ــي ع توف
ــن  ــاوي املزم ــدم الليمف ــاض ال ــرض ابيض ــع م ــا م عام
ــا اإلجنيليــة فــي  ــا« ودفــن فــي مقبــرة برمان »اللوكيمي
جبــل لبنــان، فيمــا أعــادت جامعــة بيرزيــت ســنة 2004 
ــد إدوارد  ــم معه ــيقية باس ــتها املوس ــمية مدرس تس

ــه.118 ــاً ل ــيقى تكرمي ــي للموس ــعيد الوطن س

ــي  ــان ف ــام: قتي ــع الع ــذ مطل ــة من 18 ضحي
ــار ــاق ن ــرة بإط ــب والناص النق

ــني  ــار منفصلت ــالق ن ــي إط ــي جرميت ــخصان ف ــل ش قت
ــي  ــل أراض ــب داخ ــرة والنق ــي الناص ــاعات ف ــارق س بف
عــام 1948، فيمــا أصيــب آخــرون بجــروح متفاوتــة فــي 
جرائــم أخــرى ارتكبــت فــي كل مــن أم الفحــم وكفــر 

قاســم.

ــا(  ــاوي )30 عام ــم اجلرج ــد إبراهي ــاب أحم ــل الش وقُت
مــن شــقيب الســالم فــي بئــر الســبع بالنقــب، فيمــا 
أصيــب آخــر بجــروح وصفــت باملتوســطة، خــالل 
ــة”. ــدة القدمي ــل بالبل ــى أراجي ــي »مقه ــا ف تواجدهم

وفــي الناصــرة، قُتــل املواطــن نعيــم ســوري )55 عامــا(، 
ــالق  ــة إط ــه جلرمي ــر تعرض ــة، إث ــه احلرج ــرا بجروح متأث

نــار فــي املدينــة.

ــه  ــرّاء تعرّض ــرة، ج ــروح خطي ــاب بج ــب ش ــا أصي فيم
إلطــالق نــار فــي كفــر قاســم داخــل أراضــي عــام 1948، 
و3 آخــرون مــن عائلــة واحــدة بجــروح عقــب تعرضهــم 
ــة  ــن عــن إصاب ــار فــي أم الفحــم، حيــث أعل إلطــالق ن

طفــل بجــروح خطيــرة جــدا.

وبهــذه اجلرميــة ارتفعــت حصيلــة ضحايــا جرائــم 
القتــل فــي اجملتمــع العربــي منــذ مطلــع العــام 2021 
ــا  ــة اليــوم إلــى 81 قتيــال بينهــم 12 امــرأة؛ علًم ولغاي
بــأن احلصيلــة ال تشــمل جرائــم القتــل فــي منطقتــي 

ــني.119 ــوالن احملتلت ــة اجل ــدس وهضب الق

األحد 2021/9/26 

مواجهــات واعتقــاالت باملزرعــة الغربيــة وكوبــر 
ومســتوطنون يعربــدون فــي حوســان واخلليــل

اندلعــت أمــس، مواجهــات بــني املواطنــني وقــوات 
االحتــالل التــي اقتحمــت عــدة قــرى وبلــدات فــي 
ــداء  ــب االعت ــاباً عق ــت ش ــة رام اهلل، واعتقل محافظ

118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

119  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

عليــه وعلــى مواطنــني باحلجــارة مبنطقــة جبــل جالــس 
شــرق مدينــة اخلليــل، فــي الوقــت الــذي اقتحــم فيــه 
مســتوطنون منطقــة عــني الهويــة فــي قرية حوســان، 

غــرب بيــت حلــم.

فقــد اعتقلــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس 4 مواطنــني 
مــن محافظــة رام اهلل بعــد عمليــة دهــم وتفتيــش.

ــالل  ــوات االحت ــام ق ــب اقتح ــات عق ــت مواجه واندلع
لقــرى وبلــدات احملافظــة، وفــي قريــة كوبر داهمــت قوات 
ــت  ــي واعتقل ــر البرغوث ــادي عم ــزل القي ــالل من االحت

جنلــه محمــد، وســط مواجهــات مــع الشــبان.

كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة املزرعــة الغربيــة 
مصطفــى  موســى  الشــبابني  واعتقلــت  اجملــاورة 
شــريتح، ويحيــى حســن لــدادوة، خــالل مداهمــة 

منزليهمــا والقيــام بأعمــال تفتيــش داخلهــا.

ومــن مخيــم اجللــزون شــماال اعتقلــت الشــاب محمــد 
الشــني ونقلتــه إلــى جهــة مجهولــة.

إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــالل مســاء أمس، شــابا 
عقــب االعتــداء عليــه وعلــى مواطنــني آخريــن بالضرب، 
ــارة  ــني باحلج ــازل املواطن ــتوطنني من ــق مس ــد رش بع

مبنطقــة جبــل جالــس شــرق مدينــة اخلليــل.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مســتوطني البــؤرة 
االســتيطانية »حفــات جــال« رشــقوا منــازل املواطنــني 
ــة  ــود لعائل ــس وتع ــل جال ــة جب ــي منطق ــارة ف باحلج

ــي. التميم

وأضــاف أن قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة، واعتــدت 
علــى عــدد مــن املواطنــني بالضــرب عــرف منهم املســن 
راشــد حامــد الــزرو التميمــي )63 عامــاً(، وحامــد وفــرح 

شــاكر الــزرو التميمــي.

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل اعتقلــت املواطــن فــرج 
ــي  ــار أن أهال ــه. ويش ــداء علي ــب االعت ــي، عق التميم
منطقــة جبــل جالــس يتعرضــون العتــداءات متواصلــة 
مــن قبــل مســتوطني »حفــات جــال« بهــدف ارغامهــم 
علــى الرحيــل لســرقة أراضيهــم لتوســيع املســتوطنة 

املذكــورة. 

كمــا أغلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء 
أمــس، حاجــز شــوفة العســكري املقــام علــى مدخــل 
القريــة، جنــوب شــرق طولكــرم، ومنعــت املركبــات مــن 

ــرور.120  امل
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ردود فعــل محليــة محليــة مؤيــدة واســعة 
خلطــاب الرئيــس عبــاس فــي اجلمعيــة العامــة 

ــدة ــأمم املتح ل

أثــار خطــاب الرئيــس باجتمــاع اجلمعيــة العامــة لــألمم 
املتحــدة الـــ )76( أول أمــس، ردود فعــل محليــة مؤيــدة 
واســعة، بعدمــا حــدد ســقفا زمنيــاً لضــرورة انســحاب 
ــام  ــة ع ــدود النكس ــد ح ــا بع ــرائيلي مل ــالل اإلس االحت
ــة  ــاد القضي ــه أع ــاب بأن ــك اخلط ــن ذل 1967، معتبري
ــي  ــم ف ــاب رس ــا، وأن اخلط ــى جذوره ــطينية إل الفلس
وجهتــه العامــة خارطــة طريــق للتحــرك الفلســطيني 
ــن علــى ضــرورة الوحــدة  فــي املرحلــة املقبلــة، مؤكدي

ــالل. ــة االحت ــة ملواجه الوطني

وقــال اجمللــس الوطنــي الفلســطيني، إن خطــاب الرئيس 
محمــود عبــاس، أمــام اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة، 
أعــاد القضيــة الفلســطينية إلــى جذورهــا القانونيــة 
وحاضنتهــا السياســية فــي األمم املتحــدة، وفق األســس 
ــا بشــأن قيــام الدولــة الفلســطينية  التــي حددته
وفــق القــرار 181، وعــودة الالجئــني الفلســطينيني إلــى 

ديارهــم وممتلكاتهــم وفــق القــرار 194. 

ــي أصــدره  ــان صحف ــي بي ــس الوطنــي ف ــا اجملل ودع
ــاء  ــل للبن ــوى والفصائ ــون، الق ــليم الزعن ــه س رئيس
ــى مــا جــاء فــي خطــاب الرئيــس، إلجــاز املصاحلــة  عل
إطــار  فــي  الشــاملة  الوطنيــة  الوحــدة  وجتســيد 
منطمــة التحريــر الفلســطينية املمثــل الشــرعي 
ــع  ــس يض ــاب الرئي ــي خط ــا ورد ف ــد أن م ــد وأك الوحي
العالــم ومؤسســاته وفــي مقدمتهــا األمم املتحــدة 
ــن  ــوا ع ــي تخلف ــم الت ــؤولياتهم وواجباته ــد مس عن
القيــام بهــا بتنفيــذ قراراتهــا بإنهــاء االحتــالل وعــودة 
الالجئــني وجتســيد قيــام دولــة فلســطني ذات الســيادة 
ــرعية  ــرارات الش ــق ق ــدس وف ــا الق ــزة وعاصمته الناج

ــة. ــة ذات الصل الدولي

ــي  ــة« ف ــلبيبة الفتحاوي ــة »اش ــدت حرك ــا تعه فيم
ــاس  ــود عب ــس محم ــاب الرئي ــة خط ــطني بترجم فلس
ــود  ــب ع ــالل تصلي ــن خ ــدة، م ــي األمم املتح ــر ف األخي
ــع  ــة م ــاحات املواجه ــيع س ــعبية وتوس ــة الش املقاوم
االحتــالل، وعبــر توســيع دائــرة التواصــل مــع مختلــف 
القطاعــات الشــبابية فــي الوطــن والشــتات مــن 
أجــل توســيع نطــاق املواجهــات مــع االحتــالل فــي كل 

ــن. ــاحات وامليادي الس

وقالــت الشــبيبة فــي بيــان لهــا أن اخلطــاب كان 
ــي  ــعبنا ف ــاء ش ــات أبن ــن طموح ــراً ع ــامالً ومعب ش
الوطــن والشــتات، ومــن املهــم البنــاء عليــه والتقاطــه 

مــن الــكل الفلســطيني، ألنــه يؤكــد أن شــعبنا حــي 
وقــادر علــى اجتــراح احلريــة والنصــر، وهــو األمــر الــذي 
يتطلــب برنامجــاً نضاليــاً جامعــاً وموحــداً، يقــوم 
علــى مواجهــة شــعبية شــاملة، كمــا جــرى فــي هبــة 
ــوم  ــو الي ــا ه ــرة وكم ــراح األخي ــيخ ج ــدس والش الق
فــي كفــر قــدوم وبيتــا التــي قدمــت اجلمعــة الشــهيد 
محمــد خبيصــة، لينضــم إلــى قافلــة الشــهداء مــن 
ــة.121 ــاحات املواجه ــن س ــا م ــعبنا، وغيره ــة ش ــل حري أج

الوســيط األملانــي فــي صفقــة شــاليط يحــذر 
مــن ضيــاع فرصــة جديــدة

فــي شــبه حتذيــر لــكل مــن إســرائيل وحمــاس، كشــف 
ــي  ــة ف ــتخبارات االحتادي ــرة االس ــابق لدائ ــل الس الوكي
ــى  ــل إل ــد توص ــه كان ق ــراد، أن ــارد كون ــا، غيره أملاني
صيغــة جيــدة لصفقــة شــاليط »نســبة إلــى األســير 
اإلســرائيلي جلعــاد شــاليط الــذي حتتجــزه »حمــاس«( 
ــام  ــاس« ع ــة »حم ــرائيلية وحرك ــة اإلس ــع احلكوم م
ــر  ــي آخ ــا ف ــع وأجهضته ــو تراج ــن نتنياه 2009، لك
ــى  ــق عل ــه عــام 2011، فواف ــر رأي ــم عــاد وغي حلظــة، ث

ــوأ. ــروط أس ــة ذات ش ــة مختلف صفق

ــه  ــري في ــت يج ــي وق ــراد ف ــوال كوان ــاءت أق ــد ج وق
احلديــث عــن مصاعــب جمــة تقــف عثــرة أمــام إبراهــم 
صفقــة جديــدة بــني إســرائيل و«حمــاس«، ففــي حــني 
ــاء  ــراح النس ــالق س ــم إط ــأن يت ــاس« ب ــب »حم تطال
إســرائيل  منــح  مقابــل  الفلســطينيني  واألطفــال 
ــأن  ــاً ب ــب الحق ــراها، وتطال ــة أس ــن حال ــات ع معلوم
ــتة  ــرى الس ــم األس ــيراً، بينه ــى 1100 أس ــل عل حتص
الذيــن متكنــوا مــن الفــرار ثــم أعيــد اعتقالهــم، 
ــد،  ــم املؤب ــن ذوي احلك ــى م ــرى القدام ــع األس وجمي
تطلــب إســرائيل االكتفــاء بإطــالق ســراح عــدد قليــل 
مــن األســرى، وترفــض إطــالق أســرى محكومــني 

ــد. ــجن املؤب بالس

وتنتشــر مــن آن آلخــر أنبــاء متفائلــة عــن قــرب 
التوصــل إلــى صفقــة، لكــن يتضــح الحقــاً أن هنــاك 

ــني.  ــني الطرف ــل ب ــة تفص ــوة عميق ه

ــة  ــع صحيف ــول م ــاء مط ــي لق ــراد، ف ــف كون وكش
ــض  ــن بع ــة(، ع ــرته )اجلمع ــوت« نش ــوت أحرون »يديع
ــني  ــرائيل وب ــني إس ــا ب ــي أداره ــات الت ــا املفاوض خباي
»حــزب اهلل« وســوريا، وكذلــك بــني إســرائيل و«حماس«، 
ــا.  ــي إبرامه ــح ف ــي جن ــالث الت ــات الث ــية الصفق عش
واوضــح أن نتنياهــو أجهــض صفقــة مت االتفــاق عليهــا 
ــوزراء  ــس ال ــدوب رئي ــاس« ومن ــاد »حم ــني ق ــه وب بين
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ــرات  ــد اخملاب ــن قائ ــو م ــداس، وه ــاي ه ــرائيلي حج اإلس
اخلارجيــة )املوســاد(. وقــال: »كمــا قــد أجرينــا 70 جولــة 
ــة  ــات صعب ــت مفاوض ــني، وكان ــع الطرف ــات م مفاوض
تخللتهــا مشــاعر عــدم ثقــة وصدامــات داخليــة 
مــن كل طــرف، وفــي مــرات عــدة شــعرنا بــأن كل مــا 
ــان  ــل الطرف ــة توص ــي النهاي ــن ف ــار«، ولك ــاه ينه بنين
ــاليط  ــاد ش ــراح جلع ــالق س ــي بإط ــاق يقض ــى اتف إل
مــن ســجن »حمــاس« مقابــل قيــام إســرائيل بإطــالق 
ســراح 1000 أســير فلســطيني، ومت إرســال االتفــاق إلى 
ــن  ــي، ولك ــكل نهائ ــراره بش ــية إلق ــادة السياس القي

ــه. ــع عن ــو تراج نتنياه

ــراد إن مــا رفضــه نتنياهــو فــي 2009 وافــق  ــال كون وق
ــع  ــنة 2011، إذ ارتف ــي س ــه ف ــوأ من ــو أس ــا ه ــى م عل
كمــا   .1050 إلــى  الثانيــة  الصفقــة  فــي  العــدد 
تضمنــت الصفقــة الثانيــة أســماء لــم تكــن إســرائيل 

ــه.122  ــي حين ــا ف ــت عليه ــد وافق ق

الكويــت: ال اســتقرار فــي املنطقــة مــا لــم ينل 
الشــعب الفلســطيني حقوقه املشــروعة

ــد  ــاح خال ــي صب ــوزراء الكويت ــس ال ــس مجل ــال رئي ق
ــت  ــة الفلســطينية مــا زال ــاح، إن القضي احلمــد الصب
تشــغل املكانــة املركزيــة واحملوريــة فــي عاملينــا العربــي 

ــالمي. واإلس

ــة  ــدورة الـــ 76 للجمعي ــام ال ــه أم ــي كلمت ــاف ف وأض
العامــة لــألمم املتحــدة، ممثــالً عــن أميــر دولــة الكويــت 
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح، إن »التوتــر ســيظل 
الشــعب  ينــل  لــم  مــا  منطقتنــا  فــي  ســائداً 
ــروعة،  ــية املش ــه السياس ــة حقوق ــطيني كاف الفلس
ــاتها  ــن ممارس ــالل ع ــلطة االحت ــرائيل س ــف إس وتتوق
ــة  ــي، واملتمثل ــاني الدول ــون اإلنس ــا للقان وانتهاكاته
ــي،  ــى األراض ــتيالء عل ــتوطنات واالس ــاء املس ــي بن ف
ــى غــزة،  وإغــالق املناطــق واســتمرار فــرض احلصــار عل

ــة.123  ــن املقدس ــة األماك ــها حلرم وتدنيس

ــرائيل  ــع إس ــع م ــة: التطبي ــة العراقي احلكوم
ــياً ــاً وسياس ــتورياً وقانوني ــوض دس مرف

ــع  ــع م ــس، أن التطبي ــة أم ــة العراقي ــدت احلكوم أك
إســرائيل »مرفــوض دســتورياً وقانونيــاً وسياســياً«، 
معربــًة عــن رفضهــا »القاطــع« الجتماعــات عشــائرية 
»غيــر قانونيــة« ُعقــدت مبدينــة أربيــل عاصمــة إقليــم 
ــع  ــع م ــى التطبي ــت إل ــالد ودع ــمال الب ــتان ش كردس

ــرائيل. إس
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وقالــت احلكومــة العراقيــة فــي بيــان رســمي »إن طــرح 
مفهــوم التطبيع مرفــوض دســتورياً وقانونياً وسياســياً 
ــرت  ــا »عب ــى أنه ــيرةً ال ــة«، مش ــة العراقي ــي الدول ف
بشــكل واضــح عــن موقــف العــراق التاريخــي الثابــت 
ــاع  ــة، والدف ــطينية العادل ــة الفلس ــم للقضي الداع

ــطيني«. ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ع

»القاطــع  رفضهــا  العراقيــة  احلكومــة  وأكــدت 
ــض  ــا بع ــي عقدته ــة الت ــر القانوني ــات غي لالجتماع
ــل  ــة أربي الشــخصيات العشــائرية املقيمــة فــي مدين
بإقليــم كردســتان مــن خــالل رفــع شــعار التطبيــع مــع 
إســرائيل«. وجــاء فــي البيــان »تؤكــد احلكومــة أن هــذه 
ــة  ــدن العراقي ــكان امل ــي وس ــل أهال ــات ال متث االجتماع
العزيــزة التــي حتــاول هــذه الشــخصيات بيــأس احلديــث 
باســم ســكانها، وأنهــا متثــل مواقــف مــن شــارك بهــا 

ــط«.124 فق

أمــوال  لتســليم  الســودان  يدعــو  الشــيخ 
لفلســطن املصــادرة  »حمــاس« 

ــة، عضــو  ــة العامــة للشــؤون املدني دعــا رئيــس الهيئ
اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح الوزيــر حســني الشــيخ، 
دولــة الســودان لتســليم األمــوال املنقولــة وغيــر 
املنقولــة التــي متــت مصادرتهــا، الــى دولــة فلســطني 

واحلكومــة الفلســطينية.

ــر«  ــع »تويت ــى موق ــه عل ــدة ل ــي تغري ــيخ ف ــال الش وق
أمــس، »نتمنــى علــى دولــة الســودان الشــقيقة التــي 
كانــت دومــا شــعبا وحكومــة مــع شــعب فلســطني، 
أن تســلم األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة التــي متــت 
مصادرتهــا الــى دولــة فلســطني وحلكومــة فلســطني، 
فالشــعب الفلســطيني أحــوج مــا يكــون لهــذه 
ــت  ــرزح حت ــذي ي ــم ال ــعبنا العظي ــدا ش ــوال، وحتدي األم

احلصــار فــي غــزة هاشــم«.

وكانــت دولــة الســودان قــد أعلنــت عــن مصــادرة 
ــادق  ــت فن ــة، وتضمن أمــوال حركــة »حمــاس« اإلخواني
ومحطــة  األغــراض  متعــددة  وشــركات  وعقــارات 

تلفزيونيــة وأراضــي وصرافــات.

غيــر أن حركــة حمــاس نفــت ذلــك وقالــت إن األصــول 
املذكــورة تعــود ملكيتهــا لرجــال أعمــال ومســتثمرين 
فلســطينيني، ليــس لهــم أي صلــة تنظيميــة باحلركــة.

وحثــت »حمــاس« رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، 
الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، ورئيــس مجلــس الــوزراء 
الدكتــور عبــد اهلل حمــدوك، علــى التدخــل شــخصياً 

124  جريدة األيام
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إليقــاف حــاالت التعــرض للفلســطينيني فــي الســودان 
عبــر مصــادرة اســتثماراتهم ومنازلهــم وأموالهــم 
بطــرق  حققوهــا  التــي  وشــركاتهم،  الشــخصية 
الســودانية  الدولــة  مؤسســات  وبعلــم  قانونيــة، 

وموافقتهــا.125

فــور حتررهــا: املناضلــة خالــدة جــرار تــزور ضريــح ابنتهــا 
سهى

- غنــام تســلم احملــررة خالــدة جــرار العلــم الــذي لــف 
بــه جثمــان ابنتهــا

ــوم  ــاء الي ــرار، مس ــدة ج ــررة خال ــيرة احمل ــت األس وضع
األحــد، إكليــل ورود علــى ضريــح ابنتهــا ســهى، التــي 

ــل شــهرين. ــة قب وافتهــا املني

وتوجهــت جــرار فــور االفــراج عنهــا مــن ســجن 
»الدامــون«، إلــى مقبــرة رام اهلل لقــراءة الفاحتــة علــى 
ــي،  ــو املاض ــوز/ يولي ــي مت ــت ف ــي توفي ــا، الت روح ابنته
ــم تســتجب ســلطات االحتــالل فــي حينــه جلهــود  ول
اإلفــراج عنهــا، إللقــاء نظــرة الــوداع األخيرة واملشــاركة 

ــا. ــان ابنته ــييع جثم ــي تش ف

وفــور وصولهــا إلــى الضريح، حيــث كان في اســتقبالها 
والدتهــا وعــدد مــن أفــراد عائلتهــا وعشــرات املواطنــني، 
جثــت خالــدة علــى ركبتيهــا ووضعــت إكليــل الزهــور 
وبطاقــة كتــب عليهــا »ودعتــك بــوردة وأحتضنــك اآلن 

بالورود”.

وقالــت: إن املشــاعر اخملتلطــة تنازعهــا فــي هــذا املقــام، 
حيــث احلريــة مــن ســجون االحتالل ومــن تركــت خلفها 
مــن األســرى واألســيرات، واملشــاعر الصعبــة لفقــدان 

ابنتهــا ســهى بينمــا هــي فــي االعتقــال.

وأكــدت جــرار أنهــا كانــت حتلــم دائمــاً بــأن تأتــي ركضــا 
إلــى قبــر ســهى لتحتضنــه، بعدمــا حرمهــا االحتــالل 
ــيرات  ــن األس ــد م ــى أن العدي ــيرة إل ــا، مش ــن وداعه م
واألســرى يعيشــون ظروفــا غايــة فــي الصعوبــة 

ــان. ــف القضب ــم خل ــم وه ــدان أحبته لفق

وأكــدت أن األســرى هــم بشــر، والفلســطيني هــو 
معنــى  يعــرف  ال  الــذي  االحتــالل  ولكــن  انســان، 
اإلنســانية ال يــدرك بالفعــل ان لديهــم مشــاعر وحــب 

ــة. ــوق للحري ــان وت لألوط

وأشــارت إلــى أن األســرى حــني يفقــدون األحبــة ال 
يفقــدون األمــل بحريتهــم وحريــة الشــعب وفلســطني 
ــتعمار  ــتعباد واس ــم واالس ــوى الظل ــن ق ــرر م والتح

125  جريدة األيام

القــوى املهيمنــة التــي تقتــل انســانية الشــعوب 
وتالحقهــا.

وبينــت أن األســرى الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن 
ــك  ــام بذل ــرروا القي ــابيع، ق ــل أس ــوع« قب ــجن »جلب س
ــن  ــم، وم ــوا أهاليه ــي يحتضن ــة، ولك ــل احلري ــن أج م
ــر فلســطني، وهــذا  ــروا شــمس وزيتــون وصب أجــل ان ي

ــذي ال يعــرف اإلنســانية. يؤكــد إجــرام االحتــالل ال

وتابعــت: »مــا ســاعدني علــى جتاوز هــذه احملنــة الصعبة 
هــي دفء األســيرات مــن حولــي، ودفء الشــعب، فــكل 
الزنازيــن  واخترقــت  وصلتنــي  واملشــاعر  الكلمــات 
ــا ال  ــو م ــدفء ه ــا ال ــي. ورمب ــباك زنزانت ــوار وش واألس
ــة”. ــي زنزان ــازه ف ــه واحتج ــالل اعتقال ــتطيع االحت يس

وكشــفت جــرار انهــا التقطــت خلســة وروداً مــن 
جبــل الكرمــل، خــالل توجههــا مــن الســجن للعيــادة 
ــي  ــا ف ــت بتجفيفه ــني، وقام ــارة احملام ــة او لزي الطبي
زنزانتهــا بســجن »الدامــون«، لتضعهــا علــى قبــر 

ــة. ــا الراحل ابنته

ووجهــت األســيرة احملــررة كلمــات البنتهــا ســهى قالــت 
فيهــا: »خرجــت للحريــة وانــا متأكــدة أنــك فرحــة اآلن، 
وطبعــا انــا مشــتاقة جــدا لــك، حيــث احتضنتــك آخــر 
مــرة ليلــة اعتقالــي قبــل عامــني. هــي مشــاعر صعبــة 

ألنهــا مرتبطــة بالفقــدان”.

وشــكرت تلفزيــون فلســطني الذي بــادر بنقــل مراســم 
ــر  ــا عب ــن وداعه ــن م ــا، لتتمك ــن ابنته ــييع ودف تش
ــون”. ــجن الدام ــي »س ــيرات ف ــي األس ــي وباق ــة ه الشاش

ــى  ــرة ليل ــظ رام اهلل والبي ــت محاف ــا، قال ــن جانبه م
غنــام، إن عشــرات احلضــور وقفــوا فــي ذات املوقــف مــن 
ذي قبــل حــني مــواراة جثمــان الراحلــة ســهى جــرار، في 
غيــاب خالــدة جســدياً، ولكــن روحهــا كانــت حاضــرة.

ــاً  ــرار علم ــدة ج ــررة خال ــيرة احمل ــام األس ــلمت غن وس
لــف بــه جثمــان ســهى قبــل مواراتهــا الثــرى، وقالــت: 
القــدس  فــي  يرفــرف  العلــم  هــذا  اهلل  شــاء  »إن 
علــى مســاجدها وكنائســها وأســوارها، بجهــودك 
وصمــودك وصمــود األســيرات واألســرى وأبنــاء شــعبنا 

الفلســطيني”.

وأضافــت أن زوال االحتــالل ضــرورة ملحــة، حتــى يتوقف 
ــعب  ــاء الش ــاد أبن ــن أجس ــازف م ــاء الن ــالل الدم ش

ــان. ــف القضب ــم خل ــن ه ــار م ــطيني وأعم الفلس

ــارس،  ــدورة ف ــير ق ــادي األس ــس ن ــال رئي ــه، ق ــن جهت م
إن الشــعب الفلســطيني يســتقبل اليــوم ايقونــة 
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ــدة جــرار وهــي تعــود مرفوعــة  النضــال والكفــاح خال
ــدم. ــال املتق ــدان النض ــن مي ــرأس م ال

وأكــد أن خالــدة لــم تكــن لتناضــل لــوال كانــت حتــس 
ــم  ــكل هــذا الظل ــذي تعــرض ل ــن وشــعبها، ال باآلخري

مــن االحتــالل.126

ــي  ــن تثن ــة ل ــالل اليومي ــم االحت ــح«: جرائ ــوري فت ”ث
شــعبنا ولــن تكســر إرادة املقاومــة والصمــود

ــي  ــة الت ــح«، إن اجلرمي ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــال اجملل ق
ــوم  ــر الي ــرائيلي، فج ــالل االس ــوات االحت ــا ق ارتكبته
األحــد، ومسلســل اجلرائــم اليوميــة لــن تثنــي شــعبنا 
ــن  ــرار، ول ــود واإلص ــة والصم ــر إرادة املقاوم ــن تكس ول
يهنــأ االحتــالل بالهــدوء واألمــن واالســتقرار طاملــا بقــي 

جاثمــا علــى صــدور شــعبنا.

ــة  ــه، »ان حكوم ــان ل ــي بي ــوري ف ــس الث ــاف اجملل وأض
اإلرهــاب والكراهيــة احلاكمــة فــي دولــة االحتــالل تؤكد 
ــة،  ــات مــن القتل ــم أجمــع أنهــا حكومــة عصاب للعال
بعدمــا ارتكبــت هــذه العصابــات جرميــة جديــده تضاف 
ــدام  ــعبنا بإع ــاء ش ــق أبن ــة بح ــا اليومي ــى جرائمه إل
ــة  ــات عدواني ــي اقتحام ــارد ف ــدم ب ــال ب ــة أبط خمس
لقريــة برقــني مبحافظــة جنــني الشــهداء، وقريــة بيــت 
عنــان شــمال القــدس، واختطفــت أربعــة مــن جثامــني 

ــهداء”. الش

وتابــع البيــان: »إن اجمللــس الثــوري حلركــة »فتــح« وهــو 
ــهداء،  ــالت الش ــعبنا وعائ ــاء ش ــة ألبن ــدم بالتعزي يتق
بشــهداء هــذا الفجــر الدامــي، ليتوجــه ألبنــاء حركتنــا 
وشــعبنا بااللتفــاف بامليــدان حــول أبنــاء شــعبنا 
والتصــدي لــكل محــاوالت هــذه العصابــات املســعورة 
املتعطشــة لدمنــا مــن جيــش االحتــالل ومســتعمريه 

ــة”. ــع املقاوم ــي كل مواق ف

ودعــا اجمللــس الثــوري، كافــة فصائــل العمــل الوطنــي 
وقــوى اجملتمــع املدنــي إلــى تعزيــز روح الوحــدة الوطنيــة 
ــا  ــة عنوانه ــام مرحل ــا أم ــث إنن ــي، حي ــل الوطن والفع
ــالل  ــر االحت ــر عم ــعبية لتقصي ــة الش ــز املقاوم تعزي
حتــى رحيلــه عــن أرضنــا وقيــام دولتنــا الفلســطينية 

ــريف. ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته املس

دولــة  فــي  احلاكمــة  العصابــات  وحمــل حكومــة 
االحتــالل وأعوانــه املســؤولية الكاملــة عــن هــذه 
ــرج  ــؤولية تدح ــا، ومس ــي يرتكبه ــم الت ــة واجلرائ اجلرمي
األمــور علــى األرض أمــام هــذا العــدوان املســتمر علــى 

شــعبنا.127
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”االقتصــاد الوطنــي« توقــع اتفاقيــات توســيع شــبكة 
مراكــز دعــم االبتــكار مــع عــدد مــن املؤسســات

ــوم  ــيلي، الي ــد عس ــي خال ــاد الوطن ــر االقتص ــع وزي وق
األحــد، اتفاقيــة توســيع شــبكة مراكــز دعــم االبتــكار 
ــل،  ــة خضــوري، واخللي ــي فلســطني التقني مــع جامعت

ــبات. ــة احلاس وجمعي

ــة  ــع، أن تنمي ــم التوقي ــالل مراس ــيلي، خ ــد عس وأك
ــن  ــام باملبتكري ــة واالهتم ــر الرعاي ــكار وتوفي روح االبت
الفلســطينيني، يعــد ركيــزة أساســية مــن ركائــز دعــم 
التنميــة االقتصاديــة، الفتــا إلــى أهميــة تأســيس 
ــا  ــل التكنولوجي ــكار ونق ــم االبت ــز دع ــبكة مراك ش
التــي تُشــكّل جــزءا مــن اســتراتيجية تعزيــز االبتــكار 

ــادة. والري

وأشــار إلــى اجلهــود التــي تقودهــا الــوزارة فــي مجــال 
ــيما  ــال، ال س ــة األعم ــبة ملمارس ــة مناس ــر بيئ توفي
ــة  ــة الناظم ــة القانوني ــالح البيئ ــة بإص ــك املتعلق تل
ــور  ــي ط ــو ف ــذي ه ــركات ال ــون الش ــتثمار، كقان لالس
ــذي  ــة ال ــة الصناعي ــوق امللكي ــون حق ــة، وقان املصادق

ــداده. ــى إع ــوزارة عل ــف ال تعك

مــن جانبهــم، أشــاد رؤســاء وممثلــو املؤسســات الثــالث، 
ــكار  ــم االبت ــي دع ــوزارة ف ــا ال ــوم به ــي تق ــود الت باجله
ــى  ــول عل ــرص احلص ــني ف ــا وحتس ــل التكنولوجي ونق
ــة  ــني نوعي ــة، وحتس ــة والتكنولوجي ــات العلمي األدبي
األنشــطة املتعلقــة ببــراءات االختــراع احملليــة والتكامل 

ــي. ــي والصناع ــني األكادمي ــني القطاع ب

يذكــر أنــه وبانضمــام ثــالث مؤسســات اليــوم، يصبــح 
فــي فلســطني 14 مركــزا لدعــم االبتــكار موزعــة 
علــى محافظــات الوطــن وجامعاتــه لتحقيــق مصالــح 

ــني.128 ــني والريادي ــدة اخملترع لفائ

ــالل  ــا االحت ــي ينفذه ــة الت ــات اإلجرامي ــارس: العملي ف
ــه ــد منظــم ومخطــط ل ــي ضمــن تصعي تأت

ــد رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس، أن العمليــات  أكّ
اإلجراميــة التــي ينّفذهــا جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
ــم  ــد منّظ ــن تصعي ــري ضم ــة، جت ــة الغربي ــي الّضف ف
ــوة  ــأن ق ــالل ب ــع إدراك االحت ــى وق ــه؛ وعل ــط ل ومخط

ــآكل. ــدى اجليــش تت ــردع ل ال

ــل االحتــالل خلمســة  ــى قت ــا عل ــارس تعقيب وأضــاف ف
فلســطينيني مــن القــدس وجنــني، بينهــم أســرى 
ــنّها؛ ان  ــي يش ــال الت ــات االعتق ــالل عملي ــررون خ مح
ــة  ــة حكوم ــن خّط ــزء م ــو ج ــا ه ــد إمن ــذا الّتصعي ه

128  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

674

 المجلد التاسع والعشرين

ــدس،  ــة والق ــي الّضف ــيطرة ف ــكام الس ــالل إلح االحت
كمــا يأتــي متناغًمــا مــع سياســات احلكومــة املتمثّلــة 
باالعتــداء علــى املقّدســات وحتديــًدا املســجد األقصــى 
وبنــاء  األرض  واالســتيالء علــى  اإلبراهيمــي  واحلــرم 
إاّل حــرب  املســتوطنات عليهــا، ومــا هــذه األمــور 
ــادرون  ــطيني يب ــعبنا الفلس ــى ش ــّن عل ــة تش حقيقي

ــارد. ــدم ب ــي وب ــل امليدان ــى القت ــا إل فيه

فــي ظــل  تأتــي  اجلرميــة  أن هــذه  فــارس  وأوضــح 
ــس وزراء  ــيما أن رئي ــي، ال س ــع الّدول ــتخفاف باجملتم اس
ــام  ــًدا أم ــة غ ــيلقي كلم ــت س ــي بيني ــالل نفتال االحت
ــدورة الـــ76. ــي ال ــدة ف ــألمم املتح ــة ل ــة العام اجلمعي

ــى  ــأ إل ــرائيلي تلج ــالل اإلس ــلطات االحت ــنّي أن س وب
انتهــاج سياســات وإجــراءات خــالل عمليــات االعتقــال 
منهــا سياســة اســتخدام القــوة املفرطــة أثنــاء 
ــون، وبصــورة  االعتقــال واإلعدامــات خــارج نطــاق القان
ــات  ــن اجله ــل م ــاء كام ــة، وبغط ــوائية وجماعي عش
السياســية والقضائيــة واألمنيــة فــي دولــة االحتــالل، 
إضافــة إلــى انتهــاج سياســة العقــاب اجلماعــي، وهــو 
ــو  ــران، وه ــد زه ــهيد أحم ــة الش ــع عائل ــدث م ــا ح م
أحــد شــهداء اليــوم، والــذي كانــت ســلطات االحتــالل 
ــن  ــه م ــراد عائلت ــن أف ــرة م ــن عش ــر م ــت أكث اعتقل

ــة.129 ــام املاضي ــالل األي ــه خ ــم زوجت بينه

مئــات املســتوطنني يقتحمــون احلــرم اإلبراهيمــي فــي 
اخلليــل

اقتحــم مئــات املســتوطنني، اليــوم األحــد، احلــرم 
اإلبراهيمــي الشــريف، فــي مدينــة اخلليــل.

ــو  ــي أب ــيخ حفظ ــي الش ــرم اإلبراهيم ــر احل ــاد مدي وأف
ســنينة لـ«وفــا«، بــأن أعــدادا غيــر مســبوقة مــن 
ــاعات  ــذ س ــرم من ــاحات احل ــوا س ــتوطنني اقتحم املس
بحجــة  تلموديــة،  وأدوا طقوســا  الباكــر،  الصبــاح 

ــودي. ــرش« اليه ــد الع ــال بـ«عي االحتف

ــا  ــرائيلي إجراءاته ــالل اإلس ــوات االحت ــددت ق ــا ش كم
ــني  ــي، لتأم ــرم اإلبراهيم ــط احل ــي محي ــكرية ف العس
ــكرية  ــز العس ــت احلواج ــتوطنني، ونصب ــام املس اقتح
علــى املفــارق واملداخــل املؤديــة للحــرم، وأعاقــت حركــة 

ــه.130 ــم إلي ــني ووصوله املواطن

اعتقــاالت  االحتــال:  انتهــاكات  تواصــل 
للمســتوطنن واعتــداءات 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
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ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــبت، عدوانه ــوم الس الي
ــه. وممتلكات

ــي  ــه ف ــداء علي ــب االعت ــابا عق ــل ش ــالل يعتق االحت
ــل اخللي

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
الســبت، شــابا عقــب االعتــداء عليــه وعلــى مواطنــني 
آخريــن بالضــرب، بعــد رشــق مســتوطنني منــازل 
املواطنــني باحلجــارة مبنطقــة جبــل جالــس شــرق 

ــل. ــة اخللي مدين

وأفــاد مراســلنا، بــأن مســتوطني البــؤرة االســتيطانية 
»حفــات جــال« رشــقوا منــازل املواطنــني باحلجــارة فــي 

منطقــة جبــل جالــس وتعــود لعائلــة التميمــي.

وأضــاف أن قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة، واعتــدت 
علــى عــدد مــن املواطنــني بالضــرب عــرف منهم املســن 
راشــد حامــد الــزرو التميمــي )63 عامــا(، وحامــد وفــرج 
شــاكر الــزرو التميمــي، وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل 
اعتقلــت املواطــن فــرج التميمــي، عقــب االعتــداء 

عليــه.

االحتال يعتقل 3 مواطنن شمال رام اهلل

اعتقلــت قــوات االحتــالل مــن محافظــة رام اهلل، 3 
ــوات  ــأن ق ــا، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص ــني وأف مواطن
ــي )20 عامــا(  االحتــالل اعتقلــت محمــد عمــر البرغوث
مــن بلــدة كوبــر، ومحمــد الشــني مــن مخيــم اجللــزون، 
وموســى شــريتح )29 عامــا( مــن املزرعــة الغربيــة، بعــد 

ــازل ذويهــم، وفتشــتها. أن داهمــت من

ــي  ــة« ف ــن الهوي ــون »ع ــتوطنون يقتحم مس
ــم ــت حل ــرب بي ــان غ ــة حوس قري

اقتحــم مســتوطنون، منطقــة عــني الهويــة فــي قريــة 
ــة  ــادر أمني ــادت مص ــم، وأف ــت حل ــرب بي ــان، غ حوس
ملراســلنا، بــأن املســتوطنني يقتحمــون املنطقة بشــكل 
ــاه، ويقومــون  ــث يوجــد فيهــا عــني للمي مســتمر، حي
بزراعتهــا بأنــواع مختلفــة مــن األشــتال، بهــداف 

ــتيطان. ــح االس ــا لصال ــتيالء عليه االس

االحتــالل يغلــق حاجــز شــوفة العســكري جنــوب 
طولكــرم

كمــا أغلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، حاجــز 
شــوفة العســكري املقــام علــى مدخــل القريــة، جنــوب 
ــر  ــرور، وذك ــن امل ــات م ــت املركب ــرم، ومنع ــرق طولك ش
ــت  ــالل اغلق ــوات االحت ــلتنا، أن ق ــان ملراس ــهود عي ش
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ــة  ــكان احملافظ ــن س ــني م ــام حركــة املواطن احلاجــز أم
ومــن أراضــي الـــ 1948، ومنعتهــم مــن العبــور وســط 
إطــالق قنابــل الصــوت مــا تســبب بحــدوث أزمــة 

ــكان.131 بامل

االثنن 2021/9/27 

أفرجــت ســلطات االحتــالل امس، عــن النائبة الســابقة 
ــي  ــي ف ــب السياس ــو املكت ــريعي وعض ــس التش باجملل
اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني، خالــد جــراد مــن 
ســجن الدامــوان اإلســرائيلي بعــد قضــاء محكوميتها 
البالغــة عامــني، وقــد توفيــت خاللهــا كرميتهــا ســهى 

جــرار ولــم يســمح االحتــالل لهــا بتوديعهــا.

ــز  ــى حاج ــرار عل ــة ج ــررة القيادي ــراح احمل ــق س وأطل
ســالم غــرب جنــني، وانتقلــت ملدينــة رام اهلل، وكان فــي 
اســتقبالها زوجهــا األســير احملرر غســان جــرار وعائلتها 
واألصدقــاء وكــوادر وقيــادات اجلبهــة الشــعبية والقــوى 

واألطــر النســوية.

ــذه  ــة ه ــاعر احلري ــرار »مش ــت ج ــاعرها، قال ــن مش وع
ــل  ــي ظ ــة ف ــات صعب ــاعر وحلظ ــة ومش ــرة منقوص امل
مختلطــة،  فمشــاعري  ســهى،  البنتــي  فقدانــي 
ــد  ــا يفق ــة عندم ــدها صعوب ــب، وأش ــدان صع الفق
األســير أحــد اقاربــه وهــو فــي األســر«. وأضافــت 
ــدي،  »عندمــا كنــت فــي االعتقــال املاضــي فقــدت وال
وفــي االعتقــال احلالــي فجعــت بفقــدان ابنتــي ســهى، 
ــذا  ــت، وه ــوال الوق ــي ط ــت ترافقن ــا كان ــن روحه لك
ــي  ــت ه ــيء، وح ــض الش ــكة بع ــي متماس ــا جعلن م
ــت ترافقنــي مــن ســجن الدامــون لهــذه  نفســها كان

ــر«.132 ــا أكث ــا فيه ــي افتقده ــة الت اللحظ

مصــادر إســرائيلية: ال تقــدم علــى صفقــة 
تبــادل األســرى

لصحيفــة  إســرائيلية  سياســية  مصــادر  قالــت 
ــول  ــاس ح ــرته حم ــا نش ــى م ــاً عل ــف« تعقيب »معاري
ــرى  ــادل أس ــة تب ــات صفق ــي مفاوض ــدم ف ــود تق وج
ومفقوديــن مــع إســرائيل: »ال يوجــد أي تقــدم فــي 
قضيــة األســرى واملفقوديــن، ومحاولــة إيجــاد انطبــاع 
غيــر واقعــي يشــكل اســفيناً تدقــه حمــاس العتبــارات 

ــا«. ــة به ــة خاص داخلي

وحســب الصحيفــة، جــاءت أقــوال هــذه املصــادر فــي 
أعقــاب سلســلة تصريحــات حلمــاس حــول هــذه 
القضيــة فــي األيــام األخيــرة. منهــا قــول موســى أبــو 

131  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

132  جريدة القدس

ــة  ــارج لصحيف ــي اخل ــاس ف ــس حم ــب رئي ــرزوق نائ م
ــى  ــة عل ــاك تطــورات إيجابي ــأن هن ــد« ب ــي اجلدي »العرب
صفقــة تبــادل األســرى بــني املنظمــة وإســرائيل، 
وقــول مصــدر فــي املنظمــة الوكالــة أنبــاء »األنضــول« 
التركيــة أن حمــاس جتــري اتصــاالت مــع مصــر بهــدف 
عقــد صفقــة تبــادل، وأنهــا قدمــت للقاهــرة اتفاقيــة 
إطــار لعقــد الصفقة، وأن حمــاس معنية باســتكمالها 
بأقــرب وقــت ممكــن، لكــن لــم يتــم تلقــي الــرد 

ــى اآلن.133 ــك حت ــى ذل ــرائيلي عل اإلس

ــه  ــاس بخطاب ــذار عب ــزم جتاهــل إن بينيــت يعت
ــدة ــي األمم املتح ف

نفتالــي  اإلســرائيلية،  احلكومــة  رئيــس  عقــب 
ــس  ــى خطــاب الرئي ــرة عل ــر مباش ــورة غي ــت، بص بيني
الفلســطيني، محمــود عبــاس، أمــام اجلمعيــة العامــة 
لــألمم املتحــدة، الــذي قــال فيــه إن أمــام إســرائيل ســنة 
ــام 1967، أو أن  ــة ع ــي احملتل ــن األراض ــحب م ــي تنس ك
احملكمــة  إلــى  الفلســطينية ســتتوجه  الســلطة 

ــة. ــة الدولي اجلنائي

وقــال بينيــت، الليلــة قبــل املاضيــة قبيــل ســفره إلــى 
ــة العامــة: »ال نعــرف  ــورك إللقــاء خطــاب اجلمعي نيوي
أنفســنا وفقــاً ألطــراف أخــرى، ليــس وفقــاً إليــران وليس 
ــزوا  ــأن يرك ــم ب ــح قادته ــطينيني، وأنص ــاً للفلس وفق
علــى مواطنيهــم وعلــى حتســني ظــروف حياتهــم، وأن 

يكفــوا عــن الهــوس بدولــة إســرائيل«. 

وأضــاف بينيــت أن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة هــي 
ــراً أن انتهــز الفرصــة  ــي هــام ويســرني كثي ــر دول »منب
ــوت  ــرائيل، ص ــوت إس ــال ص ــي إليص ــت ل ــي اتيح الت
ــة  ــذه فرص ــم، وه ــر امله ــذا املنب ــى ه ــرائيليني، إل اإلس
لســرد روايتنــا عــن مكانــة إســرائيل فــي املنطقــة وعن 

ــم«. ــا للعال ــن عطائن ــة وع ــرائيلية اخلاص ــروح اإلس ال

ــوت  ــة »يديع ــي صحيف ــي ف ــل السياس ــب احملل وحس
أحرونــوا« ناحــوم برنبــاع، أمــس األحــد، فــإن »القضيــة 
ــاً ضئيــال فــي اخلطــاب«  الفلســطينية ســتحتل مكان
ــه  ــة العامــة، وأن ــذي ســيلقيه بينيــت أمــام اجلمعي ال
ــذاره،  ــول إن ــازن ح ــو م ــع أب ــراك م ــي ع ــل ف ــن يدخ »ل
ومعظــم خطابــه ســيتمحور حــول إســرائيل، إجنازاتها، 
ــة  ــي مكافح ــا ف ــم منه ــم أن يتعل ــن للعال ــا ميك وم

ــادي«.134  ــي االقتص ــوم وف ــي العل ــا، ف كورون

133  جريدة القدس

134  جريدة القدس
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استشــهاد خمســة شــبان برصــاص االحتــال 
فــي بــّدو وبرقــن

ــني  ــن منفصل ــي اعتداءي استشــهد خمســة شــبان ف
لقــوات االحتــالل فــي كل مــن بــدو شــمال غربــي 
ــس. ــني، أم ــي جن ــوب غرب ــني جن ــدة برق ــدس، وبل الق

ــدوان )26  ــم ب ــا إبراهي ــبان: زكري ــهد الش ــد استش فق
عامــاً(، ومحمــود مصطفــى حميــدان )27 عامــاً(، وأحمد 
موســى زهــران )35 عامــاً(، وجميعهــم مــن بلــدة بــدو، 
خــالل عمليــة عســكرية نفذتهــا قــوات االحتــالل، 
ــن  ــرب م ــني بالق ــة الع ــة خل ــي منطق ــس، ف ــر أم فج

بلــدة بيــت عنــان اجملــاورة.

ــزت  ــالل احتج ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــة  ــحب قراب ــل أن تنس ــة، قب ــهداء الثالث ــني الش جثمان
ــوا  ــذي كان ــكان ال ــن امل ــاً م ــابعة صباح ــاعة الس الس
ــة  ــة جبلي ــن منطق ــارة ع ــو عب ــه، وه ــدون في يتواج

ــرة. وع

االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  ذاتهــا  املصــادر  ولفتــت 
اســتهدفت منــزال زراعًيــا يقــع علــى أطــراف بلــدة بيــت 

ــه. ــف باجتاه ــار والقذائ ــت الن ــان، وأطلق عن

وبينــت أن دوي انفجــار ضخــم ســمع فــي محيــط 
ــة،  ــبان الثالث ــهاد الش ــهدت استش ــي ش ــة الت املنطق
الذيــن ادعــت ســلطات االحتــالل أنهــم ينتمــون حلركــة 

ــاس. حم

وذكــرت املواطنــة أمينــة زهــران، والــدة الشــهيد زهــران، 
أن ابنهــا وهــو أســير محــرر قضــى نحــو ســتة أعــوام 
فــي ســجون االحتــالل، كان مطــاردًا منــذ فتــرة، الفتــة 
ــن  ــو 10 م ــال نح ــالل باعتق ــوات االحت ــام ق ــى قي إل
ــه  ــا حلمل ــعى منه ــي مس ــرًا ف ــهيد مؤخ ــاء الش أقرب

ــه. ــليم نفس ــى تس عل

ــام  ــى اقتح ــدت إل ــالل عم ــوات االحت ــت أن ق وأوضح
منــزل العائلــة علــى مــدار األســابيع الثالثــة املاضيــة، 

ــهيد. ــل الش ــدت بقت وتوع

والشــهيد أحمــد زهــران شــقيق الشــهيد زهــران زهران، 
أحــد منفــذي عمليــة خطــف اجلنــدي اإلســرائيلي 
ناحشــون فاكســمان فــي العــام 1994، التــي نفذتهــا 
ــت  ــام، وانته ــن القس ــز الدي ــب ع ــن كتائ ــة م مجموع
مبقتــل فاكســمان وضابــط إســرائيلي وثالثــة مــن 

ــه. خاطفي

ــا  ــى أن ابنه ــت إل ــدوان، فلفت ــهيد ب ــدة الش ــا وال أم
قضــى أربعــة أعــوام فــي ســجون االحتــالل مبينــة أن 

لديــه طفــال رضيًعــا عمــره تســعة أشــهر، بينمــا يبلــغ 
عمــر ابنتــه البكــر عامــاً ونصــف العــام.

ــزل  ــى املن ــا إل ــودة زكري ــدم ع ــن ع ــا م ــت: تفاجأن وقال
الليلــة املاضيــة )قبــل املاضيــة(، ثــم جــاءت أنبــاء تفيــد 

ــه استشــهد.135 بإصابتــه، قبــل أن يتبــني أن

“اخلارجيــة« حتــذر مــن مخاطــر إضاعــة فرصــة 
ــى  ــس عل ــا الرئي ــي وفره ــرة الت ــام األخي الس

ــن ــلم الدولي األمــن والس

ــات  ــني، احلكوم ــؤون املغترب ــة وش ــت وزارة اخلارجي حمل
اإلســرائيلية املتعاقبــة املســؤولية كاملــة عــن تخريــب 
ــن  ــة ع ــة احلالي ــات، واحلكوم ــكال املفاوض ــع أش جمي
اخفاقهــا املقصــود فــي اســتغالل فرصــة الســالم 
الذهبيــة التــي وفرهــا خطــاب الرئيــس محمــود عبــاس، 

ــألمم املتحــدة. ــة العامــة ل أمــام اجلمعي

وقالــت »اخلارجيــة« فــي بيان صــادر عنهــا اليــوم االثنني، 
»إن علــى اجملتمــع الدولــي أال يكــون جــزءا مــن اللعبــة 
ــالم،  ــة الس ــة فرص ــى اضاع ــة ال ــرائيلية الهادف االس
واملطلــوب أن يتحمــل مســؤولياته القانونيــة واالخالقية 
جتــاه معانــاة شــعبنا، ويتخــذ مــا يلــزم مــن االجــراءات 
والتدابيــر العمليــة لتنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة، 
ــتيطانها  ــا واس ــاء احتالله ــى انه ــرائيل عل ــار اس واجب
ــى  ــوات األوان، وعل ــل ف ــطني قب ــة فلس ــن أرض دول م
اجملتمــع الدولــي أيضــا أن يــدرك أن تفريطــه بهــذه 
الفرصــة يعنــي اصــراره علــى التخلــي عــن مســؤولياته 
ــاظ  ــي احلف ــة ف ــن مصداقي ــه م ــى ل ــا تبق ــدان م وفق

ــى االمــن والســلم الدوليــني”. عل

ــاب  ــى خط ــرائيلية عل ــل االس ــت ان »ردود الفع وأضاف
ــألمم  ــدورة الـــ76 ل ــام ال ــاس أم ــود عب ــس محم الرئي
ــالم  ــريك الس ــاب ش ــد غي ــن جدي ــدت م ــدة أك املتح
اإلســرائيلي، ولــم ترتــق بــأي حــال مــن األحوال ملســتوى 
ــق  ــي صنعهــا الرئيــس لتحقي ــة الت الفرصــة التاريخي
الســالم وفقــا للمرجعيــات الدوليــة وعلــى اســاس حل 
الدولتــني، وهــو مــا كان واضحــا مــن خــالل التصريحــات 
ــي  ــؤول ف ــن مس ــر م ــن أكث ــدرت ع ــي ص ــف الت واملواق

ــرائيلية. ــة اإلس احلكوم

وأشــارت اخلارجيــة الــى »املواقــف اإلســرائيلية املعاديــة 
للســالم التــي حاولــت بشــكل متعمــد التقليــل مــن 
شــأن وأهميــة اخلطــاب عبــر التعامــل معــه بطريقــة 
ــى  ــاء عل ــه بن ــم علي ــارة، أو احلك ــة ت ــة وانتقائي جتزيئي
أيديولوجيــة ظالميــة ومواقــف مســبقة متعنتــة، 
رافضــة أيــة عمليــة سياســية كمــا جــاء علــى لســان 

135  جريدة األيام
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ــر  ــي اكث ــت ف ــي بيني ــرائيلي نفتال ــوزراء االس ــس ال رئي
مــن مناســبة، حيــث عبــرت هــذه املواقــف االســرائيلية 
املســار  لتغييــب  بائســة  محــاوالت  عــن  أيضــا 
ــع  ــت ذرائ ــكال وحت ــن األش ــكل م ــأي ش ــي ب السياس
وحجــج واهيــة، واســتبداله بطروحــات مجتــزأة تصــل 
فــي أحســن أحوالهــا الــى مشــروع الدولــة ذات احلــدود 
املؤقتــة بهــدف تكريــس االحتــالل وتعميــق االســتيطان 
ونظــام الفصــل العنصــري وابتــالع مــا تبقــى مــن أرض 
ــتمرا  ــا مس ــت هروب ــة، وعكس ــة احملتل ــة الغربي الضف
واملفاوضــات  الســالم  عمليــة  اســتحقاقات  مــن 
ــطيني وفقــا  ــب الفلس ــة مــع اجلان املباشــرة واحلقيقي

ــا”. ــة وقراراته ــرعية الدولي للش

وشــددت اخلارجيــة علــى أنهــا ســتتابع على املســتويات 
ــة مــع خطــاب  ــة ردود األفعــال والتفاعــالت الدولي كاف
ــادرة  ــاح املب ــن اجن ــا يضم ــاس مب ــود عب ــس محم الرئي
ــدده  ــذي ح ــي ال ــقف الزمن ــن الس ــطينية ضم الفلس
اخلطــاب، مبــا فــي ذلــك مطالبــة اجملتمــع الدولــي 
املســؤولية  االســرائيلي  اجلانــب  بتحميــل  والــدول 
الكاملــة واملباشــرة ليــس فقــط عــن نتائــج انتهاكاتــه 
وجرائمــه امليدانيــة بحــق الشــعب الفلســطيني، وامنــا 
أيضــا عــن تداعيــات اضاعــة هــذه الفرصــة احلقيقيــة 

ــني. ــل الدولت ــدأ ح ــق مب ــالم وتطبي ــة الس لصناع

وقالــت إن ردود الفعــل االســرائيلية جتــاه خطــاب الرئيس 
ــالم  ــة للس ــة، ومعادي ــة، ومأزوم ــل مرتبك ــي ردود فع ه
الواضــح  التوجــه االســرائيلي  وتنــدرج فــي إطــار 
ــد مــن  ــب املزي ــه لكس ــراع وادارت ــة أمــد الص إلطال
الوقــت الســتكمال تقويــض أيــة فرصــة إلقامــة دولــة 
ــا  ــيادة بعاصمته ــاة وذات س ــة للحي ــطينية قابل فلس

ــرقية. ــدس الش الق

واعتبــرت أن صمــت اجملتمــع الدولي أو تعايشــه مــع ردود 
ــؤا  ــا تواط ــي نظرن ــر ف ــك يعتب ــرائيلية تل ــل اإلس الفع
دوليــا مــع االحتــالل يتحمــل مســؤولياته بشــكل 
الكبــرى  والــدول  الدولــي  األمــن  مباشــر مجلــس 

ــة.136 ــة الدولي والرباعي

عمــرو: »حمــاس« ســرقت أموال الشــعب الفلســطيني 
وســنطالب باســتردادها وفــق القانون

ــس  ــح« يون ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــو اجملل ــال عض ق
ــل  ــة وال حتم ــدة خاص ــاس« أجن ــة »حم ــرو، إن حلرك عم

ــة. ــؤولية وطني مس

»موطنــي«  إلذاعــة  حديــث  فــي  عمــرو  وأضــاف 
وفضائيــة »عــودة«، ان األمــوال التــي صادرتهــا احلكومــة 

ش وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا  136

الســودانية، تؤكــد أن »حمــاس« جمعــت هــذه األمــوال 
ــا،  ــتحوذت عليه ــطيني واس ــعب الفلس ــم الش باس
مؤكــدا أنــه ســتتم املطالبــة بهــا لتعــود خلزينــة دولــة 
فلســطني وفــق القانــون، متمنيــا علــى احلكومــة 
ــا  ــطني ألنه ــة فلس ــوال خلزين ــذه االم ــودانية رد ه الس

ــطيني. ــعب الفلس ــق للش ح

ووضــع حــد  بالتوقــف  وطالــب حركــة »حمــاس« 
للمهزلــة وتنضــم إلى منظمــة التحرير الفلســطينية، 

ــطيني.137 ــعب الفلس ــع للش ــت اجلام البي

ــام  ــن الطع ــن ع ــرى املضرب ــدد األس ــاع ع ارتف
ــى ســبعة إل

ارتفــع عــدد األســرى املضربــني عــن الطعام في ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي إلــى ســبعة، رفضــا العتقالهــم 
اإلداري، بعــد انضمــام األســير حســن شــوكة املضــرب 

منــذ ثمانيــة أيــام.

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان صحفــي، اليــوم اإلثنني، 
ــمة  ــداد القواس ــفوس، ومق ــد الفس ــيرين كاي أن األس
يواصــالن إضرابهمــا عــن الطعــام ألكثــر مــن شــهرين، 
ــا  ــورة يوًم ــزداد خط ــة ت ــا صحي ــان ظروًف ــث يواجه حي

بعــد يــوم.

ــذ 50  ــه من ــرج إضراب ــالء األع ــير ع ــل األس ــا يواص كم
يومــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 42 يومــا، ورايق بشــارات 

منــذ 37 يومــا، وشــادي أبــو عكــر منــذ 34 يومــا.

ولفــت نــادي األســير إلــى أّن االحتــالل مــاٍض فــي 
تعنتــه ورفضــه االســتجابة ملطلبهــم املتمثــل بإنهــاء 
اعتقالهــم اإلدارّي، فــي محاولــة إليصــال األســرى 
املضربــني إلــى مرحلــة صحيــة صعبــة وخطيــرة، 
ــا  ــة الحًق ــة مزمن ــاكل صحي ــي مش ــم ف ــبب له تتس

يصعــب مواجهتهــا.

وأضــاف أّن القواســمة يقبــع فــي مستشــفى »كابالن« 
اإلســرائيلي، فيمــا يقبــع كل مــن: الفســفوس واألعرج، 
ــة،  ــادة الرمل ــجن »عي ــي س ــارات ف ــواش، وبش ــو ه وأب
ــن  ــي زنازي ــر ف ــو عك ــادي اب ــير ش ــع األس ــا يقب فيم

ــك األســير حســن شــوكة. ــر«، كذل ســجن »عوف

وأشــار إلــى أنــه ورغــم محــاوالت االحتــالل فــي كســر 
ــام،  ــن الطع ــراب ع ــني باإلض ــرى اإلداري ــة األس مواجه
ــي  ــاس ف ــار أس ــك كخي ــي ذل ــون ف ــرى ماض إال أّن األس

ــة. ــذه السياس ــة ه مواجه

وفــي الســياق، تواصــل مجموعــة مــن األســرى اإلداريــني 

137  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اســتمرار  علــى  ردًا  االحتــالل،  حملاكــم  مقاطعتهــا 
االحتــالل فــي سياســته التصعيديــة واالســتمرار فــي 

ــال اإلدارّي. ــى االعتق ــم إل ــد منه ــل املزي حتوي

يذكر أّن عدد األسرى اإلداريني بلغ نحو 520 أسيرا.138

مــن  جديــدة  حزمــة  ســنناقش  اشــتية: 
للخليــل ســتقدم  التــي  املشــاريع 

أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، أن مجلــس الــوزراء 
ســيناقش فــي جلســته املنعقــدة فــي مدينــة اخلليــل 
ــي  ــاريع الت ــن املش ــدة م ــة جدي ــني، حزم ــوم اإلثن الي

ــون دوالر. ــى 30 ملي ــل ال ــتقدم للمحافظة، تص س

ــة  ــتهل جلس ــه مبس ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي وق
ــيرا  ــن، مش ــى األم ــة إل ــاد بحاج ــة، إن االقتص احلكوم
إلــى أنــه قــرر خــالل اجتماعــه األخيــر مبــدراء األجهــزة 
األمنيــة فــي اخلليــل، زيــادة عــدد أفــراد األمــن العاملــني 

ــون واألمــن. ــل، مبــا يحفــظ ســيادة القان فــي اخللي

وأكــد اشــتية أن احلكومــة ســتفتتح مستشــفى دورا، 
ــول،  ــي حلح ــاس ف ــود عب ــس محم ــفى الرئي ومستش
ــني فــي احلــرم االبراهيمــي  كمــا ســترفع  عــدد العامل

ــيته. ــة قدس حلماي

وأدان رئيــس الــوزراء اســتمرار االحتــالل باســتهداف 
ــا  ــعبنا وأرضن ــدة ش ــى وح ــدا عل ــعبنا، مؤك ــاء ش أبن

ــالل. ــات االحت ــة مخطط ــي مواجه ف

ــوزراء  ــات احملليــة، قــال رئيــس ال وفــي موضــوع االنتخاب
ــات  ــراء االنتخاب ــاس« إج ــض »حم ــوء رف ــى ض ــه عل إن
فــي قطــاع غــزة، فــإن احلكومــة ســتدرس تأجيــل 
إجرائهــا فــي قطــاع غــزة، إلــى املرحلــة الثانيــة، البقــاء 

ــا.139 ــوار مفتوح ــاب احل ب

ــن  ــودان م ــا الس ــي صادرته ــوال الت ــف: األم ــو يوس أب
ــعبنا ــم ش ــت باس ــاس« جمع »حم

 قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
ــي  ــوال الت ــف، إن األم ــو يوس ــل أب ــطينية واص الفلس
صادرتهــا الســودان مــن حركــة »حمــاس« اإلخوانيــة«، 
ــطينية. ــة الفلس ــعب والقضي ــم الش ــت باس جمع

ــي«  ــة »موطن ــث إلذاع ــي حدي ــف ف ــو يوس ــاف أب وأض
وفضائيــة »عــودة«، أنــه كان األولــى حلمــاس أن تعطــي 
ــن  ــا فــي احملافظــات اجلنوبيــة، الذي هــذه األمــوال ألهلن

ــة. ــة وخانق ــية صعب ــا معيش ــون أوضاع يعيش

138  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

139  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وطنيــة  وحــدة  إلــى  للتوجــه  األوان  آن  أنــه  واكــد 
فلســطينية ملواجهــة االحتــالل وتوجيــه التناقــض 
ــه، مشــددا علــى ضــرورة أن تصــب كل  الرئيســي صوب
ــي  ــي السياس ــد النضال ــار اجله ــي إط ــات ف اإلمكاني

الوطنــي.140

الثاثاء 2021/9/28 

ــي  ــرم اإلبراهيم ــود باحل ــز الصم ــتية: تعزي اش
ــا ــلم أولوياتن ــى س ــي أعل ــة ف ــل القدمي واخللي

ــه  ــالل زيارت ــتية، خ ــد اش ــوزراء د. محم ــس ال ــد رئي أك
وجتولــه فــي باحــات وســاحات وأروقــة احلــرم اإلبراهيمــي 
ــو  ــا ه ــتلبي كل م ــة س ــس، أن احلكوم ــريف، أم الش
مطلــوب لتعزيــز صمــود املواطنــني فــي احلــرم ولبلــدة 
القدميــة مبدينــة اخلليــل، وســتوفر كل مــا هــو مطلــوب 

منهــا فــي هــذا اإلطــار.

وقــال اشــتية: »نحــن موجــودون فــي احلــرم اإلبراهيمــي 
ــذي  ــري ال ــز العنص ــاً للتميي ــاهدنا مناذج ــريف، ش الش
متارســه دولــة االحتــالل مــن خــالل تقســيمها املدينــة 
ــيم  ــوذج للتقس ــرم من ــى H2  وH1 و)أ( و)ب( و)ج(، واحل إل
واحلــرب املمنهجــة علــى املصلــني وعلــى وجودنــا 

ــا«. ــا وتراثن ــا ودينن وتاريخن

ــرم  ــي احل ــود ف ــز الوج ــى تعزي ــنعمل عل ــاف: »س واض
والبلــدة القدميــة ســواء مــن ناحيــة الــكادر البشــري أو 
توفيــر أي احتيــاج مطلــوب مــن احلكومــة يســاهم فــي 

صمــود املواطنــني«.

وتابــع اشــتية »احلــرم اإلبراهيمــي مســجل كجــزء مــن 
التــراث العاملــي لــدى األمم املتحــدة ومنظمة اليونســكو، 
وعليهــم القيــام بدورهــم حلمايــة هــذا التاريــخ الــذي 
ــزء  ــرم ج ــف، احل ــا احلني ــاس دينن ــكل أس ــص بش يخ
ــذي  ــطيني ال ــي الفلس ــهد السياس ــن املش ــاس م أس
وقــع حتــت االحتــالل كجزء مــن أرضنــا عــام 1967 ولذلك 
ــل هــو سياســي،  ــاً ب احلــل فــي احلــرم ليــس حــالً ديني
وحينمــا ينقشــع هــذا االحتــالل عــن فلســطني حتمــاً 
ــريف،  ــي الش ــرم اإلبراهيم ــن احل ــزول ع ــع وي سينقش
ــا  ــات ولدينن ــرم واملقدس ــا للح ــعبنا وفي ــيبقى ش وس

ــطني.141  ــل وفلس ــا وللخلي ــا وتاريخن وتراثن

العثــور علــى ســجل لعمليــات االحتــال قــرب 
بــدو

عثــر فلســطينيون دفتــر مالحظــات تابــع جليــش 

140  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

141  جريدة القدس
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ــاء  ــدو قض ــدة ب ــي بل ــي اراض ــرائيلي ف ــالل اإلس االحت
القــدس، وذلــك بالقــرب مــن مــكان استشــهاد 3 
نشــطاء مــن حركــة حمــاس، أمــس األول األحــد، ويضم 
ــا  ــي نفذه ــكرية الت ــات العس ــجل العملي ــر س الدفت
ــح إذا  ــم يتض ــث ل ــة، حي ــي املنطق ــالل ف ــش االحت جي

ــات. ــر املالحظ ــترجاع دفت ــالل باس ــح االحت ــا جن م

وأفــاد احمللــل العســكري ملوقــع »والــال« أميــر بوحبــوط، 
أنــه خــالل العمليــة العســكرية التــي قــام بهــا اجليــش 
اإلســرائيلي بالتعــاون مــع القــدس، وخاللهــا مت اغتيــال 
3 مــن عناصــر مــن حمــاس بزعــم أنهــم كانــوا عناصــر 
ــذ  ــون لتنفي ــوا يخطط ــم كان ــم أنه ــاس بزع ــن حم م
ــي  ــي ف ــد بق ــرائيلية، فق ــداف اس ــد أه ــات ض هجم
ــجل  ــل وس ــم تفاصي ــات يض ــر مالحظ ــة دفت املنطق
ــا  ــام به ــش القي ــوي اجلي ــي ين ــات الت ــد العملي مواعي
فــي املنطقــة، حيــث مت العثــور علــى دفتــر املالحظــات 

ــل الفلســطينيني. مــن قب

وأوضــح احمللــل العســكري، بــأن املتحــدث باســم اجليش 
ــا  ــى م ــرد عل ــب وال ــن التعقي ــع ع ــرائيلي امتن اإلس
ــات  ــجل املالحظ ــدان س ــأن فق ــات بش ــن معلوم ورد م
والعمليــات، أو إذا مــا متكــن اجليــش مــن اســتعادة دفتــر 
املالحظــات بشــأن العمليــات العســكرية التــي خطــط 

لهــا فــي املنطقــة.

اجليــش  باســم  العســكري  املتحــدث  واكتفــى 
ــس األول،  ــة أم ــالل عملي ــه »خ ــول إن ــرائيلي بالق اإلس
فقــد دفتــر مالحظــات تابــع لقائــد القــوة العســكرية، 
وبعــد التحقيــق يبــدو أنــه ال يوجــد خــوف مــن تســريب 

معلومــات حساســة. 142

ــر  ــا القتحــام قب مواجهــات فــي نابلــس تصدي
يوســف وقــوع صدامــات فــي البيــرة، واعتقاالت 

فــي بــدو

ــات  ــالل مواجه ــني خ ــن املواطن ــدد م ــس، ع ــب، أم أصي
عنيفــة مــع قــوات االحتــالل فــي مدينــة نابلــس، بعدما 
تصــدى أهالــي املدينــة ملئــات املســتوطنني الذيــن 
اقتحمــوا قبــر يوســف، فيمــا قالــت مصــادر إســرائيلية 

 إن جنديني أصيبا في هذه املواجهات. 
ــطينية  ــة فلس ــادر أمني ــت مص ــل، قال ــي التفاصي ف
إن عشــرات املســتوطنني دخلــوا مقــام »يوســف« 
شــرق نابلــس فجــر أمــس، بحمايــة مشــددة مــن 

 قوات اجليش اإلسرائيلي وأدوا صلوات فيه. 
اندلعــت  عنيفــة  مواجهــات  أن  املصــادر  وتابعــت 
وقــوات  فلســطينيني  شــبان  بــني  املــكان  فــي 

142  جريدة القدس

ناريــة  أعيــرة  أطلقــت  التــي  اإلســرائيلي،  اجليــش 
 وقنابل الغاز املسيل للدموع باجتاههم. 

إن  بيــان،  فــي  األحمــر،  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
ــا  ــات، بينه ــن اإلصاب ــدد م ــع ع ــت م ــا تعامل طواقمه
ــة  ــه، وحال ــي الوج ــفنجي« ف ــاص »اإلس ــة بالرص إصاب
ــرائيلي،  ــكري إس ــب عس ــيارة جي ــل س ــن قب ــس م ده

 إضافة إلى سبع حاالت باالختناق. 
وقالــت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة إن جنديــني أصيبــا 
ــوة  ــاء عب ــا إللق ــرض أحدهم ــر تع ــة إث ــروح طفيف بج
ناســفة محليــة الصنــع، فيمــا تعــرض الثانــي لرشــق 

 باحلجارة خالل املواجهات في نابلس. 
ــش  ــدود واجلي ــرس احل ــن ح ــوات م ــة أن ق ــرت اإلذاع وذك
ــح  ــي ضري ــودي ف ــو 500 يه ــالة نح ــني ص ــت بتأم قام
ــالق  ــهدت إط ــات ش ــى أن املواجه ــيرة إل ــف، مش يوس
ــل  ــرد باملث ــى ال ــا إل ــا دفعه ــوات، م ــى الق ــي عل ــار ح ن

 واستخدام وسائل لتفريق املتظاهرين. 
وفــي القــدس أطلق مســتوطن النار فــي الهــواء بالقرب 
مــن إحــدى املدارس فــي حــي رأس العامود ببلدة ســلوان، 

 ما تسبب بحالة من الهلع بني التالميذ. 
وقــال شــهود عيــان إن مســتوطناً أشــهر ســالحه وبــدأ 
بإطــالق النــار أثنــاء خروج الطالب من شــارع املــدارس في 

 حي رأس العامود، دون أن يبلغ عن إصابات. 
ــني  ــكان اثن ــط امل ــي محي ــالل ف ــوات االحت ــت ق واعتقل
مــن الطــالب املعتــدى عليهــم، فيمــا لــم يبلــغ عــن أي 

إجــراء بحــق املســتوطن مطلــق النــار.143

مخطــط اســتيطاني جديــد إلقامــة خــط 
صــرف صحــي علــى أراضــي ســلفيت

 كشــفت وســائل اعــالم إســرائيلية، عــن مشــروع 
اســتيطاني جديــد، إلقامــة خــط للصــرف الصحــي ميــر 
ــلفيت. ــة س ــرب محافظ ــتيا غ ــدة ديراس ــي بل ــر أراض عب

وأكــد محافــظ ســلفيت اللــواء عبــد اهلل كميــل، فــي 
ــى  ــاء، ضــرورة التحــرك عل ــوم الثالث ــان صحفــي، الي بي
ــر،  ــط اخلطي ــذا اخملط ــف ه ــتويات لوق ــف املس مختل
الدومنــات مــن  الــذي يعنــي االســتيالء علــى آالف 
أراضــي املواطنــني لصالــح التوســع االســتيطاني، ومــن 
شــأنه أن يشــكل كارثــة بيئيــة، داعيــا مجلــس بلــدي 
ــاب  ــع أصح ــل م ــوري والتواص ــرك الف ــتيا للتح ديراس
األراضــي املســتهدفة لتوفيــر األوراق الالزمــة للمرافعــة 

ــة. ــات اخملتص ــدى اجله ــة ل القانوني

ــدان،  ــعيد زي ــتيا س ــة ديراس ــس بلدي ــار رئي ــدوره، أش ب
الــى أن مســار مشــروع الصــرف الصحــي االســتيطاني، 
اعــالم  وســائل  نشــرته  الــذي  االعــالن  بحســب 

143  جريدة األيام
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ــرض 30  ــرات، وبع ــو مت ــول 8 كيل ــد بط ــرائيلية، ميت إس
ــرا. مت

ــل«  ــع »عمانوئي ــني جتم ــط ب ــروع يرب ــاف أن املش وأض
ــرف  ــي تع ــتيا الت ــي ديراس ــرورا بأراض ــتيطاني م االس
مبنطقــة »املســاحيل« و«واد جبــارة« و »واد القعــدة« 

ــا. ــى وادي قان ــوال ال ــاورة وص ــق اجمل واملناط

ــتويات  ــة املس ــى كاف ــة عل ــرك البلدي ــدان حت ــد زي وأك
ــف  ــذي تق ــي، ال ــر القانون ــروع غي ــذا املش ــال ه إلبط

خلفــه جمعيــات اســتيطانية إســرائيلية.

عضــو الكونغــرس نيومــان تؤكــد دعمهــا حلقــوق 
ــي  ــري ف ــر القس ــون التهجي ــن يعان ــيني الذي املقدس

القــدس

احلــزب  عــن  األميركــي  الكونغــرس  أكــدت عضــو 
الدميقراطــي مــاري نيومــان، تضامنهــا ودعمهــا حلقــوق 
الفلســطينيني الذيــن يعانــون مــن التهجيــر القســري 
مــن قبــل االحتــالل فــي القــدس، ومناطــق متفرقــة في 
ــي  ــون الدول ــف للقان ــكل مخال ــة، بش ــة الغربي الضف

ــاني. االنس

النــادي  احتضنــه  لقــاء  خــالل  نيومــان  وشــددت 
الفلســطيني االميركــي، ملمثلــي عــدد مــن املؤسســات 
ــي  ــي االميرك ــع العرب ــي اجملتم ــة ف ــادات الفاعل واالحت
بواليــة الينــوي، علــى دعمهــا الدائــم للقضايــا الهامــة 
ــاالت. ــف اجمل ــي مختل ــا ف ــة وحقوقه ــص اجلالي ــي تخ الت

األربعاء 2021/9/29  

مشــروع اســتعماري جديــد يهــدد بابتــاع آالف 
الدومنــات مــن أراضــي ســلفيت

كشــف أمــس عــن مشــروع اســتيطاني جديد ســيؤدي 
ــة  ــي محافظ ــن أراض ــات م ــادرة آالف الدومن ــى مص إل
ــات  ــدة جتمع ــتوطنون ع ــم مس ــا هاج ــلفيت، فيم س
ســكنية فــي مســافر يطــا بحمايــة اجليــش، وحطمــوا 
ــرات  ــوا عش ــكات وأصاب ــيارات واملمتل ــن الس ــدد م الع
املواطنــني الذيــن حاولــوا التصــدي العتداءاتهــم، كمــا، 
وأصيــب عــدد آخــر مــن املواطنني برصــاص اجليــش خالل 
اقتحامــات ومواجهــات فــي قباطيــة وبيــر الباشــا 

ــل.  ــي اخللي ــروب ف ــم الع ــني ومخي ــة جن مبحافظ

واقتحمــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس بلــدة قباطيــة 
ــيط  ــش ومتش ــة تفتي ــذت حمل ــني، ونف ــة جن مبحافظ
ــالل  ــدت خ ــة، امت ــات عنيف ــا مواجه ــعة، تخللته واس
ــرى  ــى الق ــا حت ــدة صباح ــن البل ــش م ــحاب اجلي انس

ــاورة.  ــدات اجمل والبل

باســتراتيجية  تطالــب  الفلســطينية  الفصائــل 
عمــل وطنــي تركــز علــى خيــار الوحــدة واملقاومــة

ــى  ــس، إل ــطينية أم ــة الفلس ــل املقاوم ــت فصائ دع
العــودة الســتلهام روح »انتفاضــة األقصــى« مبناســبة 
ــدة  ــوة موح ــي خط ــاب ف ــا الـــ 21 بالذه ــول ذكراه حل
إطــار  فــي  الشــاملة،  الشــعبية  املقاومــة  نحــو 
اســتراتيجية وطنيــة توحــد شــعبنا وقواه السياســية، 
ــن  ــات م ــارك واملقدس ــى املب ــجد األقص ــة املس حلماي
ــة  ــة بالتحي ــتوطنيه، متوجه ــالل ومس ــس االحت تدني
ألرواح شــهداء شــعبنا وجرحــاه وأســراه الذيــن صنعــوا 
بتضحياتهــم وبدمائهــم مجــداً للقــدس ولفلســطني 

ــة.  ــارك البطول ــي مع ــعبها ف ولش

ــروان  ــير م ــح األس ــة فت ــي حرك ــادي ف ــد القي ــد أك فق
البرغوثــي، »إن معركــة القــدس األخيــرة جســدن مبــدأ 
ــاليب  ــا أس ــل فيه ــي تتكام ــاملة« الت ــة الش »املقاوم

ــا«. ــد فاعليته ــال، وتتعاض ــكال النض وأش

ــالة  ــاركته برس ــالل مش ــي، خ ــادي البرغوث ــد القي وأك
الفلســطينية  »احلركــة  نــدوة  فــي  ســجنه  مــن 
األســيرة اجلغرافيــا السادســة« التــي نظمتهــا مجلــة 
الدراســات الفلســطينية، »أن مشــروع التســوية وصــل 
ــات«. ــن املفاوض ــرن م ــع ق ــد رب ــل بع ــل كام ــى فش إل

ــرة واملســتمرة أثبتــت  ــني أن »معركــة القــدس األخي وب
وأن  ينضــب،  ال  نضالــي  مخــزون  لديــه  شــعبنا  أن 
معاناتــه وآالمــه، مهمــا تبلــغ، لــم ولــن ندفعــه يومــاً 

ــة«. ــة الثابت ــه الوطني ــن حقوق ــي ع ــى التخل إل

العامــة  االنتخابــات  إجنــاز  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
ــدأ  ــى مب ــد عل ــاء، والتأكي ــالث دون إبط ــا الث مبراحله
التعدديــة وســيادة القانــون واحلريــات العامــة والتــداول 

الســلمي للســلطة«.

ــي  ــب السياس ــو املكت ــال عض ــياق، ق ــي ذات الس وف
حلركــة حمــاس حســام بــدرن »إن تصاعــد املقاومــة فــي 
ــو  ــة نح ــا متجه ــئ بأنه ــة ينب ــة احملتل ــة الغربي الضف

ــالل«. ــع االحت ــاملة م ــة الش املواجه

ــة  ــي، أن »الضف ــوار تلفزيون ــالل ح ــدران، خ ــاف ب وأض
ــة  ــي ملقاوم ــا يكف ــني م ــال واملقاوم ــن األبط ــوي م حتت

ــالل«. ــذا االحت ه

وأوضــح أن »هنــاك حالــة تراكميــة فــي املقاومــة 
ــق  ــة نف ــك عملي ــى ذل ــل عل ــة، ويدل ــة الغربي بالضف
ــتباكات  ــي اش ــهداء ف ــاء ش ــة، وارتق ــة البطولي احلري

ــني«. ــدس وجن ــي الق ــلحة ف مس
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وشــدد علــى أن »تركيــز املقاومــة علــى الضفــة الغربية 
ــي  ــتيطان ف ــد واالس ــتهدفة بالتهوي ــا االرض املس ألنه

كل املــدن، وعلــى رأســها القــدس«.

ــة  ــي اجلبه ــة ف ــة املركزي ــو اللجن ــد عض ــدوره، أك ب
الشــعبية محمــود الــرأس، أن تصاعد عمليــات املقاومة 
وإطــالق النــار علــى جنــود االحتــالل واملســتوطنات فــي 
ــعبنا  ــد أن ش ــة، تؤك ــه دالالت مهم ــرة ل ــة األخي اآلون
ــة  ــة احلري ــق انتفاض ــى طري ــة عل ــى ثابت ــير بخط يس
ــة«. ــق احلري ــة نف ــال عملي ــا أبط ــق له ــق الطري ــي ش الت

وقــال الــرأس، فــي تصريــح أمــس: »ولــى زمــن اســتباحة 
مدننــا وقرانــا ومخيماتنــا في الضفــة احملتلة، فالشــباب 
الثائــر ومقاومتنــا األبطال ســيكونون باملرصــاد لالحتالل 
الــذي ســيجابه بالنــار والبــارود فــي أي مدينــة أو قريــة 

أو مخيــم كمــا يحــدث فــي جنــني ونابلــس ورام اهلل«.

أن »دعــوة اجلبهــة العتبــار يــوم اجلمعــة  وأوضــح 
القــادم يومــاً للتصعيــد انتصــاراً لدمــاء شــهداء جنــني 
ــات  ــن محط ــة م ــة مهم ــتكون محط ــدس، س والق
ــس  ــال نابل ــى ان »أبط ــدد عل ــة«. وش ــة احلري انتفاض
ــوار  ــه ث ــاً كتب ــاً مهم ــالل درس ــوا االحت ــس لقن أول أم
ــال  ــع أبط ــب م ــى جن ــاً إل ــعبية جنب ــة الش املقاوم
البندقيــة الثائــرة املنتفضــة دفاعــاً عن األرض واإلنســان 

واملقدســات«.

وخــالل انســحاب اجليــش مــن قباطيــة، أصيــب شــابان 
برصــاص االحتــالل قــرب مفــرق قريــة مثلــث الشــهداء 
ــث  ــطة(، حي ــا بأنهــا متوس ــت إصابتهم ــاورة )وصف اجمل
كان الشــبان أغلقــوا الشــوارع الرئيســية قــرب مدخــل 
قباطيــة وبئــر الباشــا، وهاجمــوا دوريــات االحتــالل 
باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة والعبــوات املصنعــة 

ــة. ــهل عراب ــة س ــى منطق ــاً، حت محلي

ــار  ــاً بعي ــغ 16 عام ــل يبل ــس طف ــاء أم ــب مس وأصي
نــاري فــي بطنــه، خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 
اندلعــت عنــد مدخــل مخيــم العــروب شــمال اخلليــل، 
كمــا واصيــب عــدد آخــر مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق.

ــرة، ومت  ــا خطي ــح بأنه ــل اجلري ــة الطف ــت حال ووصف
ــة ببيــت حلــم.  نقلــه إلــى مستشــفى اجلمعيــة العرب
وكشــفت مصــادر إســرائيلية عــن مشــروع اســتيطاني 

ــد فــي محافظــة ســلفيت. جدي

وقــال محافــظ ســلفيت اللــواء عبــد اهلل كميــل بــأن 
االحتــالل يســعى إلقامــة خــط للصــرف الصحــي 
ــى أن هــذا  ــاً إل ــر اســتيا، الفت ــدة دي ميــر مــن أراضــي بل
املشــروع االســتيطاني ســيؤدي ملصــادرة آالف الدومنــات 

مــن أراضــي املواطنــني، ومــن شــأنه أن يشــكل كارثــة 
ــة.  بيئي

مــن جهانيــه اوضــح رئيــس بلديــة ديــر اســتيا، ســعيد 
زيــدان، أن مســار مشــروع خــط الصــرف الصحــي 
االســتيطاني، وفقــاً ملــا نشــر فــي بعــض املواقــع 
اإلســرائيلية، ميتــد بطول )8 كــم( وبعــرض )30 م(، ويربط 
ــي  ــروراً بأراض ــتيطاني م ــل« االس ــع »عمانوئي ــني جتم ب
ــر اســتيا التــي تعــرف مبنطقــة »املســاحيل« و«وادي  دي
جبــارة« و«وادي القعــدة«، واملناطــق اجملــاورة وصــوالً إلــى 

ــا.144  وادي قان

بينيــت: حمــاس تطالبنــا باإلفــراج عــن مئــات 
األســرى »امللطخــة أيديهــم بالدمــاء« وأنــا 

ــارض أع

أكــد نفتالــي بينيــت رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، أمــس، 
أن حركــة »حمــاس« تطالــب باإلفــراج عــن املئــات ممــن 
ــل  ــاء«، للتوص ــم بالدم ــة أيديه ــم بـــ »امللطخ وصفه
لصفقــة تبــادل أســرى، مشــيراً إلــى أنــه يعــارض مثــل 

هــذه اخلطــوة كمــا عارضهــا ســابقاً.

ــد  ــة موف ــؤال وجه ــى س ــت رداً عل ــوال بيني ــاءت أق ج
ــت  ــاع لبيني ــالل اجتم ــابعة، خ ــة الس ــاة العبري القن
ــه  ــي زيارت ــوه ف ــة رافق ــالم عبري ــائل إع ــي وس ــع ممثل م
لنيويــورك التــي توجــه إليهــا فجــر األحــد، والقــى أمس 
ــدة.  ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــاً أم األول، خطاب

إســرائيل  اســتخدام  عــدم  لــى ســؤال حــول  ورداً 
ــة،  ــى الصفق ــاس« عل ــار »حم ــة إلجب ــاً إضافي ضغوط
ــة  ــذه القضي ــالً: »إن ه ــة قائ ــت باإلجاب ــى بيني اكتف
ــكري  ــي والعس ــتويني السياس ــى املس ــة عل مطروح

ــك.« ــل ذل ــن أج ــة م ــن كل فرص ــث ع ــم البح ويت

ورفــض بينيــت االتهامــات التــي وجهــت ملنســق شــؤون 
ــه  ــوم، بأن ــارون بل ــرائيليني ب ــن اإلس ــرى واملفقودي األس
ــل  ــن أج ــيئاً م ــل ش ــاً دون أن يفع ــال مجان ــى امل يتلق
ــل  ــن أج ــد، م ــل بج ــوم يعم ــال: »بل ــود، وق ــادة اجلن إع
ــتو،  ــرا منغس ــاؤول، وإب ــدن وأورون ش ــدار غول ــادة ه ع

ــيد«. ــام الس وهش

ــن  ــرى واملفقودي ــة األس ــث قضي ــه بح ــى أن ــار إل وأش
خــالل اجتماعــه مــع األمــني العــام لــألمم املتحــدة 

انطونيــو غوتيريــش.

ــاء  ــف أثن ــد اختط ــن ق ــدار غولدي ــه أن ه ــال »أخبرت وق
وقــف إطــالق النــار الــذي أعلنتــه األمم املتحــدة، وبالتالي 

144  جريدة القدس
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فــإن مــن واجبــه بصفتــه األمــني العــام للمنظمــة أن 
يبــذل قصــارى جهــده إلعــادة اجلنــود«. 145

العائــق  اإلســرائيلي  االحتــال  »أونكتــاد«: 
ــم  ــطن رغ ــي فلس ــة ف ــام التنمي ــس أم الرئي

صدمــة »كورونــا«

اعتبــر تقريــر أممــي، كُشــف عــن معطياتــه، أمــس، أنــه 
»رغــم شــدة الصدمــة الناجتــة عــن جائحــة »كورونــا« 
أن  إال  الفلســطينية،  احليــاة  مناحــي  شــتى  علــى 
االحتــالل اإلســرائيلي، يظــل هــو العائــق الرئيــس أمــام 

ــة«. ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــة ف التنمي

وأوضــح التقريــر الســنوي ملؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة 
االقتصاديــة  التطــورات  حــول  )أونكتــاد(  والتنميــة 
ــالل  ــن خ ــرض بالتزام ــام 2020، وُع ــطني الع ــي فلس ف
فعاليــة نظمــت افتراضيــاً فــي كل مــن رام اهلل )معهــد 
ــراءات  ــى إج ــة إل ــة، إضاف ــف، أن اجلائح ــاس(، وجني م
االحتــالل، جعلــت العــام املاضــي، األســوأ على الشــعب 

ــة. ــلطة الوطني ــام الس ــذ قي ــطيني من الفلس

وأورد التقريــر »أن التعافــي فــي العــام 2021 ومــا بعــده، 
يتوقــف علــى اإلجــراءات التــي ســتتخذها أو ال تتخذهــا 

ســلطة االحتــالل، ومــدى دعــم اجلهــات املانحــة«.

وأضــاف التقريــر، واســتعرض فصوله مســؤول الشــؤون 
ــد  ــرع: بع ــم األق ــاد« معتص ــي »األونكت ــة ف االقتصادي
ــع  ــاء، تراج ــار الوب ــى انتش ــهر عل ــن ش ــر م ــرور أكث م
النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني بنســبة 4,9% في 
ــر  ــع األخي ــة بالرب ــام 2020، مقارن ــن الع ــع األول م الرب

مــن العــام 2019.

وتابــع: كان الربــع الثانــي هــو األســوأ، اذ تراجعــت جميع 
املؤشــرات االقتصاديــة الرئيســة، حيــث انكمــش النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي بنســبة 18%، ومت إغــالق ثلثي املنشــآت 
بالكامــل، وارتفعــت البطالــة إلــى نســبة 39%، بينمــا 
انخفــض االســتثمار والتصديــر والــواردات بشــكل حــاد.

ولفــت إلــى »أن األزمــة اجتاحــت كافــة قطاعــات 
االقتصــاد، مبــا فــي ذلــك الســياحة، والبنــاء، واخلدمــات 
انكمــش  وقــد  والزراعيــة،  الصناعيــة  والقطاعــات 
االقتصــاد الفلســطيني فــي العــام 2020 بنســبة 
11,5% مقارنــة بالعــام 2019، وهــو ثانــي أســوأ انكمــاش 
ــى  ــة إل ــدل البطال ــع مع ــام 1994، وارتف ــذ الع ــه من ل
26% حتــى مــع انخفــاض معــدل املشــاركة فــي القــوة 
ــي 2019 و2020. ــني عام ــى 41% ب ــن 44% إل ــة م العامل
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وبــني »أنــه حتــى قبــل ظهــور فيــروس كورونا املســتجد، 
كان االقتصــاد الفلســطيني فــي حالــة تفــكك وعــدم 
ــة  ــية واالقتصادي ــة السياس ــمت البيئ ــتقرار، واتس اس
ــتمر،  ــور املس ــرة بالتده ــنوات األخي ــي الس ــة ف العام
فالقاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الفلســطيني فــي 
حالــة ضعــف، مــع تعمــق التفــاوت اجلغرافي، وتشــّظي 
ــإن  ــه، ف ــت نفس ــي الوق ــطينية، وف ــواق الفلس األس
القيــود املفروضــة مــن االحتــالل علــى اســتيراد عوامــل 
ــة  ــائر فادح ــي خس ــببت ف ــا، تس ــاج والتكنولوجي اإلنت

ــة«. ــت اإلنتاجي وأضعف

واملــوارد  األراضــي،  فقــدان  اســتمرار  إلــى  وأشــار 
الطبيعيــة ملصلحــة املســتوطنات بــال هــوادة، وكذلــك 
تســرب املــوارد املاليــة إلــى اخلزينــة اإلســرائيلية، وتضرر 
ــات  ــذي طــال، والعملي االقتصــاد فــي غــزة باحلصــار ال

ــررة. ــكرية املتك العس

وبــني أن تصاعــد التهديــد مــن قبــل ســلطة االحتــالل، 
بضــم مســاحات واســعة مــن الضفــة، فاقــم األمــور 
ــالن  ــر اع ــبت إث ــي نش ــة الت ــى األزم ــاً إل ــوءاً، منوه س
ســلطات االحتــالل عــن خطــط بهــذا الصــدد، وامتنــاع 
الســلطة عــن تســلم أمــوال املقاصــة ألشــهر، مــا أدى 
إلــى حرمــان الســلطة مــن 68% مــن إيراداتهــا املاليــة، 

ودخولهــا فــي أزمــة ماليــة خانقــة لنصــف العــام.

كمــا تطــرق التقريــر إلــى العــدوان اإلســرائيلي األخيــر 
علــى قطــاع غــزة خــالل أيــار املاضــي، وجــاء فــي 
ــن  ــالً م ــزي أص ــاد الغ ــه االقتص ــي في ــع يعان ــل وض ظ
تبعــات احلصــار، وغيرهــا مــن املمارســات اإلســرائيلية 

ــنوات. ــذ س ــة من املتواصل

ــاء،  ــل الوب ــى قب ــان، حت ــن الزم ــود م ــتدرك: لعق واس
ــار  ــن حص ــاده م ــطيني، واقتص ــعب الفلس ــى الش عان
ــى  ــة عل ــود الصارم ــت القي ــرى، وظل ــة أو بأخ بطريق
االقتصــادي  والنشــاط  والســلع  تنقــل األشــخاص 
ــوة  ــذت ق ــا نف ــام 2000، عندم ــذ الع ــاً من ــاً يومي واقع
االحتــالل، سياســة اإلغــالق باســتخدام نظــام مركــب 
للتحكــم فــي التنقــل. فــي غضــون ذلــك، منــذ عــام 

ــم. ــار محك ــزة حلص ــاع غ ــع قط 2007، يخض

ــاق  ــر أن التوســع االســتيطاني يقــوض آف وأكــد التقري
حــل الدولتــني، وحــذر »مــن أن املســتوطنات، جتــرد 
الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه ومــوارده الطبيعيــة، 
فضــالً عــن حقــه غيــر القابــل للتصــرف فــي التنميــة، 

ــاق حــل الدولتــني«. ــالل وتقــوض آف وترســخ االحت

وأوضــح أنــه بحكــم »أن الســلطة تأسســت فــي إطــار 
ــر  ــذا األم ــإن ه ــود، ف ــد القي ــد ومتزاي ــي مقي سياس
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ــوارد،  ــن امل ــر م ــر بكثي ــؤوليات أكب ــا، مبس ــل كاهله أثق
ــا«.146 ــاح له ــاتي املت ــز السياس واحلي

احملامــي محاجنــة: األســرى الســتة فــي زنازيــن 
انفراديــة وظــروف صعبــة

ــن  ــاع ع ــوكل بالدف ــة امل ــد محاجن ــي خال ــال احملام  ق
ــن  ــتة الذي ــرى الس ــة، إن األس ــد عارض ــير محم األس
انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« وأعــاد االحتالل 
اعتقالهــم، يتعرضــون لظــروف اعتقاليــة صعبــة 

ــانية. ــر إنس ــدا وغي ــية ج وقاس

ــا«،  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــة، ف ــاف محاجن وأض
ــون  ــتة ال يعرف ــرى الس ــاء، إن األس ــوم األربع ــاء الي مس
ــون  ــار، ويتعرض ــن النه ــل م ــون اللي ــت، وال يعرف الوق
لعمليــات حتقيــق متواصلــة علــى مــدار الســاعة مــن 

ــالل. ــرات االحت ــاط مخاب ــل ضب قب

ــمح  ــم يس ــوم ل ــى الي ــم وحت ــذ اعتقاله ــاف، من وأض
ــى  ــول عل ــهم، واحلص ــل مالبس ــالل بتبدي ــم االحت له
أبســط احلقــوق اإلنســانية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا 
ــذ  ــة من ــن انفرادي ــي زنازي ــون ف ــو يقبع ــرى، وه األس

ــم. اعتقاله

وكانــت محكمــة االحتــالل مــددت صبــاح اليــوم، 
ــل،  ــد املقب ــوم األح ــة ي ــتة لغاي ــرى الس ــال األس اعتق
باإلضافــة إلــى خمســة أســرى آخرين يدعــي االحتــالل 
ــتروا  ــتة وتس ــرى الس ــاعدة لألس ــوا املس ــم »قدم أنه

ــجن”. ــن الس ــروب م ــة اله ــى عملي عل

ــذ القــرار  مجلــس األمــن يعقــد جلســة ملتابعــة تنفي
ــتيطان ــأن االس 2334 بش

ــوم األربعــاء،  ــي، مســاء الي عقــد مجلــس األمــن الدول
جلســة ملتابعــة تنفيــذ القرار 2334 بشــأن االســتيطان، 
ومتابعــة اســتفزازات جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــن  ــني م ــر املواطن ــازل، وتهجي ــر املن ــه، وتدمي وانتهاكات
أحيــاء القــدس احملتلة، مــن خــالل تقريــر األمــني العــام 

لــألمم املتحــدة.

وينساند يطالب إسرائيل بتنفيذ القرار 2334

ــرق  ــي الش ــالم ف ــة الس ــي لعملي ــق األمم ــال املنس وق
ــني  ــر األم ــه لتقري ــي عرض ــالند، ف ــور وينس ــط ت األوس
ــرائيل  ــو إس ــرار 2334 يدع ــدة، إن الق ــألمم املتح ــام ل الع
ــك  ــي ذل ــا ف ــتيطانية، مب ــطة االس ــف األنش ــى وق إل

ــذه. ــرائيل بتنفي ــا إس ــرقية، مطالب ــدس الش الق
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وأكــد وينســالند أن املســتوطنات كافــة غيــر شــرعية 
ــال  ــه حي ــن قلق ــا ع ــي، معرب ــون الدول ــب القان مبوج
اســتمرار قــوات االحتــالل بهــدم منــازل املواطنــني 
ــي،  ــن املبان ــدد م ــى ع ــتيالء عل ــطينيني واالس الفلس
ــى  ــب عل ــه يج ــد أن ــا أك ــا، كم ــة دولي ــا املمول منه

ــالء. ــدم واإلخ ــات اله ــف عملي ــرائيل وق إس

وأكــد أن االحتالل دمــر 302 مــن املبانــي الفلســطينية 
أو وضعــت ســلطات االحتــالل اليــد عليهــا خــالل العام 
ــطينيا  ــالل 24 فلس ــوات االحت ــت ق ــا قتل ــاري، كم اجل
ــرت 433  ــة، وهج ــرة املاضي ــالل الفت ــاء خ ــم نس بينه
شــخصا بينهــم 251 طفــال جــراء عمليــات هــدم 

ــطينية. ــازل فلس من

وقــال إن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تواجــه 
أزمــة ماليــة تؤثــر علــى قدرتهــا باســترداد احلــق األدنــى 

ــب. ــرف الروات ــق ص ــات وتعي ــن النفق م

ــل  ــف املتص ــتمرار العن ــراء اس ــه ج ــن قلق ــرب ع وأع
باملســتوطنات بالضفــة الغربيــة احملتلــة مبــا فــي ذلــك 
القــدس الشــرقية، مؤكــدا أنه يجــب دخول املســاعدات 
اإلنســانية والضروريــة إلــى قطــاع غــزة بشــكل دائــم 

لتحقيــق االســتقرار واالنعــاش االقتصــادي.

ممثل الواليات املتحدة

ــات املتحــدة، إن الظــروف  مــن جانبــه، قــال ممثــل الوالي
احلاليــة صعبــة وتدعــو للقلــق، ولكــن هنــاك خطــوات 
ميكــن أن نتخذهــا لتحســني احليــاة للفلســطينيني 

ــرائيليني. واإلس

ودعــا إلــى الوصــول لغــزة بشــكل مســتدام ودون 
ــر يجــب أن تبقــى مفتوحــة للعبــور  عراقيــل، وأن املعاب
ــواد  التجــاري ونقــل املســاعدات اإلنســانية وضمــان امل
ــن  ــار، و«نح ــادة اإلعم ــي وإع ــود التعاف ــة جله املطلوب
ــع  ــى وض ــزة، ونتمن ــي غ ــاه ف ــن املي ــد م ــة ملزي بحاج
ــاه  ــبكات املي ــل ش ــادة تأهي ــان إع ــاه لضم ــب املي أنابي

ــزة«. ــي غ ف

ــون  ــاهمت بـــ300 ملي ــدة س ــات املتح ــال إن الوالي وق
ــز  ــة العج ــي معاجل ــاعدة ف ــا للمس ــروا، داعي دوالر لألون
ــن 500  ــر م ــم ألكث ــرص تعلي ــدم ف ــي تق ــروا الت لألون

ــة. ــي املنطق ــل ف ــف طف أل

ــذ  ــى تنفي ــرائيل إل ــو إس ــيك يدع ــل املكس ممث
ــن 4332 ــس األم ــرار مجل ق

وقــال ممثــل املكســيك: »نحــن قلقــون إزاء غيــاب تقــدم 
ــة الســالم فــي الشــرق األوســط،  ملمــوس فــي عملي
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ــا  ــكل عائق ــا يش ــا، م ــتيالء عليه ــاك أراٍض مت االس وهن
أمــام القانــون الدولــي وأمــام الســالم«.

ودعــا إســرائيل إلــى تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 2334، 
ــن  ــطينيني م ــق الفلس ــي تعي ــر الت ــف كل التدابي ووق

الوصــول مليــاه الشــرب.

كمــا دعــا إســرائيل لتفــادي اســتخدام القــوة املفرطــة 
ضــد املتظاهريــن الفلســطينيني، مرحبــا بــكل املبادرات 
الداعيــة إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة ورفــع احلصــار عنــه 

بشــكل كامــل.

كذلــك دعــا إلقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة 
والقــدس الشــرقية عاصمــة لهــا، وقــال إن املكســيك 
ــة فــي فلســطني مــن  ــة الصحي قدمــت دعمــا للرعاي

ــروا«. خــالل »األون

ــتيطانية  ــاريع االس ــون إزاء املش ــج: قلق ــة النروي ممثل
ــة ــر القانوني غي

مــن جانبهــا، قالــت ممثلــة النرويــج، إن االســتيطان لــه 
آثــار ســلبية فــي الضفــة، ونحــن قلقــون إزاء املشــاريع 
االســتيطانية غيــر القانونيــة مبوجــب القانــون الدولــي، 
ــة  ــة إنشــاء دول ــف وتقــوض إمكاني فهــي تغــذي العن

فلســطينية مرتبطــة وقــادرة علــى العيــش.

املنــازل  هــدم  مــن  منزعجــة  بالدهــا  أن   وأكــدت 
الفلســطينية، وقلقــة إزاء األوضــاع في الضفــة الغربية 
وأوضــاع األطفــال الذيــن هــم ضحايــا للعنف، مشــددة 
ــه ال ينبغــي اســتهداف األطفــال وتعريضهــم  علــى أن
ــة. ــة خاص ــى حماي ــوا عل ــب أن يحصل ــل يج ــر، ب للخط

وقالــت، مــن املشــجع أن نــرى عــودة األوضــاع فــي 
غــزة لشــيء مــن االســتقرار، ومــن الضــروري أن تصــل 
ــود  ــا أن جه ــا، كم ــاج إليه ــن يحت ــكل م ــاعدة ل املس
ــة  ــة حلماي ــا، داعي ــي تعزيزه ــار ينبغ ــالق الن ــف إط وق

ــزة. ــاع غ ــي قط ــني ف املدني

ممثــل الهنــد: ندعــم حــل الدولتــن وإقامــة دولــة 
مســتقلة فلســطينية 

حــل  »ندعــم  الهنــد:  جمهوريــة  ممثــل  وقــال 
ــتقلة وذات  ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــني، وإقام الدولت
ــن  ــرائيل بأم ــع إس ــب م ــى جن ــا إل ــيادة، تعيش جنب س

واســتقرار«.

ــة  ــادة العملي ــة إلع ــة املبذول ــود الدولي ــاد باجله وأش
الســلمية، معربــا عــن أملــه بــأن تقــود للوصــول 
ــتئناف  ــرورة اس ــى ض ــا إل ــليم، داعي ــاه الس ــى االجت إل

املفاوضــات.

وشــدد علــى أهميــة حتقيــق التنميــة االقتصاديــة 
ــراكة  ــى الش ــيرا إل ــطني، مش ــي فلس ــة ف واالجتماعي

ــطني. ــد وفلس ــني الهن ــة ب ــة القائم الهام

ــاء  ــة الســماح بدخــول معــدات البن ــى أهمي ولفــت إل
إلــى قطــاع غــزة، الــذي مــن شــأنه أن يســهل عمليــة 
إعــادة اإلعمــار، مشــيرا إلــى ضــرورة اإلســراع فــي حتقيق 

ذلــك مــن خــالل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــدة ووكال ــدور األمم املتح ــاد ب وأش
الالجئــني )األونــروا(، ومــا تقدمــه مــن مســاعدات 
ــزة. ــاع غ ــي قط ــة ف ــني، خاص ــاة الالجئ ــن معان ــف م تخف

ــر  ــادي التدابي ــى تف ــرائيل إل ــو إس ــيا يدع ــل روس ممث
األحاديــة وأعمــال التهجيــر واالســتيطان

ــادي  ــى تف ــرائيل إل ــة إس ــيا االحتادي ــل روس ــا ممث ودع
التدابيــر األحاديــة وأعمــال التهجيــر واالســتيطان.

فــي  تقــدم  أي  إلــى حتقيــق  االفتقــار  »ان  وأضــاف 
ــا  ــى املنطقــة، وعلين ــر عل ــة الفلســطينية يؤث القضي
أن ندفــع باجتــاه عمليــة الســالم، ونســعى إلــى حتقيــق 
الســلمية  العمليــة  إلعــادة  والعمــل  االســتقرار 
ــى  ــة، عل ــات املوقع ــق االتفاقي ــح وف ــار الصحي للمس
أســاس مبــدأ حــل الدولتــني واألطــر القانونيــة املتعارف 

ــا«. عليه

ودعــا إلــى العمــل لضمــان وصــول املســاعدات لقطــاع 
ــطيني،  ــاد الفلس ــم االقتص ــة دع ــدا أهمي ــزة، مؤك غ
خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، ودعــا األطــراف 

ــروا. ــم لألون ــدمي الدع ــني لتق واملانح

للعمليــة  العــودة  جلهــود  بــالده  تشــجيع  وأكــد 
ــق  ــى عات ــع عل ــك يق ــى أن ذل ــيرا إل ــلمية، مش الس

الرباعيــة. اجملموعــة 

ممثــل الصــن: املســتوطنات مــن أهــم املســائل التــي 
تؤثــر فــي آفــاق حــل الدولتــن

وقــال ممثــل الصــني إن مســألة املســتوطنات من أهــم 
ــرار  ــني، وق ــل الدولت ــاق ح ــي آف ــر ف ــي تؤث ــائل الت املس
مجلــس األمــن 2334 أشــار بوضــوح إلــى أن األنشــطة 
االســتيطانية فــي األرض الفلســطينية احملتلــة تنتهــك 
ــر  ــي، كمــا أن إســرائيل اســتمرت بتدمي ــون الدول القان
وهــدم منــازل الفلســطينيني، وطردهــم وتوســيع نطاق 
املســتوطنات، إضافــة إلــى أن العنــف ضــد املدنيــني قــد 

زاد أيضــا.

ودعــا إســرائيل إلــى تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة، والعــودة إلــى املســار الصحيــح لتنفيــذ حــل 
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الدولتــني، واالمتثــال ملبــادرة الســالم العربيــة.

ــة األمم  ــي برعاي ــر دول ــد مؤمت ــالده لعق ــد ب ــد تأيي وأك
ــس  ــي مجل ــني ف ــاء الدائم ــاركة األعض ــدة، ومبش املتح
ــي  ــوذ ف ــر ونف ــا تأثي ــي له ــدول الت ــا ال ــن، داعي األم
ــر. ــرف دون آخ ــة لط ــاء األولوي ــادي إعط ــى تف ــة عل املنطق

ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة العام ــالل املناقش ــاف: خ وأض
مســألة  كانــت  املاضيــة،  القليلــة  األيــام  خــالل 
التطــرق  مت  التــي  املســائل  أكثــر  مــن  فلســطني 
ــة  ــا لقضي ــن دعمه ــت ع ــدول أعرب ــة ال ــا، وغالبي له
فلســطني العادلــة، كــي يحصــل هــذا الشــعب علــى 
حقوقــه، ويكــون هنــاك حــل عــادل وشــامل للمســألة 
الفلســطينية، وذلــك يعكــس مشــاعر اجملتمــع الدولــي 
بشــأن العدالــة والنصــاف، والصــني مســتعدة للعمــل 
للنهــوض بالســالم مــن خــالل تدابيــر عــدة، وللتخفيف 
مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني ولتســوية األوضــاع 

ــدوء. ــا لله لعودته

ممثــل تونــس: يجــب التحــرك بشــكل عملــي لوضــع 
حــد للمأســاة التــي طــال أمدهــا

وجــدد ممثــل تونــس لــدى مجلــس األمن تأكيــده علــى 
احلقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ــه  ــن أمل ــا ع ــتقلة، معرب ــه املس ــة دولت ــره وإقام مصي
فــي أن تتضافــر اجلهــود وتتركــز حــول ســبل التحــرك 
ــال  ــي ط ــاة الت ــد للمأس ــع ح ــي لوض ــكل عمل بش
ــاذ  ــا وإنف ــلوبة ألصحابه ــوق املس ــادة احلق ــا، وإع أمده

ــون. القان

وأكــد أن العالــم أثبــت مــن خــالل بيانــات قادتــه وكبــار 
مســؤوليه، مــدى اإلجمــاع الدولــي حــول ضــرورة وضــع 
ــالل  ــاة الشــعب الفلســطيني، وإنهــاء االحت حــد ملعان
ــدود  ــى ح ــيادة عل ــتقلة ذات الس ــة املس ــة الدول وإقام
ــا  ــرقية، مطالب ــدس الش ــا الق ــام 1967 وعاصمته ع
ــاق  ــب ميث ــؤولياته مبوج ــل مس ــن بتحم ــس األم مجل
األمم املتحــدة لضمــان تنفيــذ قراراتــه ذات الصلــة، وحث 
ســلطات االحتــالل علــى االمتثــال لقــرارات الشــرعية 

ــة. الدولي

ــة  ــع للمجموع ــاع الواس ــذا اإلجم ــام ه ــاف: أم وأض
الدوليــة، يبقــى التســاؤل قائًمــا، وهــو متــى سنشــهد 
حتــركا دوليــا لكســر اجلمــود الــذي تــردت فيــه عمليــة 
الســالم وتيســير عــودة املفاوضــات مــن أجــل التوصــل 
إلــى حــل عــادل ودائم وشــامل للقضيــة الفلســطينية 
ــرارات األمم املتحــدة؟ ــة وق ــات الدولي ــى أســاس املرجعي عل

وتابــع: مــا زلنــا علــى ثقــة بقــدرة اجملموعــة الدوليــة، مبا 

ــة للشــرق  ــة الدولي ــك مجلــس األمــن والرباعي فــي ذل
األوســط واجلــوار اإلقليمــي، علــى خلــق آفــاق حقيقيــة 
ــز مقومــات االســتقرار  ــا ميكــن مــن تعزي للتســوية، مب
ــم  ــن ندع ــة، ونح ــي املنطق ــلم ف ــن والس ــون األم وص
ــي للســالم  ــرح عقــد مؤمتــر دول فــي هــذا اإلطــار مقت

ــة الدوليــة فــي أقــرب اآلجــال. ــة الرباعي برعاي

وأشــار إلــى أن االنســداد فــي أفــق التوصــل إلــى 
ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــني الش ــراع ومتك ــوية الص تس
اســترداد حقوقــه املشــروعة، يقابلــه إمعــان ســلطات 
االحتــالل بفــرض سياســة األمــر الواقــع عبــر مواصلــة 
اخملططــات االســتيطانية، ومحاولــة تغييــر الوضــع 
الدميغرافــي والتاريخــي والقانونــي فــي مدينــة القــدس، 
ــكان  ــريد الس ــوت وتش ــدم البي ــي ه ــا ف ــي قدم واملض

ــزة. ــى غ ــار عل ــرض احلص ــي ف ــتمرار ف واالس

وأردف: نهيب باجملموعــة الدوليــة، ال ســيما مجلــس 
األمــن، حتمــل مســؤولياتها كاملــة حلمــل القــوة 
ــب  ــا مبوج ــرام التزاماته ــى احت ــالل عل ــة باالحت القائم
القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني، والتوقــف 
عــن انتهاكاتهــا ومشــاريعها االســتيطانية وأي أعمــال 
ــن  ــد م ــو مزي ــاع نح ــع األوض ــأنها دف ــن ش ــة، م أحادي
لتحقيــق  فرصــة  أي  وتقويــض  والتصعيــد  التــأزم 

ــة. ــي املنطق ــن ف ــتقرار واألم ــادة االس ــالم، وإع الس

ــام بقــرارات مجلــس األمــن ذات  ــزام الت ــى االلت ودعــا إل
الصلــة، وآخرهــا القــرار 2334، وضــرورة توفيــر احلمايــة 
املســتوطنني  عنــف  إزاء  الفلســطينيني  للســكان 

ــوة. ــرط للق ــتخدامها املف ــالل واس ــوات االحت وق

وشــدد علــى أهميــة تيســير وصــول املســاعدات 
اإلنســانية إلــى قطــاع غــزة احملاصــر دون معوقــات، 
ــع  ــال: نتطل ــار، وق ــادة اإلعم ــة إع ــن عرقل ــاع ع واالمتن
ــع مــن مســتوى االســتجابة اإلنســانية فــي  ــى الرف إل
ــة  ــل املســتدام لوكال ــة، وضمــان التموي األراضــي احملتل
االونــروا، إضافــة للتأكيــد علــى أهميــة مواصلــة جهود 

ــطينية. ــة الفلس املصاحل

ممثــل كينيــا: نديــن أعمــال العنــف اإلســرائيلية 
2334 قــرار  وانتهاكهــا 

ــال  ــع أعم ــن جمي ــس األم ــي مجل ــا ف ــل كيني وأدان ممث
ــي  ــا ف ــرار 2334 مب ــاك الق ــرائيلية، وانته ــف اإلس العن
ذلــك األعمــال واالســتفزازية والتحريــض علــى العنــف، 
ــة  ــدم البني ــر وه ــي، وتدمي ــاب اجلماع ــرد، والعق والط

ــة. التحتي

وقــال إن التنفيــذ الفعــال والكامــل للقــرار يعنــي 
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معاجلــة مســألة املســتوطنات، وإمكانيــة العيــش 
إســرائيل  إقامــة  وإن  الدولتــني،  حــل  إطــار  فــي 
للمســتوطنات فــي األرض الفلســطينية، مبــا فــي ذلــك 
ــى  ــي، ويبق ــون الدول ــك القان ــرقية، ينته ــدس الش الق
عائقــا أمــام تفعيــل رؤيــا حــل الدولتــني، مشــددا علــى 
ــالم. ــب بس ــى جن ــا إل ــا جنب ــب أن يعيش ــني يج أن الطرف

ــزة،  ــاع غ ــار قط ــادة إعم ــة إلع ــود الرامي ــب باجله ورح
داعيــا إلــى دعــم وكالــة »األونــروا« ملواجهــة التحديــات 
األرض  أمــام  املاثلــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

الفلســطينية.

إدارة ســجون االحتــالل تشــرع بتنفيــذ حملــة إجــراءات 
تنكيليــة بحــق األســرى

رام اهلل 29-9-2021 وفــا- شــرعت إدارة ســجون االحتالل 
ــراءات  ــة إج ــذ حمل ــاء، بتنفي ــوم األربع ــرائيلي، الي اإلس
تنكيليــة وعقابيــة جديــدة بحــق األســرى فــي مختلف 

املعتقــالت.

إن هــذه  واحملرريــن،  وقالــت هيئــة شــؤون األســرى 
ــع  ــار جمي ــا اعتب ــرارات منه ــدة ق ــت بع ــراءات متثل اإلج
ــم  ــجونها بأنه ــل س ــن داخ ــني احملتجزي ــرى األمني األس
»خطيــرون ويشــكلون مصــدر تهديــد«، كذلــك تنفيــذ 
حملــة تنقــالت بــني صفوفهــم، بحيــث يتــم نقلهــم 
ــرة كل  ــرف، وم ــني الغ ــم ب ــهر وتوزيعه ــرة كل 6 أش م

ــجون. ــي الس ــام ف ــني األقس ــنة ب س

إدارة  التــي تقــوم بهــا  أن اإلجــراءات  إلــى  ولفتــت 
الفتــرة  فــي  تضاعفــت  والتــي  االحتــالل  ســجون 
األخيــرة، جــاءت بهــدف التنغيــص علــى األســرى بــكل 
ــر،  ــم أكث ــاق عليه ــق اخلن ــل حياتهــم، وتضي تفاصي

ــاق. ــر ال تط ــل األس ــم داخ ــل حياته جلع

مــن ناحيتــه، أكــد نــادي األســير، أن إدارة ســجون 
ــى  ــدة عل ــراءات جدي ــرض إج ــي ف ــة ف ــالل ماضي االحت
األســرى متــس حياتهــم التنظيميــة، إضافــة إلــى 

االســتمرار فــي عمليــات العــزل والنقــل.

وأضــاف أن إدارة ســجن »جلبــوع« أبلغــت األســرى أنــه 
ــجن  ــي س ــم )8( ف ــى قس ــم إل ــا نقله ــيتم قريب س
ــة  ــت أبلغتهــم ســابقا باحتمالي »رميــون«، بعــد أن كان
ــم )180(  ــه وعدده ــني في ــرى القابع ــة األس ــل بقي نق
أســيرا إلــى ســجون أخــرى، فــي حــني رد األســرى بأنــه 

ــرار. ــض للق ــان ورف ــراءات عصي ــاك إج ــيكون هن س

وفــي الســياق ذاته، أبلغــت إدارة ســجن »رميون« األســرى 
ــجن،  ــل الس ــم داخ ــر له ــة تدوي ــتبدأ بعملي ــا س أنه
ــي  ــرف ف ــى الغ ــم إل ــن غرفه ــم م ــم نقله ــث يت بحي

ــد  ــدة تزي ــير م ــى األس ــى ال يبق ــرى، حت ــام األخ األقس
ــس  ــي نف ــى ف ــم، وال يبق ــس القس ــي نف ــام ف ــن ع ع

ــهر. ــتة أش ــن س ــد ع ــدة تزي ــة م الغرف

ولفــت نــادي األســير، إلــى أن إدارة الســجون بــدأت 
تدريجًيــا بفــرض إجــراءات جديــدة خطيــرة، متــس احليــاة 
ــرى،  ــل األس ــا بنق ــذ قيامه ــرى، من ــة لألس التنظيمي
ــتمرار  ــام، واالس ــل األقس ــم داخ ــم وتفريقه وتوزيعه
هــذه  مــن  بحقهم. وحــذر  التنكيليــة  باإلجــراءات 
اإلجــراءات التــي متــس منجــزات احلركــة األســيرة، 

ــة. ــاة التنظيمي ــب احلي ــكّل صل وتُش

مــن  وحتذيــر  االضــراب  يواصلــون  أســرى  ســبعة 
أحدهــم استشــهاد 

ــرى  ــد األس ــهاد أح ــن استش ــير، م ــادي األس ــذر ن ح
ــم  ــا العتقاله ــام، رفض ــن الطع ــني ع ــبعة املضرب الس
ــل  ــي ظ ــب، ف ــي صع ــع صح ــرون بوض ــث مي اإلداري، حي
عــدم وجــود أي حلــول واضحــة مــن إدارة ســجون 

االحتــالل اإلســرائيلي.

وقــال مديــر عــام نــادي األســير عبــد اهلل الزغــاري، فــي 
حديــث إلذاعــة »صــوت فلســطني«، اليــوم األربعــاء، إن 
حالــة مــن التوتــر ال تــزال تســود ســجون االحتــالل فــي 
ظــل اســتمرار االعتــداءات علــى األســرى بشــكل عــام 

وأســرى حركــة اجلهــاد االســالمي بشــكل خــاص.

ــي  ــما ف ــوا قس ــن أحرق ــرى الذي ــى أن األس ــت إل ولف
ــة  ســجن »النقــب« ميــرون بظــروف غايــة فــي الصعوب
ــخصية  ــم الش ــم وأغراضه ــحب كل احتياجاته ومت س
ــزل  ــن الع ــي زنازي ــيرا ف ــا زال 150 أس ــم، وم وأغطيته

ــرادي. االنف

وأكــد الزغــاري أن األســرى يحضــرون أنفســهم خلطوات 
ســجون  إدارة  لتنكــر  نظــرا  احتجاجيــة،  نضاليــة 
ــة. ــابيع املاضي ــالل األس ــه خ ــاق علي ــا مت االتف ــالل مل االحت

ويواصــل ســبعة أســرى إضرابهــم املفتــوح عــن الطعام 
رفضــا العتقالهــم اإلداري وهــم: كايــد الفســفوس 
ــا،  ــذ 70 يوم ــمة من ــداد القواس ــا، ومق ــذ 77 يوم من
وعــالء األعــرج منــذ 52 يومــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 
ــو  ــادي أب ــا، وش ــذ 39 يوم ــارات من ــق بش ــا، وراي 44 يوم
عكــر منــذ 36 يومــا، وآخرهــم األســير حســن شــوكة 

ــام. ــذ 10 أي املضــرب من

ــا  ــالن«، فيم ــفى »كاب ــي مستش ــمة ف ــع القواس ويقب
ــواش،  ــو ه ــرج، وأب ــفوس، واألع ــن: الفس ــع كل م يقب
وبشــارات فــي ســجن »عيــادة الرملــة«، أمــا األســيرين 
شــادي أبــو عكــر، وحســن شــوكة فيقبعــان فــي زنازين 
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ســجن »عوفــر”.

فــي  اخلارجــي  االســتثمار  رصيــد  دوالر  مليــار   3.3
فلســطني

 قــال اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، وســلطة النقــد، 
االقتصــاد  اســتثمارات  أرصــدة  بــني  التفــاوت  إن 
الفلســطيني املوظفــة خــارج فلســطني، وأرصــدة 
االقتصــاد  فــي  املوظفــة  األجنبيــة  االســتثمارات 
االلتزامــات   – اخلارجيــة  )األصــول  الفلســطيني 
األجنبيــة(، حتــى نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 
ــون  ــت 3,338 ملي ــة بلغ ــرا، وبقيم ــزال كبي ــاري ال ي اجل
دوالر أميركــي، بارتفــاع بلغــت نســبته 15% مقارنــة مــع 

الربــع الســابق.

وأوضــح اإلحصــاء وســلطة النقــد فــي تقريــر مشــترك 
حــول االســتثمار الدولــي والديْــن اخلارجــي، وزعــت 
ــول  ــدة أص ــي أرص ــاء، أن إجمال ــوم األربع ــه الي نتائج
ــغ  ــارج بل ــي اخل ــتثمرة ف ــطيني املس ــاد الفلس االقتص
8,958 مليــون دوالر أميركــي، موزعــة بــني اســتثمار 
أجنبــي مباشــر بنســبة 4%، واســتثمارات حافظــة %17، 
ــع( %70،  ــة والودائ ــا العمل ــرى )أهمه ــتثمارات أخ واس

ــة %9. ــول احتياطي وأص

شــكلت  فقــد  القطاعــي،  املســتوى  علــى  أمــا 
ــي  ــدة ف ــوك )أرص ــاع البن ــة لقط ــتثمارات اخلارجي االس
ــة  ــتثمارات احلافظ ــدوق، واس ــي الصن ــد ف ــارج، ونق اخل
فــي اخلــارج( 70% مــن إجمالــي األصــول اخلارجيــة 

الفلســطيني. لالقتصــاد 

فــي املقابــل، بلــغ إجمالــي أرصــدة اخلصــوم األجنبيــة 
)االلتزامــات( علــى االقتصــاد الفلســطيني )أرصــدة 
غيــر املقيمــني املســتثمرة فــي فلســطني( حوالــي 
5,620 مليــون دوالر أميركــي، توزعــت بــني اســتثمار 
ــة  ــتثمارات حافظ ــبة 51%، واس ــر بنس ــي مباش أجنب
ــع  ــروض والودائ ــا الق ــرى )أهمه ــتثمارات أخ 13%، واس

ــي %36. ــارج( بحوال ــن اخل م

أمــا علــى املســتوى القطاعــي، شــكلت االســتثمارات 
األجنبيــة فــي قطــاع البنــوك حوالــي 35% مــن إجمالــي 

اخلصــوم األجنبيــة علــى االقتصــاد الفلســطيني.

وأشــارت النتائــج األوليــة إلــى أن إجمالــي رصيــد الديــن 
ــة الفلســطينية  ــى القطاعــات االقتصادي اخلارجــي عل
ــة  ــي نهاي ــون دوالر أميرك ــي 2,052 ملي ــغ حوال ــد بل ق
الربــع الثانــي 2021، بارتفــاع بلغــت نســبته 1% مقارنــة 
ــاع  ــى القط ــن عل ــني دي ــت ب ــابق، توزع ــع الس ــع الرب م
ــبة %33  ــوك بنس ــاع البن ــبة 64%، وقط ــي بنس احلكوم

ــي  ــة ف ــارف العامل ــي املص ــني ف ــر املقيم ــع غي )ودائ
ــة  ــركات املالي ــرى )الش ــات األخ ــطني(، والقطاع فلس
غيــر املصرفيــة، والشــركات غيــر املاليــة، واملؤسســات 
ــراض  ــبة 2%، واالقت ــية( بنس ــر املعيش ــة، واألس األهلي

ــبة %1. ــبة بنس ــة املنتس ــركات التابع ــني الش ب
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متديد توقيف أسرى »نفق احلرية«

قــادت  جديــدة  معلومــات  عــن  الكشــف 
طريقهــم علــى  للتعــرف 

ــرى  ــف األس ــس توقي ــالل، أم ــة االحت ــددت محكم م
الســتة، الذيــن متكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم مــن 
ــة  ــدة خمس ــم، مل ــد اعتقاله ــوع« وأعي ــجن »جلب س
ــدمي  ــم، وتق ــق معه ــتكمال التحقي ــة اس ــام، بذريع أي
لوائــح االتهــام لنيايــة االحتــالل. وأوضحــت هيئــة 
شــؤون األســرى واحملرريــن، فــي بيــان صحفي، أن اجللســة 
ــاع  ــم دف ــور طاق ــق »زووم« ، بحض ــر تطبي ــدت عب عق

ــة. ــن الهيئ ــني م ــبعة محام ــن س ــون م مك

ــم،  ــد توقيفه ــرى متدي ــن ج ــرى الذي ــت، أن األس وأضاف
هــم: محمــود عارضــة، ومحمــد عارضــة، وأيهــم 
كممجــي، ومناضــل نفيعــات، وزكريــا زبيــدي، ويعقــوب 

ــادري.  ق

ــرى  ــة أس ــف خمس ــد توقي ــه مت متدي ــى أن ــارت إل وأش
ــي  ــي مرع ــرين، وقص ــو اش ــود أب ــم: محم ــن، وه آخري

ــرادات. ــاد ج ــر، وإي ــو بك ــد أب ــر، ومحم ــو بك ــي أب وعل

يشــار إلــى أن االحتــالل كان قــد أعــاد اعتقــال األســير 
ــرب  ــة ق ــد العارض ــير محم ــب األس ــى جان ــدي إل الزبي
قريــة أم الغنــم فــي منطقــة اجلليــل األســفل بتاريــخ 
ــيرين  ــال األس ــاد اعتق ــك أع ــاري، وكذل ــول اجل 11 أيل
ــاري  ــول اجل ــخ 10 أيل ــة بتاري ــود العارض ــادري ومحم ق
ــخ  فــي الناصــرة، واألســيرين كممجــي ونفيعــات بتاري
19 أيلــول مــن مدينــة جنــني، وذلــك بعــد متكنهــم مــن 
ــجن  ــفل س ــره أس ــق مت حف ــر نف ــم عب ــزاع حريته انت

ــوع«.  »جلب

فــي الســياق ذاتــه، قــال احملامــي خالــد محاجنــة املوكل 
ــرى  ــة، إن األس ــد العارض ــير محم ــن األس ــاع ع بالدف
ــروف  ــون لظ ــم، يتعرض ــوا حريته ــن انتزع ــتة الذي الس

ــر إنســانية. ــة وقاســية جــداً غي اعتقاليــة صعب

وأضــاف، فــي اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، مســاء أمــس، 
إن األســرى الســتة ال يعرفــون الوقــت، وال يعرفــون الليل 
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ــة  ــق متواصل ــات حتقي ــون لعملي ــار، ويتعرض ــن النه م
علــى مــدار الســاعة مــن قبــل ضبــاط مخابــرات 

ــالل. االحت

ــمح  ــم يس ــوم ل ــى الي ــم وحت ــذ اعتقاله ــع »من وتاب
ــى  ــول عل ــهم، واحلص ــل مالبس ــالل بتبدي ــم االحت له
أبســط احلقــوق اإلنســانية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا 
ــذ  ــة من ــن انفرادي ــي زنازي ــون ف ــم يقبع ــرى، وه األس

اعتقالهــم«.147

»العليــا اإلســرائيلية تؤجــل البــت فــي إخــاء 
ــف  ــل جتري ــى تأجي ــادق عل ــر وتص ــان األحم اخل

ــرب رام اهلل ــاً ق ــاً زراعي 071 دومن

ــى  ــس، عل ــرائيلية، أم ــا اإلس ــة العلي ــت احملكم وافق
ــر،  ــان األحم ــة اخل ــي قري ــالء أهال ــل وإخ ــل ترحي تأجي

ــة.  ــهر إضافي ــتة أش ــدة س ــدس، مل ــرق الق ش

ــد  ــة شــؤون اجلــدار واالســتيطان ولي ــال رئيــس هيئ وق
عســاف فــي اتصــال هاتفــي لـــ »وفــا«، إن قــرار احملكمــة 
يأتــي فــي ظــل اســتمرار ضغــط اجملتمــع الدولــي 
ــل  ــى أن الترحي ــة عل ــة الدولي ــة اجلنائي ــد احملكم وتأكي

ــرب«. ــة ح ــة »جرمي مبثاب

ــدم أو  ــات ه ــدي ألي عملي ــتعدون للتص ــاف: »مس وأض
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــلطات االحت ــا س ــد تنفذه ــل ق ترحي

ــة. ــة اخلــان األحمــر البدوي ــي قري ف

وأشــار إلــى أن حكومــة االحتــالل لديهــا مخطــط منــذ 
عــام 1967 لترحيــل التجمعــات البدوية، ليس الشــرقية 
ومناطــق »ج«، والتــي مينــع فيهــا ترخيــص املبانــي، 
وعمــل مخطــط هيكلــي لهــا، أو حتــى االعتــراف بهــا، 
ــبكات  ــات بش ــذه التجمع ــط ه ــع رب ــى من ــة إل إضاف

ــاء، وبنــاء املــدارس فيهــا. امليــاه والكهرب

وقــال: »حاولــت ســلطات االحتــالل إجبــار أهالــي اخلــان 
األحمــر علــى املغــادرة بالقــوة، ولكنهــا فشــلت بســبب 
الصمــود االســطوري لهــم، وأيضــاً بســبب صــدور 
ــة  ــذر احلكوم ــذي ح ــة، وال ــة الدولي ــن اجلنائي ــرار م ق
ــة،  ــدم القري ــر أو ه ــام بتهجي ــن القي ــرائيلية م اإلس
والتجمعــات احمليطــة بهــا فــي املنطقــة التــي تســمى 
)E(، واعتبــرت ذلــك مبثابــة »جرميــة حــرب«، إضافــة إلــى 
اجلهــد الدبلوماســي واملوقــف الدولــي الكبيــر الداعــم 
لبقــاء الفلســطينيني فــي أراضيهــم، وأيضــاً املوقــف 
ــي  ــض للتعاط ــهم الراف ــي أنفس ــن األهال ــم م احلاس

ــة«. ــراف بالقري ــاء، واالعت ــول، دون البق ــة حل ــع أي م
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ويحيــط بقريــة اخلــان األحمــر عــدد مــن املســتوطناتت، 
ــالل  ــتهدفها االحت ــي يس ــي الت ــن األراض ــع ضم وتق
اإلســرائيلي لتنفيــذ مشــروعه االســتيطاني املســمى 

 .»E1«

ــان  ــة اخل ــكان قري ــر س ــة تهجي ــذ عملي ــر أن تنفي يذك
األحمــر وهدمهــا، مــن شــأنه التمهيــد إلقامة مشــاريع 
ــا،  ــن محيطه ــة ع ــدس احملتل ــزل الق ــتيطانية تع اس

ــمني. ــى قس ــة إل ــة الغربي ــم الضف وتقس

مــن جانبهــا حــذرت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي 
ــة  ــة اجلنوبي ــي املنطق ــا، وف ــل الباب ــر وجب ــان األحم اخل
ــو ديــس، مــن قــرارات التأجيــل التــي  ــة وأب مــن العيزري
ــي  ــا ف ــة العلي ــالل واحملكم ــة االحت ــن حكوم ــدر م تص
أن إســرائيل تتهــرب  األونــة األخيرةوأمــس. وقالــت 
وتســعى لتجميــد وتأجيــل قراراتهــا الســابقة بإخــالء 
ــط  ــن محي ــطينيني م ــر الفلس ــر وتهجي ــان األحم اخل
ــد  ــات التهوي ــن مخطط ــا ضم ــدس وباديته ــن الق مدي

ــدى.  ــدة امل بعي

ودعــت القــوى إلــى اســتمرار دعــم صمــود التجمعــات 
ــر  ــان األ؛م ــي اخل ــا وف ــدس ومحيطه ــي الق ــة ف البدوي
ــيط  ــات وتنش ــذه التجمع ــاندة ه ــا ومس ــل الباب وجب

ــا.148  ــت فيه الفعاليات

كشف تفاصيل جديدة عن »الهروب العظيم«

عــن  نقــالً  أمــس،  »هآرتــس«،  صحيفــة  كشــفت 
تفاصيــل  اإلســرائيلية،  الرســمية  التحقيقــات 
التــي  العظيــم«  »الهــروب  عمليــة  عــن  جديــدة 
ــق  ــالل نف ــن خ ــطينيني م ــرى فلس ــتة أس ــا س نفذه
ــاطته  ــوا بوس ــوع، ومتكن ــجن جلب ــفل س ــروه أس حف

 من انتزاع حريتهم في 6 أيلول اجلاري. 
التحقيــق  نتائــج  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 
ــون  ــي كان ــدأ ف ــر ب ــى أن احلف ــت إل ــرائيلية توصل اإلس
العارضــة  محمــود  األســير  جنــح  إذ  املاضــي،  األول 
حــوض  حتــت  وضــع  الــذي  الغطــاء  رفــع  فــي 
ــه كان  ــف أن ــة، واكتش ــاض الغرف ــي مرح ــلة ف املغس

 يغطي فراغاً يقع بني أساسات السجن. 
ــة  ــى أن اخلط ــالل إل ــرطة االحت ــرات ش ــير تقدي وتش
اطلــع  اليــوم  ذلــك  فــي  بلورتهــا  متــت  التــي 
عليهــا بــني 10 - 15 أســيراً، مــن بينهــم الســتة 
آخــرون  وأربعــة  الهــروب،  عمليــة  نفــذوا  الذيــن 
مــن  وكان  اإلســالمي،  اجلهــاد  حلركــة  ينتمــون 

 املتوقع اإلفراج عنهم في الفترة احلالية. 
ووفــق مزاعــم االحتالل، فهناك شــكوك بأنهم ســاعدوا 
فــي حراســة الغرفــة وإخفــاء الفتحــة ومراقبــة مجيء 

148  جريدة القدس
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الســجانني، إذ إن اثنــني منهمــا كانــا يقبعان فــي الغرفة 
التــي حــدث فيهــا الهــروب ومت اســتبدالهما بكممجــي 

 والزبيدي قبل بضعة أيام من التنفيذ. 
وأشــارت »هآرتــس« إلــى أن عمليــة احلفــر قادهــا مناضل 
نفيعــات ومحمــود العارضــة وآخــرون، وقــد اســتخدموا 
قطعــاً مــن احلديــد كانــت توجــد حتــت أرضيــة الغرفــة، 
ــذي  ــراب ال ــا الت ــوم، أم ــن األملني ــي م ــاً وصوان وصحون
والصــرف  اجملــاري  فتحــات  فــي  فــوزع  إخراجــه  مت 
الصحــي التــي توجــد فــي أرجــاء الســجن، وفــي 

 حاويات القمامة وأماكن أخرى. 
فــي  كانــت  احلفــر  أشــهر  »خــالل  وتابعــت: 
لكنهــا  املواســير،  فــي  مشــاكل  الســجن 
املهنيــني  أو  الســجانني  شــكوك  تثــر  لــم 

 الذين مت استدعائهم ملعاجلتها«. 
ونقلــت الصحيفــة عــن األســرى، خــالل التحقيــق 
ــي  ــا ف ــط له ــرب مت التخطي ــة اله ــم، أن عملي معه
ــد  ــن بع ــران، لك ــد الغف ــوم عي ــم ي ــي تت ــة ك البداي
ــوم  ــو الي ــول، وه ــي 7 أيل ــا ف ــوم تنفيذه ــدد ي ــك حت ذل
ــه  ــذي تقلــص في ــة وال ــد رأس الســنة العبري األول لعي

 مصلحة السجون والشرطة من عملها. 
املوعــد  علــى  أيــام  بضعــة  »قبــل  وأردفــت: 
التــراب  تراكــم  أن  مــن  خافــوا  لــه،  اخملطــط 
اخلطــة،  لكشــف  ســتؤدي  املتكــررة  واملشــاكل 

 لذلك قرروا تبكير عملية الهرب بيوم«. 
وبحســب الصحيفــة العبريــة، فهنــاك شــكوك أنهــم 
قامــوا باالتصــال مع فلســطينيني يقيمون في إســرائيل 
دون تصاريــح، واتفقــوا معهــم علــى مســاعدتهم 
ــر  ــى جنــني بعــد الهــرب، ولكــن تبكي فــي الوصــول إل
الهــرب بيــوم جعلهــم يبقــون دون مســاعدة، إلــى 
ــة الهــرب كان بســبب  ــدي لعملي ــب أن ضــم الزبي جان
عالقتــه مــع الســلطة الفلســطينية، واســتهدف 

 املساعدة في الوصول إلى جنني. 
زكريــا  األســير  عــن  العبريــة  الصحيفــة  ونقلــت 
الزبيــدي قولــه، خــالل التحقيــق معــه: إنــه عنــد 
ــذ  ــوم تنفي ــي ي ــالً، ف ــف لي ــدة والنص ــاعة الواح الس
ــتة  ــرج الس ــني، خ ــد واإلثن ــي األح ــني يوَم ــة، ب العملي
ــتكمل  ــذي اس ــق ال ــي النف ــاروا ف ــة وس ــن الغرف م

 حفره، قبل بضع ساعات من ذلك. 
وواصلــت الصحيفــة: »األســرى قالــوا: إن مــن قــاد 
عمليــة اخلــروج همــا محمــود ومحمــد العارضــة، 
شــهادات  إلــى  اســتندت  التــي  الزحــف  عمليــة 
تقــدر  الشــرطة  جمعتهــا  ومعلومــات  األســرى 
مت  إلــى 30 دقيقــة. فــي الســاعة 1:49 ليــالً  بـــ20 
ــام  ــا ق ــرى عندم ــن األس ــة ع ــات األولي ــي املعلوم تلق
ســائق ســيارة عموميــة مــر مــن املنطقــة بإبــالغ 

 الشرطة عن مشبوهني قرب السجن«. 

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن األســرى توجهــوا إلــى قرية 
ــراً  ــاعة 4:50 فج ــد الس ــك عن ــق ذل ــورة، إذ مت توثي الناع
بكاميــرا حمايــة، الفتة إلــى أن تقديرات األجهــزة األمنية 
أنهــم اختــاروا القريــة التــي تبعــد 7.5 كم عن الســجن 

.  بسبب ضوء املسجد الذي شاهدوه 
إلــى  وصلــوا  عندمــا  فإنهــم  التحقيقــات،  ووفــق 
عــن  الكشــف  دون  املســجد  إلــى  دخلــوا  القريــة 
هويتهــم، ومكثــوا فيــه 20 دقيقــة، قامــوا فيهــا 
باســتبدال مالبســهم، وعندمــا خرجــوا أرادوا احلصــول 
علــى ســيارة، لكنهــم لــم ينجحــوا فــي ذلــك، 

 وحصلوا على الطعام من مخبز محلي. 
ــرار  ــذوا ق ــم اتخ ــة، فإنه ــة العبري ــب الصحيف وبحس
االنفصــال بــني الســاعة اخلامســة والسادســة، واختــار 
محمــود العارضــة مهنــدس العمليــة وصديقــه يعقوب 
قــادري التوجــه مــن الناعــورة غربــا، ومــرا عبــر محميــة 
ــال  ــولم«، وواص ــة »س ــرب قري ــه« ق ــات هموري »جفع

 طريقهما إلى الشمال نحو الناصرة. 
وخــالل التحقيــق معهــم، أكــد العارضــة وقــادري أنهما 
تنــاوال قطعــاً مــن احللــوى أثنــاء الهــرب قامــا بشــرائها 
ــن  ــار م ــه واخلض ــى الفواك ــة إل ــجن، إضاف ــي الس ف
احلقــول التــي توجــد حولهمــا، مثــل القثائيــات والرمــان 

 واحلمضيات وشربوا مياهاً من أنابيب الري. 
فتوجهــا  العارضــة  ومحمــد  الزبيــدي  زكريــا  أمــا 
ــو  ــماالً نح ــارا ش ــورة وس ــة للناع ــة اجلنوبي ــر البواب عب
طمــرة، ومــن هنــاك توجهــا شــرقاً إلــى منطقــة 
ــور«،  ــار تب ــى »ه ــاً إل ــا غرب ــت«، وبعده ــس »غزي كيبوت
ــد  ــغ أح ــادري أبل ــة وق ــال العارض ــاب اعتق ــي أعق وف
ســكان القــرى فــي املنطقــة أن هنــاك أشــخاصاً 
طلبــوا منــه أثنــاء ســفره فــي تراكتــور قــرب أم الغنــم 

 املساعدة في الوصول إلى قرية إكسال. 
وذكــرت الصحيفــة أن قوة مشــتركة للشــرطة واجليش 
وصلــت إلــى املــكان وشــخصت آثار حــذاء كانت تشــبه 
ــار حــذاء وجــدت قــرب فتحــة اخلــروج مــن الســجن،  آث

وفــي الســاعة اخلامســة مت اعتقالهمــا.149

اعتقــاالت واســعة بالضفــة والقــدس بينهــم 
طبيــب مســتوطنون يقتحمــون »األقصــى« 

ــن ــادة فيغل بقي

ــة  ــالت املداهم ــس، حم ــالل، أم ــوات االحت ــت ق واصل
ــة  ــن الضف ــة م ــات مختلف ــي محافظ ــاالت ف واالعتق
الغربيــة، وكان بــني املعتقلــني طبيــب مــن بلــدة بيــت 

سيرا قرب رام اهلل. 

ففــي القــدس اعتقلــت قــوات االحتــالل خمســة 

149  جريدة األيام
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أيــوب  محليــة  مصــادر  بحســب  هــم  مواطنــني، 
اخلضــور، بعــد أن داهمــت منزلــه فــي بلــدة بــّدو، 
فــي  متفرقــة  أحيــاء  مــن  املواطنــني  مــن  وعــدد 
الهــدرة،  الســالم  عبــد  منهــم:  عــرف  القــدس، 
ــد  ــور، ومحم ــدة الط ــن بل ــوى م ــو اله ــد داود أب ومحم
ســعيدة، وعــز الديــن طوطــح مــن بيــت حنينــا، 

 بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. 
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كمــا 

 أسيراً محرراً من بلدة حزما. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
الشــاب عــودة أحمــد عســكر اخلطيــب )26 عامــاً(، بعــد 

 أن داهمت منزله، واستجوبت ساكنيه. 
وفــي رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــالل الطبيــب عبــد 
ــة،  ــدة بيــت ســيرا غــرب املدين ــي اخلضــور مــن بل الغن

 عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته. 
كمــا اعتقلــت الشــاب مجــدي ســليم حمدان مــن بلدة 

 بيت سيرا، أيضاً، خالل عودته من السفر. 
قــوات  بــأن  أمنيــة  أفــادت مصــادر  اخلليــل،  وفــي 
االحتــالل اعتقلــت الشــابني رامــي خالــد العويــوي )25 
ــد أن  ــاً( بع ــمي )27 عام ــي القواس ــد عل ــاً(، ومحم عام

 داهمت منزليهما في املدينة، وفتشتهما. 
الفتــى  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  وفــي 
أســامة ماهــر قبهــا عنــد مفــرق قريــة كفيــرت، 

 قرب بلدة يعبد جنوب غربي املدينة. 
كمــا اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية الشــاب عــز الدين 

 أبو زيد، أثناء تواجده داخل اخلط األخضر. 
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــس، اعتقل ــاء أم ومس
أســيرين محرريــن علــى حاجــز حــوارة العســكري 

ــس. ــوب نابل جن

وقــال مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور: 
إن االحتــالل اعتقــل األســيرين احملرريــن محمــد لطفــي 
ــد  ــي عب ــن عل ــز حس ــد العزي ــرب، وعب ــو ال ــني أب أم
ــني،  ــوب جن ــة جن ــدة قباطي ــن بل ــرب م ــو ال ــرمي أب الك

ــوارة.150 ــز ح ــى حاج ــك عل وذل

مشــروع قانــون إســرائيلي ملصــادرة تســجيات 
كاميــرات املراقبــة دون أمــر قضائــي

تعمــل ما تســمى وزارة القضــاء اإلســرائيلية على تقدمي 
ــجيالت  ــادرة تس ــرطة مص ــح للش ــون يتي ــروع قان مش
كاميــرات املراقبــة دون احلاجــة الســتصدار أمــر قضائــي 
ــة  ــر لصحيف ــف تقري ــا كش ــب م ــك، بحس ــرّع ذل يش
ــي  ــك ف ــرورة ذل ــاء »ض ــس، بادع ــاء أم ــس«، مس »هآرت

 ظل تنامي اجلرمية في اجملتمع العربي«. 
اإلســرائيلية  القضــاء  وزارة  أن  التقريــر  وذكــر 
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بطلــب  القانــون  ملشــروع  التحضيــرات  تســتكمل 
القانــون  ويلغــي  اإلســرائيلية،  الشــرطة  مــن 
تقييــدات علــى رجــال الشــرطة ويوســع احلــاالت 
اقتحــام  فيهــا  الشــرطة  لضبــاط  ميكــن  التــي 

 منزل أو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي. 
ــار  ــي انتش ــرطة تدع ــى أن الش ــس« إل ــارت »هآرت وأش
ظاهــرة حــذف تســجيالت كاميــرات املراقبــة التــي توثق 
ــرطة  ــل الش ــا تعم ــة، بينم ــدات عربي ــي بل ــني ف اجملرم
ــون  ــاً أن القان ــي، علم ــر قضائ ــى أم ــول عل ــى احلص عل
ــه دون  ــى وتفتيش ــول مبن ــرطة دخ ــح للش ــي يتي احلال
أمــر قضائــي فــي إحــدى احلــاالت التاليــة: إذا كان لــدى 
ــة  ــكاب جرمي ــاد بارت ــة لالعتق ــباب ُمقنع ــرطة أس الش
فــي املــكان، أو إذا جلــأ مالــك املــكان إلــى الشــرطة، أو إذا 

 دخل شخص فار من الشرطة إلى املبنى. 
ووفقــاً ملشــروع القانــون اجلديــد، يُســمح لعناصــر 
الشــرطة دخــول مبنــى دون أمــر قضائــي »عندمــا 
يكــون هنــاك اشــتباه معقــول فــي وجــود شــيء 
مرتبــط بجرميــة خطيــرة ميكــن أن يكــون مبثابــة دليــل 
ــاً علــى الفــور  علــى اجلرميــة، ويكــون التفتيــش مطلوب

 للحيلولة دون اختفاء األدلة أو إتالفها«. 
»اجلرميــة  فــإن  القانــون،  مشــروع  وبحســب 
عليهــا  يعاقــب  التــي  اجلرميــة  هــي  اخلطيــرة« 

 بالسجن عشر سنوات على األقل. 
وجــاء فــي املذكــرة التفســيرية ملشــروع القانــون، 
فــي  تصاعــدت  العربــي  اجملتمــع  فــي  »اجلرميــة  أن 
ــاة  ــن حي ــة م ــاً باهظ ــي أثمان ــرة، وجتب ــنوات األخي الس
فــي  القضــاء  وزارة  وعــددت  واألبريــاء«،  املتورطــني 
مشــروع القانــون أمثلــة علــى جرائــم إطــالق نــار 

 وابتزاز واجتار بالسالح في اجملتمع العربي. 
تزويــد  إلــى  القانــون  مشــروع  »يهــدف  وأضافــت: 
الشــرطة بــاألدوات التــي تســمح لهــا باحلصــول علــى 
ــون  ــا تك ــة، عندم ــن احملكم ــر م ــى دون أم ــة حت األدل
هنــاك مخــاوف مــن إخفــاء األدلــة أو تشــويهها، 
بطريقــة تــؤدي إلــى تقليــل فــرص حــل جرائــم خطيــرة 
حجــم  زيــادة  عــن  فضــالً  القضائيــة،  واملالحقــة 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــة املضبوط ــلحة واألدوات القتالي األس

 من شأنه ردع اجملرمني عن ارتكاب اجلرائم«. 
كمــا جــاء فــي مشــروع القانــون أنــه »فــي كثيــر مــن 
ــي، جتــد الشــرطة  اجلرائــم اخلطيــرة فــي اجملتمــع العرب
صعوبــة فــي احلصــول علــى تعــاون جلمــع األدلــة 
ــية  ــة الرئيس ــع الصعوب ــدان. تنب ــي املي ــهادات ف والش
فــي حتديــد مــكان املشــتبه بهــم فــي ارتــكاب اجلرائــم، 
ــح،  ــاب املصال ــل أصح ــن قب ــة م ــويش األدل ــن تش م
ــرات  ــجيالت الكامي ــذف تس ــي ح ــى ف ــا يتجل ــو م وه
ــاص،  ــاء اخل ــي الفض ــة ف ــكان اجلرمي ــي م ــة ف املوضوع
ــي  ــا. ف ــي اختفائه ــاحات، أو ف ــركات أو الس ــل الش مث
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ــادث  ــرات احل ــذه الكامي ــق ه ــان، توث ــن األحي ــر م كثي
اإلجرامــي قيــد التحقيــق أو األدلــة التــي قــد تســاعد 

ــق«.151 ــير التحقي ــدم س ــي تق ــر ف ــكل كبي بش

ــنب  ــة الل ــى طلب ــدي عل ــالل يعت ــي: االحت ــوم الثان للي
ــتهم ــى مدرس ــول إل ــن الوص ــم م ــرقية ومينعه الش

ــس،  ــوم اخلمي ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق اعت
ــن  ــم م ــرقية ومنعته ــنب الش ــة الل ــة قري ــى طلب عل
ــنب  ــاوية- الل ــة الس ــتهم )مدرس ــى مدرس ــول إل الوص
الثانويــة اخملتلطــة( الواقعــة علــى شــارع رام اهلل – 

ــي. ــس الرئيس نابل

وأفــاد مراســلنا، بــأن جنــود االحتــالل اقتحمــوا القريــة 
ومتركــزوا علــى مدخلهــا، وألقــوا قنابــل الصــوت باجتــاه 
الطلبــة ومنعوهــم مــن الوصــول إلــى مدرســتهم، مــا 

أدى النــدالع مواجهــات فــي املــكان.

151  جريدة األيام

اجلمعة 1/10/2021

ــم أم،  ــن، بينه ــة مواطن ــدم ثاث ــال 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، 
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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

االحتــال  قمــع  خــال  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

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 
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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

االحتــال 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

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
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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

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 
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 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

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
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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

الثاثاء 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

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

8  جريدة األيام
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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.

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
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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 
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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
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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
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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
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السبت 9/10/2021

ــم  ــن ض ــاع ع ــة االمتن ــن األهمي ــنطن: م واش
األراضــي والنشــاط االســتيطاني وعمليــات 

ــاء 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 

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
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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

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
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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 طــاب 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

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
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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 

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 ــال 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
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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

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 
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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 ــاق 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

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 ــقان بس ــجن عس ــي س ــر ف توت
ــد ــو حمي ــر أب ــير ناص ــاج األس ــال 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
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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

االحتــال 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: االحتــال 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

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. 
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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 

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
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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

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
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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

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
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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

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 االحتــال 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

31  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  االحتــال 
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

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

الثاثاء 12/10/2021 

ــي  ــون ف ــي الزيت ــى قاطف ــدي عل ــال 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
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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

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
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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

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
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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

ــدرس  ــي ي ــق وطن ــكيل فري ــي بتش ــدوة توص ن
ــن ــق الاجئ 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
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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

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
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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 صــاح أبــو جلبــوش مــن قريــة مركــة 
يدخــل عامــه الـــ91 فــي ســجون االحتــال

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

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
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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 

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

44  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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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 

45  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

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 

46  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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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 االحتــال 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 لــإلدارة 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

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
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 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 خــال مواجهــات فــي القدس وســلواد 
وطمــون  االحتــال 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

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، نقإلثره 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 ــال 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
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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

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 لإلض 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
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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

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 لإلفــراج 

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 
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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

55  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

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
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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  االحتــال 
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

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 

االحتــال«

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. لإلض

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

58  جريدة األيام

59  جريدة األيام
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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، 

60  جريدة القدس

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: 

61  جريدة القدس
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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

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
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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

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 لإلجــراءات  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 
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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 

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
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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

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
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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

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 2019، 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
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 المجلد التاسع والعشرين

 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 

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  ــتياء 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
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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

برصــاص  محــرر  ســوري  أســير  استشــهاد 
اجلــوالن فــي  اإلســرائيلي  االحتــال 

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  ــان« 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
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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 

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 
ــورة250  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
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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

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

االحتــال يقيــم محطــة حافــات 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
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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 

االحتــال 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

 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
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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

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

الثاثاء 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
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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

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
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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

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 

بادهــا

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
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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

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  واالحتــال  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
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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

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”. 
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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

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 
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 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 االحتــال 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

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
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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 االحتــال 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

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
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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 الاجئ 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 لإلســهام 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.
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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 لإلمن 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
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ــق  ــال 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 

100  جريدة القدس
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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 االحتــال 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

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 
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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
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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 

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
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بــل تريــد تدميرهــا بالكامــل”.106

الثاثاء 26/10/2021

»العليــا« االســرائيلية تنظــر فــي التمــاس 
ــلوان ــن س ــا م ــرار اخائه 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

ــال  ــال 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

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

االحتــال يســتأنف جتريــف املقبــرة اليوســفية 
وعشــرات املقدســين يــؤدون الصــاة 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

109  جريدة القدس
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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 لإلضــراب 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

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
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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
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شــعبنا  موقــف  أكــد  الرئيــس  فرنســيس: 
ــات  ــف املؤسس ــال 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

62 عاما على اغتيال فتحي الشقاقي

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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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
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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 االحتــال 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

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
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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

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 ثاثــة 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
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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

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
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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

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
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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.

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 االحتــال 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
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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

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
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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

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 الســام

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
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السبت 30/10/2021 

»الســام 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

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
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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

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
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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 

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« وإغــاق 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
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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

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 االحتــال: 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
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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

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
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ــارة: ثبــات قطــاع املقــاوالت يّشــكل رافعــة  زي
ــطيني ــاد الفلس لاقتص

 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 

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 

142  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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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 

اجلســيمة  وانتهاكاتهــا  التوســعية  االســتعمارية 
ــي ولقــرارات األمم املتحــدة.144 ــون الدول للقان

 

144  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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االثنن 2021/11/1 

ــى  ــو زهــرة: االحتــال اســتولى بالكامــل عل أب
ــفية« ــي »اليوس ــهداء ف ــرح الش ــرة ص مقب

ــة  ــة رعاي ــو زهــرة، رئيــس جلن ــال احلــاج مصطفــى أب ق
ــالل  ــة االحت ــدس: إن بلدي ــي الق ــالمية ف ــر اإلس املقاب
اإلســرائيلي فــي القــدس، ومــا تســمى »ســلطة 
ــرة  ــى مقب ــتحوذتا عل ــد اس ــرائيلية«، ق ــق اإلس احلدائ
للمقبــرة  امتــداداً  تعتبــر  التــي  الشــهداء  صــرح 

اليوسفية بالقدس الشرقية احملتلة. 

ــى  ــام«: »لقــد اســتحوذوا عل ــو زهــرة لـ«األي وأضــاف أب
ــد  ــب املزي ــوا بتركي ــس( قام ــوم )أم ــاً، فالي ــرة متام املقب
بالكامــل  تســييجها  ومت  املراقبــة  كاميــرات  مــن 
مــن خــالل جــدار حديــدي يفصلهــا عــن املقبــرة 

اليوسفية”. 

وتابــع: »مت إحــكام إغالقهــا مــن اجلهــة الغربيــة بســياج 
ــول  ــع الدخ ــدي مين ــاب حدي ــت ب ــوا بتثبي ــدي وقام حدي
إليهــا، إضافــة إلــى تســييجها مــن اجلهتني الشــمالية 

والشرقية”. 

وتســاءل: »يقولــون إنهــا ســتتحول إلــى حديقــة، 
مــن  املســيجة  احلديقــة  هــذه  هــي  مــا  ولكــن 

 جهاتها الغربية والشمالية والشرقية؟”. 
وقــال أبــو زهــرة: »اآلن ال يدخــل املقبــرة إال املســتوطنون 
املســلحون الذيــن يقومــون بأعمــال التجريــف، والذيــن 
قامــوا بتغطيــة املقبــرة بالكامــل بالتــراب فــي محاولة 

لطمس معاملها”. 

األمــر  واقــع  »فــي  أنــه  إلــى  زهــرة  أبــو  وأشــار 
إلــى  الدخــول  مــن  املواطنــني  مينعــون  فإنهــم 
ــن ذوي  ــل م ــدد قلي ــوى لع ــمحون س ــرة وال يس املقب

 أصحاب املقابر داخل املقبرة بالدخول”. 
وأضــاف: »بعــض ذوي املدفونــني باملقبــرة يدخلــون إليهــا 
ــم  ــم وأقاربه ــور أبنائه ــى قب ــة عل ــل احملافظ ــن أج م

ومن أجل أال تطالها أعمال التجريف”. 

ــد  ــتئناف ض ــدمي اس ــه مت تق ــى أن ــرة إل ــو زه ــت أب ولف
ــرائيلية  ــة إس ــى محكم ــرة إل ــف باملقب ــال التجري أعم

ولكن لم يصدر قرار حتى مساء أمس. 
وقــال: »هــم أعلنــوا أنهــم قــرروا مصــادرة أرض املقبــرة 
وهــذا يؤكــد علــى أنــه ال ملكيــة لهــم فيهــا، فعلــى أي 

أســاس يقومــون بأعمــال التجريــف فيهــا وإغالقهــا”.

  
وأضــاف: »نحــن نقــول إن هــذه األرض هــي امتــداد 
ملواطنــني  قبــوراً  فيهــا  وإن  اليوســفية،  للمقبــرة 
ــى  ــب أن تبق ــهداء، ويج ــرح الش ــا ص ــهداء وفيه وش
ــدة  ــط البل ــي محي ــط ف ــر فق ــاك 3 مقاب ــرة، هن مقب
القدميــة بالقــدس وهنــاك حاجــة إلــى هــذه األرض وإلــى 

مقبرة إضافية”. 

ــس  ــمى رئي ــا يس ــول م ــا يق ــرة: »عندم ــو زه ــع أب وتاب
ــور  ــى القب ــيحافظ عل ــه س ــرائيلية، إن ــة اإلس البلدي
باملقبــرة، فهــذا يعنــي أنهــا مقبــرة، لقــد قامــت 
ــي  ــرة ف ــاريع كبي ــاء مش ــرائيلية بإلغ ــلطات اإلس الس
ــك  ــا بال ــد، فم ــر واح ــاد قب ــد إيج ــرى بع ــق أخ مناط
مبقبــرة فيهــا الكثيــر مــن القبــور، يجــب احتــرام 

ــل”. ــف العم ــا ووق حرمته

ويواصــل املقدســيون االحتجــاج علــى أعمــال التجريف 
باملقبــرة ولكــن شــرطة االحتــالل تقمعهــم وتبعدهــم 

عــن أرض املقبــرة.1

بينيــت يجــدد رفضــه إقامــة دولــة فلســطينية 
ويســتبعد ممارســة ضغــوط عليــه مــن الغــرب

ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــرر رئي ك
رفضــه التوصــل إلى أي اتفاق ســالم مع الفلســطينيني، 
وأن املوضــوع الفلســطيني طــرح خاللــه محادثاتــه مــع 
ــر«،  ــوع آخ ــرد موض ــة: كمج ــي دول عربي ــؤولني ف مس
مشــيراً إلــى أن حكومتــه تعــارض بشــدة إقامــة الدولة 
الفلســطينية، ووصــف تبــادل الهجمــات بــني إســرائيل 
وإيــران بأنهــا »حــرب بــاردة«. جــاء ذلــك خــالل مقابلــة 
معــه نشــرتها معــه نشــرتها صحيفــة »صنــداي تاميز« 
البريطانيــة أمــس األحــد. وتطــرق بينيــت إلــى اخلالفــات 
ــني  ــطيني ب ــرائيلي – الفلس ــراع اإلس ــل الص ــأن ح بش
إســرائيل وبــني اإلدارة األميركيــة واالحتــاد األوروبــي، قائــالً 
ــات فــي عــدد مــن اجملــاالت،  ــأس بوجــود خالف ــه »ال ب إن
وقــد علمنــا بذلــك مســبقاً، وهــذا لــم يكــن مفاجئــاً«.

وأضــاف بينيــت أنــه »ال يوجــد زعــم واحــد مهــم فــي 
املنطقــة يعتقــد أنــه باإلمــكان التوجــه نحــو عمليــة 
ســالم اآلن. وقــد خبرنــا بصــورة قاســية أن نقــل 
)االنســحاب مــن( مناطــق وإنشــاء كيانــات شــبه دولــة 

ــح«. ال ينج

وتابــع بينيــت أن املواضــع التــي كانــت مطروحــة خــالل 
ــا،  ــاء كورون ــي وب ــة ه ــي املنطق ــادة ف ــع ق ــه م لقاءات
إيــران والتجــارة اإلقليميــة، وادعــى الفلســطينيني 

1  جريدة األيام
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كانــوا »مجــرد موضــوع آخــر« خــالل هــذه اللقــاءات، وأن 
هــؤالء القــادة »يدركــون مثلــي مــا الــذي ميكــن حتقيقــه 

ــدون االســتقرار«. وهــم يري

ــه،  ــاً علي ــرب ضغوط ــة الغ ــت ممارس ــتبعد بيني واس
معظــم  وألن  حكومتــه،  تشــكيلة  بســبب  وذلــك 
ــة  ــدن، راضي ــك إدارة جــو باي ــة، وكذل احلكومــات الغربي
ــم. ــن احلك ــو، ع ــني نتنياه ــلفه، بنيام ــل س ــن رحي م

ونقلــت الصحيفــة عــن دبلوماســي إســرائيلي قولــه إن 
الــدول الغربيــة تريــد النجــاح للحكومــة اإلســرائيلية 
احلاليــة، بعــد حتالــف أحــزاب املعارضــة مــن أجــل 
اســتبدال زعمــاء شــعبويني مثــل نتنياهــو. »وهــم 
ــب  ــى جان ــاح إل ــن االرتي ــرة م ــت فت ــيمنحون بيني س
ــاظ  ــل احلف ــن أج ــكان م ــدر اإلم ــة بق ــوط ضئيل ضغ

ــه«. ــى ائتالف عل

االقتصــادي  النمــو  يرتفــع  أن  بينيــت  وتوقعــت 
اإلســرائيلي بنســبة 7.1% وأن »هــذا النمــو القــوي 
ــز  ــي تعزي ــة ف ــورة مكثف ــتثمار بص ــا باالس ــمح لن يس
ــذا  ــة، وه ــة والدفاعي ــكرية، الهجمومي ــا العس قدراتن
أمــر هــام، ألنــه ليــس ســراً أن إيــران موجــودة فــي أكثــر 

ــوم«.2 ــب اليوراني ــن تخصي ــة م ــة متقدم ــن نقط م

الثاثاء 2021/11/2

الرئاســة تؤكــد رفضهــا التــام لتصريحــات 
دولــة  إقامــة  معارضتــه  بشــأن  بينيــت 

فلســطينية

ــام  ــا الت ــس، رفضه ــطينية أم ــة الفلس ــدت الرئاس أك
لتصريحــات رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت 
بشــأن معارضتــه إقامــة دولــة فلســطينية علــى 

ــام 1967. ــدود الع ح

وقــال املتحــدث باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة 
ــت  ــح بيني ــمية إن تصري ــطينية الرس ــة الفلس لإلذاع
ــر« مــن احلقيقــة شــيئا والشــرعية الدوليــة  ــن يغي »ل

ــة. ــطيني واضح ــعب الفلس ــوق الش وحق

ــة  ــرائيلية احلالي ــة اإلس ــة أن احلكوم ــو ردين ــع أب وتاب
مثــل ســابقاتها ال تريــد ســالما حقيقيــا وجديــا، داعيــا 
ــعب  ــع الش ــالم م ــدا أن الس ــم جي ــى الفه ــت إل بيني
ــة. ــعوب العربي ــة الش ــع كاف ــالم م ــو س ــطيني ه الفلس

ــرعية  ــرائيل بالش ــزام إس ــة الت ــة أهمي ــو ردين ــد أب وأك
العــام 1967  دولــة علــى حــدود  وإقامــة  الدوليــة 
 والقــدس الشــرقية عاصمــة لهــا كونــه الطريــق

2  جريدة القدس

 الوحيد لتحقيق للسالم واالستقرار واألمن.

ــالل  ــود االحت ــة أن وج ــم الرئاس ــدث باس ــع املتح وتاب
اإلســرائيلي علــى األراضي الفلســطينية واملســتوطنات 
ــرق  ــرائيلية ملفت ــطينية اإلس ــات الفلس ــل العالق أوص
طــرق، مشــيرا إلــى أن القيــادة الفلســطينية فــي 
ــود  ــس محم ــاب الرئي ــد خط ــد بع ــي جدي ــار وطن مس

ــدة. ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــي اجلمعي ــاس ف عب

ودعــا أبو ردينــة احلكومــة اإلســرائيلية واإلدارة األمريكية 
ــس  ــاب الرئي ــراءة خط ــة لق ــة الدولي ــة الرباعي واللجن
عبــاس كــون أن األمــور لــم تعــد حتتمــل، مشــيرا إلــى 
أن اخلطــاب هــو اآلليــة التــي سيســير عليهــا الشــعب 

الفلســطيني وقيادتــه فــي املرحلــة القادمــة.

وكان بينيــت قــال فــي مقابلــة مــع صحيفــة »التاميــز« 
ــة  ــه تعــارض بشــدة إقامــة دول ــة إن حكومت البريطاني
ــة  ــبيهة« بالدول ــات ش ــاء »كيان ــطينية وأن إنش فلس
لــن ينجــح، كمــا أنــه ال يوجــد زعيــم واحــد مهــم فــي 
ــا  ــب حالي ــن أن نذه ــن املمك ــه م ــد أن ــة يعتق املنطق

إلــى عمليــة تفــاوض للســالم.

وذكــر بينيــت أن حكومتــه لديهــا مصلحــة فــي أن يتــم 
ــح الشــعوب  ترجمــة الســالم مــع األردن ومصــر لصال
حتــى يشــعروا بثمــار الســالم، الفتــا إلــى أن »الســالم 
اآلن مــع تلــك الــدول بقــي علــى املســتويني السياســي 

والدبلوماســي ولــم يصــل للشــعوب«.

وتوقفــت آخــر مفاوضــات للســالم بــني الفلســطينيني 
وإســرائيل فــي نهايــة مــارس العــام 2014 بعــد تســعة 
أشــهر مــن احملادثــات برعايــة أمريكيــة دون حتقيــق تقدم 

حلــل الصــراع املمتــد بــني اجلانبــني منــذ عــدة عقــود.3

املســتعمرات  املنــاخ:  قمــة  أمــام  اشــتية 
امللوثــات  أخطــر  ومخلفاتهــا  اإلســرائيلية 

فلســطن فــي  للبيئــة 

ــتعمرات  ــتية »إن املس ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ق
ســواء  النفايــات  ومكبــات  واحملاجــر  اإلســرائيلية 
هــي  وغيرهــا  والصلبــة  اإللكرونيــة  أو  الكيماويــة 
ــر  ــع التغي ــطني، وم ــي فلس ــة ف ــات للبيئ ــم امللوث اه
ــن  ــر م ــون أكث ــلبية تك ــج الس ــإن النتائ ــاخ ف ــي املن ف

مضاعفــة«.

ــات  ــالل فعالي ــه خ ــي كلمت ــوزراء، ف ــس ال ــاف رئي وأض
قمــة املناخ »كــوب 26« مبدينة غالســكو االســكتلندية، 

3  جريدة األيام
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اإلســرائيلي  االحتــالل  إجــراءات  »إن  اإلثنــني،  أمــس 
ــالل  ــالل الت ــرف األرض واحت ــة جل ــتيطان الهادف واالس
وحتويــل مســاحات خضــراء إلــى كتــل اســمنتية 
امليــاه  مصــادر  واســتنزاف  مســتعمرات  لتصبــح 
ــتعمرين  ــداءات املس ــا، واعت ــر منه ــدد كبي ــاف ع وجف
ــى  ــو إل ــر يدع ــو أم ــجر، له ــر والش ــى األرض واحلج عل
التوقــف الفــوري عــن هــذه االعتــداءات، وإن الناظــر إلــى 
ــر  ــم تدمي ــف يت ــرى كي ــة ي ــطني احلديث ــة فلس خارط
البيئــة بشــكل ممنهــج، فقــد اقتلعــت إســرائيل منــذ 
ــي  ــون شــجرة منهــا حوال ــي 205 ملي عــام 1967 حوال

ــون«. ــجرة زيت ــف ش 800 أل

وتابــع: »إن املوازنــة املائيــة فــي فلســطني تبلــغ حوالــي 
ــا  ــرق منه ــنة، تس ــي الس ــب ف ــر مكع ــون مت 800 ملي
ــار  ــذا اإلفق ــب، إن ه ــر مكع ــون مت ــرائيل 600 ملي إس
ــة  ــتعمارية ممنهج ــة اس ــن سياس ــزء م ــي ج ــي ه املائ
ــا  ــع أصحابه ــا ودف ــر أرضن ــرائيل لتصحي ــا إس تتبناه

ــتعمارها«. ــا واس ــهيل مصادرته ــا لتس منه

اســتنزاف  بســبب  ينــزف  امليــت  البحــر  »إن  وأردف: 
مقدراتــه ومــا تســتخرجه إســرائيل منــه مــن معــادن 
وأمــالح خلدمــة صناعاتهــا، وســوف يجــف هــذا العــام 

ــرائيل.  ــتمرت إس ــا اس 2044 إذا م

بأعمالهــا احلاليــة، فلســطني لهــا 34 كيلــو متــر طــول 
علــى البحــر امليــت ونحــن ال نســتطيع حتــى الوصــول 

إلــى شــواطئه«.

وقــال اشــتية: »مــن جانبنا نبــذل كل جهد للمســاهمة 
باجلهــد اجلماعــي الدولــي ملواجهــة التغييــر فــي 
ــس  ــة باري ــى اتفاقي ــا عل ــا وصادقن ــد وقعن ــاخ، ولق املن
لتغيــر املنــاخ عــام 2016، وكنــا مــن األوائــل فــي إعــداد 
ــر مــن  ــذ أكث ــة للتكيــف املناخــي، ومن اخلطــة الوطني
10 ســنوات تبنينــا برنامــج تخضيــر فلســطني، وزرعنــا 
عشــرات اآلالف مــن األشــجار، وبرامــج لتوليــد الكهرباء 

مــن النفايــات الصلبــة مــن الطاقــة الشمســية«.

ــاظ  ــة واحلف ــاه البيئ ــطيني جت ــي الفلس ــع: »إن وع وتاب
عليهــا فــي ازديــاد بســبب برامــج التوعيــة التــي 
ــره، وإن خطــط  انطلقــت فــي املــدارس واجلامعــات وغي
احلكومــة وخاصــة خطــة التنميــة الوطنيــة قــد 
ارتكــزت علــى االهتمــام بالعالقــة املتداخلــة بــني امليــاه 

ــذاء«. ــادر الغ ــة ومص والطاق

وأضــاف: »نبــذل جهــداً كبيــراً مــع شــركائنا الدوليــني 
ــاه  ــة ومي ــاه العادم ــة املي ــي معاجل ــاص ف ــاع اخل والقط
والطاقــة  الصلبــة  والنفايــات  الصحــي  الصــرف 
ــيصبح  ــذي س ــزة ال ــاع غ ــي قط ــة ف ــة، خاص النظيف

ــاة إذا اســتمر الوضــع كمــا هــو مــن  ــل للحي ــر قاب غي
ــإن  ــك ف ــاح ذل ــل إجن ــن أج ــن م ــره، ولك ــار وغي حص
ــى  ــادراً عل ــون ق ــب أن يك ــطيني يج ــعب الفلس الش
الســيطرة علــى أرضــه ومياهــه مــن جهــة ومقدراتــه 
ــن  ــداً ع ــرى بعي ــة أخ ــن جه ــة م ــة والطبيعي الوطني
ــا  ــطني فيه ــى أن »فلس ــتية إل ــار اش ــالل.« وأش االحت
310 أيــام مشمســة، وعليــه فــإن معظــم املؤسســات 
ــدأت  ــد ب ــدارس ق ــس وامل ــاجد والكنائ ــة واملس العام
تأخــذ طاقتهــا الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية، 
ــوف  ــية وس ــة الشمس ــة بالطاق ــط 500 مدرس ومت رب
ــا  ــدارس، وقمن ــع امل ــمل جمي ــل ليش ــتكمل العم نس
مبواءمــة بعــض القوانــني والتشــريعات وكل ذلــك ضمن 

ــراء«. ــطني خض ــو فلس ــا نح خطتتن

ــزارع  ــوزراء أن »امل ــس ال ــح رئي ــر، أوض ــب آخ ــن جان م
الفلســطيني قــد أدخــل منــذ زمــن طويــل تكنولوجيــا 
ــر  ــو متوف ــا ه ــع م ــش م ــي يتعاي ــط لك ــري بالتنقي ال
لــه مــن كميــة ميــاه محــدودة، ولكــي يحافــظ علــى 
مصــادر امليــاه قــد االســتطاعة، لكن لألســف تســتولي 

إســرائيل علــى مــا نوفــره«.

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــوزراء اململك ــس ال ــأ رئي وهن
وملكهــا، وولــي العهــد، علــى املبــادرة الراميــة إلنشــاء 
صنــدوق لتخضيــر الشــرق األوســط، مؤكــداً اجلاهزيــة 
للمســاهمة فــي إجنــاح هــذا اجلهــد باملشــاركة الفنيــة 

والتقنيــة وغيــره. 

ــى  ــاس امتن ــود عب ــس محم ــم الرئي ــي وباس ــال: »إنن وق
ملؤمتركــم النجــاح والتوفيــق، وأقــدم الشــكر لــألمم 
املتحــدة علــى تنظيــم هــذا املؤمتــر، وللمملكــة املتحدة 
علــى االســتضافة وحســن االســتقبال. وآمــل أن يبقــى 
النــاس شــركاء فــي الهــواء والنظيــف والشــمس 
املشــرقة وامليــاه النقيــة واألرض اخلضــراء وشــكرا لكــم 

ــاً«.4 جميع

األربعاء 2021/11/3 

مســيرات  االحتــال  قمــع  خــال  اصابــات 
شــعبية ومواجهــات منــع وفــد دبلوماســي 

مــن دخــول شــارع الشــهداء باخلليــل

ــرات  ــي والعش ــاص احل ــابان بالرص ــس، ش ــب، أم أصي
باالختنــاق خــالل قمــع قــوات االحتالل مســيرة شــعبية 
ــاة  ــاذ حي ــة بإنق ــت للمطالب ــرة خرج ــة البي ــي مدين ف
األســرى املضربــني، وفــي مواجهــات أعقبــت اقتحامهــا 
ــه  ــت في ــذي منع ــت ال ــي الوق ــة، ف ــم الدهيش مخي

4  جريدة القدس
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الشــهداء  شــارع  دخــول  مــن  دبلوماســياً  وفــداً 
ــن  ــم م ــني ومنعته ــزت مزارع ــل، واحتج ــة اخللي مبدين

 قطاف ثمار أرضهم في قرية جلبون. 
العشــرات  أصيــب  البيــرة،  مدينــة  ففــي 
مواجهــات  خــالل  متفاوتــة  اختنــاق  بحــاالت 
للمدينــة. الشــمالي  املدخــل   علــى 

وقالــت مصــادر محليــة: إن طلبة جامعــة بيرزيت نظموا 
ــرى  ــناداً لألس ــة إس ــرم اجلامع ــي ح ــدة ف ــة حاش وقف
املضربــني، رفــع املشــاركون فيها صــور األســرى املضربني 

 ورددوا الهتافات املطالبة بإنقاذ حياتهم. 
وأشــارت إلــى أن الطلبــة نظمــوا عقــب الوقفــة 
مســيرة باجتــاه مدخــل مدينــة البيــرة الشــمالي، 
الفتــني إلــى أن قــوات االحتــالل دفعــت بتعزيــزات 
ــل  ــى املدخ ــه عل ــذي تنصب ــز ال ــى احلاج ــكرية إل عس
الغــاز  وقنابــل  الرصــاص  إطــالق  فــي  وشــرعت 

 باجتاه املشاركني في املسيرة. 
ولفتــت إلــى أن الشــبان رشــقوا قــوات االحتــالل 
باحلجــارة والزجاجــات الفارغــة وأشــعلوا اإلطــارات، 
عــدة  ســاعات  تواصلــت  التــي  املواجهــات  خــالل 

 وأصيب خاللها العشرات بحاالت اختناق. 
ــب  ــم، أصي ــت حل ــوب بي ــة، جن ــم الدهيش ــي مخي وف
باالختنــاق  والعشــرات  احلــي  بالرصــاص  شــابان 

 خالل تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
وحــدات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
فجــراً،  اخمليــم،  اقتحمــت  اخلاصــة  االحتــالل 
تقتحمــه  أن  قبــل  شــاباً  واختطفــت 

 قوة كبيرة من اجليش من عدة مداخل. 
وأشــارت إلــى أن عشــرات الشــبان تصــدوا للقــوة 
ورشــقوها باحلجــارة والزجاجــات الفارغــة فــي الوقــت 
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــود االحت ــه جن ــق في ــذي أطل ال
ــاص  ــاب بالرص ــة ش ــى إصاب ــا أدى إل ــة م ــاز بكثاف الغ

ــه.5 ــي ركبت ــر ف ــاقه واآلخ ــي س ف

ــي أي  ــفوس ف ــير الفس ــهاد األس ــن استش ــرات م حتذي
ــة تشــدد علــى خطــورة أوضــاع األســرى  حلظــة الكيل

ــني املضرب

ــن  ــس، م ــن، ام ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــذرت هيئ ح
تفاقــم احلالــة الصحيــة لألســير املضــرب عــن الطعــام 
كايــد الفســفوس، ووصولهــا ملرحلــة صعبــة وخطيــرة 

 للغاية قد تؤدي الستشهاده في أي حلظة. 
ــه  ــد زيارت ــوة، بعي ــرمي عج ــة ك ــي الهيئ ــال محام وق

5  جريدة األيام

مستشــفى  فــي  امــس،  ظهــر  للفســفوس، 
»برزيــالي«: إنــه يعانــي مــن آالم حــادة فــي جميــع 
ــني،  ــخونة بالعين ــرارة وس ــعر بح ــمه ويش ــاء جس أنح
القــدرة علــى  تعــب شــديد وعــدم  ويعانــي مــن 

 التحرك وانه ال يشعر بقدميه نهائيا. 
ولفــت عجــوة إلــى أن األســير الفســفوس مقيــد 
بســرير املستشــفى ومــا زال يرفــض إجــراء جميــع 
ــراء أي  ــل بإج ــن يقب ــه ل ــال: »إن ــة، قائ ــوص الطبي الفح

 فحوص إال في مستشفى فلسطيني”. 
دورا  )32 عامــا( مــن  الفســفوس  أن األســير  يذكــر 
مبحافظــة اخلليــل، يواصــل إضرابــه عــن الطعــام منــذ 

 111 يوما ضد اعتقاله اإلداري التعسفي. 
مــن جهتهــا، قالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة: 
عــن  املضربــون  األســرى  إليــه  وصــل  مــا  إن 
الطعــام فــي ســجون االحتــالل يســتدعي إنهــاء 
تعنــي  تأخيــر  ســاعة  فــكل  فــوراً،  معاناتهــم 
األســرى،  يهــدد  جديــداً  وخطــراً  جديــداً  تدهــوراً 

 وقد يوصلهم إلى املوت في أي حلظة. 
ــس،  ــد، ام ــي عق ــر صحاف ــي مؤمت ــة ف ــارت الكيل وأش
فــي مقــر وزارة الصحــة بــرام اهلل، إلــى أن األســير 
مقــداد القواســمة املضــرب منــذ )104( أيــام، واملعتقــل 
ــاري،  ــام اجل ــن الع ــي م ــون الثان ــهر كان ــذ ش ــاً من إداري
يقبــع فــي العنايــة املكثّفــة فــي مستشــفى »كابــالن« 

 اإلسرائيلي، بوضع صحي شديد اخلطورة. 
فــي  أطبــاء  عــن  الصــادرة  التقاريــر  أن  وبينــت 
املستشــفى، تؤكــد أنــه يواجــه احتماليــة الوفــاة 
ــى  ــير إل ــه تش ــرة علي ــراض الظاه ــة، وأن األع املفاجئ
تراجــع فــي اجلهــاز العصبــي، مــا قــد يصيــب الدمــاغ 

بأضــرار جســيمة.6

مــع  التســوية  يرفضــون  جــراح  الشــيخ  أهالــي 
ــى  ــاً عل ــي احتجاج ــر صحف ــة ومؤمت ــتوطنني وقف املس

أرض مصــادرة قطعــة 

أعلنــت عائــالت حــي الشــيخ جــراح املهــددة باالقتــالع 
ــة اســتيطانية،  ــح جمعي واإلخــالء مــن منازلهــا لصال
رفضهــا باإلجمــاع التســوية املقترحــة مــن قبــل 
احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، وأصــروا علــى البقــاء فــي 
منازلهــم فيمــا شــهد احلــي امــس، وقفــة احتجاجيــة 
علــى مصــادرة قطعــة أرض تعــود لعــدة عائــالت 
مقدســية وذلــك الســتخدامها لصالــح املســتوطنني، 
ــي  ــه مفت ــدث في ــي حت ــر صحف ــد مؤمت ــك عق ــع ذل تب
ــارة  ــد جب ــي ومهن ــد الرويض ــان أحم ــدس واحملامي الق

6  جريدة األيام
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ــم.7  وغيره

إســرائيل ســتخصم ديــون الكهربــاء مــن أمــوال 
املقاصــة

ــم  ــى خص ــرائيلي إل ــالل اإلس ــلطات االحت ــه س تتج
ديــون الســلطة الفلســطينية لشــركة الكهربــاء 
ــدات الضرائــب،  اإلســرائيلية مــن أمــوال املقاصــة وعائ
بحســب مــا أفــادت صحيفــة »يســرائيل هيــوم«، أمــس 

ــاء. الثالث

ونقلــت الصحيفــة عــن حمــد عمــار الوزيــر فــي 
وزارة املاليــة اإلســرائيلية قولــه إن »ديــون الســلطة 
الفلســطينية لشــركة الكهربــاء والبالغــة 400 مليون 
شــيكل، ســيتم خصمهــا مــن أمــوال املقاصــة التــي 

ــب«. ــة الضرائ ــد جباي ــلطة بع ــا للس ــم حتويله يت

وذكــرت الصحيفــة أن عمــار أوعــز ملصلحــة الضرائــب 
اإلســرائيلية التنســيق مع الســلطة الفلســطينية من 
أجــل وضــع خــة ملوازنــة وجدولــة الديــون فــي التصنيف 
مــن أمــوال الضريبــة التــي حتــول إليهــا، مشــيراً إلــى أن 
الســلطات اإلســرائيلية لــن تســتطيع شــطب الديــون 

لشــركة الكهربــاء.

يذكــر أن شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية تنتــج معظــم 
ــة  ــة احملتل ــة الغربي ــطينيني بالضف ــاء للفلس الكهرب
ــني  ــات ب ــب الترتيب ــك مبوج ــر، وذل ــزة احملاص ــاع غ وقط
إســرائيل والســلطة الفلســطينية، حيــث إن الســلطة 
ــاء  ــان الكهرب ــع أثم ــرض أن تدف ــن املفت ــي م ــي الت ه
ــكانها  ــتهالك س ــل اس ــرائيلية مقاب ــركة اإلس للش

ــاء. للكهرب

ــت  ــي، أبلغ ــر املاض ــرين األول/ أكتوب ــة تش ــي نهاي وف
ــالل الســلطة الفلســطينية، بعزمهــا  ســلطات االحت
قطــع التيــار الكهربائــي عــن مناطــق في الضفــة، على 
ــطينية. ــلطة الفلس ــى الس ــة عل ــون متراكم ــة دي خلفي

ــى  ــطينية إل ــلطة الفلس ــت الس ــك، نقل ــب ذل وعق
ســلطات االحتــالل قائمــة املناطــق التــي تســعى 
إلــى عــدم قطــع الكهربــاء فيهــا، والتــي تضــم 

أساســية. مرافــق  أو  مستشــفيات 

وتشــرع ســلطات االحتــالل فــي فصــل الكهربــاء، بــدءاً 
مــن يــوم األربعــاء، علمــاً أن املناطــق املهــددة بانقطــاع 
الكهربــاء تشــمل مدينتــي رام اهلل وبيــت حلــم والقــرى 
ــن  ــث م ــة، حي ــدس احملتل ــط الق ــي محي ــة ف الواقع
ــاً  ــاعات يومي ــدة 4 س ــار مل ــع التي ــم قط ــع أن يت املتوق
حتــى منتصــف مــارس/ آذار املقبــل، فــي حــال لــم يتــم 

7  جريدة القدس

ــون8.  ــة الدي جدول

املعتقلــون اإلداريــون يواصلــون إضرابهــم وســط ظــروف 
ة خطر

حــذر هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، أمــس، مــن 
تفاقــم احلالــة الصحيــة لألســير املضــرب عــن الطعــام 
كايــد الفســفوس، ووصولهــا ملرحلــة صعبــة وخطــرة 
ــي  ــة، ف ــي أي حلظ ــهاده ف ــؤدي الستش ــد ت ــة ق للغاي
الوقــت الــذي عبــرت فيــه وزيــر الصحــة الدكتــورة مــي 
ــن  ــم م ــن مخاوفه ــؤولني ع ــن املس ــدد م ــة وع الكيل
ــن يخضوضــون  الوفــاة املفاجئــة ألي مــن األســرى الذي
ــات  ــت، فعالي ــا تواصل ــة، فيم ــاء اخلاوي ــة األمع معرك
التضامــن واملســاندة معهــم مبختلــف احملافظــات وفــي 

ــت.  ــر زي جامعــة بي

وفــي هــذا الســياق، قــال محامــي الهيئــة كــرمي عجــوة، 
بعيــد زيارتــه للفســفوس ظهــر أمــس، في مستشــفى 
»برزيــالي« إنــه يعانــي مــن آالم حــادة فــي جميــع أنحــاء 
جســمه ويشــعر بحــرارة وســخونة بالعينيــني، ويعانــي 
مــن تعــب شــديد وعــدم القــدرة علــى التحــرك وأنــه ال 

يشــعر بقدميــه نهائيــاً.

ويذكــر أن األســير الفســفوس )32 عامــاً( مــن دورا 
مبحافظــة اخلليــل، يواصــل إضرابــه عــن الطعــام منــذ 

ــفي.  ــه اإلداري التعس ــد اعتقال ــاً« ض »11 يوم

ويواصــل ســتة أســرى مــن ســجون االحتــالل، إضرابهم 
اإلداري  العتقالهــم  رفضــاً  الطعــام،  عــن  املفتــوح 
أقدمهــم الفســوفوس، وهــم: مقــدار القواســمي منــذ 
)104 أيــام(، وعــالء األعــرج منــذ )87 يومــاً(، وهشــام أبــو 
هــواش منــذ )77 يومــاً(، وعيــاد الهرميــي منــذ )41 يومــاً(، 
ولــؤي األشــقر منــذ )23 يومــاً(، فيمــا يخــوض األســير 
ــاً(،  ــذ )25 يوم ــام من ــن الطع ــاً ع ــات إضراب ــب حريب رات

تضامنــاً مــع األســرى الســبعة.9

وحــدة   1341 لبنــاء  عطــاءات  يطــرح  االحتــالل 
الضفــة مبســتوطنات 

ــت  ــي بي ــكري ف ــم العس ــة »احلك ــت اإلدارة املدني أعلن
إيــل« عــن طــرح عطــاء لبنــاء 1341 وحــدة اســتيطانية 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ف
ــكان  ــاء واإلس ــت وزارة البن ــا أعلن ــة، فيم ــق جتاري مناط
واملفــوض علــى األمــالك احلكوميــة املتروكــة واملهجــورة 
ش  »ي  رقــم  مناقصــة  طــرح  عــن  الضفــة،  فــي 

8  جريدة القدس

9  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

773

 المجلد التاسع والعشرين

ــاء مناطــق  2021/355« ، فــي مســتوطنة »أريئيــل« لبن
جتاريــة علــى مســاحة 37494 م2 لبنــاء مــات الوحــدات 

ــتيطانية. االس

خليــل  والتخطيــط  األراضــي  دائــرة  رئيــس  وقــال 
ــذ  ــم من ــر األضخ ــرارات تعتب ــذه الق ــي أن ه التفكج
مطلــع العــام اجلــاري وفيهــا تنــوع وتشــتت فــي 
ــن  ــادرة م ــطينية املص ــي الفلس ــتخدامات األراض اس
حيــث اجلهــات التــي تصــادر ونــوع االســتخدامات 
ــتيطانية  ــاريع االس ــع املش ــح دف ــرس لصال ــي تك الت
ــي  ــدة ف ــة واجلدي ــتوطنات القائم ــي املس ــة ف الضخم
حــدود غيــر معروفــة وبشــكل مبهــم بهــدف زيادتهــا 

ــم.  ــي العال ــام وف ــي الع ــع السياس ــب الوض حس

وحــذر مــن خطــورة االعــالن اإلســرائيلي عــن تســجيل 
ــة  ــل الضف ــرائيلية داخ ــركات إس ــماء ش ــي باس أراض
الغربيــة فــي كل مــن قريتــي »مســحة وجيــوس«، 
ضمــن مســار نقــل ملكيــات األراضــي مــن أصحابهــا 
الشــرعيني إلى هــذه الشــركات إســرائيلية لتســويقها 
ــى  ــار إل ــتيطاني، وأش ــع االس ــتوطنني والتوس للمس
نشــر ثالثــة إعالنــات فــي غايــة اخلطــورة وتعتبر ســابقة 

ــي:  ــرة وه خطي

ــم  ــي ل ــة الت ــوال املنقول ــجيل األم ــب تس ــالن مكت إع
يتــم تســجيلها بعــد فــي مكتــب تســجيل األراضــي 
ــواح«  ــركة »ام بيت ــأن ش ــل« ب ــتوطنة »أريئي ــي مس ف
ــا  ــجيل م ــب تس ــت بطل ــد تقدم ــا« ق ــعار تكف – »ش
مســحة  قريــة  أراضــي  مــن  م2   55939 ماســحته 
ــركة  ــب الش ــرف وتطال ــم »اجل ــي باس ــع اجلغراف باملوق
بتســجيل كامــل املســاحة باســمها والتــي آلــت إليهــا 
ــة 1/19299. ــة العقاري ــم الصفق ــراء رق ــق الش ــن طري ع

ــم  ــي ل ــة الت ــوال املنقول ــجيل األم ــب تس ــالن مكت إع
يتــم تســجيلها بعــد فــي مكتــب تســجيل األراضــي 
فــي مســتوطنة »أريئيــل« بــأن شــركة متــر »تســفيم« 
ــاحته 10708  ــا مس ــجيل م ــب بتس ــت بطل ــد تقدم ق
م2 مــن أراضــي قريــة جيــوس باملوقــع اجلغرافــي املعروف 
باســم »خلــة قمــوش«، حيــث تطالــب الشــركة 
بتســجيل كامــل املســاحة باســمها والتــي آلــت إليهــا 

ــة 1/9037. ــة العقاري ــم الصفق ــراء رق ــق الش طري

إعــالن مكتــب تســجيل األمــوال املنقولــة التي لــم يتم 
ــي  ــي ف ــجيل األراض ــب تس ــي مكت ــد ف ــجيلها بع تس
مســتوطنة »أريئيــل« بــان شــركة »أم بيتــواح« شــعار 
ــاحته  ــا مس ــجيل م ــب تس ــت بطل ــد تقدم ــا ق تكف
41288 م2 مــن أراضــي قريــة مســحة باملوقــع اجلغرافــي 
ــب بســتجيل كامــل املســاحة  باســم »اجلــرف« وتطال
باســمها والتــي آلــت إليهــا عــن طريــق الشــراء رقــم 

ــة 1/9300. الصفقــة العقاري

ــة/  ــاد والصناع ــى أن وزارة االقتص ــي إل ــت التفكج ولف
مديريــة املناطــق الصناعيــة، أعلنــت عــن إطــالق مبادرة 
بتخصيــص وإعفائهــا مــن املناقصــات إلقامــة مصانــع 
ــا ذات  ــي مت إعالناه ــق الت ــي املناط ــة ف ــن صناعي أو مه
األفضليــة القوميــة بالضفــة الغربيــة فــي مســتوطنة 

»كريــات أربــع« شــمال اخلليــل ومنطقــة طولكــرم.10 

ــن  ــترداد جثام ــة باس ــل املطالب ــن: تواص جن
ــهداء الش

شــاركت حركــة فتــح إقليــم جنــني وفصائــل العمــل 
الوطنــي واإلســالمي، وذوو الشــهداء، واألســرى، مســاء 
ــني،  ــة جن ــوم األربعــاء، فــي خيمــة االعتصــام مبدين الي
جثامــني  باســترداد  وللمطالبــة  لألســرى،  إســنادا 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــدى االحت ــزة ل ــهداء احملتج الش

وطالــب أمــني ســر إقليــم فتــح عطــا أبوارميلــة أحــرار 
وعلــى  واإلنســانية  الدوليــة  واملؤسســات  العالــم 
اجلــاد إلنقــاذ  بالعمــل  األحمــر  الصليــب  رأســهم 
ــط  ــى، والضغ ــام واملرض ــن الطع ــني ع ــرى املضرب األس
ــترداد  ــم، واس ــراج عنه ــل اإلف ــن أج ــالل م ــى االحت عل
جثامــني الشــهداء احملتجــزة فــي »مقابــر األرقــام« 

وثالجــات االحتــالل.

مــن جانبهــم، طالــب ممثلــوا ذوو الشــهداء، أمجــد 
العزمــي، ومحمــود كميــل، ونــور جــرار بضــرورة التحرك 
ــل  ــن أج ــدة م ــة واح ــالل وقف ــن خ ــس م ــتمر ولي املس
حتريــر جثامــني الشــهداء احملتجــزة لــدى االحتــالل، وحترير 
ــواع  ــن يتعرضــون ألبشــع أن ــة أســرانا الذي ســراح كاف
العقــاب التعســفي التــي تنتهجــه ســلطات االحتــالل 
ــن  ــم م ــوا حريته ــن انتزع ــتة الذي ــرى الس ــق األس بح
ســجن »جلبــوع« وأعيــد اعتقالهــم، واألســرى املضربني 
عــن الطعــام، مشــددين علــى االســتمرار فــي تنظيــم 
الوقفــات حتــى يتــم اســترداد جثامــني الشــهداء، ونيــل 

األســرى حريتهــم.11

ــدة  ــن بل ــه م ــا وزوجت ــل مواطن ــال يعتق االحت
ــل ــرب اخللي ــمال غ ــف ش صوري

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
األربعــاء، مواطنــا وزوجتــه مــن بلــدة صوريــف، شــمال 

ــل. غــرب اخللي

ــالل  ــوات االحت ــا«، إن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــت مص وقال

10  جريدة القدس

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــام  ــن بس ــت املواط ــف، واعتقل ــدة صوري ــت بل اقتحم
محمــد أحمــد غنيمــات )42 عامــا(، وزوجتــه أمــل 
برادعيــة، واقتادتهمــا بعــد تفتيــش منزلهمــا والعبــث 

ــة.12 ــر معلوم ــة غي ــى جه ــه، إل مبحتويات

“هيئــة األســرى«: وحــدات القمــع تقتحــم 
ســجن »جلبــوع« وجُتري تفتيشــات اســتفزازية 

لغــرف األســرى

 اقتحمــت وحــدات قمــع خاصــة مــن )اليمــاز والــدرور( 
ــة  ــرائيلي، الليل ــالل اإلس ــجون االحت ــة إلدارة س التابع
ــى  ــدة حت ــت متواج ــوع«، وال زال ــجن »جلب ــة، س املاضي

ــرى. ــام األس ــل أقس ــة داخ اللحظ

ــان، إن  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ وقال
قــوات القمــع أجــرت تفتيشــات وحشــية واســتفزازية 
ــاً  ــا رأس ــم، وقلبته ــت مبقتنياته ــرى، وعبث ــرف األس لغ

علــى عقــب.

وأضافــت أن حالــة مــن التوتــر واالضطــراب تســود 
صفــوف األســرى داخــل املعتقــل13.

تهويــد  يواصــل  االحتــال  العاشــر:  لليــوم 
مقبــرة اليوســفية بالقــدس ويغطــي جــزءا 

بالعشــب الصناعــي منهــا 

واصلــت طواقــم االحتــالل اإلســرائيلي، أعمــال التهويــد 
باملقبــرة اليوســفية، املالصقــة ألســوار البلــدة القدميــة 

فــي القــدس احملتلــة، لليــوم العاشــر علــى التوالــي.

وقــال رئيــس جلنــة رعايــة املقابــر اإلســالمية فــي 
القــدس مصطفــى أبــو زهــرة لـ«وفــا«، إن طواقــم بلدية 
االحتــالل واصلــت اليــوم أعمــال التهويــد باملقبــرة 
اليوســفية، وغطــت جــزءا كبيــرا منهــا بالعشــب 
الصناعــي، إلمتــام عمليــة طمــس معاملهــا التاريخيــة، 

ــة. ــة عام ــة حديق ــدف إقام به

وتنبــع أهميــة املوقــع اجلغرافــي للمقبــرة لقربهــا مــن 
ســور القــدس وبــاب األســباط الــذي يعــد أهــم مداخــل 
ــود  ــور جن ــم قب ــا تض ــة ألنه ــة، إضاف ــدة القدمي البل

ــدي اجملهــول. ــح اجلن أردنيــني وضري

يذكــر أن بلديــة االحتــالل تنفــذ أعمــال حفــر وجتريــف 
باملقبــرة منــذ عــدة ســنوات، وفــي عــام 2014 منعــت 
ــة  ــى إزال ــت عل ــمالي، وأقدم ــا الش ــي جزئه ــن ف الدف
20 قبــرا تضــم رفــات جنــود أردنيــني استشــهدوا عــام 

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدي  ــب اجلن ــهداء ونص ــرة الش ــرف مبقب ــا يع 1967 فيم
اجملهــول.

وتســعى ســلطات االحتــالل إلــى حتويــل هــذه القطعــة 
إلــى حديقــة كجــزء مــن مشــروع للمســتوطنني حــول 
أســوار البلــدة القدميــة، وتنظيــم مســار للمســتوطنني 

والســياح علــى رفــات املســلمني املوجوديــن فيهــا.

وفــي احلــادي عشــر مــن الشــهر اجلــاري، وأثنــاء عمليــات 
ــرت  ــالل ظه ــة االحت ــم بلدي ــا طواق ــت به ــر قام حف
ــد  ــلمني، وبع ــى املس ــهداء واملوت ــرات الش ــام عش عظ
ــت  ــال، أغلق ــذه األعم ــض ه ــيون لرف ــب املقدس أن ه

ــكان.14 ــالل امل ــرطة االحت ش

اخلميس 2021/11/4 

االحتــال يهــدم منــازل ومنشــآت ويخطــر 
ــى  ــدي عل ــات ويعت ــدة محافظ ــي ع ــدم ف باله

قاطفــي الزيتــون

ــدة  ــي بل ــني ف ــس، منزَل ــالل، أم ــوات االحت ــت ق هدم
جبــل املكبــر وجتمــع اجلاويــا ومحلــني جتاريــني فــي 
ــي  ــازل ف ــة من ــدم خمس ــرت به ــا وأخط ــدة حزم بل
ــه  ــت في ــذي هاجم ــت ال ــي الوق ــك، ف ــر الدي ــدة كف بل
ــوب  ــي جن ــود دبلوماس ــم وج ــوع رغ ــدة تق ــي بل مزارع

 إفريقي كان يشاركهم قطف الزيتون. 
ــت  ــة، قال ــدس احملتل ــر، بالق ــل املكب ــدة جب ــي بل فف
مصــادر محليــة إن قــوات معــززة مــن جيــش االحتــالل 
ــة  ــي الصلع ــي ح ــزالً ف ــت من ــات، هدم ــا جراف ترافقه
)ديــر الســنة( يعــود لعائلــة املقدســي محمــد حــروب، 
ــزل بأمــر الهــدم، علمــاً أنهــم  ــغ أصحــاب املن دون تبلي

 حصلوا على أمر وقف لعملية الهدم. 
وأوضــح احلــروب أنــه يقيم فــي املنــزل مع زوجتــه وجنليه، 
وعائلــة ابنتــه وأطفالهــا الثالثــة، الذيــن كانــوا يجهزون 
ــالل  ــهم، إال أن االحت ــى مدارس ــروج إل ــهم للخ أنفس

 منعهم وحرمهم من يومهم الدراسي. 
وأضــاف: إن منزلــه قائــم منــذ 11 عامــاً، وتعيــش فيــه 
عائلتــان، وحــاول خــالل الســنوات املاضية احلصــول على 
ترخيــص املنــزل ومتكــن من جتميــد وتأجيــل الهــدم، وأول 
مــن أمــس أبلغه احملامــي بتجميــد القــرار، لكنــه فوجئ 

 باقتحام املنزل وهدمه وحتويله إلى ركام. 
ــة  ــه مخالف ــت علي ــالل فرض ــة االحت ــح أن بلدي وأوض
ــاطها  ــع أقس ــيكل، »يدف ــف ش ــا 35 أل ــاء قيمته بن
ــواكل  ــرات آالف الش ــع عش ــك دف ــوم«، وكذل ــى الي حت

 حملاٍم ومهندس، في محاولة للترخيص. 
ولفــت إلــى أن زوجتــه مريضــة وتعانــي من عــدة أمراض، 

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 وبحاجــة إلــى عــالج وأدويــة ومتابعــات عنــد اخملتصــني.
القــدس  شــرقي  شــمال  حزمــا،  بلــدة  وفــي 
جيــش  مــن  كبيــرة  قــوات  حاصــرت  احملتلــة، 
القريبــة  املنطقــة  جرافاتهــا  برفقــة  االحتــالل 
محلــني  وهدمــت  العســكري،  حزمــا  حاجــز  مــن 

 جتاريني، بحجة عدم الترخيص. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن احمللــني يســتخدمان 
لبيــع مــواد البنــاء واملركبــات تعــود ملكيتهــا لعائلــة 
ــات  ــام اجلراف ــة بقي ــأت العائل ــث تفاج ــب، حي اخلطي

 بعملية الهدم دون تبليغها مسبقا. 
قدمــت  قــد  االســتيطانية  اجلمعيــة  وكانــت 
اإلســرائيلية،  املركزيــة  احملكمــة  إلــى  التماســا 
فــي  منشــأة   16 لهــدم  املاضيــة  األشــهر  خــالل 
ــا  ــوى أنه ــب، بدع ــة اخلطي ــود لعائل ــا تع ــدة حزم بل
ــدس”. ــي الق ــالل ف ــة االحت ــدود بلدي ــل ح ــع داخ  »تق

االحتــالل  آليــات  هدمــت  يطــا،  مســافر  وفــي 
 منزالً في جتمع اجلوايا، جنوب اخلليل. 

وقــال الناشــط فــؤاد العمــور إن آليــات االحتــالل 
ــود  ــزال تع ــت من ــكرية هدم ــزات عس ــة بتعزي مدعوم
ملكيتــه للمواطــن إســماعيل حســني النواجعــة، 
ــد  ــق واح ــن طاب ــون م ــراد، ومك ــرة أف ــه عش ويقطن

مســاحته 150 متــراً مربعــاً.15

رام اهلل: وقفــة دعــم وإســناد لأســرى املضربــن 
واألســرى املرضــى بســجون االحتال

ــات  ــن مؤسس ــني ع ــني وممثل ــرات املواطن ــارك عش  ش
األســرى وذوو أســرى، اليــوم اخلميــس، فــي وقفــة دعــم 
ــا  ــام احتجاج ــن الطع ــني ع ــرى املضرب ــناد لألس وإس
علــى اعتقالهــم اإلداري، واألســرى املرضــى فــي ســجون 

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

ــى دوار  ــرت عل ــي ج ــة الت ــي الوقف ــاركون ف ــع املش ورف
ــعارات  ــرى وش ــور األس ــة رام اهلل، ص ــي مدين ــارة ف املن
ــم،  ــتجابة ملطالبه ــراحهم، واالس ــالق س ــة بإط مطالب
ــاة  ــاذ حي ــل إنق ــن أج ــل م ــة العم ــني مبواصل مطالب
األســرى، والوقــوف إلــى جانبهــم واســنادهم ودعمهــم 

ــم. ــراج عنه ــالل واإلف ــى االحت ــط عل للضغ

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــا ملتابع ــة العلي ــس الهيئ ــال رئي وق
واحملرريــن أمــني شــومان إن هــذه الوقفــة جــاءت تنفيــذا 
ملــا اتفــق عليــه بــني جميــع املؤسســات والقــوى 
ــاة  ــة إلنقــاذ حي ــة الوطني ــة، بعــد إعــالن احلمل الوطني
ــرى املرضــى  ــرى املضربــني عــن الطعــام، واألس األس

ــد. ــو حمي ــر أب ــير ناص ــهم األس ــى رأس وعل

15  جريدة األيام

وأضــاف أن »فعاليــات احلملــة ستســتمر فــي مختلــف 
ــرة  احملافظــات حتــى يــوم اخلميــس املقبــل، لتتســع دائ
ــي  ــيرات ف ــر مس ــري، عب ــعبي واجلماهي ــل الش الفع
مراكــز املــدن وأمــام مقــرات الصليــب األحمــر، للتأكيــد 
ــا كل  ــف حوله ــب أن يلت ــرى يج ــة األس ــى أن قضي عل

ــطيني”. ــعب الفلس ــاء الش أبن

الطعــام  عــن  املضربــني  األســرى  أن  إلــى  وأشــار 
احتجاجــا علــى اعتقالهــم اإلداري يعانــون أوضاعــا 
صحيــة خطيــرة للغايــة، خاصــة األســيرين كايــد 
الفســفوس ومقــداد القواســمة الذيــن جتــاوزا 100 يــوم 
ــو  علــى اإلضــراب، واألســيرين عــالء االعــرج وهشــام أب
ــراب. ــي اإلض ــوم ف ــن الـــ100 ي ــا م ــن اقترب ــواش الذي ه

ــود  ــس محم ــها الرئي ــى رأس ــادة وعل ــاف أن القي وأض
األســرى،  لقضيــة  كبيــرة  أهميــة  تولــي  عبــاس 
ــطني  ــفارات فلس ــكل س ــه ل ــى تعليمات ــث أعط حي
بالعمــل مــن أجــل الضغــط علــى ســلطات االحتــالل 
لالســتجابة ملطالــب األســرى املضربــني واملرضــى.16

اجلمعة 2021/11/5 

ــدة  ــي بل ــجًدا ف ــدم مس ــال يه ــش االحت جي
ــرم  ــم احل ــر معال ــوات تغيي ــل خط ــا تواص دوم

اإلبراهيمــي

هدمــت ســلطات االحتــالل، أمــس، مســجداً فــي بلــدة 
ــرفة  ــرة املش ــة الصخ ــا قب ــم عناصره ــا، واقتح دوم
ــي  ــة ف ــاً علني ــتوطنني طقوس ــع أداء مس ــن م بالتزام
باحــات املســجد األقصــى. جــاء ذلــك فــي وقــت أجــازت 
فيــه محكمــة االحتــالل العليــا للمســتوطنني تغييــر 
معالــم احلــرم اإلبراهيمــي اإلســالمية والتاريخيــة عبــر 
ــدة إليــه، فــي  ــق جدي إقامــة مصعــد فيــه وشــق طري

 ظل تواصل احلفريات في باحاته اخلارجية. 
مســجداً  االحتــالل،  قــوات  هدمــت  فقــد 

 في بلدة دوما، جنوب نابلس. 
ــة،  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــدة  ــت بل ــالل اقتحم ــوات االحت ــس: إن ق ــان دغل غس

 دوما ترافقها جرافة وهدمت مسجداً. 
منطقــة  فــي  مقــام  املســجد  أن  إلــى  وأشــار 
املصلــون  ويؤّمــه  البلــدة،  شــرق  صيفــي  أبــو 
قيامهــم  خــالل  واملزارعــني  البــدو  مــن  خاصــة 

.  بأعمالهم خارج البلدة منذ عامني 
ــة  ــالل عملي ــت خ ــالل جرف ــوات االحت ــى أن ق ــت إل ولف
 االقتحــام طرقــاً زراعيــة فــي اجلهــة اجلنوبية مــن البلدة.

ــة  ــؤون الديني ــاف والش ــت وزارة األوق ــا، أدان ــن جهته م

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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إقــدام قــوات االحتــالل علــى هــدم املســجد، واعتبرتــه 
ــة  ــن الديني ــات واألماك ــى املقدس ــاً عل ــداء واضح اعت
اخلاصــة باملســلمني، مشــيرة إلــى أن االحتــالل ال يدخــر 
ــة،  ــرب ديني ــى ح ــرها إل ــة بأس ــع املنطق ــة لدف فرص
ــى املقدســات اإلســالمية  ــه املســتمرة عل ــر تعديات عب

 خاصة في املسجدين األقصى واإلبراهيمي. 
ــن  ــر م ــم عناص ــة، اقتح ــدس احملتل ــة الق ــي مدين وف
فــي  املشــرفة،  الصخــرة  قبــة  االحتــالل  شــرطة 
الوقــت الــذي أدى فيــه مســتوطنون طقوســاً تلموديــة 

 في باحات املسجد األقصى الشرقية. 
مــن شــرطة  إن عناصــر  وقالــت مصــادر محليــة 
قيــام  خــالل  الصخــرة،  قبــة  اقتحمــوا  االحتــالل 
صيانــة  بأعمــال  املســجد  فــي  اإلعمــار  جلنــة 
شــبكة الكهربــاء داخــل القبــة، وأعاقــوا عملهــا، 
احلــالق  بســام  اإلعمــار  جلنــة  رئيــس  وهــددوا 

 باقتياده إلى أحد مراكز االعتقال بالقدس. 
مســتوطنون  اقتحــم  اإلطــار،  فــي 
طقوســا  وأدوا  األقصــى،  املســجد  باحــات 

 علنية مبحيطه الشرقي. 
وأفــاد شــهود عيــان، بــأن مســتوطنني برفقــة مــا 
تســمى جمعيــة »نســاء مــن أجــل الهيــكل« اقتحمــوا 
املســجد علــى شــكل مجموعــات متفرقــة، عبــر بــاب 
ــرطة  ــر ش ــن عناص ــددة م ــة مش ــت حماي ــة حت املغارب
االحتــالل اخلاصــة، ونفــذوا جــوالت فــي باحاته، كمــا أدوا 

 طقوسا »تلمودية« باملنطقة الشرقية منه. 
 126 إن  حلــوة:  وادي  معلومــات  مركــز  وقــال 
األقصــى  املســجد  اقتحمــوا  مســتوطناً 
الصباحيــة. االقتحامــات  فتــرة   خــالل 

اإلســرائيلية  احملكمــة  رفضــت  اإلطــار،  فــي 
اخلليــل  بلديــة  بــه  تقّدمــت  اســتئنافا  العليــا 
ضــد عمليــات البنــاء التــي تقــوم بهــا ســلطات 

 االحتالل في احلرم اإلبراهيمي. 
وردت احملكمــة اســتئناف بلديــة اخلليــل ضــد قــرار 
ســلطات االحتالل بنــاء مصعد كهربائي للمســتوطنني 
وفتــح طريــق إلــى احلــرم، مجيــزةً بذلــك للمســتوطنني 
والتاريخيــة. اإلســالمية  املســجد  معالــم   تغييــر 

وادّعــت ســلطات االحتــالل أّن أعمــال البنــاء التــي تقوم 
بهــا تأتــي لـ«تســهيل« الوصــول إلــى احلــرم اإلبراهيمي، 
ــه »ال يضــرّ  ــرت أن ــه احملكمــة، واعتب ــا أخــذت ب وهــو م
بقدســّية املــكان وطابعــه اخلــاّص كموقــع تــراث 

ــي«.17 عامل

مســتوطنون يقطعــون 54 شــجرة زيتــون فــي 
بوريــن

17  جريدة األيام

قطــع مســتوطنون 45 شــجرة زيتــون مــن أراضــي 
ــس. ــوب نابل ــن، جن بوري

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، لـ«وفــا«، إن املواطنــني اكتشــفوا اليــوم 
اجلمعــة، أن املســتوطنني قطعــوا 45 شــجرة زيتــون مــن 
ــتوطنة  ــن مس ــة م ــن القريب ــة لبوري ــي اجلنوبي األراض
ــن  ــاد زب ــني عن ــا للمواطن ــود ملكيته ــهار«، تع »يتس

ــن.18 ــد زب وخال

ــون  ــي الزيت ــى قاطف ــدون عل ــتوطنون يعت مس
ــل ــمال اخللي ــف ش ــي صوري ف

ــة،  ــوم اجلمع ــتوطنني الي ــن املس ــة م ــدت مجموع  اعت
ــدة  ــي بل ــون ف ــم الزيت ــاء قطفه ــني أثن ــى مواطن عل

ــل. ــمال اخللي ــف ش صوري

وأفــاد املواطــن حســونة احليــح لـ«وفــا« بــأن مجموعــة 
ــمال  ــي ش ــي األهال ــت أراض ــتوطنني اقتحم ــن املس م
البلــدة، واعتــدت علــى مواطنــني مــن عائلــة اغنيمــات 

ــاء قطفهــم الزيتــون فــي أرضهــم.19 أثن

لهجــوم  يتصــدون  قــدوم  كفــر  قريــة  أهالــي 
الزيتــون ثمــار  ســرقة  ومحاولتهــم  للمســتوطنني 

تصــدى أهالــي قريــة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة، اليوم 
ــة  ــى القري ــتوطنون عل ــذه مس ــوم نف ــة، لهج اجلمع

ومحاولتهــم ســرقة ثمــار الزيتــون.

وقــال منســق املقاومــة الشــعبية بالقريــة مــراد 
املســيرة  انطــالق  وخــالل  إنــه  لـ«وفــا«،  شــتيوي 
ــذ  ــق من ــارع املغل ــاه الش ــبوعية باجت ــلمية األس الس
ــجار  ــار أش ــرقة ثم ــتوطنون بس ــام مس ــا(، ق )18 عام
ــرب  ــمالية بالق ــرقية الش ــة الش ــي املنطق ــون ف الزيت
ــي  ــى أراض ــة عل ــم« املقام ــتوطنة »قدومي ــن مس م
ــر مســلك ســيرهم  ــى تغيي ــة، مــا اضطرهــم ال القري

باجتــاه املنطقــة املســتهدفة حلمايتهــا.

ــة شــاركوا فــي  ــاء القري وأضــاف أن العشــرات مــن أبن
املســيرة، ورددوا الهتافــات الداعيــة ملقاومة االســتيطان 

ووقــف اعتــداء املســتوطنني علــى األشــجار واألرض.20

السبت 2021/11/6 

استشــهاد طفــل فــي ديــر احلطــب، ومواجهات 
اجلمعــة  مســيرات  قمــع  خــال  وإصابــات 

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الشــعبية

ــني  ــتة مواطن ــب س ــل وأصي ــس، طف ــهد، أم استش
ــيرات  ــع املس ــراء قم ــاق ج ــرات باالختن ــروح والعش بج
ــاً  ــدة رفض ــع ع ــي مواق ــت ف ــي انطلق ــعبية الت الش
ــطينية  ــرقة األرض الفلس ــتيطان وس ــالل واالس لالحت
وإســناداً لألســرى املضربــني، وخــالل مواجهــات أعقبــت 
فــي  االحتــالل  قــوات  شــنتها  اقتحــام  عمليــات 
ــتوطنني  ــذ املس ــع تنفي ــت م ــدة، تزامن ــات ع محافظ
سلســلة اعتــداءات بحــق املواطنــني وممتلكاتهــم، 
ــم  ــا رغ ــدد منه ــدي لع ــن التص ــون م ــن املواطن متكّ

توفير جيش االحتالل احلماية للمعتدين. 

نابلــس،  شــرق  احلطــب،  ديــر  قريــة  ففــي 
 13( دعــدس  محمــد  الطفــل  استشــهد 

 عاماً( خالل مواجهات وقعت شرق القرية. 
ــذت  ــالل نف ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
اقتحامــاً فــي القريــة، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهات بني 
مجموعــة مــن الفتيــة وجنــود االحتــالل، الذيــن أطلقوا 
ــة الطفــل  نحوهــم الرصــاص احلــي، مــا أدى إلــى إصاب

 دعدس بالرصاص احلي في منطقة البطن. 
ــكر  ــم عس ــن مخي ــو م ــل وه ــى أن الطف ــارت إل وأش
مبدينــة  رفيديــا  مستشــفى  إلــى  نقــل  اجلديــد، 

 نابلس وهو في حالة بالغة اخلطورة. 
مــن جهتهــا، قالــت وزارة الصحــة فــي بيــان مقتضــب: 
إن الطفــل دعــدس، وصــل املستشــفى مصابــا برصاصة 
فــي بطنه، وقلبــه متوقف، وأن الطواقــم الطبية حاولت 

.  إنعاشه، إال أن جميع محاوالتها لم تنجح 
مســيرة  حتّولــت  قــدوم،  كفــر  بلــدة  وفــي 
مواجهــة  إلــى  األســبوعية  البلــدة 

 عنيفة مع املستوطنني. 
قلقيليــة  إقليــم  فــي  اإلعالمــي  الناطــق  وقــال 
انطلقــت  املســيرة  إن  لـ«األيــام«:  شــتيوي  مــراد 
ــذي  ــدة ال ــل البل ــاه مدخ ــة باجت ــالة اجلمع ــب ص عق

 تغلقه قوات االحتالل لصالح املستوطنني. 
وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل هاجمــوا املســيرة 
مطلقــني الرصــاص وقنابــل الغاز، قبــل أن تخــرج نداءات 
ــو  ــدة تدع ــاجد البل ــي مس ــوت ف ــرات الص ــر مكب عب
للتصــدي العتــداء يشــنه مســتوطنون بحــق قاطفــي 

 الزيتون في اجلهة الشمالية الشرقية. 
ــى  ــوا إل ــيرة توجه ــي املس ــاركني ف ــى أن املش ــوه ال ون
االســتيطاني  لالعتــداء  وتصــدوا  االعتــداء  موقــع 
خيامــاً  نصبــوا  قــد  مســتوطنون  كان  حيــث 
اشــتيوي  حلمــي  للمواطــن  تعــود  أرض  فــي 

منهــا. الزيتــون  ثمــار  ســرقة  فــي   وشــرعوا 
وأكــد أن مواجهــات عنيفــة اندلعــت بــني األهالــي 
طــرد  مــن  خاللهــا  الشــبان  متكــن  واملســتوطنني 
املســتوطنني وهــدم اخليــام التــي نصبوهــا ومالحقتهم 
حتــى مدخــل املســتوطنة، الفتاً إلــى أن قــوات كبيرة من 

 جيش االحتالل هرعت إلى املنطقة لتأمني. 
إلــى إصابــة مراســل فضائيــة فلســطني  ولفــت 
عقــب  قدمــه  فــي  بكســور  شــاور  احمــد 
إلــى  مشــيراً  صــوت،  بقنبلــة  اســتهدافه 
درويــش  مستشــفى  إلــى  نقــل  اجلريــح  أن 

 نزال في مدينة قلقيلية لتلقي العالج. 
وفــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس، أصيــب خمســة 

 مواطنني بالرصاص، والعشرات باالختناق. 
املواطنــني  مئــات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
صبيــح،  جبــل  محيــط  فــي  اجلمعــة  صــالة  أدوا 
باجتــاه  شــعبية  مســيرة  فــي  ينطلقــوا  أن  قبــل 
ــو  ــذ نح ــالل من ــا االحت ــيطر عليه ــي يس ــه الت قمت
االســتيطاني. للتوســع  خدمــة  أشــهر،   ســتة 

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل ســارعت إلــى مهاجمــة 
املشــاركني فــي املســيرة بوابــل مــن الرصــاص وقنابــل 
الغــاز، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة تواصلــت 
ســاعات عــدة وأصيــب خاللهــا خمســة مواطنــني 
ــي  ــم ف ــاط، أحده ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن بالرص
 عينــه، والعشــرات بحاالت اختنــاق، واعتقــل متضامنان.

ــيرة  ــتبقت املس ــالل اس ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــواتر  ــح بالس ــل صبي ــى جب ــة إل ــرق املؤدي ــالق الط بإغ
الزيتــون،  أشــجار  مــن  عــدداً  واقتلعــت  الترابيــة 

 ومنعت سيارات اإلسعاف من املرور. 
ــالل  ــي اله ــعاف ف ــوارئ واإلس ــز الط ــر مرك ــال مدي وق
ــل: إن خمســة مواطنــني  األحمــر بنابلــس أحمــد جبري
باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  أصيبــوا 

 و55 بحاالت اختناق خالل مواجهات بيتا. 
أصيــب  نابلــس،  شــرق  دجــن،  بيــت  بلــدة  وفــي 
العشــرات، باالختنــاق خــالل قمــع قــوات االحتــالل 

 مسيرة شعبية رافضة لالستيطان. 
وقالــت مصادر محلية: إن املســيرة انطلقــت عقب صالة 
اجلمعــة رفضــاً إلقامــة بــؤرة اســتيطانية علــى أراضــي 

 القرية من ناحيتها الشمالية الشرقية. 
املشــاركني  قمعــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــدت 
والغــاز  الصــوت  قنابــل  مطلقــة  املســيرة  فــي 
باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  والرصــاص  املســيل 

 ما أوقع عشرات اإلصابات باالختناق. 
مــع  مواجهــات  اندلعــت  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 
أمــس،  مســاء  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات 
عقــب  اخلليــل،  ملدينــة  الشــمالي  املدخــل  علــى 
القواســمة  مقــداد  لألســير  دعــم  مســيرة 
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 واألسرى املضربني عن الطعام.21 

منظمــات  بأســماء  قوائــم  نُعــد  ”اخلارجيــة«: 
املســتوطنني اإلرهابيــة وعناصرهــا ملالحقتهــم قانونيــا

ــم  ــد قوائ ــا تُع ــني، إنه ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  قال
ــي  ــودي، الت ــاب اليه ــات اإلره ــر منظم ــماء وعناص بأس
تعتــدي علــى املواطنــني الفلســطينيني، وســتحدد مــع 
ــراء القانونيــني أفضــل الطــرق القانونيــة إلدانتهــا  اخلب

ــا. ومالحقته

ــوم  ــاء الي ــي مس ــان صحف ــي بي ــة ف ــدت اخلارجي وأك
ــكاله  ــتيطان بأش ــف االس ــع مل ــا تتاب ــبت، أنه الس
كافــة، وملــف عناصــر اإلرهــاب اليهــودي علــى مختلف 
املســتويات، خاصــة اجلنائيــة الدوليــة، وصــوال حملاســبة 
ومحاكمــة ليــس فقــط تلــك العناصــر، وإمنا املســؤولني 
االســتيطان  جرميــة  فــي  املتورطــني  اإلســرائيليني 

ــا. برمته

ــداءات ميليشــيات املســتوطنني  ــة، اعت ــت اخلارجي وأدان
املتواصلــة  اإلرهابيــة  ومنظماتهــم  املســلحة 
ــزل،  ــطينيني الع ــني الفلس ــد املواطن ــدة ض واملتصاع
التــي تعمقــت فــي ظــل حكومــة بينيــت- البيــد 
ــي  ــون ف ــار الزيت ــم ثم ــاء قطافه ــني أثن ــد املواطن ض
طــول الضفــة الغربيــة وعرضهــا، وكان آخرهــا هجــوم 
ــال  ــزه لألطف ــى متن ــتوطن عل ــن 200 مس ــد ع ــا يزي م
ــل،  ــوب اخللي ــة سوســيا شــرق يطــا جن ــرب قري ــي ق ف
بإســناد وحمايــة جيــش االحتــالل، كذلــك هجــوم 
عناصــر اإلرهــاب اليهــودي فــي مســتوطنة »يتســهار« 
علــى منــازل املواطنــني فــي قريــة بوريــن جنــوب 
ــى  ــالل أيضــا، مــا أدى ال ــوات االحت نابلــس، بحراســة ق
إصابــة ثالثــة مواطنــني بكســور ورضــوض، إضافــة إلــى 
ــها  ــي متارس ــي الت ــر العرق ــات التطهي ــتمرار عملي اس
دولــة االحتــالل عبــر إطــالق يــد املســتوطنني املتطرفــني 
ملالحقــة ومطــاردة أي تواجــد فلســطيني فــي املناطــق 

ــاص. ــكل خ ــوار بش ــي األغ ــة، وف ــة »ج« عام املصنف

وقالــت: إن قيــام حكومــة بينيــت بتوفيــر الدعــم 
واإلســناد واحلمايــة علــى املســتويات كافــة السياســية 
واملاليــة،  والتدريبيــة  اللوجســتية  والقانونيــة 
ليتمكنــوا  اإلرهابيــة،  ومنظماتهــم  للمســتوطنني 
ــش  ــي جي ــة ف ــة متقدم ــم ككتيب ــام بدوره ــن القي م
ــذ مخططــات إســرائيل االســتعمارية  ــالل لتنفي االحت
ــطينية  ــن األرض الفلس ــد م ــب املزي ــرقة ونه ــي س ف
املناطــق  داخــل  الفلســطيني  الوجــود  ومحاصــرة 
ــدى  ــد م ــن جدي ــت م ــط، يثب ــة »أ« و«ب« فق املصنف

21  جريدة األيام

ــة  ــي جرمي ــة ف ــرائيلية املتعاقب ــات اإلس ــورط احلكوم ت
االســتيطان التــي يحاســب عليهــا القانــون الدولــي.

وحملــت اخلارجيــة، احلكومــة اإلســرائيلية وأذرعهــا 
اخملتلفــة املســؤولية الكاملــة واملباشــرة عــن انتهــاكات 
اليهــودي،  وجرائــم املســتوطنني وعناصــر اإلرهــاب 
ــكل  ــداءات بش ــك االعت ــع تل ــل م ــن التعام ــذرت م وح

ــا.22 ــرر يومي ــا تتك ــر ألنه عاب

األحد 2021/11/7 

إصابـــات جـــراء اعـتـــداءات مستوطنـن علـى 
ــات ــدة محافظ ــي ع ــم ف ــن وممتلكاته املواطن

أصيــب، أمــس، ثالثــة مواطنــني برضــوض وكســور فــي 
سلســلة اعتــداءات متزامنــة شــنها مســتوطنون 
ــدة،  ــات ع ــي محافظ ــم ف ــني وممتلكاته ــق املواطن بح
هاجمــوا خاللهــا منــازل وحديقــة ألعــاب وأراضــي 
ــه  ــت في ــذي أمن ــت ال ــي الوق ــراً، ف ــوا بئ ــة وردم زراعي

ــداءات. ــالل االعت ــوات االحت ق

ففــي قريــة بوريــن، جنــوب نابلــس، أصيــب ثالثــة 
شــنه  هجــوم  إثــر  ورضــوض،  بكســور  مواطنــني 
القريــة  أطــراف  فــي  منــازل  علــى  مســتوطنون 

الشــرقية.

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
ــي  ــازل ف ــوا من ــتوطنني هاجم ــس: إن مس ــان دغل غس
ــي،  ــى األهال ــدوا عل ــن، واعت ــن بوري ــرقية م ــة الش اجله
ــي  ــر ف ــد بكس ــادل عي ــاب ع ــة الش ــى إصاب ــا أدى إل م

ــد بشــير وشــقيقه أحمــد برضــوض. ــده، وخال ي

فيمــا أكــدت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان فــي 
بيــان، أمــس: إن مجموعــات املســتوطنني هاجمــت 
ــزة  ــير حم ــد وبش ــم عي ــادل إبراهي ــني ع ــازل املواطن من
ــراف  ــي أط ــة ف ــور الواقع ــع منص ــر ناف ــن ومنتص زب

ــرقية. ــة الش القري

احلمايــة  وفــر  االحتــالل  جيــش  أن  إلــى  وأشــارت 
ــاز  ــوت والغ ــل الص ــوده قناب ــق جن ــتوطنني وأطل للمس
ــة  ــى إصاب ــي، مــا أدى إل املســيل للدمــوع باجتــاه األهال

ــاق. ــاالت اختن ــم بح ــدد منه ع

وفــي قريــة مادمــا، جنــوب نابلــس، أقــدم مســتوطنون 
علــى تخريــب بئــر ميــاه.

وقــال دغلــس: إن مجموعــة من مســتوطني »يتســهار« 
املقامــة علــى أراضــي املواطنني جنــوب نابلــس، اقتحموا 

22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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منطقــة بئــر النبــع الســفلي )الشــعرة الســفلي( فــي 
 قرية مادما، وشرعوا بتخريبها. 

وفــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل، هاجم مســتوطنون 
متنزهــاً لألطفــال فــي جتمــع لعائلــة النواجعــة، أقامته 
ــيا،  ــة سوس ــرب قري ــوع ق ــد اجل ــل ض ــة العم منظم

شــرق يطــا جنــوب اخلليــل.

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــد منس وأك
ــن 200  ــر م ــور أن أكث ــب اجلب ــتيطان رات ــدار واالس اجل
ــة  ــأته منظم ــذي أنش ــزه ال ــوا املتن ــتوطن هاجم مس
العمــل ضــد اجلــوع، لصالــح األطفــال فــي التجمعــات 
الســكنية شــرق يطــا، بصحبــة كالب بوليســية، 
وحاولــوا حتطيــم األلعــاب املوجــودة فيــه، حيــث تصــدى 

ــدي. ــراك باألي ــي ودار ع ــم األهال له

ــة  ــر احلماي ــالل وف ــش االحت ــى أن جي ــور إل ــار اجلب وأش
ــة. ــكرية مغلق ــة عس ــن املنطق ــتوطنني، وأعل للمس

وفــي بلــدة تقــوع شــرق بيــت حلــم، تصــدى مواطنــون 
 لهجوم مستوطنني أثناء قطفهم الزيتون. 

ــن  ــم حس ــت حل ــي بي ــة ف ــب الهيئ ــر مكت ــاد مدي وأف
ــي  ــوا قاطف ــوع« هاجم ــتوطني »تق ــأن مس ــة ب بريجي
منعهــم  وحاولــوا  رخمــة،  منطقــة  فــي  الزيتــون 
وإجبارهــم علــى مغــادرة أراضيهــم، لكــن تصــدي 

ــك. ــال دون ذل ــم ح ــني له املواطن

ــت  ــد هاجم ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
قاطفــي الزيتــون فــي تقــوع واملتضامنــني معهــم، 
األربعــاء املاضــي، بينهــم القائــم بأعمــال ســفير 

جنــوب أفريقيــا، بإطــالق قنابــل الصــوت والغــاز.23

إضرابهــم  فــي  ماضــون  الســتة  األســرى 
خطيــر الصحــي  ووضعهــم 

يواصــل ســتة أســرى إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــاً العتقالهــم 
ــرب  ــفوس املض ــد الفس ــير كاي ــم األس اإلداري، أقدمه

منــذ 115 يومــاً.

ويعانــي األســرى الســتة مــن أوضــاع صحيــة غايــة فــي 
اخلطــورة، وســط حتذيــرات مــن تفاقــم احلالــة الصحيــة 
لألســير الفســفوس، ووصولهــا ملرحلــة صعبــة للغايــة 
قــد تــؤدي الستشــهاده فــي أيــة حلظــة، حيــث يعانــي 
ــعر  ــمه ويش ــاء جس ــع أنح ــي جمي ــادة ف ــن آالم ح م
بحــرارة وســخونة بالعينــني، ومــن تعــب شــديد وعــدم 
القــدرة علــى احلركــة، وأنــه ال يشــعر بقدميــه نهائيــاً.

يشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل نقلــت األســير عيــاد 
23  جريدة األيام

ــن  ــاً، م ــذ 45 يوم ــام من ــن الطع ــرب ع ــي املض الهرمي
ســجن »عوفــر« إلــى »عيــادة الرملــة«، لتدهــور وضعــه 
ــان  ــهر نيس ــذ  ش ــاً من ــل إداري ــو معتق ــي، وه الصح
2021، وأســير ســابق تعــرض لالعتقــال املتكــرر، وأعــاد 
ــرة  ــه بفت ــراج عن ــد اإلف ــدداً بع ــه مج ــالل اعتقال االحت
وجيــزة، وكان قــد أضــرب ســابقاً ضــد اعتقالــه اإلداري 
ــنوات  ــوع س ــغ مجم ــاً، وبل ــدة »45« يوم ــام 2016 مل ع

ــنوات. ــع س ــو تس ــه نح اعتقال

ــذ  ــراب من ــمة اإلض ــدار القواس ــير مق ــل األس ويواص
ــام  ــا(، وهش ــذ )91 يوم ــرج من ــالء األع ــام(، وع )108 أي
ــذ )27  ــق من ــؤي األش ــاً(، ول ــذ )81 يوم ــواش من ــو ه أب
ــاً  ــات إضراب ــب حربي ــير رات ــوض األس ــا يخ ــاً(، فيم يوم
عــن الطعــام منــذ )29 يومــاً(، تضامنــاص مــع األســرى 

ــتة. الس

ــت  ــي وق ــن ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــدت هيئ وأك
ســابق، أن الوضــع الصحــي لألســير القواســمة مقلــق 
ــي  ــاكل ف ــدم، ومش ــمم بال ــن تس ــي م ــداً، ويعان ج
ــر  ــذي يؤث ــر ال ــد، األم ــى، والكب ــني، والكل ــب والرئت القل
علــى قدرتــه علــى احلركــة والــكالم والؤيــة، فيمــا يقبع 

ــة.24  ــجن الرمل ــادة س ــي عي ــرى ف ــة األس بقي

ــي  ــتوطنة ف ــنبني مس ــرائيلي: س ــوزراء اإلس ــس ال رئي
ــة  ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــارض إع ــار ونع افيت

ــدس  بالق

اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  بينيــت  نفتالــي  قــال 
مســاء أمــس، حكومتــه ســتلتزم باالتفــاق املوقــع مــع 
املســتوطنني بإنشــاء مســتوطنة كاملــة علــى أراضــي 
ــك  ــاء ذل ــس. ج ــرب نابل ــتيطانية ق ــار االس ــؤرة افيت ب
ــه  ــر خارجيت ــة وزي ــده برفق ــي عق ــر صحف ــالل مؤمت خ
ــد أن  ــان، بع ــدور ليبرم ــة أفيغ ــر املالي ــد، ووزي ــر البي يائي
جنــح اإلئتــالف احلكومــي بتمريــر املوازنــة العامــة أمــام 
الكنيســت مــا صعــب مــن مهمــة املعارضــة الســقاط 

ــه. حكومت

وقــال بينيــت »نحــن ملتزمــون بــكل اتفــاق وقعنــاه مبــا 
فــي ذلــك إقامــة مســتوطنة فــي أفيتــار.

ــة  ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــة إع ــأن قضي وبش
فــي شــرقي القــدس خلدمــة الفلســطينيني، قــال 
بينيــت، ومبوقــف دعمــه البيــد، إن احلكومــة اإلســرئيلية 
تعــارض مثــل هــذه اخلطــوة ومت نقــل هــذا املوقــف إلــى 

ــنطن. واش

وقــال بينيــت رداً علــى ســؤال ملراســل قنــاة ســي إن إن 
بهــذا الشــأن »نحــن ال نتفــق مــع األميركيــني فــي كل 

24  جريدة القدس
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شــيء، ونعــرف كيــف نديــر اخلالفــات عنــد الضــرورة وال 
تبحــث عــن الدرامــا والشــجار واخلالفــات«.25 

ســت  ملالحقــة  عســكريا  أمــرا  يوقــع  االحتــالل 
فلســطينية حقوقيــة  مؤسســات 

وقعــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أمــرا عســكريا 
ملالحقــة ســت مؤسســات حقوقيــة فلســطينية 

ــة. ــة الغربي بالضف

ويعطــي األمــر العســكري املوقــع األســبوع املاضــي، من 
قبــل مــا يســمى قائــد املنطقــة الوســطى فــي جيــش 
ــات  ــار املؤسس ــي باعتب ــرائيلي، والقاض ــالل اإلس االحت
الســت »إرهابيــة«، الضــوء األخضــر لقــوات االحتــالل، 
للتحــرك الفــوري ضــد هــذه املؤسســات واعتقــال 
ــة  ــى »منظم ــم إل ــي انتمائه ــتباه ف ــا لالش موظفيه
ــة  ــك مداهم ــي ذل ــا ف ــم، مب ــب املزاع ــة«، بحس إرهابي

ــا. ــادرة محتوياته ــم ومص مكاتبه

هآرتــس  عــن صحيفــة   »48 »عــرب  موقــع  ونقــل 
اإلســرائيلية، أن األمــر العســكري املوقــع األســبوع 
ــت،  ــل س ــن أص ــات م ــس مؤسس ــمل خم ــي، ش املاض
»احتــاد جلــان  االحتــالل كان قــد صنّــف  وذلــك ألن 
العمــل الزراعــي«، العــام املاضــي، علــى أنهــا »منظمــة 

إرهابيــة”.

ــة  ــي: مؤسس ــت ه ــطينية الس ــات الفلس واملؤسس
اإلنســان«،  وحقــوق  األســير  لرعايــة  »الضميــر 
و«احلركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال – فلســطني«، 
و«مؤسســة القانــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان« 
ــان  ــاد جل ــي«، و«احت ــل الزراع ــان العم ــاد جل ــق( و«احت )احل
املــرأة العربيــة«، و«مركــز بيســان للبحــوث واإلمنــاء”.

ــي  ــالل، بين ــش االحت ــر جي ــد أن كان وزي ــك بع ــي ذل يأت
غانتــس، قــد وقــع فــي 22 تشــرين األول/ أكتوبــر املاضي، 
علــى أمــر صنـّـف مــن خاللــه املؤسســات الســت علــى 
أنهــا »إرهابيــة«، وأنهــا حصلــت بــني عامــي 2014 
ــّدة  ــن ع ــورو« م ــون ي ــن »200 ملي ــر م ــى أكث و2021 عل

ــة. دول أوروبي

ــذ ســنوات، تشــن ســلطات االحتــالل االســرائيلي  ومن
حملــة حتريــض واســعة علــى مؤسســات حقــوق 
اإلنســان الفلســطينية فــي االحتــاد األوروبــي فــي 
ــة.26 ــر الربحي ــات غي ــذه اجلمعي ــل ه ــع متوي ــة لقط محاول

ــر اهلل  ــن نص ــان املواط ــى جثم ــور عل ــة: العث اخلارجي
ــا ــواطئ تركي ــد ش ــى أح ــرا عل الف

25  جريدة القدس
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أفــاد ســفير دولــة فلســطني لــدى تركيــا فايــد 
مصطفــى، مســاء اليــوم األحــد، بــأن اجلهــات التركيــة 
ــا  ــرا متوفي ــر اهلل الف ــن نص ــة املواط ــى جث ــرت عل عث
علــى أحــد شــواطئ تركيــا، وهــو أحــد املواطنــني 

ــب. ــادث املرك ــر ح ــى اث ــن عل ــة املفقودي الثالث

وأكــدت ســفارة دولــة فلســطني في تركيــا أن الســفارة 
تتواصــل مــع اســرته وذويــه، وهــي علــى اســتعداد تــام 
لعمــل كل مــا يلــزم لنقــل جثمانــه الــى أرض الوطــن 

اذا قــررت أســرته ذلــك.

وقــال مستشــار وزيــر اخلارجيــة واملغتربــني أحمــد 
ــى  ــور عل ــل العث ــن أج ــة م ــود متواصل ــك، إن اجله الدي

املفقوديــن اآلخريــن.

 11 أن  أمــس  اعلنــت  قــد  اخلارجيــة  وزارة  وكانــت 
ــزورق الــذي غــرق  ــوا فــي علــى مــن ال فلســطينيا كان
فــي بحــر إيجــه مقابــل مدينــة بــودروم التركيــة، إلــى 
جانــب عــدد مــن املهاجريــن مــن تركيــا الــى اليونــان، ومت 

ــم.27 ــر ومت انقاذه ــم بخي ــة منه ــد أن ثماني التأك

ملناقشــة  غــدا  األمــن  جمللــس  مغلقــة  جلســة 
االســتيطان وتصنيــف االحتــالل ملنظمــات فلســطينية 

ــة” بـ«اإلرهابي

ــدة  ــدى األمم املتح ــم ل ــطني الدائ ــدوب فلس ــن من أعل
ريــاض منصــور، أن مجلــس األمــن الدَّولــي يعقــد يــوم 
غــد االثنــني، جلســة تشــاورية مغلقــة، ملناقشــة عديد 
القضايــا وأبرزهــا االســتيطان واملنظمــات الســت التــي 

اعتبرتهــا دولــة االحتــالل »إرهابيــة”.

وأوضــح منصــور فــي حديث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
ــة  ــات الدَّولي ــد املنظم ــى صعي ــتمرّا عل ــراكًا مس أنَّ ح
ــِل  ــة بتحمُّ ــة العام ــن واجلمعي ــس األم ــة مجل ملطالب
املســؤولية جتــاه تنفيــذ قراراتهــا، خاصــة القــرار 2334 

اخلــاص باالســتيطان.

ــة  ــة العام ــي اجلمعي ــة ف ــة الرابع ــاف، ان اللجن وأض
ــا،  ــة أمامه ــرارات املدرج ــاريع الق ــى مش ــتصوِّت عل س
ســيطرح  باالســتيطان  خــاص  قــرار  بينهــا  مــن 

ــادم. ــوم الثالثــاء الق للتصويــت عليــه ي

وحــول جرميــة االحتــالل بحــقِّ الطفــل محمــد دعــدس، 
أكَّــد منصــور أنَّ هــذه اجلرميــة واجلرائــم التــي تقترفهــا 
ــن  ــمّيا م ــب رس ــا والطل ــمُّ توثيقه ــالل يت ــة االحت دول
ــل مســؤولياتها،  مجلــس األمــن واجلمعيــة العامــة حتمُّ
والعمــل بــكلِّ الطــرق املمكنــة حملاســبة مرتكبــي هــذه 

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم.28 ــم ومحاكمته اجلرائ

االثنن 2021/11/8 

ــد بالكنيســت لشــرعنة  ــون جدي مشــروع قان
ــؤرة اســتيطانية فــي الضفــة 07 ب

إن  أمــس:  العبريــة،  »معاريــف«  صحيفــة  قالــت   
ــة،  ــة الديني ــزب الصهيوني ــن ح ــت م ــاء كنيس أعض
ســيعملون علــى تقــدمي مشــروع قانــون كان قــّدم 
ســابقاً وفشــل متريــره حتــى فــي عهــد حكومــة 
ــض«  ــم/ تبيي ــة »تنظي ــأن عملي ــو، بش بنيامــني نتنياه
باملســتوطنات  تعــرف  مــا  أو  االســتيطانية  البــؤر 
شــرعنتها. إلــى  تهــدف  والتــي   الصغيــرة، 

الكنيســت  عضــو  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 
الدينيــة«،  »الصهيونيــة  مــن  ســتروك  أوريــت 
تقدميهــا  بهــدف  للخطــوة  بــادرت  مــن  هــي 
ــالف  ــاً لالئت ــت، حتدي ــام الكنيس ــون أم ــروع قان كمش
ــالً  ــي متمث ــاح اليمين ــة اجلن ــي، خاص ــي احلال احلكوم

 برئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت. 
ووفقــاً للصحيفــة، فإنه ســيتم تقــدمي مشــروع القانون 
أمــام اللجنة الوزارية للشــؤون التشــريعية، مشــيرةً إلى 
أنهــا ســتقدمه للجلســة العامــة للكنيســت، األربعاء 
 املقبــل، حتــى وإن لــم يتــم دعمــه فــي اللجنــة الوزارية.

ــال  ــالل إرس ــن خ ــرى م ــوة بأخ ــذه اخلط ــتبقت ه واس
مــن  اإلســرائيلية  احلكومــة  فــي  لــوزراء  رســائل 
ــي  ــة »لوب ــر منظم ــت عب ــد«، وزع ــل جدي ــا« و«أم »ميين
يضــم  الــذي  الكنيســت  داخــل  إســرائيل«  أرض 
أعضــاء مــن عــدة أحــزاب ميينيــة منهــا الليكــود، 
االنتخابيــة  بوعودهــم  الــوزراء  أولئــك  لتذكيــر 

 للعمل على تنظيم وشرعنة تلك البؤر. 
ومســتوطنة  بــؤرة   70 نحــو  عــن  احلديــث  ويــدور 
الغربيــة  الضفــة  مناطــق  فــي  مقامــة  صغيــرة 
ــب  ــث يطال ــرعية، حي ــر ش ــا غي ــى أنه ــف عل وتصن
ســكانها بتقــدمي خدمــات البنيــة التحتيــة لهــا، 
وتشــجيع  بداخلهــا  اســتيطانية  وحــدات  وبنــاء 

 املستوطنني على االنتقال إليها. 
ــد  ــه بع ــاع حلكومت ــي أول اجتم ــد ف ــت وع وكان بيني
 تشــكيلها بالعمــل علــى تبييــض وشــرعنة تلــك البؤر.

وزيــرة  الكنيســت،  فــي  اللوبــي  رؤســاء  وذكّــر 
الداخليــة أيليــت شــاكيد مــن »ميينــا«، أن حزبهــا 
ــألة  ــأن مس ــي ب ــاق ائتالف ــي أي اتف ــه ف ــن التزام أعل
ــا  ــة، فيم ــتكون أولوي ــتوطنات س ــك املس ــم تل تنظي
ــر القضــاء جدعــون  ــد وزي قــال زعيــم حــزب أمــل جدي

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ســاعر حينهــا: إنــه يعتبــر هــذا التزامــاً أخالقيــاً 
ــره. ــق تعبي ــا، وف ــاه مواطنيه ــرائيل جت ــل إس ــن قب  م

ووفقــاً للصحيفــة، فــإن منظمــة »لوبي أرض إســرائيل« 
وّجهــت رســائل أيضــاً لــوزراء مــن حزبَــي أزرق – أبيــض، 
ــى  ــائل إل ــك الرس ــي تل ــيرة ف ــا، مش ــرائيل بيتن وإس
موافقــة احلكومــة علــى بنــاء قــرى للبــدو فــي النقــب 
وللترويــج ملشــاريع تســمح بالبنــاء فــي الوســط 
العربــي، وللفلســطينيني فــي مناطــق )ج(، بينمــا 
يتــم جتاهــل معانــاة املســتوطنني فــي تلــك البــؤر مــع 
ــا ورد  ــائل، كم ــر الرس ــب تعبي ــتاء. بحس ــراب الش اقت

ــة.29 ــة العبري ــي الصحيف ف

حمــاس: حيــث يكــون االحتــال جاهــزا لدفــع 
الثمــن ميكــن احلديــث عــن صفقــة تبــادل

قــال اســماعيل رضــوان القيــادي فــي حركــة حمــاس، 
أمــس األول، إنــه فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه االحتالل 
جاهــزا لدفــع الثمــن كامــالً ميكــن احلــدث عــن صفقــة 
لتبــادل االســرى. ولفــت رضــوان فــي حديــث إذاعــي، إلى 
أن االحتــالل يــراوغ ويتهــرب مــن اســتحقاق أي صفقــة 
تبــادل مشــرفة حتظــى بقبــول املقاومــة، مؤكــداً علــى 
أن قضيــة األســرى تقــف علــى ســلم أولويــات املقاومة، 

فهــي معنيــة بتبيــض كل الســجون.

ــا  ــات مب ــاس معلوم ــدى حم ــس ل ــه لي ــى أن ــار إل وأش
صــرح بــه وزيــر اخملابــرات املصريــة اللــواء عبــاس كامــل 
حــول إمتــام صفقــة تبــادل األســرى، مضيفــاً »إذا ثبتــت 
هــذه املعلومــات فــإن اجلانــب العســكري مــن ســيعلن 

عنهــا«.

وأكــد القيــادي فــي حمــاس علــى أن املقاومــة تتابــع عن 
كثــب تطــورات األحــداث فــي الســجون، ومــا يتعــرض 
ــير  ــام، مش ــن الطع ــني ع ــتة املضرب ــرى الس ــه األس ل
ــن كل  ــل م ــل عاج ــتدعي تدخ ــم تس ــى أن أوضاعه إل

منظمــات حقــوق اإلنســان لوقــف اجلرائــم بحقهــم.

وقــال رضــوان »املطلــوب مــن الســلطة الفلســطينية 
ــم أن حتــرك هــذا الســكون وأن تتحــرك  إزاء هــذه اجلرائ
ــي  ــه ف ــة قادت ــالل ومالحق ــم االحت ــح جرائ ــل فض ألج

ــة«. كافــة احملافــل الدولي

ــرى،  ــق األس ــة تلح ــات أي جرمي ــالل تداعي ــل االحت وحم
مؤكــداً علــى أن أي مســاس بحيــاة أي أســير هــو قلــب 

ــة. الطاول

وأضــاف »املقاومــة قالــت وإذا قالــت فعلــت وإذا وعــدت 
أوقــف ونحــن نعاهــد أســرانا، وجنــدد الوعــد لهــم بــأن 

29  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

782

 المجلد التاسع والعشرين

حريتهــم أمانــة فــي أعناقنــا«.30

بندقيــة  بعيــارات  الشــهداء  عــدد  ارتفــاع 
»روجــر«

ــام  ــع الع ــذ مطل ــطينيني من ــة فلس ــهد ثماني استش
2021 بعيــارات أطلقهــا جنــود إســرائيليون مــن بنــادق 
مــن طــراز »روجــر« فيمــا استشــهد واحــد فقــط بهــذا 

النــوع مــن العيــارات عــام 2020.

األمــن  وزيــر  غانتــس  بينــي  مكتــب  مــن  وعلــم 
ــرة  ــالل فت ــوا خ ــهداء ارتق ــم الش ــرائيلي أن معظ اإلس
العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة »عمليــة حــارس 
األســوار«. ويشــار إلــى أن بندقيــة »روجــر« هــي بندقيــة 
ــش  ــتخدمها اجلي ــن يس ــة، لك ــراً حي ــق ني ــص تطل قن

ــطينية.  ــرات فلس ــع مظاه ــي قم ــة ف ــورة دائم وبص

وذكــرت صحيفــة »هآرتــس« أنــه وفقــاً ملعطيــات 
عرضهــا مكتــب غانتــس رداً علــى اســتجواب عرضتــه 
عضــو الكنيســت غابــي لســكي »ميرتــس« استشــهد 
بعيــار   2021  ،2016 الســنوات  فــي  فلســطينياً   12

ــر«. ــة »روج بندقي

ــالل  ــار خ ــالق الن ــط إط ــات فق ــذه املعطي ــاول ه وتتن
مــا يصفــه اجليــش ب »إخــالل بالنظــام العــام« أي 
املظاهــرات واملواجهــات بــني فلســطينيني وجنــود فــي 
الضفــة الغربيــة. وال تتضمن هــذه املعطيات الشــهداء 
بعيــارات أطالقهــا أفــراد حــرس احلــدود والشــهداء الذين 
ارتقــوا قــرب اجلــدار احلــدودي بــني إســرائيل وقطــاع غزة، 
ــق  ــالل تفري ــر« خ ــارات »روج ــاً بعي ــوا أيض ــن قتل والذي

ــودة.31 ــيرات الع ــرات مس مظاه

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلي اإلعــام 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــني 31-10-2021 وحتــى  ــرة مــا ب اإلســرائيلية فــي الفت

.2021-11-6

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)228( 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 

30  جريدة القدس

31  جريدة القدس

اإلخباريــة  املقــاالت  التقريــر جملــة مــن  ويعــرض 
واملقابــالت التلفزيونيــة والتقاريــر املصــّورة التــي حتمــل 
حتريضــا علــى اجملتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، وعلى 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــات الفلس املؤسس

وجــاء علــى صحيفــة »يســرائيل هيــوم« مقــاال حــول 
اخلالفــات بــني اإلدارة األميركيــة التــي تدعــي الصحيفــة 
أنهــا تقــف إلــى جانــب الفلســطينيني وتتماهــى مــع 
ــاء«  ــات »البن ــه مخطط ــي وج ــف ف ــم وتق مطالبه
ــني  ــر ب ــر وُم ــاش كبي ــري نق ــا »يج ــرائيلية، مدعي اإلس
الواليــات املتحــدة وإســرائيل حــول البنــاء فــي القــدس، 
وســيكون تاريــخ 6 كانــون األول، موعــد اجتمــاع اللجنة 
ــاء  ــط بن ــداول مبخط ــاء للت ــط والبن ــة للتخطي اللوائي
ــرت  ــذي انتظ ــروت، وال ــي عط ــكنية ف ــدة س 9000 وح
وزارة اإلســكان 30 عامــا إلقــراره، تاريخــا حاســما حــول 

هــذا النقــاش”.

وتابعــت الصحيفــة: »عطــروت هــي بنــد مركــزي فــي 
ــط  ــيء مرتب ــدس، وكل ش ــى الق ــف عل ــوار العاص احل
ــح  ــادة فت ــض إلع ــرائيلي الراف ــف اإلس ــه، فاملوق ببعض
القنصليــة فــي القــدس أدى إلــى تشــدد املوقــف 
األميركــي حــول البنــاء، كمــا يطالــب األميركيــون 

.”E1 ــة ــي منطق ــاء ف ــط البن ــن مخط ــع ع بالتراج

وحســب الصحيفــة: »من وجهــة النظر الفلســطينية، 
جفعــات همطــوس كانــت املفتــاح الــذي أبقــى لهــم 
إمكانيــة تقســيم القــدس مــن اجلنــوب، فاحللــم 
الفلســطيني هــو بنــاء امتــداد مدنــي مســكون يربــط 
ــوس  ــات همط ــاال وجفع ــت ج ــرورا ببي ــم م ــت حل بي
وصــوال إلــى بيــت صفافــا. وحتــى اليــوم هــم يــرون فــي 

ــدس”. ــرقي الق ــن ش ــزءا م ــداد ج ــذا االمت ه

وهاجمــت »معاريــف« الفلســطينيني فــي أراضــي 
العــام 48، مدعيــة أن »األشــخاص ذوي الرؤيــة مــا 
ــن للصهيونيــة يشــرحون ان  بعــد الصهيونيــة واملعادي
ــوع ان  ــك ممن ــون، ولذل ــتضعفون ومقموع ــرب مس الع
يتــم انفــاذ القانــون مــع مخّلــي قانــون البنــاء بينهــم، 
ولذلــك يجــب تبييــض البيــوت الكثيــرة غيــر القانونيــة 

ــن”. ــي الوط ــرقة أراض ــل س وجتاه

ــي  ــاري ف ــون الس ــو القان ــون، ه ــرق القان ــت: »خ وتابع
ــاوة،  ــوال اخل ــي ام ــوة، جن ــة ام عن ــي، رغب ــع العرب اجملتم
الشــرعي،  غيــر  والبنــاء  الوطــن  أراضــي  وســرقة 
ــى  ــرة أعل ــا بوتي ــة وكله ــكات مختلف ــات ممتل مخالف
لــدى عــرب إســرائيل، فقــط إنفــاذ القانــون علــى جميع 

ــي”. ــع العرب ــالح اجملتم ــي إص ــينجح ف ــدة س األصع

والتلفزيــون،  واإلذاعــة  البــث  هيئــة  )كان(  ونشــرت 
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تقريــرا عــن فعاليــات ذكــرى إعــالن بلفــور فــي املــدارس 
ــي  ــر ف ــال برج ــي ج ــد الصحف ــطينية. وينتق الفلس
التقريــر تخصيــص يــوم دراســي لتعليــم الطــالب 
الفلســطينيني عــن تاريخهــم، وكيــف قدمــت بريطانيا 
أرض فلســطني لليهــود، مقابــل تهجير الفلســطينيني 

ــم. ــن بيوته ــم م واقتالعه

كمــا ينتقــد برجــر تعزيــز االنتمــاء الــى أرض فلســطني 
ــالد  ــخ الب ــة تاري ــدن ومعرف ــماء امل ــن أس ــة م التاريخي
ــى  ــا عل ــك حتريًض ــرًا ذل ــالب، معتب ــدان الط ــي وج ف

ــرائيل. ــود وإس اليه

كمــا نشــرت الهيئــة نفســها حلقــة مــن برنامــج »من 
اجلانــب اآلخــر« حــول الذكــرى الســنوية ملذبحــة كفــر 
قاســم، التــي مت احياؤهــا مؤخــرًا، ويلقــي الضــوء علــى 
ــمية  ــرائيلية الرس ــات اإلس ــراف املؤسس ــة اعت صعوب
مأســاة  أو  كمذبحــة،  بهــا  اإلســرائيلي  واالعــالم 
ــج  ــد البرنام ــث رص ــاء، حي ــل األبري ــي مقت ــببت ف تس
ــم  ــرائيلية ول ــوات إس ــي قن ــة ف ــرات إخباري ــدة نش ع
ــاة  ــتثناء القن ــة« باس ــف »مذبح ــتخدام تعري ــم اس يت

ــا. ــم عنصريته 20 رغ

وفــي »فيســبوك« كتــب عضــو »الكنيســت« عــن 
ــتركة  ــة املش ــاء القائم ــركات، »أعض ــر ب ــود« ني »الليك
ــن  ــه ال ميك ــالل، ألن ــد احت ــم: ال يوج ــارة لك ــل بش أحم
ــن  ــم، ل ــس مرادك ــى عك ــا. وعل ــة لن ــالل أرض تابع احت
يتــم تقســيم القــدس، ألن دولــة إســرائيل تابعــة 

ــودي”. ــعب اليه للش

وفــي »فيســبوك« كتــب عضــو »الكنيســت« عــن 
»الليكــود« شــلومو كرعــي »ســتقوم قريبــا جلنــة 
نحــن  الليكــود،  برئاســة  الدولــة  علــى  لإلشــراف 
ســنتعقب خلــف كل شــيقل يتلقــاه كل مــن عبــاس 
والقائمــة العربيــة املوحــدة لكــي ال يصــل إلــى غــزة أو 
حمــاس، يجــب توســيع نطــاق نضالنــا وعلينــا أن مننــح 
أراضــي مجانيــة للجنــود املســرّحني وامتيــازات ضريبية 
ــكرية  ــه العس ــى خدمت ــن أنه ــة مل ــدن اخملتلط ــي امل ف

ــب”. ــل والنق ــد اجللي ــة وتهوي ــة أو املدني الوطني

عــن  »الكنيســت«  عضــو  هاجــم  »تويتــر«  وفــي 
»الصهيونيــة الدينيــة« ايتمــار بــن جفيــر عضــو 
ــذر  ــرخ وأح ــا أص ــال: »ان ــودة، وق ــن ع ــت« أمي »الكنيس
ــوم  ــودة الي ــرق ع ــة. خ ــن الدول ــى أم ــر عل ــه خط ان
ــن  ــة م ــتندات ممنوع ــر مس ــام بتصوي ــة وق اخلصوصي
ــرية  ــتندات س ــر مس ــيقوم بتصوي ــدا س ــر، غ التصوي
ــح  ــام بفت ــن الع ــاز األم ــرطة وجه ــادي الش ــة. أن للغاي
ــوم  ــل ليق ــب ان يحص ــاذا يج ــده. م ــوري ض ــق ف حتقي

لتحقيــق”.32 الســتدعائه  مندلبليــت 

01 أســر مقدســية تقــدم اســتئنافا ضــد هــدم 
بنايتهــا الســكنية فــي الطــور

ــققها  ــدم ش ــددة به ــية مه ــر مقدس ــت 10 أس قدم
فــي بنايــة ســكنية فــي بلــدة الطــور بالقــدس احملتلــة، 
ــد  ــة، ض ــة املركزي ــتئنافا للمحكم ــني، اس ــوم االثن الي

هــدم بنايتهــا.

ــلطات  ــا«، أن س ــامي لـ«وف ــني غن ــي حس ــح احملام وأوض
ــر هــذه  ــن أحدهمــا يجب االحتــالل أصــدرت أمــس قراري
ــدوق  ــي صن ــيقل ف ــف ش ــع 200 أل ــى دف ــر عل األس
احملكمــة، خــالل يومــني مقابــل إمهــال أصحاب الشــقق 
بهــدم البنايــة حتــى نهايــة الشــهر اجلــاري، وآخــر وهــو 
فــي حــال لــم تقــم العائــالت بدفــع هــذا املبلــغ خــالل 
يومــني، ســتهدم آليــات االحتــالل البنايــة بأســرع وقــت، 
وســتدفع هــذه العائــالت غرامــة ماليــة قدرهــا مليونــي 

شــيقل.

وأضــاف ان البنايــة مقامــة منــذ العــام 2011، ومكونــة 
مــن 5 طوابــق، تضــم 10 شــقق ســكنية، مســاحة كل 
منهــا 100 متــر مربــع، وتعيــش فيهــا 10 أســر متلكهــا 
عائــالت، أبــو ســبيتان، وخلفــاوي، والغــوج، وأبــو حــالوة، 

وعاشــور، وتضــم نحــو 70 فــردا.

ــة  ــي محكم ــة ف ــدم البناي ــراءات ه ــى أن إج ــار إل وأش
ــول  ــم حص ــنوات، رغ ــر س ــذ عش ــدأت من ــالل ب االحت
ــي 2012  ــدم عام ــاء اله ــن بإلغ ــى قراري ــالت عل العائ

و2015.

وكانــت بلديــة االحتــالل بالقــدس قــد أخطــرت بهــدم 
البنايــة مســاء اخلميــس، وبإخــالء األســر مــن منازلهــا 

وهدمهــا خــالل أســبوع33.

االحتــال  حتّمــل  املفاوضــات«  “شــؤون 
ــن ــرى املضرب ــاة األس ــن حي ــة ع ــؤولية كامل املس

منظمــة  فــي  املفاوضــات  شــؤون  دائــرة  حّملــت 
ــن  ــة ع ــؤولية كامل ــالل، املس ــلطات االحت ــر، س التحري
حيــاة ومصيــر األســرى الســتة املضربــني عــن الطعــام، 
مطالبــًة دول العالــم بالضغــط لإلفــراج الفــوري عنهم، 

ــاء. ــال والنس ــى واألطف ــرى املرض ــي األس ــن باق وع

وأشــارت الدائــرة فــي ورقــة »أســئلة وأجوبة إلــى اجملتمع 

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــات  ــول التحدي ــني، ح ــوم اإلثن ــا الي ــي«، أصدرته الدول
ــي  ــيون ف ــرى السياس ــا األس ــي يواجهه ــيمة الت اجلس
ــن،  ــت الراه ــي الوق ــرائيلي ف ــالل اإلس ــجون االحت س
وركــزت علــى املعتقلــني اإلداريــني الســتة املضربــني عــن 
ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــات اجلماعي ــى العقوب ــام، إل الطع
إدارة ســجون االحتــالل بحــق األســرى مــن ضمــن 
خروقــات ممنهجــة ومتواصلــة أخــرى مخالفــة لقواعــد 

ــاني. ــي اإلنس ــي والدول ــني الدول القانون

وأكــدت أن هــذه الورقــة تهــدف إلــى تســليط الضــوء 
علــى هــذه اخلروقــات واجلرائــم اإلســرائيلية بغيــة 
ــم  ــد جلرائ ــع ح ــى وض ــي عل ــع الدول ــجيع اجملتم تش
ــال  ــة االعتق ــاء سياس ــرائيل، وإنه ــزة، إس ــوة احلاج الق
التعســفي، ومســاءلتها عــن انتهاكاتهــا للقانــون 

ــاني. ــي اإلنس ــون الدول ــي والقان الدول

ــؤالء  ــى ه ــر عل ــة مت ــن أن »كل دقيق ــرة م ــذّرت الدائ وح
األســرى وعائالتهــم واملتضامنــني معهــم حتــدث فرقـًـا، 
فخســارة أحــد هــؤالء املناضلــني األبطــال وإهمــال 
هــذا امللــف مــن قبــل اجملتمــع الدولــي يهــدد املنطقــة 
ــًة احملكمــة  ــد مــن عــدم االســتقرار«، داعي برمتهــا مبزي
اجلنائيــة الدوليــة باعتبارهــا إحــدى أدوات املســاءلة 
ــق  ــح التحقي ــي فت ــراع ف ــى اإلس ــة إل ــق العدال وحتقي

ــالل. ــم االحت ــي بجرائ اجلنائ

يذكــر أن ســتة أســرى يخوضــون إضرابـًـا مفتوًحــا عــن 
ــم:  ــفي، وه ــم اإلداري التعس ــا العتقاله ــام رفًض الطع
ــل،  ــوب اخللي ــا( مــن دورا جن ــد الفســفوس )32 عاًم كاي
مضــرب عــن الطعــام منــذ )117( يوًمــا، ومقــداد 
القواســمة )24 عاًمــا( مــن اخلليــل، مضــرب منــذ )110( 
ــا( مــن طولكــرم مضــرب  ــام، وعــالء األعــرج )34 عاًم أي
ــواش )39  ــو ه ــماعيل أب ــام إس ــا، وهش ــذ )93( يوًم من
عاًمــا( مــن دورا جنــوب اخلليــل، ومضــرب منــذ )84( يوًما، 
وعيــاد الهرميــي )28 عاًمــا( مــن بيــت حلــم، مضــرب منــذ 
ــا( مــن بلــدة صيــدا  ــا، ولــؤي األشــقر )45 عاًم )47( يوًم

ــا.34 ــذ )29( يوًم فــي طولكــرم، مضــرب من

مــن  مواطنــن  ســتة  يعتقــل  االحتــال 
والبيــرة اهلل  رام  محافظــة 

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــرة. ــة رام اهلل والبي ــن محافظ ــني م ــتة مواطن س

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا« ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــى  ــا(، وعيس ــي )28 عاًم ــان صاف ــد عثم ــت: عب اعتقل
ــمال رام اهلل. ــزون ش ــم اجلل ــن مخي ــا( م ــي )28 عاًم صاف

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــا أن ق ــادر ذاته ــت املص وأضاف
أيًضــا املواطــن يوســف صامــد حمــاد مــن بلــدة ســلواد 
ــكنية  ــارة س ــت عم ــا داهم ــرق رام اهلل، كم ــمال ش ش
ــرف  ــم تع ــني ل ــت مواطن ــا واعتقل ــدة بيتوني ــي بل ف

ــد. ــا بع هويتهم

وفــي ســياق متصــل، أفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
ــن  ــدان م ــز وه ــرر معت ــير احمل ــت األس ــالل اعتقل االحت

ــة رنتيــس غــرب رام اهلل35. قري

ــض  ــأن رف ــت بش ــن تصريحــات بيني ــت يدي رأف
ــدس ــي الق ــة ف ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت إع

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  أدان 
الفلســطينية، األمــني العــام لالحتــاد الدميقراطــي 
ــس  ــات رئي ــت تصريح ــح رأف ــدا« صال ــطيني »ف الفلس
ــي بينيــت ورفضــه إعــادة  احلكومــة اإلســرائيلية نفتال
ــرقية  ــدس الش ــي الق ــة ف ــة األميركي ــح القنصلي فت

ــة. احملتل

وقــال فــي تصريح لــه، اليــوم االثنــني، »إن هــذه احلكومة 
ماضيــة بتنفيــذ خطــة ترمب-نتنياهــو، ومصــرة علــى 
مواصلــة سياســاتها القائمــة علــى رفــض إعــادة فتــح 
ــفارة فيهــا وغيرهــا  ــة بالقــدس، وإبقــاء الس القنصلي
مــن اإلجــراءات اجملحفــة بحــق الشــعب الفلســطيني”.

ودعــا رأفــت الرئيــس األميركــي جــو بايــدن إلــى تنفيــذ 
وعــوده التــي أطلقهــا خــالل حملتــه االنتخابيــة 
بتصحيــح األخطــاء السياســية، مبــا فــي ذلــك إعــادة 
ــرقية،  ــدس الش ــي الق ــة ف ــة األميركي ــح القنصلي فت
والســماح بإعــادة فتــح ممثليــة منظمــة التحريــر 
إجــراءات  واتخــاذ  واشــنطن،  فــي  الفلســطينية 
ــف  ــتيطان ووق ــف االس ــرائيل لوق ــى إس ــة عل ضاغط
التهجيــر القســري ألبنــاء شــعبنا، وفــي مقدمــة ذلــك 

ــرقية”. ــدس الش ــكان الق س

ــاعداتها  ــف مس ــة أن توق ــب اإلدارة األميركي ــا طال كم
املاليــة واألمنيــة والعســكرية إلســرائيل التــي مازالــت 
ــة واتخــاذ  ــة وجدي تقدمهــا، وممارســة ضغــوط حقيقي
ــة  ــح القنصلي ــماح بفت ــرائيل بالس ــزم إس ــراءات تل إج

ــرقية. ــدس الش ــي الق ف

ــماح  ــطينية الس ــادة الفلس ــض القي ــت رف ــد رأف وأك
بفتــح القنصليــة فــي رام اهلل كمــا ورد فــي تصريحــات 

بينــت.

ــاح  ــة واجلن ــة األميركي ــات األهلي ــت املنظم ــا رأف ودع
واجلاليــة  الدميقراطــي  احلــزب  فــي  التقدمــي 

35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الفلســطينية والعربيــة الــى ممارســة املزيــد مــن 
الضغــوط علــى إدارة بايــدن حتــى تلــزم إســرائيل بوقف 
ممارســاتها وإجراءاتهــا فــي األراضــي الفلســطينية 
التــي احتلــت عــام 1967، مبــا فــي ذلــك وقــف قراراتهــا 
ببنــاء مســتعمرات اســتيطانية جديــدة أو توســيع 
املســتوطنات القائمــة أو بنــاء بــؤر اســتيطانية ســواء 
فــي القــدس الشــرقية احملتلــة او فــي الضفــة الغربيــة 

ــة. احملتل

ــي ومجلــس األمــن التخــاذ  ــب اجملتمــع الدول كمــا طال
إجــراءات جديــة بفــرض عقوبــات علــى إســرائيل، 
ــا  ــدم التزمه ــدة لع ــي األمم املتح ــا ف ــق عضويته وتعلي

بقراراتهــا.36

الثاثاء 2021/11/9 

خلويــة  هواتــف  اختــراق  عمليــة  كشــف 
ملوظفــن فــي املؤسســات الســت ببرنامــج 

إســرائيلي جتســس 

ــة،  ــطينية ودولي ــة فلس ــات حقوقي ــفت مؤسس كش
أمــس، النقــاب عــن عمليــة اختــراق للهواتــف اخللويــة 
لعــدد مــن العاملــني فــي هيئــات حقوقيــة، ورســمية 
مبــا فيهــا وزارة اخلارجيــة، باســتخدام برنامج التجســس 

»بيغاســوس”.

ــه  ــرام اهلل، نظمت ــي ب ــر صحاف ــالل مؤمت ــك خ ــاء ذل ج
املؤسســات احلقوقيــة الســت التــي صنفتهــا ســلطات 
االحتــالل منظمــات »إرهابيــة«، للحديــث عــن معطيات 
حتقيــق أجرتــه مؤسســة »فرونــت اليــن ديفنــدرز« 
الدوليــة، مؤخــرا بالتعــاون مــع مؤسســة احلــق، وهــي 
ــي شــملها القــرار اإلســرائيلي. إحــدى املؤسســات الت

ــاف  ــه مت اكتش ــان، أن ــني علي ــق« حتس ــل »احل ــر ممث وذك
مــن  عــدد  هواتــف  واختــراق  التجســس  عمليــة 
ــطينية،  ــة الفلس ــات احلقوقي ــي املؤسس ــني ف العامل
»بيغاســوس«، بعدمــا الحــظ  برنامــج  باســتخدام 
ــيء  ــود ش ــق« وج ــي »احل ــث ف ــة الباح ــان حاليق غس
ــي  ــون«، بالتال ــول »أيف ــه احملم ــى هاتف ــاد عل ــر معت غي
الدوليــة  احلقوقيــة  املؤسســة  مــع  التواصــل  مت 

 الشهر املاضي، والتي أكدت حدوث اختراق. 
ــر  ــة بالتوجــه خملتب ــام املؤسســة الدولي ــى قي ولفــت ال
متخصــص، أكــد النتيجــة، قبــل أن تتــم عمليــة 
فحــص هواتــف خلويــة لعاملــني فــي مؤسســات 

ــرى. أخ

ــى  ــا عل ــج كان مزروع ــى أن البرنام ــا ال ــال: توصلن وق
36  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

جهــاز حاليقــة منــذ متــوز العــام املاضــي، مــا ينطبــق 
علــى هاتــف مديــر مركــز بيســان للبحــوث واإلمنــاء أبــي 
ــة  ــر لرعاي ــة الضمي ــي مؤسس ــث ف ــودي، والباح العاب
ــا ان  ــوري، مبين ــالح احلم ــان ص ــوق اإلنس ــير وحق األس
اختــراق هاتــف العابــودي مت خــالل شــباط املاضــي، فيما 

ــف احلمــوري خــالل نيســان املاضــي. ــرق هات اخت

وتابــع: لدينــا معلومــات موثوقــة مــن مصــادر مؤكــدة، 
ــة ملســؤولني رفيعــي املســتوى فــي  ــف خلوي ــأن هوات ب

ــة، مت اختراقهــا أيضــا. وزارة اخلارجي

وأشــار إلــى تخــوف العاملــني فــي املؤسســات الســت، 
ــن  ــادر أول م ــرائيلي، الص ــكري اإلس ــر العس ــن األم م
ــا:  ــات، مضيف ــذه املؤسس ــة ه ــر ومالحق ــس، بحظ أم
»لدينــا تخــوف وقلــق مــن وجــود رابــط بــني اكتشــاف 
ــالل  ــلطات االحت ــتهداف س ــس، واس ــة التجس عملي

ــات”. ــذه املؤسس له

مــن جانبــه، اعتبــر العابــودي مــا حصــل، »إرهــاب دولــة 
منظــم«، موضحــا أنــه يؤكــد أن ال أحــد لديــه حصانــة 
فــي احلالــة الفلســطينية، مبــا فيهــا حملــة اجلنســيات 
األجنبيــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة إليــه ولديــه 

ــة. جنســية أميركي

االختــراق، حمــل  الهــدف مــن عمليــة  أن  واعتبــر 
العاملــني فــي املؤسســات احلقوقيــة علــى التراجــع عن 
أداء دورهــم فــي كشــف انتهــاكات وممارســات االحتــالل، 
ــي. ــع املدن ــى اجملتم ــيطرة عل ــة الس ــى محاول ــالوة عل ع

وأكــد أن املؤسســات الســت ســتواصل االضطــالع 
مبســؤولياتها مهمــا عظمــت التضحيــات.

ســحر  »الضميــر«  مؤسســة  عــام  مديــر  ودعــت 
فرنســيس، إلــى تســليط الضــوء على ملف التجســس 
بحــق النشــطاء واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، 
اســتخدام  اتســاع  يبــرز  مــا حصــل  أن  موضحــة 

العالــم. »بيغاســوس« حــول 

وطالبــت اجملتمــع الدولــي بالتحــرك حلمايــة املؤسســات 
ــي  ــق دول ــالل، وإجــراء حتقي الســت مــن ممارســات االحت
مهنــي ومحايــد فيمــا يتعلــق مبوضــوع االختــراق 

ــس.37 والتجس

محاكمــة أســرى جلبــوع الســتة.. »وضعهــم 
ســيء ودون أكل وشــرب«

اإلســرائيلية،  الناصــرة  صلــح  محكمــة  أعلنــت 
األســرى  حملاكمــة  أخــرى  جلســة  تعيــني  امــس، 

37  جريدة األيام
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حريتهــم  انتــزاع  مــن  متكنــوا  الذيــن  الســتة 
اعتقالهــم  يعــاد  أن  مــن ســجن »جلبــوع«، قبــل 
معتقلــني  وخمســة  املنصــرم،  أيلــول  شــهر  فــي 

 آخرين بذريعة مساعدة األسرى الستة. 
جلســات  اســتأنفت،  االحتــالل  محكمــة  وكانــت 
محاكمــة األســرى: زكريــا الزبيــدي، ومحمــود العارضــة، 
ويعقــوب القــادري، وأيهــم كممجــي، ومناضــل نفيعات، 
ــرى  ــة أس ــى خمس ــة إل ــة، باإلضاف ــد العارض ومحم
آخريــن تتهمهــم مبســاعدتهم وإخفــاء معلومــات 

.  حول عملية انتزاعهم للحرية من األسر 
ونظــرت احملكمــة فــي رد طاقــم احملامــني املوكلــني 
بالدفــاع عــن األســرى، علــى لوائــح االتهــام التــي 
ــة  ــن بذريع ــخصني آخري ــق ش ــم وبح ــا بحقه قدمته
ــرى  ــة أخ ــني جلس ــة، تعي ــررت احملكم ــاعدتهم، وق مس

ــاري. ــي اجل ــرين الثان ــي 30 تش ف
  

»إن  محاجنــة:  خالــد  األســرى  محامــي  وقــال 
ــرى الـــ11  ــة األس ــت مبعاقب ــالل قام ــلطات االحت س
فــي محاكــم داخليــة تتبــع ملصلحــة الســجون، 
قوانــني  فــي  حتــى  بــه  مســموح  غيــر  وهــذا 
ــني  ــرى مرت ــة األس ــمح مبعاقب ــي ال تس ــالل الت االحت
مبطالبــة  قمنــا  وبهــذا  التهمــة،  نفــس  علــى 
ــم”. ــة ضده ــام املقدم ــة االته ــاء الئح ــة بإلغ  احملكم

ــيئ  ــم س ــرى، أن »وضعه ــن األس ــة ع ــل محاجن ونق
ــرب  ــر ودون أكل وش ــل مقاب ــون داخ ــم يعيش ــدا وه ج
ومراحيــض منــذ 48 ســاعة وبعضهــم جــرى إحضارهم 

من بئر السبع«. 

وأضــاف محاجنــة: »قمنــا بإثــارة قضيــة عــدم اعتــراف 
االحتــالل باألســرى الفلســطينيني كأســرى حــرب، 
حســب القوانــني واملواثيــق الدوليــة التــي مت اعتمادهــا 
فــي اتفاقيــات الهــاي وجنيــف الرابعــة وغيرهــا، وذلــك 

ــام 1967”.38 ــذ الع من

ــأة  ــر 91 منش ــر بتدمي ــدم ويخط ــال يه االحت
يطــا  ومســافر  ترقوميــا  فــي  ومســكناً 

قلقيليــة و

ــة  ــالل أمــس عــدة منشــآت زراعي ــوات االحت هدمــت ق
ــكناً  ــدم 16 مس ــرت به ــل، وأخط ــا باخللي ــي ترقومي ف
ــاً  ــت برج ــا، وأقام ــافر يط ــي مس ــة وف ــوب قلقيلي جن
ــت  ــاحور، واقتحم ــت س ــي بي ــى أراض ــاالت عل لالتص
ــني،  ــا ال يقــل عــن 9 مواطن ــت م عــدة مناطــق واعتقل
ــم  ــا هاج ــزة، فيم ــي غ ــن ف ــب صيادي ــت مراك وقصف

38  جريدة األيام

مســتوطنون ســيارات املواطنــني املســافرة بــني نابلــس 
وجنــني واقتحمــوا املســجد األقصــى، فــي حــني تقدمت 
10 عائــالت مــن الطــور بالقــدس باســتئناف ملنــع هــدم 

ــم. منازله

ــرة  ــني، وحظي ــني زراعيت ــالل غرفت ــوات االحت ــت ق وهدم
للطيــور، فــي منطقــة الطيبــة ببلــدة ترقوميــا غــرب 
ــل  ــد كام ــني محم ــا للمواطن ــود ملكيته ــل، تع اخللي
ــل  ــز جمي ــة، وعزي ــد فطافط ــد أحم ــة، ومح فطافط

ــرة.  جعاف

وحســب مصــادر فلســطينية فقــد تكــرر هــدم العديد 
مــن املنشــآتت فــي تلــك املنطقــة خــالل األعــوام 
املاضيــة، بغيــة تهجيــر املواطنــني مــن أراضيهــم 
واالســتيالء عليهــا لصالــح املســتوطنات املقامــة 

ــاك. هن

بوقــف  االحتــالل  قــوات  أخطــرت  قلقيليــة،  وفــي 
البنــاء فــي 9 مســاكن، جنــوب املدينــة. وتقــع املســاكن 
التــي شــملتها إخطــارات االحتــالل فــي جتمــع »عــرب 
ــف  ــني خل ــردة«، الواقع ــو ف ــي و«أب ــني«، اجلنوب الرماض
جــدار الفصــل والتوســع العنصــري، بحجــة أن املنطقة 
مصنفــة »ج«، علمــاً أنــه يقطــن فــي هذيــن التجمعني 
نحــو 70 مواطنــاص تعــود أصولهــم إلــى منطقــة بئــر 

ــام 1948. ــبع ع الس

ــوات  ــرت ق ــل، أخط ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــي مس وف
ــن  ــيدة م ــازل مش ــي 7 من ــل ف ــف العم ــالل بوق االحت

الطــوب ومســقوفة بالصفيــح.

ــة  ــن قبال ــب الصيادي ــالل، مراك ــت زوارق االحت وقصف
ســواحل عــدة مناطــق بقطــاع غــزة دون أن تســجل أي 

ــات.39  إصاب

القــوى الوطنيــة واإلســامية تدعــو لتصعيــد 
ــاع  ــاوالت االقت ــام مح ــعبية ام ــة الش املقاوم

ــرائيلية ــد االس والتهوي

اكــدت قيــادة القــوى الوطنيــة واالســالمية علــى 
ــي  ــاركة ف ــيع املش ــود لتوس ــر كل اجله ــة تضاف اهمي
إطــار املقاومــة الشــعبية ضــد االحتــالل ومســتعمريه 
امــام محــاوالت االقتــالع والتهويــد كمــا يجــري فــي كل 

ــة. ــطينية احملتل ــا الفلس اراضين

وأشــارت القــوى فــي بيــان صــادر عنهــا اليــوم الثالثــاء، 
عقــب اجتمــاع لهــا فــي األغــوار الشــمالية مبحافظــة 
طوبــاس، الى تصريحــات رئيــس اركان حكومــة االحتالل 

39  جريدة القدس
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ــى  ــطينية عل ــة الفلس ــة الدول ــض اقام ــة برف القاضي
االراضــي احملتلــة واالعــالن عــن رفــض فتــح القنصليــة 
ــن  ــالن ع ــع االع ــن م ــدس بالتزام ــي الق ــة ف االمريكي
ــي  ــتيطانية، ف ــتعمارية االس ــدات االس ــاء آالف الوح بن
حتــد لــكل القــرارات والقوانــني الدوليــة وخاصــة القــرار 
االخيــر الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي رقــم 2334 
القاضــي بعــدم شــرعية البنــاء والتوســع االســتعماري 
االســتيطاني مبــا فيــه فــي القــدس، وهــو مــا يتطلــب 
العربيــة واالســالمية  الــدول  مواقــف جديــة مــن 
واجملتمــع الدولــي ترتقــي الــى مــا يتطلبــه وقــف هــذا 

التصعيــد واجلرائــم ضــد شــعبنا.

ــي  ــراكة ف ــي ش ــف االمريك ــي املوق ــرى ف ــت: »ن وقال
ــم  ــى جرائ ــي عل ــذي يغط ــج وال ــذا النه ــة ه مواصل
ــن  ــد م ــكاب املزي ــي ارت ــتمر ف ــه يس ــالل ويجعل االحت
العــدوان واجلرائــم فــي ظــل املوقــف االمريكــي الــذي ال 
يأخــذ ايــة خطــوات نحــو تطبيــق مــا مت احلديــث عنــه، 
ســواء فــي حملــة الرئيــس االمريكــي او بعــد ذلــك، بــل 
ميعــن فــي معــاداة شــعبنا وحقوقــه كمــا جــرى علــى 
ســبيل املثــال فــي التصويــت الــذي جــرى قبــل ايــام في 
ــر  ــر املصي ــول تقري ــدة ح ــألمم املتح ــة ل ــة العام اجلمعي
ــدا  ــا ع ــت م ــي التصوي ــي ف ــاع دول ــاء بإجم ــذي ج ال
الواليــات املتحــدة وحكومــة االحتــالل وتوابعهــم، األمــر 
ــالل  ــر لالحت ــوء االخض ــن الض ــد م ــي مزي ــذي يعط ال
للتصعيــد والعــدوان واجلرائــم فــي ظــل موقــف عربــي 
واســالمي ودولــي ال يرتقــي الــى مســتوى جتــرمي االحتالل 

ــه ”. ــات علي ــاملة والعقوب ــة الش ــرض املقاطع وف

وتوجهــت القــوى بالتحيــة واالكبــار والصمــود لألســرى 
ــني  ــالل محمل ــن االحت ــي زنازي ــال ف ــني االبط واملعتقل
االحتــالل مســؤولية مــا يقــوم بــه مــن اســتهتار بحياة 
ــورة  ــام وخط ــن الطع ــني ع ــة املضرب ــرى وخاص االس
ــة  ــى اهمي ــدة عل ــى، مؤك ــرى املرض ــم واالس اوضاعه
اســتمرار وتوســيع الفعاليــات اجلماهيريــة والشــعبية 
ــوء  ــات اللج ــي مخيم ــن وف ــات الوط ــي كل محافظ ف

ــم. ــاذ حياته ــل انق ــن اج ــتات م والش

وجــدد القــوى رفضهــا وخطــورة مــا يقــوم بــه االحتــالل 
ــذي  ــتهداف ال ــي واالس ــد العدوان ــار التصعي ــي إط ف
يطــال املؤسســات االهليــة الفلســطينية الســتة 
وقــرار االحتــالل االخيــر بإصــدار مــا يســمى االمــر 
ــات  ــذه املؤسس ــة ه ــل مالحق ــذي يجع ــكري ال العس
ــي  ــني ف ــال العامل ــا واعتق ــالق مقراته ــة واغ الوطني
اطارهــا والــزج باســمها مبــا يســمى االرهــاب مســالة 
خطيــرة، حيــث ان االرهــاب وارهــاب الدولــة املنظــم هــو 
ممارســات االحتــالل ضــد شــعبنا، األمــر الــذي يتطلــب 
ــة  ــل حماي ــن اج ــالت م ــات والتدخ ــر كل االمكاني توفي

الدوليــة  املؤسســات  واضطــالع  املؤسســات  هــذه 
ــى  ــوى ال ــت الق ــا. ودع ــة له ــر احلماي ــا بتوفي ــي دوره ف
املشــاركة فــي الوقفــة يــوم االربعــاء الســاعة احلاديــة 
عشــرة امــام مقــر األمم املتحــدة وتقــدمي مذكــرة ترفــض 

ــالل. ــة لالحت ــة االجرامي ــات العدواني ــذه السياس ه

وأكــدت القــوى الوطنيــة فــي اجتماعهــا علــى اهميــة 
مطالبــة مؤمتــر املانحــني الــذي ســيعقد يــوم الســادس 
امكانيــات  بتوفيــر كل  الشــهر،  هــذا  مــن  عشــر 
التمويــل املســتدام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
ــاق  ــض اتف ــه رف ــا في ــي، مب ــزاز السياس ــض االبت ورف
االطــار املوقــع بــني الوكالــة واالدارة االمريكيــة، واهميــة 
اضطــالع الــدول العربيــة واالســالمية بالــدور الضاغــط 
لتلبيــة احتياجــات الالجئــني عــن طريــق الوكالــة 
حلــني حتقيــق عودتهــم الــى ديارهــم وممتلكاتهــم التــي 
شــردوا منهــا، ودعــت الــى تكثيــف اجلهــود والفعاليــات 
بالوكالــة  املســاس  لعــدم  للضغــط  االرض  علــى 
وعملهــا علــى كل املســتويات االنســانية والتعليميــة 
والصحيــة فــي اماكــن عملهــا للنهــوض بأوضــاع 

ــطينيني . ــني الفلس الالجئ

واســتذكرت القــوى القائــد صخــر حبــش عضــو اللجنة 
املركزيــة حلركــة فتــح واملؤســس الطــار القــوى الوطنية 
واالســالمية فــي الذكــرى الثانيــة عشــر الستشــهاده، 
ــد الوطنــي صائــب عريقــات أمــني ســر اللجنــة  والقائ
التنفيذيــة للمنظمــة واملركزيــة حلركــة فتــح مبناســبة 
حلــول الذكــرى الســنوية األولــى الستشــهاده، وجــددت 
العهــد لــكل شــهداء شــعبنا الفلســطيني وشــهيدنا 
ــد  ــد ورمــز نضــال وكفــاح شــعبنا الشــهيد اخلال اخلال
الــدرب  ذات  علــى  باملضــي  عرفــات،  ياســر  الرمــز 
ــرار  ــتقاللية الق ــت وباس ــوق والثواب ــكني باحلق متمس
ــة انتصــار شــعبنا، داعــني  ــي املســتقل وبحتمي الوطن
الــى اوســع مشــاركة فــي فعاليــات احيــاء هــذه 

ــد.40 الذكــرى وفــاء لرمــز وكفــاح شــعبنا اخلال

ــن  ــرى املضرب ــاندة لأس ــة مس ــرم: وقف طولك
عــن الطعــام

ــل  ــطاء وفصائ ــرى ونش ــن ذوي األس ــرات م ــارك عش ش
ــم  ــة دع ــي وقف ــاء، ف ــوم الثالث ــي، الي ــل الوطن العم
ــة  ــالل، خاص ــجون االحت ــي س ــرى ف ــع األس ــناد م وإس
املضربــني عــن الطعــام رفضــا العتقالهــم اإلداري، 
والتــي نظمــت أمــام مكتــب الصليــب األحمــر مبدينــة 

ــرم. طولك

ووجــه املعتصمــون التحيــة لألســرى علــى صمودهــم 

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم  ــن تضامنه ــالل، مؤكدي ــات االحت ــه ممارس ــي وج ف
معهــم ونصــرة لقضيتهــم العادلــة، فــي وجه إجــراءات 
إدارة الســجون التــي متعــن فــي إجراءاتهــا التعســفية 
بحــق األســرى، وحتديــدا فــي سياســة االعتقــال اإلداري 

اخملالــف لكافــة األعــراف واملواثيــق الدوليــة.

الدولــي  واجملتمــع  احلقوقيــة  املؤسســات  وطالبــوا 
والصليــب األحمــر برفــع املعانــاة عــن األســرى اإلداريــني 
واملضربــني عــن الطعــام واإلفــراج عنهــم فــورا، ودعــوا 
إلــى  ومؤسســاته،  فئاتــه  بكافــة  احمللــي  اجملتمــع 
التفاعــل مــع قضيــة األســرى ومســاندتهم، مــن خــالل 
ــات التضامنيــة معهــم، ورفــع  املشــاركة فــي الفعالي
ــم  ــم حريته ــل لدع ــة احملاف ــي كاف ــا ف ــم عالي صوته

التــي آن األوان لتحقيقهــا.

وقــال منســق فصائــل العمــل الوطنــي فيصل ســالمة 
إن هــذه اجلماهيــر جــاءت لتؤكــد أن نضــال أســرانا 
وشــعبنا مســتمر حتــى دحــر االحتــالل وإقامــة الدولــة 
ــا  ــدس، وم ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية املس الفلس
ــطينية  ــة الفلس ــت الوطني ــكني بالثواب ــا متمس زلن

ــة. ــي احلري ــا ف ــق أهدافن ــى حتقي ــة، حت املقدس

وأضــاف أن »هــذه الوقفــة مــع األســرى األبطــال تتزامــن 
ــات  ــر عرف ــز ياس ــس الرم ــهاد الرئي ــرى استش ــع ذك م
القائــد واملعلــم للشــعب الفلســطيني، ومرســخ 
الوحــدة الوطنيــة علــى أرض الواقــع، وبعــد أيــام ذكــرى 
ــق  ــُتفتح الطري ــا، وس ــا أيض ــي أعلنه ــتقالل الت االس
ــة الفلســطينية، بصمــود األســرى  نحــو حتقيــق الدول
ودحــر  الشــهداء،  وتضحيــات  الصامــد  وشــعبنا 
ــرى  ــكل األس ــة ل ــر واحلري ــيتحقق النص ــالل، وس االحت
ــة  ــة وطني ــرف معرك ــون اش ــن يخوض ــل الذي البواس

ــالل”. ــد االحت ــة ض صمودي

بــدوره، أوضــح مديــر نــادي األســير فــي طولكــرم 
ــوم  ــل الي ــرج دخ ــالء األع ــير ع ــر أن األس ــم النم إبراهي
94 فــي اإلضــراب عــن الطعــام، ويخضــع حملاكمــة 
ــن  ــة م ــي محاول ــة ف ــالم االحتاللي ــة س ــي محكم ف
االحتــالل لكســر إرادتــه وإضرابــه عــن الطعــام، محــذرا 
مــن خطــورة وضعــه الصحــي حيــث نقــص أكثــر مــن 
ــفى  ــني مستش ــل ب ــه، ويتنق ــن وزن ــا م ــو غرام 35 كيل
ــورة  ــاك خط ــة«، وهن ــجن الرمل ــادة س ــالن« و«عي »كاب
األســرى  ووضــع  الصحــي  وضعــه  علــى  شــديدة 

ــام. ــن الطع ــني ع املضرب

ــة عــن  ــؤولية الكامل ــالل املس ــل االحت ــال: »نحم وق
حياتهــم، ونطالــب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
أن يكــون دورهــا حقيقــي فــي متابعــة ملــف األســرى 

ــام”. ــن الطع ــني ع املضرب

ــة  ــد التحي ــد الصم ــد عب ــرر مؤي ــير احمل ــه األس ووج
لألســرى املضربــني عــن الطعــام الذيــن يخوضــون 
معركــة األمعــاء اخلاويــة، مــن أجــل حتقيــق حقهــم في 
ــالص  ــرر واخل ــي التح ــعبهم ف ــق ش ــة وح ــاة واحلري احلي
مــن االحتــالل، داعيــا إلــى االســتمرار فــي وقفــات دعــم 

ــعبنا. ــا ش ــرى وقضاي ــا األس ــرة قضاي ونص

ــير  ــة األس ــار زوج ــماء قزم ــت أس ــا، أعرب ــن ناحيته م
املضــرب عــن الطعــام عــالء األعــرج، عــن قلقهــا مــن 
ــني  ــع ب ــه يخض ــة وأن ــي، خاص ــا الصح ــع زوجه وض
ــالل، وهــو  ــل االحت ــق مــن قب ــة واألخــرى للتحقي الفين

ــب.41 ــي صع ــع صح ــي وض ف

اجتمــاع للجامعــة العربيــة و«األونــروا« يبحث 
دعــم التعليــم لاجئن الفلســطينين

ــدول  ــة ال ــة بجامع ــة العام ــر األمان ــي مق ــت ف انطلق
ــترك  ــاع املش ــال االجتم ــاء، أعم ــوم الثالث ــة، الي العربي
احلــادي والثالثــني بــني مجلــس الشــؤون التربويــة ألبنــاء 
فلســطني، واملســؤولني عــن شــؤون التربيــة والتعليــم 
الالجئــني  وتشــغيل  إلغاثــة  املتحــدة  األمم  بوكالــة 
ــذا  ــروا(، وك ــى )األون ــرق األدن ــي الش ــطينيني ف الفلس
ــطني  ــاء فلس ــة ألبن ــؤون التربوي ــس الش ــاع مجل اجتم

ــي. ــى التوال ــه 85 عل ــي دورت ف

وحضــر االجتمــاع األمــني العــام املســاعد لشــؤون 
فلســطني واألراضــي العربيــة احملتلــة باجلامعــة العربية 
ــة  ــد دول ــرأس وف ــا ت ــي، فيم ــو عل ــعيد أب ــور س الدكت
فلســطني فــي االجتمــاع وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم 
ــاد  ــة لالعتم ــة الوطني ــس الهيئ ــح، ورئي ــري صال بص
واجلــوده بــوزارة التعليــم العالــي معمــر إشــتيوي، 
ومديــر دائــرة شــؤون الالجئــني مبنظمــة التحريــر أحمــد 
إســماعيل، واملستشــار أول رزق الزعانــني مــن مندوبيــة 

ــة. ــة العربي ــطني باجلامع فلس

ــا  ــني مل ــدة يوم ــني مل ــن االجتماع ــة هذي ــي أهمي وتأت
يتضمنانــه مــن عــرض لتقاريــر برامــج األونــروا اخلاصــة 
بالعمليــة التربويــة التعليميــة فــي مناطــق عملياتهــا 
ــي  ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــا والتحدي ــس وإجنازاته اخلم
ــرة  ــة اخلطي ــة املالي ــل األزم ــي ظ ــي ف ــال التعليم اجمل
التــي تواجههــا األونــروا بصــورة متكــررة فــي الســنوات 
أنشــطتها،  علــى  التأثيــر  بــدأت  والتــي  األخيــرة 
والتحديــات اإلضافيــة فــي ظــل اســتمرار تفشــي 
فيــروس كورونــا، باإلضافــة إلــى كيفيــة التصــدي 
ــي  ــاج ف ــى املنه ــة عل ــرائيلية الشرس ــة اإلس للهجم
مــدارس األونــروا والتــي تســتهدف اإلضــرار مبســاهمات 

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا  ــدد قدرته ــذي يه ــر ال ــروا األم ــة لألون ــدول املانح ال
علــى االســتمرار فــي الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الالجئــني 

الفلســطينيني.

ــة  ــدول العربيــة املضيفــة: األردن، دول وتشــارك وفــود ال
ــة  ــة للتربي ــان، مصــر، واملنظمــة العربي فلســطني، لبن
اإلســالمي  العالــم  ومنظمــة  والعلــوم،  والثقافــة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة، فــي كال االجتماعــني - 
وميثــل األونــروا فــي االجتمــاع املشــترك القائــم بأعمــال 
مديــر التعليــم باألونــروا ومديــر تنســيق برنامــج 

ــروا. ــم باألون التعلي

ــؤون  ــس الش ــني مجل ــترك ب ــاع املش ــر االجتم ويعتب
ــة ألبنــاء فلســطني ومســؤولي شــؤون التربيــة  التربوي
والتعليــم فــي األونــروا مــن أهــم قنــوات التعــاون بــني 
ــم.42 ــال التعلي ــي مج ــروا ف ــة واألون ــدول العربي ــة ال جامع

ــو  ــس أب ــن أن ــان املواط ــى جثم ــور عل ــة: العث اخلارجي
ــا ــواطئ تركي ــد ش ــى أح ــة عل رجيل

افــادت ســفارة دولــة فلســطني فــي اجلمهوريــة التركية 
ــى جثــة  ــرت عل ــة عث ــات التركيــة اخملتص ــأن اجله ب
املواطــن أنــس أبــو رجيلــة علــى احــدى شــواطئ تركيــا، 
وهــو أحــد املواطنــني الثالثــة املفقوديــن علــى إثــر حادث 
املركــب. واكــدت الســفارة أنهــا تتواصــل مــع اســرته 
وذويــه، وهــي علــى اســتعداد تــام لعمــل كل مــا يلــزم 
لنقــل جثمانــه الــى ارض الوطــن اذا قــررت أســرته ذلــك.

مــن جهتــه أكــد مستشــار وزيــر اخلارجيــة واملغتربــني 
أحمــد الديــك، أن اجلهــود متواصلــة مــن أجــل العثــور 
ــل أن  ــز وج ــى ع ــائال املول ــث، س ــود الثال ــى املفق عل
يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويلهــم ذويــه الصبــر 

ــع. ــالمة للجمي ــا الس ــلوان، متمني والس

يشــار الــى أن 11 فلســطينيا كانــوا علــى مــن الــزورق 
ــودروم  ــة ب ــل مدين ــه مقاب ــر إيج ــي بح ــرق ف ــذي غ ال
التركيــة، قبــل ثالثــة أيــام إلــى جانــب عــدد مــن 
املهاجريــن مــن تركيــا الــى اليونــان، ومت التأكــد أن 

ثمانيــة منهــم بخيــر ومت انقاذهــم.43

األربعاء 2021/11/10  

هــدم منــازل ومنشــآت فــي القــدس وبيــت حلــم 
ومســتوطنون يعتــدون علــى مركبــات فــي 

ــرة البي

هدمــت قــوات االحتــالل، أمــس، ثالثــة منــازل ومنشــأة 
42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرات  ــت عش ــة وأعدم ــا زراعي ــت طريق ــة وجرّف زراعي
ــة  ــن محافظ ــددة م ــع متع ــي مواق ــون ف ــجار الزيت أش
ــزل  ــدم من ــى ه ــيَّني عل ــرت مقدس ــم، وأجب ــت حل بي
ــي  ــه، ف ــدم منزل ــاً به ــرت ثالث ــكنية وأخط ــة س وبناي
ــم،  ــتوطنون اعتداءاته ــه مس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
وأقدمــوا خاللهــا علــى إعطــاب إطــارات مركبــات وخط 

 شعارات عنصرية في أطراف مدينة البيرة. 
ــوات  ــت ق ــم، هدم ــت حل ــرب بي ــة، غ ــة الوجل ــي قري فف
 االحتــالل ثالثــة منــازل مأهولــة بحجــة عــدم الترخيص.

ــرج  ــر األع ــة خض ــروي الوجل ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
ــة  ــي منطق ــع ف ــتهدفة تق ــة املس ــازل الثالث ــأن املن ب
نحــو  منهــا  وتبلــغ مســاحة كل  »عــني جويــزة«، 
80 متــرا مربعــا، وتعــود للشــقيقني طــارق نصــر 
إلــى  إضافــة  التــني،  أبــو  وأحمــد  التــني،  أبــو 

 ابن شقيقهما محمد حسني أبو التني. 
وأشــار األعــرج إلــى أن قــوات االحتــالل ســبق وهدمــت 
 منــزل طــارق أبو التــني فــي ذات املنطقة، وأعاد تشــييده.

االحتــالل  قــوات  جرفــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
إلــى  توصــل  متــر   100 بطــول  زراعيــة  طريقــا 

 أراضي املواطن صقر اجلراشي. 
لهجمــة  جويــزة«  »عــني  منطقــة  وتتعــرض 
ــرات  ــدم العش ــل به ــنوات تتمث ــذ س ــتيطانية من اس
ووقــف  بالهــدم  أخــرى  وإخطــار  املنــازل  مــن 

 البناء، وجتريف األراضي واالستيالء عليها. 
ــرت  ــة، أجب ــدس احملتل ــر بالق ــل املكب ــدة جب ــي بل وف
ســلطات االحتــالل مقدســيا علــى هــدم منزلــه ذاتيــا، 

ــه.44 ــدم منزل ــر به ــرت آخ ــا أخط فيم

ــا  ــح قنصليته ــركا بفت ــب أمي ــس: نطال الرئي
فــي القــدس إذا أرادت إســرائيل فتــح ملــف 

األمــاك ســنفتحه

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس، أمــس، أن القــدس 
ــطني،  ــة فلس ــة لدول ــون عاصم ــد أن تك ــرقية ال ب الش
وجــدد مطالبتــه لــإلدارة األميركية ألن »تفــي بالتزاماتها 
التــي أعلنتهــا والتــي أبلغتنــا بهــا أكثــر مــن مــرة بأنها 

 ستفتتح القنصلية في القدس الشرقية”. 
ووجــه الرئيــس حديثــه إلــى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
ــه ال ميكنــه أن يســتمر  ــال: أقــول إن ــي بينيــت قائ نفتال
ــدون  ــاذا يري ــني، فم ــل الدولت ــض ح ــي رف ــد ف ــى األب إل
إذا كانــوا يرفضــون حــل الدولتــني، هــل يقبلــون بدولــة 
واحــدة كمــا قلــت لهــم فــي خطابــي أمــام األمم 
املتحــدة، هــل يقبلــون بالعــودة إلــى التقســيم وهــذا 

 حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية. 
وكان الرئيــس يتحــدث خــالل حفــل افتتــاح املقــر 

44  جريدة األيام
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فــي  املركزيــة،  االنتخابــات  للجنــة  اجلديــد  العــام 
مدينــة البيــرة، بحضــور رئيــس جلنــة االنتخابــات 
املركزيــة حنــا ناصــر، وممثــل االحتــاد األوروبــي لــدى 
دولــة فلســطني ســفن غــوران بورغســدورف، وقناصــل 
دولــة  لــدى  املعتمديــن  األوروبــي  االحتــاد  وســفراء 
فلســطني، وعــدد مــن األمنــاء العامــني للفصائــل 

 الفلسطينية، ووزراء وشخصيات فلسطينية. 
وهنــأ الرئيــس جلنــة االنتخابــات املركزيــة علــى اإلجنــاز 
الــذي حتقــق بافتتــاح مبناهــا اجلديــد، قائــال: أنهــا جلنــة 
قامــت بأعمــال جليلة، ويُشــهد لهــا بالنزاهــة واالحترام 
مــن قبــل اجلميــع، ونحتــرم قراراتهــا ألنهــا تســير 

 في الطريق الصحيح وحسب القانون. 
ــاء  ــي لبن ــاد األوروب ــل لالحت ــكر اجلزي ــدم الش ــا ق كم

 املبنى اجلديد للجنة املركزية لالنتخابات. 
وتابــع: ال ننســى مواقــف االحتــاد األوروبــي فــي مجــاالت 
أخــرى، حيــث إنهــم يقفــون إلــى جانــب الشــعب 
الفلســطيني فــي رؤيــة الدولتــني، ونأمــل منهــم مزيــداً 
ــة  ــير العملي ــى تس ــط حت ــن الضغ ــل وم ــن العم م
ــي  ــادل ف ــم وع ــالم دائ ــى س ــول إل ــية للوص السياس
الشــرق األوســط بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

ــرقية.45 ــدس الش ــا الق عاصمته

ودولــة  سياســياً  حــاً  نريــد  الرئيــس: 
فلســطينية على حــدود 76 والقدس الشــرقية 

عاصمــة لهــا

ــالً  ــد ح ــعبنا يري ــاس، أن ش ــود عب ــس محم ــد الرئي أك
سياســياً، ودولــة فلســطينية علــى حــدود العــام 1967، 
ــة  ــاً احلكوم ــل«، مطالب ــل أق ــر وال نقب ــد أكث »وال نري
ــم تعمــل مــن أجــل  ــأن تعــي أنهــا إذا ل اإلســرائيلية ب
الســالم فلــن تتمتــع هــي بالســالم أيضــاً، كمــا عليهــا 
أن تفهــم أن هــذا العنــاد الــذي ترتكبــه، وهــذا الرفــض 

ــيئاً.  ــا ش ــالم أن يفيده ــة الس ــق لعملي املطل

ــة  ــرورة إقام ــى ض ــد عل ــي يؤك ــد اهلل الثان ــك عب املل
الدولــة الفلســطينية املســتقلة

التقــى العاهــل األردنــي، امللــك عبــد اهلل الثانــي، رئيــس 
القائمــة املوحــدة، منصــور عبــاس، فــي قصر احلســينية 
ــه  ــد خالل ــي، أك ــب األردن ــن اجلان ــوة م ــي األردن، بدع ف
امللــك وقوفــه إلــى جانــب شــعبنا وعلــى إقامــة دولــة 

ــطينية. فلس

وأشــار تقريــر أوردتهــا مســائل اإلعــالم اإلســرائيلية، إلى 
أن اللقــاء عقــد مبوافقــة رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية، 

نفتالــي بينيــت، ووزيــر اخلارجيــة، يائيــر لبيــد.

45  جريدة األيام

ــة  ــمية األردني ــاء الرس ــة األنب ــه وكال ــا أوردت ــاً مل ووفق
)بتــرا(، جــرى خــالل اللقــاء، بحــث آخــر التطــورات التــي 
تشــهدها األراضــي الفلســطينية وســبل دفــع عمليــة 

الســالم قدمــاً«.

وذكــرت »بتــرا« أن امللــك عبــد اهلل، أكــد خــالل اللقــاء 
»وقــوف األردن إلــى جانــب األشــقاء فــي نيــل حقوقهــم 
ــرورة  ــى ض ــك »عل ــدد املل ــروعة«. وش ــة واملش العادل
ــى أســاس حــل  ــق الســالم العــادل والشــامل عل حتقي
ــطينية  ــة الفلس ــام الدول ــن قي ــذي يضم ــني، ال الدولت
ــام  ــران ع ــن حزي ــع م ــوط الراب ــى خط ــتقلة، عل املس

ــرقية«.46 ــدس الش ــا الق 1967، وعاصمته

ــراوة  ــتوطنن ه ــد ملس ــرائيلي يعي ــرطي إس ش
ــطيني ــاعد فلس ــا س ــروا به كس

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« أن مســتوطنني فــي املوقــع 
ــل  ــوب جب ــي جن ــان ف ــة( م ــاة )مزرع ــوائي حف العش
اخلليــل هاجمــوا يــوم األحــد املاضــي فلســطينيا 
شــرطة  أفــراد  وعمــل  ســاعده،  وكســروا  ًبهــراوة 
إســرائيليون علــى الفصــل بــني اجلانبــني، وقــام ضابــط 
شــرطة فــي أعقــاب ذلــك بإعــادة الهــراوة، أداة اجلرميــة 

للمســتوطنني. 

ــر  ــع ماشــية قــرب بئ ــة قطي وقــام املســتوطنون برعاي
ــة أن  ــد اإلدارة املدني ــم تأكي ــه، رغ ــة تعل ــي قري ــاه ف مي
البئــر ال يقــع فــي املنطقــة التي يســمح للمســتوطنني 
وكســروا  املســتوطنون  وهاجمهــم  املنطقــة  عــن 
ســاعد أحدهــم وأصابــوا إمراتــني بجــروح، وعمــل أفــراد 
شــرطة مــن لــواء »شــاي«، وصلــوا للمــكان، علــى إبعاد 
الفلســطينيني وطالبوهــم بتقــدمي شــكوى للشــرطة 
ــى  ــه إل ــتمرار بالتوج ــتوطنني باالس ــمحوا للمس وس
ــم  ــادروا منه ــيتهم، وص ــة وري ماش ــي القري ــر ف البئ
ــوا بهــا فلســطينيني، لكــن عمــل  ــي ضرب الهــراوة الت
ــادة أداة  ــى إع ــزة عل ــرة وجي ــد فت ــرطة بع ــط ش ضاب

ــة. ــب املزرع ــة لصاحل اجلرمي

وعقبــت الشــرطة علــى هــذا النبــأ: »وقعــت مواجهــة 
ــل  ــل اخللي ــوب جب ــني مســتوطنني وفلســطينيني جن ب
ــى  ــت عل ــرطة، عمل ــش والش ــن اجلي ــوات م ــت ق ووصل
الفصــل بــني الطرفــني، وأعــاد شــرطي لــم يكــن 
متواجــداً لــدى وقــوع احلــادث الهــراوة لراعــي القطيــع 
وقدمــت فــي نفــس اليــوم شــكوى حــول االعتــداء وال 

ــه«.47  ــي بدايت ــق ف زال التحقي

ــون  االحتــال يعتقــل أســيرا محــررا مــن ميثل
46  جريدة القدس

47  جريدة القدس
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جنوب جنــن

اعتقلــت قــوات االحتــالل اليــوم األربعــاء، األســير 
ــه  ــة منزل ــد مداهم ــة، بع ــت ربايع ــد رفع احملرر محم
ــه  ــد ب ــا اف ــق م ــني، وف ــون جنوب جن ــدة ميثل ــي بل ف

مديــر نــادي األســير منتصر ســمور.48

األمم املتحــدة: قــرار إغــاق 6 منظمــات بالضفــة 
»تــآكل إضافــي للفضــاء املدنــي واإلنســاني”

ــة  ــة وكاالت التنمي ــدة ورابط ــدت وكاالت األمم املتح  أك
الدوليــة، وقوفهــا إلــى جانــب منظمــات اجملتمــع املدنــي 
ــا  ــي صنفته ــة، الت ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ف

إســرائيل مؤخــرا علــى أنهــا »منظمــات إرهابيــة”.

ــه  ــرائيلي بأن ــرار اإلس ــدة الق ــألمم املتح ــان ل ــف بي ووص
ــآكل إضافــي للفضــاء املدنــي واإلنســاني«، مشــددا  »ت
علــى أنه »يقيــد بشــكل كبيــر عمــل املنظمات الســت 
التــي عملــت مــع اجملتمــع الدولــي، مبــا فــي ذلــك مــع 
ــات  ــدمي اخلدم ــن، لتق ــن الزم ــود م ــدة، لعق األمم املتح

ــطينيني”. ــن الفلس ــى م ــدد ال يحص ــية لع األساس

ــرائيلي  ــش اإلس ــد اجلي ــرار قائ ــان أن »ق ــاء في البي وج
ــب  ــالن مبوج ــر باإلع ــي 7 نوفمب ــة الغربية ف ــي الضف ف
ــة  ــر حكومي ــات غي ــت منظم ــكرية أن س ــر عس أوام
فلســطينية هــي منظمــات غيــر مرخصــة فــي الضفة 
الغربيــة- مــا يجعــل عملهــا غيــر قانونــي، يعمــق قلــق 
ــة  ــة الدولي وكاالت األمم املتحــدة ورابطــة وكاالت التنمي
الفلســطينية  األرض  فــي  العاملــة   ،)AIDA( أيــدا

ــة”. احملتل

ــقة  ــة ومنس ــقة املقيم ــت املنس ــا، أوضح ــن جانبه م
األرض  فــي  املتحــدة  لــألمم  اإلنســانية  الشــؤون 
الفلســطينية احملتلــة، لــني هاســتينغز: »هــذه املزاعــم 
ــق أي  ــم تتل ــى اآلن، ل ــد.. حت ــل اجل ــى محم ــذ عل تؤخ
مــن وكاالت األمم املتحــدة أو منظمــات أيدا AIDA وثائــق 
لهــذه  أســاس  مبثابــة  تكــون  أن  ميكــن  مكتوبــة 

االدعــاءات”.

وأكملــت: »ســنواصل التواصــل مــع جميــع الشــركاء 
املعنيــني للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات”.

ــة  ــر حكومي ــات غي ــت منظم ــف س ــد مت تصني وكان ق
فلســطينية، هــي مؤسســة »الضميــر لرعايــة األســير 
و«احلركــة  احلــق«،  و«مؤسســة  اإلنســان«،  وحقــوق 
ــاد  ــطني«، و«احت ــال - فلس ــن األطف ــاع ع ــة للدف العاملي
جلــان العمــل الزراعــي«، ومركــز »بيســان للبحــث 
الفلســطينية«،  املــرأة  جلــان  و«احتــاد  واالمنــاء«، 
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ــش  ــر اجلي ــه وزي ــر وقع ــة مبوجب أم ــات إرهابي كمنظم
اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، فــي 22 أكتوبــر، وقــد 
صــادق اجليــش علــى هــذا القــرار يــوم األحــد املاضــي )7 

نوفمبــر(.49

مســيرة فــي رام اهلل إســنادا لأســرى املضربــن 
عــن الطعــام

 شــارك عشــرات املواطنــني، مســاء اليــوم الثالثــاء، فــي 
مســيرة مبدينــة رام اهلل، إســناداً لألســرى املضربــني عــن 

الطعــام رفضــا لالعتقــال اإلداري.

ورددوا  املضربــني،  األســرى  صــور  املشــاركون  ورفــع 
ــالل  ــلطات االحت ــل س ــم وحتم ــادي بحريته ــات تن هتاف
ــم  ــدد منه ــول ع ــد وص ــم، بع ــن حياته ــؤولية ع املس

ــر. ــة اخلط ملرحل

وطالــب املشــاركون بتوســيع املشــاركة الشــعبية فــي 
الفعاليــات املســاندة لألســرى، والوقــوف إلــى جانبهــم 
وعــدم تركهــم يواجهــون مصيرهــم وحدهــم، خاصــة 
وأن إدارة ســجون االحتــالل متاطــل فــي االســتجابة 

ــم اإلداري. ــد العتقاله ــع ح ــل بوض ــم املتمث ملطلبه

ويواصــل ســتة أســرى اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام 
رفضــا العتقالهــم إداريــاً، فيمــا تســتمر ســلطات 

ــم. ــتجابة ملطلبه ــض االس ــي رف ــالل ف االحت

ــن  ــا(، م ــفوس )32 عاًم ــد الفس ــم: - كاي ــرى ه واألس
دورا / اخلليــل، ومضــرب عــن الطعــام منــذ )118( يومــاً، 
ــرزالي« اإلســرائيلي، بوضــع  ويقبــع فــي مستشــفى »ب

ــر. ــّي خطي صح

ــرب  ــل، مض ــن اخللي ــا( م ــمة )24 عاًم ــداد القواس - مق
ــام  ــر الع ــهر يناي ــذ ش ــل من ــاً، ومعتق ــذ )111( يوم من
ــال  ــر االعتق ــالل أم ــة االحت ــت نياب ــد فّعل ــاري، وق اجل
ــاري،  ــر اجل ــرين ثاني/نوفمب ــخ 4 تش ــه بتاري اإلدارّي بحّق
كمــا قــررت إدارة ســجون االحتــالل نقلــه مــن العنايــة 
املكثفــة فــي مستشــفى »كابــالن« وإعادته إلى ســجن 
ــورة. ــديد اخلط ــي ش ــع صح ــو بوض ــة«، وه ــادة الرمل »عي

- عــالء األعــرج )34 عاًمــا( مــن طولكــرم، مضــرب منــذ 
)94( يومــاً، ويقبــع فــي ســجن »عيــادة الرملــة”.

ــن دورا/  ــا( م ــواش )39 عاًم ــو ه ــماعيل أب ــام إس - هش
اخلليــل، ومضــرب منــذ )85( يومــاً، ويقبــع فــي ســجن 

ــة”. ــادة الرمل »عي

- عيــاد الهرميــي )28 عامــاً( مــن بيــت حلــم، مضــرب عــن 

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــادة  ــجن »عي ــي س ــع ف ــاً، ويقب ــذ )48( يوم ــام من الطع
الرملــة”.

- لــؤي األشــقر )45 عامــاً( مــن صيــدا/ طولكــرم، مضرب 
منــذ )30( يومــاً، ويقبــع فــي زنازين ســجن »مجــدو”.50

اخلميس 2021/11/11 

ــدس  ــي الق ــدة ف ــدم جدي ــات ه ــذ عملي تنفي
ــلوان ــي س ــتيطانية ف ــؤرة اس ــل ب ــاء داخ وبن

فــي  الهــدم  حملــة  االحتــالل  ســلطات  واصلــت 
ــدران  ــدم ج ــى ه ــس، عل ــت، أم ــة، وأقدم ــدس احملتل الق
منــزل داخليــة وشــرفة منــزل آخــر، فــي الوقــت 
ــوا  ــم وأقدم ــن اعتداءاته ــتوطنون م ــد املس ــذي صع ال
الضبــع«  بـ«خلــة  أرض  فــي  خيمــة  نصــب  علــى 
مبســافر يطــا، متهيــداً لالســتيالء عليهــا، ونفــذوا 
ــؤرة اســتيطانية مقامــة علــى  ــاء داخــل ب ــات بن عملي

 بعد أمتار من سور املسجد األقصى. 
منــزل  شــرفة  االحتــالل  ســلطات  هدمــت  فقــد 

 في بلدة بيت صفافا، بالقدس احملتلة. 
ــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  وقالــت مصــادر محلي
منطقــة الصافــح فــي بيــت صفافــا، وهدمــت شــرفة 
خارجيــة ملنــزل املقدســي محمــد حســني جمعــة 
ســلمان وتقــدر مســاحتها بنحــو 40 متــراً مربعــاً، بعــد 

 أن أغلقت الطرق احمليطة مبنطقة الهدم. 
هدمــت  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
حضانــة  املاضــي،  آب  مــن  عشــر  الســابع  فــي 
للمقدســي  ذاتــه  للمنــزل  مالصقــة  أطفــال 

 سلمان، بحجة عدم الترخيص. 
فــي اإلطــار، أخطرت ســلطات االحتالل عائلة مقدســية 
ــدس  ــط الق ــوز وس ــي وادي اجل ــي ح ــا ف ــدم منزله به

 احملتلة عقب اقتحامه وتدميره من الداخل. 
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــالل برفقــة 
طواقــم مــن بلديتهــا بالقــدس، اقتحمــت منــزل 
ــن  ــرب م ــر، بالق ــواد جاب ــود ج ــي محم ــير املقدس األس
ــت  ــوز، وحطم ــي وادي اجل ــي ح ــفية ف ــرة اليوس املقب

 بعض واجهاته الداخلية ومقتنياته. 
قــوات  إن  جابــر،  عايــدة  األســير،  والــدة  وأضافــت 
ــل  ــن الداخ ــزل م ــدم املن ــاً به ــرعت فعلي ــالل ش االحت
ــل  ــه بالكام ــددت بهدم ــا، وه ــم اعتراضه ــل أن يت قب
وبتغــرمي العائلــة 100 ألــف شــيكل مــا لــم تقــم 

 بهدمه ذاتياً، حتى يوم السبت املقبل. 
وأفــاد مركــز معلومــات وادي حلوة فــي بيان بــأن عمليات 
ــت  ــر طال ــة جاب ــزل عائل ــي من ــب ف ــدم والتخري اله

 احلمام واملطبخ واجلدران الداخلية الرئيسة. 
50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

جابــر،  محمــود  املنــزل  صاحــب  أن  إلــى  يشــار 
ويقضــي  االحتــالل  ســلطات  لــدى  معتقــل 

 حكماً بالسجن ملدة 32 شهراً. 
نفــذ  احملتلــة،  بالقــدس  ســلوان،  بلــدة  وفــي 
ــتيطانية  ــؤرة اس ــل ب ــاء داخ ــات بن ــتوطنون عملي مس

 مقامة على مدخل حي وادي حلوة. 
وقالــت مصــادر محليــة إن مســتوطنني نقلــوا معــدات 
ــؤرة  ــع الب ــى موق ــة إل ــة ضخم ــع حديدي ــاء وقواط بن
االســتيطانية املســماة »مدينــة داوود« التــي تبعــد 

 أمتاراً قليلة عن سور املسجد األقصى. 
وأشــارت إلــى أن رافعــة نقلــت القواطــع واملعــدات 
فيمــا عمــل مســتوطنون علــى نصبهــا داخــل البــؤرة، 
ــل  ــؤرة تتواص ــل الب ــاء داخ ــال البن ــى أن أعم ــة إل الفت

ــدة.51 ــذ م من

ــتيطانية  ــدة اس ــاء 007 وح ــط بن ــرار مخط إق
بالقــدس والكشــف عــن تنفيــذ مشــروع آخــر 

فــي »ايتمــار« قــرب نابلــس

كشــفت مصــادر عبريــة أن شــركة »لــب ههــار« 
تنفــذ مشــروع بنــاء اســتيطاني فــي موقــع عشــوائي 
ــم  ــة التنظي ــت جلن ــا أعلن ــار« فيم ــتوطنة »ايتم مبس
والبنــاء عــن إقــرار مخطــط توســيع مســتوطنة 
»جفعــات مســوع« – »جفعــات مســوا« املقامــة علــى 
ــة  ــة بـــ 700 وح ــدس احملتل ــوب الق ــة جن ــي الوجل أراض
ــهرين  ــن ش ــل م ــد أق ــك بع ــدة، وذل ــتيطانية جدي اس
علــى طــرح اخملطــط الــذي يشــمل إقامــة أبــراج بارتفاع 

ــق. 30 طاب

لتكثيــف  اســرائيلية  خطــط  مــع  هــذا  ويترافــق 
ــة،  ــورية احملتل ــوالن الس ــة اجل ــي هضب ــتيطان ف االس
حيــث قــرر مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية 
إطــالق اســمي »أســيف« و«متــر« علــى املســتوطنتني 

اجلديدتــني اللتــني يعــد القامتهمــا فــي اجلــوالن.

وقالــت اللجنــة فــي اللوائيــة للتخطيــط والبنــاء 
ــات  ــيع »جفع ــط توس ــأن مخط ــس، ب ــرائيلية أم اإلس
ــي  ــى أراض ــة عل ــوا« املقام ــات مس ــوع« – »جفع مس

ــاً.  ــي 87 دومن ــاحته حوال ــا مس ــمل م ــة يش الوجل

جلنــة بــاألمم املتحــدة تعتمــد خمســة قــرارات متعلقــة 
بالقضيــة الفلســطينية بأغلبيــة ســاحقة 

اعتمــدت اللجنــة الرابعــة التابعــة للجمعيــة العامــة 
املعنيــة باملســائل السياســية وإنهــاء االســتعمار فــي 
األمم املتحــدة، خمســة قــرارات متعلقــة بالقضيــة 
ــر  ــب وزي ــا رح ــاحقة، فيم ــة س ــطينية بأغلبي الفلس

51  جريدة األيام
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ــت  ــي، بهــذا التصوي ــاض املالك ــني ري ــة واملغترب اخلارجي
ــاع، واالجم

 واعتبــره تأكيــداً علــى ثبــات ومتاســك اجملتمــع الدولــي 
ــي  ــه، ف ــطيني والجئي ــعبنا الفلس ــوق ش ــأن حق بش

ــالل. ــم االحت ــتمرار جرائ ــل اس ظ

ــم  ــي بالدع ــرار املعن ــرارات، الق ــذه الق ــى رأس ه فعل
ــروا«  ــة »األون ــمل والي ــذي يش ــطني، ال ــي فلس لالجئ
ــت ضــده  ــة، فــي حــني صوت وحــاز علــى دعــم 160 دول
الواليــات  منهــا  دول   9 وامتنعــت  فقــط  إســرائيل 
املتحــدة، مــع العلــم أن هــذه األخيــرة كانــت فــي 
ــتيطان  ــرار االس ــده، وق ــوت ض ــرة تص ــنوات األخي الس
دولــة  دعــم 142  الــذي حصــل علــى  اإلســرائيلي 
»إســرائيل،  هــي:  دول   7 ضــده  صوتــت  حــني  فــي 
والواليــات املتحــدة، وكنــدا، وهنجاريــا، وجــزر املارشــال، 
وميكرونيســيا، ونــاورو »وامتنعــت 16 دولــة. ويديــن قــرر 
ــرائيلية،  ــتيطانية اإلس ــاطات االس ــتوطنات، النش املس
ويؤكــد علــى عــدم شــرعيتها ويطالــب بوقفهــا ويؤكــد 
عــدم شــرعية سياســات الضــم وعــدم االعتــراف بهــا، 

ــرقية. ــدس الش ــق بالق ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف مب

ــر هــذا القــرار بالبعــد العنصــري لهــذه  وألول مــرة، أق
ــدم  ــتوطنات وه ــاء املس ــك بن ــي ذل ــا ف ــات، مب السياس
ــذ  ــة تنفي ــدد قابلي ــي ته ــطينية، والت ــوت الفلس البي
حــل الدولتــني وترســيخ واقــع احلقــوق غيــر املتســاوية 
ــطيني  ــعب الفلس ــدرة الش ــول دون ق ــز، ووحت والتميي
ــرار.  ــي الق ــا ورد ف ــية، كم ــه األساس ــة حقوق ــى ممارس عل

كمــا رحــب القــرار، ألول مــرة، بتوصيــات األمــني العــام 
بشــأن توفيــر احلمايــة للشــعب الفلســطيني، مبــا فــي 
ذلــك تلــك املتعلقــة بتعزيــز آليــات احلمايــة املوجــودة.

وشــكر ممثــل دولة فلســطني لــدى األمم املتحدة الســفير 
ريــاض منصــور، الــدول علــى موقفهــا املبدئــي ورفضهــا 
وإدانتهــا الصريحــة لسياســات االحتــالل، وشــدد علــى 
ــة رســالة دوليــة واضحــة  أن هــذا التصويــت هــو مبثاب
مــن قبــل اجلمعيــة العامــة تأتــي بعــد يــوم واحــد مــن 
اجتمــاع مجلــس األمــن الــذي عبــر عــن مواقــف مماثلــة. 
وطالــب منصــور بترجمــة هــذا االجتمــاع الدولــي 
ــرارات  ــذ الق ــع وبتنفي ــى أرض الواق ــوات عل ــى خط إل
األمميــة، مبــا فــي ذلــك قــرار مجلــس األمــن 2334، وأخــذ 
إجــراءات عمليــة لوقــف االســتيطان وإنهــاء االحتــالل 
ــاته  ــطيني ومؤسس ــعب الفلس ــة للش ــر احلماي وتوفي
ــي  ــم لالجئ ــر الدع ــي توفي ــتمرار ف ــاته، واالس ومقدس
ــروا«، ودعــم  فلســطني، مبــا فــي ذلــم مــن خــالل »األون
حتقيــق حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف، مبــا فــي ذلــك 

حقــه فــي تقريــر املصيــر والعــودة.

ــة  ــة العام ــي اجلمعي ــتيطان ف ــرار االس ــي ق ــي تبن ويأت
ــذي  ــي ال ــن الدول ــس األم ــق جملل ــاع املغل ــد االجتم بع
عقــد يــوم اإلثنــني، الثامــن مــن الشــهر اجلــاري، والــذي 
ركــز علــى موضــوع اإلعــالن االســتيطاني اإلســرائيلي 
األخيــر وعلــى تصنيــف ســت مؤسســات فلســطينية 
كمنظمــات »إرهابيــة«، والــذي شــهد موقفــاً واضحــاً 

ألعضــاء اجمللــس ضــد هــذه القــرارات.

ــا  ــة قدمته ــتيطانية، أن اخلط ــة االس ــارت اللجن وأش
ــل نحــو 3 شــهور  ســلطة »األراضــي اإلســرائيلية« قب
ــة  ــاء منطق ــا لبن ــس عليه ــا أم ــة عليه ــت املوافق مت
ــي  ــتيطانية، ف ــدة اس ــي 700 وح ــم حوال ــة تض حضري
ــمح  ــاً، وسيس ــى 11 طابق ــا إل ــل ارتفاعه ــان يص مب

ــاً. ــن 30 طابق ــكنية م ــراج س ــاء أب ــط ببن اخملط

التخطيــط  إدارة  بابــاي مــن  وقالــت شــيرا تلمــي 
اإلســرائيلية فــي القــدس »توســيع – جفعــات مســوا 
سيســاعد فــي تطويــر الوحــدات الســكنية فــي 
املدينــة، ليكــون احلــي االســتيطاني منوذجــاً حلــي 

يندمــج مــع بيئتــه ويســاهم فيهــا«.

وقــال رئيــس بلديــة االحتــالل موشــيه ليــون: »نواصــل 
طفــرة البنــاء االســتيطاني فــي القــدس، وهــي إحــدى 
ــدس،  ــة الق ــددة لتنمي ــية احمل ــة الرئيس ــام احلضري امله
لقــد كان البنــاء فــي القــدس فــي عمليــة جتديــد 
متســارعة فــي الســنوات األخيــرة، وهــذا اجتــاه حضــري 
مســتمر لتعزيــز آالف الوحــدات الســكنية بالعاصمة«، 

علــى حــد قولــه. 

اللــد: مســيرة احتجاجيــة علــى إغــالق ملــف التحقيق 
في استشــهاد حســونة

شــارك العشــرات مــن أهالــي مدينــة اللــد، فــي 
تظاهــرة تلتهــا مســيرة احتجاجيــة مســاء أمــس 
العامــة  النيابــة  األربعــاء، احتجاجــاً علــى إغــالق 
ــي  ــق ف ــف التحقي ــي، مل ــهر املاض ــرائيلية، الش اإلس
استشــهاد الشــاب موســى حســونة، فــي املدينــة، فــي 

ــي. ــار املاض أي

وشــهدت الشــوارع اجملــاورة إلنطــالق املســيرة اســتنفاراً 
القــوات،  مختلــف  مــن  الشــرطة  لقــوات  كبيــراً 

ــة. ــوات خاص ــا ق وبضمنه

ــة،  ــي املدين ــبيرا« ف ــرق »ش ــن مف ــرة م ــارت املظاه وس
وصــوالً إلــى دوار الشــهيد موســى حســونة قتــل 
برصــاص مســتوطن، بعــد انــدالع املواجهــات فــي 
ــدس  ــع الق ــاً م ــاءت التحام ــي ج ــعبية الت ــة الش الهب
احملتلــة وقطــاع غــزة احملاصــر، باإلضافــة إلــى اعتــداءات 
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ــق 48. ــي مناط ــتوطنني ف املس

وســتكون هــذه التظاهــرة التــي أقرتهــا جلنــة املتابعــة 
العليــا فــي العاشــر مــن كل شــهر، وهــو اليــوم الــذي 
إلــى إحيــاء  باإلضافــة  استشــهد فيــه حســونة، 

ــهاده. 52 ــنوية الستش ــرى الس الذك

لنــدن: مناصــرون لفلســطن يطردون الســفيرة 
اإلســرائيلية ومينعوهــا مــن إلقــاء كلمة

للقضيــة  مناصــرون  بريطانيــون  طــالب  طــرد 
الفلســطينية، أمــس، ســفيرة إســرائيلي فــي بريطانيــا 
تســيبي حوتوبيلــي، بعــد محاولتهــا إلقــاء كلمــة فــي 

ــات. ــدى الكلي إح

وظهــر مقطــع فيديــو للمحتجــني وآخــر يظهــر خــروج 
ــني  ــها األمني ــاعدة حراس ــرائيلية مبس ــفيرة اإلس الس
الذيــن دفعوهــا إلــى ركــوب ســيارتها، بعــد أن اضطــرت 
إلــى مغــادرة قاعــة كليــة لنــدن لالقتصــاد بعــد 
ــن للفلســطينيني  احتجــاج طــالب وناشــطني مناصري

ــدوة. ــي الن ــى إلقائهــا كلمــة ف عل

وهتــف الطــالب »أال تخجلــون؟ عــار عليــك » وإســرائيل 
ــة إرهــاب«، ورفــع قســم مــن الناشــطني األعــالم  »دول
ــة. وكان  ــي بالعنصري ــوا حوتوبيل ــطينية ووصف الفلس
قــد  الفلســطينية،  للقضيــة  داعمــون  ناشــطون 
ــة  ــارج قاع ــي خ ــهر املاض ــة الش ــي نهاي ــروا ف تظاه
كانــت حوتوبيلــي تتحــدث فيهــا فــي إطــار نــدوة 
ــرون  ــع املتظاه ــة ورف ــة الصهيوني ــا »الفيدرالي نظمته
ــة. ــا العنصري ــي« لواقفه ـ »حوتوبيل ــدد بــ ــعارات تن ش

ــني  ــابق، بنيام ــرائيلية الس ــة اإلس ــس احلكوم وكان رئي
ــي  ــي ســفيرة إلســرائيل ف ــد عــني حوتوبيل نتنياهــو ق
بريطانيــا، وهــي مــن املتطرفــني فــي اليمني اإلســرائيلي 
ــات  ــالق تصريح ــررت إط ــابقة، وك ــت س ــو كنيس وعض

ــة ضــد الفلســطينيني والعــرب.53  عنصري

اجلمعة 2021/11/12 

املضربــن  األســرى  أوضــاع  تــردي  تواصــل 
ــباط ــي ش ــراج ف ــه بإف ــي إضراب ــمي ينه القواس

عّلق األســير مقــداد القواســمي، أمــس، بعــد 113 يوماً، 
إضرابــه عــن الطعــام عقــب توصلــه إلــى اتفــاق يقضي 
باإلفــراج عنــه فــي شــباط املقبــل، وذلــك بعــد وصولــه 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــورة، ف ــة اخلط ــة بالغ ــة صحي مرحل
ــاة  ــتهتارها بحي ــالل اس ــلطات االحت ــه س ــت في واصل

52  جريدة القدس

53  جريدة القدس

األســرى املضربــني، ومــددت اعتقال األســير عــالء األعرج 
املضــرب لليــوم الـــ96، وواصلــت تنفيــذ أمــر االحتجــاز 
اإلداري الصــادر بحــق األســير كايــد الفســفوس املضرب 
منــذ 121 يومــاً، واســتمرت فــي احتجــاز األســرى 
ــؤي  ــي ول ــاد الهرمي ــواش وعي ــو ه ــام أب ــني هش املضرب

 األشقر في ظروف غاية في الصعوبة. 
ناهــد  األســرى  إعــالم  مكتــب  مديــر  قــال  فقــد 
انتــزع  القواســمي  مقــداد  األســير  إن  الفاخــوري 
أنهــى بــه إضرابــه املفتــوح عــن  نصــراً محققــاً 
بعــد  وذلــك  يومــاً،   113 اســتمر  الــذي  الطعــام 
االحتــالل. ســجون  إدارة  مــع  طويلــة   معركــة 

مت  أنــه  مقتضبــة،  تصريحــات  فــي  وأفــاد 
ســراح  بإطــالق  يقضــي  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
القــادم،  شــباط  فــي  القواســمي  األســير 

 بعد جوالت حوار شاقة وطويلة. 
ــس،  ــن أم ــت أول م ــة، رفض ــجن الرمل ــت إدارة س وكان
ــة  ــارة احملامــي، لصعوب إحضــار األســير القواســمي لزي
ــر كرســي متحــرك، فــي  ــأي طريقــة حتــى عب ــه ب نقل

 مؤشر على خطورة وضعه الصحي. 
ــالل  ــكرية لالحت ــة العس ــددت احملكم ــار، م ــي اإلط ف
ــرب  ــرج املض ــالء األع ــير ع ــال األس ــالم« اعتق ــي »س ف

.  عن الطعام لليوم )96(، ملدة ثمانية أيام 
وأوضــح احملامــي جــواد بولــس، أّن نيابــة االحتــالل 
قدمــت الئحــة »اتهــام« بحــقّ األعــرج، وســتكون 
بحيــث  املقبــل  اخلميــس  قادمــة  جلســة  هنــاك 
يتســنى حملاميــه االطــالع علــى الالئحــة، الفتــاً إلــى أّن 

 أمر االعتقال اإلدارّي احلالي ال يزال قائماً. 
وأكّــد بولــس أن األســير األعــرج يواصــل إضرابــه 
ســجن  فــي  ويقبــع  اإلدارّي،  العتقالــه  رفضــاً 
خطيــرة،  صحيــة  بظــروف  الرملــة«  »عيــادة 
إلــى  مؤخــراً  االحتــالل  مخابــرات  حّولتــه  حيــث 
متديــد  جلســات  ثــالث  لــه  وُعقــدت  التحقيــق، 

 منذ أن مت حتويله للتحقيق حّتى أمس. 
ــالل  ــن خ ــاً م ــة التماس ــت الهيئ ــا، قدم ــن جهته م
ــا  ــة العلي ــمى احملكم ــا يس ــى م ــي إل ــا القانون طاقمه
ــاز  ــر االحتج ــرار أم ــى ق ــتئناف عل ــرائيلية لالس اإلس
فســفوس،  كايــد  األســير  بحــق  الصــادر  اإلداري 

 الذي يعاني من حالة صحية خطيرة. 
اصــدار  بعــد  جــاء  االلتمــاس  ان  الهيئــة  وذكــرت 
لألســير  اإلداري  احلبــس  بتجميــد  الثانــي  احلكــم 
ــي  ــع ف ــاً والقاب ــذ 121 يوم ــام من ــن الطع ــرب ع املض

 مستشفى بارزوالي في ظروف سيئة. 
بينمــا أكــدت الهيئــة أن األســير عيــاد الهرميــي يواصــل 
إضرابــه عــن الطعــام لليــوم )49(، احتجاجــاً علــى 

 سياسة االعتقال اإلداري بحقه. 
ســجن  الــى  نقــل  الهرميــي  األســير  إن  وقالــت 
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ــع  ــر، ويقب ــجن عوف ــزل س ــي ع ــد أن كان ف ــة بع الرمل
ــى أي  ــداً، دون أن يتلق ــخة ج ــة متس ــي زنزان ــاً ف حالي

 نوع من املدعمات أو الفحوص الطبية. 
وأوضحــت أن الوضــع الصحــي لألســير الهرميــي، آخــذ 
بالتدهــور بشــكل كبيــر ويعانــي مــن أوجــاع فــي 
جميــع أنحــاء جســده وعــدم تــوازن وال يســتطيع 
منطقــة  فــي  أوجــاع  مــن  ويشــتكي  الوقــوف، 
عــدا  بالرؤيــة،  وضــوح  وعــدم  والبطــن،  الكلــى 

 عن معاناته من آالم في قدمه اليمنى. 
ولفــت نــادي األســير إلــى أن األســير هشــام أبــو هــواش، 
يقبــع فــي ســجن »الرملــة« بظــروف صحيــة غايــة في 
الصعوبــة، ويعانــي من ضعف وهــزال شــديدين، وفقدان 
ــد. ــاء اجلس ــي أنح ــاع ف ــرر، وأوج ــكل متك ــي بش  الوع

وأشــار إلــى أنــه ســيتقدم بالتمــاس علــى قــرار تثبيــت 
أمــر االعتقــال اإلدارّي بحــقّ األســير أبــو هــواش املضــرب 
ــهر،  ــة أش ــه أربع ــاً ومدت ــذ )87( يوم ــام من ــن الطع ع
حيــث أصــدرت محكمــة االســتئنافات العســكرية 
مؤخــراً قــراراً يقضــي بتخفيــض األمــر الصــادر بحّقــه 

 من )6( إلى )4( أشهر قابلة للتمديد. 
بدروهــا، أكــدت مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء 
ــل  ــقر يواص ــؤي األش ــير ل ــى أن األس ــرى واجلرح واألس
علــى   32 لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح  إضرابــه 
التوالــي رفضــاً لقــرار ســلطات االحتــالل حتويلــه 
لالعتقــال اإلداري التعســفي بــدون أي تهمــة، فــي 

 ظل تدهور مستمر في حالته الصحية. 
ــروف  ــي ظ ــاً ف ــع حالي ــقر يقب ــى أن األش ــارت إل وأش
ــة  ــث إن الزنزان ــية، حي ــداً وقاس ــيئة ج ــة س اعتقالي
ــه  ــمح ل ــمس، وال يُس ــة الش ــن رؤي ــوع م ــذرة وممن ق
باالســتحمام وال بإدخــال مــواد التنظيــف، ومُينــع حتــى 

ــه.54 ــرمي إلي ــرآن الك ــال الق إدخ

السبت 2021/11/13

برفــع  غانتــس  تطالــب  اآلن«  »الســام 
ــم  ــف جرائمه ــتوطنن ووق ــن املس ــاء ع الغط

الفلســطينين بحــق  وانتهاكاتهــم 

دعــت حركــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية وزيــر الدفــاع 
ــن  ــاء ع ــع الغط ــى رف ــس إل ــي غانت ــرائيلي بين اإلس
ــق  ــم بح ــم وانتهاكاته ــف جرائمه ــتوطنني، ووق املس

ــم. ــم ومزروعاته ــزل وأراضيه ــطينيني الع الفلس

أمــس:  لهــا،  تقريــر  فــي  اآلن«،  »الســالم  وقالــت 
»ليســت هنــاك حاجــة لتشــغيل نظــام متطــور جلمــع 
املعلومــات االســتخباراتية ملعرفــة أن يــوم الســبت 

54  جريدة األيام

ــتيطانية  ــات اس ــل مجموع ــن قب ــاً م ــهد عنف سيش
ــتوطنون  ــن مس ــي، ش ــاء املاض ــوم الثالث ــلحة. وي مس
مســلحون مــرة أخــرى هجومهــم علــى الفلســطينيني 
ــذه  ــح أن ه ــن الواض ــل، وم ــال اخللي ــوب جب ــي جن ف
مجــرد مقطــورة فــي عطلــة نهايــة األســبوع القادمــة، 

ــبت”. ــتتكرر كل س س

ــش  ــة اجلي ــداءات بحماي ــا اعت ــر: »إنه ــاف التقري وأض
يــا بينــي غانتــس، مثــل املذبحــة التــي قــام بهــا 
املســتوطنون فــي قريــة منحلــة فــي سمشــات طــرة، 
ومثــل الغــارة العنيفــة علــى ســاحة ملعــب األطفــال 
ــروف  ــو مع ــا ه ــي -كم ــبت املاض ــيا الس ــي سوس ف
اليــوم )الســبت( أنــه ســيكون هنــاك عنــف مــن قبــل 
املســتوطنني يســتهدف الشــريحة الضعيفــة مــن 
ــة  ــالل زراع ــول وخ ــرى واحلق ــي الق ــطينيني ف الفلس

ــون. ــار الزيت ــف ثم ــم أو قط أراضيه

ــيجري  ــه س ــن أن ــس »أعل ــر أن غانت ــي التقري ــاء ف وج
مناقشــة خاصــة فــي هــذا الشــأن، لكــن املشــاغبني 
مــن البــؤر االســتيطانية ال يعملــون وفــق جــدول الوزيــر. 
فــي الوقــت احلالــي املنطقــة مهجــورة. ال يوجــد جيــش 
ــطينيني  ــني الفلس ــة املواطن ــرطة حلماي ــد ش وال توج

العــزل فــي أراضيهــم وجبالهــم”.

ــهر  ــي األش ــتوطنني ف ــف املس ــر أن »عن ــد التقري وأك
ــوط  ــاوز اخلط ــية وجت ــام القياس ــم األرق ــرة، حط األخي
ــات  ــن املنظم ــدد م ــع ع ــا م ــس، خاطبن ــراء. باألم احلم
األخــرى، غانتــس، لتذكيــره بــأن مســؤولية منــع املزيــد 
ــه”. ــى عاتق ــع عل ــادم تق ــبت الق ــوم الس ــا ي ــن الضحاي م

ودعــت احلركــة اجلميــع للعمــل علــى وقــف هــذا 
العنــف، مؤكــدة أنــه ميكــن وقــف عنــف املســتوطنني. 

ــه. ــب وقف ــل يج ب

وأشــارت إلــى تقريــر أعدتــه منظمــة حقــوق اآلنســان 
ــاً  ــتوطنني )وأحيان ــف املس ــح أن عن ــيلم« يوض »بتس
عنــف عمــوم اإلســرائيلّيني( ضــّد الفلســطينيني منــذ 
فتــرة طويلــة، بــات جــزءاً ال يتجــزأ مــن روتــني االحتــالل 
فــي الضفــة الغربّيــة الــذي يتضمــن مجموعة واســعة 
ــق  ــات ورش ــالق الّطرق ــن إغ ــدءاً م ــات، ب ــن املمارس م
احلجــارة علــى الســيارات واملنــازل، مــروراً مبداهمــة 
ــل  ــون واحملاصي ــول الزيت ــراق حق ــي وإح ــرى واألراض الق
ــداءات  ــى االعت ــوالً إل ــكات، وص ــالف املمتل ــر وإت وتدمي
اجلســدية، وأحيانــاً إلقــاء الزجاجــات احلارقــة )املولوتوف( 

ــار. وإطــالق الن

املســتوطنني ميكــن  عنــف  أن  »بتســيلم«  وأكــدت 
ــق  وقفــه بقــرار مــن غانتــس، وقالــت: »يقــع علــى عات
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ــة الفلســطينيني فــي الّضفــة  إســرائيل واجــب حماي
الغربّيــة مــن أعمــال العنــف هــذه، لكــن قــّوات األمــن 
وأجهــزة تطبيــق القانــون ال تقــوم بواجبهــا، حتــى فــي 
احلــاالت التــي ميكــن فيهــا التكّهــن بحــدوث مثــل هــذه 

ــداءات”. االعت

وتشــير آالف اإلفــادات وأشــرطة الفيديــو والّتقاريــر 
ــة  ــا منظم ــت به ــي قام ــد الت ــة األم ــة طويل واملتابع
»بتســيلم« ومؤسســات أخــرى حول هــذا املوضــوع، إلى 
أّن قــّوات االحتالل اإلســرائيلية »تســمح للمســتوطنني 
ــل  ــطينّيني، ب ــاق األذى بالفلس ــّي بإحل ــٍو روتين ــى نح عل
ــم  ــذ اعتداءاته ــدى تنفي ــتوطنني ل ــق املس ــا تراف إنه
وتدعمهــم وتؤّمــن لهــم احلمايــة، وأحيانــاً تنضــّم إلــى 

ــة”. ــم كمعتدي صفوفه

ــذه  ــل ه ــي مث ــنوياً ف ــه س ــيلم« أن ــت »بتس وأوضح
ــون  ــاف الزّيت ــم قط ــي موس ــام ف ــل كّل ع ــام حتص األي
هجمــات متكــرّرة يشــنها املســتوطنون علــى املزارعــني 
الفلســطينّيني، كمــا مينــع اجليــش املزارعــني مــن 
ــدالً  ــة للمســتوطنات، ب ــى أراضيهــم احملاذي الوصــول إل
مــن توفيــر احلمايــة لهــم وتطبيــق القانــون ضــّد 

ــن. املعتدي

ــرعة  ــق بس ــب الّتحقي ــى واج ــيلم« عل ــدت »بتس وأكّ
ــاً  ــت أحداث ــا، ووثّق ــد وقوعه ــداءات بع ــة باالعت وفعالّي
هاجــم فيهــا املســتوطنون فلســطينّيني – مبــا فــي ذلك 
ــة –  ــي املؤسس ــون ف ــا املتطّوع ــو صّوره ــرطة فيدي أش

وســّلمت املــوادّ إلــى الّشــرطة واجليــش.

ــطينّيني  ــا الفلس ــيلم« الضحاي ــاعدت »بتس ــا س كم
فــي الوصــول إلــى مراكــز الّشــرطة وتقــدمي الشــكاوى 
ــدمي  ــك تق ــي ذل ــا ف ــات، مب ــات الّتحقيق ــت مجري وتابع

ــات. ــالق امللّف ــى إغ ــات عل اعتراض

ــل  ــذا العم ــى ه ــرة عل ــد املثاب ــه بع ــى أن ــارت إل وأش
ــاص مــن االســتنتاج  ــاً، ال من ــر مــن 25 عام ــة أكث طيل
ــى  ــون عل ــق القان ــن تطبي ــر م ــلطات ال يوّف أّن أداء الّس
املســتوطنني ســوى املظهــر، وعــدا بعــض احلــاالت 
االســتثنائية، فــإّن هــذه الســلطات غيــر معنّيــة 
مطلقــاً بالتحقيــق فــي اعتــداءات املســتوطنني علــى 

الفلســطينّيني.

وجــددت »بتســيلم« التأكيــد علــى أن االســتيطان 
ــرة  ــي وأن ظاه ــون الدول ــف للقان ــرعي ومخال ــر ش غي
»البــؤر االســتيطانية« أقيمــت فــي مخالفــة للقانــون 
ــّي،  ــل حكوم ــة ومتوي ــم وحماي ــن بدع ــرائيلي ولك اإلس
ومنــذ تســعينيات القــرن العشــرين أنشــئت نحــو 128 
ــاء  ــي أنح ــرة ف ــن كثي ــي أماك ــتيطانّية« ف ــؤرة اس »ب

الضّفــة الغربّيــة. وأن هــذه »البــؤر االســتيطانية« 
توّســع مجــال ســيطرة املســتوطنات وتضاعــف مــرّات 
ــة.  ــطينّية املنهوب ــي الفلس ــاحات األراض ــرّات مس وم
هــذا النهــب ترافقــه أعمــال العنــف والتهديــدات 

ــطينّية. ــي الفلس ــلب األراض ــاة وس ــة الرّع ومهاجم

ــال  ــى أّن أعم ــيلم« إل ــالم اآلن« و«بتس ــت »الس وخلص
ليســت  املســتوطنون  بهــا  يقــوم  التــي  العنــف 
»اســتثناءات«، وإمّنــا هــي جــزء مــن نشــاط إســتراتيجي 
ــن  ــتفيد م ــه وتس ــارك في ــة وتش ــه الدول ــمح ب تس
ــال  ــذه األعم ــدى له ــدة امل ــة البعي ــه، وأن النّتيج تبعات
ــدي  ــن أي ــي م ــن األراض ــد م ــد واملزي ــلب املزي ــي س ه
ــة،  ــة الغربّي ــاء الضّف ــع أنح ــي جمي ــطينّيني ف الفلس
وهــو األمــر الــذي يســّهل علــى الدولــة الّســيطرة علــى 
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مســتوطنون يعتــدون علــى املواطنــن فــي 
حــي رأس العامــود مواجهــات وإصابــات خــال 

ــق ــدة مناط ــال ع ــام االحت ــات اقتح عملي

ــداءات  ــي اعت ــة، 3 مقدســيني ف ــة املاضي ــب، الليل أصي
للمســتوطنني أحدهــم بالرصــاص، فــي حــي رأس 
العامــود بالقــدس احملتلــة، فيمــا هاجــم مســتوطنون، 
مركبــات املواطنــني باحلجــارة قــرب حاجــز زعتــرة 
العســكري، بينمــا أصيــب شــابان بجــروح والعشــرات 
باالختنــاق جــراء قمــع مســيرة شــعبية فــي بلــدة كفــر 
ــام  ــات اقتح ــت عملي ــات أعقب ــالل مواجه ــدوم، وخ ق

ــدة. ــات ع ــي محافظ ــالل ف ــوات االحت ــنتها ق ش

ففــي القــدس، أصيــب شــاب مقدســي برصــاص 
مســتوطن، وآخــران بالضــرب، إثــر اعتــداء املســتوطنني 

ــود. ــي رأس العام ــي ح ــني ف ــى املواطن عل

ــأن مجموعــة مســتوطنني مــن  ــان ب ــاد شــهود عي وأف
البــؤرة االســتيطانية املقامــة عنــوة علــى أراضــي 
املواطنــني فــي القــدس قــرب حــي رأس العامــود، 
اقتحمــت احلــي بحمايــة شــرطة االحتــالل التــي 

أغلقتــه واعتــدت علــى املواطنــني.

وأضافــت أن مســتوطناً أطلــق النــار صــوب شــاب 
ــل  ــده، نق ــي ي ــروح ف ــه بج ــا أدى إلصابت ــي، م مقدس
ــن  ــة شــابني آخري إلــى املستشــفى، إضافــة إلــى إصاب

ــتوطنني. ــل املس ــن قب ــرب م بالض

وفــي جنــوب نابلــس، هاجــم مســتوطنون، مســاء 
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أمــس، مركبــات املواطنــني باحلجــارة قــرب حاجــز زعتــرة 
ــكري. العس

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنني هاجمــوا مركبــات 
املواطنــني باحلجــارة قــرب حاجــز زعتــرة، مؤكــداً انتشــار 
ــط  ــة وس ــي املنطق ــف ف ــكل مكث ــتوطنني بش املس

ــني. ــتهداف املواطن ــدة واس ــال عرب ــم بأعم قيامه

ــل  ــق الواص ــت الطري ــالل أغلق ــوات االحت ــاف إن ق وأض
ــى  ــوالً إل ــا وص ــرق بيت ــن مفت ــس، م ــني رام واهلل ونابل ب

ــرقية. ــنب الش ــل الل مدخ

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
ــع  ــالل قم ــاق خ ــرات باالختن ــاص والعش ــاب بالرص ش
ــالل  ــددة باالحت ــعبية من ــيرة ش ــالل مس ــوات االحت ق

واالســتيطان.

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي »األيــام«: بــأن املســيرة انطلقــت عصــر أمــس، 
قبــل أن يهاجمهــا العشــرات مــن جنــود االحتــالل 

ــدة.56 ــوا البل ويقتحم

االثنن 2021/11/15

ــى  ــال عل ــتولي االحت ــذا يس ــيلم«: هك »بتس
ــتوطنن ــف املس ــاطة عن ــة بوس ــي الضف أراض ف

النقــاب  احلقوقــي  »بتســيلم«  مركــز  كشــف 
مــن  أكثــر  علــى  اســتولت  إســرائيل  أن  عــن 
28000 دومن مــن األراضــي الزراعّيــة واملراعــي التــي 
اســتخدامها  علــى  فلســطينّية  جتّمعــات  درجــت 
املســتوطنني. ُعنــف  بوســاطة  أجيــال   منــذ 

ــالل  ــي ت ــق: ف ــس مناط ــيلم« خم ــر »بتس ــاول تقري وتن
ــات  ــن »حف ــتوطنون م ــتولى مس ــل اس ــوب اخللي جن
ــرب  ــاً، وق ــى 2640 دومن ــخار« عل ــات يّس ــون« و«حف مع
خربــة زنوتــة اجملــاورة اســتولى مســتوطنون مــن ثــالث 
ــة علــى 5050 دومنــاً، وفــي منطقــة  مســتوطنات زراعّي
مســتوطنون  اســتولى  »حلميــش«  مســتوطنة 
علــى 3171 دومنــاً، وقــام مســتوطنون مــن »حفــات 
ــوار  ــي األغ ــاً، وف ــى 2576 دومن ــتيالء عل ــاد« باالس جلع
املزرعــة  مــن  مســتوطنون  اســتولى  الشــمالّية 

 االستيطانّية »أم زوكا« على 14979 دومناً. 
منــه  نســخة  أرســل  الــذي  التقريــر  فــي  وقــال 
تناولهــا  التــي  اخلمــس  املناطــق  »فــي  لـ«األيــام«: 
التــي  األراضــي  مســاحة  مجمــل  يبلــغ  التقريــر 
ُمنــع الفلســطينّيون مــن الوصــول إليهــا بفعــل 
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 – الّدولــة  عــن  بالوكالــة   - املســتوطنني  ُعنــف 
ــوذ  ــّطح نف ــوق مس ــاحة تف ــي مس ــاً، وه 28,416 دومن
ــاً”. ــون« مع ــام« و«حول ــات ي ــان« و«ب ــات غ ــُدن »رم  امل

ولفــت »بتســيلم« إلــى أنــه وثــق منــذ تأسيســه 
ــو  ــال: »ل ــتوطنون، وق ــنّها مس ــة يش ــات يومّي هجم
ــت  ــف لفعل ــذا الُعن ــع ه ــة مبن ــرائيل معنّي ــت إس كان
ــة،  ــي املنطق ــيطرة ف ــة املس ــا اجله ــب أنّه ــك مبوج ذل
ــاً  ــأت عوض ــة ارت ــرائيل املتعاقب ــات إس ــر أّن حكوم غي
وإدراجــه  املســتوطنني  ُعنــف  تســخير  ذلــك  عــن 
األراضــي  علــى  االســتيالء  سياســة  ضمــن  كأداة 
ــن  ــود. ضم ــدي اليه ــا ألي ــدف نقله ــطينّية به الفلس
تدعــم  ســنني  منــذ  تّتبعهــا  التــي  الّسياســة 
أراضــي  ينهبــون  الذيــن  املســتوطنني  إســرائيل 

 بالُعنف وتوّفر لُهم احلماية والتمويل”. 
وأضــاف: »تســمح إســرائيل بوجــود املســتوطنني داخــل 
أراٍض نُهبــت من فلســطينّيني بالُعنف وتيّســر مكوثهم 
فيهــا. ألجــل ذلــك متــّول الّدولة احلراســة املطلوبــة لُهم 
ــبكات  ــم بش ــرق وتربطه ــوارع والط ــم الش ــقّ لُه وتش
امليــاه والكهربــاء وتدعــم عبــر وزاراتهــا املشــاريع 
االقتصاديّــة التــي أقيمــت ألجلهــم. وفــي مــوازاة 
ذلــك تُتيــح لُهــم الدولــة شــّن هجمــات عنيفــة ضــّد 
ــم فــي تنفيذهــا: اجليــش  ــل وتدعمُه الفلســطينّيني ب
ميتنــع عــن التصــادُم مــع املســتوطنني الذيــن يُلحقــون 
ــى أّن  ــم، وحت ــع اعتداءاته ــطينّيني وال مين األذى بالفلس
جنــوده أنفســهم يشــاركون فيهــا، والحقــاً ميتنــع 
ــون  ــون اإلســرائيلي عــن إنفــاذ القان جهــاز إنفــاذ القان
بفلســطينيني”. األذى  أحلقــوا  مســتوطنني   بحــقّ 

أّن  اجلديــد  التقريــر  فــي  »بتســيلم«  واســتنتج 
ــتوطنون  ــا مس ــرط فيه ــي ينخ ــف الت ــداث الُعن »أح
ليســت مبــادرات فرديّــة، وإمّنــا هــي ُعنــف دولــة، 
ــة  ــمّية بدرج ــة - رس ــّخر كأداة إضافّي ــف يس ــه ُعن وأنّ
ــص  ــرائيلّي اخملّص ــّدة« اإلس ــدوق الع ــي »صن ــّل - ف أق

 لتجريد الفلسطينيني من أراضيهم”. 
ــاذج  ــض »النم ــط بع ــؤالء فق ــأّن ه ــر ب ــال: »التظاُه وق
التــالل«،  إّن هــؤالء »شــبيبة  العشــوائية« والقــول 
وكأّن جهــاز إنفــاذ القانــون يُعالــج أعمــال الُعنــف 
هــذه علــى الوجــه األمثــل، مــن شــأنه فقــط أن يُتيــح 
ــها  ــي لنفس ــني: أن تُبق ــى احلبل ــص عل ــرائيل الرق إلس
مــا أمكنهــا مــن مّتســع لإلنــكار مــن جهــة، وأن 
حتّقــق هــدف االســتيالء علــى أراٍض فــي الضفــة 

 الغربّية كنتيجة لُعنف املستوطنني أيضاً”. 
ــمّي  ــر الرس ــمّي وغي ــة - الرس ــف الّدول ــاف: »ُعن وأض
ــرائيلّي  ــد اإلس ــام األبارتهاي ــن نظ ــزّأ م ــزٌء ال يتج - ج
ــد املــكان، أي ســائر املنطقــة  ــى تهوي ــذي يطمــح إل ال
املمتــّدة بــني النهــر والبحــر، ويعتبــر األرض مــورداً وُجــد 

 أساساً خلدمة اجلمهور اليهودّي فقط”. 
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وأشــار »بتســيلم« إلــى أن »ُعنــف املســتوطنني مثلــه 
ــف  ــة - العســكرّي، هــو أيضــاً ُعن ــف الدول ــل ُعن كمث
ــاً  ــق وفق ــائل ويطّب ــج بالوس ــس مدّج ــم ومُمأس منّظ

 إلستراتيجّية محّددة معّينة الهدف”. 
ســاعد  كيــف  التقريــر  فــي  »بتســيلم«  وبــنّي 
ــرق  ــب الط ــى جان ــرائيل - إل ــتوطنني إس ــف املس ُعن
الرســمّية التــي تنتهجهــا - فــي االســتيالء علــى 
أراٍض زراعّيــة وأراضــي مرعــى فلحتهــا واســتفادت 
ــداد  ــى امت ــطينّية عل ــات فلس ــة جتّمع ــا خمس منه
ــة  ــا الواقع ــافر يّط ــي مس ــة ف ــات رعويّ ــال: جتّمع أجي
فــي تــالل جنــوب اخلليــل، وجتّمعــات فــي جنــوب غربــي 
تــالل اخلليــل، وأخــرى فــي منطقــة األغــوار، وقــرى 
ــة. ــة الغربّي ــمال الضف ــرب رام اهلل وش ــي غ ــة ف  ثابت

ووفقــاً للتقريــر، فقــد »نهبــت الدولــة آالف الّدومنــات من 
ــتوطنني:  ــف املس ــاطة ُعن ــطينّية بوس ــات فلس جتّمع
فــي بعــض األماكــن جــرى ذلــك علنــاً وصراحــة، حيــث 
ــراء  ــم بإج ــم أو ألزمه ــي أمامه ــش األراض ــق اجلي أغل
تنســيق ألجــل الوصــول إلــى األرض، وفــي حــاالت أخــرى 
ارتــأى املزارعــون والرّعــاة أنفســهم النــأي عــن األراضــي 

خشــية التقــاء املســتوطنني والتعــرّض ألذاُهــم”.57

الثاثاء 2021/11/16 

ــام  ــدي القتح ــال التص ــات خ ــرات اإلصاب عش
ــداءات  ــس واعت ــي نابل ــاً ف ــال حي ــوات االحت ق

ــتوطنن  للمس

أصيــب، أمــس، شــابان بالرصــاص والعشــرات باالختنــاق 
فــي مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــالل 
ــك فــي ســياق  ــة نابلــس، وذل ووحداتهــا اخلاصــة مدين
ــت  ــدة، هدم ــات ع ــي محافظ ــنتها ف ــم ش ــة ده حمل
منــزل  أرضيــة  وجرفــت  زراعيــة  منشــأة  خاللهــا 
واســتولت علــى بيــت متنقــل فــي مســافر يطــا، 
وأخطــرت بهــدم بنايــات ســكنية في بلــدة العيســوية، 
فــي الوقــت الــذي صّعــد فيــه املســتوطنون مــن 
ــي  ــني ف ــة مزارع ــى مهاجم ــوا عل ــم، وأقدم اعتداءاته
ــة منهــم  ــة ثالث ــة برقــة مــا أدى إلــى إصاب أراضــي قري
ــراق 50  ــى إح ــم عل ــع إقدامه ــك م ــن ذل ــروح، تزام بج
ــدة  ــي بل ــتيطانية ف ــؤرة اس ــة ب ــون وإقام ــجرة زيت ش
الشــيوخ، واقتــالع 250 شــجرة زيتــون غــرب ســلفيت، 
وجتريــف مســاحات واســعة من األراضــي متهيــداً إلقامة 

ــة. ــي املنطق ــر ف ــتيطاني كبي ــع اس جتم

ففــي مدينــة نابلــس، أصيــب شــابان بالرصــاص احلــي، 
والعشــرات باالختنــاق، عقــب اقتحــام قــوات االحتــالل 

57  جريدة األيام

حيــاً فــي املدينــة.

ــة: إن وحــدات االحتــالل اخلاصــة  ــت مصــادر محلي وقال
اقتحمــت بنايــة ســكنية فــي شــارع عصيــرة مبدينــة 
نابلــس وشــنت عمليــة تفتيــش فــي البنايــة، قبــل أن 
ــن  ــغ م ــاهني، البال ــم ش ــد احلكي ــاب عب ــل الش تعتق

ــاً(. ــر )31 عام العم

موقــع  فــي  دمــاء  وجــود  عيــان  شــهود  ووثــق 
 اعتقال الشاب، دون معرفة تفاصيل إصابته. 

ــا أن  ــدر عنه ــان ص ــي بي ــالل، ف ــوات االحت ــت ق وزعم
»املشــتبه بضلوعــه فــي نشــاط إرهابــي ضــد قواتنــا، 

ــال«. ــة االعتق ــالل عملي ــروب خ ــاول اله ح

وأضــاف البيــان الصــادر عــن شــرطة االحتــالل إن 
»اجلنــود أطلقــوا النــار علــى املشــتبه بــه، مــا أدى إلــى 
إصابتــه ونقــل للعــالج فــي املستشــفى. بعــد نهايــة 

ــاباك«. ــدى الش ــق ل ــه للتحقي ــيتم حتويل ــالج س الع

أطلقــت  االحتــالل  قــوات  أن  عيــان  وأكــد شــهود 
الرصــاص احلــي واملطاطــي وقنابــل غازيــة لتفريــق 

االقتحــام. التصــدي لعمليــة  شــبان حاولــوا 

وأفــادت املصــادر بــأن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
اقتحمــت املنطقــة لتأمــني الوحــدات اخلاصــة، وســط 
أدى  الغــاز بكثافــة، مــا  وقنابــل  الرصــاص  إطــالق 

 إلى اندالع مواجهات عنيفة. 
وقــال مديــر مركــز اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمر 
فــي نابلــس أحمــد جبريــل، إن شــابني أصيبــا بالرصــاص 
احلــي فــي الركبــة واليــد وجــرى نقلهمــا للمستشــفى، 
ــة نابلــس،  ــرة مبدين خــالل مواجهــات فــي شــارع عصي
فيمــا قدمــت طواقــم الهــالل اإلســعاف إلــى 24 حالــة 

اختنــاق، و3 حــاالت هلــع.

ــوات  ــت ق ــل، هدم ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
ــتولت  ــزل واس ــة من ــت أرضي ــرة وجرف ــالل حظي االحت

ــل. ــت متنق ــى بي عل

وأوضــح منســق جلــان احلمايــة والصمــود مبســافر يطــا 
وجبــال جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور: إن قــوات االحتــالل 
ــي  ــق االلتفاف ــرب الطري ــة، ق ــة ارفاعي ــت قري اقتحم
60، وفككــت حظيــرة تبلــغ مســاحتها نحــو 80 متــراً 
ــا  ــود ملكيته ــية، وتع ــة املاش ــتخدم لتربي ــاً، تس مربع

ــري العمــور.58 للمواطــن حمــودة صب

االحتــال يرفــض التماســاً لإلفــراج عن األســير 
الفســفوس للمــرة الرابعة 

58  جريدة األيام
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ــن، مســاء أمــس،  أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
بــأن محكمــة االحتــالل العليــا رفضــت االلتمــاس 
ــام  ــن الطع ــرب ع ــير املض ــن األس ــراج ع ــدم لإلف املق

ــرج. ــي ح ــع صح ــر بوض ــذي مي ــفوس، ال ــد الفس كاي

وقالــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، إن هــذا االلتمــاس هــو 
ــا  ــن قبله ــفوس م ــير الفس ــدم لألس ــذي يق ــع ال الراب
ــة مــن  ــه عــن الطعــام، وســط حال ــرة إضراب خــالل فت
الالمبــاالة واإلجــرام واالســتهتار املتعمــد بحياتــه مــن 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــلطات االحت ــل س قب

وحــذرت مــن خطــورة الوضــع الصحــي احلــرج لألســير 
ــاً  ــذ 124 يوم ــام من ــن الطع ــرب ع ــفوس املض الفس
ــيرة  ــرائيلي، مش ــرزالي« اإلس ــفى »ب ــي مش ــع ف والقاب
املــوت  مــن  يقتــرب  الفســفوس  »األســير  أن  إلــى 

ــة”. ــي كل دقيق ــئ ف املفاج

وبينــت أن األســير الفســفوس يعانــي مــن عــدم انتظام 
ــاض  ــدر، وانخف ــي الص ــزات ف ــب، ووخ ــات القل ــي دق ف
فــي ضغــط الــدم ونســبة الســوائل بجســمه، وأوجــاع 
وآالم مختلفــة، مــا يجعلــه عرضــه النتكاســة صحيــة 
مفاجئــة وإصابتــه مبشــاكل فــي الكلــى والقلــب، 

ــي.59 والرئتــني، واجلهــاز العصب

إســرائيل تقــرر فــرض عقوبــات علــى الــوزارات 
ــدس  ــا للق ــل مكاتبه ــي ال تنق ــركات الت والش

ــرقية الش

ــبوعية  ــتها األس ــي جلس ــالل ف ــة االحت ــررت حكوم ق
ــى  ــات عل ــرض عقوب ــس، ف ــس األم ــا أم ــي عقدته الت
ــمية  ــرائيلية الرس ــة اإلس ــب احلكومي ــوزارات واملكات ال
ــي  ــرقية، ف ــدس الش ــى الق ــا إل ــل مقاره ــي ال تنق الت
خطــوة تهــدف إلــى إحــكام الســيطرة وفــرض الســيادة 
ــا  ــة له ــا عاصم ــي تعتبره ــة الت ــى املدين ــة عل الكامل
ــض،  ــت األبي ــه البي ــل مغادرت ــب قب ــد ترام ــب وع حس
ــتيطانية  ــدات االس ــات الوح ــاء مئ ــرت بن ــني أق ــي ح ف
اجلديــدة فــي منطقتــي الثــوري وبيــت صفافــا وصــوالً 
إلــى مســتوطنة »جيلــو«، إضافــة إلــى بنــاء آخــر فــي 

ــوب«. ــي يعق ــتوطنة »النب مس

ويأتــي القــرار اســتناداً إلــى قانــون أســاس ينــص على أن 
جميــع الــوزارات والوحــدات احلكوميــة يجــب أن تنتقــل 
إلــى القــدس الشــرقية والــذي مت ســنه فــي عــام 2007 
وجــرى التأكيــد عليــه بعــد اعتــراف الرئيــس األميركــي 

الســابق دونالــد ترامــب بالقــدس عاصمــة إلســرائيل. 

أمــس،  مــن  أول  االحتــالل،  أقرتــت حكومــة  فقــد 

59  جريدة األيام

ــل  ــن تنتق ــي ل ــة الت ــوزارات احلكومي ــى ال ــات عل عقوب
إلــى املدينــة، مبــا فــي ذلــك الشــركات احلكوميــة التــي 

ــرقية. ــدس الش ــى الق ــاً إل ــل تدريجي ــب أن تنتق يج

ووفقــاً لتقريــر مراقــب الدولــة لعــام 2018، والــذي صــدر 
اســتعداداً للذكــرى »51« ملــا يســمى »توحيــد املدينــة« 
– أي احتــالل الشــطر الشــرقي منهــا عــام 67، يعمل %2 
فقــط مــن موظفــي الشــركات احلكوميــة مــن القــدس 
– 1300 موظــف مــن أصــل حوالــي 56000، ومنــذ ذلــك 
احلــني مت نقــل عــدد قيــل مــن الوحــدات واملكاتــب، ولكن 

ال تــزال الكتلــة الرئيســة خــارج املدينــة.

وجــاء القــرار بضغــط قــوي مــن وزيــر البنــاء والقــدس 
ــات  ــب بفــرض عقوب ــذي طال ــراث زئيــف إلكــني، ال والت
علــى الــوزارات التــي لــن تنتقــل إلــى املدينــة، وكذلــك 
مــن وزيــرة املســاواة االجتماعيــة ميــراف كوهــني، 
وقالــت وزارة القــدس والتــراث فــي بيــان: أن »العقوبــات 
ــى  ــل إل ــي ال تنتق ــوزارات الت ــى ال ــتفرض عل ــي س الت
املدينــة وفــق عمليــة تقرهــا احلكومــة، تشــمل تقييــد 
ــب،  ــدات املكات ــاث ومع ــراء أث ــد وش ــي جتدي ــوزارات ف ال
ودفــع ضريبــة األمــالك مضاعفــة علــى املكتبــني فــي 

ــدة.«60 ــكل وح ــزدوج ل ــار م ــا، وإيج ــدس وخارجه الق

لسياســة  إســرائيل  مواصلــة  الرئيــس: 
االســتيطان ســيقضي علــى كل مــا تبقــى مــن 

»حــل الدولتــن« 

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، أمــس االثنــني، 
مبقــر الرئاســة فــي مدينــة رام اهلل، رئيــس االحتــاد 
ــو  ــور عض ــينكو، بحض ــي دوارت بانش ــي الدول البرملان
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي اللجن
ــر  ــى آخ ــف، عل ــس، الضي ــع الرئي ــد، وأطل ــزام األحم ع
مســتجدات األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، ومــا 
تقــوم بــه ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي مــن ممارســات 

ــطيني.  ــعب الفلس ــد الش ــة ض عدواني

لسياســة  إســرائيل  مواصلــة  إن  الرئيــس:  وقــال 
الفلســطينية،  للحقــوق  وتنكرهــا  االســتيطان 
ــني  ــل الدولت ــن ح ــى م ــا تبق ــى كل م ــيقضي عل س
ــداً أن  ــة، مؤك ــرعية الدولي ــرارات الش ــى ق ــم عل القائ
ــة  ــارات الضروري ــتتخذ اخلي ــطينية س ــادة الفلس القي
حلمايــة حقــوق الشــعب الفلســطيني، الننــا لــن نقبــل 

ــد.  ــالل لألب ــتمرار االحت اس

وأكــد الرئيــس، أهميــة اجلهــود التــي يقــوم بهــا البرملان 
الدولــي لدعــم نضــال الشــعب الفلســطيني وحقوقــه 
ــة  ــد جلن ــا بعق ــتقالل، مرحب ــة واالس ــروعة باحلري املش
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ــة  ــي جلس ــان الدول ــاد البرمل ــي احت ــط ف ــرق األوس الش
خاصــة فــي فلســطني لبحــث األوضــاع التــي يعيشــها 

شــعبنا جــراء االحتــالل«.

بــدوره أكــد رئيــس البرملــان الدولــي، حرصــه علــى زيــارة 
ــها  ــي يعيش ــاع الت ــى األوض ــالع عل ــطني واالط فلس
الشــعب الفلســطيني علــى األرض، وذلــك لرفــع تقريــر 
خــاص للبرملــان حــول مــا شــاهده فــي فلســطني خــالل 

املؤمتــر الــذي ســيعقد فــي مدريــد الشــهر املقبــل.

ــعب  ــق الش ــني وح ــل الدولت ــده حل ــى تأيي ــدد عل وش
الفلســطيني فــي تقريــر املصيــر، وأن اللجنــة اخلاصــة 
بالشــرق األوســط فــي البرملــان الدولــي ســتعقد 
ــا.61  ــة أوضاعه ــطني ملناقش ــي فلس ــة ف ــة خاص جلس

ــات اجليــش اإلســرائيلي  تراجــع غــزة فــي أولوي
ــدوء  ــراء اله ــة لش ــهيات اقتصادي وتس

قــال عامــوس هرئيــل املراســل واحمللــل العســكري 
اإلســرائيلي، فــي مقــال نشــره أمــس االثنــني، إن قطــاع 
غــزة ال يحتــل مكانــة مركزيــة بشــكل خاص بالنســبة 
ألولويــات هيئــة أركان اجليــش اإلســرائيلي، وكذلــك 

ــي.  ــتوى السياس للمس

حتليلــي  تقريــر  فــي  ورد  وكمــا  هرئيــل،  وبحســب 
ــاورات  ــة باملن ــة املتعلق ــورات األمني ــول التط ــره ح نش
اإلســرائيلية التــي يجــري بعضهــا بالشــراكة مــع 
ــة  ــإن املكان ــة، ف ــض دول املنطق ــدة وبع ــات املتح الوالي
ــك  ــي، وذل ــت احلال ــي الوق ــص ف ــزة تتقل ــة لغ املركزي
ــار املاضــي،  ــي أي ــر ف ــال األخي ــة القت بالرغــم مــن جول

ــوار«. ــارس األس ــة »ح ــالل عملي خ

ولفــت هرئيــل إلى أن السياســة اإلســرائيلية بالنســبة 
ــن  ــت م ــب الوق ــى كس ــوم عل ــاً تق ــزة حالي ــاع غ لقط
خــالل طمأنــة حمــاس بخطــوات تتخــذ للتيســير 
ــار  ــال والتج ــن العم ــد كم ــماح ملزي ــادي، والس االقتص

ــرائيل. ــول إس بدخ

وأشــار إلــى ان اســرائيل رفعــت مؤخــراً عــدد التصاريــح 
للتجــار مــن غــزة إلــى 10 آالف، وأن حمــاس تطلــب بــأن 

يتــم زيادتهــا إلــى 30 ألفــاً.

ولفــت إلــى أن هنــاك عقبــة واحــدة ال يــزال مــن 
ــة  ــام صفق ــي إمت ــل ف ــا، تتتمث ــة حله ــب للغاي الصع

ــرى. ــادل أس تب

ــزة  ــاه غ ــدة جت ــة اجلدي ــذه السياس ــل، إن ه ــال هرئي وق
ال تعنــي أن إســرائيل لــن تــرد علــى أي محــاوالت 
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»إرهابيــة« ضدهــا وفــي بعــض احلــاالت ســتعمل أيضــاً 
ضــد محــوالت حمــاس تطويــر اســلحتها بشــكل أكثر 
ــاس  ــون باالس ــإن العي ــك ف ــالف ذل ــن بخ ــوراً، ولك تط
علــى اجلبهــة الشــمالية مــع لبنــان وســوريا وكذلــك 
باجتــاه إيــران مــن جهتــه ذكــر موقــع »والــال« العبــري، أن 
املؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية تســتعد لزيــارة رئيــس 
جهــاز اخملابــرات املصريــة اللــواء عبــاس كامــل، إلجــراء 
ــة فــي غــزة وإمكانيــة إمتــام  مناقشــات بشــأن التهدئ

صفقــة تبــادل أســرى.

ووفقــاً للموقــع، فــإن اجليش اإلســرائيلي يخشــى من أن 
يــؤدي التقــدم فــي املفاوضــات إلــى موجــة مــن »العنف 
واإلرهــاب« علــى حــدود غــزة، كمــا يصفهــا. وأشــار إلــى 
ــات  ــاس واملنظم ــأن حم ــرى ب ــرائيلي ي ــش اإلس أن اجلي
األخــرى مقيــدة، وال تتعجــل خلــوض حــرب جديــدة 
ــية  ــة وسياس ــود أمني ــى جه ــاً إل ــرائيل، الفت ــع إس م
للتوصــل إلــى اتفاقــات بشــأن آليــة دفــع رواتــب اآلالف 
ــزء  ــاس كج ــة حم ــي حكوم ــني ف ــني املدني ــن املوظف م
ــاك  ــون هن ــع أن تك ــن املتوق ــة، وم ــة القطري ــن املنح م
انفراجــة خــالل األيــام املقبلــة، بهــذا الشــأن وهــو أمــر 

ســبؤخر التصعيــد مــع غــزة.

وقالــت مصــادر عســكرية إســرائيلية، فــي هــذه 
املرحلــة ال توجــد نيــة لــدى اجلانــب اإلســرائيلي لتغييــر 
ــن،  ــرب واملفقودي ــرى احل ــة اس ــاه صفق ــته جت سياس
ــع،  ــاً للموق ــي. ووفق ــا ه ــراء كم ــوط احلم ــى اخلط وتبق
ــع  ــاون م ــاً بالتع ــل حالي ــرائيلي يعم ــش اإلس ــإن اجلي ف
ــة  ــد ومراقب ــة لرص ــاء آلي ــى إنش ــاباك عل ــاز الش جه
غــزة  قطــاع  مــن  الفلســطينيني  التجــار  دخــول 
ــى  ــح إل ــادة التصاري ــد زي ــرائيل بع ــل إس ــل داخ للعم
ــه  ــرائيلية، فإن ــة إس ــادر أمني ــب مص 10 آالف. وبحس
مــع تفعيــل اآلليــة، ســيزيد املســتوى السياســي عــدد 
ــا  ــل مب ــرائيل للعم ــون إس ــن يدخل ــطينيني الذي الفلس

ــرة آالف. ــي عش ــررة وه ــة املق ــاوز احلص يتج

ــدئ  ــوة ته ــذه خط ــرائيلي »ه ــي إس ــدر أمن ــال مص وق
املنطقــة وتكبــح اإلرهــاب وتعطــي األمــل لغــزة«، وفــق 

تعبيــره.62

األربعاء 2021/11/17  

البيــرة: جلســة جديــدة حملاكمــة املتهمــن 
ــات ــط بن ــل الناش بقت

ــرة،  ــي البي ــكري ف ــاء العس ــة القض ــر هيئ ــدت مبق عق
أمــس، تاســع جلســات محاكمــة املتهمــني فــي ملــف 

62  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

801

 المجلد التاسع والعشرين

مقتــل الناشــط نــزار بنــات.

وتواصــل، أمــس، للجلســة الثانيــة علــى التوالــي، 
غيــاب أي ممثــل لعائلــة بنــات، وحتديــدا محاميهــا 
غانــدي الربعــي، الــذي أعلــن عــن انســحابه مــن 
اجللســات، عقــب مــا شــهدته اجللســة قبــل املاضيــة 
مــن تالســن وتبــادل لالتهامــات بــني الشــاهد الرئيــس 
فــي القضيــة وهــو ابــن عــم الناشــط بنــات والربعــي 
ذاتــه مــن جهــة، ووكيــل الدفــاع احملامــي فــارس شــرعب 

ــة. ــة ثاني ــن جه م

ــراد  ــن أف ــاهدين م ــادات ش ــرض إف ــة، ع ــل اجللس وتخل
العناصــر األمنيــة، حيــث رويــا بعــض التفاصيــل 
املرتبطــة مبــا حــدث فجــر الرابــع والعشــرين مــن 
ــران املاضــي، عندمــا توجهــت قــوة أمنيــة مــن 14  حزي
ــي، للقبــض علــى الناشــط  عنصــرا مــن األمــن الوقائ
ــة  ــازل فــي املنطقــة اجلنوبي ــات، وهــو فــي أحــد املن بن
اإلســرائيلية  للســيطرة  وتخضــع  اخلليــل،  مبدينــة 

ــه. ــن موت ــن ع ــل أن يعل ــة، قب الكامل

ــا  ــرة تكنولوجي ــي دائ ــل ف ــاهد األول ويعم ــاول الش وتن
ــات  ــة القضــاء العســكري، حيثي ــدى هيئ املعلومــات ل
ــي  ــاهداته الت ــى مش ــتناد إل ــا باالس ــن أعدهم تقريري
ــب منهــا  ــرات«، جان ــر »كامي اســتقاها مــن آالت تصوي
ــودة  ــك املوج ــالف تل ــكرية، بخ ــات عس ــود ملؤسس يع
فــي مستشــفى عاليــة احلكومــي فــي اخلليــل، حيــث 
ــه  ــن مفارقت ــن ع ــل أن يعل ــات قب ــط بن ــل الناش نق
للحيــاة، عــدا أخــرى مثبتــة فــي منــازل، ووثقــت بعــض 

ــدث. ــل احل تفاصي

وبــني الشــاهد أنــه لــم يــر أي عمليــة ضــرب للناشــط 
ــى  ــه إل ــذي كان في ــزل ال ــن املن ــه م ــد نقل ــات، عن بن
الســيارة التــي اقتادتــه إلــى مقــر مديريــة األمــن 
ــي ســاحة  ــاء وجــوده ف ــي اخلليــل، أو أثن الوقائــي ف
املديريــة، موضحــا فــي الوقــت ذاتــه، أنــه لــم يشــاهد 
أي محاولــة إلســعاف بنــات وهــو فــي املديريــة، وإن كان 

ــكان. ــي امل ــة ف ــة وجلب ــاهد نقال ش

ــى  ــتماع إل ــة، االس ــرة املاضي ــالل الفت ــه مت خ ــر أن يذك
شــهادات نحــو 15 شــخصا، مــن ضمنهــم عــدد مــن 
أقربــاء الناشــط بنــات، وبعــض املســؤولني األمنيــني في 
اخلليــل، بينمــا ال يــزال يلتــزم املتهمــون الـــ)14( الصمت 

إزاء مــا حصــل.63

ــل«  ــد فــي مســتوطنة »أريئي إقامــة حــي جدي
يهــدد باالســتياء علــى املزيــد مــن أراضــي 

ســلفيت
63  جريدة األيام

ســكني  حــي  ببنــاء  االحتــالل  ســلطات  شــرعت 
بالقــرب مــن مســتوطنة »أريئيــل«، حيــث يهــدد 
ــد محافظــة ســلفيت ومينــع  احلــي اإلســتيطاني اجلدي
التوســع العمرانــي للفلســطينيني فــي املنطقــة.

وذكــرت صحيفــة »هآرتــس«، أن احلــي الســكني اجلديــد 
يتواجــد فــي منطقــة معزولــة ويبعــد عــن مســتوطنة 
»أريئيــل« حوالــي 2 كيلــو متــر، ويضــم احلــي فــي 
مرحلتــه األولــى 730 وحــدة اســتيطانية ســتبنى 
باجتــاه املناطــق الســكنية الفلســطينية، مــا ســيمنع 

ــة. ــطينيني باملنطق ــي للفلس ــع العمران التوس

ووفقــاً للصحيفــة، فــإن مخطــط احلــي االســتيطاني 
مت التحضيــر لــه فــي تســعينيات القــرن املاضــي، وفــي 
تشــرين األول املاضــي، أي بعــد 30 عامــاً، مت إخراجــه مــن 
الــدرج والشــروع فــي تنفيــذه مــن قبــل وزارة اإلســكان 

اإلســرائيلية التــي نشــرت مناقصــات لبنــاء احلــي.

ويتواجــد احلــي االســتيطاني اجلديــد بالقــرب مــن البؤرة 
االســتيطانية »نــوف آفــي« املقامــة فــي منطقــة التــل 
فــوق أراض مبلكيــة خاصــة للفلســطينيني، مــا يعنــي 
أن بنــاء احلــي االســتيطاني ميهــد لشــرعنة البــؤرة 
ــد مــن  االســتيطانية املذكــورة ووضــع اليــد علــى املزي

ــطينية. ــي الفلس األراض

ــة ســلفيت عبــد  ونقلــت الصحيفــة عــن رئيــس بلدي
ــة  ــتيطاني مبثاب ــي االس ــه، إن »احل ــاش، قول ــرمي فت الك
ــلطة  ــى أن الس ــيراً إل ــاً، مش ــدة متام ــتوطنة جدي مس
الفلســطينية تواصلــت مــع دبلوماســيني أجانــب 
وإســرائيل حملاولــة وقــف بنــاء احلــي االســتيطاني قــرب 

ــل.  ــتوطنة أربي مس

»اإلســالمية املســيحية« حتــذر مــن إخــالء عائــالت 
أرمنيــة وتطالــب بإلغــاء تأجيــر »حديقــة البقــر« 

ملســتثمر يهــودي 

لنصــرة  املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  طالبــت 
القــدس واملقدســات، البطريــرك األرمنــي بســحب 
ــرائيلية  ــم اإلس ــدى احملاك ــة ل ــا املرفوع ــة القضاي كاف
علــى عــدد مــن العائــالت األرمنيــة إلخالئهــا مــن احلــي 

ــدس. ــي الق ــي ف األرمن

واعتبــرت الهيئــة فــي رســالة وجههــا أمينهــا العــام 
حــامت عبــد القــادر، أن قــرارات اإلخــالء تشــكل ســابقة 
خطيــرة ال ميكــن القبــول بهــا ومســاً خطيــراً بالوجــود 

التاريخــي للمســيحيني األرمــن فــي مدينــة القــدس.

احملاكــم  إلــى  اللجــوء  أن  مــن  الرســالة  وحــذرت 
ــاء  ــالء أبن ــة إلخ ــب البطريركي ــن جان ــرائيلية م اإلس
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ــات  ــا مئ ــوا فيه ــي عاش ــم الت ــن منازله ــة م الطائف
الســنني، هــو شــكل مــن أشــكال التهجيــر القســري 
ــت  ــي وق ــيحي ف ــود املس ــض الوج ــي تقوي ــهم ف ويس
يواجــه فيــه هــذا الوجــود تراجعــاً مقلقــاً يهــدد 
بفقــدان املدينــة املقدســة جــزءاً أصيــالً مــن تاريخهــا 

وحاضرهــا ومســتقبلها اإلســالمي املســيحي.

ــاء  ــى إلغ ــرك إل ــالتها، البطري ــي رس ــة ف ــت الهيئ ودع
ــة  ــالت االرمني ــى العائ ــة عل ــا املرفوع ــة القضاي كاف
ــم  ــن محاك ــداً ع ــارة بعي ــا اإلج ــول لقضاي ــاد حل وإيج
ــي  ــود األمن ــى الوج ــاظ عل ــن احلف ــا يضم ــالل مب االحت

ــدس.64  ــة الق ــي مدين ف

ــاء  ــب بإنه ــرد« تطال ــة »هارف ــرة بجامع تظاه
ــال االحت

ــطيني،  ــق الفلس ــار احل ــن أنص ــي م ــار طالب ــم إط نظ
ــب  ــة، تطال ــارد األميركي ــة هارف ــل جامع ــرة داخ تظاه
ــالل اإلســرائيلي، ومقاطعــة اجلامعــة ألي  بإنهــاء االحت
شــركة تســاهم أو تســهل اســتمرار االســتيطان فــي 
ــرة  ــت التظاه ــة، ونظم ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
مــن قبــل مجموعــة طالبيــة حتمــل اســم »هارفــرد ال 
تشــارك فــي احتــالل فلســطني«، تطالــب بتبنــي إدارة 
ــدم  ــة تق ــركات عاملي ــة ش ــاً مبقاطع ــة موقف اجلامع

ــرائيلي. ــالل اإلس ــتمرار االحت ــات الس خدم

ــة،  ــة املركزي ــاحة اجلامع ــي س ــرون ف ــل املتظاه وحم
ــن  ــتثماراتها م ــحب اس ــة بس ــب اجلامع ــات تطال الفت
شــركات لهــا عالقــة باالحتــالل اإلســرائيلي فــي 
انتهــاكات حقــوق  فــي  »متواطئــة«  أو  فلســطني، 

الفلســطينيني. اإلنســان ضــد 

ــد  ــرة«، و«ال مزي ــطني ح ــا: »فلس ــعارات منه ورددوا ش
ــى األرض  ــالم عل ــرائيل«، و«ال س ــم إس ــال جلرائ ــن امل م

ــروقة«. املس

رئيــس  إلــى مكتــب  وجــاء فــي رســالة ســلمت 
قامــت  طويلــة،  »لفتــرة  باكــو  لورانــس  اجلامعــة 
وإخضــاع  باحتــالل  االســتعمارية  إســرائيل  دولــة 
ــم  ــم، وحرمته ــى أرضه ــطينيني عل ــاد الفلس واضطه
وشــاركت  األساســية  اإلنســانية  حقوقهــم  مــن 
جامعــة هارفــارد لفتــرة طويلــة فــي هــذا الظلــم عبــر 
اســتثماراتها فــي شــركات تســهل اســتمرار االحتــالل 

اإلســرائيلي«.

بنــزع  اجلامعــة  تــورط  بوقــف  الرســالة  وطالبــت 
ــر دعــم  ــة املســتمر للشــعب الفلســطيني، عب امللكي

64  جريدة القدس

االســتعمار االســتيطاني. وتعــرض املتظاهــرون حملاولــة 
ــدة إلســرائيل ألقــت  ــداء مــن قبــل مجموعــة مؤي اعت
عليهــم زجاجــات ميــاه، وقــد اعتبــر الطالب كريســتيان 
تابــاش، أحــد منظمــي التظاهــرة، أن االعتــداء نفــذ مــن 
ــال  ــرد مث ــذا مج ــال: ه ــاج، وق ــد االحتج ــخاص ض أش
ــذي يواجهــه األشــخاص  واضــح جــداً لنــوع العــداء ال

ــان.65  ــوق اإلنس ــون حق ــن يدعم الذي

رئيــس الــوزراء يحــث الــدول املانحــة علــى 
مســاعداتها وزيــادة  بالتزاماتهــا  اإليفــاء 

ــة ســببها  اشــتية: األزمــة املاليــة أزمــة بنيوي
االحتــال

االجتمــاع يوصــي بضــرورة زيــادة الدعــم املالــي 
للشــعب الفلســطيني

ــوزراء محمــد  أوســلو 17-11-2021 وفــا- قــال رئيــس ال
 ،)AHLC( اشــتية، فــي كلمتــه خــالل اجتمــاع املانحــني
اليــوم األربعــاء، »نريــد مســاعدة اجملتمــع الدولــي 
للخــروج مــن عنــق الزجاجــة، نعيــش واقعــا متدهــورا 
يوميــا بفعــل اســتمرار االحتــالل، ووضعــا ماليــا صعبــا 

ــة”. ــات اجلائح ــيا وتبع ــا سياس وفراغ

ــه  ــذي حضرت ــوزراء، فــي االجتمــاع ال وأضــاف رئيــس ال
ــة فــي العاصمــة النرويجيــة أوســلو، وترأســته  27 دول
وزيــرة خارجيــة النرويــج أنيكــني هويتفيلــدت، »كل 
ــر  ــتيطاني غي ــع االس ــن التوس ــد م ــهد املزي ــوم نش ي
الشــرعي وغيــر القانونــي، ومزيــدا مــن احلواجــز، ومزيــدا 
ــف  ــي، وعن ــادرة األراض ــال، ومص ــل واالعتق ــن القت م
ــذا  ــزة، وه ــار غ ــدس وحص ــل الق ــتوطنني، وفص املس

ــب”. ــي صع ــع مال ــع وض ــن م يتزام

ــة  ــة بنيوي ــة أزم ــة احلالي ــة املالي ــتية: »األزم ــع اش وتاب
ويتحمــل االحتــالل مســؤوليتها، إذ جنمــع الضرائــب من 
مناطــق محــدودة جــدا ونضطلــع بالتزامــات جتــاه أبنــاء 
ــن  ــذا يتزام ــم، وه ــن تواجده ــف أماك ــعبنا مبختل ش
ــات  ــة واقتطاع ــاعدات الدولي ــاد باملس ــع ح ــع تراج م
ــات  ــب التبع ــى جان ــا، إل ــن أموالن ــرة م ــرائيلية جائ إس

ــا”. ــروس كورون ــة لفي االقتصادي

ــاء  ــى اإليف ــة عل ــدول املانح ــوزراء ال ــس ال ــث رئي وح
الوطنيــة  الســلطة  جتــاه  املاليــة  بالتزاماتهــا 

مســاعداتها. وزيــادة  الفلســطينية، 

ــع  ــني الوض ــرائيلية لتحس ــوات إس ــأي خط ــب ب ورح
االقتصــادي واملعيشــي للشــعب الفلســطيني، لكنــه 

65  جريدة القدس
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ــار  ــن إط ــون ضم ــم تك ــة إذا ل ــر مجدي ــا »غي اعتبره
ــالل”. ــاء االحت ــي إلنه ــي يفض سياس

علــى  االجتمــاع  فــي  املشــاركني  اشــتية  وأطلــع 
خطــوات تبنتهــا احلكومــة الفلســطينية خلفــض 

املؤسســات. وإصــالح  اإليــرادات  ورفــع  النفقــات 

وأوضــح رئيــس الــوزراء: »إســرائيل تدفعنــا إلــى حالــة 
ــوح  ــه بوض ــا قال ــذا م ــد(، وه ــري )أبارتهاي ــل عنص فص

ــش”. ــر هيومــان رايتــس ووت تقري

وأشــار إلــى الفيتــو اإلســرائيلي علــى االنتخابــات 
الفلســطينية مــن خــالل منــع عقدهــا بالقــدس، 

بعكــس مــا تنــص عليــه االتفاقيــات”.

وتابــع رئيــس الــوزراء: »ال ميكــن فصــل غــزة عــن الواقــع 
ــوب  ــن، املطل ــاد باألم ــة االقتص ــطيني ومقايض الفلس
ــا »أن  ــطينية«، مضيف ــة الفلس ــامل للقضي ــل ش ح
إعــادة اإلعمــار يجــب أن تكــون ضمــن إطــار سياســي 

ــد”. ــرا لدمــار جدي كــي ال تكــون حتضي

التــي تعمــل  إجــراءات اســرائيل  بإيقــاف  وطالــب 
علــى تدميــر ممنهــج حلــل الدولتــني، واالعتــراف بدولــة 

فلســطني.

ــاع،  ــة االجتم ــتضافة ورئاس ــى اس ــج عل ــكر النروي وش
ــر. ــي قدمــت تقاري ــك املشــاركني واجلهــات الت وكذل

وجــاء فــي البيــان اخلتامــي لالجتمــاع »إنــه يجــب 
ــتدامة  ــة املس ــى التنمي ــة عل ــود الهيكلي ــة القي إزال
لالقتصــاد الفلســطيني وحــل القضايــا املاليــة لزيــادة 
ــتقرار  ــي اس ــطينية وبالتال ــلطة الفلس ــرادات الس إي

ــطينية”. ــلطة الفلس ــاد الس اقتص

وأوصــى االجتمــاع بــأن يتجنــب الطرفــان كل اإلجــراءات 
األحاديــة علــى األرض التــي ميكــن أن تزيــد مــن تفاقــم 
التوتــرات وتقــوض احتمــاالت اســتئناف املفاوضــات 
وحــل الدولتــني، والتركيــز علــى امللفــات املاليــة العالقة 
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــة لضريب ــة اإللكتروني ــل اآللي مث
E-VAT، ورســوم اجلســور، واإلعفــاء مــن ضريبــة »البلــو« 

علــى الوقــود.

املســاعدات  بزيــادة  املانحــة  الــدول  أوصــى  كمــا 
للســلطة الفلســطينية ومواصلــة الدعــم اإلنســاني 
والتنمــوي فــي جميــع أنحــاء فلســطني، مبــا فــي 
ذلــك برامــج النقــد مقابــل العمــل، ودعــم حزمــة األمم 
املتحــدة للتدخــالت احلاســمة فــي غــزة والتــي تهــدف 
إلــى احلفــاظ علــى الهــدوء، ومتويــل آليــة إعــادة إعمــار 

ــزة.66 غ

إلــزام اســرائيل  رام اهلل: مطالبــات بضــرورة 
باالتفاقيــات الدوليــة ووقــف انتهاكاتهــا بحــق 

ــاء النس

أجمــع املشــاركون فــي ورشــة عمــل »اآلليــات القانونية 
حلمايــة املــرأة فــي ضــوء القانــون الدولــي حلقــوق 
االنســان« اليــوم األربعــاء، علــى ضــرورة إلــزام اســرائيل 
ــاء. ــق النس ــا بح ــف انتهاكاته ــة ووق ــات الدولي باالتفاقي

وبحــث املتحدثــون فــي ورشــة العمــل التــي نظمتهــا 
واالمانــة  املــرأة،  وزارة  مــع  بالشــراكة  العــدل  وزارة 
ــرطة  ــة الش ــن بعث ــل م ــوزراء، بتموي ــس ال ــة جملل العام
االوروبيــة، آليــات حمايــة املــرأة الفلســطينية فــي 
ــى معاناتهــا  ــي وإلقــاء الضــوء عل ضــوء القــاون الدول
ــرأة  ــي للم ــوم الوطن ــبة الي ــيرات، ملناس ــة االس خاص

ــن 1325. ــس األم ــرار مجل ــطينية وق الفلس

وقــال وزيــر العــدل محمــد الشــاللدة: إن املــرأة والطفــل 
همــا األكثــر تعرضــا لالنتهــاكات اجلســيمة، لذلــك فإن 
املشــرع الدولــي اقــر قوانــني حلمايتهمــا، وبالرغــم مــن 
ــة  ــرت حلماي ــي اق ــة الت ــات الدولي ــوص واالتفاقي النص
املــرأة، إال أنهــا مــا زالــت تعانــي مــن االنتهــاكات خاصة 

فــي الــدول العربيــة.

ــق  ــاكات بح ــع االنته ــارس أبش ــرائيل مت ــاف أن إس وأض
داعيــا  االحتــالل،  زنازيــن  فــي  القابعــات  أســيراتنا 
ــرائيل  ــزام إس ــرى وإل ــة االس ــل قضي ــرورة تدوي ــى ض ال
ــة. ــف الرابع ــة جني ــا اتفاقي ــة ومنه ــات الدولي باالتفاقي

ــق  ــة التحقي ــر جلن ــطني تنتظ ــاللدة أن فلس ــد ش واك
ــا  ــان، داعي ــوق االنس ــس حق ــن مجل ــكلها م ــي ش الت
الــى ضــرورة إلــزام إســرائيل كســلطة قائمــة باالحتالل 

ــاني. ــي االنس ــون الدول ــي وبالقان ــات الدول باالتفاقي

وحــول جهــود دولــة فلســطني قــال الشــاللدة: إن 
اتفاقيــات  كافــة  الــى  انضمــت  فلســطني  دولــة 
حقــوق االنســان ومنهــا املــرأة والطفــل والبروتوكــوالت 
علــى  القضــاء  بروتوكــول  مثــل  بهــا،  امللحلقــة 
ــى  ــاء عل ــرأة، والقض ــد امل ــز ض ــكال التميي ــة أش كاف
أشــكال العنــف، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 10 أجهــزة 

وبروتوكــوالت دوليــة أخــرى.

66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 المجلد التاسع والعشرين

للحمايــة  عيــادة  أنشــأت  الــوزارة  أن  إلــى  ولفــت 
القانونيــة للمــرأة والطفــل لنشــر وتعزيــز حمايــة 

الفلســطيني. القضــاء  امــام  ومتثيلهــا  املــرأة 

الدوليــة  اآلليــات  تطبيــق  لضــرورة  دعــا  كمــا 
علــى التشــريعات، وتوجــه النســاء الــى القضــاء 
انتهــاك. الي  تعرضهــن  حــال  فــي  الفلســطيني 

وأعــرب شــاللدة عــن أملــه بتطبيــق توصيــات الورشــة، 
وأن تتحــول لقــرارات تنفيذيــة توفــر احلمايــة القانونيــة 

للنســاء.

ــد:  ــال حم ــرأة آم ــؤون امل ــرة ش ــت وزي ــا قال ــن جهته م
إن دولــة فلســطني صادقــت علــى االتفاقيــات الدوليــة 
بالرغــم مــن حصولنــا  الدوليــة  التزامــا باآلليــات 
ــرارا  ــة و86 ق ــة العام ــن اجلمعي ــرارات م ــى 705 ق عل
مــن مجلــس األمــن منــذ العــام 1948 وجميعهــا لــم 

ــرائيل. ــا إس تطبقه

ــة  ــالل اللجن ــن خ ــرأة وم ــؤون امل ــت أن وزارة ش وأضاف
الوطنيــة لتطبيــق قــرار مجلــس االمــن 1325 الصــادر 
ــز  ــرأة وتعزي ــة امل ــى حماي ــص عل ــذي ن ــام 2000 ال ع
مشــاركتها بعمليــات الســالم وباجلهــود االغاثيــة 
ــة  ــال حلماي ــي ام ــرار االمم ــي الق ــا ف ــانية، وجدن واالنس
عــن  االحتــالل  ومســاءلة  الفلســطينيات  النســاء 
جرائمــه، وجتنيــد اآلليــات القانونيــة والقضائيــة خلدمــة 
ــال  ــه ارس ــرار بحيثيات ــح الق ــة فيتي ــا العادل قضيتن
ــة  ــوء حملكم ــدة واللج ــالمم املتح ــة ل ــائل متطابق رس
ــق  ــة للتحقي ــان دائم ــكيل جل ــة وتش ــات الدولي اجلناي
ــن  ــة م ــعبنا خاص ــق ش ــت بح ــي ارتكب ــم الت باجلرائ

ــاء. النس

وتابعــت: قامــت اللجنــة الوطنيــة بإرســال رســائل الــى 
االمــني العــام لــالمم املتحــدة، واملفــوض اخلــاص حلقــوق 
ــاالمم  ــاء ب ــد النس ــف ض ــة العن ــررة جلن ــان، ومق االنس
املتحــدة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون 
ــاكات  ــدوان واالنته ــف الع ــى وق ــم عل ــالمي حلثه االس
ــبة،  ــن مناس ــر م ــي أكث ــاء ف ــق النس ــرائيلية بح االس
ودعــت اللجنــة الــى إطــالق ســراح االســيرات واالســرى 

االطفــال.

ــة فلســطني علــى  وأكــدت حمــد حــرص حكومــة دول
انضمــام  واخرهــا  الدوليــة،  لالئتالفــات  االنضمــام 
ــاص  ــي اخل ــل املعن ــالف العم ــميا »الئت ــطني رس فلس
باملــرأة الســالم واالمــن واملســاعدات اإلنســانية«، وذلــك 
ــل  ــي احملاف ــاء ف ــه النس ــي تواج ــات الت ــراز التحدي الب

ــة. الدولي

مــن جهتــه قــال رئيــس هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن 
قــدري أبــو بكــر، إن املــرأة الفلســطينية كانــت وال تــزال 
ــا  ــارس بحقه ــالل مت ــن االحت ــي زنازي ــورة، وف ــودا للث وق

صنوفــا مــن العذابــات.

واضــاف: هنــاك قــرارات دوليــة حلمايــة النســاء واحــكام 
القانــون االنســاني الــذي يكفــل حمايــة اضافيــة 
للنســاء اال ان ســلطات االحتــالل ال تلتــزم بالقانــون وال 

ــة. ــرارات الدولي بالق

واشــار الــى ان االنتهــاكات االســرائيلية تصاعــدت 
بحــق االســيرات منــذ عــام 2015 وحتــى اآلن، وبلــغ عــدد 
ــي  ــع ف ــن، وتقب ــيرة مت اعتقاله ــيرات 10 آالف اس االس
زنانزيــن االحتــالل 37 اســيرة، تتــراوح اعمارهــن بــني 16 
ــن  ــر م ــات الكث ــيرات محكوم ــن 9 اس ــا، بينه و60 عام

ــات. ــع امه ــنوات، وتس 10 س

ــع  ــون م ــا يعمل ــى أن 50 محامي ــر إل ــو بك ــار أب وأش
ــرى  ــيرات واالس ــة لالس ــة القانوني ــي املتابع ــة ف الهيئ
فــي احملاكــم االســرائيلية ومــع ذوي األســرى، ومتابعــة 
االحتياجــات الطبيــة لألســرى، ومــع كافــة املؤسســات 

ــة. ــة املعني الدولي

ــس  ــي مجل ــي ف ــار القانون ــال املستش ــه ق ــن جهت م
الــوزراء رامــي احلســيني ممثــال عــن االمــني العــام جمللــس 
الــوزراء أمجــد غــامن، ان احلكومــة الفلســطينية تولــي 
ــة  ــالل مواءم ــن خ ــك م ــرأة، وذل ــعا بامل ــا واس اهتمام
ــة  ــات الدولي ــع االتفاقي ــطينية م ــريعات الفلس التش

ــاء. ــة للنس ــة القانوني ــات للحماي ــني آلي وتضم

ــس  ــن مجل ــادر ع ــرار ص ــب ق ــه ومبوج ــى ان ــار ال واش
الــوزراء 2012، مت تشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا 

ــم 1325. ــن رق ــس األم ــرار مجل ــق ق لتطبي

وأكــد احلســيني ضــرورة تطويــر آليــات احلمايــة للنســاء 
والفتيــات، وحمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات 
وانتهاكاتــه  اإلســرائيلي  االحتــالل  اعتــداءات  مــن 

ــا. ــاءلته دولي ومس

مــن جانبهــا قالــت نائــب رئيــس بعثــة االحتــاد األوروبــي 
ملســاندة الشــرطة الفلســطينية كاتيــا دومنيــك: 
منــذ بــدء عملنــا فــي العــام 2006 عملنــا مع شــركائنا 
الفلســطينيني علــى متابعــة وتعزيــز الدميقراطيــة 
ــي. ــوع االجتماع ــف الن ــا مل ــا طورن ــان كم ــوق االنس وحق

وأضافــت: نســعى مــن خــالل عملنــا لبنــاء مســتقبل 
ــل  ــراث اجلمي ــى الت ــم عل ــطني قائ ــي فلس ــاء ف للنس

ــد. لهــذا البل
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وأشــارت إلــى أن النســاء الفلســطينيات يحتجــن الــى 
فــرص مســاوية للرجــال، وتوحيــد وتكثيــف اجلهــود فــي 

ســبيل حتقيــق ذلــك للنهــوض بواقــع النســاء.

ولفتــت الــى ضــرورة اعتمــاد واقرار تشــريعات حساســة 
ــوع االجتماعي. للن

هــذا وعرض ناصــر الريــس ورقة بحثيــة بعنــوان »اآلليات 
التعاقديــة وغيــر التعاقديــة حلمايــة حقــوق املــرأة فــي 
األمم املتحــدة«، فيمــا عرضــت الباحثــة رينــاد عبــد اهلل 
ــة  ــة والقضائي ــة القانوني ــات احلماي ــول »آلي ــة ح ورق
ــا  ــطينية، كم ــريعات الفلس ــل التش ــي ظ ــرأة ف للم
عرضــت الباحثــة جنــاح دقمــاق ورقــة بعنــوان »احلمايــة 
ــاء  ــت وف ــطينيات، وعرض ــيرات الفلس ــة لالس القانوني
األعــرج ورقــة بحثيــة حــول قــرار مجلــس األمــن رقــم 
1325، وتخلــل الورشــة عــرض فيلــم قصيــر حــول قــرار 

ــم 67.1325 ــن رق ــس األم مجل

االحتال يعتقل 41 مواطنا من الضفة

ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي الي ــالل اإلس ــوات االحت ــنت ق ش
ــن  ــا م ــت 14 مواطن ــعة، طال ــاالت واس ــة اعتق حمل

ــة. الضف

ففــي جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل، مواطنــني مــن 
ــح  ــع، وهمــا: يوســف طاهــر فشافشــة، وراب ــدة جب بل

ــد فشافشــة. خال

الشــاب  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  اخلليــل،  ومــن 
ــن  ــا( م ــرك )24 عام ــو ت ــح أب ــى صبي ــود موس محم
املنطقــة اجلنوبيــة مبدينــة اخلليــل، واملواطــن عــز الديــن 
ــوب  ــر ســامت جن ــدة دي ــا( مــن بل ــر عــودة )27 عام جب

ــل. ــرب اخللي غ

ومــن طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، األســير احملــرر 
مصطفــى عمــر مصطفــى عــودة )44 عامــا(، بعــد أن 

داهمــت منزلــه فــي احلــي اجلنوبــي مــن املدينــة.

ومــن قلقيليــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل، املواطــن منــر 
عبــد الكــرمي يونــس فــي األربعينــات مــن العمــر، بعــد 

أن داهمــت منزلــه فــي قريــة ســنيريا.

ومــن رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أربعــة مواطنني 
ــاض،  ــراء ري ــد، وب ــان خال ــم: مي ــني، وه ــة بلع ــن قري م

ــو ســمعة. وجهــاد باســم، وياســني أب

ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، رئيــس مجلــس 
إدارة مؤسســة »قامــات لتوثيــق النضــال الفلســطيني 
أنــس ســمير األســطة، مــن حــي املســاكن الشــعبية 

67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مــن املدينــة.

ومــن القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الشــاب 
ــدة  ــي بل ــه ف ــن منزل ــا( م ــي )22 عام ــو الروم ــد أب أحم
ــد(  ــه بع ــرف هويت ــم تع ــر )ل ــابا آخ ــوية، وش العيس
ــلوان. ــدة س ــن بل ــة م ــي وادي الرباب ــي ح ــده ف ــالل تواج خ

ومــن بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، مــن قريــة 
ــس )17  ــم الدب ــالل إبراهي ــد ج ــى محم ــات الفت العبي
ــجد  ــرب مس ــده ق ــزل وال ــت من ــد أن داهم ــا(، بع عام

ــته.68 ــز، وفتش ــد العزي ــن عب ــر ب عم

اخلميس 2021/11/18 

ــم  ــدس بزع ــي الق ــى ف ــون فت ــالل يعدم ــود االحت جن
ــة ــدة القدمي ــرطيني بالبل ــن ش ــه بطع قيام

أعدمــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء أمــس، 
فتــى بالبلــدة القدميــة فــي القــدس الشــرقية بداعــي 

ــاً بســكني. ــة شــرطيني إســرائيليني طعن إصاب

ــاً،  ــى، 16 عام ــى أن الفت ــالل إل ــرطة االحت ــارت ش وأش
 استشهد بعد إطالق عناصرها النار عليه. 

ــو  ــر أب ــهيد عم ــت إن الش ــة قال ــادر محلي ــن مص ولك
عصــب مــن بلــدة العيســاوية وهــو طالــب فــي الصــف 

احلــادي عشــر.

ودهمــت قــوات كبيــرة مــن شــرطة ومخابــرات االحتالل 
بلــدة العيســاوية واعتقلــت والــد الشــهيد ووالدته.

ــط  ــى محي ــل إل ــهيد وص ــرطة أن الش ــت الش وزعم
ــم«  ــرات كوهاني ــتيطانية »عطي ــة االس ــر اجلمعي مق
فــي حــي الــواد وطعــن عنصــري شــرطة حــرس حــدود 

ــتها. ــة حلراس ــرب اجلمعي ــدا ق تواج

وقالــت إن شــرطيني أصيبــا بجــروح مــا بــني متوســطة 
وطفيفــة بعــد طعنهمــا مــن قبــل الفتــى.

ووصلــت إلــى املــكان قــوات كبيــرة مــن شــرطة 
ــى األرض  ــى عل ــرك الفت ــث ت ــالل حي ــرات االحت ومخاب

ــه. ــار علي ــالق الن ــد إط بع

وأغلقــت شــرطة االحتــالل أبــواب البلــدة القدميــة 
ــع  ــث مت من ــاعة حي ــن س ــر م ــى ألكث ــجد األقص واملس

ــني.69 ــة املواطن حرك

مئــات املنــازل فــي القــدس تواجــه خطــر الهدم 

68  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

69  جريدة األيام
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محكمــة تنظــر اليــوم بقضيــة 48 منــزالً فــي 
ســلوان

تواجــه عشــرات املنــازل بالقــدس الشــرقية احملتلة خطر 
الهــدم بداعــي البنــاء دون ترخيــص وبخاصة في ســلوان 

 وأحياء أخرى باملدينة مبا فيها بلدة الطور. 
وقــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع 
ــام«  ــر أرســله لـ«األي ــألمم املتحــدة »أوتشــا« فــي تقري ل
ــى  ــن 130 مبن ــر م ــت أكث ــالل هدم ــلطات االحت إن س

 بالقدس الشرقية منذ بداية العام اجلاري. 
تهجيــر  إلــى  أدت  الهــدم  عمليــات  إن  وأضــاف 

 ما ال يقل عن 216 فلسطينياً. 
جلــأت  اإلســرائيلي  االحتــالل  بلديــة  أن  ولوحــظ 
إلــى فــرض الهــدم الذاتــي فــي محاولــة لتفــادي 
االنتقــادات الدوليــة حــال انتشــار صــور اجلرافــات 

 اإلسرائيلية وهي تهدم املنازل. 
املواطنــني  اإلســرائيلي  االحتــالل  بلديــة  وتتــرك 
الذاتــي  الهــدم  فإمــا  خياريــن  مــن  واحــد  أمــام 

 أو تكبد غرامات مالية باهظة. 
وباتــت عمليــات الهــدم الذاتــي حتــت وطــأة التهديــدات 
اإلســرائيلية شــبه يوميــة باملدينــة مــع اســتمرار 

 قرارات الهدم التي تطال مئات املنازل. 
ــة  ــة مكون ــة االحتــالل ســكان بناي فقــد أمهلــت بلدي
ــع  ــى التاس ــاً حت ــكنها 71 مواطن ــقق يس ــن 10 ش م
مــن شــهر كانــون األول املقبــل لهــدم البنايــة املكونــة 

 من 5 طوابق بداعي البناء غير املرخص. 
املركزيــة  احملكمــة  تنظــر  ثانيــة  جهــة  مــن 
ضــد  التمــاس  فــي  اليــوم،  ظهــر  اإلســرائيلية، 
 600 مــن  أكثــر  يقطنهــا  منــزالً   84 هــدم 

 مواطن في حي وادي ياصول ببلدة سلوان. 
وفــي هذا الصــدد فقد وجــه الناطق باســم جلــان الدفاع 
عــن عقــارات وأراضي ســلوان فخــري أبو دياب عــن طريق 
ــكل  ــوة ل ــدس« دع ــن الق ــاع ع ــة للدف ــة الدولي »احلمل
ــلوان  ــي س ــم أهال ــم لدع ــيحيي العال ــلمي ومس مس
ــدة ســلوان هــي  ــى جانبهــم خاصــة أن بل والوقــوف إل
ــارك ومــرت  ــة للمســجد األقصــى املب اخلاصــرة اجلنوبي
منهــا الســيدة مــرمي العــذراء فــي طريقهــا إلــى بيــت 

 حلم لوالدة السيد املسيح عليه السالم. 
وحــذر أبــو ديــاب مــن مجــازر التشــريد والتهجيــر 
القســري التــي يهــدد االحتــالل بارتكابهــا فــي ســلوان 
حيــث يخطــر بهــدم 6 أحيــاء فــي بلدة ســلوان بشــكل 
كامــل مــن أصــل 12 حيــاً، موضحــاً باألرقــام: »االحتــالل 
ــة  ــتان بحج ــي البس ــي ح ــزالً ف ــدم 116 من ــر به يخط
البنــاء دون ترخيــص، كمــا يخطــر بهــدم 23 منــزالً 
ــققاً  ــزالً متش ــه 75 من ــذي في ــوة ال ــي وادي حل ــي ح ف
ــة،  ــرائيلية املتواصل ــات اإلس ــل احلفري ــاً بفع ومتصدع

ــا  ــق م ــزالً وف ــى 12 من ــتيالء عل ــد باالس ــدا التهدي ع
ــي وادي  ــي ذات احل ــني ف ــالك الغائب ــون أم ــمى قان يس
ــم  ــادرت طواق ــه ص ــة ففي ــي وادي الرباب ــا ح ــوة، أم حل
ــا يســمى أعمــال البســتنة وهــي  ــالل 100 دومن مل االحت
الغطــاء للمشــاريع التهويديــة مثــل احلدائــق التوراتيــة 
التــي شــيدها فــي احلــي وعددهــا ثــالث حدائــق منهــا 
ــد  ــزوار اليهــود وق ــني الســتقبال ال ــا جاهزت ــان باتت اثنت

 رفع عليها العلم اإلسرائيلي مؤخراً”. 
بــدوره فقــد أكــد خالــد شــويكي عضــو جلنــة الدفــاع 
ــة  ــة الدولي ــالل احلمل ــن خ ــول م ــي وادي ياص ــن ح ع
للدفــاع عــن القــدس أن أهالــي احلــي يســتعدون 
التــي  االحتجاجيــة  الوقفــة  فــي  للمشــاركة 
ــمى  ــا تس ــي م ــتعقد ف ــة س ــع جلس ــتتزامن م س
الســاعة  احملتلــة  القــدس  فــي  املركزيــة  احملكمــة 
ــتئناف  ــب االس ــي طل ــر ف ــر للنظ ــد الظه ــة بع الثاني
ــاد قعــوار  ــق احملامــي زي الــذي قدمــه األهالــي عــن طري

 لوقف هدم 58 منزالً في الوقت احلالي. 
ــي  ــون ف ــرداً يقطن ــى أن 750 ف ــويكي عل ــدد الش وش
ــب  ــى جان ــل إل ــى 400 طف ــم حوال ــي منه ــازل احل من
ــي تأتيهــا  ــار الســن واحلــاالت اخلاصــة الت املرضــى وكب
ســيارات اإلســعاف بشــكل يومــي؛ كل هــؤالء يترقبــون 

ــم.70 ــة قضيته ــان بعدال ــن بإمي ــق لك ــم بقل مصيره

ــة  ــي املنطق ــاه ف ــة املي ــل أزم ــط: ح ــو الغي أب
حلمايــة  موحــدا  جهــدا  يتطلــب  العربيــة 

املشــروعة احلقــوق 

قــال األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو 
ــة،  ــاه فــي املنطقــة العربي الغيــط، إن حــل أزمــة املي
جهــدا  يتطلــب  اجلغرافيــة،  خلصوصيتهــا  نظــرا 
ــروعة  ــة املش ــوق العربي ــة احلق ــدا حلماي ــا موح عربي

ــدود. ــرة للح ــاه العاب ــن املي م

ــو الغيــط فــي كلمتــه أمــام الــدورة الـــ)13(  وجــدد أب
ــي للميــاه والتــي انطلقــت،  ــوزاري العرب للمجلــس ال
اليــوم اخلميــس، مبقــر اجلامعــة العربيــة، موقــف 
دوليــة ملزمــة  اتفاقــات  اجلامعــة بضــرورة وضــع 
وفــق  املشــتركة  امليــاه  اســتغال  حــول  وعادلــة 
مســارات تفاوضيــة جتعــل مــن املــاء وســيلة للتعــاون 

والتنميــة املشــتركة، ال ســاحا للســيطرة.

ــي فــي املنطقــة  ــى أن مؤشــرات الوضــع املائ ــه إل ونب
ــد  ــاج ملزي ــة وال حتت ــة وأرقامهــا واضح ــة مقلق العربي
ــدة  ــداف أجن ــق أه ــى أن حتقي ــا إل ــان، الفت ــن التبي م
مضاعفــة  يتطلــب   ،2030 املســتدامة  التنميــة 
االنفــاق علــى املشــاريع املائيــة، وهــو أمــر ليــس 

70  جريدة األيام
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بالهــن خاصــة فــي ظــل الظــروف املاليــة الضاغطــة 
ــة. ــدول العربي ــن ال ــر م ــا كثي ــي تواجهه الت

وحــذر مــن خطــورة التغيــر املناخــي وتداعياتــه علــى 
موضــوع امليــاه فــي املنطقــة العربيــة، مؤكــًدا ضــرورة 
تتيحهــا  التــي  والوســائل  الفــرص  اســتغال كل 
ــدد  ــي متع ــل الدول ــي والعم ــاون اإلقليم ــات التع آلي
ــي  ــدد األمــن املائ ــي ته ــار الت ــرح األخط ــراف لش األط

ــي. العرب

وزيــر الدولــة القطــري يدعــو إلــى ضــرورة اتخــاذ 
إجــراءات وسياســات عربيــة

ــة  ــؤون الطاق ــري لش ــة القط ــر الدول ــا وزي ــدوره، دع ب
ــدورة الســابقة للمجلــس  ســعد الكعبــي، رئيــس ال
الــوزاري العربــي للميــاه، إلــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات 
وسياســات عربيــة تضمــن اســتقرارا علــى مســتوى 
األمــن املائــي والغذائــي وأمــن الطاقــة فــي املســتقبل.

ــاع  ــر اجتم ــي أن يثم ــه ف ــن أمل ــي ع ــرب الكعب وأع
قــراراٍت  عــن  للميــاه  العربــي  الــوزاري  اجمللــس 
ــاً  ــاون، خصوص ــتوى التع ــن مس ــع م ــاٍت ترف وتوصي
أن الوطــن العربــي ميــر بضائقــٍة صحيــٍة واقتصاديــٍة، 
جــراء جائحــة »كوفيــد-19«، التــي زعزعــت االســتقرار 
ــي  ــات الت ــن التحدي ــد م ــا العدي ــج عنه ــي، ونت العامل
تتطلــب منــا مضاعفــة اجلهــود ملعاجلتهــا وحــل 

ــا. ــة عنه ــاكل الناجم املش

ونّبــه الوزيــر القطــري إلــى أهميــة التنســيق مــع 
مراكــز الدراســات واملنظمــات املعنيــة بشــؤون امليــاه 
عربيــا ودوليــا، مــا يصــب فــي حتقيــق أهــداف اخلطــة 
العربــي  املائــي  لأمــن  اإلســتراتيجية  التنفيذيــة 
كافــة  وتعزيــز  دعــم  إلــى  إضافــة   ،)2030–2010(
املبــادرات، التــي تثــري بدورهــا اخلبــرات الفنيــة للكوادر 
ــدة،  ــع األصع ــى جمي ــاه عل ــال املي ــي مج ــة ف العامل
لبلــوغ أهــداف التنميــة الشــاملة واملســتدامة لعــام 

71.2030

ــرائيل  ــة اس ــتطيع معاقب ــن ال يس ــتية: م اش
ــطن ــاعدة فلس ــى مس ــد األدن ــتطيع باحل يس

ــي  ــة ف ــات اخلارجي ــاع والعالق ــة الدف ــه جلن ــالل لقائ خ
ــي ــان النرويج البرمل

  التقــى رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم اخلميس، 
البرملــان  فــي  اخلارجيــة  والعالقــات  الدفــاع  جلنــة 
النرويجــي برئاســة اينــا اريكســون ســوريدي، فــي 

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــلو. ــي أوس ــي ف ــان النرويج ــى البرمل مبن

وقــال رئيــس الــوزراء: »مــن ال يســتطيع معاقبــة 
اســرائيل يســتطيع باحلــد األدنى مســاعدة فلســطني«، 
مشــيرًا إلــى أن مســاعدة فلســطني تتمثــل »باالعتراف 
ــدود الـــ1967  ــى ح ــة عل ــيد الدول ــن جتس ــا م ومتكينه

ــني”. ــودة لالجئ ــق الع ــة، وح ــدس عاصم ــع الق م

ودعــا اشــتية البرملــان النرويجــي إلــى الدفــع مــن أجــل 
ــض  ــف الراف ــة للموق ــالل كترجم ــة االحت ــع تكلف رف
لالحتــالل واالســتيطان، عبــر إجــراءات ال تقتصــر علــى 
ــل مقاطعتهــا، وتنبيــه  وســم منتجــات االســتيطان ب
املســتوطنني مــن حملــة اجلــوازات األوروبيــة علــى 
ــرعية. ــر الش ــة وغي ــر القانوني ــتوطنات غي ــادرة املس مغ

وأضــاف: »علــى العالــم التحــرك مــن أجــل حمايــة حــل 
الدولتــني الــذي تعمــل اســرائيل علــى تدميــره بشــكل 
ــارع  ــتيطاني املتس ــع االس ــالل التوس ــن خ ــج، م ممنه
القــدس،  والقتــل وحصــار غــزة وعــزل  واالعتقــال 

ــراءات”. ــن اإلج ــا م وغيره

وأطلــع رئيــس الــوزراء البرملانيــني علــى جهــود اإلصــالح 
مــن أجــل حتســني أداء املؤسســات وتعزيــز احلريــات 

ــي. ــالح القضائ ــل اإلص ــن أج ــع م والدف

للشــعب  النرويــج  دعــم  اســتمرار  شــكر  كمــا 
واملالــي. السياســي  املســتويني  علــى  الفلســطيني، 

ــزام  ــرائيل لاللت ــى إس ــط عل ــى الضغ ــتية إل ــا اش ودع
ــات  ــد االنتخاب ــح عق ــي تتي ــة الت ــات املوقع باالتفاقي
الفلســطينية مبــا يشــمل القــدس، وهــي ضــرورة 

وطنيــة حلمايــة القضيــة الفلســطينية.

مــن جانبهــم، أكــد أعضــاء البرملــان علــى دعــم النرويج 
املتواصــل حلقوق الشــعب الفلســطيني.72

توتــر فــي ســجن عســقالن احتجاجــا علــى استشــهاد 
األســير العمــور

 قــال نــادي األســير إن حالــة مــن التوتــر الشــديد تســود 
ســجن »عســقالن« حيــث أقــدم األســرى علــى إحــراق 
أحــد مرافــق الســجن احتجاجــا علــى استشــهاد 

األســير ســامي العمــور.

وأوضــح النــادي فــي بيــان لــه، اليــوم اخلميــس، أن إدارة 
ــن  ــير أمي ــت األس ــرائيلي، نقل ــالل اإلس ــجون االحت س

ــرادي.73 ــزل االنف ــرباتي للع الش

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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هيئــة األســرى توثــق شــهادات اعتقــال لشــبان تعرضوا 
للضــرب والتنكيــل أثنــاء اعتقالهم

وثقــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن شــهادات 
ــاء  ــل أثن ــرب والتنكي ــوا للض ــبان تعرض ــال لش اعتق

اعتقالهــم. عمليــة 

ــن  ــس، أن م ــوم اخلمي ــان الي ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ــة  ــن مدين ــا( م ــامن )18 عام ــى غ ــير موس ــم األس بينه
الســاعة  اعتقالــه  تعــرض حلظــة  والــذي  اخلليــل 
ــل  ــن قب ــرح م ــرب املب ــرا للض ــف عص ــة والنص الرابع
جنــود االحتــالل االســرائيلي باأليــدي واالرجــل وأعقــاب 
البنــادق، ثــم عصبــوا عينيــه بقطعــة قمــاش ومت 
تقييــده بقيــود بالســتيكية محكمــة ليقتــادوه بعدهــا 
ــاك . ــع هن ــث يقب ــون« حي ــق »عتصي ــز حتقي ــى مرك إل

ــد عــادل منــر )28  إلــى ذلــك جــرى اعتقــال األســير مؤي
ــد  ــة بع ــاعة الثاني ــا الس ــم قلندي ــن مخي ــا( م عام
االحتــالل  قــوات  قامــت  بعدمــا  الليــل   منتصــف 
مبداهمــة منزلــه وتفتيشــه والعبــث مبحتوياتــه، وضربه 
علــى رأســه ومختلــف أنحــاء جســمه ثــم نُقــل إلــى 
معســكر »بيــت إيــل«، ليقتــادوه بعــد ذلــك الــى مركــز 

ــون«. ــق »عتصي حتقي

وأشــارت الهيئــة إلــى أن األســير منــر تعــرض لالعتقــال 
االحتــالل  ســجون  فــي  وقضــى  عديــدة  مــرات 

شــهرا.  71 اإلســرائيلية 

وتأتــي هــذه االعتــداءات للتأكيــد علــى سياســة 
االحتــالل االجراميــة املمنهجــة بالتصعيــد بحــق ابنــاء 
شــعبنا الفلســطيني،  فــي خــرق فاضــح لكافــة 
ــانية .74 ــة واإلنس ــة احلقوقي ــدات والدولي ــق واملعاه املواثي

رفــض منــح »جائــزة إســرائيل« ألكادميــي بســبب 
لالحتــالل املناهــض  نشــاطه 

ــرة التعليــم اإلســرائيلية ييفعــات شاشــا  رفضــت وزي
بيطــون، منــح »جائــزة إســرائيل« فــي مجــال الرياضيات 
وأبحــاث علوم احلاســوب للبروفيســور عوديــد غولدرايخ، 

بســبب نشــاطه املناهــض لالحتــالل اإلســرائيلي.

وادعــت شاشــا بيطــون فــي تصريحــات صحفيــة 
ــازات  ــى إجن ــرائيل عل ــزة إس ــح جائ ــا من ــه »ال ميكنه إن
إلــى  يدعــو  ملــن  رائعــة،  أكادمييــة، مهمــا كانــت 

إســرائيلية”. أكادمييــة  مؤسســة  مقاطعــة 

ــرة اإلســرائيلية، البروفيســور غولدرايــخ  واتهمــت الوزي
بالتوقيــع علــى عريضــة تدعــو إلــى مقاطعــة جامعــة 

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أريئيــل، ومؤسســات أكادمييــة إســرائيلية.

ــلفها،  ــة س ــا سياس ــون بقراره ــا بيط ــل شاش وتواص
يــوآف غاالنــت، الــذي رفــض توصيــة مبنــح اجلائــزة 
ــخ  ــع غولدراي ــاب توقي ــي أعق ــرائيلي ف ــي اإلس لألكادمي
ــة  ــى مقاطع ــي إل ــاد األوروب ــو االحت ــة تدع ــى عريض عل
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــل« ف ــتوطنة »أريئي ــة مس جامع

ــة. احملتل

وفــي نيســان/ أبريــل املنصــرم، صادقــت احملكمــة العليــا 
علــى طلــب غاالنــت، بالســماح لــه رفــض منــح 
ــخ، وذلــك فــي أعقــاب توقيعــه علــى  ــزة لغولدراي اجلائ

ــة. العريض

فــي مجــال  اجلائــزة  ملنــح  احلــكام  جلنــة  وكانــت 
ــورة  ــت، بص ــد التمس ــوب ق ــم احلاس ــات وعل الرياضي
غيــر مألوفــة، إلــى احملكمــة العليــا ضــد غاالنــت، 
بســبب رفضــه قبــول قــرار منــح اجلائــزة إلــى غولدرايخ 

75.BDS ــة ــد حرك ــه يؤي ــاء أن بادع

أســيران مــن جنــن يدخــان عامهمــا الـــ81 في 
سر أل ا

دخــل أســيران مــن بلدتــي كفــر دان وكفــر راعــي 
مبحافظــة جنــني، اليــوم اخلميــس، عامهمــا الـــ18 فــي 

ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

وذكــر مديــر نــادي األســير منتصــر ســمور لـ«وفــا«، أن 
األســير ســائد صــالح مــن بلــدة كفــر دان دخــل عامــه 
الـــ18 فــي األســر وهــو محكوم بالســجن ملــدة 27 عاما، 
ــت  ــة، وتوفي ــف املهرب ــق النط ــن طري ــني ع ورزق بطفل
ــن  ــالل م ــه االحت ــنوات، وحرم ــل س ــه قب ــه وابنت والدت

ــا. وداعهم

وأوضــح أن األســير عــالم ملحــم مــن بلــدة كفــر راعــي 
دخــل عامــه الـــ18 فــي األســر، وهــو محكوم بالســجن 

ملــدة 21 عامــا.76

اجلمعة  2021/11/19 

بلديــة االحتــال تطلــب الضــوء األخضــر لهدم 
عشــرات املنــازل في ســلوان

ــة  ــن احملكم ــدس م ــي الق ــالل ف ــة االحت ــت بلدي طلب
ــدم  ــر له ــوء األخض ــس، الض ــرائيلية، أم ــة اإلس املركزي
عشــرات املنــازل فــي حيــي وادي ياصــول والبشــير فــي 

ــة. ــة املقدس ــلوان باملدين ــدة س بل

75  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

76  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ولــم تصــدر احملكمــة علــى الفــور قرارهــا بشــأن 
االلتمــاس الــذي قدمــه الســكان بتمديــد أوامــر الهــدم 
لتمكــني الســكان مــن تنظيــم احليــني مبــا يبعــد شــبح 

الهــدم.

ــزالً  ــاب 58 من ــه أصح ــذي قدم ــاس ال ــدمي االلتم ومت تق
ــول. ــي وادي ياص ــي ح ف

العائــالت،  محامــي  قعــوار،  زيــاد  احملامــي  وقــال 
للصحافيــني أمــام احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية فــي 
ــتئناف مت  ــي اس ــا ف ــوم كن ــن: »الي ــالح الدي ــارع ص ش
تقدميــه علــى قــرار محكمــة الشــؤون احملليــة، مبعنــى 
ــد حلــي وادي  ــة، برفــض قــرارات التمدي محكمــة البلدي
ياصــول وحــي بشــير، نحــن نتكلــم عــن حــي يشــمل 
ــه وحــدات ســكنية عــدة  ــاء فــي كل واحــد من 100 بن

ــكان”. ــات الس ــكنها مئ يس

ــد  ــرار التمدي ــض ق ــد رف ــو ض ــتئناف ه ــاف: »االس وأض
وقــد طلبنــا مــن احملكمــة املركزيــة أن متــدد أوامــر الهدم 
الصــادرة بحــق البنــاء فــي حيــي وادي ياصــول وبشــير 
ــن  ــاء م ــم األحي ــكان بتنظي ــماح للس ــل الس ــن أج م
ــكنية  ــة س ــى منطق ــة إل ــراء مفتوح ــة خض منطق
ــام  ــق بالع ــة تلي ــكن بطريق ــن الس ــوا م ــى يتمكن حت

.”2021

واســتدرك »لألســف، جــاءت بلديــة القــدس وادعــت أن 
ــون بأيديهــم  ــات الســكان فــي احليــني أخــذوا القان مئ
ــد  ــم التمدي ــق له ــص وال يح ــاء دون ترخي ــوا بالبن وقام
ــدم  ــوا أن اله ــوري وادع ــكل ف ــي بش ــدم احل ــوا ه وطلب
لــن يتــم دفعــة واحــدة وإمنــا علــى مراحــل مبعنــى أنــه 

ــازل”. فــي كل أســبوع ســيجري هــدم عــدة من

ــام 2004  ــذ الع ــه »من ــى أن ــوار إل ــي قع ــار احملام وأش
وحتــى اللحظــة، مبعنــى أكثــر مــن 15 عامــا، لــم يتــرك 
ســكان احلــي وســيلة أو ثغــرة قانونيــة إال حاولــوا مــن 
خاللهــا، وتوجهــوا إلــى كل املهندســني وكانــت هنــاك 
اتفاقيــات وتعهــدات مــن جلــان التنظيــم علــى ترخيــص 
ــان  ــت جل ــف تراجع ــن لألس ــرة، لك ــن م ــر م ــي أكث احل

التنظيــم املــرة تلــو األخــرى عــن تعهداتهــا”.

وقــال: »نحــن نتحــدث عــن منطقــة حساســة وهنــاك 
ــة  ــمى غاب ــا تس ــة م ــعة غاب ــتيطانية لتوس ــة اس ني
الســالم، رغــم أن ال عالقــة لهــا علــى اإلطــالق بالســالم، 
وإمنــا الســيطرة علــى األراضــي وهــدم البيــوت وحتويــل 

احلــي العربــي إلــى منطقــة اســتيطانية”.

وكان عشــرات الســكان نظمــوا وقفــة احتجاجيــة 
قبالــة مبنــى احملكمــة احتجاجــاً علــى قــرارات الهــدم 

ــداً بقــرارات الهــدم ورفضــاً  ــات تندي حيــث رفعــوا الفت
لهــا.77

“الشــؤون املدنيــة«: اليــوم ســيتم تســليم 
جثمــان الشــهيدة إســراء خزمييــة

ــان  ــي بي ــة ف ــؤون املدني ــة للش ــة العام ــت الهيئ  أعلن
لهــا صبــاح اليــوم اجلمعــة، انــه ســيتم تســليم 
جثمــان الشــهيدة إســراء خزمييــة مــن بلــدة قباطيــة 
ــطيني  ــي الفلس ــاط املدن ــى االرتب ــني، إل ــة جن مبحافظ
ــز  ــى حاج ــراً عل ــة عص ــاعة الرابع ــة الس ــوم اجلمع الي

ــرائيلي. ــكري اإلس ــالم العس س

وكانــت خزمييــة استشــهدت برصــاص قــوات االحتــالل 
قــرب بــاب السلســلة فــي مدينــة القــدس احملتلــة، فــي 
ــت،  ــة أوالد وبن ــا ثالث ــة ولديه ــي متزوج 30-9-2021، وه

أكبرهــم عمــره 10 أعــوام وأصغرهــم عامــان.

هــذا وقــال فــادي خزمييــة شــقيق الشــهيدة لـــ«وفــا«، 
إنــه ســيتم تشــييع جثمانهــا مبســيرة وموكب رســمي 
ــي  ــر ف ــالة الظه ــد ص ــبت بع ــد الس ــوم غ ــعبي ي وش

بلــدة قباطيــة جنــوب جنــني.78

السبت 2021/11/20 

إصابــات بالرصــاص في قمــع مســيرات اجلمعة 
ــي  ــات ف ــارات مركب ــون إط ــتوطنون يعطب مس

القــدس

ــة  ــاص وخمس ــني بالرص ــتة مواطن ــس، س ــب، أم أصي
باالختنــاق؛  والعشــرات  وحــروق،  ورضــوض  بجــروح 
جــراء قمــع قــوات االحتــالل املســيرات الشــعبية 
ــالل  ــاً لالحت ــدة رفض ــع ع ــي مواق ــت ف ــي انطلق الت
واالســتيطان وســرقة األرض الفلســطينية، وخــالل 
مواجهــات فــي مدينــة اخلليــل، فــي الوقــت الــذي أقــدم 
ــة،  ــارات 13 مركب ــاب إط ــى إعط ــتوطنون عل ــه مس في
بينهــا مركبتــان دبلوماســيتان فــي حــي الشــيخ جــراح 

ــة. ــدس احملتل بالق

ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب شــاب 
ــيرة  ــع مس ــالل قم ــاق خ ــرات باالختن ــروح والعش بج
ــتيطان. ــالل واالس ــة لالحت ــبوعية املناهض ــدة األس البل

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
ــأن املســيرة انطلقــت بعــد صــالة اجلمعــة  شــتيوي، ب
ــتيطان  ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــس هيئ ــاركة رئي مبش

77  جريدة األيام

78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــدة. ــاء البل ــن أبن ــات م ــاف، واملئ ــد عس ولي

وهاجــم جنــود االحتــالل املشــاركني فــي املســيرة بوابــل 
مــن قنابــل الغــاز والرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، 
ــروق  ــر بح ــده وآخ ــي ي ــار ف ــاب بعي ــة ش ــا أدى إلصاب م
ــى أن  ــاً إل ــة، الفت ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح والعش

جميــع اإلصابــات عوجلــت ميدانيــاً.

ــيرة،  ــع املس ــب قم ــة عق ــات عنيف ــت مواجه واندلع
ــارة  ــالل باحلج ــوات االحت ــبان لق ــا الش ــدى خالله تص
وإشــعال اإلطــارات املطاطيــة، وأفشــلوا كمينــاً نصبــه 
ــجيل  ــة دون تس ــواتر ترابي ــف س ــالل خل ــود االحت جن

ــاالت. اعتق

وفــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس، أصيــب ثالثــة مواطنني 
بالرصــاص والعشــرات باالختنــاق خــالل قمــع االحتــالل 

مســيرة رافضــة لالســتيطان.

وقالــت مصــادر محليــة: إن مئــات املواطنــني أدوا صــالة 
اجلمعــة فــي محيــط جبــل صبيــح، قبــل أن ينطلقــوا 
ــيطر  ــي يس ــه الت ــاه قمت ــعبية باجت ــيرة ش ــي مس ف
ــة  ــهر، خدم ــبعة أش ــو س ــذ نح ــالل من ــا االحت عليه

ــتيطاني. ــع االس للتوس

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل ســارعت إلــى مهاجمــة 
املشــاركني فــي املســيرة بوابــل مــن الرصــاص وقنابــل 
الغــاز، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة تواصلــت 
ســاعات عــدة وأصيــب خاللهــا العشــرات بجــروح 

ــاق ورضــوض. وحــاالت اختن

وأفــاد أحمــد جبريــل مديــر مركــز اإلســعاف والطــوارئ 
فــي الهــالل األحمــر بنابلــس بإصابــة 3 مواطنــني 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، و24 آخريــن 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، و4 بجــروح ورضوض 
إثــر وقوعهــم علــى األرض، خــالل مواجهــات علــى جبــل 

ــا. صبيــح فــي بيت

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيب العشــرات 
ــبوعية  ــة األس ــيرة القري ــع مس ــراء قم ــاق ج باالختن

ــى أراضيهــا. ــؤرة اســتيطانية عل الرافضــة إلقامــة ب

ــب  ــت عق ــيرة انطلق ــة: إن املس ــادر محلي ــت مص وقال
ــر فــي بيــت  صــالة اجلمعــة مــن أمــام املســجد الكبي
ــود  ــا جن ــل أن يهاجمه ــؤرة قب ــع الب ــاه موق ــن، باجت دج
االحتــالل بوابــل مــن قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، مــا 
ــدالع مواجهــات أصيــب خاللهــا العشــرات  ــى ان أدى إل

ــاق. بحــاالت اختن

بجــروح  مواطنــان  أصيــب  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 

ــاق خــالل مواجهــات فــي منطقــة  والعشــرات باالختن
ــل. ــة اخللي ــط مدين ــة وس ــاب الزاوي ب

اندلعــت  املواجهــات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
عقــب صــالة اجلمعــة وأطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل 
ــل الصــوت  ــي املغلــف باملطــاط، وقناب الرصــاص املعدن
ــالت التجاريــة،  ــبان واحمل ــوب الش ــاز بكثافــة ص والغ
ــرات  ــاص، والعش ــني بالرص ــة مواطن ــى إصاب ــا أدى إل م

ــاق. باالختن

أعطــب  االســتيطانية،  االعتــداءات  وعلــى صعيــد 
مســتوطنون إطــارات عــدد مــن مركبــات املواطنــني فــي 

ــة. ــدس احملتل ــراح بالق ــيخ ج ــي الش ح

وقــال الناشــط بالشــيخ جــراح، صالــح ذيــاب: إن عــدداً 
مــن املســتوطنني اقتحمــوا احلــي الغربــي مــن الشــيخ 
ــان  ــوا إطــارات 13 مركبــة، بينهــا مركبت جــراح، وأعطب

دبلوماســيتان.

ــالت:  ــود لعائ ــات تع ــة املركب ــاب: أن ملكي ــح ذي وأوض
شــريتح، والبشــيتي، والغــزاوي، وناصــر الديــن، ومركبــة 

لشــخص يعيــش خــارج احلــي.

وأشــار إلــى أن اعتــداءات املســتوطنني فــي حي الشــيخ 
ــة  جــراح تصاعــدت فــي الفتــرة األخيــرة، وســط حماي

مــن شــرطة االحتــالل.

ــرات  ــدك: إن كامي ــرمي إدكي ــي ك ــال املقدس ــدوره، ق ب
املراقبــة وثقــت إقــدام ثالثــة مســتوطنني علــى إعطــاب 
ــرطة  ــداً أن ش ــادة، مؤك ــأدوات ح ــي ب ــي احل ــات ف مركب
املســتوطنني  هــؤالء  اعتقــال  بإمكانهــا  االحتــالل 

بسهولة إال أنها لن تفعل أي شيء79. 

اجلمعة

11/1121/21

“احلركــة العامليــة«: استشــهاد 77 طفــا فــي 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة منــذ بدايــة 

ــاري ــام اجل الع

تشــريد 100 طفــل فــي أقــل مــن عــام.. وأربعــة أطفــال 
مــا زالــوا رهــن االعتقــال اإلداري

األطفــال-  عــن  للدفــاع  العامليــة  احلركــة   وثقــت 
ــران  ــطينيا بني ــال فلس ــهاد 77 طف ــطني، استش فلس
قــوات االحتــالل منــذ بدايــة العــام اجلــاري وحتــى اليــوم، 
61 منهــم فــي قطــاع غــزة، و16 فــي الضفــة الغربيــة 

79  جريدة األيام
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ــرقية. ــدس الش ــا الق ــا فيه مب

وأوضحــت احلركــة فــي بيــان صــدر عنهــا ملناســبة يــوم 
الطفــل العاملــي، مســاء اليــوم الســبت، أنــه منــذ عــام 
2000 وحتــى اليــوم قتلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 

نحــو 2200 طفــل فلســطيني.

ــي األطفــال الفلســطينيون مــن انتهــاك صــارخ  ويعان
ــاب  ــل غي ــي ظ ــك ف ــا، وذل ــة قانوني ــم املكفول حلقوقه
واضــح آلليــات املســاءلة واحملاســبة الدوليــة لســلطات 
ــة بحــق  ــى ممارســاتها اليومي االحتــالل اإلســرائيلي عل

ــه. الشــعب الفلســطيني بكافــة فئات

ويعتبــر الطفــل الفلســطيني هدفــا رئيســا ملمارســات 
االحتــالل اليوميــة من خــالل عمليــات القتــل واالعتقال 
والتعذيــب واقتحــام املنــازل واملرافــق التعليميــة، رغــم 
كونــه مــن الفئــات احملميــة مبوجــب القوانــني واألعــراف 

الدولية.

ــوة  ــى الق ــأ إل ــالل تلج ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
املميتــة املتعمــدة فــي ظــروف ال يبررهــا القانــون 
ــي، وأن االســتخدام املفــرط للقــوة هــو القاعــدة  الدول
مــن  املمنهــج  اإلفــالت  حالــة  عندهــا، مســتغلة 

العقــاب وعــدم املســاءلة.

وأوضحــت أنــه مبوجــب القانــون الدولــي، ال ميكــن تبريــر 
القــوة املميتــة املتعمــدة إال فــي الظــروف التــي يوجــد 
فيهــا تهديــد مباشــر للحيــاة أو إصابــة خطيــرة، ومــع 
ذلــك فــإن التحقيقــات واألدلــة التــي جمعتهــا احلركــة 
العامليــة للدفــاع عــن األطفــال، تشــير بانتظــام إلــى أن 
قــوات االحتــالل تســتخدم القــوة املميتــة ضــد األطفال 
ــل  ــى القت ــى إل ــد ترق ــروف ق ــي ظ ــطينيني ف الفلس

خــارج نطــاق القضــاء أو القتــل العمــد.

أربعة أطفال ما زالوا رهن االعتقال اإلداري

ــذ تشــرين األول عــام  ــت احلركــة فــي بيانهــا، »من وقال
ــة  ــت احلرك ــام 2021، وثق ــرين األول ع ــى تش 2015 وحت
العامليــة للدفــاع عــن األطفــال- فلســطني احتجــاز 41 
طفــال فلســطينيا فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
مبوجــب أوامــر االعتقــال اإلداري، منهــم أربعــة أطفــال 

ــوا رهــن االعتقــال اإلداري”. مــا زال

وأوضحــت أن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة فــي 
العالــم التــي تقــوم باعتقــال األطفــال ومحاكمتهــم 
بشــكل منهجــي فــي احملاكــم العســكرية التــي 
تفتقــر للمحاكمــة العادلــة األساســية، فهــي تعتقــل 
ــام  ــطيني أم ــل فلس ــني 500 و700 طف ــا ب ــم م وحتاك

ــام. ــكرية كل ع ــم العس احملاك

274 انتهاكا بحق التعليم

ــال 274  ــن األطف ــاع ع ــة للدف ــة العاملي ــت احلرك ووثق
انتهــاكا إســرائيليا بحــق قطــاع التعليم الفلســطيني 
ــرين  ــهر تش ــى ش ــرين أول 2019 وحت ــهر تش ــذ ش من
ــة  ــق املصنف ــي املناط ــا ف ــزت معظمه أول 2021، ترك
»ج« )204 انتهــاكات(، تنوعــت مــا بــني: احتجــاز طلبــة 
ومعلمــني وإعاقتهــم، وإطــالق قنابــل غــاز صــوب 
ــي  ــدم جزئ ــدارس، وه ــام م ــدارس، واقتح ــة وامل الطلب
ملــدارس، وإخطــارات بهــدم مــدارس، وغيرهــا مــن 

االنتهــاكات.

تشريد 100 طفل في أقل من عام

كمــا وثقــت احلركــة العامليــة هــدم 27 منــزال علــى يــد 
ــة  ــالل اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربي ســلطات االحت
ــني  ــا ب ــرة م ــي الفت ــرقية، ف ــدس الش ــا الق ــا فيه مب
2021/1/1 وحتــى 2021/11/20، تاركــة 100 طفــل )41 

ــأوى. ــرا( دون م ــى و59 ذك أنث

وهــدم املنــازل وســيلة عقــاب جماعــي ينتهجهــا 
االحتــالل بحــق الفلســطينيني، وفــي إطــار هــذه 
ــت  ــازل وأبق ــات املن ــرائيل مئ ــت إس ــة هدم السياس
بذلــك آالف األشــخاص بــال مــأوى، فــي انتهــاك صــارخ 

لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني.

ــي  ــرارا ف ــدرت ق ــالل أص ــلطات االحت ــى أن س ــار إل يش
التاســع عشــر مــن شــهر تشــرين أول املاضــي بتصنيف 
6 مؤسســات حقوقيــة فلســطينية كـ«منظمــات 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة العاملي ــا احلرك ــن بينه ــة« م إرهابي

ــطني. ــال- فلس األطف

العامليــة:  للحركــة  باإلضافــة  هــي،  واملؤسســات 
ــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان، واحلــق،  الضمي
الزراعــي، واحتــاد جلــان املــرأة  واحتــاد جلــان العمــل 
واإلمنــاء. للبحــوث  بيســان  ومركــز  الفلســطينية، 

ويأتــي هــذا القــرار اســتمرارا حلمــالت تقودهــا منظمات 
ومؤسســات إســرائيلية متطرفــة بالتنســيق مــع 
احلكومــة اإلســرائيلية ضــد املؤسســات الفلســطينية 
التــي تســلط الضــوء علــى انتهــاكات االحتــالل بحــق 
ــرعية  ــزع الش ــويهها ون ــطيني، لتش ــان الفلس اإلنس

ــا. ــع متويله ــف مناب ــا وجتفي عنه

وتعمــل احلركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال بشــكل 
ــاكات  ــى االنته ــوء عل ــليط الض ــى تس ــي عل أساس
اإلســرائيلية باســتخدام كل اآلليــات الدوليــة مــن 
ــن  ــي ميك ــذ قانون ــرائيلية، وأي منف ــم اإلس ــة اجلرائ إدان
أن يســلط الضــوء علــى االنتهــاكات االســرائيلية 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

812

 المجلد التاسع والعشرين

ــه.80 ــة ل ــتتوجه احلرك س

الليلــة ســيتم تســليم  املدنيــة:  الشــؤون 
ــلطان ــو س ــد أب ــل أمج ــهيد الطف ــان الش جثم

أعلــن املتحــدث الرســمي باســم الهيئــة العامــة 
للشــؤون املدنيــة عمــاد قراقــرة، مســاء اليــوم الســبت، 
أنــه وبعــد متابعــة حثيثــة ومســتمرة بذلتهــا الهيئــة، 
ســيتم تســليم جثمــان الشــهيد الطفــل أمجــد 
أبــو ســلطان )14 عامــا( مــن بيــت حلــم إلــى االرتبــاط 
املدنــي الفلســطيني هــذه الليلــة الســاعة التاســعة 
ــة. ــرب املدين ــة غ ــر اجلبع ــى معب ــاء، عل ــف مس والنص

وكانــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أجلــت تســليم 
ــذي كان  ــلطان وال ــو س ــل أب ــهيد الطف ــان الش جثم
مقــررا مســاء أمــس اجلمعــة، بعــد أن كانــت أحضــرت 
ــف  ــد الكش ــني بع ــة وتب ــز اجلبع ــى حاج ــا إل جثمان

ــلطان. ــو س ــهيد أب ــس الش ــه لي ــه أن علي

ــالل  ــاص االحت ــلطان برص ــو س ــل أب ــهد الطف واستش
ــه  ــر عون ــة بي ــي مبنطق ــرين األول املاض ــخ 15 تش بتاري

ــة بيــت جــاال، غــرب بيــت حلــم.81 فــي مدين

الطعــام  أســرى »عوفــر« يرجعــون وجبــات 
ــم ــجن بحقه ــراءات إدارة الس ــا إلج ــوم رفض الي

 أرجــع أســرى ســجن »عوفــر«، اليــوم الســبت، وجبــات 
ــة  ــجن التنكيلي ــراءات إدارة الس ــا إلج ــام، رفض الطع
املســتمرة بحقهــم، وفــرض مزيــد مــن سياســات 

ــق. التضيي

ــغ  ــه، إن األســرى البال ــان ل ــادي األســير، فــي بي ــال ن وق
ســينفذون  أطفــال،  بينهــم  أســير   900 عددهــم 
ــى  ــتمر حت ــوم وسيس ــن الي ــدءا م ــا ب ــا نضالي برنامج

حتقيــق مطالبهــم.82

األســير نائــل البرغوثــي يدخــل عامه الـــ24 في 
ــجون االحتال س

ــوم، املوافــق 20 مــن  ــي، الي ــل البرغوث دخــل األســير نائ
تشــرين الثاني/نوفمبــر اجلــاري، عامــه الـ42 في ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، وهــي أطــول مــدة اعتقــال فــي 
ــه  ــكّل جتربت ــيرة، لُتش ــة األس ــة الوطني ــخ احلرك تاري
االعتقاليــة مبــا فيهــا مــن تفاصيــل ومحطــات شــاهًدا 
ــا علــى جرميــة االحتــالل املســتمرة بحــقّ األســرى. تاريخًي

80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــير البرغوث ــان، »إن األس ــي بي ــير، ف ــادي األس ــال ن وق
البالــغ مــن العمــر )64 عامــاً( مــن بلــدة كوبــر فــي رام 
اهلل، واجــه االعتقــال منــذ عــام 1978، قضــى منهــا 34 
عامــا بشــكل متواصــل، وأطلــق ســراحه فــي صفقــة 
تبــادل األســرى عــام 2011، إال أّن االحتــالل أعــاد اعتقالــه 
ــت  ــام 2014، طال ــعة ع ــاالت واس ــة اعتق ــن حمل ضم
ــوم  ــى الي ــة، وتبق ــي الصفق ــن ف ــن احملرري ــرات م العش

منهــم رهــن االعتقــال 49 أســيرا«.

فــي  البرغوثــي  وُعقــدت مؤخــرا جلســة لألســير 
محكمــة االحتــالل العليــا للنظــر فــي التمــاس قدمــه 
محاميــه قبــل ثــالث ســنوات ضــد قــرار إعــادة حكمــه 
الســابق، ولــم يصــدر القــرار حّتــى اليــوم، علًمــا أّن أّي 
قــرار قــد يصــدر بشــأن قضيتــه، سُيشــكّل منعطًفــا 
ــة األســرى املعــاد اعتقالهــم. ــر قضي ــى مصي ــا عل هاًم

ــالل  ــي خ ــه البرغوث ــير، واج ــادي األس ــان ن ــب بي وحس
ــاف  ــه تُض ــي حيات ــة ف ــة صعب ــاري محط ــام اجل الع
إلــى العشــرات مــن احملطــات الســابقة، وذلــك بفقــدان 
ــف(،  ــو عاص ــي )أب ــر البرغوث ــه عم ــق درب ــقيقه ورفي ش
حيــث حرمــه االحتــالل مجــددًا مــن وداع أحــد أحبائــه، 
كمــا وفقــد ســابًقا والديــه وحرمــه كذلــك مــن 

ــا. وداعهم

العاجــل  بالتدخــل  كمــا طالبــت زوجتــه مجــددًا 
ــل  ــن أج ــائل م ــة الوس ــط بكاف ــه والضغ ــراج عن لإلف
ــم. ــاد اعتقاله ــرى املُع ــن األس ــه م ــه ورفاق ــل حريت ني

ومــن أبــرز رســائل األســير نائــل البرغوثــي التــي وجهها 
ــرّ  ــم ح ــاك عال ــو أّن هن ــي »ل ــام املاض ــه الع ــن زنزانت م

كمــا يدعــون، ملــا بقيــت فــي األســر حتــى اليــوم«.

يذكــر أنــه فــي أواخــر عــام 2018 قتلــت قــوات االحتــالل 
ــو  ــم وه ــت عاص ــي، واعتقل ــح البرغوث ــه صال ــن أخي اب
ــر  ــا عم ــت والدهم ــح، واعتقل ــهيد صال ــقيق الش ش
ــه،  ــراد عائلت ــي، وأف ــهير البرغوث ــه س ــي وزوجت البرغوث
وهدمــت منزلــني للعائلــة، عــدا عــن عمليــات التنكيــل 
التــي تعرضــت لــه العائلــة وال تــزال، علمــاً أن غالبيــة 
عائلتــه تعرضــت لالعتقــال عشــرات املــرات علــى مــدار 

ســنوات االحتــالل.83

األحد 2021/11/21 

تشــييع جثمــان الشــهيدة إســراء خزمييــة فــي 
ــهيد  ــان الش ــلم جثم ــال يس ــة واالحت قباطي

الطفــل أبــو ســلطان

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 المجلد التاسع والعشرين

ــوب  ــة، جن ــدة قباطي ــي بل ــرة ف ــر غفي شــيعت جماهي
جنــني، أمــس، جثمــان الشــهيدة إســراء خزمييــة، التــي 
ســّلمت ســلطات االحتــالل جثمانهــا، أول مــن أمــس، 

بعــد أن احتجزتــه منــذ نهايــة أيلــول املاضــي.

ــة  ــي أم ألربع ــهيدة وه ــييع الش ــب تش ــق موك وانطل
 أطفــال مبراســم عســكرية مــن مستشــفى الشــهيد 

ــاه  ــني جت ــة جن ــي مدين ــي ف ــليمان احلكوم ــل س خلي
ــرى  ــد األس ــدان عمي ــة مبي ــهداء املنصوب ــة الش خيم

ــها. ــقط رأس ــى مس ــم إل ــن ث ــس، وم ــرمي يون ك

وفــي بلــدة قباطيــة، ألقــى ذوو الشــهيدة نظــرة الــوداع 
علــى جثمانهــا الطاهــر، قبــل أن تنقــل إلــى املســجد 
للصــالة، ليحمــل بعدهــا املشــيعون جثمــان الشــهيدة 
وســط  الفلســطيني،  بالعلــم  امللفــوف  خزمييــة 
ــم  ــددة بجرائ ــات املن ــد الهتاف ــب وتردي ــات الغض صيح

ــتمر. ــه املس ــالل وعدوان االحت

ــل  ــن فصائ ــون ع ــى ممثل ــن، ألق ــم الدف ــالل مراس وخ
العمــل الوطنــي كلمــات نــددوا خاللهــا بجرائــم 
ــى  ــوا إل ــهداء، ودع ــني الش ــاز جثام ــالل واحتج االحت
لسياســات  والتصــدي  الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز 

اإلجراميــة. االحتــالل 

مــن جهتــه، قــال فــادي شــقيق الشــهيدة خزمييــة: إن 
أكثــر مــن 16 رصاصــة اخترقــت جثمــان شــقيقته، عدد 
ــى أنهــا أم ألربعــة  ــاً إل ــرق جمجمتهــا، الفت منهــا اخت
أطفــال )تولــني، وعامــر، وورد، وتيــم(، تبلــغ أكبرهــم )11 
عامــاً( فقــط، ومنوهــاً إلــى أنهــا كانــت مــن املتفوقــات 

فــي اجلامعــة، وكاتبــة مهتمــة بالشــؤون الوطنيــة.

بدورهــا، قالــت والــدة الشــهيدة: إن ابنتهــا كانــت حتــب 
دائمــاً الصــالة فــي املســجد األقصــى املبــارك، مؤكــدة 

أن اهلل ســيرعى أبناءهــا”.

وكانــت قــوات االحتــالل أطلقــت النــار علــى الشــهيدة 
ــة  ــي مدين ــلة ف ــاب السلس ــرب ب ــة ق ــراء خزميي إس
القــدس احملتلــة بتاريــخ 2021/9/30 واحتجــزت جثمانهــا 
ــس،  ــن أم ــلمه، أول م ــل أن تس ــت، قب ــك الوق ــذ ذل من

ــكري. ــالم العس ــز س ــى حاج عل

ــان  ــالل، جثم ــلطات االحت ــلمت س ــس، س ــاء أم ومس
ــلطان )16  ــو س ــامة أب ــد أس ــل أمج ــهيد الطف الش
ــة  ــر اجلبع ــى معب ــم، عل ــت حل ــة بي ــن مدين ــا( م عام

ــة. ــرب املدين غ

ــعاف  ــيارة إس ــر بس ــهيد الطاه ــان الش ــل جثم ومت نق
الهــالل األحمــر إلــى مستشــفى بيــت جــاال احلكومــي 

ــر،  ــواه األخي ــى مث ــان إل ــييع اجلثم ــري تش ــى أن يج عل
ــوم األحــد. الي

ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــب هيئ ــر مكت ــال مدي وق
فــي بيــت حلــم منقــذ أبــو عطــوان: إن االحتــالل يحتجــز 
جثامــني 9 أســرى استشــهدوا داخــل ســجون االحتــالل 
ــن  ــور م ــامي العم ــم س ــة وآخره ــس دول ــم أني أقدمه
ــي  ــهيدا ف ــاز 240 ش ــى احتج ــة إل ــزة، إضاف ــاع غ قط

ــر األرقــام. مقاب

وأوضــح أبــو عطــوان أن إســرائيل الدولــة الوحيــدة فــي 
ــى  ــطينيني حت ــاد الفلس ــب أجس ــي تعاق ــم الت العال
بعــد موتهــم باحتجــاز جثامينهــم فــي مقابــر األرقــام، 
بهــدف االســتمرار فــي تعذيــب أهالــي الشــهداء وخلــق 

حالــة مــن عــدم االســتقرار داخــل أســرهم.

ــان  ــليم جثم ــت تس ــالل أجل ــلطات االحت ــت س وكان
ــررا،  ــذي كان مق ــلطان وال ــو س ــل أب ــهيد الطف الش
مســاء اجلمعــة، بعــد أن كانــت أحضــرت جثمانــا إلــى 
حاجــز اجلبعــة وتبــني بعــد الكشــف عليــه أنــه ليــس 

ــلطان. ــو س ــهيد أب الش

ــالل  ــاص االحت ــلطان برص ــو س ــل أب ــهد الطف واستش
ــة  ــر عون ــة بي ــي مبنطق ــرين األول املاض ــخ 15 تش بتاري

ــة بيــت جــاال، غــرب بيــت حلــم.84 فــي مدين

والثقافيــة  األكادمييــة  املقاطعــة  حملــة 
إلســرائيل تديــن مشــاركة أفــام فلســطينية 

فــي مهرجانــات إســرائيلية

ــة  ــة األكادميي ــطينية للمقاطع ــة الفلس ــت احلمل أدان
الفيلــم  مشــاركة   ،)PACBI( إلســرائيل  والثقافيــة 
ــات  ــن املهرجان ــدد م ــي ع ــر« ف ــطيني »200 مت الفلس

اإلســرائيلي.

ــم  ــا، أن الفيل ــدر عنه ــان ص ــي بي ــة ف ــت احلمل وأوضح
 Austin( الفلســطيني »200 متــر« شــارك فــي مهرجــان
القنصليــة  مــن  املدعــوم   ،)Jewish Film Festival
اإلســرائيلية فــي جنــوب غــرب الواليــات املتحــدة، 
 The Jewish Film Festival Berlin and( ومهرجــان 
Brandenburg(، املدعــوم مــن الســفارة اإلســرائيلية 
 ،)The Other Israel Film Festival( في برلــني، ومهرجــان

ــدة. ــة عدي ــات تطبيعي ــن مؤسس ــوم م املدع

وأوضحــت أن املشــاركة العربيــة فــي هــذه املهرجانــات 
ــام  ــم نظ ــع جرائ ــى تلمي ــدف إل ــي ته ــا الت ومثيالته
اإلســرائيلي،  واألبارتهايــد  االستعمار-االســتيطاني 

84  جريدة األيام
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تخالــف معاييــر مناهضــة التطبيــع ومعاييــر املقاطعة 
ــطيني. ــع الفلس ــي اجملتم ــرّة ف ــرائيل املق ــة إلس الثقافي

وأدانــت احلملــة وهــي إطــار مؤســس حلركــة مقاطعــة 
وفــرض  منهــا  االســتثمارات  وســحب  إســرائيل 
ــم  ــرج الفيل ــاركة مخ ــا )BDS(، مش ــات عليه العقوب
 Austin Jewish Film( املذكــور في نشــاط تابــع ملهرجــان
ــع،  ــة التطبي ــر مناهض ــة ملعايي ــي مخالف Festival( ف
وتــرى فيهــا مؤشــرا علــى أّن اخملــرج شــارك بإرادتــه فــي 

ــخصه. ــه وبش ــان، بفيلم ــذا املهرج ه

الفلســطينيني  واملنتجــني  اخملرجــني  كافــة  ودعــت 
مــن  املدعومــة  الدوليــة  املهرجانــات  ملقاطعــة 
ــة  ــات تطبيعي ــرائيلية أو مؤسس ــمّية إس ــات رس جه
ــوص  ــذا اخلص ــة به ــود واضح ــال بن ــرائيلية، وإدخ إس
فــي اتفاقياتهــم مــع شــركات التوزيــع، وذلــك حمايــة 
إلنتاجهــّم الفنــّي مــن أن يتحــّول إلــى ورقــة تــوت بيــد 
عدوّنــا اإلســرائيلّي يحــاول اســتغاللها للتغطيــة علــى 

ــطينّي.85 ــعبنا الفلس ــقّ ش ــتمرة بح ــه املس جرائم

ــف  ــى تخفي ــل عل ــا العم ــي: أولويتن ــو هول أب
معانــاة الاجئــن فــي اخمليمــات وتعزيــز دور 

»األونــروا”

ــر،  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــد عض  أك
رئيــس دائــرة شــؤون الالجئــني احمد أبــو هولــي، أن املؤمتر 
ــي  ــم السياس ــم الدع ــس حج ــني عك ــي للمانح الدول
ــي، وشــكل نقطــة  ــروا مــن اجملتمــع الدول ــي لألون واملال
ــد  ــل األم ــتدام طوي ــل مس ــني متوي ــو تأم ــة نح البداي
قابــل للتنبــؤ بعــد اعــالن ثمانــي دول مانحــة التعهــد 

ســنويا بـــ614 مليــون دوالر.

وقــال أبــو هولــي خــالل اســتقباله اليــوم األحــد، وفــدا 
ــا  ــة امينه ــطينية برئاس ــة الفلس ــة العربي ــن اجلبه م
العــام اللــواء ســليم البردينــي، إن املؤمتــر الدولــي ليــس 
نهايــة املطــاف وإن االونــروا مطالبــة ببــذل اجلهــود نحــو 
توســيع قاعــدة املانحــني والبحث عــن شــركاء ومانحني 
جــدد لتحقيــق اســتقرار أوســع فــي ميزانيتهــا، آمــال أن 
تعلــن دول جديــدة عــن متويــل إضافــي لتغطيــة العجــز 
ــي  ــروا ف ــي االون ــب موظف ــرف روات ــان ص ــي لضم املال

موعدهــا.

ووضــع أبــو هولــي الوفــد فــي آخــر املســتجدات التــي 
ــي  ــأزم ف ــي املت ــع املال ــني والوض ــة الالجئ ــت قضي رافق
ــر  ــات املؤمت ــة ومخرج ــوث الدولي ــة الغ ــة وكال ميزاني
الدولــي للمانحــني حلشــد املــوارد املاليــة لألونــروا 

ــد. ــة األم طويل
85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأشــار الــى أن الالجئــني الفلســطينيني يعيشــون فــي 
ــا، وفــي ظــل  ــة فــي ظــل جائحــة كورون ظــروف صعب
ــى  ــرت عل ــي اث ــروا الت ــة لألون ــات املالي ــتمرار االزم اس
حجــم وجــودة اخلدمــات املقدمــة لالجئــني، واســتمرار 
األزمــات االقتصاديــة فــي بعــض الــدول املضيفــة والتي 

ــية. ــاع املعيش ــأزم األوض ــن ت زادت م

ولفــت إلــى أن دائــرة شــؤون الالجئــني تتابــع مــع الــدول 
ــني  ــاع الالجئ ــي أوض ــكل يوم ــروا بش ــة واألون املضيف
خدماتهــم  حتســني  علــى  وتعمــل  الفلســطينيني 
ومعاجلــة مشــاكلهم مــن خــالل تنفيــذ املشــاريع ذات 
ــا،  ــروا وتفويضه ــات االون ــن صالحي ــع ضم ــة ال تق أولوي

ــان. ــي لبن ــة ف خاص

واكــد أن األولويــة لــدى دائــرة شــؤون الالجئــني العمــل 
نحــو تخفيــف معانــاة الالجئــني فــي اخمليمــات، وتعزيــز 
دور االونــروا ومتكينهــا مــن معاجلــة أزمتهــا املاليــة 

ــا. ــوح له ــض املمن ــق التفوي ــا وف ــام بخدماته والقي

بــدوره، أشــاد البردينــي بالــدور املميــز الــذي تقــوم 
ــي فــي  ــو هول ــني ورئيســها أب ــرة شــؤون الالجئ ــه دائ ب
ــي  ــة ف ــم، خاص ــف معاناته ــني وتخفي ــة الالجئ خدم
ظــل الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها اخمليمــات 
الفلســطينية، فــي لبنــان وســوريا وقطــاع غــزة، ودورها 
فــي اجهــاض املؤامــرات التــي تســتهدف وكالــة الغــوث 

ــة. ــا املالي ــف موارده ــر جتفي ــا عب ــاء دوره وانه

ــؤون  ــرة ش ــوده دائ ــذي تق ــعبي ال ــدور الش ــال: إن ال وق
ــدار  ــكل اجل ــعبية ش ــا الش ــالل جلانه ــن خ ــني م الالجئ
املنيــع فــي عــدم متريــر اخملططــات التــي تســتهدف حــق 

العــودة.86

االثنن 2021/11/22 

ــذ  ــهاد املنف ــة: استش ــاب السلس ــة ب عملي
املقدســي ومقتــل إســرائيلي وجــرح أربعــة فــي 

هجــوم مســلح

استشــهد فــادي أبــو شــخيدم )42 عامــاً( مــن مخيــم 
ــار عليــه التهامــه  شــعفاط لالجئــني، بعــد إطــالق الن
إلــى  أدى  مــا  إســرائيليني،   5 علــى  النــار  بإطــالق 
ــة  ــني، وإصاب ــدة املظلي ــي وح ــابق ف ــدي س ــل جن مقت
مســتوطَنني بجــروح مــا بــني متوســطة وخطيــرة 

ــة. ــروح طفيف ــني بج ــرطيَّني اثن وش

ــن  ــرائيليني م ــى اإلس ــار عل ــخيدم الن ــو ش ــق أب وأطل
رشــاش محلــي الصنع، مــن طــراز »كارلو«، فــي منطقة 

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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بــاب السلســلة املؤديــة إلــى املســجد األقصــى بالبلدة 
 القدمية في القدس الشرقية احملتلة. 

ــالمية  ــة اإلس ــتاذ التربي ــخيدم أس ــو ش ــهيد أب والش
ــدس. ــيدية بالق ــة الرش ــي املدرس ف

وداهمــت قــوات االحتــالل منــزل الشــهيد فــي مخيــم 
شــعفاط، واعتقلــت شــقيقه وســام وابنــه الــذي يبلــغ 
مــن العمــر 8 ســنوات، فيمــا اعتــدت علــى عــدد مــن 

املتواجديــن باملنــزل ومــن بينهــم صحافيــون.

وأعلنــت حركــة »حمــاس« مســؤوليتها عــن العمليــة، 
ــيخ  ــل الش ــهيد البط ــا الش ــزف ابنه ــا »ت ــت: إنه وقال
ــة  ــي احلرك ــادي ف ــخيدم، القي ــو ش ــود أب ــادي محم ف
مبخيــم شــعفاط، والــذي نفــذ عمليــة بــاب السلســلة 

فــي القــدس احملتلــة”.

حتمــل  البطوليــة  العمليــة  رســالة  »إن  وأضافــت: 
ــداءات  ــف االعت ــه بوق ــرم وحكومت ــدو اجمل ــر للع التحذي
علــى أرضنــا ومقدســاتنا، وإن حالــة التغــول التــي 
ــيخ  ــلوان والش ــى وس ــجد األقص ــد املس ــها ض متارس

جــراح وغيرهــا، ســتدفع ثمنهــا”.

ــى  ــجد األقص ــت املس ــالل أغلق ــرطة االحت ــت ش وكان
 وأبــواب البلــدة القدميــة لنحــو ســاعة بعــد العمليــة.

وقالــت الشــرطة اإلســرائيلية، فــي بيــان: »قرابــة 
ــالق  ــة إط ــلح عملي ــذ مس ــاً، نف ــاعة 9:00 صباح الس
ــدس”. ــة الق ــة مبدين ــدة القدمي ــي البل ــارة ف ــو امل ــار نح ن

ــام  ــار، ق ــالق الن ــن إط ــواٍن م ــون ث ــي غض ــت: »ف وأضاف
ــل  ــرد فع ــدود ب ــرس احل ــرطة ح ــرطة وش ــراد الش أف

ــم”. ــى املهاج ــار عل ــالق الن ــوا بإط ــريع، وقام س

ــن  ــل مواط ــن مقت ــار ع ــالق الن ــفر إط ــت: »أس وتابع
ــطة  ــات متوس ــا بإصاب ــن، أحدهم ــني آخري ــة اثن وإصاب
وخطيــرة واآلخــر بإصابــات طفيفــة، وفــق مصــادر 

ــالج”. ــي الع ــا لتلق ــث مت إجالؤهم ــة، حي طبي

وقالــت: »باإلضافــة إلــى ذلــك، أصيــب شــرطيان بجروح 
. ” طفيفة

ــكني  ــو« وس ــاش »كارل ــورة لرش ــرطة ص ــرت الش ونش
ــهيد. ــوزة الش ــا بح ــا كان ــت أنهم زعم

ومت حتديــد القتيــل بأنــه إلياهــو ديفيــد كاي )26 عامــاً(، 
وهــو مهاجــر مــن جنــوب إفريقيــا خــدم بوحــدة 
ــط  ــي حائ ــل ف ــالل، ويعم ــش االحت ــي جي ــني ف املظلي

ــراق. الب

ويشــّيع القتيــل، اليــوم، فــي القــدس، وفــق مــا أفــادت 
ــام  ــرائيل الع ــى إس ــل إل ــه وص ــة أن ــه، موضح عائلت

ــرائيلي. ــش اإلس ــى اجلي ــب إل 2016 وانتس

وأعلــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت عــن 
ــد مــن قــوات االحتــالل إلــى مدينــة القــدس  دفــع املزي

احملتلــة.

ــة  ــبوعية للحكوم ــة األس ــتهل اجللس ــي مس ــال ف وق
ــة  ــي اآلون ــذ ف ــة تنف ــي عملي ــا ثان ــرائيلية: إنه اإلس
األخيــرة فــي القــدس، فقــد أوعــزت إلــى أجهــزة األمــن 
ــيناريو  ــتعداداً ألي س ــة اس ــراءات الضروري ــاذ اإلج باتخ
محتمــل، والترقــب خشــيًة مــن وقــوع عمليــات أخــرى 
ــادة  ــا زي ــني علين ــة. يتع ــذه العملي ــن ه ــتوحاة م مس
مــدى الترقــب واحليلولــة دون تنفيــذ عمليــات قــد 

ــة. ــذه العملي ــاً له ــب تباع تُرتك

ــف،  ــر بارلي ــر األمــن العــام اإلســرائيلي عومي ــال وزي وق
ــواً  ــم »كان عض ــون: إن املهاج ــات للتلفزي ــي تصريح ف
فــي حركــة حمــاس، اجلنــاح السياســي وليــس اجلنــاح 
ــه  ــدو أن ــا، يب ــي لدين ــور الت ــب الص العسكري، وبحس
كان يرتــدي جالبيــة كبيــرة أو تنكــر بــزي يهــودي« 

ــالحه. ــاء س ــل إخف ــن أج ــدد م متش

ــام،  ــة أي ــل ثالث ــالد قب ــادرت الب ــه غ ــاف: إن »زوجت وأض
ــدو أن هــذا الهجــوم كان  ــه فــي اخلــارج أيضــاً، ويب وابن

ــد”.87 ــرار والترص ــبق اإلص ــع س م

موظفــي  رواتــب  لتغطيــة  اتفــاق  غــزة: 
»حمــاس« مــن ثمــن الوقــود القطــري املنقــول 

عبــر مصــر

مــن املتوقــع أن تبــدأ الســلطات املصريــة بنقــل وقــود 
مدفــوع القيمــة ضمــن املنحــة القطريــة إلــى قطــاع 
غــزة مــن خــالل معبــر رفــح البــري، علــى أن يتــم بيعــه 

فــي القطــاع ودفــع قيمتــه لصالــح املوظفــني.

وقــال ســالمة معــروف رئيــس مكتــب اإلعــالم احلكومي 
فــي غــزة لـ«األيــام«: إن االتفــاق املصــري القطــري بهــذا 
الشــأن أصبــح جاهــزاً، وجهــات االختصــاص فــي قطــاع 
غــزة تنتظــر بــدء التنفيــذ، موضحــاً أنــه وفــق االتفــاق 
ســتدفع قطــر قيمــة املنحــة الشــهرية اخلاصــة 
ــني دوالر،  ــني 7-10 مالي ــراوح ب ــي تت ــزة، والت ــي غ مبوظف
كثمــن وقــود يجــري إدخالــه مــن خــالل املعبــر، ومــن ثم 
بيعــه فــي األســواق بنفــس الســعر املعمــول بــه، علــى 
أن يتــم توريــد األمــوال خلزينــة وزارة املاليــة بغــزة، التــي 

ســتتولى الحقــاً دفعهــا لصالــح املوظفــني.

ــا  ــى اآلن م ــح حت ــر الواض ــن غي ــه م ــالمة أن ــد س وأك

87  جريدة األيام
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هــي النســبة التــي ســيحصل عليهــا املوظفــون 
االتفــاق  هــذا  أن  املؤكــد  مــن  لكــن  ذلــك،  جــراء 
ــاص  ــات االختص ــم، وأن جه ــاً عليه ــينعكس إيجاب س
ــرف  ــبة الص ــادة نس ــق زي ــن طري ــا ع ــر، إم ــدرس األم ت

 الشهرية، أو صرف مبلغ موحد للموظفني. 
ــني  ــراً ب ــع مؤخ ــاق املوق ــق االتف ــه وف ــى أن ــار إل وأش
ــس  ــهرية بنف ــتكون ش ــة س ــإن املنح ــر، ف ــر وقط مص
الطريقــة، بحيــث ســتدخل األمــوال علــى شــكل وقــود 
ــة  ــي تغطي ــه ف ــن ثمن ــتفادة م ــه واالس ــري بيع يج

ــني. ــب املوظف روات

وبــنّي معــروف أن الســلطات املصريــة مــن املفتــرض أن 
تدخــل كميــات مــن مــواد البنــاء بتمويــل قطــري عبــر 
ــي  ــاق موظف ــن اتف ــة ع ــا منفصل ــح، لكنه ــر رف معب
ــادة  ــة إلع ــتكون مخصص ــورة س ــواد املذك ــزة، فامل غ
إعمــار مــا دمــره االحتــالل خــالل عدوانــه األخيــر علــى 
ــار  ــة اإلعم ــتبدأ عملي ــت س ــال وصل ــزة، وح ــاع غ قط

فــوراً.

وشــهدت منحــة موظفــي غــزة إشــكالية كبيــرة 
خــالل الفتــرات املاضيــة، بعــد رفــض إســرائيل دخولهــا 
ــالت  ــة بالعائ ــة اخلاص ــول املنح ــماحها بوص ــداً وس نق
ــري  ــري والقط ــيطان املص ــل الوس ــد تدخ ــرة، وق الفقي
إليجــاد حــل للمشــكلة، إلــى أن مت االتفــاق علــى 
إدخالهــا علــى هيئــة وقــود مدفــوع الثمــن مــن قطــر 

ــر. ملص

ــاق  ــرام اتف ــي، إب ــس املاض ــت، اخلمي ــر أعلن ــت قط وكان
مــع مصــر يتــم مبقتضــاه توريــد الوقــود ومــواد البنــاء 
ــح  ــر رف ــر معب ــزة، عب ــاع غ ــح قط ــية لصال األساس

ــري. الب

وأعــرب موظفــو »حكومــة غــزة« عــن أملهــم بتطبيــق 
ــم،  ــى رواتبه ــاً عل ــس إيجاب ــاً، وأن ينعك ــاق قريب االتف
خاصــة أنهــم يتقاضــون نســبة 55% فقــط مــن الراتب، 
ــني  ــا ب ــراوح م ــابق تت ــي الس ــبة ف ــت النس ــا كان بينم

ــة مســتحقات.88 ــى هيئ 40-50%، والباقــي يرحــل عل

إصابــات خــالل مواجهــات فــي عــدة مناطــق عشــرات 
ــدون بشــوارع الضفــة املســتوطنني يعرب

ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــي بالرص ــس، صحف ــب أم أصي
باملطــاط، والعشــرات بحــاالت اختنــاق، خــالل مواجهات 
مــع قــوات االحتــالل اندلعتــت فــي رام اهلل وشــعفاط 
وقريــة رمانــة غــرب جنــني واخلليــل، فــي الوقــت الــذي 
هدمــت فيــه ســلطات االحتــالل بركســني زراعيــني فــي 
بريــة الســواحرة، وأخطــرت بهــدم منــزل فــي ســلوان، 

88  جريدة األيام

فيمــا نفــذ عشــرات املســتوطنني سلســلة مــن 
ــق  ــي مناط ــدة ف ــف والعرب ــات العن ــات وعملي الهجم
ــدداً  ــوا ع ــة، وأصاب ــة الغربي ــة بالضف ــوارع مختلف وش
مــن املواطنــني العــزل وحطمــوا زجــاج عــدد مــن 
املركبــات، تزامــن ذلــك مــع دعــوات أطلقوهــا دعــت إلــى 
ــة  تنفيــذ مســيرات بالقــرب مــن مفــارق الطــرق املؤدي
ــت  ــس وبي ــل ونابل ــدن اخللي ــي م ــتوطنات، ف ــى املس إل

حلــم.

فقــد أصيــب، أمــس، صحفــي بالرصــاص املعدنــي 
ــاق،  املغلــف باملطــاط، وعــدد مــن الشــبان بحــاال اختن
خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل عقــب اقتحامهــا 

ــرة. ــي رام اهلل والبي مدينت

وأفــادت مصــادر أمنيــة، بــأن مواجهــات اندلعــت عقــب 
ــة رام  اقتحــام قــوات االحتــالل حــي عــني منجــد مبدين
ــارون  ــر ه ــي ماه ــة الصحف ــن إصاب ــفر ع ــا أس اهلل، م
ــاالت  ــني بح ــرات املواطن ــة«، وعش ــة »مطاطي برصاص

ــاق. اختن

ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــا، أن ق ــار ذاته ــت املص وأضاف
الشــاب محمــد الســالمني »28«، بعــد أن داهمــت منزل 

ذويــه فــي حــي الشــرفة مبدينــة البيــرة.

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل اقتحمــت بلــدة بيرزيت 
شــمال مدينــة رام اهلل، دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات 

اعتقاالت. أو 

مــن ناحيــة أخــرى، أصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت 
ــات  ــالل مواجه ــوع، خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ اختن
مــع قــوات االحتــالل اندلعــت مســاء أمــس، فــي قريــة 

رمانــة غــرب جنــني.

وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
القريــة مــا أدى النــدالع مواجهــات أطلــق خاللهــا اجلنود 
ــرة  ــوع واألعي ــيل للدم ــاز املس ــة والغ ــل الصوتي القناب
املعدنيــة جتــاه الشــبان واملنــازل، أدت إلــى إصابــة عــدد 
مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق، واعتــدى اجلنــود علــى 

الطفــل رامــي أميــن بالضــرب.89

متطــورة  بصواريــخ  للتســلح  إســرائيلية  خطــة 
طهــران ضــد  محتمــل  لهجــوم  اســتعداداً 

يعتــزم رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية، نفتالــي بينيــت، 
زيــادة ميزانيــة األمــن بهــدف شــراء صواريــخ متطــورة 
الهجومــي،  اإلســرائيلي  اجليــش  قــدرات  »وتطويــر 
خاصــة فــي مجــال الصواريــخ والذخائــر الدقيقــة 
ــس«  ــة »هآرت ــرت صحيف ــا ذك ــق م ــو« وف ــالح اجل لس

89  جريدة القدس
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ــد. ــس، األح أم

أنــه يجــب  ويعتبــر بينيــت، بحســب الصحيفــة، 
ــة  ــي صناع ــة ف ــادي، خاص ــو االقتص ــتغالل النم اس
ــاجت  ــي الن ــع ف ــاع املتوق ــرائيلية، واإلرتف ــك اإلس الهايت
القومــي اخلــام، فــي حــال انتهــاء أزمــة فيــروس 
ــم  ــادة حج ــل زي ــن أج ــة، م ــنة املقبل ــي الس ــا ف كورون

االســتثمارات فــي بنــاء القــوة العســكرية.

ــا  ــت عليه ــي صادق ــن الت ــة األم ــم ميزاني ــغ حج ويبل
احلكومــة اإلســرائيلية 57.8 مليــار شــيكل، إلــى جانــب 
ــار دوالر.  ــغ 3.8 ملي ــنوية مببل ــة س ــاعدات أميركي مس
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن جــزءاً كبيــراً مــن ميزانيــة 
اجليــش  اســتعدادات  لتحســني  رصدهــا  مت  األمــن 
ــد  ــة«، أي ض ــرة الثالث ــي »الدائ ــرب ف ــرائيلية حل اإلس
إيــران، والســتكمال احتياطــي الذخيــرة  لديــه، وتهــدت 
ــرائيل  ــح إس ــدن، مبن ــو باي ــي، ج ــس األميرك إدارة الرئي
مليــار دوالر آخــر لتمويــل شــراء صواريــخ اعتراضيــة لـــ 
»القبــة احلديديــة« إثــر االســتخدام الواســع لهــا خــالل 

ــي.  ــو املاض ــي أيار/ماي ــزة، ف ــى غ ــر عل ــدوان األخي الع

ــة  ــن خط ــالً م ــزءاً ضئي ــرائيلي ج ــش اإلس ــذ اجلي ونف
إنشــاء »ســالح صواريــخ«، التــي طرحهــا افيغــدور 
ــاء  ــن، بادع ــر األم ــب وزي ــه منص ــدى تولي ــان ل ليبرم
أن ســالحاً كهــذا ســيدعم عمليــات ســالح اجلــو 
ــوزة  ــي بح ــة الت ــف الصاروخي ــد القذائ ــرائيلي ض اإلس
حــزب اهلل فــي لبنــان وحمــاس واجلهــاد اإلســالمي فــي 

ــزة.  ــاع غ قط

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن املســتوى السياســي 
اإلســرائيلي يعتــزم اآلن توســيع هــذه اخلطــة، وأن 
ــخ  ــاج الصواري ــه ينبغــي تســريع إنت بينيــت يعتقــد أن
ــتغالل  ــالل اس ــن خ ــرض م ــذا الغ ــوال له ــد أم ورص
ــرائيلي. ــام اإلس ــي اخل ــاجت القوم ــي الن ــع ف ــاع املتوق االرتف

وفــي هــذا الســياق، يتوقــع أن تلتــزم وزارة األمــن 
ــة املــدى لشــراء  واجليــش اإلســرائيلي باتفاقيــات طويل
أســلحة مــن الصناعــات األمنيــة اإلســرائيلية، وتابعــت 
الصحيفــة أن إســرائيل ال تعتمــد علــى إمكانيــة زيــادة 
املســاعدات األمنيــة األميركيــة، ألن األجــواء فــي اجلنــاح 
ــع  ــى تراج ــدل عل ــي ت ــزب الدميقراط ــي احل ــاري ف اليس
ــوري،  ــي واجلمه ــني، الدميقراط ــني األميركي ــم احلزب دع

ــرائيل. ــى إس ــة إل ــاعدات أمني ــل مس لتحوي

كذلــك سيســعى جهــاز األمــن اإلســرائيلي إلــى 
تســريع تقــدمي مشــروع اعتــراض الصواريــخ والقذائــف 
ــوره  ــذي تط ــي، ال ــزر كهربائ ــطة لي ــة بواس الصاروخي
األســلحة(  تطويــر  )ســلطة  »رفائيــل«  شــركتا 

و«إلبيــت«، وأن يشــكل هــذا املشــروع طبقــة حماية من 
الصواريــخ إلــى جانــب منظومــات اعتــرض الصواريــخ 
»حيتــس« و«عصــا ســحرية« )أو »مقــالع داود«( و«القبــة 

ــة«. احلديدي

ــيكون  ــه س ــى أن ــرائيل إل ــي إس ــات ف ــير التوقع وتش
ــف  ــرض القذائ ــي اعت ــزر ف ــتخدام اللي ــكان اس باإلم
الصاروخيــة خــالل عشــر ســنوات، وتكلفــة اســتخدام 
ــتخدام  ــة اس ــن تكلف ــر م ــل بكثي ــالح أق ــذا الس ه
منظومــات اعتــراض الصواريــخ األخــرى. ولذلــك تعتــزم 

ــر.90  ــه أكث ــتثمار في ــرائيل االس إس

اليهــودي  االرهــاب  تُديــن  “اخلارجيــة« 
االســتيطاني احملمــي مــن املؤسســة الرســمية 

ئيلية االســرا

ــر  ــداءات عناص ــني، اعت ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  أدان
اإلرهــاب اليهــودي االســتيطاني وعملياتهــم التخريبية 

ــه. ــاء شــعبنا الفلســطيني ومقدرات بحــق أبن

ــوم اإلثنــني، إن  ــان صحفــي، الي ــت اخلارجية فــي بي وقال
ــة  ــوات حتريضي ــتجابة لدع ــي اس ــداءات تأت ــذه االعت ه
ــائل  ــي وس ــة وف ــع اإللكتروني ــد املواق ــي عدي ــة ف علني
ــة  ــر دول ــمع وبص ــت س ــي وحت ــكل علن ــالم وبش اإلع
وإســنادها  وبدعمهــا  اخملتلفــة  وأذرعهــا  االحتــالل 
وحمايتهــا، بــدءاً مــن مــا تتعــرض لــه مدينــة القــدس 
املســتوى  مــن  موجهــة  همجيــة  اعتــداءات  مــن 
ــتهداف  ــد اس ــق بتصعي ــا يتعل ــة م ــي، خاص السياس
اليوميــة،  واقتحاماتــه  املبــارك  األقصــى  املســجد 
ــا  ــة، وم ــات اإللكتروني ــب البواب ــمية لنص ــوات رس ودع
ــة مــن مســيرات اســتفزازية  تشــهده العاصمــة احملتل
وعقوبــات  للحواجــز  ونصــب  تضييقــات  وحملــة 

جماعيــة وإغالقــات واقتحامــات.

ــه  ــرض ل ــذي تع ــي ال ــام الوحش ــى االقتح ــت إل وتطرّق
منــزل محافــظ القــدس، عضــو اجمللــس الثــوري حلركــة 
ــداء  ــلوان، واالعت ــدة س ــي بل ــث، ف ــان غي ــح« عدن »فت
عليــه وعلــى أبنائــه وأبنــاء عمومتــه بالضــرب، واعتقال 
ثالثــة مــن أقاربــه، باإلضافــة إلــى حملــة القمــع 
والتنكيــل باملقدســيني التــي تترافــق مــع غــارات ليليــة 
علــى األحيــاء والبلــدات الفلســطينية، واســتمرار 
عمليــات هــدم املنــازل وتوزيــع إخطــارات بالهــدم كمــا 
ــى  ــة إل ــدة القدمي ــل البل ــلوان، وحتوي ــي س ــل ف يحص
ثكنــة عســكرية خلنــق احليــاة واحلركــة الفلســطينية 
ــي  ــلحة ف ــتوطنني املس ــدات املس ــا عرب ــا، وأيض فيه
ــى  ــمالها إل ــن ش ــة م ــة احملتل ــة الغربي ــوم الضف عم

90  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

818

 المجلد التاسع والعشرين

ــا. جنوبه

ــالل املســؤولية  ــة االحت ــت »اخلارجيــة« حكوم وحمل
ــم،  ــاكات واجلرائ ــذه االنته ــن ه ــرة ع ــة واملباش الكامل
مؤكــدة أنهــا نتيجــة مباشــرة لالســتيطان غيــر 

ــي. ــر القانون ــرعي وغي الش

ليــس  الدولــي  واجملتمــع  الــدول  كافــة  وطالبــت 
فقــط بإدانــة هــذه االعمــال، بــل إدانــة وجودهــم 
ــر شــرعي، ووضــع منظماتهــم،  ــاره غي بالكامــل باعتب
وميليشــياتهم املســلحة، وعناصرهــا علــى قوائــم 
ــق  ــة بح ــال إرهابي ــن أعم ــه م ــون ب ــا يقوم ــاب، مل اإلره
املواطنــني الفلســطينيني األبريــاء بشــكل يومــي.

وأكــدت أن اإلرهــاب اليهــودي فــي أرض دولــة فلســطني 
هــو جــزءاً ال يتجــزأ مــن إرهــاب دولــة االحتــالل املنظــم، 
الرســمية  املؤسســة  بحمايــة  ويتســع  ينتشــر 

ــا.91 ــت مظلته ــرائيلية وحت اإلس

اســتمرار الوقفــات التضامنيــة املطالبــة باســترداد 
ــني ــي جن ــرى ف ــناد األس ــهداء وإس ــني الش جثام

 تواصــل فعاليــات وقــوى جنــني ومخيمهــا اعتصامهــا 
للمطالبــة باســترداد جثامــني الشــهداء احملتجــزة لــدى 

ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، وإســنادا لألســرى.

ــني،  ــوم االثن ــرى، الي ــذي ج ــام ال ــي االعتص ــارك ف وش
ــني، ذوو  ــة جن ــي مدين ــت ف ــي أقيم ــة الت ــل اخليم داخ
الشــهداء احملتجــزة جثامينهــم، وفصائــل العمــل 
الوطنــي واإلســالمي، وفعاليــات جنــني ومخيمهــا، 

ــررون. ــرى مح وأس

ــانية  ــاعدات اإلنس ــدس للمس ــز الق ــر مرك ــال مدي وق
ــاركته  ــالل مش ــاروري خ ــام الع ــان عص ــوق اإلنس وحق
ــرب  ــزال تض ــا ت ــالل م ــلطات االحت ــام، إن س باالعتص
بعــرض احلائــط كافــة األعــراف واملواثيــق الدوليــة 
ــهداء،  ــني الش ــا جثام ــتمرار احتجازه ــانية باس واإلنس
منهــم 90 فــي الثالجــات، و254 فــي مقابــر األرقــام، و74 

ــودا. مفق

وأضــاف، أن هــذه اخليمــة تعبــر عــن إرادة شــعبية 
ــيرا  ــني مش ــات جن ــرى وفعالي ــهداء واألس ــي الش ألهال
ــى  ــي عل ــز القانون ــه املرك ــوم ب ــذي يق ــراك ال ــى احل ال
كافــة األصعــدة بعــد أن مت تشــكيل جلنــة وطنيــة 
لتدويــر قضيــة الشــهداء والتــي يرأســها وزيــر العــدل 
الفلســطيني لوضعهــا علــى طاولــة األمم املتحــدة 

ــالل. ــرب لالحت ــم احل ــن جرائ ــف م ــذا املل ــار ه باعتب

91  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرى  ــهداء واألس ــة الش ــى أن قضي ــاروري عل ــدد الع وش
هــي قضيــة الشــعب الفلســطيني، وداعيــا إلــى 
ــة. ــات احلزبي ــن اخلالف ــدا ع ــة بعي ــا الوطني ــيخ وحدتن ترس

وألقــي خــالل الوقفــة عــدة كلمــات منهــا كلمــة ذوي 
الشــهيد عمــر محمــود كميــل، وكلمــة إقليــم فتــح، 
ــة  ــر، وكلم ــو بك ــر أب ــا ثائ ــني ألقاه ــة الصحفي وكلم
التجمــع الوطنــي ألســر الشــهداء ألقتهــا هيــام 
حمــدان، والتــي دعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر إلــى أخــذ دورهــا والتحــرك وكافــة املؤسســات 
احلقوقيــة الســتعادة جثامــني الشــهداء، مطالبــني 
ــب  ــهم الصلي ــى رأس ــة وعل ــات الدولي ــة املؤسس كاف
األحمــر، بالضغــط علــى ســلطات االحتــالل، الســترداد 
ــر  ــات ومقاب ــي الثالج ــزة ف ــهداء احملتج ــني الش جثام

ــام. األرق

وشــدد املتحدثــون علــى االســتمرار فــي التضامــن 
ــم  ــني أبنائه ــترداد جثام ــى اس ــهداء حت ــع ذوي الش م
داخــل اخليمــة ألن وجودهــا هــو معركــة ونضــال وتدفــع 
االحتــالل يدفــع الثمــن مــن خــالل الضغــط اجلماهيــري، 
داعــني كافــة مكونــات شــعبنا، خاصــة فصائــل العمل 
ــع  ــل وض ــن أج ــرك، م ــى التح ــالمي إل ــي واإلس الوطن

برنامــج موحــد.92

الرئيــس يصــل روســيا ويلتقــي الرئيــس بوتــن 
غــدا

ــوم  ــة فلســطني محمــود عبــاس، الي وصــل رئيــس دول
االثنــني، إلــى مدينــة سوتشــي الروســية للقــاء الرئيس 

الروســي فالدمييــر بوتــني يــوم غــد الثالثــاء.

آخــر  علــى  الروســي  نظيــره  الرئيــس،  وســيطلع 
ــيق  ــبل تنس ــان س ــية، وسيناقش ــورات السياس التط

املواقــف املشــتركة بــني اجلانبــني.

ســبل  بوتــني  الرئيــس  مــع  ســيادته  وســيبحث 
ــة  ــر الصداق ــزة، وأواص ــة املمي ــات الثنائي ــز العالق تعزي
ــن  ــد م ــني، والعدي ــعبني والقيادت ــني الش ــة ب التاريخي
القضايــا الدوليــة واإلقليميــة ذات االهتمــام املشــترك.

ويرافــق الرئيــس، عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح، 
رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة الوزيــر حســني 
الشــيخ، ورئيــس جهــاز اخملابــرات العامــة اللــواء ماجــد 
فــرج، ومستشــار الرئيــس للشــؤون الدبلوماســية 
مجــدي اخلالــدي، وســفير دولــة فلســطني لــدى روســيا 

عبــد احلفيــظ نوفــل.93

92  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

93  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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التنميــة االجتماعيــة واالحتــاد األوروبــي يطلقــان »دليــل 
نظــام إدارة وحتســني اجلــودة واملعاييــر العامــة للجــودة”

أطلقــت وزارة التنميــة االجتماعيــة اليــوم االثنــني، 
ــة  ــر العام ــودة واملعايي ــني اجل ــام إدارة وحتس ــل نظ »دلي
للجــودة« مبكونــه الثالــث، وهــو إدارة اجلــودة وتطويرهــا 
ضمــن مشــروع تعزيــز نظــام املتابعــة والتقييــم 
ــاد  ــن االحت ــوم م ــة واملدع ــة االجتماعي ــي وزارة التنمي ف

ــي. األوروب

ــر  ــي مق ــوزارة ف ــه ال ــل نظمت ــالل حف ــك خ ــاء ذل ج
ــة  ــي مدين ــطيني ف ــر الفلس ــالل األحم ــة اله جمعي
ــة  ــة االداري ــاعد للتنمي ــل املس ــور الوكي ــرة، بحض البي
ــروع  ــق املش ــس فري ــس، ورئي ــم خمي ــط عاص والتخطي
ــز  ــروع تعزي ــر مش ــكي، ومدي ــاندر موجسوفس الكس

ــو. ــتيفاني روس ــم س ــة والتقيي ــام املتابع نظ

وقــال خميــس إن »الــوزارة بحاجــة ملثــل هــذا املشــروع 
نظــرا لكثــرة اخلدمــات والتدخــالت التــي تقدمهــا 
حتقيــق  علــى  حرصهــا  مؤكــدا  للمســتفيدين«، 
تنفذهــا  التــي  املشــاريع  اهــداف  بــني  االنســجام 
بالتعــاون مــع الشــركاء الدوليــني لتلبيــة احتيــاج 
ــم”. ــة له ــودة عالي ــات ذات ج ــدمي خدم ــتفيدين وتق املس

وتابــع خميــس »أن ضمــان اخلدمــات وجودتهــا ال يتحقق 
إال عبــر معيــرة اخلدمــات ووضــع أســس لنظــام تقييــم 

ومتابعــة جيــد”.

بــدوره، قــال موجسوفســكي إن »نظــام اجلــودة ومعيــرة 
ــروع  ــية ملش ــدة الرئيس ــد األعم ــر أح ــات يعتب اخلدم
ــة  ــة للميزاني ــم اضاف ــة والتقيي ــام املتابع ــز نظ تعزي
ــى  ــول عل ــا احلص ــن خالله ــم م ــي يت ــط الت والتخطي

ــات”. ــل اخلدم أفض

ــيمكن  ــل س ــق الدلي ــكي أن »تطبي ــع موجسوفس وتاب
ــدة،  ــة اجلدي ــتراجتيتها التنموي ــق اس ــن تطبي ــوزارة م ال
ــاهم  ــفافية، ويس ــاركة والش ــام املش ــزز نظ ــا يع كم

ــة”. ــودة عالي ــل وبج ــة أفض ــا بطريق ــدمي خدماته بتق

التعــاون  مواصلــة  روســو  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
والشــراكة طويلــة األمــد بــني الــوزارة واالحتــاد األوروبــي 
لتوفيــر احلمايــة االجتماعيــة لألســر املســتفيدة وتقدمي 

اخلدمــات ذات اجلــودة.94

ــح  ــاك واض ــتوطنات انته ــي: املس ــاد األوروب ــل االحت ممث
للقانــون الدولــي وعقبــة رئيســية فــي طريــق الســالم 

ــى األرض ــر عل ــج التوت وتؤج

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ذات  والــدول  األوروبــي  االحتــاد  دول  بعثــات   رؤســاء 
وقلنديــا  E1 منطقتــي  زاروا  املماثــل  التفكيــر 

أعــرب رؤســاء بعثــات دول االحتــاد األوروبــي عــن معارضة 
بلدانهــم الشــديدة لسياســة إســرائيل االســتيطانية 
وإجراءاتهــا، وأكــدوا أن املســتوطنات غيــر قانونيــة 
مبوجــب القانــون الدولــي وتقــوض بشــكل كبيــر اجلهود 

اجلاريــة إلعــادة بنــاء الثقــة.

ــى  ــني، ال ــوم االثن ــا الي ــوا به ــارة قام ــالل زي ــدوا خ وأك
املواقــع احلساســة فيمــا يعــرف مبنطقــة )E1( وقلنديــا 
فــي احمليــط اخلارجــي للقــدس الشــرقية، علــى أن االحتاد 
األوروبــي والــدول ذات التفكيــر املماثــل ال يعترفــوا بــأي 
ــي  ــا ف ــام 1967، مب ــل ع ــا قب ــدود م ــى ح ــرات عل تغيي
ــق بالقــدس، بخــالف تلــك التــي يتفــق  ــك مــا يتعل ذل

عليهــا األطــراف.

فــون  كــون  ســفن  األوروبــي  االحتــاد  ممثــل  وقــال 
بورغســدورف، خــالل الزيــارة إن »املصادقــات األخيرة على 
آالف الوحــدات الســكنية للمســتوطنني اإلســرائيليني 
ــم  ــن مدينته ــطينيني ع ــل الفلس ــى فص ــدف إل ته
وتغييــر هويــة القــدس الشــرقية. إن املســتوطنات 
اإلســرائيلية انتهــاك واضــح للقانــون الدولــي وتشــكل 
عقبــة رئيســية فــي طريــق الســالم العــادل والشــامل 
إن مثــل هــذه  والفلســطينيني.  بــني اإلســرائيليني 
اإلجــراءات ال تشــكل انتهــاكا اللتزامــات إســرائيل 
كقــوة احتــالل فحســب، بــل تقــوض كذلــك اخلطــوات 
نحــو ســالم دائــم بــني الطرفــني وتؤجــج التوتــر علــى 

األرض”.

وجــاء فــي بيان صــادر عــن مكتــب ممثــل االحتــاد األوروبي، 
ــرة  ــات األخي ــاب البيان ــي أعق ــي ف ــارة تأت ــذه الزي ان »ه
مخططــات  تطويــر  عــن  اإلســرائيلية  للســلطات 

ــق”. ــذه املناط ــي ه ــرى ف ــتيطانية كب اس

ــر  ــرائيلية غي ــة اإلس ــت املنظم ــارة أطلع ــالل الزي وخ
علــى  الدبلوماســيني  عميــم«  »عيــر  احلكوميــة 
ــي  ــتيطان ف ــط االس ــة خلط ــة للغاي ــب املقلق العواق
ــم  ــو غني ــل أب ــوس« وجب ــات هامات ــتوطنة »جفع مس
و )E1( وقلنديــا، حيــث تشــمل التداعيــات احملتملــة 
تهديــدات بتهجيــر اجملتمعــات البدويــة، وحتــركات نحــو 
الضــم الفعلــي لألراضــي الفلســطينية فــي منطقــة 
ــطينية  ــي الفلس ــة األراض ــن جتزئ ــد م ــدس، واملزي الق

ــة. ــة الغربي ــي الضف ف

ــق  ــي، واف ــهر املاض ــي الش ــه ف ــى أن ــان ال ــار البي وأش
ــط  ــريع خط ــى تس ــط« عل ــى للتخطي ــس األعل »اجملل
بنــاء 2860 وحــدة ســكنية جديــدة فــي 30 مســتوطنة. 
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ــة  ــة النهائي ــى املوافق ــط عل ــن اخلط ــزء م ــل ج حص
ــرى  ــط األخ ــدمي اخلط ــيتم تق ــا س ــة، بينم للمصادق
للموافقــة النهائيــة فــي مرحلــة الحقــة. فــي 6 كانــون 
األول )ديســمبر( ســتعقد جلنــة التخطيــط فــي القدس 
جلســة اســتماع ملناقشــة بنــاء 9000 وحــدة ســكنية 
ــي  ــزال ف ــذا ال ي ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــروت. عل ــي عط ف
مرحلــة مبكــرة جــدا مــن التخطيــط، إال أنــه يشــكل 
ــي  ــا ف ــي قدم ــة للمض ــة ذات أهمي ــوة قانوني أول خط
خطــة مــن املمكــن أن تكــون ذات تبعــات هادمــة مثــل 

.1-E ــاء بن

ــة  ــتيطان اجملتمع ــط االس ــى أن خط ــان عل ــدد البي وش
هــذه تهــدد أي احتمــال متبــق التفــاق حــول حــل 
ــة  ــت الضف ــادة تفتي ــى زي ــدف إل ــل وته ــي. ب سياس

ــرقية.95 ــدس الش ــن الق ــام ع ــا الت ــة وفصله الغربي

”وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي اإلعــالم 
اإلســرائيلي

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 2021/11/14 وحت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.2021 /11 /20

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)230( 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 
حتريضــا علــى اجملتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، وعلى 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــات الفلس املؤسس

وجــاء علــى صحيفــة »معاريــف« مقــاال بعنــوان 
»كفــى لالحتــواء« يحــرّض علــى الفلســطينيني داخــل 
أراضــي العــام 48، متهمــا إياهــم باإلرهابيــني، ويطالــب 

مبعاقبتهــم أســوة بـ«اخملربــني”.

وادعــى كاتــب املقــال: »فــي دولــة إســرائيل، علــى مــدار 
ســنوات طويلــة، مت املــس بشــكل مســتمر بقــدرة 
ــردع للشــرطة واجليــش. ويتمثــل ذلــك بالطبــع فــي  ال
الشــغب الــذي اندلــع فــي هبــة أكتوبــر 2000 فــي وادي 
عــارة. والســبب املركــزي لفقــدان قــوة الــردع هــو عــدم 
وجــود دعــم قضائــي للجهازيــن األكثــر أهميــة لضمــان 

األمــن، اجليــش والشــرطة”.

95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وتطــرّق املقــال ملــا ســماها »إثــارة الشــغب فــي املــدن 
اخملتلطــة«، وقــال: »كانــت للشــرطة إمكانيــة محــدودة 
جــدا من تشــغيل القوة الشــرطّية واســتخدام وســائل 
قاتلــة إلعــادة النظــام. وملســنا عنــد الســكان اليهــود 
الذيــن يعيشــون فــي اللــد والرملــة، ورؤســاء البلديــات 
الذيــن يخافــون علــى أمــن وســالمة الســكان الضائقــة 

وقلــة احليلــة عــن قــرب”.

ــغب«  ــري الش ــماهم »مثي ــن أس ــب م ــم الكات وهاج
بالقــول: »لــم يقــم اي شــخص مــن بــني اخملربــني الذيــن 
ــوال.  ــى ام ــول عل ــغب باحلص ــال الش ــتركوا باعم اش
ــت ألن  ــان الوق ــل، وح ــكل كام ــا بش ــرّك كان وطني احمل
ــني،  ــن إرهابي ــدث ع ــروف: نتح ــى احل ــاط عل ــع النق نض
ــل مــع  ــون كالتعام ــب ان يك والتعامــل معهــم يج

ــني”. اخملرب

ــكا:  ــه »ع ــال عنوان ــوم« مق ــرائيل هي ــي »يس ــاء ف وج
بعيــدة عــن العــني، قريبــة مــن القلــب«، والــذي 
ــار  يتحــدث عــن األحــداث التــي حصلــت فــي شــهر أي
املاضــي، و«نقطــة التحــول فــي العالقــات بــني اليهــود 
والفلســطينيني« ويتطــرّق إلــى األحــداث التــي وقعــت 
ــام  ــن ق ــال م ــدم اعتق ــدا، وع ــكا حتدي ــة ع ــي مدين ف
بحــرق املمتلــكات واملبانــي، متجاهــال حقيقــة أن عــددا 
ــى  ــوا عل ــطينيني اعتقل ــبان الفلس ــن الش ــرا م كبي
ــرة. ــم خطي ــم ته ــبت له ــداث ونس ــدالع األح ــة ان خلفي

وجــاء فــي املقــال: »مــرّ نصــف عــام علــى الهّبــة فــي 
ــوة  ــرت العب ــذ أن انفج ــام من ــف ع ــة. نص ــب املدين قل
أن  منــذ  بهــا،  نعيــش  التــي  الداخليــة  الناســفة 
اشــتعلت كل مــن يافــا، اللــد، الرملــة، عــكا وأقســام 

ــب”. ــل والنق ــن اجللي م

ــل  ــم يص ــف. ول ــي اخلل ــكا ف ــت ع ــد تُرك ــت »لق وادع
اإلعــالم إلــى هنــاك خــالل فتــرة الشــغب. لقــد 
واجهــت عــكا أحــداث الشــغب بشــكل قــوي وعنيــف. 
ــني،  ــي هار-ايف ــكا آف ــي ع ــوت ف ــى امل ــوا حت ــد حرق لق
فــي املقابــل تقــوم احملاكــم بتــرك ســكان عــكا اليهــود 
وحدهــم. فهــم يتســاهلون مــع مثيــري الشــغب 
القالئــل الذيــن جنحــت الشــرطة بإلقــاء القبــض 
ــح  ــي مــع تصري عليهــم، ويرســلونهم لالعتقــال املنزل

ــل. ــدف العم ــروج له للخ

ــم  ــل يت ــم. كل ُمعتق ــن مجتمعه ــا م ــون دعم ويتلق
ــارة  ــر وخس ــي للش ــر إضاف ــو نص ــراحه ه ــالق س اط

ــرائيل”. ــة إس ــة لدول ــرة مدوي كبي

وفــي »فيســبوك« كتبــت عضــو »الكنيســت عــن 
»الليكــود« ميــري ريجيــف »اذا لــم متّلــوا مــن القنــوات 
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تأخــذ  والتــي   ،11 كان  وبالطبــع  و13   12 الدعائيــة 
ــود  ــت اجلن ــا نع ــغل مقدم ــام وتش ــى األم ــوة إل خط
ــو  ــوم مواطن ــة. يق ــم املقاطع ــني ويدع ــني واخملرب بالنازي
إســرائيل بالدفــع لهــذا، لكــي يســّوقوا حتريضــا معاديــا 

ــرائيل”. إلس

وفــي »فيســبوك« أيضــا كتــب عضــو »الكنيســت عــن 
ــع  ــاون م ــت بالتع ــس »أطلق ــر اكوني ــود« اوفي »الليك
ــة  ــيكلي اللجن ــاي ش ــركان وعميح ــادي يف ــي ج زمالئ
ــة الـــ ــة املقاطع ــامية وحرك ــاداة الس ــة مع ملناهض

.”BDS

وتابــع: »املنظمــات احملرّضــة، التــي تطالــب بفــرض 
معــاداة  ميثّلــون  هــم  إســرائيل،  علــى  املقاطعــة 
الســامية املتحضــرة. ال كالم ميكنــه ان يغيــر هــذا 

الواقــع.

ــاش  ــامية وال نق ــاداة للس ــي مع ــرائيل ه ــة إس كراهي
ــك”. ــر ذل ــه ان يغي ــدود 1967 ميكن ــى ح ــف عل زائ

كمــا طالــب عضــو »الكنيســت عــن »ميينــا« عميحــاي 
ــى  ــة عل ــرائيلية كامل ــيادة إس ــرض »س ــيكلي بف ش
جبــل الهيــكل هــو هــدف اســتراتيجي واخالقــي 

ــدوء. ــرى اله ــن ن ــه ل وبدون

ــام  ــل أم ــالق اجلب ــول إغ ــرطة ح ــح الش ــا ان تصري كم
اليهــود، هــو إظهــار ضعــف. أمامنــا عــدو دمــوي، ولــن 
ــمنت. ال  ــية وال اس ــواب مغناطيس ــه ال أب ــح مع تنج
انســحاب وال تنقيــص فــي حقــوق اليهــود فــي قــدس 
األقــداس لشــعبنا، فقــط يــد مــن حديــد واميــان قــوي 
فــي حقنــا علــى هــذه األرض بشــكل عــام وعلــى 
صهيــون بشــكل خــاص ســيمنحنا األمــن لفتــرة 

ــة”. طويل

ــوات  ــم« الدع ــة ريجافي ــت »حرك ــر« هاجم ــي »تويت وف
ــت:  ــة، وقال ــة إرهابي ــا منظم ــطينية لتصنيفه الفلس
»علــى مــا يبــدو أن الســلطة الفلســطينية لــم تتعّلم 
الفــرق بــني العمــل املدنــي والنشــاط اإلرهابــي، فقتــل 
ــاطا  ــاوي نش ــة يس ــني قتل ــور خملرب ــع أج ــود ودف اليه
كشــف  ألجــل  وبرملانيــا  قضائيــا  وعمــال  إرهابيــا، 
النقــاب عــن منظمــات اإلرهــاب وضلوعهــم فــي 
الســيطرة علــى األراضــي يســاوي عمــال ميدانيــا. كلنــا 
ــلطة  ــد الس ــى ي ــة عل ــة إرهابي ــون منظم ــر أن نك فخ

الفلســطينية”.96

األســير عيــاد الهرميــي يعّلــق إضرابــه بعــد 
اتفــاق علــى حتديــد ســقف اعتقالــه اإلداري

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــير  ــني، إن األس ــوم االثن ــاء الي ــير، مس ــادي األس ــال ن ق
ــام  ــن الّطع ــوح ع ــه املفت ــق إضراب ــي عّل ــاد الهرمي عي
ــد  ــالل يقضــي بتحدي بعــد اتفــاق مــع ســلطات االحت
ــه اإلداري، بحيــث يفــرج عنــه بتاريــخ 4  ســقف اعتقال

آذار/ مــارس 2022.

ــاض  ــي خ ــه، أن الهرمي ــي بيان ــير ف ــادي األس ــح ن وأوض
علــى  احتجاجــاً  لنحــو شــهرين،  اســتمرّ  إضرابــاً 
اعتقالــه اإلداري، ووصــل مؤخــراً لوضــع صّحــي صعــب، 
ــى  ــات، إذ عان ــاول املدّعم ــن تن ــع ع ــه امتن ــيما وأن ال س
مــن آالم فــي جميــع أنحــاء جســمه، إضافــة إلــى عــدم 
ــن  ــه م ــه، ومعانات ــى قدمي ــوف عل ــتطاعته الوق اس

ــتمر. ــكل مس ــؤ بش ــة وتقي ــوح بالرؤي ــدم وض ع

ــم،  ــت حل ــن بي ــاً(، م ــي )28 عام ــى أّن الهرمي ــار إل يش
ويقبــع فــي ســجن عيــادة الرملــة، ومعتقــل إداريــاً منــذ 
شــهر نيســان/ أبريــل 2021، وهــو أســير ســابق تعــرض 
ــدداً  ــه مج ــالل اعتقال ــاد االحت ــرر، وأع ــال املتك لالعتق
ــرب  ــد أض ــزة، وكان ق ــرة وجي ــه بفت ــراج عن ــد اإلف بع
ــه اإلدارّي، ففــي عــام 2016 خــاض  ســابقاً ضــد اعتقال
إضرابــاً اســتمر ملــدة 45 يومــاً، وبلــغ مجمــوع ســنوات 

ــنوات.97 ــع س ــو تس ــه نح اعتقال

ــام...  ــد للس ــر مدري ــى مؤمت ــا عل ــد 03 عام بع
غوتيريــش يدعــو إلــى عــدم فقــدان األمــل رغــم 

ــات” »االنتكاس

الدراســية اإلعاميــة  املتحــدة  األمم  خــال حلقــة 
الدوليــة

دعــا األمــن العــام لــأمم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش 
ــد  ــات« بع ــم »االنتكاس ــل رغ ــدان األم ــدم فق ــى ع إل
ــدا  ــام، مؤك ــد للس ــر مدري ــى مؤمت ــا عل ــرور 30 عام م
ــان  ــد لضم ــبيل الوحي ــى الس ــن يبق ــل الدولت أن »ح
متكّــن اإلســرائيلين والفلســطينين مــن حتقيــق 

ــروعة”. ــم املش تطلعاته

جــاء ذلــك فــي رســالة مســجلة لأمــن العــام لــأمم 
املتحــدة، بُثــت خــال حلقــة األمم املتحــدة الدراســية 
اإلعاميــة الدوليــة املســتمرة علــى مــدار يومــن )16-

17 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر(، وعقــد اجلــزء األول منهــا 
اليــوم اإلثنــن بعنــوان: الذكــرى الثاثــون ملؤمتــر مدريــد 

للســام: هــل ميكــن لأمــل أن يســود؟

ــر كان  ــو مؤمت ــالته: »ه ــي رس ــام ف ــن الع ــال األم وق
انعقــاده حلظــة تاريخيــة أدت إلــى إطــاق احلــوار بــن 
اإلســرائيلين والفلســطينين وأرســت أساســا حيويا 

97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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للســام، يجــب أن نســعى إلــى البنــاء انطاقــا منه«، 
ــة،  ــنوات املاضي ــدى الس ــى م ــه »عل ــى أن ــيرا إل مش
كانــت هنــاك انتكاســات، وشــكك كثيــرون فــي 
إمكانيــة التوصــل حلــل تفاوضــي علــى أســاس وجــود 

ــن”. دولت

أن  بــد  بــل ال  أن نفقــد األمــل.  وتابــع: »ال ميكننــا 
ــة  ــيط عملي ــا لتنش ــوح لن ــة تل ــتطلع كل فرص نس
الســام.« وشــدد علــى أن »حــل الدولتــن- كمــا 
حتــدده قــرارات األمم املتحــدة وأحــكام القانــون الدولــي 
الوحيــد  الســبيل  يبقــى  الثنائيــة-  واالتفاقــات 
ــى  ــرائيلين عل ــطينين واإلس ــن الفلس ــان متكّ لضم
أي:  املشــروعة،  تطلعاتهــم  حتقيــق  مــن  الســواء 
إنهــاء االحتــال ووجــود دولتــن مســتقلتن تتمتعــان 
ــام  ــي س ــب ف ــى جن ــا إل ــان جنب ــيادة وتعيش بالس
وأمــن، علــى أســاس حــدود عــام 1967 وتكــون القــدس 

ــن”. ــا الدولت ــة لكلت عاصم

وأضــاف غوتيريــش: »تظــل األمم املتحــدة ملتزمــة 
بالعمــل مــع اإلســرائيلين والفلســطينين ومــع 
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــن، مب ــن واإلقليمي ــركائنا الدولي ش
خــال اجملموعــة الرباعيــة املعنيــة بالشــرق األوســط، 

ــدف.” ــك اله ــق ذل ــل حتقي ــن أج م

ــة  ــة االفتراضي ــية اإلعامي ــة الدراس ــت احللق ونظم
مــن قبــل إدارة األمم املتحــدة للتواصــل العاملــي، وأدارت 
ــة األمــن العــام إلدارة التواصــل العاملــي  احلــوار وكيل
ــرّت  ــا م ــن عام ــت »إن ثاث ــغ، وقال ــا فليمين ميليس
علــى عقــد مؤمتــر مدريــد للســام بدعــوة مشــتركة 
فــي  الســوفيتي  واالحتــاد  املتحــدة  الواليــات  مــن 
ــد  ــذ عق ــا من ــون عام ــرت ثاث ــا م ــت، وأيض ــك الوق ذل
أول حلقــة دراســة إعاميــة فــي عــام 1991 فــي 

هلســنكي”.

الوضــع  نفــس  وجــود  أن  نــدرك  »فيمــا  وتابعــت: 
الراهــن بعــد كل هــذه الســنوات أمــر محبــط، ليــس 
ــة. ســنواصل  باإلمــكان فقــدان األمــل أو وقــف احملاول
جهودنــا فــي تعزيــز احلــوار وفهــم وتعزيــز حل ســلمي 

ــرائيلي”. ــطيني- اإلس ــراع الفلس للص

فــي  فلســطن  جلنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
األمم املتحــدة شــيخ نيانــغ، »إن الوضــع فــي األرض 
الفلســطينية احملتلــة مبــا فــي ذلــك القدس الشــرقية 
توســيع  يتواصــل  حيــث  القلــق،  علــى  يبعــث 
املســتوطنات فــي الوقــت الــذي تخلــق فيــه مصــادرة 
املمتلــكات وضعــا متقلبــا، باإلضافــة إلــى مــا حــدث 

ــام”. ــذا الع ــزة ه ــي غ ف

وأضــاف نيانــغ: »يذكرنــا ذلــك أن عمل جلنة فلســطن 
ذو صلــة أكثــر مــن أي وقت.”

مــن ناحيتــه، قــال مراقــب فلســطن الدائــم لــدى األمم 
ــاض منصــور، إن إســرائيل تصــر  املتحــدة الســفير ري
ــدود؛  ــع احل ــى جمي ــيطرة عل ــاظ بالس ــى االحتف عل
ــة  ــاتها الاقانوني ــى سياس ــاظ عل ــى احلف ــر عل وتص
فــي ضم القــدس الشــرقية حتــت مزاعمهــا أن القدس 
ــرائيل؛  ــمة إلس ــر املقس ــة وغي ــة األبدي ــي العاصم ه
ــتوطنات  ــك املس ــا لتفكي ــرائيل أي نواي ــس إلس ولي
الوحــدات  وقــد أعلنــت مخططــات إلضافــة آالف 

ــي. ــون الدول ــارخ للقان ــاك ص ــي انته ــدة ف اجلدي

وتابــع منصــور: تصــر إســرائيل علــى عــدم وجــود حــق 
العــودة وعــدم حتّمــل مســؤولية مصيــر الاجئــن 
املاضــي واحلاضــر واملســتقبلي، وتصــر على الســيطرة 
الكاملــة علــى املــوارد، مبــا يشــمل األغــوار التــي 

ــة. ــة الغربي ــن الضف ــة م ــي املائ ــكل 30 ف تش

ولفــت إلــى دور اجملتمــع الدولــي املهــم، وقــال: »تواصــل 
روســيا– الرئيــس بوتن– دعــوة الرئيس محمــود عباس 
للذهــاب إلــى موســكو للتحــدث، وقــد قبــل الرئيــس 
عبــاس الدعــوة فــي ثــاث مناســبات مختلفــة، لكــن 
رفضهــا رؤســاء وزراء إســرائيل املتعاقبــون. حتــى 
الصــن دخلــت نفــس املضمــار عبــر دعــوة القــادة إلــى 

بيجــن إلطــاق احلــوار”.

ــرة األميركيــة فــي الشــرق  مــن جانبهــا، قالــت اخلبي
األوســط غريــس ويرنبــول، »إن توســيع املســتوطنات 
ــات  ــات مفاوض ــال أوق ــك خ ــي ذل ــا ف ــرائيلية مب اإلس
ــدرة  ــآكل أي ق ــى ت ــعينيات أدى إل ــي التس ــام ف الس
للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن الــذي ميكــن التوســط 
ــار  ــة إليجــاد حــل عــادل يأخــذ فــي االعتب ــه بأمان في

ــرائيلية”. ــطينية واإلس ــب الفلس املطال

ــو  ــي ج ــس األميرك ــن إلدارة الرئي ــه »ميك ــت أن وأضاف
ــن  ــة م ــهر املقبل ــي األش ــوات ف ــذ خط ــدن أن تأخ باي
شــأنها أن تســاعد فــي تأســيس عاقــة- ضمــن 
ــيطا  ــا وس ــتقبلي، يجعله ــيط مس ــراع- كوس الص
منصفــا أكثــر، والتراجــع عــن العديــد من السياســات 

ــب”.98 ــا إدارة ترم ــي وضعته الت

الثاثاء 2021/11/23  

االحتــال يعتقــل زوجــة الشــهيد أبو شــخيدم 
وهــي عائــدة مــن األردن ويحقــق معهــا لســبع 

ت عا سا
98  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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قــال احملامــي مدحــت ديبــة إن ســلطات االحتــالل 
أبــو  فــادي  الشــهيد  زوجــة  اعتقلــت  اإلســرائيلي 
شــخيدم، ســعاد، وهــي عائــدة مــن األردن علــى جســر 

الكرامــة.

وفــي وقــت متأخــر مــن مســاء أمــس، أفــرج االحتــالل 
ــاعات  ــبع س ــق لس ــد حتقي ــيد بع ــة الشهـ ــن زوج ع

ــة. متواصل

وأشــار احملامــي ديبــة لـ«األيــام« إلــى أن عائلــة الشــهيد 
اإلســرائيلية  االعتــداءات  مــن  لسلســلة  تتعــرض 
شــملت اقتحــام املنــازل وتخريبهــا وتوقيــف أبنــاء 

ــال. ــم األطف ــن فيه ــه مب عائلت

ــهاد  ــن استش ــالن ع ــد اإلع ــرة بع ــة: »مباش ــال ديب وق
الشــهيد مت اســتدعاء واعتقــال أشــقائه الثالثــة وأوالد 
ــق  ــث مت التحقي ــق حي ــه للتحقي ــه وابنت ــقائه وابن أش

ــاء”. ــاعات املس ــي س ــم ف ــراج عنه ــم واإلف معه

وأضــاف: »كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل مخيــم 
ــه  ــه وإخوان ــازل الشــهيد ووالدت شــعفاط ودهمــت من

ــاً”. ــا تخريب ــت فيه وعاث

ــتدعت  ــالل اس ــرات االحت ــى أن مخاب ــة إل ــار ديب وأش
آيــة، ابنــة الشــهيد، مجــدداً يــوم أمــس للتحقيــق ومت 

ــاً. ــا الحق ــراج عنه اإلف

وقــال: »اليــوم )أمــس( مت اعتقــال زوجــة الشــهيد فــي 
معبــر الكرامــة أثنــاء عودتهــا مــن األردن ومت التحقيــق 
ــرف  ــي غ ــق ف ــا للتحقي ــم مت نقله ــاً ث ــا ميداني معه
ــا  ــالن عنه ــم اإلع ــم يت ــن ل ــة ولك ــدس الغربي 4 بالق

ــة”. معتقل

مــن جهــة ثانيــة، فقــد اعتقلــت قــوات االحتــالل 
الشــيخ حســن عســل فــي احلاجــز العســكري املقــام 

ــعفاط. ــم ش ــل مخي ــى مدخ عل

وشــهد عــدد مــن األحيــاء فــي مدينــة القــدس احملتلــة 
مواجهــات بــني مواطنــني وقــوات االحتــالل مبــا فــي ذلك 
ــر ومحيــط مدرســة الرشــيدية، التــي كان  ــل املكب جب
يعّلــم فيهــا الشــهيد التربيــة الدينيــة، وبــاب العامــود.

وأطلقــت ســلطات االحتــالل القنابــل الصوتيــة علــى 
طــالب مدرســة الرشــيدية واعتــدت عليهــم بالضــرب 
الســلطان  فــي شــارعي  لهــم  خــالل مالحقتهــا 

ــود. ــاب العام ــة ب ــن ومنطق ــالح الدي ــليمان وص س

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــد اعتقل ــر، فق ــد آخ ــى صعي وعل
ــادة ومحمــود دنديــس مــن حــي واد قــدوم  ــن عب األخوي

ــلوان. ــدة س ــي بل ف

ــالل  ــرات االحت ــت مخاب ــد دهم ــة، فق ــة ثاني ــن جه م
منــزل رشــا العيســاوي، شــقيقة األســير ســامر 
ــد  ــا بع ــاوية واعتقلته ــدة العيس ــي بل ــاوي، ف العيس

ــزل.99 ــة باملن ــش همجي ــة تفتي ــراء عملي إج

ــا  ــان إضرابهم ــي يعلق ــفوس والهرمي ــيران الفس األس
ــا اإلداري ــقف اعتقالهم ــد س ــد حتدي ــام بع ــن الطع ع

ــير  ــق األس ــيرة، عل ــة األس ــد للحرك ــار جدي ــي انتص ف
كايــد الفســفوس إضرابــه عــن الطعــام الــذي اســتمر 
ــع  ــاق م ــد اتف ــه اإلداري، بع ــاً العتقال ــاً رفض 131 يوم
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي يقضــي باإلفــراج عنــه 

ــي 2021/12/14. ف

وأفــادت عائلــة األســير الفســفوس، بــأن جنلها ســيبقى 
ــه اإلداري  ــيبقى اعتقال ــفى وس ــي املستش ــزاً ف محتج

مجمــداً إلــى حــني اإلفــراج عنــه.

واألســير الفســفوس )31 عامــاً( مــن مدينــة دورا جنــوب 
اخلليــل، اعتقــل بتاريــخ 15.10.2020، وهــو أســير ســابق 

اعتقــل عــدة مــرات، ومتــزوج وأب لطفلــة.

ــير  ــق األس ــس، عل ــاء أم ــن مس ــابق م ــت س ــي وق وف
ــد  ــام بع ــن الّطع ــوح ع ــه املفت ــي إضراب ــاد الهرمي عي
اتفــاق مــع ســلطات االحتــالل يقضــي بتحديــد ســقف 
ــخ 4 آذار 2022. ــه بتاري ــرج عن ــث يف ــه اإلداري، بحي اعتقال

وقــال نــادي األســير، إن الهرميــي خــاض إضرابــاً اســتمرّ 
لنحــو شــهرين، احتجاجــاً علــى اعتقالــه اإلداري، ووصل 
مؤخــراً لوضــع صّحــي صعــب، ال ســيما أنــه امتنــع عن 
تنــاول املدّعمــات، إذ عانــى مــن آالم فــي جميــع أنحــاء 
جســمه، إضافــة إلــى عــدم اســتطاعته الوقــوف علــى 
ــؤ  ــة وتقي ــوح بالرؤي ــدم وض ــن ع ــه م ــه، ومعانات قدمي

بشــكل مســتمر.

ــم،  ــت حل ــن بي ــاً(، م ــي )28 عام ــى أّن الهرمي ــار إل يش
ــاً  ــل إداري ــة، ومعتق ــادة الرمل ــجن عي ــي س ــع ف ويقب
منــذ شــهر نيســان 2021، وهــو أســير ســابق تعــرض 
ــدداً  ــه مج ــالل اعتقال ــاد االحت ــرر، وأع ــال املتك لالعتق
ــرب  ــد أض ــزة، وكان ق ــرة وجي ــه بفت ــراج عن ــد اإلف بع
ســابقاً ضــد اعتقالــه اإلدارّي، ففــي العــام 2016 خــاض 
إضرابــاً اســتمر ملــدة 45 يومــاً، وبلــغ مجمــوع ســنوات 

ــنوات. ــع س ــو تس ــه نح اعتقال

وال يــزال أســيران يواصــالن معركــة اإلضــراب عــن 
ــو  ــام أب ــا هش ــا اإلداري، هم ــاً العتقالهم ــام رفض الطع
هــواش املضــرب منــذ 98 يومــاً، ولــؤي األشــقر املضــرب 

ــاً. ــذ 43 يوم من

99  جريدة األيام
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يذكــر أن األســير عــالء األعــرج قــد عّلــق إضرابــه 
ــد  ــام، بع ــتمر 103 أي ــذي اس ــام، ال ــن الطع ــوح ع املفت
أن ألغــت ســلطات االحتــالل أمــر اعتقالــه اإلدارّي، 

اخلميــس املاضــي.

ــق األســير مقــداد  وبتاريــخ 11 مــن الشــهر اجلــاري، عّل
القواســمة إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام، الــذي بــدأه 
قبــل 113 يومــاً، مقابــل اإلفــراج عنــه فــي شــباط مــن 

العــام املقبــل.100

احلكومــة تدعــو املواطنــن غيــر املطعمــن 
ألخــذ اللقاحــات

ــم  ــن ل ــني الذي ــس، املواطن ــوزراء، أم ــس ال ــا مجل دع
يتلقــوا اللقاحــات ضــد فيــروس »كورونــا« إلــى التوجــه 

ــوت. ــات البي ــة رب ــم وخاص ــز التطعي ملراك

ــبوعية  ــته االس ــالل جلس ــوزراء، خ ــس ال ــب مجل وطل
التــي عقــدت فــي رام اهلل أمــس، برئاســة رئيــس الــوزراء 
د. محمــد اشــتية، مــن اجلامعــات، حــث طلبتهــا علــى 
تلقــي املطاعيــم والطلــب ممــن لــم يتلقــوا اللقاحــات 
لهــم  حمايــة  التطعيــم  مراكــز  علــى  اإلقبــال 

ــم. ولعائالته

وقــرر اجمللــس، تشــكيل جلنــة فنيــة حكوميــة لتقــدمي 
دراســة فنيــة وماليــة لكيفيــة معاجلــة امليــاه العادمــة 

واســتغاللها فــي زيــادة رقعــة املراعــي الزراعيــة.

ــاريع  ــن املش ــدد م ــى ع ــوزراء عل ــس ال ــادق مجل وص
التنمويــة فــي مجالــي الكهربــاء والتعليــم لعــدد مــن 
ــني  ــن املوظف ــدداً م ــال ع ــكنية، وأح ــات الس التجمع
للتقاعــد املبكــر بنــاء علــى طلبهــم، كمــا أحــال 
ــوزراء  ــل ال ــن قب ــتها م ــريعات لدراس ــن التش ــدداً م ع

ومستشــاريهم القانونيــني.

الــوزراء بنــك االســتقالل  كذلــك، كلــف مجلــس 
ــة  للتنميــة واالســتثمار بتقــدمي وثائــق مشــاريع تنموي
وتأمــني التمويــل لهــا مــن خــالل الشــراكات مــع 
ــات واحلكومــة ودعــم اجلهــات  القطــاع اخلــاص والبلدي

املانحــة والصناديــق العربيــة واإلســالمية.

ــع  ــى بوض ــة تتول ــة وزاري ــكيل جلن ــس تش ــرر اجملل وق
فــي  صحــي  صــرف  محطــات  لبنــاء  مقترحــات 
ــتخدمة  ــاه املس ــات املي ــادة كمي ــدف زي ــات به احملافظ
ألغــراض الزراعــة وللحــد مــن االقتطاعــات اإلســرائيلية 
بــدل هــذه امليــاه التي تنســاب إلــى أراضــي الـــ 48، على 
ــاً. ــاوز 30 يوم ــدة ال تتج ــي م ــا ف ــة عمله ــي اللجن أن تنه
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ــي  ــة ف ــة الوبائي ــول احلال ــر ح ــى تقري ــتمع إل ــا اس كم
ــي  ــات وتدن ــات والوفي ــداد اإلصاب ــاض أع ــوء انخف ض
نســبة اإلشــغال فــي املستشــفيات، وحــث املواطنــني 
ــوت  ــات البي ــة رب ــات وخاص ــوا اللقاح ــم يتلق ــن ل الذي
للتوجــه إلــى املراكــز الصحيــة لتلقــي املطاعيــم، 
ودعــا املؤسســات احلكوميــة للتأكــد مــن حصــول 
ــرورة  ــع ض ــات م ــى اللقاح ــا عل ــني فيه ــع العامل جمي

ــم.101 ــهادات التطعي ــة بش ــات املقدم ــط اخلدم رب

 NSO إســرائيل حتشــد طاقتهــا لشــطب شــركة
الســوداء  األميركيــة  الالئحــة  للتجســس مــن 

ــارة  ــوزارة التج ــن ب ــة واألم ــب الصناع ــور إدراج مكت ف
ــركة  ــي ش ــروب«، وه ــركة »إن إس أوه ج ــة ش األميركي
ــي  ــيبراني – ف ــن الس ــتخبارات واألم ــرائيلية لالس إس
قائمتــه للكيانــات اخلاضعــة لقيــود جتاريــة والتــي 
القومــي  األمــن  تهــدد  أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر 
األمريكــي أو مصالــح السياســة اخلارجيــة األمريكيــة، 
ــوذ  ــن نف ــا م ــا لديه ــع كل م ــرائيل بتجمي ــرت إس باش
ــدن  فــي العاصمــة األميركيــة للضغــط علــى إدارة باي
ــج  ــوداء. وتتحج ــة الس ــن الالئح ــركة م ــطب الش لش
ــنطن،  ــي واش ــددة ف ــرائيلي املتع ــي اإلس ــة اللوب أجنح
ضغطــاً  »يضــع  اإلســرائيلية،  الشــركة  إدراج  بــأن 
كبيــراً علــى العالقــة التقليديــة الوثيقــة بــني الواليــات 

ــرائيل«. ــدة وإس املتح

ــت  ــى البي ــف عل ــط املكث ــاطات الضغ ــدر نش ويتص
الدفــاع  »مؤسســة  اإلســرائيلي  اللوبــي  األبيــض 
عــن الدميقراطيــات – FDD«، التــي أوجدهــا اجليــش 
أعقــاب هجمــات 11  فــي  اإلســرائيلي عــام 2001، 
ــة  ــج للرواي ــة والتروي ــاز الفرص ــة، النته ــول اإلرهابي أيل
اإلســرائيلية فــي أعقــاب الضربــة القويــة التــي وجهت 
للعــرب وصورتهــم فــي الواليــات املتحــدة، حيــث تظهــر 
الوثائــق األوليــة املقدمــة للحصــول علــى حالــة اإلعفاء 
الضريبــي فــي دائــرة اإليــرادات الداخليــة، بــأن مهمتهــا 
ــز صــورة إســرائيل فــي  ــم لتعزي ــر التعلي ــت توفي »كان
ــي  ــا الت ــور للقضاي ــم اجلمه ــمالية وفه ــكا الش أمري

ــة«. ــرائيلية العربي ــات اإلس ــى العالق ــر عل تؤث

ووصفــت وثائــق الحقــة مهمــة املؤسســة بأنهــا 
»إلجــراء البحــوث وتوفيــر التعليــم حــول اإلرهــاب 

الصلــة«. ذات  والقضايــا  الدولــي 

ــوى،  ــرائيلي األق ــي اإلس ــة اللوب ــدر منظم ــا وتتص كم
ــة«  ــة اليهودي ــة األميركي ــب »اللجن ــى جان ــاك«، إل »إيب

ــي. ــرس األميرك ــي الكوجن ــاعي ف املس
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ــي  ــبوع املاض ــرائيلية األس ــش اإلس ــت وزارة اجلي وصرح
ــو  ــي ج ــس األميرك ــى إدارة الرئي ــتضغط عل ــا س بأنه
ــى  ــوداء، عل ــة الس ــن القائم ــركة م ــة الش ــدن إلزال باي
ــات  ــتخدام حكوم ــدة باس ــم اجلدي ــن املزاع ــم م الرغ
الســتهداف  الشــركة  طورتهــا  لبرامــج  أجنبيــة 

صحافيــني ومعارضــني وناشــطني.

للــوكاالت  تقنيــات  اإلســرائيلية  الشــركة  وتطــور 
ــس  ــا للتجس ــرز برامجه ــى أب ــق عل ــة، ويطل احلكومي

مــن الدرجــة العســكرية اســم »بيغاســوس«.

ــه  ــة أن ــا، مدعي ــن منتجه ــدة ع ــركة بش ــع الش وتداف
ــاً  ــت تقليدي ــي كان ــم الت ــع اجلرائ ــى من ــدف إل كان يه
ــبب  ــة بس ــلطات األمني ــبة للس ــة بالنس ــر مرئي غي

ــا. ــق فيه ــام والتحقي ــفير الت التش

الشــركة  أن  املتزايــدة  األدلــة  تظهــر  ذلــك،  ومــع 
زودت حكومــات أجنبيــة ببرنامــج التجســس الــذي 
اســتخدمته بعــد ذلــك لتنفيــذ مــا اعتبرتــه وزارة 
ً للحــدود الوطنيــة«. التجــارة األميركيــة »قمعــاً عابــرا

ــة  ــدت منظم ــام 2020، عق ــر ع ــي أواخ ــه ف ــر أن يذك
صحافــة غيــر ربحيــة مقرهــا باريــس تدعــى »الروايــات 
احملظــورة Forbidden Stories شــراكة مــع منظمــة 
العفــو الدوليــة إلصــدار قائمــة أهــداف تضــم 50 ألــف 
رقــم هاتــف، وتركــزت أرقــام الهواتــف هــذه فــي البلدان 
التــي تعتبــر مــن زبائــن الشــركة اإلســرائيلية ولديهــا 
ســجل مبراقبــة مواطنيهــا، ويربط مشــروع بيغاســوس، 
وهــو حتقيــق نشــرته 17 هيئــة إعالميــة فــي 10 دول في 
ــى  ــس عل ــة جتس ــف مبحاول ــم هات ــي 37 رق ــوز املاض مت

ــني منهــم.102  صحافيــني ونشــطاء ومعارضــني ومقرب

وقفــة فــي جنــن للمطالبــة باســترداد جثامن 
الشــهداء احملتجزة وإســنادا لأســرى

طالبــت فعاليــات جنــني ومخيمهــا وذوو الشــهداء 
احملتجــزة جثامينهــم لــدى االحتــالل، وذوو األســرى 
كافــة  الثالثــاء،  اليــوم  مســاء  محــررون،  وأســرى 
املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية بالتدخــل لــدى 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي لتســليم جثامــني 
تســعة شــهداء مــن محافظــة جنــني، وكافــة جثامــني 
الشــهداء احملتجــزة فــي ثالجــات االحتــالل ومقابــر 

ــام. األرق

ــة  ــل اخليم ــل داخ ــام املتواص ــالل االعتص ــك خ ــاء ذل ج
ــا مبيــدان عميــد األســرى كــرمي  ــة منــذ 35 يوًم املنصوب
ــن  ــوى األم ــي ق ــاركة مفت ــني، مبش ــط جن ــس وس يون

102  جريدة القدس

ــل  ــل العم ــهداء وفصائ ــالت الش ــالح وعائ ــد ص محم
ــني. ــم جن ــات مخي ــالمي وفعالي ــي واإلس الوطن

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــاركون اللجن ــا املش ودع
وكافــة املؤسســات احلقوقيــة إلى أخــذ دورهــا والتحرك 
مؤكديــن  احملتجــزة،  الشــهداء  جثامــني  لتســليم 
ــع  ــني جمي ــليم جثام ــى تس ــات حت ــتمرار الفعالي اس
الشــهداء، ووقــف سياســة العقــاب التعســفي بحــق 
احلركــة األســيرة، وخاصــة الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن 

ــم. ــد اعتقاله ــوع« وأعي ــجن »جلب س

ــرى  ــناد لألس ــراك واإلس ــن احل ــد م ــذل مزي ــوا بب وطالب
ــهداء  ــن ذوي الش ــي يتمك ــالل، ولك ــجون االحت ــي س ف

ــم. ــني أبنائه ــن جثام ــن دف م

ودعــا مفتــي قــوى األمــن محمــد صــالح أبنــاء شــعبنا 
للمطالبــة  املركــزي  االعتصــام  فــي  للمشــاركة 
ــدى االحتــالل،  باســترداد جثامــني الشــهداء احملتجــزة ل

ــس. ــد اخلمي ــد غ ــي رام اهلل، بع ــارة ف ــى دوار املن عل

مــن جهتهــا، أوضحــت محافــظ رام اهلل والبيــرة ليلــى 
غنــام لـ«وفــا«، أنهــا قامــت بترتيــب إلجنــاح الفعاليــة 
يــوم اخلميــس القــادم مــن خــالل فصائــل العمــل 
ــيتم  ــه س ــات رام اهلل، وأن ــالمي وفعالي ــي واإلس الوطن
ــه  ــم التوج ــن ث ــة وم ــر احملافظ ــي مق ــتقبالهم ف اس

ــارة. ــي دوار املن ــة ف ــى الوقف إل

يذكــر أن االحتــالل مــا يــزال يحتجــز 90 شــهيًدا، منــذ 
عــودة سياســة احتجــاز جثامــني الشــهداء عــام 2016، 

باإلضافــة لـــ254 شــهيًدا فــي »مقابــر األرقــام”.103

حتقيــق  فريــق  بإرســال  تطالــب  اخلارجيــة 
للمســتوطنات دولــي  بيولوجــي 

طالــب مســاعد وزيــر اخلارجيــة واملغتربــني لــالمم املتحدة 
ــال  ــوض اهلل، بإرس ــر ع ــة عم ــا املتخصص ومنظماته
فريــق حتقيــق بيولوجــي دولــي للمســتوطنات، لالطــالع 
املقامــة  املســتوطنات  هــذه  فــي  اخملتبــرات  علــى 
بشــكل غيــر شــرعي فــي االرض الفلســطينية احملتلــة 

ــدس. ــا الق ــا فيه مب

ــة فلســطني فــي أعمــال  جــاء ذلــك خــالل كلمــة دول
ــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر االســلحة  مؤمتــر ال
البيولوجيــة، املنعقــد حاليــا فــي مدينــة جنيــف 

السويســرية.

االلتــزام  علــى  فلســطني  دولــة  كلمــة  وأكــدت 
ــا  ــا فيه ــا، مب ــت له ــي انضم ــة الت ــات الدولي باالتفاقي

103  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــامل،  ــار الش ــلحة الدم ــزع أس ــى بن ــي تعن ــك الت تل
حلظــر  عليــا  وطنيــة  جلنــة  بتشــكيل  وقيامهــا 
اخلارجيــة  وزارة  برئاســة  البيولوجيــة  االســلحة 
ــة،  ــات اخملتلف ــوزارات واملؤسس ــة ال ــني، وعضوي واملغترب
والعمــل علــى مواءمــة أحــكام االتفاقيــة مــع القانــون 

. لفلســطيني ا

واشــارت للمعيقــات التــي تواجــه دولــة فلســطني فــي 
تنفيــذ االتفاقيــة وعلــى رأســها االحتــالل اإلســرائيلي 
غيــر الشــرعي، وســيطرته علــى املعابــر واحلــدود، 
ــره داخــل  ــم تطوي ــا يت ــى عــدم اليقــني مب ــة ال باالضاف
ــي ارض  ــرعية ف ــر الش ــتوطنات غي ــتعمرات واملس املس
ــكل  ــا يش ــتوطنني، مب ــاب املس ــطني، واره ــة فلس دول
خطــرا الســتخدام هــذه االســلحة وغيرهــا ضــد ابنــاء 

ــعبنا. ش

وعبــر عــوض اهلل فــي رده علــى ممثلة اســرائيل، ســلطة 
ــة  ــى جهــود دول ــت الهجــوم عل ــالل، والتــي حاول االحت
فلســطني والتزامهــا باالتفاقيــة، عــن رفضــه للســماح 
ملمثــل ســلطة االحتــالل باحلديــث فــي املؤمتــر، وشــدد 
ــال  ــدا األطف ــتهدف عم ــذي يس ــالل ال ــى ان االحت عل
والنســاء، ليــس فقــط غيــر قانونــي بــل غيــر اخالقــي، 
التزامــه  عــدم  بســبب  متوقــع،  غيــر  وســلوكه 

ــي. ــون الدول ــات والقان باالتفاقي

اجلهــة  ان اســرائيل هــي  الــى  واشــار عــوض اهلل 
ــن  ــة م ــة خالي ــة منطق ــض إقام ــي ترف ــدة الت الوحي
اســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق االوســط، 
ــة  ــلحة نووي ــا اس ــي لديه ــدة الت ــة الوحي ــي اجله وه
ــة،  ــة الذري ــة الطاق ــة وكال ــا لرقاب ــض اخضاعه وترف
ــعب  ــد الش ــة ض ــلحة كيميائي ــتخدمت اس ــا اس كم
عائــالت  مســتوطنوها  وأحــرق  الفلســطيني، 

كيميائيــة.104 مــواد  باســتخدام  فلســطينية 

83 عامــا علــى أكبــر عمليــة تبــادل أســرى فــي 
تاريــخ الثــورة

ــرى  ــي، الذك ــرين الثان ــن تش ــوم، الـــ23 م ــادف الي يص
الـــ38 ألكبــر عمليــة تبــادل أســرى فــي تاريــخ الثــورة 
الفلســطينية، والتــي قادتهــا حركــة التحريــر الوطنــي 
ــن 4700  ــراج ع ــى االف ــح«، وادت إل ــطيني »فت الفلس

ــير. أس

ــس 23  ــل اخلمي ــن لي ــرة م ــاعة العاش ــام الس ــي مت فف
ــي  ــة ف ــر عادي ــة غي ــدأت حرك ــي 1983، ب ــرين الثان تش
مينــاء طرابلــس فــي شــمال لبنــان، زوارق بخاريــة 
ــددة  ــة مش ــا حراس ــتعداد وبداخله ــة االس ــى أهب عل

104  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مــن عناصــر حركــة »فتــح«، ال وجــود ألحــد باســتثناء 
ــة  ــؤولي اللجن ــض مس ــات، وبع ــر عرف ــي ياس معاون
اجلنــود  نقــل  حيــت  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
ــزوارق  ــن ال ــم م ــاء، ث ــى املين ــرى إل ــرائيليون األس اإلس
إلــى ســفينة فرنســية، ترفــع علــم الصليــب األحمــر، 
ــث  ــس، حي ــواطئ طرابل ــن ش ــرات ع ــد 8 كيلومت وتبع
ــر  تســلمهم رئيــس الوفــد اإلســرائيلي شــموئيل تامي

ــر. ــب األحم ــي الصلي ــن مندوب م

ــاء، كان جنــوب لبنــان يشــهد عمليــة  وفــي تلــك االثن
االحتــالل  جيــش  قيــادة  توجهــت  فقــد  مماثلــة، 
ــم  ــت عليه ــار فعرض ــي أنص ــى معتقل ــرائيلي إل اإلس
البقــاء فــي لبنــان أو نقلهــم إلــى اجلزائــر، فاختــار 3600 
ــة، أمــا  ــان ومت نقلهــم فــي 120 حافل ــى لبن نقلهــم ال
الذيــن اختــاروا الذهــاب للجزائــر وعددهــم نحــو 1024، 
فقــد مت وضعهــم فــي مجموعــات صغيــرة فــي معتقل 
أنصــار وبــدأ نقلهــم حتــت حراســة مشــددة إلــى مطــار 
اللــد، قبــل ان تنقلهــم الطائــرات الفرنســية إلــى 

ــر. اجلزائ

ــم  ــدى وصوله ــن ل ــرى احملرري ــتقبال األس ــي اس وكان ف
ــون  ــف حوامتــة، وممثل ــاد وناي ــو إي ــر القــادة أب ــى اجلزائ إل
ــة،  ــر الوطنيــة اجلزائري عــن قيــادة حــزب جبهــة التحري
ــي  ــودون ف ــة املوج ــة والعاملي ــر العربي ــركات التحري وح
ــى،  ــني القدام ــن اجلزائري ــن اجملاهدي ــد م ــر، وحش اجلزائ
واالحتــادات الشــعبية اجلزائريــة، إضافــة إلــى صحفيــني 

ــب. عــرب وأجان

بعــد أكثــر مــن عــام علــى املفاوضــات التــي شــاركت 
فيهــا جهــات دوليــة مبــا فيهــا الصليــب األحمــر، وقائــد 
ــورة  ــام للث ــد الع ــب القائ ــات، ونائ ــر عرف ــورة ياس الث
خليــل الوزيــر، ونبيــل أبــو ردينــة، رضخــت اســرائيل الــى 
مطالــب الثــورة الفلســطينية املتمثلــة بإطــالق ســراح 
ــور،  ــدا وص ــة وصي ــار والنبطي ــالت أنص ــرى معتق أس
إضافــة إلــى مئــة أســير مــن ســجون الداخــل احملتــل، 
وإعــادة أرشــيف مركــز األبحــاث الفلســطيني واإلفــراج 

عــن ركاب الباخرتــني كورديــال وحنــان.

ــي  ــة الت ــع الوثيق ــد توقي ــادل بع ــة التب ــاءت عملي وج
ــل،  ــالث مراح ــى ث ــة عل ــون العملي ــى أن تك ــت، عل نص
اللبنانــي، حيــث  الشــاطئ  علــى  التحــرك  أولهــا 
ــى  ــرة األول ــراح ركاب الطائ ــالق س ــرائيل بإط ــوم إس تق
ــب  ــلم الصلي ــر، ويتس ــاه اجلزائ ــد باجت ــار الل ــن مط م
األحمــر األســرى اإلســرائيليني مقابــل ســماح إســرائيل 

ــر. ــى اجلزائ ــرى إل ــة لألس ــرة الثاني ــالق الطائ بانط

ــب  ــلم اجلان ــة تس ــون حلظ ــة، تك ــة الثالث ــا املرحل أم
تســمح  عندهــا  اإلســرائيليني،  اجلنــود  الفرنســي 
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إســرائيل للطائــرة الثالثــة باإلقــالع باجتــاه اجلزائــر، 
علــى أن يتــم إطــالق ســراح معتقلــي معســكر أنصــار، 

ــان. ــي لبن ــاء ف ــاروا البق ــن اخت الذي

ــن  ــرى م ــت أس ــر وضم ــادل األكب ــة التب ــت عملي وكان
معتقــل أنصــار ومن ســجون االحتــالل، وقيــادات احلركة 
الوطنيــة منهــم صــالح التعمري قائــد معتقلــي أنصار، 
ــني  ــافوي، وحس ــة س ــل عملي ــة بط ــى طاللق وموس
ــهيدة  ــة الش ــن مجموع ــع م ــو إصب ــد أب ــاض، وخال في

ــي. دالل املغرب

وتنفــس احلريــة 4700 معتقــل فلســطيني وعربــي 
بينهــم معتقلــون فــي معســكر أنصــار، إضافــة الــى 
35 معتقــال كانــوا علــى مــن قاربــني مت احتجازهــم فــي 
عمليــة القرصنــة البحريــة التــي قامــت بهــا الســفن 
ــة  ــة واإلقليمي ــاه الدولي ــي املي ــرائيلية ف ــة اإلس احلربي

اللبنانيــة فــي ذلــك الوقــت.

كمــا شــملت الصفقــة 65 أســيرا كانــوا فــي ســجون 
محكومــني  كانــوا  معتقــال   52 منهــم  االحتــالل، 
بالســجن مــدى احليــاة، بينهــم ثمانيــة معتقلــني مــن 

فلســطينيي الـــ1948 .

ــة، أن  ــود الصفق ــي بن ــترطت ف ــر اش ــة التحري منظم
ــات  ــع والدراس ــر واملراج ــق والتقاري ــمول الوثائ ــم ش يت
التــي كانــت فــي أرشــيف مركز األبحــاث الفلســطيني، 
ــرائيلية  ــوات اإلس ــه الق ــه ونهبت ــتولت علي ــذي اس ال
ونقلــت عشــرات  الغربيــة،  بيــروت  دخولهــا  لــدى 
ــى  ــا إل ــو 32 طن ــى نح ــوت عل ــي احت ــق الت الصنادي

املنظمــة.105

نقــص األيــدي العاملــة يهــدد قطــاع الصناعــة 
خلليل با

ــات معضلــة كبيــرة تواجــه  ــدي العاملــة، ب نقــص األي
مختلــف القطاعــات الصناعيــة الهامــة فــي محافظة 
ــاب العمــل لوقــف بعــض خطــوط  اخلليــل، دفعــت أرب

اإلنتــاج فــي منشــآتهم.

فرغــم ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي فلســطني 
ووصولهــا إلــى مــا يزيــد عــن 26%، إال أن هنــاك نقصــا 
حــادا فــي األيــدي العاملــة، خاصــة فــي القطــاع 
املهنــي واألعمــال البســيطة، مــا كلــف قطاعــات 
ــائر  ــل خس ــة اخللي ــي محافظ ــة ف ــة وصناعي اقتصادي
ــن  ــدد م ــى توقف ع ــؤدي ال ــن أن ت ــن املمك ــرة، م كبي
املصانــع عــن العمــل، مــا يثيــر تخوفــات رجــال األعمــال 

ــم. ــم وصناعاته ــتقبل أعماله ــول مس ح

105  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقــال مديــر عــام غرفــة جتــارة وصناعــة اخلليــل طــارق 
العاملــة، قــد يدفــع  األيــدي  إن نقــص  التميمــي، 
تلــك الصناعــات للتفكيــر اجلــاد بنقــل  أصحــاب 
مصانعهــم إلــى مناطــق ودول أخــرى، مــا مــن شــأنه أن 

ــي. ــاد الوطن ــى االقتص ــلبية عل ــارا س ــرك آث يت

ــاك  ــى أن هن ــا«، إل ــث لـ«وف ــي حدي ــي ف ــار التميم وأش
عــدة أســباب تقــف وراء ظهــور هــذه املعضلــة أهمهــا: 
ــة  ــة املهني ــدي العامل ــت لألي ــر وامللف ــال الكبي االنتق
منهــا واملاهــرة وأصحــاب األعمــال البســيطة للعمــل 
ــة  ــع املدين ــدت مصان ــث فق ــي الـــ 48، حي ــل أراض داخ
جــزءا كبيــرا مــن عمالهــا لصالــح العمــل فــي الداخــل 

بحثــا عــن أجــر أعلــى.

األيــدي  بطبيعــة  يتعلــق  الثانــي  الســبب  وتابــع: 
ــه  ــي عمال ــات، وه ــك القطاع ــة لتل ــة املطلوب العامل
مهنيــة متتلــك مهــارة القيــام باألعمــال البســيطة من 
ــاج،  ــوط االنت ــى خط ــل عل ــات والعم ــغيل للماكن تش
ــوق  ــي س ــواء ف ــر س ــب كبي ــا طل ــة عليه ــذه الفئ وه

ــي الـــ 48. ــل أراض ــطيني أو داخ ــل الفلس العم

ــر  ــن أكث ــتيكية م ــات البالس ــاع الصناع ــر قط ويعتب
ــر  ــاع كبي ــو قط ــة، وه ــذه األزم ــرا به ــات تأث القطاع
ومهــم جــدا، ينمــو مبعــدالت كبيــرة مبشــرة مبســتقبل 
ــرة  ــوام األخي ــي األع ــهد ف ــاع، وش ــذا القط ــد له جي
توســعا وانتعاشــا كبيــرا، وتشــكل صناعــة الفرشــات 
عمــوده الفقــري، حيــث يوجــد فــي محافظــة اخلليــل 
أربعــة مصانــع كبيــرة للفرشــات، تشــغل مــا يزيــد عن 
ــي  ــن إجمال ــبته 39% م ــا نس ــكلون م ــل يش 1800عام
األيــدي العاملــة فــي مجــال الصناعــة باخلليــل، يغطــي 
إنتاجهــا الســوق الفلســطيني بالكامــل وجــزءا كبيــرا 
ــدي  ــص األي ــي 48، اال أن نق ــل أراض ــوق داخ ــن الس م
العاملــة ميثــل حتديــا جديــا يواجــه هــذا القطــاع ويهدد 

ــوره. ــعه وتط ــات توس امكاني

وأضــاف التميمــي، أن قطــاع صناعــة الذهــب مــن 
القطاعــات املتضــررة أيضــا نتيجــة هــذه األزمــة، 
ــني  ــا ب ــن 67 م ــارب م ــا يق ــاك م ــى أن هن ــيرا ال مش
مصنــع ومشــغل للذهــب تعانــي مــن نقــص باأليــدي 
ــتمراريته. ــاع واس ــذا القط ــتقبل ه ــدد مس ــة، ته العامل

ــار  ــن اآلث ــد م ــأنها احل ــن ش ــي م ــول الت ــول احلل وح
الســلبية لهــذه األزمــة، أوضــح أن هــذه القضيــة 
مطروحــة بشــكل يومــي للبحــث والدراســة مــع 
اصحــاب املصانــع وكافــة االطــراف ذات العالقــة، لتوفير 
البدائــل وســد احتياجــات هــذه القطاعــات مــن االيــدي 
ــا،  ــل عليه ــم العم ــي يت ــول الت ــدى احلل ــة، وإح العامل
هــو اســتقدام مــا يقــارب مــن ألــف عامــل مــن قطــاع 
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غــزة.

وبــني أن غرفــة جتــارة وصناعــة اخلليــل ورؤســاء االحتــادات 
ــب  ــوا بطل ــة تقدم ــة باحملافظ ــات االقتصادي واملؤسس
متابعــة  ويجــري  العمــل،  لوزيــر  اخلصــوص  بهــذا 
إمكانيــات تنفيــذ ذلــك، كمــا أن هنــاك محــاوالت مــن 
ــات«  ــى »الروبوت ــاد عل ــع االعتم ــاب املصان ــض أصح بع
للعمــل فــي خطــوط اإلنتــاج كبديــل لأليــدي العاملــة 
ــرات  ــل يتطلــب إجــراء تغيي البشــرية، إال أن هــذا البدي
ــوط  ــل خلط ــر كام ــة، وتغيي ــى التحتي ــي البن ــرة ف كبي

ــاج. اإلنت

ــاك توجهــا لالعتمــاد وتشــغيل العنصــر  ــع: إن هن وتاب
النســائي، كأحــد احللــول التــي ميكــن االســتعانة بهــا، 
للحــد مــن األضــرار الناجتــة عــن هــذه األزمــة وتقليلهــا 
ألدنــى درجــة ممكنــه، إال أن طبيعــة األعمــال املطلوبــة، 
وحاجــة املصانــع للعمــل بأكثــر مــن ورديــة علــى 
مــدار اليــوم، يحــد مــن إمكانيــات هــذا البديــل كحــل 

جوهــري لالزمــة.

بــدوره، قــال نائــب رئيس احتــاد الصناعــات البالســتيكية 
ــتيكية  ــات البالس ــاع الصناع ــس: إن قط ــام ادعي بس
يتكبــد خســائر كبيــرة بســبب هــذه األزمــة، وبــات جزء 
ــة،  ــه اإلنتاجي ــث طاقت ــل بثل ــع يعم ــن املصان ــر م كبي
نتيجــة لنقــص األيــدي العاملــة، مشــيرا إلــى أن 
ــذ عامــني  ــدأت معالهــا بالظهــور من ــم األزمــة ب معال
ــر. ــرة بشــكل كبي ــا إال أنهــا تفاقمــت هــذه الفت تقريب

ــة  ــح أن كاف ــة، أوض ــة املطلوب ــة العمال ــول طبيع وح
ــع فــي احملافظــة بحاجــة ماســة لفئــة معينــة  املصان
ــة  ــة، والعمال ــات مهني ــة، ذات صف ــدي العامل ــن األي م
البســيطة للعمــل علــى املاكينــات وخطــوط اإلنتــاج، 
مطالبــا مــن لديــه القــدرة والرغبــة فــي العمــل 
التوجــه لالحتــاد وهــو متكفــل بتشــغيله بشــكل 

ــوري. ف

ــل  ــي باخللي ــاد الوطن ــر االقتص ــد مدي ــه، أك ــن جانب م
ــى  ــرا عل ــرت كثي ــة أث ــذه االزم ــري، أن ه ــب اجلعب مهي
القــدرة االنتاجيــة للمصانــع التــي باتــت تعمــل بأقــل 
مــن قدراتهــا االنتاجيــة، محــذرا مــن أن اســتمرار نــزوح 
األيــدي العاملــة بهــذا املســتوى املرتفع، يشــكل تهديدا 
الســتمرار الصناعــات فــي احملافظــة، ويثيــر التخوفــات 
ــع حــول مســتقبل صناعاتهــم.106 ــدى أصحــاب املصان ل

ــد  ــد احلم ــاح اخلال ــيخ صب ــني الش ــت يع ــر الكوي أمي
ــة ــكيل احلكوم ــه بتش ــوزراء ويكلف ــا لل ــاح رئيس الصب

اليــوم  »كونــا«،  الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة   أفــادت 
106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاح  ــيخ صب ــني الش ــري بتعي ــر أمي ــدور أم ــاء، بص الثالث
اخلالــد احلمــد الصبــاح، رئيســا جمللــس الــوزراء، وتكليفه 

ــدة. ــوزارة اجلدي ــاء ال ــيح أعض بترش

ــه يعــني ســمو الشــيخ  ــى أن ــري عل ونــص األمــر األمي
ــوزراء  ــس ال ــا جملل ــاح رئيس ــد الصب ــد احلم ــاح خال صب
ويكلــف بترشــيح أعضــاء الــوزارة اجلديــدة وعــرض 

ــم. ــوم تعيينه ــدار مرس ــا إلص ــمائهم علين أس

ــى  ــري »عل ــر األمي ــن األم ــة م ــادة الثاني ــي امل ــاء ف وج
رئيــس مجلــس الــوزراء تنفيــذ أمرنــا هــذا وإبالغــه إلــى 
مجلــس األمــة ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره وينشــر 

ــدة الرســمية.107 فــي اجلري

”BDS”: انســحاب دول مــن مســابقة ملكــة جمــال 
ــع  ــن الواس ــى التضام ــل عل ــرائيل دلي ــي إس ــون ف الك

ــطني ــع فلس م

 قــال املنســق العــام للجنــة الوطنيــة ملقاطعــة 
ــحاب  ــة، إن انس ــود نواجع ــالل )BDS( محم ــة االحت دول
عــدد مــن الــدول فــي مســابقة ملكــة جمــال الكــون 
ــى  ــل عل ــام دلي ــذا الع ــرائيل ه ــتضيفها إس ــي تس الت

ــطينية. ــة الفلس ــع القضي ــع م ــن الواس التضام

وأضــاف نواجعــة فــي اتصــال مــع »وفــا«، اليــوم 
العالــم  لــكل  نــداء  أطلقــت  احلملــة  أن  الثالثــاء، 
مــن أجــل عــدم املشــاركة فــي املســابقة التــي 
تســتضيفها دولــة االحتــالل فــي 12 ديســمبر/ كانــون 
وصريــح  واضــح  بشــكل  تســتخدمها  والتــي  أول، 
ــعبنا  ــد ش ــا ض ــة عليه ــا والتغطي ــض جرائمه لتبيي

. لفلســطيني ا

وأوضــح، أن الــدول التــي انســحبت مــن املســابقة هــي: 
اليونــان، والوس، واملغــرب، فيمــا ســحبت حكومة جنوب 
ــا الدعــم عــن مؤسســة ملكــة جمــال بالدهــا  أفريقي
بســبب الفظائــع التــي ترتكبهــا إســرائيل بحــق أبنــاء 
شــعبنا، إضافــة لــدول رفضــت املشــاركة منــذ البدايــة.

وأكــد نواجعــة أن الــدول ال تتعامــل مــع إســرائيل فــي 
ــا  ــر اليه ــا ُينظ ــة، وإمن ــة طبيعي ــي كدول ــت احلال الوق
كنظــام »أبرتهايــد«، أو احتــالل عســكري، وهــو مؤشــر 
علــى أن التضامــن مــع شــعبنا وقضيتــه أصبــح 
أوســع وأكبــر، رغــم محــاوالت دولــة االحتــالل املتكــررة 
إلجهاضــه، أو تخريبــه، أو وقــف نشــاطنا فــي أي مــكان 

فــي العالــم.

وأوضــح أن دولــة االحتــالل كانــت تنظــم فــي الســابق 
مســابقات مختلفــة، كاملهرجانــات، واملؤمتــرات البحثية 

107  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األوروبيــة  األغنيــة  كمســابقة  الفنيــة،  واملعــارض 
املســابقات  هــذه  شــهدت  حيــث  »يوروفيجــن«، 
ميثلــون  كانــوا  وفــرق  ألفــراد  كثيــرة  انســحابات 

أنفســهم.

ونــوه إلــى أن هــذه املســابقة تختلــف كونهــا متثــل دوال 
وليــس أفــرادا، األمــر الــذي يعتبــر مهمــا جــًدا لنــا.

بدورها، أعلنــت املتســابقة اليونانيــة رافاييــال بالســتيرا 
رســمًيا انســحابها مــن املســابقة، مشــيرة إلــى 
ــرف،  ــرح والتص ــى املس ــتطيع الصعود عل ــا ال تس أنه
ــل  ــن أج ــاس م ــل الن ــيًئا ال يحدث، بينما يقات وكأن ش

ــاك«. ــاة هن احلي

وأعلنت بالستيرا عبر منشور لها على »إنستغرام« أنها 
لن تشارك في املسابقة، مؤكدة أن سبب قرارها هو 

البلد املضيف للمسابقة.

ــة  ــى مقاطع ــات إل ــدة جه ــت ع ــياق، دع ــي الس وف
ــي  ــة مغن ــت عريض ــث طالب ــرائيل، حي ــة إلس ثقافي
ــه فــي إســرائيل  ــه املقــرر أن يحيي ــدي بإلغــاء حفل كن

فــي 13 تشــرين األول/أكتوبــر 2022.

وجــاء فــي العريضــة: إن إســرائيل متــارس الفصــل 
العنصــري مــن النهــر إلــى البحــر.108

إصابــات  االحتــال:  انتهــاكات  تواصــل 
واعتقــاالت واعتــداءات للمســتوطنن واقتحام 

لأقصــى

واصلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
اليــوم الثاثــاء، انتهاكاتهــم بحــق أبنــاء شــعبنا 

ومقدســاتهم وممتلكاتهــم.

ــها  ــي رأس ــروح ف ــة بج ــت طفل ــياق، أصيب ــي الس وف
ــق  ــا لرش ــت تقله ــي كان ــة الت ــرض املركب ــب تع عق
ــة رام  ــمال مدين ــتوطنن ش ــل املس ــن قب ــارة م باحلج
ــاق  ــاالت اختن ــن بح ــن املواطن ــدد م ــب ع اهلل، وأصي

ــرة. ــة البي ــال مدين ــوات االحت ــام ق ــب اقتح عق

واعتقلــت قــوات االحتــال 7 مواطنــن مــن محافظات 
القــدس ورام اهلل والبيــرة وبيــت حلــم وجنــن، وهدمــت 
ــازل وســلمت إخطــارات هــدم، فيمــا واصــل  عــدة من
ــى  ــجد األقص ــى املس ــم عل ــتوطنون اعتداءاته املس

املبــارك، وعلــى املواطنــن وممتلكاتهــم.

إصابات واعتقاالت واقتحام منزل محافظ القدس

ففــي القــدس احملتلــة، اعتقلــت قــوات االحتــال ثاثــة 
108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــه  ــداء علي ــد االعت ــدر، بع ــام س ــم: وس ــن ه مواطن
بالضــرب أثنــاء دهــم منزلــه وتفتيشــه فــي حــي 
ــدة  ــن بل ــدان، م ــد حمي ــم أحم ــة، وإبراهي ــاب حط ب
ــه،  ــت منزل ــد أن داهم ــدس بع ــرب الق ــمال غ ــدو ش ب

ــه. ــراج عن ــا مت اإلف ــته، والحًق وفتش

محافــظ  منــزل  االحتــال  قــوات  داهمــت  كمــا 
القــدس، عضــو اجمللــس الثــوري حلركــة »فتــح« عدنــان 
غيــث فــي احلــارة الوســطى مــن بلــدة ســلوان جنــوب 
املســجد األقصــى، لليــوم الثانــي علــى التوالــي، 
بذريعــة الســؤال عــن منشــورات خاصــة بزوجتــه 

ــبوك”. ــع »فيس ــر موق عب

واقتحمــت قــوات االحتــال مخيــم شــعفاط لاجئن 
شــمال شــرق القــدس، وأزالــت الفتــات وصور الشــهيد 
ــذي  ــه، وال ــام منزل ــة أم ــخيدم املعلق ــو ش ــادي أب ف
استشــهد قبــل يومــن برصــاص االحتــال قــرب بــاب 
ــارك  ــى املب ــجد األقص ــواب املس ــد أب ــلة، أح السلس
ــرور  ــة م ــت حرك ــن، وأعاق ــي واملواطن ــت األهال وأرهب
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــت قناب ــات، وأطلق املركب

بكثافــة بعــد انســحابها.

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، أصيــب العديــد مــن 
املواطنــن بحــاالت اختنــاق عقــب اقتحــام قــوات 
االحتــال منطقــة البالــوع، كمــا اقتحمــت بلــدة 
ــت  ــرب رام اهلل، واعتقل ــك غ ــن عري ــة ع ــا وقري بيتوني
ــا( مــن بيتونيــا، وعبــد  عبــد اهلل بنــي مفلــح )25 عاًم
العزيــز فيصــل النعســان )18 عاًمــا( مــن بلــدة املغيــر 

شــمال رام اهلل.

وفــي محافظــة بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــال 
األســير احملــرر علــي محمــد رشــايدة )52 عاًمــا(، بعــد 
ــرق  ــايدة ش ــة الرش ــي قري ــه ف ــه وتفتيش ــم منزل ده

بيــت حلــم.

وفــي محافظــة جنــن، اعتقلــت قــوات االحتــال 
األســير احملــرر أســامة أحمــد ســليم ســاطنة بعــد 

ــه. ــزل ذوي ــة من ــع ومداهم ــدة جب ــام بل اقتح

هــدم وإخطــارات بالهــدم واعتــداءات علــى ممتلــكات 
املواطنــن

ــال 3  ــلطات االحت ــت س ــة، هدم ــدس احملتل ــي الق وف
ــات ســكنية، فــي منطقــة »واد احلمــص« ببلــدة  بناي

صــور باهــر جنــوب شــرق القــدس.

وفــي محافظــة اخلليــل، هدمــت قــوات االحتــال 
ــن  ــدم منزل ــرت به ــن، وأخط ــة ماع ــي خرب ــزال ف من
آخريــن فــي خربتــي الفخيــت واملركــز، ودمــرت 12 قبــرًا 
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ــا. ــة يط ــرق مدين ــرات ش ــة الدي ــي خرب ف

وفــي محافظــة نابلــس، جرّفــت قــوات االحتــال 
ــة  ــة الدالي ــى خل ــل إل ــد الواص ــق املعب ــرت الطري ودم

التابعــة ألراضــي عصيــرة الشــمالية.

وفــي محافظــة ســلفيت، اســتولت قــوات االحتــال 
علــى جرافــة تعــود للمواطــن خالــد خيــر، خــال 
تواجــده فــي منطقــة »ســهل ديــر بلــوط«، وســلمت 
ــاء  ــف البن ــارًا بوق ــى إخط ــام مصطف ــن هش املواط

ــهل. ــة الس ــي منطق ــة ف بغرف

االحتــال  قــوات  أعاقــت  وفــي محافظــة جنــن، 
ــان« و«برطعــة«  حركــة املواطنــن علــى حاجــزي »دوت
املــارة  املركبــات  عشــرات  وأوقفــت  العســكرين، 
املواطنــن  بطاقــات  فــي  ودققــت  وفتشــتها، 
واســتجوبتهم، مــا أدى إلعاقــة حركتهــم والتســبب 
تواجدهــا  مــن  وكثّفــت  خانقــة،  مروريــة  بأزمــة 

احملافظــة. فــي محيــط  العســكري 

ويهاجمــون  “األقصــى”  يقتحمــون  مســتوطنون 
املواطنــن فــي عــدة محافظــات

وواصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم علــى أبناء شــعبنا 
ــاتهم وممتلكاتهم. ومقدس

مســتوطنًا   154 اقتحــم  احملتلــة،  القــدس  ففــي 
باحــات املســجد األقصــى املبــارك، عبــر بــاب املغاربــة، 
ــى شــكل مجموعــات، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية  عل
ــك  ــرقي، وذل ــه الش ــي محيط ــزت ف ــه، تركّ ــي باحات ف
جماعــات  أطلقتهــا  التــي  للدعــوات  اســتجابة 
»موشــيه  املتطــرف  برعايــة  املزعــوم«،  »الهيــكل 
ــى  ــررة عل ــداءات املتك ــجل االعت ــب س ــن«، صاح فيجل

»األقصــى« واملرابطــني فيــه.

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، أصيبــت الطفلــة 
ــها،  ــي رأس ــروح ف ــا( بج ــراج )15 عاًم ــس ف ــن خمي زي
عقــب تعــرض املركبــة التــي كانــت تقلهــا إلــى رشــق 
ــة رام  ــمال مدين ــتوطنني، ش ــل املس ــن قب ــارة م باحلج
اهلل. كمــا اعتــدى مســتوطنو »شــيلو«، علــى مركبــات 

ــعيا. ــدة ترمس ــرب بل ــارة ق ــني باحلج املواطن

وفــي محافظــة جنــني، اقتحمــت مجموعــة مــن 
ــالة  ــش« اخمل ــتوطنة حوم ــة »مس ــتوطنني منطق املس
ــة  قــرب بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب احملافظــة، بحماي
ــدة  قــوات االحتــالل، ومارســوا أعمــاالً اســتفزازية وعرب

ــارة. ــات امل ــني واملركب ــد املواطن ض

ــة،  ــة برق ــي قري ــدى أهال ــس، تص ــة نابل ــي محافظ وف

لهجــوم عــدد مــن املســتوطنني علــى مدخــل البلــدة، 
مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات وإغــالق الطريــق الواصــل 

بــني جنــني ونابلــس.

األربعاء 2021/11/24 

وجتريــف  هــدم  حملــة  يشــن  االحتــال 
واقتــاع واســعة واملســتوطنون يصعــدون مــن 

اعتداءاتهــم

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنّت ق ش
واقتــالع واســعة، هدمــت خاللهــا ثــالث بنايــات تضــم 
19 شــقة ســكنية فــي بلــدة صــور باهــر، ومنــزالً فــي 
خربــة ماعــني، وأخطــرت بهــدم منزلــني ودمــرت 12 قبــراً 
ــي  ــجار ف ــرات األش ــت عش ــا، واقتلع ــافر يط ــي مس ف
قريــة املغيــر، وجرفــت طريقــاً معبــدةً فــي بلــدة عصيرة 
ــر  ــة دي ــي قري ــتصالح أراض ف ــت اس ــمالية، ومنع الش
ــتوطنون  ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال ــي الوق ــوط، ف بل
اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني وممتلكاتهــم، مــا أدى إلــى 
إصابــة طفلــة بجــروح وتضــرر عــدد مــن املركبــات فــي 

ــني. ــرة وجن ــي رام اهلل والبي محافظت

ففــي بلــدة صــور باهــر، جنــوب شــرقي القــدس، هدمت 
ــة  ــي منطق ــكنية، ف ــات س ــالل 3 بناي ــلطات االحت س

»واد احلمــص”.

وقالــت مصــادر محليــة: إن نحــو 400 مــن جنــود 
االحتــالل اقتحمــوا املنطقــة عنــد الســاعة اخلامســة 
فجــرا، وشــرعوا فــي إخــراج العائــالت مــن مســاكنها 
متهيــداً لعمليــة الهــدم، قبــل أن تقتحــم 10 جرافــات 
ــدم دون  ــة اله ــي عملي ــرع ف ــة، وتش ــكرية املنطق عس

ــذار. ــابق إن س

وقــال مديــر عــام احلكــم احمللــي فــي محافظــة القــدس 
جهــاد مشــاقي: إن قــوة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا 
وأغلقــت  احلمــص،  واد  اقتحمــت  كبيــرة  جرافــات 
ــل  ــان داخ ــا تقع ــات، 2 منه ــت 3 بناي ــة، وهدم املنطق
اجلــدار الفاصــل، كل بنايــة مكونــة مــن طابقــني، 
ــؤوي  ــة بالســكان ت تضمــان 11 شــقة، منهــا 4 مأهول
20 شــخصا، فيمــا تقــع البنايــة األخــرى خــارج اجلــدار، 
مكونــة مــن 4 طوابــق، وتضــم 8 شــقق، بذريعــة 

ــدار. ــرب اجل ــا ق وجوده

ــة  ــق املصنف ــي املناط ــع ف ــات تق ــك البناي ــد أن تل وأك
»أ«، التابعــة للســيادة الفلســطينية بالكامــل، بالتالــي 
فــإن حكومــة االحتــالل ليســت مخولــة بإصــدار أوامــر 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

831

 المجلد التاسع والعشرين

بالهــدم، وهــو مخالــف لــكل القوانــني واألعــراف 
ــة. الدولي

وأوضــح مشــاقي أن االحتــالل ســلم قبــل نحو شــهرين 
مواطنــا يقطــن فــي إحــدى الشــقق املذكــورة، إخطــارا 

بهــدم منزلــه ذاتيــا، لكنــه رفــض ذلــك.

ــص  ــات واد احلم ــة خدم ــس جلن ــال رئي ــه، ق ــن جهت م
ــود  ــت بوج ــالل تذرع ــلطة االحت ــادة: إن س ــادة حم حم
ــة  ــدم، بحج ــة اله ــا بعملي ــة العلي ــن احملكم ــرار م ق

ــل. ــدار الفاص ــن اجل ــرب م الق

وكانــت ســلطات االحتــالل، هدمــت فــي متــوز مــن العام 
ــكنية  ــقة س ــن 77 ش ــر م ــم أكث ــة تض 2019، 11 بناي
ــر  فــي املنطقــة نفســها، فــي إطــار سياســة التهجي
واالســتيالء علــى األرض لصالــح التوســع االســتيطاني.

وفــي مســافر يطــا، هدمــت قــوات االحتــالل منــزالً فــي 
ــي  ــن ف ــني آخري ــدم منزل ــرت به ــني، وأخط ــة ماع خرب
خربتــي الفخيــت واملركــز، ودمــرت 12 قبــراً فــي خربــة 

ــرات.109 الدي

ترقيــة ضابــط إســرائيلي نفــذ مذبحــة بحــق 
ــم انتقاميــة فــي نابلــس ســورين وجرائ

ــوة  ــد ق ــة قائ ــرائيلي، ترقي ــش اإلس ــادة اجلي ــررت قي ق
تابعــة للــواء »غوالنــي«، كان قــد أمــر جنــوده باقتحــام 
منــزل ســوري، قبــل أكثــر مــن عامــني، وقتــل مــن فيــه، 
ــطينيني  ــق الفلس ــة بح ــم انتقامي ــذ جرائ ــا نف كم
فــي نابلــس العــام 2018، بحســب مــا كشــف حتقيــق 

ــس”. ــة »هآرت ــي لصحيف صحاف

وكشــفت »هآرتــس« عبــر موقعهــا اإللكترونــي، مســاء 
امــس، أنــه تقــرر ترقيــة الضابــط غــاي إلياهــو، املتــورط 
ــة  ــى رتب ــة، إل ــات انتقامي ــة وعملي ــم كراهي ــي جرائ ف
قائــد ســرية، وتعيينــه ضابــط الســالمة فــي الفرقــة 
ــس أركان  ــرا رئي ــأها مؤخ ــدة أنش ــة جدي ــي فرق 99، وه

اجليــش اإلســرائيلي، أفيــف كوخافــي.

ــتوى  ــي املس ــؤولني رفيع ــن مس ــة ع ــت الصحيف ونقل
ــي  ــرار املض ــوا بق ــم »فوجئ ــم: إنه ــش، قوله ــي اجلي ف
ــر  ــأن األخي ــا ب ــو«، علم ــة إلياه ــراءات ترقي ــا بإج قدم
ــة بالســجن وحوكــم فــي عــدة  كان قــد قضــى عقوب
مناســبات علــى خلفيــات اعتداءات مشــابهة، بحســب 

ــس”. »هآرت

وفــي حزيــران املاضــي، كشــف حتقيــق صحافــي أن قــوة 
إلياهــو التابعــة للــواء »غوالنــي« اقتحمــت منــزال فــي 

109  جريدة األيام

ســورية، وقتلــوا أفــرادا فيــه دون أن يشــكلوا خطــرا على 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي اجلــوالن، ودون أن يأخــذ اجلنــود 
ــل  ــة قب ــا باحلادث ــرد إخباره ــم، أو مج ــن قيادته ــا م إذن

وقوعهــا.

ــة  ــذ دوري ــو تنف ــرية إلياه ــت س ــق، كان ــا للتحقي ووفق
ــوالن  ــي اجل ــار ف ــالق الن ــف إط ــط وق ــرب خ ــة ق روتيني
احملتــل، »إال أنــه فــي مرحلــة معينــة، قــرر إلياهــو 
ــف  ــزل خل ــى املن ــول إل ــدون الوص ــم يري ــه أنه وطاقم

احلــدود«.110

االحتــال يســلم أمــر اســتدعاء ألســير محــرر 
مــن مخيــم عايــدة فــي يــوم زفافــه

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــلمت ق س
ــم  ــن مخي ــة م ــدي بداون ــرر مه ــير احمل ــاء، األس األربع
ــرات. ــتدعاء للمخاب ــر اس ــم، أم ــت حل ــي بي ــدة ف عاي

أمــر  إن  لـ«وفــا«،  وقــال الصحفــي معــاذ عمارنــة 
اســتدعاء خملابــرات االحتــالل وصــل بداونــة، أثنــاء وجــوده 

ــقيقتي. ــى ش ــه عل ــل زفاف ــي حف ف

وأضــاف أن ضابــط االحتــالل أرســل أمــر االســتدعاء فــي 
مغلــف داخــل باقــة ورد.

علــى  املصادقــة  االحتــالل:  انتهــاكات  تواصــل 
ــات واعتقــاالت واعتــداءات  مخطــط اســتيطاني وإصاب

طنني للمســتو

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
اليــوم األربعــاء، انتهاكاتهــم بحــق أبنــاء شــعبنا 

وممتلكاتهــم. ومقدســاتهم 

ــة االحتــالل فــي القــدس  وفــي الســياق، صادقــت بلدي
علــى مخطــط اســتيطاني شــمال القــدس، وأصابــت 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 3 عمــال مــن بيرنبــاال 
آخريــن  واثنــني  »مطاطيــة«  برصاصــة  أحدهــم 
ــوا  ــي كان ــة الت ــتهدفت املركب ــد أن اس ــاق، بع باالختن
يســتقلونها أثنــاء مرورهــم قــرب مخيــم اجللــزون. 
واعتقلــت قــوات االحتــالل 9 مواطنــني مــن محافظــات 
القــدس ورام اهلل وطولكــرم، كمــا هاجــم املســتوطنون 

ــات. ــدة محافظ ــي ع ــني ف املواطن

ــتيطاني  ــط اس ــى مخط ــادق عل ــال يص االحت
ــد ضخــم شــمال القــدس جدي

صادقــت بلديــة االحتــال فــي القــدس، علــى مخطط 
ــد ضخــم علــى أراضــي  ــاء حــي اســتيطاني جدي لبن

110  جريدة األيام
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مطــار القــدس الدولــي )قلنديــا(، شــمال القــدس 
ــو  ــاء نح ــتيطاني بن ــط االس ــمل اخملط ــة، ويش احملتل
11 ألــف وحــدة اســتيطانية وفنــادق ومرافــق وحدائــق 
عامــة ومناطــق صناعيــة تقــام علــى 1،243 دومنــا 
شــمالي مدينــة القــدس احملتلــة، باإلضافــة إلــى 
ــة وســياحية أخــرى، ويضــع أوامــر هــدم  مرافــق جتاري
ــطينية  ــكنية فلس ــة س ــو 30 بناي ــى نح ــة عل وإزال
شــرق قريــة قلنديــا تقــع مــا بــن املنطقــة الصناعيــة 
ومــدرج املطــار، معظمهــا أقيمــت قبــل 1967 وحتمــل 

ــة. ــاء أردني رخــص بن

إصابات في اعتداء شمال رام اهلل

ــن  ــال م ــرائيلي، 3 عم ــال اإلس ــوات االحت ــت ق أصاب
أحدهــم  القــدس  مدينــة  غــرب  شــمال  بيرنبــاال 
ــد  ــاق، بع ــن باالختن ــن آخري ــة واثن ــة مطاطي برصاص
ــوا  ــي كان ــة الت ــال املركب ــوات االحت ــتهدفت ق ان اس
ــزون. ــم اجلل ــرب مخي ــم ق ــاء مروره ــتقلونها أثن يس

باغــات   3 وتســليم  مواطنــن   9 اعتقــال 
ء اســتدعا

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي 9 مواطنــن مــن 
محافظــات القــدس، ورام اهلل، وطولكــرم.

فــي القــدس، اعتقلــت نائــب مديــر عــام دائــرة األوقاف 
فــي مدينــة القــدس ناجــح بكيــرات، بعــد ان اعترضت 
عناصــر مــن مخابــرات االحتــال مركبــة النائــب فــي 
دائــرة األوقــاف، قــرب بــاب األســباط بالقــدس احملتلــة، 
ــل  ــدة جب ــن بل ــر م ــس قنب ــاب أن ــت الش ــا اعتقل كم
ــزل  ــت من ــد أن داهم ــة بع ــدس احملتل ــي الق ــر ف املكب

ذويــه وفتشــته.

واعتقلــت قــوات االحتــال املواطــن منصــور محمــود 
القــدس  العيســوية شــمال  قريــة  علــى مدخــل 
احملتلــة بعــد إيقافــه وتفتيشــه، واقتادتــه إلــى معتقل 
اســتدعت  كمــا  احملتلــة،  بالقــدس  املســكوبية 
مخابــرات االحتــال الشــاب إيهــاب أبــو ســنينة مــن 

ــق. ــلوان للتحقي ــدة س بل

وفــي محافظــة رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــال 
املواطنــة نبيلــة حمــدان أبــو الصبــري )50 عامــا(، 
وجنلهــا بــال ســامي حمــدان أبــو الصبــري )30 عامــا(، 

ــزون. ــم اجلل ــن مخي ــة م ــر صمادع وثائ

كمــا اعتقلــت أســامة عبــد اهلل البرغوثــي مــن بلــدة 
بيــت رميــا شــمال مدينــة رام اهلل.

ــت قــوات االحتــال  وفــي محافظــة طولكــرم، اعتقل

ــد  ــرم: خال ــمال طولك ــا، ش ــدة زيت ــن بل ــن م املواطن
أســامة أبــو العــز، وعمــرو ابراهيــم تيــم، بعــد أن 

ــدة. ــي البل ــا ف ــت منزليهم داهم

وفــي ســياق متصــل، ســلمت شــرطة االحتــال 
ــادي  ــى هن ــم باألقص ــب العل ــي مصاط ــن ف املعلمت
ملراجعــة  باغــن  خويــص،  وخديحــة  احللوانــي 
مخابراتهــا فــي أحــد مراكــز التوقيــف والتحقيــق فــي 

ــة. ــة احملتل املدين

ــير  ــال األس ــوات االحت ــلمت ق ــم، س ــت حل ــي بي وف
ــت  ــي بي ــدة ف ــم عاي ــن مخي ــة م ــدي بداون ــرر مه احمل
ــي  ــوده ف ــاء وج ــتدعاء للمخابرات، أثن ــر اس ــم، أم حل

حفــل زفافه، فــي مغلــف داخــل باقــة ورد.

مداهمات واقتحامات في الضفة

فــي محافظــة القــدس، اندلعــت مواجهــات مــع 
قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي بلــدة ســلوان، بعــد 
أن أطلقــت قــوات االحتــال قنابــل الغــاز املســيل 

للدمــوع، وقنابــل الصــوت جتــاه املواطنــن.

ــال  ــوات االحت ــت ق ــة رام اهلل، اقتحم ــي محافظ وف
ــمال رام اهلل. ــام ش ــر نظ ــة دي قري

ــال  ــوات االحت ــت ق ــس، اقتحم ــة نابل ــي محافظ وف
املنطقــة الشــرقية مــن مدينــة نابلــس وداهمــت 
ــت  ــته وعبث ــراوي وفتش ــال الطي ــن جم ــزل املواط من
مبحتوياتــه، وداهمــت عــددا مــن منــازل املواطنــن فــي 

ــتها. ــرقية وفتش ــن الش ــرف والل ــر ش ــي دي قريت

وفــي محافظــة اخلليــل، أغلقــت قــوات االحتــال 
اإلســرائيلي باملكعبــات اإلســمنتية الطريــق املعروفــة 
»مبدخــل الكســارة«، الواقعــة قــرب كســارة »بــن اري« 
ــى أراضــي املواطنــن غــرب  اإلســرائيلية واملقامــة عل
اخلليــل، شــمال شــرق بلــدة إذنــا، ومنعــت املواطنــن 

مــن اســتخدامه.

 

توغل الليات االحتال العسكرية شرق غزة

توغلــت آليــات االحتــال اإلســرائيلي فــي أراضــي 
املواطنــن شــرق مدينــة غــزة، حتــت غطــاء مــن طائرات 
ــة  االســتطاع شــرق حــي الشــجاعية شــرقي مدين
غــزة، وشــرعت بأعمــال متشــيط وجتريــف داخــل 

ــدودي. ــريط احل ــة الش ــن احملاذي ــي املواطن أراض

وتقــوم آليــات االحتــال بن الفينــة واألخــرى بعمليات 
توغــل علــى طــول احلــدود الشــرقية والشــمالية 
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لقطــاع غــزة، ومتنــع املزارعــن مــن الوصــول إلــى 
أراضيهــم لفاحتهــا وزراعتهــا.

ويهاجمــون  النــار  يطلقــون  مســتوطنون 
محافظــات عــدة  فــي  املواطنــن 

أطلــق مســتوطنون النــار جتــاه منــازل املواطنــن، 
ــرب  ــوم، ق ــاء الي ــارة، مس ــات باحلج ــوا املركب وهاجم
مدخــل قريــة برقــة شــمال غــرب نابلــس، حيــث 
مســتوطنة  مــن  املســتوطنن  عشــرات  تســلل 
املواطنــن  مركبــات  وهاجمــوا  اخملــاة،  »حومــش« 
قــرب مدخــل القريــة علــى طريــق الواصــل بــن جنــن 
ونابلــس، األمــر الــذي أدى لتضــرر عــدد منهــا، وأطلقــوا 
ــا  ــة، م ــل القري ــة مــن مدخ ــازل القريب ــار جتــاه املن الن
ــوا  ــن خرج ــي الذي ــع األهال ــات م ــدالع مواجه أدى الن

ــم. ــدي له للتص

كمــا نصــب مســتوطنون، شــمعداناً ضخمــاً فــي 
ســاحة حائــط البــراق )اجلــدار الغربــي للمســجد 
بعيــد  يســمى  ملــا  اســتعداداً  املبــارك(،  األقصــى 
األنــوار »احلانــوكاة« العبــري؛ إلضاءتــه بالشــموع ليالــي 
ــل،  ــد املقب ــدأ األح ــذي يب ــد، ال ــذا العي ــال به االحتف
ــع  ــن م ــك بالتزام ــي ذل ــبوع، ويأت ــدة أس ــتمر مل ويس
ــات  ــا جماع ــي تطلقه ــة الت ــوات املتطرف ــل الدع تواص
»الهيــكل املزعــوم«، القتحامــات مســتمرة للمســجد 

األقصــى.

”اخلارجيــة«: إســرائيل تواصــل فصــل القــدس عــن 
محيطهــا الفلســطيني وســط صمــت دولــي وأميركي 

مريــب

العبــارات  بأشــد  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزارة  أدانــت 
مصادقــة مــا تســمى »جلنــة التخطيــط احملليــة« 
التابعــة لبلديــة االحتــالل فــي القــدس، علــى مخطــط 
ــي  ــى أراض ــم عل ــد ضخ ــتيطاني جدي ــي اس ــاء ح لبن
مطــار القــدس الدولــي )قلنديــا(، شــمال القــدس 

ــة. احملتل

وقالــت »اخلارجيــة«، فــي بيــان لهــا، مســاء اليــوم 
يهــدف  االســتيطاني  اخملطــط  هــذا  إن  األربعــاء، 
محيطهــا  عــن  القــدس  فصــل  اســتكمال  إلــى 
ــزأ  ــزء ال يتج ــمال، كج ــة الش ــن جه ــطيني م الفلس
ــر  ــا، وتغيي ــا وضمه ــرلتها وتهويده ــة أس ــن عملي م
ــة  ــي، ومحاول ــي والدميغراف ــي والقانون ــا التاريخ واقعه
ــة مفاوضــات مســتقبلية كعاصمــة  إخراجهــا مــن أي

لدولــة فلســطني.

وأكــدت الــوزارة أنهــا تنظــر بخطــورة بالغة الســتكمال 

عمليــات فصــل القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني، 
خاصــة تداعيــات ذلــك علــى فــرص تطبيــق مبــدأ حــل 

الدولتني.

ــدول  ــة وال ــي واإلدارة األميركي ــع الدول ــت اجملتم وطالب
التــي تدعي التمســك بحــل الدولتــني بالتدخــل الفوري 
ــات  ــاريع واخملطط ــذه املش ــذ ه ــف تنفي ــل لوق والعاج
االســتعمارية التــي تكــرس االحتــالل واالســتيطان 
ــطني  ــي فلس ــض ف ــري البغي ــل العنص ــام الفص ونظ
ــات  ــا املفاوض ــتقبل قضاي ــم مس ــؤدي حلس ــة، وت احملتل

ــالل. ــوة االحت ــد وبق ــب واح ــن جان ــة م النهائي

ـــ

االقتصــاد  خســائر  دوالر  مليــار   58 ”أونكتــاد«: 
اإلســرائيلية اإلغالقــات  جــراء  الفلســطيني 

ــر األمم  ــده مؤمت ــه، أع ــن نوع ــو األول م ــر ه ــدر تقري ق
ــاد« وكشــف عنــه  املتحــدة للتجــارة والتنميــة »أونكت
اليــوم األربعــاء، خســائر االقتصــاد الفلســطيني بنحــو 
58 مليــار دوالر جــراء االغالقــات اإلســرائيلية فــي الفتــرة 

.2019-2000

ــده  ــي عق ــر صحف ــي مؤمت ــر ف ــن التقري ــف ع وكش
فــي جنيــف كل مــن محمــود اخلفيــف ورامــي العــزة، 
مــن وحــدة مســاعدة الشــعب الفلســطيني فــي 
ــات  ــاث السياس ــد أبح ــتضافه معه ــاد«، واس »اونكت

الفلســطيني »مــاس« عبــر منصــة »زووم«.

ويســلم التقريــر لــألمم املتحــدة فــي 29 تشــرين الثانــي 
ــعب  ــع الش ــن م ــوم التضام ــادف ي ــذي يص ــاري، ال اجل

ــطيني. الفلس

وقــال اخلفيــف: إن خســارة االقتصــاد الفلســطيني جراء 
ــادل  ــرة تع ــالل الفت ــار دوالر( خ ــات )58 ملي ــذه االغالق ه
ــطيني  ــي الفلس ــاجت احملل ــي الن ــاف إجمال ــو 4 أضع نح

فــي عــام 2019.

ــدأ  ــنوية ب ــر س ــلة تقاري ــن سلس ــد م ــر واح والتقري
ــة  ــاول كلف ــام 2016، تتن ــذ ع ــا من ــاد« بإعداده »اونكت

االحتــالل اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية.

ــاد  ــع االقتص ــر وض ــعى لتقدي ــف: »نس ــاف اخلفي وأض
الفلســطيني فــي ظــل ســيناريو عــدم وجــود احتــالل، 

ــة«. ــر تكشــف عــن وضــع صعــب للغاي هــذه التقاري

وفــي تقاريــر ســابقة، قــدر »أونكتــاد« خســائر االقتصاد 
الفلســطيني جــراء منــع الفلســطينيني من اســتغالل 
املنطقــة املصنفــة »ج« واملــوارد الطبيعيــة فيهــا، 

ــار دوالر ســنويا. بنحــو 3.8 ملي
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وقــال العــزة: إن تأثيــر اإلغالقــات، وغيرهــا من اإلجــراءات 
والعمليــات العســكرية اإلســرائيلية فــي األراضــي 
ــى  ــدى عل ــد امل ــرا بعي ــت أث ــة ترك ــطينية احملتل الفلس
االقتصــاد الفلســطيني، الــذي احتــاج ألكثــر مــن 
ــام 2000  ــل الع ــا قب ــتوى م ــى مس ــودة إل ــن للع عقدي

ــات. ــة االغالق ــدأت سياس ــني ب ح

ــطيني  ــاد الفلس ــع االقتص ــى وض ــا إل ــاف: »قياس وأض
ــاس  ــى أس ــام 2006، وعل ــد الع ــام 2000، وبع ــل الع قب
معــدل منــو بنســبة 7% ســنويا مبــا يشــمل الســنوات 
ــرض أن  ــطيني يفت ــاد الفلس ــإن االقتص 2000-2006، ف
ــاك إغالقــات. ــم تكــن هن ــو ل ــر بنحــو 35% ل يكــون أكب

الفــرد  نصيــب  جعلــت  اإلغالقــات  فــإن  كذلــك، 
الفلســطيني مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي أقــل بنحــو 

44% عنــه بــدون إغالقــات )6964(.

وفقــا للتقريــر، ارتفــع احلــد األدنــى لتكلفــة التخلــص 
مــن الفقــر فــي الضفــة الغربيــة ســتة أضعــاف بــني 
عامــي 1998 و2007؛ مــن 73 مليــون دوالر )باألســعار 
ــون  ــى 428 ملي ــة لعــام 2015( فــي عــام 1998 إل الثابت
دوالر فــي عــام 2007. وقــد ازدادت معــدالت الفقــر وعــدم 
املســاواة بشــكل حــاد فــي أعقــاب االنتفاضــة الثانيــة، 
ولــم تعــد إلــى مســتويات مــا قبــل االنتفاضــة الثانيــة 

إال بعــد عقديــن مــن الزمــن.

للقيــود  املباشــر  التأثيــر  أن  إلــى  التقريــر  ويٌشــير 
ــة  ــى الضف ــت عل ــي فرض ــددة الت ــرائيلية املش اإلس
انخفــاض  الثانيــة هــو  االنتفاضــة  الغربيــة بعــد 
ــات  ــص للفئ ــاد وباألخ ــكل ح ــة بش ــتوى املعيش مس

ــراً. ــر فق األكث

العســكرية  والعمليــات  والقيــود  اإلغــالق  وبــدون 
اإلســرائيلية، يقــدر التقريــر أنــه كان مــن املمكــن 
ــام 2004  ــي ع ــة ف ــة الغربي ــي الضف ــر ف ــدل الفق ملع
أن يكــون 12% فقــط، أو ثلــث مــا كان عليــه، وكان مــن 
ــي  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــرد م ــب الف ــن لنصي املمك
فــي الضفــة الغربيــة فــي العــام 2019 أن يزيــد بنســبة 
ــى  ــل إل ــة )4823 دوالر( ليص ــه الفعلي ــن قيمت 44% ع

6964 دوالر باألســعار الثابتــة.

والعمليــات  والقيــود  اإلغالقــات  إن  التقريــر:  وقــال 
ــاد  ــاش اقتص ــى انكم ــرائيلية أدت  إل ــكرية اإلس العس
ــي 2000  ــني عام ــث ب ــي الثل ــة بحوال ــة الغربي الضف
و2002، لكــن الضــرر األشــد هــو أن هــذه القيــود لهــا 
تأثيــر ســلبي طويــل األمــد علــى كل القطاعــات 

ــا. ــرين عاًم ــن عش ــر م ــتمر أكث ــة اس االقتصادي

وعلــى الرغــم مــن أن االقتصــاد اإلقليمــي فــي الضفــة 
الغربيــة منــا بنســبة 6.2% ســنويًا منــذ عــام 2007، إال 
أن ذلــك النمــو كان متقلًبــا، حيــث تفاوتــت مــن %13.1 
ــا  ــادة م ــام 2019، وع ــي ع ــى 1.6% ف ــام 2008 إل ــي ع ف
ــد  ــى تولي ــدرة عل ــف الق ــب بضع ــذا التقل ــط ه يرتب

فــرص العمــل.

وقــال التقريــر: »فــي الواقــع، كان معــدل البطالــة فــي 
الضفــة الغربيــة مرتفًعــا، اذ تــراوح حــول 18% بني عامي 
2007 و2019، ويضطــر العديــد مــن الفلســطينيني إلــى 
البحــث عــن عمــل فــي إســرائيل ومســتوطناتها نظــراً 
لعــدم قــدرة االقتصــاد اإلقليمــي املُكبــل فــي الضفــة 

الغربيــة علــى خلــق فــرص عمــل”.

وأضــاف: لــوال العمالــة فــي إســرائيل ومســتوطناتها، 
لكانــت البطالــة فــي الضفــة الغربيــة أعلــى بكثيــر، 
ومقاربــة للمعــدالت املرتفعــة للغايــة فــي غــزة احملاصرة 
منــذ عــام 2007، وحتــى مــع العمالــة فــي إســرائيل، ال 
يــزال االقتصــاد اإلقليمــي للضفــة الغربيــة غيــر قــادر 
ــة أو حتــى احلفــاظ علــى  علــى خفــض معــدل البطال

اســتقراره منــذ عــام 1999.

وتدعــو املنظمــة األمميــة فــي تقريرهــا إلــى رفــع 
ــي األرض  ــة ف ــى احلرك ــة عل ــود املفروض ــع القي جمي
الفلســطينية احملتلــة، وإعــادة تواصلهــا اجلغرافــي 
وذلــك مــن خــالل ربــط القــدس الشــرقية وجميــع مــدن 
ــا  ــع بعضه ــزة م ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــرى الضف وق

ــض. البع

ــام  ــني الع ــني القطاع ــى متك ــاد« إل ــو »أونكت ــا يدع كم
ــال  ــغيل األعم ــاء وتش ــطينيني إلنش ــاص الفلس واخل
فــي  والتعديــن  والتجاريــة،  والصناعيــة،  الزراعيــة، 
املنطقــة »ج« )التــي متثــل أكثــر مــن 60% مــن مســاحة 

ــة(. ــة الغربي الضف

”املؤمتــر الوطنــي لدعــم األســرى« يوصــي بإســناد 
األســرى وتفعيــل قضيتهــم دوليــا

أوصــى مشــاركون فــي املؤمتــر الوطنــي لدعــم األســرى 
والــذي نظــم فــي مدينــة نابلــس اليــوم األربعــاء، 
ــبكة  ــق وش ــات وتوثي ــالم ودراس ــز إع ــيس مرك بتأس
ــع  ــع املواق ــاون م ــات، والتع ــدة لغ ــة وبع ــة دولي إعالمي
املســاندة للمســاهمة فــي حمــالت جتنيــد الــرأي العــام 
العاملــي، واملطالبــة بتفعيــل دور الســفارات واملمثليــات 
ــة  ــم لقضي ــر تخصيــص ملحــق دائ الفلســطينية عب

ــرى. األس

جــاء ذلــك فــي ختــام أعمــال »املؤمتــر الوطنــي لدعــم 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

835

 المجلد التاسع والعشرين

ــة  ــدس املفتوح ــة الق ــه جامع ــذي عقدت ــرى«، ال األس
األســير  ونــادي  واحملرريــن  األســرى  شــؤون  وهيئــة 
الفلســطيني، وفصائــل العمــل الوطنــي واللجنــة 
ــة  ــة مبدين ــرع اجلامع ــي ف ــرى ف ــم األس ــة لدع الوطني

ــس. نابل

وأكــد املشــاركون أن سياســة اإلهمــال الطبــي املتعمد 
بحــق األســرى الفلســطينيني، تســتلزم اســتخدام 
ــى  ــة عل ــة الضاغط ــوات الدولي ــائل والقن ــة الوس كاف
ــة،  ــة الدولي ــي احملكمــة اجلنائي ــه ف ــالل، ومقاضات االحت
والعمــل لوقــف هــذه اجملــزرة التــي كان آخــر ضحاياهــا 
ــة  ــم لقائم ــور لينض ــامي العم ــهيد س ــير الش األس

شــهداء احلركــة األســيرة الفلســطينية الـــ227.

واعتبــر املؤمتــرون سياســة احتجــاز جثامــني الشــهداء، 
مبــن فيهــم 8 أســرى شــهداء بــدءاً مــن الشــهيد أنيــس 
دولــة احملتجــز رفاتــه منــذ 1980 إلــى الشــهيد ســامي 
العمــور مؤخــراً وعــدم تســليمها عمــل غيــر مشــروع 
ــي،  ــون الدول ــد القان ــك قواع ــاً، وينته ــانياً وقانوني إنس
وهــو جرميــة دوليــة تســتوجب العقــاب انســجاماً مــع 

معاييــر العدالــة الناجــزة.

وأكــد املشــاركون أن محاكــــم االحتــالل العســــكرية 
أداة مــــن أدوات انتهــــاك القانــــون الدولــي اإلنساني، 
لذلــك حولـــت ســـلطات االحتــالل اتفاقيـــة جنيـــف 
الرابعـة مـن اتفاقيـة حلمايـة املدنييـن فـي زمـن احلـرب 
إلــى اتفاقيـــة حلمايـــة جنـــود االحتــالل وإدامــة احتاللها.

ــاً  ــة االحتــالل وســعت منــذ 50 عامـ وأوضحــوا أن دولـ
صالحيات احملاكـم العسـكرية لتشـمل جميـع جوانـب 
احليـــاة الفلســـطينية فـــي األرض احملتلـــة، مبـــا فيهــا 
قطاعــات الصحــــة، والتعليــــم، وملكيــــة األراضــي، 
وبنــــاء املنــازل، وحريــــة التنقــل، وحــــق املواطنــة، 

وحــــق التجمــع.

وطالــب املشــاركون فــي املؤمتــر، األســرى اإلداريــني 
ــة بحقهــم  ممــن لــم يتــم إنصافهــم أو حتقيــق العدال
ــة  ــرائيلية باملقاطع ــالل اإلس ــم االحت ــة محاك مبواجه

ــون. ــذا القان ــر ه ــة لكس ــة واملفتوح الكلي

ــم  ــس إبراهي ــظ نابل ــال محاف ــر، ق ــاح املؤمت ــي افتت وف
رمضان إن ســــلطات االحتــــالل تعمل علــى تكريــس 
منظومــــة عســكرية اســــتعمارية متكاملــة مــن 
القمــــع واحلرمــــان والتطهيــر العرقــــي والعقوبـات 
اجلماعيـــة، ومـــن ضمنهـــا منظومـــة األسر واالعتقال 
باعتبارهـا نظامـاً قمعيـاً وعنصريـاً متييزيـاً تسـتخدمه 
قـوة االحتالل كأحـد أدوات فـرض السـيطرة والهيمنـة، 
وكســـر إرادة الشـــعب الفلســـطيني وتركيعه، وتدمير 

البنيــة االجتماعيــة واالقتصادية والتنموية والنفســـية 
الفلسـطينية بطريقــة ممنهجــة.

بــدوره، قــال رئيــس هيئــة األســرى واحملرريــن قــدري أبــو 
ــى  ــادرون عل ــم ق ــوم أنه ــون كل ي ــرانا يثبت ــر إن أس بك
ــة  ــروف الصعب ــض الظ ــالل ورف ــات االحت ــدي سياس حت

التــي يحتجــزون بهــا.

ــا  ــه األســرى يجــب ان يدفعن وأضــاف أن مــا يتعــرض ل
لنقــف جانبهــم فــي وجــه سياســات االحتــالل التــي 
تســعى لفــرض منظومــة القوانــني العســكرية علــى 
ــني  ــة القوان ــاوزت كاف ــي جت ــني، والت ــرى واملعتقل األس
ــة،  ــة املنظم ــتوى اجلرمي ــى مس ــت إل ــانية ووصل اإلنس
ــق  ــا وتوث ــات علن ــداءات واالقتحام ــارس االعت ــث مت حي

ــرائيلية. ــرات اإلس ــات الكامي بعدس

ــي  ــة ف ــة العربي ــة املتابع ــس جلن ــال رئي ــه، ق ــن جانب م
أراضــي العــام 48 محمــد بركــة، إن األســرى ميثلــون كل 
معانــي النضــال ضد االحتــالل اإلســرائيلي، وإن شــعبنا 
ســيدعم صمــود األســرى، وشــعبنا بالداخــل يتعــرض 
حملــاوالت إلغــاء مــدن مــن خارطــة الوطــن الفلســطيني 
ــطينية  ــا فلس ــت إنه ــت وقال ــت وانتفض ــا قام لكنه

وســتبقى كذلــك وعلــى رأســها يافــا واللــد.

ــارس  ــدورة ف ــير ق ــادي األس ــس ن ــال رئي ــه ق ــن جانب م
إن جامعــة القــدس املفتوحــة تقــف فــي مقدمــة 
ــدا أن  ــرى، مؤك ــم األس ــي دع ــة ف ــات االكادميي املؤسس
ــة  ــي مقاوم ــة ف ــزال رأس احلرب ــت وال ت ــات كان اجلامع
مشــروع االحتــالل ويجــب أن تكــون وطــن الفكــرة 
ــات  ــار وآلي ــد مس ــة لتحدي ــتراتيجية والرؤي ــاء االس وبن
مواجهــة مشــاريع االحتــالل الــذي يتكــرس علــى األرض 

الفلســطينية.

ــس  ــة، رئي ــاء اجلامع ــس أمن ــس مجل ــال رئي ــدوره، ق ب
ــمارة، إن  ــان س ــز عدن ــداع والتمي ــى لإلب ــس األعل اجملل
ــة  ــات خاص ــدة سياس ــذت ع ــة اتخ ــدس املفتوح الق
بتوفيــر التعليــم لألســرى احملرريــن والقابعــني فــي 
ســجون االحتــالل، وأنــه رغــم الظــروف املالية القاســية 
التــي متــر بهــا اجلامعــة إال أن 10% مــن موازنــة اجلامعــة 

ــراء. ــاعدات للفق ــب مس يذه

وأضــاف أن أكثــر مــن 3 آالف أســير اســتفادوا مــن 
فــي ســجون  احملرريــن  باألســرى  اخلاصــة  البرامــج 
ــون  ــوا يقبع ــيرا ال زال ــى 1250 أس ــة إل ــالل إضاف االحت
فــي ســجون االحتــالل تخــرج قرابــة 800 منهــم بعــد 
اســتكمال متطلبــات احلصــول علــى البكالوريــوس.

ــأن  ــرو ب ــس عم ــة يون ــس اجلامع ــر رئي ــه، ذكّ ــن جانب م
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ــر  ــة لتوفي ــذ البداي ــعت من ــة« س ــدس املفتوح »الق
التعليــم لألســرى ســواء احملرريــن أو القابعــني ســجون 
االحتــالل، وجنحــت فــي الدخــول إلــى املعتقــالت وتوفيــر 
ــاون  ــالل بالتع ــجون االحت ــل س ــرى داخ ــم لألس التعلي
مــع هيئــة األســرى ونــادي األســير، واليــوم يوجــد 
ــرج  ــة تخ ــد الدراس ــى مقاع ــير عل ــف أس ــي أل حوال
ــج  ــال برام ــعى إلدخ ــير، ونس ــي 800 أس ــم حوال منه

ــرى. ــتير لألس املاجس

مــن ناحيتــه، قــال نصــر أبــو جيــش فــي كلمــة فصائــل 
العمــل الوطنــي »نحــن الفلســطينيون ال يرهبنــا 
ــى  ــل عل ــة لفع ــرى بحاج ــجان، واألس ــجن أو الس الس

ــم«. ــل نصرته ــن أج األرض م

ــي:  ــاور وه ــن احمل ــة م ــي مجوع ــر الوطن ــل املؤمت وتخل
احملــور القانونــي »احلركــة األســيرة واحملاكــم العســكرية 
ــور  ــس، واحمل ــواد بول ــي ج ــه احملام ــرائيلية« وقدم اإلس
اإلعالمــي »دور اإلعــالم فــي دعــم األســرى فــي ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلية« قدمهــا بكــر عبــد احلــق، ومحور 
ــير  ــه األس ــرى وقدم ــم األس ــي دع ــي ف ــدور الطالب ال

ــل. ــادي خلي احملــرر وقدمــه ف

ــط  ــون شــمعدانا فــي ســاحة حائ مســتوطنون ينصب
البــراق

 نصــب مســتوطنون، اليــوم األربعــاء، شــمعدانا ضخما 
فــي ســاحة حائــط البــراق )اجلــدار الغربــي للمســجد 
األقصــى املبــارك(، اســتعدادا ملــا يســمى بعيــد األنــوار 

»احلانــوكاة« العبــري.

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن عــددا مــن املســتوطنني 
نصبــوا شــمعدانا ذهبيــا ضخمــا، إلضاءتــه بالشــموع 
ليالــي االحتفــال بهــذا العيــد، الــذي يبــدأ األحــد 

ــبوع. ــدة أس ــتمر مل ــل، ويس املقب

ويأتــي ذلــك بالتزامــن مــع تواصــل الدعــوات املتطرفــة 
املزعــوم«،  »الهيــكل  جماعــات  تطلقهــا  التــي 

األقصــى. للمســجد  مســتمرة  القتحامــات 

ــد األرض  ــالل ض ــراءات االحت ــام إج ــذه األي ــارع ه وتتس
الفلســطينية واملقدســات، وخاصــة ضــد املســجد 

ــراق. ــط الب ــذات حائ ــى، وبال األقص

االحتالل يستدعي معلمتني مقدسيتني للتحقيق

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات  اســتدعت 
للتحقيــق. مقدســيتني،  معلمتــني  األربعــاء، 

وأفــاد مصــادر محليــة، بــأن شــرطة االحتــالل ســّلمت 
ــادي  ــى هن ــم باألقص ــب العل ــي مصاط ــني ف املعلمت

احللوانــي وخديحــة خويــص، بالغــني ملراجعــة مخابراتها 
ــة  ــي املدين ــق ف ــف والتحقي ــز التوقي ــد مراك ــي أح ف

ــة. احملتل

اخلميس 2021/11/25

املصادقــة على بنــاء 01 آالف وحدة اســتيطانية 
علــى أراضــي مطــار قلنديــا، وألفــن فــي التلــة 

لفرنسية ا

بالقــدس،  اإلســرائيلي  االحتــالل  بلديــة  صادقــت 
االســتيطانية  الوحــدات  آالف  إقامــة  علــى  أمــس، 
أرض مطــار  هــي  دومنــاً   1243 أرض مبســاحة  علــى 
 القــدس الدولــي »قلنديــا« فــي شــمال املدينــة احملتلــة.

فقــد أعطــت جلنــة التخطيــط والبنــاء احملليــة، أمــس، 
ــتوطنة  ــة مس ــروع إقام ــى مش ــة عل ــا األولي موافقته

كبــرى وفنــادق ومبــان عامــة علــى أرض املطــار.

ومــن شــأن تنفيــذ هــذا اخملطــط االســتيطاني، األكبــر 
ــن  ــل ع ــدس الشــرقية بالكام ــل الق ــود، فص ــذ عق من

ــة رام اهلل. ــة ومدين ــمال املدين ش

ــة  ــوم«: »صادقــت بلدي ــت صحيفــة »إســرائيل الي وقال
القــدس، اليــوم األربعــاء )أمــس(، علــى بنــاء حــي جديــد 
)مســتوطنة( فــي عطــروت، اخملطــط لــه فــي منطقــة 
مطــار عطــروت املهجــور، علــى مســاحة 1243 دومنــاً”.

وأضافــت: »بحســب اخلطــة، ســيحتوي احلــي الســكني 
ــاحات  ــكنية، ومس ــدات الس ــى آالف الوح ــد عل اجلدي
ــي العامــة، واملناطــق العامــة  ــادق، ومناطــق املبان للفن

ــة”. ــة والتوظيفي ــق التجاري ــة، واملناط املفتوح

ــمال  ــي ش ــروت ف ــي عط ــط ف ــاء اخملط ــت: »البن وتابع
القــدس مثيــر للجــدل، ويبــدو أن هنــاك حاجــة التفــاق 
سياســي ملواصلــة عمليــة املوافقــة علــى اخلطــة 
ــة  ــرة طويل ــة لفت ــج للخط ــم التروي ــم يت ــة. ل املقترح
واملوافقــة عليهــا، اليــوم )أمــس( قــد تــؤدي إلــى 

معارضــة مــن اإلدارة األميركيــة”.

ــك،  ــى ذل ــة إل ــه »باإلضاف ــى أن ــة إل ــارت الصحيف وأش
تقتــرح اخلطــة إنشــاء منطقــة للعمــل والتجــارة 
بالقــرب مــن الطريــق الســريع 45، واحلفــاظ علــى 
ــركاب التاريخــي احلالــي فــي منطقــة مطــار  مبنــى ال

ــروت”. عط

ــن  ــزء األول م ــي اجل ــه »ف ــى أن ــة إل ــت الصحيف ونّوه
ــدة  ــى 3800 وح ــى حوال ــة عل ــتتم املوافق ــة، س اخلط
ســكنية، وبعــد الفحوصات البيئية، ســيتم توســيعها 
ــا  ــتلحق به ــكنية، س ــدة س ــى 10.000 وح ــى حوال إل
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ــة  ــة التاريخي ــي املنطق ــة، ف ــة وتوظيفي ــق جتاري مناط
ــروت”. ــار عط مبط

ــس(،  ــوم )أم ــة، الي ــى اخلط ــة عل ــت املوافق ــت: »مت وقال
مــن قبــل جلنــة التخطيــط والبنــاء احملليــة قبــل 
املوافقــة النهائيــة عليهــا مــن قبــل جلنــة اللوائيــة في 

ــل”. ــون األول املقب 6 كان

وقالــت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي، فــي بيــان: »اخملطط 
هــو احتياطــي كبيــر مــن األراضــي متوفــر فــي املدينــة، 
ــق  ــاب املناط ــى حس ــس عل ــر لي ــمح بالتطوي ــا يس م
ــج  ــر التروي ــا يوف ــة، كم ــة العالي ــة ذات القيم املفتوح
للبرنامــج حــالً مهمــاً الحتياجــات املدينــة الســكنية”.

ــب  ــون: »أرح ــيه لي ــالل موش ــة االحت ــس بلدي ــال رئي وق
ــج  ــذا برنام ــد. ه ــي اجلدي ــاء احل ــى إنش ــة عل باملوافق
آخــر مــن عــدد مــن البرامــج التــي أقودهــا وأشــجعها 
لتقليــص الفجــوات وإيجــاد حلــول ســكنية للشــباب 
مــن جميــع القطاعات. هــذه هــي الطريقــة الصحيحة 

لتحســني نوعيــة حيــاة الســكان”.

مــن جهــة أخــرى، أعلــن رئيــس بلديــة االحتــالل 
وحــدة   2000 إقامــة  علــى  املوافقــة  اإلســرائيلي 
ــة  ــية« املقام ــة الفرنس ــتوطنة »التل ــتيطانية مبس اس
علــى أراضــي جبــل املشــارف بالقــدس الشــرقية.

وقــال ليــون فــي تدوينــة علــى حســابه فــي فيســبوك: 
ــة  ــن اتفاقي ــزء م ــا. كج ــد هن ــي جدي ــاء ح ــيتم بن »س
وقعناهــا بــني إدارة أراضــي إســرائيل واجلامعــة العبريــة، 
ــة  ــت مملوك ــى أرض كان ــاء عل ــماح بالبن ــيتم الس س
للجامعــة فــي التلــة الفرنســية وســيتم بنــاء حوالــى 

ــدة عليهــا”. 2000 وحــدة ســكنية جدي

ــرب  ــكنية بالق ــدة س ــاء 2000 وح ــيتم بن ــاف: »س وأض
الشــباب  لــألزواج  اخلفيــف  القطــار  محــور  مــن 

الشــابة”. والعائــالت 

ــان:  ــي بي ــة، ف ــة العبري ــت اجلامع ــا، قال ــن جهته وم
»مت توقيــع اتفاقيــة بــني ســلطة أراضــي إســرائيل 
واجلامعــة العبريــة، جوهرهــا نقــل أرض للدولــة لصالح 
ــدس”. ــة الق ــي مدين ــاري ف ــكني والتج ــويق الس التس

ــي  ــل األراض ــيتم نق ــة، س ــب االتفاقي ــت: »مبوج وأضاف
ــي  ــة، والت ــى الدول ــة إل ــة للجامع ــة اململوك التاريخي
ــل  ــى جب ــة عل ــة محتمل ــق تخطيطي ــكل مناط تش
املشــارف وجفعــات رام، مبســاحة إجماليــة تبلــغ حوالى 
150 دومنــاً، وســتعمل الهيئــة علــى تعزيــز التخطيــط 
للمشــاريع  وتســويقها  املنطقــة  فــي  والتطويــر 

ــة111”. ــة، والعمال ــة والتجاري ــكنية واإليجاري الس

رام اهلل للمطالبــة باســترداد جثامــني  وقفــة فــي 
احملتجــزة الشــهداء 

أهالــي  نظمهــا  وقفــة  فــي  مشــاركون  طالــب 
الشــهداء احملتجــزة جثامينهــم فــي ثالجــات االحتــالل 
و«مقابــر األرقــام«، فــي مدينــة رام اهلل، اليــوم اخلميــس، 
املؤسســات الدوليــة بالتدخــل مــن أجــل اإلفــراج عــن 

ــالمية. ــريعة اإلس ــب الش ــم حس ــم لدفنه أبنائه

وأكــدت محافــظ رام اهلل والبيــرة ليلــى غنــام أن العمل 
علــى ملــف اســترداد جثامــني الشــهداء مســتمر، 
وشــددت علــى ضــرورة محاســبة االحتــالل علــى 
جرائمــه وأبرزهــا احتجــاز جثامــني الشــهداء لالنتقــام 

ــم. ــن عائالته ــم وم منه

ــح  ــة فت ــوري حلرك ــس الث ــر اجملل ــني س ــال أم ــدوره، ق ب
ماجــد الفتيانــي إن شــعبنا ميــارس حقــه الطبيعــي في 
ــة واالســتقالل، مطالبــا  مقاومــة االحتــالل لنيــل احلري
اجملتمــع الدولــي باتخــاذ موقــف يعاقــب االحتــالل علــى 

جرائمــه املســتمرة بحــق شــعبنا.

مــن جهتــه، قــال رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس إن 
ــتعادة  ــل اس ــن أج ــنوات م ــذ س ــتمرة من ــود مس اجله
ــذه  ــة ه ــرورة مواصل ــدا ض ــهداء، مؤك ــني الش جثام
اجلهــود والتــي أثمــرت عــن تســليم عشــرات اجلثامــني 

فــي مــرات ســابقة.

وأضــاف أن الوقفــة تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى 
هــذه القضيــة، وحــث كل اجلهــات لبــذل جهــود كافيــة 
ــط  ــة ضغ ــكيل حال ــاف لتش ــة املط ــي نهاي ــود ف تق

علــى دولــة االحتــالل لتســليم اجلثامــني احملتجــزة.

مــن ناحيتــه، قــال رئيــس الهيئــة العليــا ملتابعة شــؤون 
األســرى واحملرريــن أمــني شــومان إن ملــف اســترداد 
ــى  ــاً حت ــيبقى مفتوح ــزة س ــهداء احملتج ــني الش جثام
يتســلم ذوو الشــهداء جثامــني أبنائهــم ويتــم دفنهــم 

بطريقــة تليــق بشــهداء فلســطني.

األســير محمــد العارضــة يعانــي ظروفــاً قاســية 
وإهمــاال متعمــدا لوضعــه الصحــي

أكــدت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن اليــوم اخلميــس، 
أن األســير محمــد العارضــة مــا زال يعانــي مــن ظــروف 
ــقالن«،  ــجن »عس ــن س ــل زنازي ــية داخ ــاز قاس احتج
ــد  ــل متعم ــال وجتاه ــن إهم ــه م ــى معانات ــة إل إضاف

111  جريدة األيام
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ــة. ــة الصعب ــه الصحي لظروف

ــه  ــي، أن محامي ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
متكــن مــن زيارتــه، حيــث أبلغــه العارضــة أن ســلطات 
االحتــالل حتتجــزه داخــل زنزانــة تفتقــر إلــى أدنــى 
مقومــات احليــاة، ومنعــزل متامــاً عــن العالــم اخلارجــي 

ــة. ــدون أدوات كهربائي وب

وأضافــت: »تتعمــد إدارة ســجون االحتــالل التعامــل مــع 
ــي  ــري، فه ــي عنص ــكل انتقام ــة بش ــير العارض األس
ال تتوقــف عــن القيــام بعمليــات تفتيــش قمعيــة 
ــة أو  ــع اخلاص ــدات القم ــل وح ــن قب ــواء م ــه س لزنزانت
شــرطة الســجن، وتســمح لــه باخلــروج للفــورة ســاعة 

واحــدة فقــط”.

ــى  ــاً عل ــراً تراجع ــرأ مؤخ ــه ط ــى أن ــة إل ــت الهيئ ولفت
الوضــع الصحــي لألســير محمــد العارضــة، وبــدأ 
ــه  ــد مت حتويل ــره، وق ــي ظه ــادة ف ــن آالم ح ــتكي م يش
ــاً  ــه حبوب ــب بإعطائ ــى الطبي ــجن، واكتف ــادة الس لعي
مســكنة لأللــم، لكــن حالة األســير تفاقمــت ومت إعادته 
للعيــادة مــرة أخــرى وهنــاك بــدأ الطبيــب بالســخرية 
واالســتهزاء منــه، وحصلــت مشــادة كالميــة بينهمــا 
ولــم يقــم بعــالج األســير، ويــوم أمــس مت تزويــد األســير 

ــدة. ــن دون فائ ــآلالم لك ــكنة ل ــن مس ــة بحق العارض

ــة  ــة بحاج ــير العارض ــى أن األس ــة عل ــددت الهيئ وش
ماســة إلجــراء صــور أشــعة لظهــره لتشــخيص 
ــه. ــب ل ــالج املناس ــدمي الع ــليم وتق ــكل س ــه بش وضع

يذكــر أن األســير العارضــة يبلــغ مــن العمــر )39 عامــاً( 
ــذ  ــل من ــني، معتق ــوب جن ــة جن ــدة عراب ــن بل ــو م وه
ــاة،  ــدى احلي ــد م ــجن املؤب ــوم بالس ــام 2002، ومحك ع
ــن وانتزعــوا حريتهــم  وهــو أحــد األســرى الســتة الذي
ــجن  ــارج س ــى خ ــم إل ــي زنزانته ــروه ف ــق حف ــر نف عب
»جلبــوع«، فــي 6 أيلــول/ ســبتمبر املاضــي، لكــن أُعيــد 
ــى  ــالل عل ــش االحت ــل جي ــن قب ــا م ــم بعده اعتقاله

ــة. ــرات مختلف فت

اجلمعة 2021/11/26 

اصابــات خــال عمليــات اقتحــام فــي مناطــق 
عــدة وتواصــل اســتهداف طلبــة مــدارس اللــن 

الشــرقية

ــق  ــم بح ــن اعتداءاته ــس، م ــتوطنون، أم ــد املس صّع
املواطنــني وممتلكاتهــم وأقدمــوا علــى نصــب شــمعدان 
النبــي صمويــل،  أثــري فــي قريــة  فــوق مســجد 
ومهاجمــة منــازل فــي بلــدة برقــة، وجتديــد اعتداءاتهــم 

بحــق طلبــة بلــدة اللــنب الشــرقية، فــي الوقــت الــذي 
أصيــب فيــه العشــرات بجــروح وحــاالت اختنــاق، خــالل 
ــة  ــالل مدين ــوات االحت ــام ق ــت اقتح ــات أعقب مواجه
ــة  ــيرة مطالب ــا مس ــلواد وقمعه ــدة س ــاس وبل طوب
باســترداد جثمــان شــهيدة فــي بلــدة أبــو ديــس، 
وذلــك فــي ســياق حملــة دهــم واقتحــام شــنتها فــي 
ــت  ــي وأغلق ــا أراض ــت خالله ــدة، جرف ــات ع محافظ
طرقــاً زراعيــة فــي بلــدة بيتــا، ومنعــت اســتصالح أرض 

 زراعية في األغوار الشمالية. 
املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــون،  أصيــب  فقــد 
خــالل  اختنــاق،  وحــاالت  باملطــاط،  املغلــف 
لبلــدة  املســتوطنني  تصديهــم القتحــام عشــرات 

 اللنب الشرقية، جنوب نابلس. 
ــأن  ــس ب ــوب عوي ــروي يعق ــس الق ــس اجملل ــاد رئي وأف
وشــرطة  جيــش  يرافقهــم  املســتوطنني  عشــرات 
ــوا  ــاً ومنع ــدة صباح ــل البل ــوا مدخ ــالل، اقتحم االحت
ــا  ــهم، م ــى مدارس ــول إل ــن الوص ــة م ــددا الطلب مج
أدى إلــى انــدالع مواجهــات، أطلــق خاللهــا جيــش 
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــاص وقناب ــالل الرص االحت
واملواطنــني  الطلبــة  مــن  عــدد  إلصابــة  أدى  مــا 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط فــي أنحــاء 
اختنــاق. وبحــاالت  أجســادهم  مــن   متفرقــة 

وأكــد أن أهالــي اللــنب الشــرقية، يعانــون مــن اعتــداءات 
ــة  ــى طلب ــداء عل ــالل ومســتوطنيه، أبرزهــا االعت االحت
املــدارس الثانويــة الواقعــة علــى شــارع رام اهلل نابلــس 
ــهم. ــى مدارس ــة إل ــول الطلب ــق وص ــا يعي ــس، م  الرئي

أغلــق  أمــس،  مســاء  مــن  الحــق  وقــت  وفــي 
االحتــالل  جنــود  بحمايــة  مجــدداً،  مســتوطنون 

 املداخل الرئيسة للنب الشرقية. 
مــن  مجموعــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ــة  ــرق القري ــس ش ــل الرئي ــت املدخ ــتوطنني أغلق املس
إضافــة  االحتــالل،  جيــش  بحمايــة  بالســيارات، 
ومنعــوا  أيضــا،  الشــمالي  املدخــل  إغــالق  إلــى 

 املواطنني من الدخول إليها أو اخلروج منها. 
ــدس،  ــي الق ــمال غرب ــل، ش ــي صموئي ــة النب ــي قري وف
نصــب مســتوطنون »شــمعداناً« ضخمــاً علــى ســطح 

مســجد القريــة.112

ــى«  ــر إدراج »األقص ــت تق ــي الكنيس ــة ف جلن
فــي برنامــج الرحــات للمــدارس اإلســرائيلية

كشــفت صحيفــة »يســرائيل اليــوم« العبريــة، أمــس، 
عــن أن جلنــة التربيــة والتعليــم فــي الكنيســت أوصــت 
وزارة التربيــة والتعليــم بــإدراج املســجد األقصــى ضمن 
برنامــج الرحــالت للمــدارس اإلســرائيلية، ودمــج مــواد 
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ــخ،  ــدروس التاري ــي ل ــج التعليم ــي البرنام ــة ف تعليمي
وذلــك ألول مــرة منــذ احتــالل القــدس فــي العــام 1967.

ــه  ــكل( وأهميت ــل الهي ــخ )جب ــة إن »تاري ــت اللجن وقال
ــم يتــم دراســتهما  ــخ اليهــودي ل فــي الثقافــة والتاري

ــح«. ــكل صحي بش

ــال  ــى »إدخ ــم إل ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــت اللجن ودع
ــهادة  ــات وش ــي االمتحان ــكل ف ــل الهي ــوع جب موض
ــراث  ــس ت ــى تدري ــديد عل ــروت«، والتش ــة »البج الثانوي
الهيــكل فــي املــدارس، وتشــجيع وزيــادة الزيــارات 

الطالبيــة والرحــالت املدرســية«.

والتعليــم  التربيــة  جلنــة  مــداوالت  فــي  وشــارك 
البرملانيــة مندوبــون عــن الشــرطة اإلســرائيلية الذيــن 
أكــدوا بأنــه ال يوجــد لديهــم أي اعتــراض علــى الرحالت 
املدرســية لســاحات احلــرم القدســي، لكنهــم أوضحــوا 
ــق الطــالب  ــي تراف ــه ال يســمح لفــرق احلراســة الت بأن
ــى  ــاحات األقص ــى س ــول إل ــية الدخ ــالت املدرس بالرح

مــع ســالح.113

فــي  مصابــون  االحتــال:  تواصل انتهــاكات 
قمــع فعاليــات ضــد االســتيطان واعتقــاالت

اإلســرائيلي  االحتــالل  جنــود  واصــل 
ــعبنا  ــى ش ــم عل ــتوطنون، اليوم اجلمعة، عدوانه واملس
ــني  ــب عــدة مواطن ــث أصي ــه، حي ومقدســاته وممتلكات
خــالل قمــع فعاليــات مناهضــة لالســتيطان فــي 
ــالل 3  ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل ــة، فيم ــس وقلقيلي نابل

محــرران. أســيران  بينهــم  مواطنــني 

وقمــع  االحتــالل  مــع  مواجهــات  خــالل  مصابــون 
فعاليــات

املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــا   19 أصيــب 
املواطنــني  بينهــم صحفيــان، وعشــرات  باملطــاط، 
ــوض  ــران برض ــوع، وآخ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ باالختن
جــراء الســقوط، خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ف

ــف  ــي املغل ــني بالرصــاص املعدن ــب 6 مواطن كمــا أصي
باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق بالغاز املســيل للدموع، 
خــالل قمــع جيــش االحتــالل اإلســرائيلي املســيرة 
األســبوعية التــي تنظــم احتجاجــاً علــى االســتيطان 
ــة. ــرق قلقلي ــدوم ش ــر ق ــي كف ــدة ف ــل البل ــالق مدخ وإغ

وإلــى الشــرق مــن نابلــس، أصيــب عشــرات املواطنــني 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، خــالل قمــع قــوات 

113  جريدة األيام

دجــن،  بيــت  قريــة  اإلســرائيلي مســيرة  االحتــالل 
ــتيالء  ــددة باالس ــي امله ــوب األراض ــت ص ــي انطلق الت

واالســتيطان.

كمــا ســجلت إصابــات باالختنــاق خــالل مواجهــات مــع 
ــدة  ــم عاي ــهدها مخي ــرائيلي ش ــالل اإلس ــوات االحت ق

شــمال بيــت حلــم.

اعتقال 3 مواطنن بينهم أسيران محرران

أعــادت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اعتقــال األســيرين 
احملرريــن: حــامت حافــظ فقهــا وجنلــه قســام، بعــد 
مداهمــة منــزل العائلــة فــي بلــدة كفــر اللبــد شــرق 

ــرم. طولك

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن إبراهيــم منيــر 
ــوب بيــت  ــم الدهيشــة جن ــة، بعــد اقتحــام مخي عرف

حلــم

وداهــم االحتــالل كذلــك منــزل املواطــن عبــد اهلل 
الهرميــي فــي شــارع الصــف مبدينــة بيــت حلــم، واقتحم 
منزلــي املواطنــني عيســى فــوزي زعــول، وحســن علــي 

ــاً. ــة حوســان غرب عبــد اهلل حمامــرة، مــن قري

علــى  يعمــل  االســتيطان  اخلليــل:  بلديــة 
باحملافظــة األوضــاع  تفجيــر 

ــاٍن لهــا،  ــة اخلليــل اليــوم اجلمعــة، فــي بي حــذرت بلدي
ــة  ــل، نتيج ــة اخللي ــي مدين ــاع ف ــورة األوض ــن خط م
ــا  ــي كان آخره ــتيطانية، والت ــة االس ــتمرار الهجم اس
فــي  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   372 بنــاء  قــرار 
مســتوطنة »كريــات أربــع« املقامــة علــى أراضــي 

املواطنــني.

ــنينة،  ــو س ــير أب ــل تيس ــة اخللي ــس بلدي ــب رئي وطال
فــي بيــان صــادر عــن البلديــة، اليــوم اجلمعــة، »اجلهــات 
الدوليــة وأحــرار العالــم بحمايــة األرض الفلســطينية 
وسياســات  االســتيطان  قبــل  مــن  االبتــالع  مــن 
ــار  ــن انفج ــديد م ــه الش ــن »قلق ــاً ع ــالل«، معرب االحت
االنتهــاكات  تصاعــد  مــع  اخلليــل  فــي  األوضــاع 
ــا  ــي يفرضه ــع الت ــر الواق ــة األم ــات وسياس والتعدي
االحتــالل علــى محافظــة اخلليــل بشــكل عــام وعلــى 
ــى  ــي عل ــجد اإلبراهيم ــط املس ــة ومحي ــدة القدمي البل

ــوص”. ــه اخلص وج

ــدة  ــة األمم املتح ــل، منظم ــة اخللي ــس بلدي ــد رئي وناش
بحمايــة  »يونســكو«  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
املــوروث الثقافــي واإلنســاني الــذي يتهــدده االســتيطان 

ــل. ــة اخللي ــي مدين ف
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ودعــا أبــو ســنينة أهالــي محافظــة اخلليــل إلــى تعزيــز 
تواجدهــم بالبلــدة القدميــة واحلــرم اإلبراهيمــي، وعــدم 
ــي  ــتفراد بأهال ــتوطنني لالس ــام املس ــال أم ــح اجمل فت

ــدة القدميــة. البل

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي اللجن
ــني املغــرب  ــن توقيــع اتفاقيــة عســكرية وأمنيــة ب تدي

ــرائيل واس

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة   أدانــت 
الفلســطينية توقيــع اتفاقيــة عســكرية وأمنيــة بــني 

واســرائيل. املغــرب 

ــل  ــا نأم ــة، »كن ــوم اجلمع ــا، الي ــان له ــي بي ــت ف وتابع
ــدس  ــة الق ــرأس جلن ــي ت ــة والت ــة املغربي ــن اململك م
أال تقــدم علــى هــذه اخلطــوة اخلطيــرة فــي ظــل 
ــد  ــة ض ــراءات عنصري ــن إج ــرائيل م ــه إس ــا متارس م
ــات  ــن كل اتفاقي ــا م ــطيني، وتنصله ــعب الفلس الش
الدولتــني،  وحــل  للمفاوضــات  ورفضهــا  الســالم 
وفرضهــا سياســة األمــر الواقــع علــى االرض باســتمرار 
االســتيطان والتهجيــر القســري بالقــدس احملتلــة، 
والضــم التدريجــي لألراضــي الفلســطينية، واملســاس 

بعروبــة واســالمية القــدس ومقدســاتها”.

وأشــارت الــى أن هــذه االتفاقيــة تشــكل خروجــا عمــا 
نصــت عليــه القمــم العربيــة واالجمــاع العربــي 
ومبــادرة الســالم العربيــة، وتضــر باألمــن القومــي 

ــة. ــة العربي ــح األم ــي ومصال العرب

وناشــدت اللجنــة التنفيذيــة املغــرب بالتراجــع عن هذه 
ــروج  ــة إن أي خ ــالل، قائل ــة االحت ــع حكوم ــة م االتفاقي
عربــي عــن مبــادرة الســالم العربيــة والتــي نصــت علــى 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــاء االحت ــد إنه ــي بع ــع يأت أن التطبي
ــول  ــر مقب ــر غي ــة أم ــطينية والعربي ــي الفلس لألراض

ــالل. ــأة لالحت ومكاف

ــد  ــتيطاني اجلدي ــاء االس ــن البن ــة تدي اخلارجي
ــل ــي اخللي ف

أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني مصادقــة مــا تســمى 
ــتوطنة  ــي مس ــاء ف ــط والبن ــة للتخطي ــة احمللي اللجن
ــل  ــي اخللي ــى أراض ــوة عل ــة عن ــع« املقام ــات أرب »كري
ــيع  ــدة لتوس ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 372 وح ــى بن عل

ــتوطنة. املس

واعتبــرت اخلارجيــة فــي بيــان صــدر عنهــا، اليــوم 
ــيع  ــق وتوس ــات تعمي ــدادا لعملي ــك امت ــة، ذل اجلمع
ــل وفــي  ــدة القدميــة باخللي ــب البل االســتيطان فــي قل

ــة. ــة احملتل ــة الغربي الضف

كمــا تديــن الــوزارة بشــدة توجــه الرئيــس االســرائيلي 
للمســتوطنة  بزيــارة  القيــام  هرتســوغ  اســحق 
للمشــاركة فــي احتفــال »عيــد األنــوار«، ونيتــه اضــاءة 
اإلبراهيمــي الشــريف  العيــد فــي احلــرم  شــمعة 

ــة. ــتفزازية مرفوض ــوة اس ــي خط ــه، ف وباحات

املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  اخلارجيــة  وحملــت 
الوحــدات  هــذه  بنــاء  عــن  واملباشــرة  الكاملــة 
»كريــات  مســتوطنة  فــي  اجلديــدة  االســتيطانية 
ــمية  ــرائيلية الرس ــاوالت اإلس ــن احمل ــذرة م ــع«، مح أرب
فــي  الدولــي  االهتمــام  تشــتيت  إلــى  الهادفــة 
ــو  ــتيطان نح ــض لالس ــطينية والراف ــة الفلس القضي
ــات  ــج وتداعي ــة نتائ ــرى، خاص ــة أخ ــات إقليمي اجتاه
البنــاء االســتيطاني علــى فرصــة حتقيــق الســالم 
ــرض  ــذي يتع ــني، ال ــل الدولت ــدأ ح ــاس مب ــى أس عل
ألبشــع عمليــة تخريــب ناجتــة عــن ممارســات االحتــالل 
ــطينية  ــرقة األرض الفلس ــة س ــتعمارية ومواصل االس
والســيطرة عليهــا، فــي عمليــة ضــم زاحف ومتســارع 
للضفــة الغربيــة احملتلــة، مــا يــؤدي إلــى إغــالق البــاب 
ــطينية  ــة فلس ــة دول ــة القام ــة فرص ــام أي ــا أم نهائي

وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

ــة  ــي واإلدارة األميركي ــع الدول ــة اجملتم ــت اخلارجي وطالب
بالــذات الوفــاء بالتزاماتهــم، وحتويــل األقــوال واملواقــف 
ــل  ــة ح ــة بحماي ــال كفيل ــة وأفع ــراءات عملي ــى اج إل
الدولتــني وردع االحتــالل واجبــاره علــى وقف االســتيطان 
بأشــكاله كافــة، وبوضــع منظومــة االســتيطان ككل 
علــى قوائــم االرهــاب لديهــا، مبــا فــي ذلــك منظمــات 
املســتوطنني وميليشــياتهم وعناصرهــم االرهابيــة 

املســلحة.

ــو  ــد أب ــى أمج ــهيد الفت ــان الش ــييع جثم تش
ــر ــواه األخي ــى مث ســلطان فــي بيــت حلــم إل

 شــيعت جماهيــر شــعبنا فــي بيــت حلــم، اليــوم 
اجلمعــة، جثمــان الشــهيد الفتــى أمجــد أبــو ســلطان 
)17 عامــا(، الــذي ارتقــى برصــاص االحتــالل اإلســرائيلي 

ــي. ــر املاض ــرين األول/ اكتوب ــي 15 تش ف

وانطلــق موكــب جنائــزي مهيــب مــن أمــام مستشــفى 
بيــت جــاال احلكومــي، وصــوال إلــى منــزل عائلتــه فــي 
ــوداع األخيــرة  منطقــة هنــدازة، حيــث ألقــت نظــرة ال
ــى  ــاف إل ــى األكت ــوال عل ــل محم ــل أن ينق ــه، قب علي
ــه شــوارع بيــت  ــوا ب ــن اخلطــاب، وجاب مســجد عمــر ب
حلــم، رافعــني العلــم الفلســطيني، ومردديــن الهتافــات 
ــالل  ــا االحت ــي يرتكبه ــم الت ــددة باجلرائ ــة واملن الغاضب
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املشــيعون  أدى  حيــث  شــعبنا،  بحــق  اإلســرائيلي 
ــوارى الثــرى  ــه الطاهــر، قبــل أن ي الصــالة علــى جثمان

ــات. ــني عبي ــهيد حس ــرة الش ــي مقب ف

وكان الشــهيد الفتــى أمجــد أبــو ســلطان ارتقــى 
برصــاص االحتــالل قــرب منطقــة األنفــاق مبدينــة بيــت 
جــاال، بعــد أن أطلــق عليــه االحتــالل النــار عليــه، مــا 

ــروح. ــه بج ــة زميل ــهاده، وإصاب ــى استش أدى إل

واحتجــز االحتــالل اإلســرائيلي جثمــان الفتــى أبــو 
ــي،  ــبت املاض ــليمه الس ــوم بتس ــل أن تق ــلطان، قب س

ــم. ــت حل ــرب بي ــوب غ ــة جن ــر اجلبع ــى معب عل

ــح فــي بيــت حلــم  ــم حركــة فت ــال أمــني ســر إقلي وق
ــو  ــد أب ــى أمج ــل الفت ــة قت ــري، إن جرمي ــد املص محم
ــه  ــا أن ــالل، مضيف ــم االحت ــى جرائ ــاف إل ــلطان تض س
ــن  ــب م ــن قال ــارة ع ــه كان عب ــتالم جثمان ــد اس عن
الثلــج، حيــث احتجــز في درجــة حــرارة 40 حتــت الصفر، 
مشــيرا إلــى أنــه ال ميكــن التعبيــر عــن عقليــة االحتالل 
ــغ فــي نفــوس  ــة مــن شــهدائنا وأثرهــا البال االنتقامي

ــم. ذويه

ــهيدا،  ــرائيلي 90 ش ــالل اإلس ــلطات االحت ــز س وحتتج
منــذ عــودة سياســة احتجــاز جثامــني الشــهداء عــام 
2016، باإلضافــة لـــ254 شــهيدا فــي »مقابــر األرقــام”.

السبت 2021/11/27

قمــع  خــال  بالرصــاص  العشــرات  إصابــة 
جيــش االحتــال مســيرات اجلمعــة الشــعبية

ــاق  ــات باالختن ــاً بجــروح واملئ ــب، أمــس، 26 مواطن أصي
ــا فــي مســيرتي بيــت دجــن وبيتــا،  بينهــم 135 مواطنً
ــي  ــت ف ــي خرج ــعبية الت ــيرات الش ــع املس ــب قم عق
محافظــات عــدة رفًضــا لالحتــالل واالســتيطان، وخــالل 

مواجهــات فــي مدينــة قلقيليــة ومخيــم عايــدة.

ــا  ــب 19 مواطنً ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل فف
بالرصــاص، والعشــرات باالختنــاق خــالل مواجهــات 
ــح. ــل صبي ــى جب ــعبية عل ــيرة ش ــع مس ــت قم أعقب

وأدى مئــات املواطنــني صــالة اجلمعــة فــي محيــط 
جبــل صبيــح، قبــل أن ينطلقــوا فــي مســيرة شــعبية 
باجتــاه قمتــه التــي يســيطر عليهــا االحتــالل، خدمــة 

ــتيطاني. ــع االس للتوس

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل ســارعت إلــى مهاجمــة 
املشــاركني فــي املســيرة بوابــل مــن الرصــاص وقنابــل 
الغــاز، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة تواصلــت 

ســاعات عــدة وأصيــب خاللهــا العشــرات.

ــيرة  ــتبقت املس ــالل اس ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــواتر  ــح بالس ــل صبي ــى جب ــة إل ــرق املؤدي ــالق الط بإغ
الترابيــة واقتلعــت عــددًا مــن أشــجار الزيتــون، ومنعــت 

ــرور. ــن امل ــعاف م ــيارات اإلس س

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر فــي 
ــوا  ــالل أطلق ــود االحت ــأن جن ــل ب ــد جبري ــس أحم نابل
ــاز  ــل الغ ــاط، وقناب ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن الرص
ــا أدى  ــف، م ــكل كثي ــني بش ــوب املواطن ــوت ص والص
إلصابــة 19 بـــالرصاص املعدنــي بينهــم صحافيــان 
والعشــرات باالختنــاق، بينمــا أصيــب شــابان برضــوض 

ــا. ــر وقوعهم إث

ــر  ــطني بك ــون فلس ــل تلفزي ــال مراس ــه، ق ــن جهت م
عبــد احلــق: إن جنــود االحتــالل صوبــوا أســلحتهم 
نحــو الصحافيــني وشــرعوا فــي اســتهدافهم بشــكل 
ــاق  ــني باالختن ــة الصحافي ــى إصاب ــا أدى إل ــر، م مباش
ــي. ــاص املعدن ــر بالرص ــا آخ ــه وصحافًي ــب إصابت ــى جان إل

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيب العشــرات 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع خــالل قمــع مســيرة 

ــتيطان. رافضة لالس

ــب  ــت عق ــيرة انطلق ــة: إن املس ــادر محلي ــت مص وقال
صــالة اجلمعــة رفضــاً إلقامــة بــؤرة اســتيطانية علــى 
ــة مــن ناحيتهــا الشــمالية الشــرقية.114 أراضــي القري

االستيطان يخنق قلب اخلليل

لــم متــض 48 ســاعة علــى مصادقــة مــا تســمى 
»اللجنــة احملليــة للتخطيــط والبنــاء« فــي مســتوطنة 
ــى  ــل، عل ــي اخللي ــى أراض ــة عل ــع« املقام ــات أرب »كري
بنــاء 372 وحــدة اســتطيانية جديــدة، حتــى أعلــن 
ــحق  ــرائيلي اس ــس اإلس ــب للرئي ــام مرتق ــن اقتح ع
هرتســوغ، يــوم غــد األحــد، للحــرم اإلبراهيمي الشــريف 
فــي اخلليــل، احتفــااًل بعيــد »األنــوار« اليهــودي، ضمــن 
سلســلة متواصلــة مــن االنتهــاكات اإلســرائيلية، التي 
تخالــف القانــون الدولــي، والقانــون الدولــي اإلنســاني، 

ــة. ــة ذات الصل ــرارات األممي ــة الق وكاف

وتعمــل ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي ضمن سياســة 
تبــادل األدوار بــني حكومتهــا ومســتوطنيها املدججــني 
بالســالح، علــى توســيع االســتيطان فــي قلــب البلــدة 
القدميــة باخلليــل ونهشــها ومحيطهــا، حيــث حتولــت 
إلــى ثكنــة عســكرية لالحتــالل، بحجــة حراســة 400 
مســتوطن يســتعمرون البلــدة، لتفــرض واقًعــا صعًبــا 

114  جريدة األيام
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علــى حيــاة املواطنــني، وتواصــل محــاوالت تهويــد احلــرم 
اإلبراهيمــي واالســتيالء عليــه بعــد تقســيمه وإخضــاع 

اجلــزء األكبــر منــه حتــت ســيادتها.

ــل،  ــة اخللي ــي محافظ ــتيطان ف ــط واالس ــر اخلرائ خبي
املهنــدس عبــد الهــادي حنتــش قــال لــ«وفــا«، إن إعــالن 
ــي  ــتيطانية ف ــدة اس ــاء 372 وح ــالل بن ــلطات االحت س
ــرب  ــد ض ــل، تؤك ــارة اخللي ــوغ زي ــة هرتس ــل، وني اخللي
واالتفاقيــات  املعاهــدات  كافــة  االحتــالل  حكومــة 
ــا  ــي كان منه ــط، والت ــرض احلائ ــة ع ــرارات الدولي والق
ــة  ــي مدين ــة ف ــدة القدمي ــإدراج البل ــكو ب ــرار اليونس ق
اخلليــل واحلــرم اإلبراهيمــي علــى قائمــة التــراث العاملــي 
للمحافظــة عليهــا كمــوروث ثقافــي وإنســاني خــالل 
جلســة »اليونســكو« فــي مدينــة كراكوفيــا فــي 
ــراث  ــة الت ــاد جلن ــم اعتم ــن ث ــام 2017، وم ــدا ع بولن
للتربيــة  املتحــدة  األمم  ملنظمــة  التابعــة  العاملــي 
ــا  ــالل اجتماعه ــكو«، خ ــة »اليونس ــوم والثقاف والعل
الـــ42 املنعقــد فــي العاصمــة البحرينيــة املنامــة 
عــام 2018، قــرارا متعلقــا بحالــة احلفــاظ علــى بلــدة 
ــة  ــص حال ــي يخ ــوارها، والثان ــة وأس ــدس القدمي الق
احلفــاظ علــى بلــدة اخلليــل القدميــة التــي تبقــى 
بســبب االنتهــاكات اإلســرائيلية علــى الئحــة التــراث 
ــرًا  ــت حب ــرارات بقي ــن الق ــر، لك ــدد باخلط ــي امله العامل

ــى ورق. عل

وحــدة   372 إقامــة  االحتــالل  قــرار  أن  وأضــاف 
اســتيطانية جديــدة، عقــب شــروعه ببنــاء ريــاض 
أطفــال فــي محطــة احلافــالت القدميــة، الواقعــة فــي 
ــطينيون  ــن الفلس ــه نح ــا نعرف ــهداء مب ــارع الش ش
ــذ  ــن املنق ــامة ب ــة أس ــق ملدرس ــراج« املالص بـــ »الك
ــج  ــي لتخري ــد دين ــى معه ــالل ال ــا االحت ــي حّوله والت
احلاخامــات، يؤكــد أن حكومــة االحتــالل أداة مــن أجــل 
تبييــض خــروج مســتوطنيها عــن القانــون الذي ســنّته 
هــي، ألنهــا أصــدرت قــرارًا فــي الثمانينيــات مــن القــرن 
املاضــي يقضــي بإعادة محطــة الباصــات التــي حّولتها 
قبــل عــدة عقــود معســكرًا جليشــها الــى أصحابهــا، 
ــهداء  ــارع الش ــح ش ــرارا بفت ــا ق ــدرت الحًق ــا أص كم
ــا  ــا زال مغلًق ــارع م ــن الش ــطينيني، لك ــام الفلس أم
ــاتها  ــوم، وممارس ــى الي ــمني حت ــة لقس ــم املدين يقّس
االســتفزازية واعتداءاتهــا فــي كافــة أرجــاء محافظــة 
ــت  ــل صم ــي ظ ــدها، ف ــى اش ــة وعل ــل متواصل اخللي

ــبوق. ــر مس ــي غي ــي وعامل عرب

ــا  ــر به ــي مت ــة الت ــورة املرحل ــن خط ــش، م ــذّر حنت وح
محافظــة اخلليل بشــكل عــام ووســط مدينتهــا واحلرم 
اإلبراهيمــي بشــكل خــاص، بســبب محــاوالت االحتــالل 
فــرض ســيطرته عليهــا وعلــى احلــرم عبــر إعــالن بنــاء 

املئــات مــن الوحــدات االســتيطانية فيهــا وإقامــة 
ــل  ــى مداخ ــة عل ــش االلكتروني ــاط التفتي ــرات نق عش
احلــرم واملناطــق املغلقــة فــي البلــدة القدميــة، واحملاوالت 
املتكــررة ملنــع رفــع األذان فــي احلــرم ومباشــرتها إقامــة 
ــر  ــا لتغيي ــرًا مربًع ــي مبســاحة 395 مت مصعــد كهربائ

ــده واالســتيالء الكامــل عليــه. معاملــه وتهوي

مديــر عــام جلنــة إعمــار اخلليــل عمــاد حمــدان لــ«وفــا« 
أوضــح أن عــدد احملــالت التجاريــة املغلقــة فــي اخلليــل 
ــاًل  ــا 512 مح ــا، منه ــاًل جتاريً ــت 1829 مح ــة بلغ القدمي
مغلقــة بأوامــر عســكرية، ومــا يزيــد عــن 600 بســبب 

إغــالق املنطقــة مــن قبــل ســلطات االحتــالل.

وقــال حمــدان إن قــرارات االحتــالل مبجملها، ومنهــا قرار 
ــدف  ــع«، ته ــات أرب ــي »كري ــورة ف ــدات املذك ــاء الوح بن
ــة  ــدة القدمي ــي البل ــتيطانية ف ــؤر اس ــع ب ــط أرب لرب
ــار  ــوق اخلض ــبة وس ــي: احلس ــل، وه ــة اخللي ــن مدين م
ــا«،  ــت هداس ــا »بي ــو«، والدبوي ــام أفين ــدمي »أبراه الق
ــدة  ــل الرمي ــو«، وت ــت رومان ــذ »بي ــن املنق ــامة ب وأس
ــة  ــتوطنات املقام ــن املس ــا م ــاي« وغيره ــات يش »رام
علــى أطــراف البلــدة والبــؤر واملعســكرات اإلســرائيلية 
ــع«،  ــات أرب ــتوطنة »كري ــع مس ــض م ــا البع ببعضه
لتكــون مبجملهــا مــا يســمونه »احلــي اليهــودي«، مــا 

ــا. ــل وقلبه ــى اخللي ــتوطنني عل ــيطرة املس ــزّز س يع

مــن جانبهــا، حــذرت بلديــة اخلليــل مــن خطــورة 
ــدة،  ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 372 وح ــرار بن ــات ق تداعي
معتبــرةً ذلــك انتهــاكًا صارًخــا لــكل القوانــني واألعراف 
الدوليــة التــي جتــرِّم االســتيطان، وخطــوة جديــدة نحــو 
تهويــد املدينــة وفتح بــاب االســتيطان علــى مصراعيه، 
ــني  ــى املواطن ــق عل ــي التضيي ــا ف ــي إمعانه ــا يعن م

ــروعة. ــم املش ــط حقوقه ــاك أبس وانته

وأكــد رئيــس بلديــة اخلليــل تيســير أبــو ســنينة، 
ــذه  ــاه ه ــدي جت ــة األي ــف مكتوف ــن تق ــة ل أّن البلدي
االنتهــاكات اخلطيــرة، وســتعمل جاهــدةً علــى مواجهة 
قــرار البنــاء وغيــره، داعًيــا كل اجلهــات احلقوقيــة 
والدوليــة للتصــدي لهــذا القــرار والضغــط علــى 
حكومــة االحتــالل لوقــف انتهاكاتهــا واعتداءاتهــا 

بحــق ممتلــكات املواطنــني واملؤسســات.

ــات  ــن تداعي ــؤولية ع ــالل املس ــة االحت ــل حكوم وحّم
ــم األول  ــي الداع ــالل ه ــة االحت ــالً: »حكوم ــرار، قائ الق
والرئيســي لالســتيطان واملســتوطنني، وقــرار بنــاء 372 
ــد  ــل جدي ــل دلي ــي اخللي ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح
ــي  ــالل ه ــة االحت ــود دول ــي تق ــة الت ــى أن احلكوم عل
حكومــة مســتوطنني متطرفــني هدفهــا فقــط ســرقة 
املزيــد مــن األراضــي واملمتلــكات الفلســطينية لصالح 
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توســيع اإلســتيطان علــى أراضينــا التــي احتلــت عــام 
1967م.

وكانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، قــد حــذرت مــن 
احملــاوالت اإلســرائيلية الرســمية الهادفــة إلــى تشــتيت 
االهتمــام الدولــي الرافــض لالســتيطان نحــو اجتاهــات 
إقليميــة أخــرى، خاصــة نتائــج وتداعيــات البنــاء 
االســتيطاني علــى فرصــة حتقيــق الســالم على أســاس 
ــة  ــع عملي ــرض ألبش ــذي يتع ــني، ال ــل الدولت ــدأ ح مب
ــتعمارية  ــالل االس ــات االحت ــن ممارس ــة ع ــب ناجت تخري
ومواصلــة ســرقة األرض الفلســطينية والســيطرة 

ــا. عليه

ــالل املســؤولية  ــة االحت ــت »اخلارجيــة« حكوم وحّمل
الوحــدات  هــذه  بنــاء  عــن  واملباشــرة  الكاملــة 
االســتيطانية اجلديــدة فــي مســتوطنة »كريــات أربــع« 
شــرق مدينــة اخلليــل، مطالبــًة اجملتمــع الدولــي واإلدارة 
األميركيــة بالــذات الوفــاء بالتزاماتهــم، وحتويــل األقوال 
وأفعــال كفيلــة  إجــراءات عمليــة  إلــى  واملواقــف 
ــى  ــاره عل ــالل وإجب ــني وردع االحت ــل الدولت ــة ح بحماي
وقــف االســتيطان بأشــكاله كافــة، وبوضــع منظومــة 
ــا  ــا، مب ــاب لديه ــم اإلره ــى قوائ ــتيطان ككل عل االس
فــي ذلــك منظمــات املســتوطنني وميليشــياتهم 

ــلحة. ــة املس ــم اإلرهابي وعناصره

وتتعــرض اخلليــل القدميــة لهجمــة اســتيطانية تــزداد 
شراســة يوًمــا بعــد يــوم، الــى جانــب الهــدم واحلصــار 
واالنتهــاكات بحــق قاطنيهــا، وممارســة أبشــع أشــكال 
الفصــل العنصــري عليهــم، وهــذا ينــدرج ضمــن 
التصعيــد اإلســرائيلي واإلرهــاب املنّظــم الــذي ميارســه 
ــم  ــني وممتلكاته ــى املواطن ــتوطنوه عل ــالل ومس االحت
ــا  ــا خصوصيته ــي له ــل الت ــاء اخللي ــة أنح ــي كاف ف

ــة. ــة والديني التاريخي

وفــد مكتــب ســجل األمم املتحــدة ألضــرار اجلــدار يطلــع 
علــى انتهــاكات االحتــالل فــي قلقيليــة

 

ــرار  ــدة ألض ــجل األمم املتح ــب س ــن مكت ــد م ــع وف اطل
اجلــدار، اليــوم الســبت، علــى انتهــاكات االحتــالل 
االســرائيلي الناجمــة عــن إقامــة جــدار الفصــل 

قلقيليــة. مبحافظــة  العنصــري  والتوســع 

وزار الوفــد الضيــف التجمعــات البدويــة الواقعــة خلف 
اجلــدار وهــي: عــرب الرماضــني اجلنوبــي والشــمالي، وأبــو 

فــردة، وبلــدة جيــوس، وقريــة فالميــة شــرق قلقيلية.

ــى  ــة الوفــد عل ــة رافــع رواجب ــع محافــظ قلقيلي وأطل

التحديــات التــي يواجههــا املواطنــون فــي التجمعــات 
ــي ال  ــة الت ــل واحلرك ــة التنق ــا صعوب ــة، ومنه البدوي
تتــم اال عبــر تصاريــح مــن االحتــالل، وإخطــارات الهــدم 
ووقــف البنــاء ملســاكنهم، عــالوة علــى حتديات مســيرة 
الطلبــة التعليميــة، والتــي تتمثــل مبنعهم من تشــييد 
ــش،  ــوب والق ــن الط ــة م ــدة املبني ــتهم الوحي مدرس

وإعاقــة وصــول الكــوادر التدريســية للمدرســة.

وقــال رواجبــة إن قلقيليــة محاطــة باجلــدار العنصــري 
الــذي يضيــق اخلنــاق علــى األهالــي بســلب أراضيهــم 
واالســتيالء عليهــا وحرمانهــم مــن اســتصالحها، 

ــة. ــوس، وفالمي ــة، وجي ــزون عتم ــرى ع ــة ق خاص

واكــد رواجبــة حــق شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجــده 
ــة  ــى كاف ــول عل ــة واحلص ــاة كرمي ــع بحي ــن التمت م

ــي . ــون الدول ــا القان ــي كفله ــه الت حقوق

بــدوره، قــال املديــر التنفيــذي ملكتــب ســجل األمم 
ــوف: »ان الشــعب  املتحــدة ألضــرار اجلــدار ليونيــد فرول
الفلســطيني يعيــش منــذ ســنوات طويلــة حتــت 
ــه، وال  ــت بأرض ــك ثاب ــع ذل ــرائيلي، وم ــالل االس االحت

ــالم”. ــه للس ــع لدي مان

وأضــاف أن مكتــب االمم املتحــدة ســيبذل قصــارى 
جهــده لتســجيل اضــرار اجلــدار وتوثيقهــا.

أســرى  ثالثــة  أيــام:   103 منــذ  مضــرب  أقدمهــم 
الطعــام عــن  إضرابهــم  يواصلــون 

يواصــل ثالثــة أســرى إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــا العتقالهــم 
ــرب  ــواش املض ــو ه ــام أب ــير هش ــم األس اإلداري، أقدمه

منــذ 103 أيــام.

ــبت، أن  ــوم الس ــان، الي ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
ــه  ــل، يواج ــن اخللي ــا( م ــواش )39 عام ــو ه ــير أب األس
أوضاعــا صحيــة خطيــرة فــي ســجن »عيــادة الرملــة«، 
ــجون  ــر، إال أّن إدارة س ــّي اخلطي ــه الصح ــم وضع ورغ

ــة”. ــي »الرمل ــازه ف ــل احتج ــالل تواص االحت

وأشــار إلــى أن محكمــة االســتئنافات العســكرية 
التابعــة لالحتــالل فــي »عوفــر« أرجــأت مؤخــرًا جلســة 
ــت مقــررة للنظــر فــي االســتئناف  ــي كان احملكمــة الت
ــه أربعــة  ضــد قــرار تثبيــت أمــر اعتقالــه اإلدارّي، ومدت
أشــهر، حيــث تعــذر إحضــاره للمحكمــة بســبب 
ــد  ــد موع ــدد بع ــم حُت ــر، ول ــي اخلطي ــه الصح وضع

ــة. ــة القادم للجلس

واألســير أبــو هــواش معتقــل منــذ تشــرين األول/ 
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أكتوبــر 2020، وصــدر بحّقــه منــذ اعتقالــه ثالثــة أوامــر 
اعتقــال إدارّي، واحــد بينهــم صــدر خــالل اإلضــراب 
ــه )6( شــهور حيــث جــرى تخفيــض املــدة مــن 6  ومدت
أشــهر إلــى 4 أشــهر )غيــر جوهــري( أي قابلــة لتمديــد، 
ــه )8(  ــا مجموع ــى م ــابق أمض ــير س ــه أس ــر أنّ يذك

ــال. ــة أطف ــزوج وأب خلمس ــنوات، مت س

ــن  ــاً( م ــقر )45 عام ــؤي األش ــير ل ــل األس ــا يواص كم
صيــدا شــمال طولكــرم إضرابــه عــن الطعــام منــذ 48 
ــن معتقــل  ــه مؤخــرًا مــن زنازي يومــاً، حيــث جــرى نقل
ــور  ــد تده ــة«، بع ــادة الرمل ــجن »عي ــى س ــة« إل »اجللم

ــّي. ــه الصح وضع

وأوضــح نــادي األســير، أن األشــقر واجــه خــالل اإلضــراب 
عمليــات تنكيــل ممنهجــة بحّقــه، الســيما فيمــا 
يتعلــق بنقلــه إلــى زنازيــن معتقــل »اجلملــة« للضغــط 
ــقر  ــالت، األش ــوأ املعتق ــن أس ــر م ــو يعتب ــه، وه علي
معتقــل منــذ اخلامــس مــن أكتوبــر/ تشــرين األول 
ــال إدارّي  ــر اعتق ــالل أم ــلطات االحت ــدرت س 2021، وأص
بحّقــه ملــّدة ســّتة شــهور جــرى تثبيتهــا الحًقــا، وكان 
قــد أمضــى نحــو ثمانــي ســنوات بــني اعتقــاالت إداريــة 

ــات. ومحكومي

ــدى  ــالل إح ــاٍس خ ــكرّي ق ــق عس ــرّض لتحقي ــا تع كم
اعتقاالتــه عــام 2005، مــا أدّى إلــى إصابتــه بشــلل فــي 
ســاقه اليســرى، متــزوج وأب لثمانيــة مــن األبنــاء، وهــو 
شــقيق الشــهيد األســير محمــد األشــقر الــذي ارتقــى 

شــهيًدا فــي ســجن »النقــب« عــام 2007.

ــن  ــا( م ــوط )27 عاًم ــال بل ــير نض ــل األس ــا يواص فيم
بنــي نعيــم باخلليــل إضرابــه عــن الطعــام منــذ 30 يوما 
ــٍق  ــرض لتحقي ــث تع ــر«، حي ــجن »عوف ــن س ــي زنازي ف
قــاس وطويــل منــذ تاريــخ اعتقالــه فــي الـــ29 أكتوبــر/ 
ــن  ــون ع ــى احملقق ــراب أخف ــالل اإلض ــرين األول، وخ تش
محاميــه إضرابــه عــن الطعــام، حيــث كان ممنوعــا مــن 

ــه إلــى أن عقــدت لــه جلســة مؤخــرا. لقائ

وأبلــغ األســير بلــوط محاميــه أنــه مضــرب منــذ 
اعتقالــه، ومت حتويلــه إلــى االعتقــال اإلدارّي، وهــو متــزوج 
وأب لطفلــني، وتعــرض لالعتقــال ســابقا مرتــني وكانــت 

أحــكام.

األحد 2021/11/28 

الـوبـــاء: ثـــاث وفـيـــات و521 إصـابـة جـديـدة 
ــرون” ــور »أوميك ــوم متح ــث الي ــات« تبح “الوبائي

ــن  ــني متأثري ــة مواطن ــاة ثالث ــس، بحي ــاء، أم أودى الوب

ــدت 125  ــتجد، ورص ــا املس ــروس كورون ــم بفي بإصابته
ــد  ــطة عن ــات النش ــتقر اإلصاب ــدة، لتس ــة جدي إصاب
ــت  ــي الوق ــاف، ف ــة تع ــجيل 149 حال ــب تس 0,6%، عق
ــة  ــجيلها أي إصاب ــة تس ــه وزارة الصح ــت في ــذي نف ال
ــد »أوميكــرون”، وكشــفت النقــاب عــن  باملتحــور اجلدي
واحلــدود،  املعابــر  علــى  اإلجــراءات  تشــديد  نيتهــا 

ــوم. ــاد الي ــات لالنعق ــة الوبائي ــا جلن ودعوته

فقــد قالــت وزارة الصحــة، فــي تقريرهــا اليومــي إنهــا 
ــالل  ــزة، خ ــاع غ ــي قط ــاة ف ــاالت وف ــالث ح ــجلت ث س
الســاعات األربــع والعشــرين املاضيــة، لترتفــع حصيلــة 
وفيــات الوبــاء فــي فلســطني إلــى 4795 وفــاة، وتســتقر 

نســبة الوفيــات مــن مجمــل اإلصابــات عنــد %1.

وأشــارت الــوزارة إلــى أنهــا ســجلت 125 إصابــة جديــدة 
ــا، بينهــا 69 فــي محافظــات الضفــة،  ــروس كورون بفي
توزعــت بواقــع: 14 فــي محافظــة اخلليــل، و8 فــي 
ــني، و24  ــة جن ــي محافظ ــرم، و10 ف ــة طولك محافظ
فــي محافظــة بيــت حلــم، و1 فــي محافظــة ســلفيت، 
ــة رام اهلل  ــي محافظ ــدس، و10 ف ــي الق ــي ضواح و1 ف
ــاع  ــي قط ــس، و56 ف ــة نابل ــي محافظ ــرة، و1 ف والبي
غــزة، عقــب إجــراء 1976 فحصــاً فــي الضفــة وقطــاع 

غــزة.115

اليرمــوك  مخيــم  أهالــي  إخبــاري:  حتقيــق 
بدمشــق يعــودون إليــه بعــد ســنوات مــن 

القســري والتهجيــر  احلــرب 

ــار  ــة والدم ــرب الطاحن ــن احل ــنوات م ــار س ــد انتظ بع
ــني  ــوك لالجئ ــم اليرم ــاء مخي ــى أحي ــم عل ــذي خي ال
الفلســطينيني بجنــوب العاصمــة دمشــق، بــدأ األمــل 
يلــوح باألفــق بعــودة ميمونــة ألهالــي مخيــم اليرمــوك 
بعــد أن مت ترحيــل األنقــاض مــن الشــوارع وإعــادة تأهيل 
شــبكات الصــرف الصحــي وامليــاه والكهربــاء والهاتــف 
ــأس  ــم ال ب ــاد قس ــة وع ــم حقيق ــح احلل ــه، وأصب إلي

منهــم إلــى اخمليــم.

وحتــول مخيــم اليرمــوك خــالل الســنوات املاضيــة 
ــة  ــم الدول ــيطرة تنظي ــبب س ــرب بس ــاحة ح ــى س إل
املســلحة  الفصائــل  وبعــض  )داعــش(  اإلســالمية 
التــي تنتمــي لتنظيــم )جبهــة النصــرة( فــرع تنظيــم 
القاعــدة فــي بــالد الشــام عليــه، وشــهد اعتــى املعارك 
ــبب  ــا تس ــش( م ــم )داع ــوري وتنظي ــش الس ــني اجلي ب
بتهجيــر عــدد كبيــر مــن أهالــي اخمليــم، وحتول إلــى تالل 
ــح  ــم وأصب ــاحة اخملي ــى مس ــرة عل ــركام املنتش ــن ال م

ــكان. ــن الس ــة م ــباح خالي ــة أش مدين
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ــن  ــوري م ــش الس ــن اجلي ــام 2018 متك ــران ع ــي حزي وف
ــوك  ــم اليرم ــى مخي ــة عل ــيطرته الكامل ــكام س إح
ــرت  ــة دم ــارك ضاري ــد مع ــه، وبع ــة ب ــاء احمليط واألحي
كل مــا هــو جميــل فــي هــذا اخمليــم الــذي يعــد ذاكــرة 
ــن  ــوا م ــذي نزح ــطينيني ال ــني الفلس ــة لالجئ تاريخي
ــي  ــتقروا ف ــة واس ــة والنكس ــد النكب ــطني بع فلس

ــورية. ــة الس ــوم احملافظ ــي عم ــق ف ــن املناط ــدد م ع

ــوري  ــش الس ــيطرة اجلي ــى س ــهر عل ــض أش ــم مت ول
عليــه حتــى بــدأت اآلليــات للبــدء باملرحلــة األولــى وهــو 
إزالــة األنقــاض املتراكمــة مــن الشــوارع وفتحهــا أمــام 
األهالــي الراغبــني بالعــودة لالطمئنــان علــى منازلهــم، 
ــاه  ــبكة املي ــل ش ــة تأهي ــرة عملي ــد فت ــا بع لتتبعه
والصــرف الصحــي التــي لــم تتضــرر كثيــراً مــن احلــرب 
ــة، واســتطاعت احلكومــة الســورية إعــادة  كمــا األبني
ــى  ــودة إل ــني بالع ــي والراغب ــماح لألهال ــل والس التأهي

منازلهــم، وســط أجــواء مــن الفــرح. 

وقــال املهنــدس محمــود اخلالــد عضــو جلنــة اإلشــراف 
لوكالــة  اليرمــوك  تأهيــل مخيــم  علــى مشــروع 
ــم اليرمــوك  ــوم فــي مخي »شــينخوا« مــا يحصــل الي
هــو اســتكمال للمرحلــة األولــى وهــي مرحلــة ترحيــل 
األنقــاض وإزالتهــا مــن الشــوارع والتــي كنــا قــد 
بدأناهــا فــي نهايــة عــام 2018 وبدايــة عــام 2019 مــن 
ــوك«. ــم اليرم ــة خملي ــى التحتي ــاء البن ــادة بن ــل إع أج

ــاج  ــاض حتت ــل األنق ــة ترحي ــد أن »مرحل ــاف اخلال وأض
ــادة  ــداً إلع ــهر متهي ــدر بـــ 6 أش ــة تق ــرة زمني ــى فت إل
ــاه  ــي ومي ــرف صح ــن ص ــة م ــى التحتي ــة البن هيكل
ــا مبرحلــة  ــاء وبعــد ســتة أشــهر بدأن الشــرب والكهرب
تأهيــل الصــرف الصحــي للمخيــم والتــي هــي بوضــع 
ــبكة  ــة ش ــة صيان ــدأت عملي ــا ب ــبياً وبعده ــد نس جي
امليــاه«، مبينــاً أن كل هــذه األعمــال تهــدف إلــى إعــادة 
أهالــي ســكان مخيــم اليرمــوك والتــي بــدأت بشــكل 
تدريجــي وبطــئ نســبياً بســبب عــدم وجــود بنــى حتتية 
وخدمــات ومبجــرد االنتهــاء مــن ترميــم البنــى التحتيــة 
خمليــم اليرمــوك الغاليــة العظمــى مــن ســكان مخيــم 

ــه.116  اليرمــوك ســيعودون إلي

التحذيــر مــن اقتحــام الرئيــس اإلســرائيلي 
للحــرم اإلبراهيمــي اليــوم

ــس  ــار الرئي ــطني، مستش ــاة فلس ــي قض ــذر قاض ح
للشــؤون الدينيــة والعالقــات اإلســالمية محمــود 
الهبــاش، ووكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 
حســام أبــو الــرب، مــن اقتحــام مرتقــب للرئيــس 

116  جريدة القدس

ــرم  ــد، للح ــوم األح ــوغ، الي ــحاق هرتس ــرائيلي اس اإلس
ــد  ــال بعي ــل، لالحتف ــي اخللي ــريف ف ــي الش اإلبراهيم

»األنــوار« اليهــودي. 

ــب  ــن جان ــان م ــام إمع ــذا االقتح ــاش، إن ه ــال الهب وق
ــعبنا  ــق ش ــة بح ــة والعنصري ــي العدواني ــرائيل ف إس
مشــاعر  اســتفزاز  فــي  وإمعــان  الفلســطيني، 
الفلســطينيني بــل مشــاعر املاليــني مــن العــرب 
واملســلمني الذيــن يقيمــون وزنــا ملســجد عظيــم 

مقــدس مثــل املســجد اإلبراهيمــي.

وأضــاف أن هــذا يأتي في ســياق السياســة اإلســرائيلية 
ــاً  ــو أيض ــتيطان، وه ــى االس ــة عل ــة القائم العدواني
ــم  ــالم قائ ــق س ــال لتحقي ــر ألي احتم ــتمرار للتنك اس

ــة. ــى العــدل والشــرعية الدولي عل

مــن جانبــه، قــال أبــو الــرب فــي حديــث ل«وفــا«، إن هذه 
خطــوة اســتفزازية ملشــاعر املســلمني والعــرب جميعاً، 
واعتــداء علــى واحــد مــن مقدســاتنا اإلســالمية 

وانتهــاك بحقهــا.

وأضــاف أن االحتــالل اإلســرائيلي يتحمــل تداعيــات 
هــذه اخلطــوة، معتبــراً أنهــا هجمــة جديــدة وتشــجيع 
للمســتوطنني ملواصلــة اقتحاماتهــم واعتداءاتهــم 
ــارك أو  ــى املب ــجد األقص ــواء املس ــات س ــى املقدس عل

ــاً.  ــس أيض ــى الكنائ ــي وعل ــرم اإلبراهيم احل

وأكــد أبــو الــرب أن كل هــذه اإلجــراءات لــن تغيــر مــن 
ــة، واألرض  ــذه األمكن ــالمية ه ــن إس ــال، وم ــع احل واق

ــة. ــالمية عربي ــتبقى إس س

إلــى ذلــك، هاجمــت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة فــي 
افتتاحيتهــا، قــرار الرئيــس اإلســرائيلي، االحتفــال بعيد 
»األنــوار اليهــودي باحلــرم اإلبراهيمــي في اخلليــل، وقالت: 
»مــن بــني كل األماكــن، اختــار هرتســوغ مدينــة اخلليــل، 
تلــك املدينــة التــي حتســد بشــاعة ووحشــية االحتــالل 

وعنــف املســتوطنني«.117

االثنن 2021/11/29

ــرات  ــدم عش ــمح به ــال تس ــة االحت محكم
ــازل فــي حــي وادي ياصــول والبشــير بســلوان املن

بالقــدس،  اإلســرائيلية  املركزيــة  احملكمــة  أعطــت 
املنــازل  عشــرات  لهــدم  األخضــر  الضــوء  أمــس، 
والبشــير  ياصــول  وادي  ـي  حيّـَ فــي  الفلســطينية 

 في بلدة سلوان باملدينة احملتلة. 
العائــالت  محامــي  قعــوار،  زيــاد  احملامــي  وقــال 
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ــام«: »لألســف رفضــت احملكمــة  الفلســطينية، لـ«األي
املركزيــة اإلســرائيلية دعــوى الســكان، وأصــدرت قرارات 

.  بهدم املنازل في حيَّي وادي ياصول والبشير 
بادعــاءات  احملكمــة  تأخــذ  لــم  لألســف  وأضــاف: 
ولــم متهــل  والبشــير،  ياصــول  وادي  ـي  أهالــي حيّـَ
متنــح  أن  نتوقــع  كنــا  ـني،  احليّـَ لتنظيــم  الســكان 
احملكمــة الســكان مهلــة حتــى يتمكنــوا مــن القيــام 
يحاولــون  الســكان  أن  علمــاً  التنظيــم،  بإجــراءات 

 منذ فترة طويلة القيام بهذه اإلجراءات. 
وتابــع احملامــي قعــوار: »لقــد جتاهلــت احملكمــة أن هنــاك 
ــازل”. ــذه املن ــي ه ــون ف ــني يقطن ــن املواطن ــات م  املئ

األهالــي  أن  إلــى  قعــوار  احملامــي  وأشــار 
مبشــاركته  املقبــل،  األربعــاء  جلســة،  ســيعقدون 
ومهندســني؛ مــن أجــل دراســة اخلطــوات القادمــة 

 في محاولة إنقاذ املنازل من الهدم. 
يــدور  احلديــث  أن  إلــى  أشــار  قعــوار  وكان 

 عن 100 بناء يسكنها مئات السكان. 
وكانــت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي طلبت مــن احملكمة 
املوافقــة علــى قــرارات الهــدم، مدعيــة أنهــا ســتنفذ 

 الهدم على مراحل وليس دفعة واحدة. 
مــن جانــب آخــر، طلبــت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، 
ــة العامــة اإلســرائيلية تقــدمي ردهــا  أمــس، مــن النياب
ــة  ــد إقام ــة ض ــات املقدم ــى االعتراض ــي عل التكميل
القطــار الهوائــي »التلفريــك« بالقــدس الشــرقية 

ــاً.118 ــالل 21 يوم ــة خ احملتل

الرئيــس اإلســرائيلي يقتحــم احلــرم االبراهيمي 
باخلليــل واالحتــال يعتــدي علــى املواطنــن 

خــال احتجاجهــم

اقتحــم الرئيــس اإلســرائيلي يتســحاق هرتســوغ، 
ــت  ــل، حت ــة اخللي ــي مدين ــي ف ــرم اإلبراهيم ــس، احل أم
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــالل، للمشــاركة فــي 
مراســم احتفــال مــا يُســمى »عيــد األنــوار« )حانــوكاه( 

ــودي. اليه

ــى وقــع االقتحــام، منعــت قــوات االحتــالل دخــول  وعل
املســلمني املصلــني إلــى احلــرم اإلبراهيمــي، كمــا 
ــم  ــى منازله ــني إل ــي املتوجه ــق األهال ــت طري اعترض
ــرم  ــط احل ــي محي ــهداء ف ــارع الش ــي ش ــة ف الواقع
اإلبراهيمــي، فيمــا رافــق الرئيــس اإلســرائيلي فــي 

ــتوطنني. ــادة املس ــن ق ــة م ــرم، مجموع ــام احل اقتح

وفــي كلمــة لــه مــن داخــل احلــرم، ادعــى هرتســوغ أن 
»االرتبــاط التاريخــي للشــعب اليهــودي باخلليــل، حتديداً 
ــي للحــرم اإلبراهيمــي(،  ــال )االســم التورات مغــارة اخملبي
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ــب أن  ــه، ويج ــك في ــر ال ش ــاء، أم ــات واآلب ــراث األمه بت
يرتقــي االعتــراف بهــذا االرتبــاط فــوق كل خــالف”.

ويتزامــن اقتحــام هرتســوغ للمســجد اإلبراهيمــي 
ــاء 372 وحــدة  ــى بن ــالل املصادقــة عل مــع إعــالن االحت
ــات  ــتوطنة »كري ــيع مس ــدة لتوس ــتيطانية جدي اس

ــل. ــة اخللي ــي مدين ــى أراض ــة عل ــع« املقام أرب

ــام  ــري: إن االقتح ــن البك ــل جبري ــظ اخللي ــال محاف وق
ــعبنا  ــاء ش ــى أبن ــالل عل ــل االحت ــن قب ــرب م ــالن ح إع
ــام  ــاً أم ــا جميع ــذي يضعن ــر ال ــاتهم، »األم ومقدس
حتديــات كبيــرة تســتدعي الوحــدة وتوجيــه إمكانياتنــا 
ــتوطنني  ــه واملس ــالل ومخططات ــة االحت ــي مواجه ف
املنتشــرين فــي كل مــكان مــن املدينــة واحملافظــة 

ــام”. ــكل ع بش

وأوضــح مديــر احلــرم اإلبراهيمــي، حفظــي أبــو ســنينة، 
ــدة  ــي م ــرم اإلبراهيم ــت احل ــالل أغلق ــوات االحت أن »ق
ــام  ــالل اقتح ــزوار، خ ــني وال ــه املصل ــي وج ــاعتني ف س
هرتســوغ للحــرم، كمــا منعــت رفــع أذان العصــر 

ــالة”. ــني للص ــول املواطن ــرب، ودخ واملغ

بــدوره، قــال مؤســس جتمــع »شــباب ضــد االســتيطان« 
ــر  ــن التوت ــة م ــرو: إن »حال ــى عم ــل، عيس ــي اخللي ف
ــالق  ــرى إغ ــل، وج ــي اخللي ــة ف ــدة القدمي ــهدتها البل ش
ــرم  ــى احل ــني إل ــول املصل ــع دخ ــة ومن ــل للمنطق كام

ــام”.119 ــالل االقتح خ

احلــرب الســيبرانية بــن إســرائيل وإيــران تطــال 
نين ملد ا

قالــت صحيفــة »نيويــورك تاميــز« األميركيــة، أمــس، إن 
ماليــني املدنيــني فــي إيــران وإســرائيل وجــدوا أنفســهم 

مؤخــراً عالقــني وســط حــرب ســيبرانية بــني البلديــن.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن هجمة ســيبرانية تســببت 
ــدن  ــران وم ــي طه ــود ف ــة وق ــداث أزم ــي إح ــراً ف مؤخ
ــام  ــتهدف نظ ــي اس ــم إلكترون ــث أدى هج ــرى، حي أخ
ــران الشــهر املاضــي إلــى توقــف  ــع الوقــود فــي إي توزي
ــي  ــة ف ــا 4300 محط ــغ عدده ــود البال ــات الوق محط
البــالد، فيمــا تطلــب األمــر مــن الســلطات 12 إلعادتهــا 
عــن  الصحيفــة  ونقلــت  بالكامــل،  العمــل  إلــى 
مســؤولني فــي وزارة الدفــاع األميركيــة، حتدثــا بشــرط 
ــرائيل  ــا إن إس ــا، قولهم ــن هويتهم ــف ع ــدم الكش ع

ــود. ــات الوق ــوم محط ــف هج ــف خل ــن تق ــي م ه

ــم  ــل حياته ــرائيليون تفاصي ــد إس ــل، وج ــي املقاب ف
ــتهدف  ــث اس ــت، حي ــى اإلنترن ــورة عل ــية منش اجلنس
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هجــوم ســيبراني منشــأة طبيــة كبــرى وموقــع مواعدة 
خاصــاً باملثليــني، واتهــم مســؤولون إســرائيليون إيــران 

بالوقــوف خلفــه.

ــة  ــرائيلييني إن مجموع ــار اإلس ــن كب ــة م ــال ثالث وق
ــن  ــي م ــة ه ــة اإليراني ــة باحلكوم ــة مرتبط ــن قراصن م
ــات  ــة أن الهجم ــت الصحيف ــوم. وأوضح ــذت الهج نف
اإللكترونيــة املتبادلــة علــى أهــداف مدنيــة بــني البلدين 

ــدة مــن الصــراع. ــة جدي ــة ملرحل ميكــن أن تكــون بداي

ــتخبارات  ــي وزارة االس ــابق ف ــل الس ــن احملل ــت ع ونق
اإليرانيــة، ميســم بهــروش، قولــة: »نحــو فــي مرحلــة 
خطيــرة... ســتكون هنــاك جولــة قادمــة مــن الهجمات 
اإللكترونيــة واســعة النطــاق علــى بنيتهــا التحتيــة... 

نحــن نقتــرب خطــوة مــن املواجهــة العســكرية«.120

اإلســرائيلية  الســجون  مخابــرات  رئيــس 
يعتــرف بإخفــاق جهــازه فــي منــع األســرى 

الســتة مــن حتريــر أنفســهم

اعتــرف ريغــف دحــروغ رئيــس لــواء اخملابــرات فــي 
بإخفــاق جهــازه  اإلســرائيلية  الســجون  مصلحــة 
فــي منــع أســرى احلريــة الســتة مــن حتزيــز أنفســهم 
مــن ســجن جلبــوع، فــي أيلــول املاضــي، وذلــك خــالل 
ــذه  ــول ه ــق ح ــي احلقائ ــة تقص ــام جلن ــهادته أم ش

ــس. ــة أم القضي

فيمــا أظهــر قدمــه لــواء اخملابــرات ملفوضــة الســجون، 
كيتــي بيــري، حــول إمكانيــة فــرار أســرى وســجناء مــن 
ــا  ــجون أنه ــي الس ــت مبان ــات حت ــاق وجتويف ــالل أنف خ

لــم تفعــل شــيئاً فــي هــذا الســياق.

ــر،  وأضــاف ريغــف دحــروغ، إن »مهمــة اخملابــرات التحذي
وينبغــي االعتــراف بأننــا لــم ننقــذ واجبنــا وهــذه 

مســؤوليتي«.

واعتبــر دحــروغ أنــه بســبب مــا وصفهــا بـــ »فجــوات 
ــف  ــة للهوات ــالق التغطي ــم إغ ــم يت ــة« ل تكنولوجي
الســجن،  فــي  األســرى  بحــوزة  التــي  النقالــة 
ــم  ــد مناحي ــي املتقاع ــة، القاض ــس اللجن ــد رئي وانتق
فينكلشــتاين، أداء لــواء اخملابــرات قائــالً إن »أحــد األمــور 
الــذي يقلقنــا هــو أن طــوال فتــرة احلفــر التــي اســتمرت 
ــك  ــم بذل ــم يعل ــهر، ل ــعة أش ــة – تس ــني ثماني ــا ب م

ــرات«. ــعبة اخملاب ــن ش ــد م أح

وتطــرق دحــروغ إلــى تقريــر مــن العــام 2019، حتــدث عــن 
ــي  ــي ف ــم ذات ــون بحك ــطينيني يتمتع ــرى الفلس األس
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الســجن، وقــال إن »سياســة مصلحة الســجون مقابل 
األســرى األمنيــني ناجمــة عــن قــرارات خارجيــة، وهــي 
ــجون، وال  ــة الس ــى مصلح ــا عل ــم إمالؤه ــة يت سياس
أقــول إنــه كان هنــاك حكمــاً ذاتيــاً، وال أوافــق علــى ذلك، 
لكــن مصلحــة الســجون لــم تضــع السياســة حيــال 

ظــروف األســرى وإمنــا وضعهــا املســتوى السياســي«.

يشــار إلــى أنــه فــي أعقــاب فــرار أســرى احلريــة، وجــه 
ــول  ــادات ح ــجون انتق ــة الس ــي مصلح ــؤولون ف مس
تعيــني دحــروغ، وقالــوا إنــه لــم تكــن لديــه خبــرة فــي 

ــرات. مجــال اخملاب

مــن جهــة أخــرى، كشــف موقــع »والــال« اإللكترونــي، 
أمــس، عــن تقريــر أعدتــه مخابــرات مصلحــة الســجون 
ــي  ــا ف ــر تعيينه ــجون، إث ــة الس ــى مفوض ــه إل وقدم
ــد األنفــاق  ــي، حــول »تهدي ــة العــام احلال املنصــب بداي
فــي الســجون«. ووفقــاً لـــ »والــال«، فإنــه مت إخفــاء هــذا 

التقريــر عــن جلنــة تقصــي احلقائــق.

ووصــف التقريــر بأنــه »ســري للغايــة« ومت توزيعــه علــى 
ــوان  ــت عن ــجانني حت ــاط الس ــن الضب ــل م ــدد قلي ع
»تهديــد حتــت األرض فــي مصلحــة الســجون – تقييــم 
ــطة/ ــجني ش ــع س ــه أن »مجم ــاء في ــي«. وج مخابرات

اجللبــوع موجــود فــي منطقــة تتميــز بنشــاط زلزالــي 
ــة  ــن قدمي ــر وبزنازي ــهل احلف ــي أرض يس ــعب، وف متش
ــطح األرض،  ــت س ــودة حت ــات موج ــمل فراغ ــا تش رمب
التــي قــد تســهل عمليــة احلفــر فــي املــكان«. وأشــار 
ــارج  ــق خ ــني لنف ــجناء جنائي ــر س ــى حف ــر إل التقري
مبنــى ســجن إيشــل، قــرب بئــر الســبع، وهــذه قضيــة 
ــه »خــالل  ــر أن ــم النشــر عنهــا. وأضــاف التقري ــم يت ل
ــالمي  ــاد اإلس ــم للجه ــاط تنظي ــام 2014، مت إحب الع
ــراراً  ــة ف ــى عملي ــر إل ــت التقري ــق«. ولف ــف نف واكتش
 ،1998 عــام  نفــق،  بواســطة  فلســطينيني  أســرى 
واعتقــال ثالثــة أســرى خــارج الســجن وخمســة آخريــن 

ــق. ــل النف داخ

وأوصــى التقريــر أمــام بيــري »بإعــادة النظــر فــي شــكل 
تنفيــذ الفحوصــات للكشــف عــن فجــوات، واملطلــوب 
ــص  ــة الفح ــب. وجناع ــذا اجلان ــي ه ــي ف ــر حقيق تغيي
ــة«.  ــت مقبت ــجانون ليس ــذه الس ــذي ينف ــي ال اليوم
وبحســب »والــال« فــإن األســرى الســتة فــروا مــن 
اجللبــوع، مســتخدمني الركائــز التــي حــذر منهــا تقريــر 

ــرات.121 اخملاب

121  جريدة القجس
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الثاثاء 2021/11/30

فلســطينيون يواجهــون اعتداءات مســتوطنن 
فــي طريقهــم إلى مدرســتهم

يوميــاً  فلســطيني  طالــب   900 نحــو  يســير 
متــرات  كيلــو  بضعــة  أقدامهــم  علــى 
»اللــنب  قريــة  فــي  مدرســتهم  إلــى  للوصــول 

 الشرقية« جنوب مدينة نابلس. 
ويقطــن فــي القريــة التــي عــادة مــا تقــع فيهــا 
ــو  ــم نح ــغ عدده ــكانها البال ــني س ــا ب ــات م صدام
الذيــن  إســرائيليني  ومســتوطنني  شــخص   3500
يســكنون فــي مســتوطنتني همــا )عيليــه( و)معاليــه 

 ليفونا(، مقامتان على أراض ميلكها األهالي. 
وحتتــوي القريــة التــي ترتفــع عــن ســطح البحــر 
ــة 12500  ــا الكلي ــاحة أراضيه ــغ مس ــراً وتبل 560 مت
علــى  والتــني  والزيتــون  احلبــوب  فيهــا  يــزرع  دومن 
مدرســة تخــدم الطلبــة فــي املراحــل االبتدائيــة 
املدرســة  طــالب  لكــن  والثانويــة.  واإلعداديــة 
التــي تقــع فــي مناطــق )ج( اخلاضعــة للســيطرة 
الوصــول  يســتطيعون  ال  الكاملــة  اإلســرائيلية 
إليهــا بســهولة مريحــة أســوة ببقيــة زمالئهــم فــي 
مــدارس املدينــة، ألنهــم يتعرضــون بشــكل يومــي 
. ”  »العتداءات املستوطنني دون أي سبب واضح 

فــي  الطالــب  ضراعمــة  اهلل  عبــد  ويقــول 
داخــل  يجلــس  بينمــا  »اللــنب«  مدرســة  صفــوف 
الطلبــة  إن  )شــينخوا(،  أنبــاء  لوكالــة  الفصــل 
مــن  »العتــداءات«  مســتمر  بشــكل  يتعرضــون 

 قبل املستوطنني يومياً دون أي سبب. 
ــه  ــكو ضرب ــذي يش ــاً( ال ــة )15 عام ــف ضراغم ويضي
ورفاقــه أثنــاء خروجــه مــن مدرســته عائــداً إلــى املنــزل 
»لــم نشــكل أي تهديــد لهــم، كمــا أننــي لــم أســتطع 

حمايــة نفســي مــن مثــل هــذه الهجمــات”.122

االحتــال يصــادق على 8 مشــاريع اســتيطانية 
مــن  واســعة  ومصــادرة مســاحات  جديــدة 

ــدس ــة والق ــي بالضف األراض

أقــرت ســلطات االحتــالل، خــالل األيامــا ملاضيــة، ثمانية 
مخططــات اســتيطانية جديــدة أعلــن عنهــا رســمياً 
اخلميــس ونشــرت باجلريــدة الرســمية اإلســرائيلية، 
اجلمعــة املاضــي، وذلــك فــي ســباق مــع الزمــن إلقامــة 
وتوســيع املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 

احملتلــني.

وقــال خبيــر األراضــي واالســتيطان خليــل التفكجي، إن 
122  جريدة األيام

هــذه احلكومــة اليمينيــة املتطرفــة ال تدخــر جهــداً وال 
وقتــاً فــي عمليــة توســيع املســتوطنات القائمــة وبنــاء 
ــدة، فقــد أعلنــت اللجنــة  األحيــاء االســتيطانية اجلدي
الفرعيــة لالســتيطان بالضفــة الغربيــة عــن املصادقــة 
علــى »8« مخططــات اســتيطانية إلقامــة 1058 وحــدة 
اســتيطانية ومبانــي عامــة ومؤسســات وإقامــة حــي 
اســتيطاني جديــد علــى مســاحة 800 دومن مــن أراضــي 
قريــة ديــر دبــوان – فيمــا أعلــن احلكــم العســكري فــي 
بيــت إيــل يــوم اجلمعــة املاضــي، عــن مصــادرة 40 دومنــاً 
مــن أراضــي فــي مدخــل البلــدة الشــرقي املطــل علــى 

قريــة الزعيــم.

احلكــم  لقــرارات  وفقــاً  أنــه  التفكجــي،  وأوضــح 
عــن  اإلعــالن  وتفاصيــل  اإلســرائيلي  العســكري 
اخملططــات الهيكليــة، متــت املصادقــة علــى الوحــدات 
ــم 237/3  ــي رق ــط التفصيل ــق اخملط ــتيطانية وف االس
ملســتعمرة »عيلــي« املقامــة علــى أراضــي قريتــي 
ــل  ــم »جب ــروف باس ــع املع ــوت« باملوق ــاوية، وقري »الس
ــن  ــق م ــل احلوني ــاوية وجب ــي الس ــن أراض ــوط« م الره
ــاء 628  ــاحة 403.5 دومن لبن ــى مس ــوت عل ــي قري أراض
وحــدة اســتيطانية، وقــد مت االعــالن عــن املشــروع 
بتاريــخ 2021/5/7 وصــودق عليــه اخلميــس املاضــي.

وأعلنــت اللجنــة الفرعيــة لالســتيطان فــي اإلدارة 
املدنيــة، عــن املصادقــة علــى اخملطــط التفصيلــي رقــم 
ــى  ــه مخمــاس«، املقامــة عل 225/3 ملســتعمرة »معالي
أراضــي قريــة ديــر دبــوان علــى مســاحة 800 دومن إلقامــة 
حــي اســتيطاني جديــد. وقــد مت اإلعــالن عــن املشــروع 
بتاريــخ 2021/5/7 وصــودق عليــه اخلميــس املاضــي. 
كذلــك متــت املصادقــة علــى اخملطــط التفصيلــي 
رقــم 117/23 ملســتعمرة »كرنــي شــمرون« املقامــة 
علــى أراضــي قريتــي »ديــر اســتيا، وكفــر القــف«، علــى 
ــتيطانية،  ــدة اس ــاء 82 وح ــاحة 18.5 دومن دومن لبن مس
وقــد مت اإلعــالن عــن املشــروع بتاريــخ 2020/12/6 وصودق 

ــاً.123  ــي أيض ــس املاض ــه اخلمي علي

123  جريدة القدس
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األربعاء 2021/12/1

التصــدي القتحــام املســتوطنني مقــام يوســف 
ســلطات االحتــالل تهــدم منــزالً فــي بلــدة 

ــلوان س

ــرات  ــروح والعش ــني بج ــة مواطن ــس، ثالث ــب، أم أصي
باالختنــاق خالل تصــدي املواطنــني القتحام اســتيطاني 
ملقــام يوســف، شــرق نابلــس، فــي الوقــت الــذي نظــم 
ــدس  ــي الق ــتفزازية ف ــيرة اس ــتوطنون مس ــه مس في
ــي  ــي ح ــرد ف ــة الك ــزل عائل ــوا من ــة، وهاجم القدمي
الشــيخ جــراح، وشــوهوا جداريــات وطنيــة فيــه، تزامــن 
ــدة  ــي بل ــزالً ف ــالل من ــلطات االحت ــدم س ــع ه ــك م ذل
ــي  ــه ف ــدم منزل ــى ه ــياً عل ــا مقدس ــلوان، وإجباره س

ــر. ــل املكب ــدة جب بل

فقــد أصيــب، ثالثــة مواطنــني بالرصــاص املعدنــي 
اختنــاق  بحــاالت  والعشــرات  باملطــاط،  املغلــف 
ــوات  ــام ق ــت اقتح ــات أعقب ــالل مواجه ــة، خ متفاوت

االحتــالل ومســتوطنني مقــام يوســف.

ــرة مــن جيــش  ــة، إن قــوات كبي ــت مصــادر محلي وقال
االحتــالل ترافقهــا جرافــة اقتحمــت املنطقة الشــرقية 
فــي مدينــة نابلــس، ومحيــط مقــام يوســف، متهيــدا 

القتحــام مئــات املســتوطنني.

وأشــارت إلــى أن الشــبان أغلقــوا عــدداً مــن الطــرق في 
وجــه قــوات االحتــالل ورشــقوها باحلجــارة والزجاجــات 
احلارقــة، فــي مواجهــات تواصلــت حتــى ســاعات 

الفجــر.

ولفتــت إلــى أن شــباناً أطلقــوا فــي وقــت الحــق 
الرصــاص فــي وجــه القــوة املقتحمة مــا أدى إلــى اندالع 
ــت قــوات  اشــتباكات عنيفــة، فــي الوقــت الــذي مكّن

 االحتالل املستوطنني من اقتحام املقام. 
وأكــدت أن قــوات االحتــالل اســتهدفت الطواقــم 
ــام  ــا اقتح ــالل تغطيته ــاز خ ــل الغ ــة بقناب الصحافي

ــام. املق

مــن جهتــه، أفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل 
األحمــر فــي نابلــس أحمــد جبريــل بــأن طواقــم الهــالل 
تعاملــت مــع ثــالث إصابــات باملطــاط، إحداهــا بالصــدر 
ونقلــت إلــى املستشــفى لتلقــي العــالج، فيمــا أصيب 
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــرون باالختن 33 آخ

املواجهــات.

فــي اإلطــار، نفــذ مســتوطنون، مســاء أمــس، مســيرة 

 استفزازية في البلدة القدمية من القدس. 
نظمــوا  مســتوطنني  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
بحمايــة قــوات االحتــالل مســيرة اســتفزازية فــي 
ــط  ــى احلائ ــوال إل ــة، وص ــدة القدمي ــواد بالبل ــارع ال ش
ــالم  ــا األع ــوا خالله ــى رفع ــجد األقص ــي للمس الغرب
ــت  ــي الوق ــة، ف ــات العنصري ــرائيلية ورددوا الهتاف اإلس
ــرعت  ــيرة وش ــالل املس ــوات االحت ــه ق ــت في ــذي أمن ال

ــهم. ــبان وتفتيش ــف الش ــي توقي ف

ــي  ــرد ف ــة الك ــزل عائل ــتوطنون من ــم مس ــا هاج بينم
ــى  ــمعدان عل ــب ش ــوا نص ــراح، حاول ــيخ ج ــي الش ح

ــزل. املن

وأكــدت مصــادر محليــة أن املســتوطنني توافــدوا إلــى 
ــة  ــزل عائل ــروا من ــريع، وحاص ــر وس ــكٍل كبي ــي بش احل
الكــرد، وحاولــوا نصــب شــمعدان علــى املنــزل، وبعــد أن 

فشــلوا نصبــوا الشــمعدان علــى جــدار املنــزل.

اســتفزاز  إلــى  عمــدوا  املســتوطنني  أن  وأوضحــت 
األهالــي بعــزف املوســيقى، وأداء طقوســهم أمــام 
منــزل الكــرد، بحمايــة شــرطة االحتــالل، بينمــا رد 
عليهــم الشــبان، باجللــوس أمــام منــزل العائلــة، وترديد 
ــزل. ــام املن ــاء أم ــالة العش ــة، وأداء ص ــات الوطني الهتاف

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مســتوطنني كانــوا أتلفــوا 
صباحــاً رســومات قــام األهالــي برســمها علــى جــدران 

البيــوت املهــددة بالتهجيــر فــي احلــي.

ــف  ــى تنظي ــدوا إل ــي عم ــي احل ــى أن أهال ــارت إل وأش
جداريـّـات الصمــود، وإعــادة رســمها مــرة أخــرى، بعــد أن 

ــتوطنون.1 ــوهها املس ش

اخلميس 2021/12/2

حملــة ترهيــب ومصــادرة في األغــوار الشــمالية 
ومخــاوف مــن تهجيــر 53 عائلــة مت احتجازهــا

شــنّت قــوات االحتــالل، حملــة ترهيب ومصادرة واســعة 
ــمالية،  ــوار الش ــي األغ ــر، ف ــرأس األحم ــة ال ــي خرب ف
لتهجيرهــا  متهيــداً  عائلــة   35 خاللهــا  احتجــزت 
ــا،  ــا وصهاريجه ــا وجراراته ــى مركباته ــتولت عل واس
فــي الوقــت الــذي هدمــت فيــه منــزالً وغرفــة زراعيــة 
ــو  ــدة أب ــي بل ــة ف ــأة جتاري ــني ومنش ــدة نحال ــي بل ف

 ديس، وجرفت أرضاً في بلدة جبل املكبر. 
ــالل  ــوات االحت ــت ق ــمالية، اقتحم ــوار الش ــي األغ فف
واســتولت علــى مركبــات  األحمــر،  الــرأس  خربــة 

1  جريدة األيام
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ومعــدات زراعيــة واحتجــزت عائالتهــا.

محافظــة  فــي  األغــوار  ملــف  مســؤول  وقــال 
ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــارات إن ق ــز بش ــاس معت طوب
جنديــاً  و150  عســكرياً  جيبــاً   30 تضــم  االحتــالل 
اإلدارة  تســمى  ملــا  تابعــة  ســيارة   12 وترافقهــا 
اخلربــة  اقتحمــت  وجــرارات  رافعــات  و4  املدنيــة 
ــد أن  ــا بع ــل خيامه ــة داخ ــزت 35 عائل ــراً واحتج فج
ــا. ــداً لتهجيره ــة متهي ــام كل خيم ــاً أم ــت جندي  وضع

مســاكن  اقتحمــوا  االحتــالل  جنــود  إن  وأضــاف: 
املواطنــني وفتشــوها وعبثــوا مبحتوياتهــا، مشــيراً إلــى 
ــة،  ــرارات زراعي ــى 6 ج ــتولت عل ــالل اس ــوات االحت أن ق
و5 مركبــات خاصــة، و5 صهاريــج ميــاه، و3 عربــات 
ــر  ــني صق ــا للمواطن ــود ملكيته ــة«، تع ــرورة »ترل مج
عــزات بنــي عــودة، وزيــد ســعيد زايــد مصلــح، وجميــل 
ســليمان مفضــي بنــي عــودة، ومؤيــد فخــري دراغمــة، 
وحســن عبــد اهلل بنــي عــودة، ويوســف أميــن عــزات بني 
عــودة، وعــدي ســعيد يوســف بشــارات، وقصــي ســعيد 
ــارات،  ــف بش ــعيد يوس ــاد س ــارات، وجه ــف بش يوس
ــني  ــد اهلل حس ــر عب ــارات، وثائ ــني بش ــد اهلل حس وعب

بشارات، وعلي عزات بني عودة. 

ــوات  ــتيطان إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
االحتــالل احتجــزت 35 عائلــة، ومنعــت املؤسســات 
ــا  ــن أنه ــذرة م ــا، مح ــول إليه ــن الوص ــة م احلقوقي

تستعد لتهجيرها. 

ــوات  ــت ق ــم، هدم ــت حل ــرب بي ــني، غ ــدة نحال ــي بل وف
ــة. ــة زراعي ــاء وغرف ــد اإلنش ــزالً قي ــالل من االحت

وقالــت مصــادر متعــددة إن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
النصبــة  منطقــة  اقتحمــت  جرافــات  ترافقهــا 
الواقعــة شــمال البلــدة وهدمــت منــزالً قيــد اإلنشــاء 
ــل  ــدي جمي ــني مج ــودان للمواطن ــة تع ــة زراعي وغرف
ــدم  ــة ع ــك بحج ــون، وذل ــد فن ــالء محم ــكارنة وع ش

الترخيص. 

ــون: إن  ــي فن ــني هان ــة نحال ــس بلدي ــب رئي ــال نائ وق
ــرين  ــن عش ــر م ــابقاً أكث ــرت س ــالل أخط ــوات االحت ق
النصابــة،  مناطــق  فــي  بالهــدم  زراعيــة  غرفــة 
ــة الدعمــس فــي  ــة، وواد ســالم، وقرن ــاس، ورعونت وباني

البلدة. 

ــة  ــرض لهجم ــة تتع ــة النصب ــى أن منطق ــار إل يش
ــني  ــازل املواطن ــدم من ــل به ــعة تتمث ــتيطانية واس اس
أراٍض،  وجتريــف  البنــاء،  بوقــف  أخــرى  وإخطــار 

 وذلك بهدف منع املواطنني من التوسع. 

ــة، هدمــت  ــو ديــس، شــرق القــدس احملتل ــدة أب وفــي بل
قوات االحتالل منشأة جتارية. 

جيــش  مــن  قــوة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
فــي  اجلهيــر«  »واد  منطقــة  اقتحمــت  االحتــالل 

 البلدة وأغلقت الشارع الرئيس. 
وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل هدمــت املنشــأة 
ــزل  ــى أن املن ــة إل ــي« الفت ــر القانون ــاء »غي ــة البن بحج

يعود لعائلة الباشا. 

وفــي بلــدة جبــل املكبــر فــي القــدس احملتلــة، جرفــت 
شــرطة االحتــالل قطعــة أرض فــي حــي الصلعــة 

وعاثت فيها خراباً. 

وقالــت مصــادر محليــة إن جرافــات االحتــالل اقتحمــت 
األراضــي التــي تســتخدم كموقــف للمركبات وشــرعت 
فــي جتريفهــا وحطمــت شــاحنة كانــت متوقفــة فــي 

األرض، وذلــك بزعــم اســتخدام األرض دون ترخيــص.2

اجلمعة 2021/12/3

ــدة  ــات ع ــي محافظ ــدون ف ــتوطنون يعرب املس
وجيــش االحتــالل يهــدم فــي مســافر يطــا 

ــة والوجل

ــتوطن  ــدم مس ــد أن أق ــيان بع ــس، مقدس ــب، أم أصي
ــك  ــة، وذل ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــهما ف ــى دهس عل
فــي ســياق حملــة اعتــداءات شــنها مســتوطنون فــي 
ــوا  ــزالً وحطم ــا من ــوا خالله ــدة، هاجم ــات ع محافظ
أشــجاراً ومركبــة فــي بلــدة جالــود، واقتحمــوا املوقــع 
األثــري فــي بلــدة سبســطية، فــي الوقــت الــذي 
واصلــت فيــه قــوات االحتــالل حملــة الهــدم، وأقدمــت 
ــافر  ــي مس ــر ف ــاكن وحظائ ــدم مس ــى ه ــا عل خالله
ــة  ــي قري ــة ف ــة زراعي ــتنادية وغرف ــدران اس ــا، وج يط

الوجلة. 

ــى  ــتوطن عل ــدم مس ــد أن أق ــابان بع ــب ش ــد أصي فق
ــور  ــرب س ــاب« غ ــورة العن ــن »ج ــرب م ــهما بالق دهس

البلدة القدمية في القدس احملتلة. 

أبــو  عمــاد  الشــابني  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
الهــوى وطــارق خويــص مــن بلــدة الطــور شــرق 
القــدس احملتلــة، أصيبــا بجــروح ورضــوض، الفتــة إلــى 

 أن أحدهما أصيب بكسور في قدمه. 

2  جريدة األيام
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وأكــدت املصــادر أن املســتوطن الذ بالفــرار بعــد ارتــكاب 
ــه. ــى مالحقت ــالل إل ــوات االحت ــادر ق ــه دون أن تب  جرميت

بينمــا هاجــم مســتوطنون أطــراف بلــدة جالــود، جنوب 
. بلس نا

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
مســتوطني  مــن  مجموعــة  إن  دغلــس:  غســان 
منــزل  هاجمــوا  »احيــا«  االســتيطانية  البــؤرة 
املواطــن هشــام عمــاد أحمــد حمــود فــي بلــدة 
ــوا محركهــا. ــه وخرب ــوا إطــارات مركبت ــود، وأعطب  جال

ولفــت إلــى أن املســتوطنني كســروا عشــرات األشــجار 
ــزل املواطــن حمــود، وســرقوا معــدات  فــي محيــط من

خاصة للبناء ومولد كهرباء. 

ــس،  ــوب نابل ــرى جن ــدات وق ــى أن بل ــس إل ــار دغل وأش
تتعــرض بشــكل ممنهــج العتــداءات املســتوطنني، فيما 
متنــع ســلطات االحتــالل املواطنــني مــن تنفيــذ أعمــال 

البنية التحتية فيها. 

فــي اإلطــار، اقتحــم عشــرات املســتوطنني املوقــع 
األثري في بلدة سبسطية، شمال نابلس. 

ــي  ــح« ف ــة »فت ــر حرك ــني س ــازم أم ــد ع ــال محم وق
سبســطية، إن عشــرات املســتوطنني اقتحمــوا املوقــع 

ــالل. ــش االحت ــة جي ــدة، بحماي ــي البل ــري ف األث

ــاع  ــج ألطم ــكل ممنه ــرض بش ــدة تتع ــاف إن البل وأض
واقــع  أمــر  فــرض  يحاولــون  الذيــن  املســتوطنني، 

لالستيالء على املوقع األثري. 

قــوات  هدمــت  الهــدم،  عمليــات  صعيــد  وعلــى 
االحتــالل مســاكن وحظائــر فــي مســافر يطــا جنــوب 

اخلليل. 

وقــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان الوطنية والشــعبية 
هــدم  االحتــالل  إن  واالســتيطان،  اجلــدار  ملقاومــة 
مســاكن وحظائــر، وحمامــات، وطوابــني فــي منطقتــي 

. الفخيت واملركز شرق مسافر يطا 

وأكــد أن جرافــات االحتــالل هدمــت غرفتــني ســكنيتني 
ــاً  ــام، وطابون ــي أغن ــح، وحظيرت ــوب والصفي ــن الط م
ــرة  ــار، وحظي ــي النج ــود عل ــد محم ــن محم للمواط
أغنــام، تعــود ملكيتهــا للمســنة صفــا عبــد الفتــاح 

ــار. النج

ــات  ــن عملي ــت م ــالل كثف ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
ــم  ــني وممتلكاته ــاكن املواطن ــارات ملس ــدم واإلخط اله
ــددة  ــة مه ــو 16 قري ــد نح ــث يوج ــا، حي ــافر يط مبس

بالتهجيــر القســري علــى مســاحة 100 ألــف دومن، 
 وتعداد سكانها أكثر من 2500 نسمة. 

االحتــالل  قــوات  هدمــت  الوجلــة،  قريــة  وفــي 
 جدارا استناديا وغرفة زراعية. 

ــدار  ــة اجل ــة مقاوم ــر هيئ ــة مدي ــن بريجي ــاد حس وأف
ــش  ــن جي ــوة م ــأن ق ــم ب ــت حل ــي بي ــتيطان ف واالس
االحتــالل يرافقهــا موظفــو مــا تســمى بلديــة القــدس 
وجرافــة اقتحمــوا منطقــة عــني جويــزة، وهدمــوا جدارا 
اســتناديا يعــود ملواطــن مــن عائلــة شــقيرات، إضافــة 
ــط  ــور وس ــو احل ــة أب ــي منطق ــة ف ــة زراعي ــى غرف إل

 القرية تعود للمواطن طالب أحمد وهادنة.3 

السبت 2021/12/4

االحتــال يســّلم جثمــان الشــهيد محمــد 
ــوم ــعل الي ــو مش ــر أب ــي دي ــييعه ف ــر وتش مط

ســّلمت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء أمــس، 
جثمــان الشــهيد الفتــى محمــد ضامــر حمــدان مطــر 
)16 عامــا(، الــذي استشــهد متأثــراً بإصابتــه برصــاص 
االحتــالل، علــى أراضــي قريتــه ديــر أبــو مشــعل شــمال 

غربــي رام اهلل، قبــل أكثــر مــن عــام.

ــز  ــى حاج ــه، عل ــهيد لعائلت ــان الش ــليم جثم ومت تس
ــرب رام اهلل. ــكري غ ــني العس نعل

وأصيــب مطــر فــي 20 آب العــام 2020، حــني كان ضمــن 
مجموعــة مــن ثالثــة فتية دون ســن الـ18، اســتهدفهم 
جنــود االحتــالل قــرب »الشــارع االلتفافــي« علــى 

 أطراف قرية دير أبو مشعل. 
ــالل  ــل االحت ــة، واعتق ــة الثالث ــب الفتي ــذاك، أصي وآن
ــد  ــن بع ــرة، وأعل ــه خطي ــت حالت ــر وكان ــد مط محم
ســاعات عــن ارتقائــه شــهيدا، فيمــا نقــل اآلخــران إلــى 

ــالج. ــي الع ــرام اهلل لتلق ــفى ب مستش

وجــرى نقــل جثمــان الشــهيد محمــد مطر إلــى مجمع 
ــف  ــراء الكش ــة رام اهلل، إلج ــي مبدين ــطني الطب فلس
ــواه  ــى مث ــييعه إل ــيجري تش ــث س ــه، حي ــي علي األول

 األخير في مقبرة قرية دير أبو مشعل. 
وكان فــي اســتقبال جثمــان الشــهيد، العشــرات مــن 
أبنــاء عائلتــه وقريتــه وأصدقائــه، الذيــن ودعــوه بتقبيل 

رأســه وجبينــه وهــو مســجى فــي الثالجــة.

وذويــه،  للشــهيد  متجيــداً  احلضــور  هتــف  كمــا 
ــود مــن جيــش  ــد جن ــى ي ــه عل واســتنكاراً جلرميــة قتل

3  جريدة األيام
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اإلســرائيلي. االحتــالل 

وقــال إبراهيــم مطــر عــم الشــهيد: إن االحتــالل 
ــدأت  ــد، ب ــى محم ــق الفت ــة بح ــة مركّب ــب جرمي ارتك
بتواجــد جنــود االحتــالل فــي املنطقــة التــي شــهدت 
ــاص  ــه بالرص ــتهدافه وصديقي ــم اس ــار، ث ــالق الن إط
ــزف  ــه ين ــم ترك ــن ث ــا، وم ــن اعتقالهم ــدالً م ــي ب احل
حتــى استشــهاده دون تقــدمي اإلســعافات الالزمــة لــه، 

ــهراً. ــر ش ــة عش ــه خلمس ــاز جثمان ــاء باحتج وانته

وأكــد أن العائلــة كانــت تعيــش مرحلــة صعبــة طيلــة 
فتــرة احتجــاز اجلثمــان، خاصــًة وأن ال أحــد يعلــم عــن 
مكانــه، ال املؤسســات احلقوقيــة الفلســطينية وال 

اإلســرائيلية علــى حــد ســواء.

ــن  ــة ع ــات قليل ــرت بكلم ــهيد، فعّب ــدة الش ــا وال أم
ــن  ــالن ع ــت اإلع ــي تل ــة الت ــهر املاضي ــة األش صعوب

استشــهاد جنلهــا واحتجــاز جثمانــه.

وقالــت: »كنــت أواصــل الدعــاء هلل بــأن تفــرج ســلطات 
ــى  ــات حت ــن الثالج ــد م ــان محم ــن جثم ــالل ع االحت
يتــم تكــرمي الشــهيد الــذي اختــاره اهلل بالدفــن، واآلن، 

ــاح”.4 ــي أن أرت ميكنن

أبــو ردينــة: علــى احلكومــة اإلســرائيلية وقــف التصعيد 
ــا  ــل أقواله ــة حتوي ــى اإلدارة األميركي ــتيطاني وعل االس

إلــى أفعــال

حــذر الناطــق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية 
نبيــل أبــو ردينــة، اليــوم الســبت، مــن مصادقــة 
ــات  ــى 8 مخطط ــرائيلي عل ــالل اإلس ــلطات االحت س
اســتيطانية جديــدة إلقامــة 1058 وحــدة اســتيطانية 

ــدس. ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــي الضف ف

ــة  ــرائيلية املتطرف ــة اإلس ــة، إن احلكوم ــو ردين ــال أب وق
ــى األرض،  ــع عل ــرض الوقائ ــن لف ــابق الزم ــاول أن تس حت
ــا،  ــة جغرافي ــطينية متواصل ــة فلس ــة دول ــع إقام ملن

ــرقية. ــدس الش ــا الق وعاصمته

ــتعمل  ــارعة س ــتيطان املتس ــرارات االس ــاف، أن ق وأض
ــطينية  ــادة الفلس ــرارات القي ــذ ق ــريع تنفي ــى تس عل
التــي أعلنهــا الرئيــس محمــود عبــاس خــالل خطابــه 
ــطينية. ــوق الفلس ــة احلق ــدة حلماي ــي األمم املتح ــر ف األخي

وأكــد »إذا مــا أراد اجملتمــع الدولــي وعلــى رأســه الواليات 
املتحــدة احلفــاظ علــى حــل الدولتــني، فعليــه اخلــروج 
مــن دائــرة الشــجب واالســتنكار، واتخــاذ خطــوات 

4  جريدة األيام

تنفيــذ  مــن  اإلســرائيلية  احلكومــة  ملنــع  عمليــة 
ــت  ــي إذا مت ــرة، والت ــتيطانية اخلطي ــا االس مخططاته
ــف،  ــر، والعن ــن التوت ــد م ــى مزي ــة إل ــتدفع املنطق س

ــتقرار”. ــدم االس وع

وختــم الناطــق الرســمي بالقــول »االســتيطان جميعه 
غيــر شــرعي، وســيزول عــن األرض الفلســطينية، مهما 
ــة  ــأن سياس ــي ب ــرائيل أن تع ــى إس ــن، وعل كان الثم
االســتيطان وســرقة األرض لــن جتلــب األمن واالســتقرار 
لشــعبها، وان الطريــق الوحيــد أمامهــا هــو االعتــراف 
ــتقالل  ــة واالس ــطيني باحلري ــعب الفلس ــوق الش بحق

الــذي لــن يتنــازل عــن شــبر واحــد مــن أرضــه5”.

األحد 2021/12/5

العامــود  بــاب  فــي  االحتــال يعــدم شــاباً 
بإطــاق النــار عليــه مــن مســافة صفــر

اإلســرائيلي،  االحتــالل  شــرطة  أعدمــت 
بــاب  منطقــة  فــي  فلســطينياً  شــاباً  أمــس، 
بعــد  احملتلــة  الشــرقية  بالقــدس  العامــود 

 إطالق النار عليه من مسافة صفر. 
والشــهيد هــو: محمــد شــوكت محمــد ســليمة )25 

عامــا(، مــن مدينــة ســلفيت.

وأظهــرت مقاطــع فيديــو قصيــرة الشــاب وهــو مصــاب 
علــى األرض قبــل ان يقــدم شــرطي حــرس حــدود 
إســرائيلي علــى إطــالق النــار علــى جســده ثــم أطلــق 

ــه مــن مســافة صفــر. ــار علي شــرطي آخــر الن

وزعمــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي أن الفلســطيني 
ــرة، ولكــن  أصــاب مســتوطناً إســرائيلياً بجــروح خطي
ــي  ــو ميش ــتوطن وه ــرت املس ــو أظه ــع الفيدي مقاط

ــت بيــده. ــاه كان ويشــرب مــن زجاجــة مي

ــكان  ــى م ــرائيلية ال ــعاف اإلس ــم اإلس ــت طواق ووصل
فقــط  الطبيــة  الرعايــة  وفــرت  ولكنهــا  احلــادث 
ــن  ــطيني الذي ــن الفلس ــرب م ــتوطن دون ان تقت للمس

ــه. ــيل من ــاء تس ــت الدم كان

ــافة  ــن مس ــار م ــالل الن ــرطة االحت ــالق ش ــات إط وب
ــة  ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــرراً ف ــهداً متك ــر مش صف

ــن. ــات طع ــذ عملي ــة تنفي ــذ او محاول ــم تنفي بزع

وزعمــت شــرطة االحتــالل فــي بيــان أن الفلســطيني، 
الــذي لــم تذكــر اســمه، أخــرج ســكيناً وطعــن 
إســرائيلياً وحــاول ان يطعــن شــرطياً قبــل إطــالق النــار 

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه. علي

وأغلقــت شــرطة االحتــالل أبــواب البلــدة القدميــة 
وخــروج  دخــول  ومنعــت  األقصــى  واملســجد 

. لفلســطينيني ا

اســتنكارهم  الفلســطينيون  وأبــدى 
اإلعــدام  عمليــة  علــى  وغضبهــم 

 بدم بارد للشاب الفلسطيني. 
وانتشــر شــريط الفيديــو الــذي يوثــق عمليــة اإلعــدام، 
والــذي التقطتــه مواطنــة فلســطينية، بشــكل واســع 

علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.

وأظهــر شــريط فيديــو مصــّور وثّقــه أحــد املــارّة، حلظــة 
إطــالق النــار علــى الشــاب، بينمــا كان ملقــى أرضــاً دون 
ــه  ــق علي ــد، أُطل ــى أح ــر عل ــكيل خط ــة أو تش مقاوم
النــار علــى يــد عنصريــن مــن عناصــر االحتــالل باحلــد 

األدنــى بـــ6 رصاصــات علــى جســده.

ــخصاً  ــس، ش ــاء أم ــالل، مس ــرطة االحت ــت ش واعتقل
يبلــغ مــن العمــر 40 عاًمــا، وهــو مــن ســكّان منطقــة 
املثلــث، الدعائهــا أنــه نقــل معــه الشــهيد مــن 

 األراضي احملتلة إلى داخل أراضي الـ48. 
وفــي أعقــاب استشــهاد الشــاب، أغلقــت قــوات 
ــجد  ــة للمس ــة املؤدي ــدة القدمي ــل البل ــالل مداخ االحت

األقصــى.

بــاب  واندلعــت مواجهــات فــي محيــط منطقــة 
العامــود، بــني املواطنــني وقــوات شــرطة االحتــالل، 
وأظهــرت مقاطــع فيديــو إطــالق قنابــل مســيلة 

للدمــوع وقنابــل صــوت.

ــر قمــع  ــان آخــران، إث وأصيــب 3 مواطنــني، واعتقــل اثن
شــرطة االحتــالل للمتواجديــن فــي منطقــة بــاب 

ــا. ــود ومحيطه العام

وذكــرت جمعيــة »الهــالل األحمــر« الفلســطيني، فــي 
بيــان مقتضــب، أن »3 إصابــات مت التعامــل معهــا خــالل 
ــاب  ــة ب ــي منطق ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه

ــود”. العام

بقنبلــة  واحــدة  اإلصابــات  بــني  »مــن  وأضافــت: 
ــرب املباشــر، حيــث مت نقلهمــا  صــوت وأخــرى بالض

العــالج”. لتلقــي  للمستشــفى 

ــوات  ــان، أن ق ــهود عي ــاد ش ــل، أف ــياق متص ــي س وف
ــطينيني  ــابني فلس ــت ش ــرائيلية اعتقل ــالل اإلس االحت
علــى األقــل، فيمــا أصيــب آخــرون باالختنــاق، إثــر إطالق 

ــل  ــوع، وقناب ــيلة للدم ــل املس ــالل القناب ــوات االحت ق
ــكان.6 ــن بامل ــى املتواجدي ــوت عل الص

شهيد من سلفيت في القدس

مواجهــات وتنديــد فلســطيني واســع بعمليــة القتــل 
البشــعة استشــهد الشــاب محمــد شــوكت محمــد 
ــد أن  ــلفيت، بع ــة س ــن مدين ــا(، م ــليمة )25 عام س
أطلقــت قــوات االحتــالل الرصــاص عليــه  مــن مســافة 
صفــر وأبقتــه علــى األرض دون الســماح بإســعافه قــرب 
ــدس  ــود بالق ــاب العام ــة ب ــي منطق ــرارة« ف »دوار املص
احملتلــة، وزعمت مصــادر عبرية أن الشــاب الفلســطيني 
 20( »احلريــدمي«  املتدينــني  مــن  مســتوطناً  طعــن 
عامــا( فــي عنقــه وظهــره، ووصفــت جروحــه مــا بــني 
ــل  ــت ردود الفع ــا توال ــرة، فيم ــى خطي ــطة إل متوس
ــاب  ــالل الش ــدام االحت ــتنكرة إلع ــطينية املس الفلس
ســليمة، فــي الوقــت الــذي دعــم فيــه رئيــس حكومــة 
االحتــالل نفتالــي بينيــت ووزيــر خارجيتــه يائيــر البيــد 

ــدام. ــة االع ــذا عملي ــن نف ــني اللذي اجلندي

وأظهــر شــريط فيديــو مصــور وثقــة أحــد املــارة، حلظــة 
إطــالق النــار علــى الشــاب، بينمــا كان ملقــى أرضــاً دون 
ــه  ــق علي ــد، أطل ــى أح ــر عل ــكيل خط ــة أو تش مقاوم
النــار علــى يــد عنصريــن مــن عناصــر االحتــالل باحلــد 
ــالق  ــب إط ــده. وعق ــى جس ــات عل ــى بـــ 6 رصاص األدن
النــار، انتشــرت قــوات االحتــالل بكثافــة فــي منطقــة 
بــاب العامــود، والبلــدة القدميــة مــن القــدس، وأطلقــت 
ــن  ــني املتواجدي ــى املواطن ــدت عل ــوت واعت ــل الص قناب
ــبان،  ــن الش ــدداً م ــت ع ــة واعتقل ــط املنطق ــي محي ف

ــواب املســجد األقصــى، والبلــدة القدميــة. وأغلقــت أب

ــي  ــطيني ف ــر الفلس ــالل األحم ــة اله ــت جمعي وقال
القــدس إن قــوات االحتــالل منعــت طواقمهــا مــن 
ــاص،  ــه بالرص ــد إصابت ــاب بع ــعاف للش ــدمي اإلس تق

ــهاده. ــن استش ــن ع ــل أن يعل قب

وفــي ســياق متصل، أشــارت اجلمعيــة إلــى أن طواقمها 
تعاملــت مــع 3 إصابــات خــالل مواجهــات اندلعــت مــع 
قــوات االحتــالل فــي منطقــة بــاب العامــود، موضحــة 
أن مواطنــني أصيبــا بصــورة مباشــرة جــراء قنابــل 
الصــوت، ومواطــن أصيــب بالكتــف بعــد االعتــداء 
ــني  ــل املصاب ــرى نق ــالل، وج ــوات االحت ــن ق ــه م علي

ــفى. للمستش

كمــا اندلعــت مواجهــات بــني شــبان االحتــالل، مســاء 
أمــس، فــي جبــل املكبــر جنــوب شــرق القــدس احملتلــة، 

6  جريدة األيام
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ــت  ــالل أطلق ــوات االحت ــة إن ق ــاد محلي ــت مص وقال
قنابــل الصــوت والغــاز جتــاه الشــبان، دون أن يبلــغ عــن 

ــات.  وقــوع إصاب

ــاء  ــرائيلية، مس ــرطة اإلس ــت الش ــك، اعتقل ــى ذل إل
أمــس، ســائق مركبــة يشــتبه بنقلــه الشــاب محمــد 

ــدس. ــة الق ــى مدين ــليمة إل س

ــل  ــإن املعتق ــف«، ف ــة »معاري ــع صحيف ــب موق وبحس
ــح  ــم التوضي ــث، دون أن يت ــة املثل ــكان منطق ــن س م

ــرائيلياً. ــطينياً أو إس ــا إذا كان فلس فيم

ــن  ــات م ــي األربعين ــل ف ــى أن املعتق ــع، إل ــار املوق وأش
الفعــل  ردود  وتوالــت  لالســتجواب،  ونقــل  عمــره، 
ــالل الشــاب ســليمة،  ــوات االحت املســتنكرة إلعــدام ق
فقــد أدانــت الرئاســة الفلســطينية، اجلرميــة، مشــيرة 
ــرائيلي  ــد اإلس ــياق التصعي ــي س ــي ف ــا تأت ــى أنه إل
املســتمر ضــد أبنــاء شــعبنا، وهــي اســتمرار ملسلســل 

ــه. ــكوت علي ــن الس ــذي ال ميك ــي ال ــل اليوم القت

ــي  ــح ه ــو جري ــليمة وه ــاب س ــل الش ــدت أن قت وأك
ــى  ــي، إل ــع الدول ــة اجملتم ــة، داعي ــرب موثق ــة ح جرمي
ضــرورة التحــرك فــوراً لوقــف جرائــم االحتــالل، وتوفيــر 
احلمايــة ألبنــاء شــعبنا، وإنهــاء االحتــالل، وإقامــة 
ــرقية.  ــدس الش ــا الق ــتقلة، وعاصمته ــة املس الدول

كمــا أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، جرميــة اإلعدام، 
وقــال: »جنــود االحتــالل القتلــة ميارســون جرميهــم على 
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــا احملكم ــرة«، ودع ــواء مباش اله
إلضافــة هــذه اجلرميــة إلــى ملــف اجلرائــم اإلســرائيلية 

البشــعة.

بــدوره، وصــف أحمــد الطيبــي عضــو الكنيســت 
اإلســرائيلي عــن القائمــة العربيــة املشــتركة، مــا 
جــرى مــن إطــالق نــار متعمــد علــى الشــهيد محمــد 
ســليمة كان مصابــاص وحــرم مــن تقــدمي العــالج 
ــا  ــو م ــكان، وه ــي امل ــي ف ــم طب ــد طاق ــم تواج ــه رغ ل

ــق. ــراء حتقي ــب إج يتطل

ــها  ــو مجلس ــان عض ــى لس ــح« عل ــة »فت ــال حرك وق
أســامة  باســمها  الرســمي  واملتحــدث  الثــوري 
القواســمي إن »مــا قــام بــه جنــود االحتالل اإلســرائيلي 
ــليمة  ــد س ــاب محم ــق الش ــي بح ــدام ميدان ــن إع م
ــر  ــعة تعب ــرب بش ــة ح ــو جرمي ــة، ه ــدس احملتل ــي الق ف
عــن مــا هيــة إســرائيل وعقليتهــا العدوانيــة املتطرفــة 
ــية  ــتويات السياس ــن املس ــي م ــي تعط ــر الت واألوام

ــر«. ــل املباش ــار والقت ــالق الن ــود بإط للجن

ــارق  ــاد ط ــة اجله ــم حرك ــدث باس ــال املتح ــا ق بينم
عــز الديــن »إن إعــدام الشــاب ســليمة بــدم بــارد، هــو 
ــاء  ــق أبن ــرائيلي بح ــرام اإلس ــل اإلج ــتمرار ملسلس اس
شــعبنا الصابــر، وجرميــة بشــعة تضــاف إلــى ســجله 

ــواد«. األس

وفــي حــني قالــت حركــة حمــاس أنهــا »معركــة 
مفتوحــة مــع االحتــالل لــن تتوقــف إال بتحقيــق 

شــعبنا«. أهــداف 

مــن جهتــه، وصــف قاضــي قضاة فلســطني، مستشــار 
اإلســالمية  والعالقــات  الدينيــة  للشــؤون  الرئيــس 
محمــود الهبــاش، إعــدام جنــود االحتــالل الشــاب 
ــات إجراميــة وال ميــت  ــلوك عصاب ــليمة، بأنــه س س
لإلنســانية واألخــالق، التــي جتــرد منهــا هــذا االحتــالل، 

ــرام. ــية واإلج ــن الوحش ــذي ميته ال

ــد  ــة ض ــرب، وجرمي ــة ح ــا جرمي ــة »أنه ــت اخلارجي وقال
ــى،  ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــانية ب اإلنس

يحاســب عليهــا القانــون الدولــي«.

وفــي املقابــل، أعــرب رئيــس حكومــة االحتــالل نفتالــي 
بينيــت ووزيــر خارجيتــه يائيــر البيــد، عــن دعمهــا 
للجنديــني اللذيــن أطلقــا النــار علــى الشــاب محمــد 
ســليمة وهــو ملقــى علــى األرض دون مقاومــة أو 

ــى أحــد7.  تشــكيل خطــر عل

االثنن 2021/12/6

ــازل  ــذر بهــدم عشــرات املن ــة االحتــال تن بلدي
فــي بلــدة ســلوان 

ــازل  ــرات املن ــدم عش ــرب ه ــالل بق ــة االحت ــذرت بلدي أن
ــت  ــا واصل ــلوان، فيم ــدة س ــول ببل ــي وادي ياص ــي ح ف
قــوات االحتــالل ومســتوطنوه، أمــس، اعتداءاتهــم 
ــة،  ــات الضف ــن محافظ ــدد م ــي ع ــني ف ــق املواطن بح
اقتحــم مئــات املســتوطنني، يتقدمهــم عضــو  إذ 
باحــات  غفيــر،  بــن  إيتمــار  املتطــرف  الكنيســت 
ورشــة  االحتــالل  دمــر  بينمــا  األقصــى،  املســجد 
لتصليــح الســيارات فــي بيــت جــاال غــرب بيــت 
مســاكنها  مغــادرة  علــى  عائــالت  وأجبــر  حلــم، 

 في خربة »إبزيق« في األغوار الشمالية. 
بقــرب  أمــس،  االحتــالل،  بلديــة  أنــذرت  فقــد 
ياصــول  وادي  حــي  فــي  املنــازل  عشــرات  هــدم 

 ببلدة سلوان في القدس الشرقية احملتلة. 
إنــذاراً  االحتــالل  بلديــة  طواقــم  وألصقــت 

7  جريدة القدس
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احملكمــة  قــرار  تنفيــذ  بعزمهــا  للســكان 
الضــوء  أعطتهــا  التــي  اإلســرائيلية  املركزيــة 

 األخضر لهدم املنازل الشهر املاضي. 
»إننــا  إنذارهــا:  فــي  احملكمــة  وقالــت 
لقــرار  وفقــاً  الهــدم  تنفيــذ  علــى  عازمــون 
عــن  مســؤولة  البلديــة  تكــون  ولــن  احملكمــة، 

 األضرار التي تلحق باملمتلكات”. 
وتريــد بلديــة االحتــالل هــدم 84 منــزالً فــي حــي 

 وادي ياصول بداعي البناء غير املرخص. 
وكان الســكان حاولــوا على مــدى ســنوات احلصول على 
ــك. ــت ذل ــالل رفض ــة االحت ــن بلدي ــاء ولك ــص بن  تراخي

االحتــالل،  بلديــة  طواقــم  اقتحمــت  كمــا 
ســلوان  أحيــاء  الشــرطة،  مــن  أفــراد  برفقــة 
وشــوارع. منشــآت  عــدة  بتصويــر   وقامــت 

ــالل اقتحمــت  ــوات االحت ــة أن ق وذكــرت مصــادر محلي
ــت  ــدة، وأغلق ــي البل ــتان ف ــوى والبس ــن اله ــيْ بط حّي
ــي،  ــى األهال ــق عل ــدف التضيي ــرق، به ــن الط ــدداً م ع

 البالغ عددهم نحو 59 ألف مقدسي. 
ــد  ــي كاي ــزل املقدس ــوات من ــك الق ــت تل ــا اقتحم كم
ــاً،  ــه خراب ــت في ــوى، وعاث ــن اله ــي بط ــي ح ــي ف الرجب

ــاالت. ــن اعتق ــغ ع دون أن يبل

وفــي هــذا الســياق، ذكــرت مصــادر محليــة فــي 
القــدس أن 465 مســتوطناً اقتحمــوا املســجد األقصــى 
مــن جهــة بــاب املغاربــة، وأدوا طقوســاً تلموديــة خــالل 

 الفترتني الصباحية واملسائية. 
القــدس  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأوردت 
اقتحامــه  خــالل  رافقــه،  غفيــر  بــن  املتطــرف  أن 
األقصــى عبــر بــاب املغاربــة وخــالل جولتــه فــي 
ــام  ــث ق ــالل، حي ــرطة االحت ــن ش ــراد م ــجد، أف املس
فــي  املتواجديــن  احلــراس  بتصويــر  ومرافقــوه  هــو 

 الساحات، وأداء صلوات تلمودية. 
األقصــى  اقتحمــوا  مســتوطناً   295 أن  وبينــت 

 خالل الفترة الصباحية وحدها. 
وفــي األغــوار، أجبــرت ســلطات االحتــالل، أمــس، 
ــى إخــالء  ــق« عل ــة »إبزي ــة مــن خرب ــالت بدوي عــدة عائ
مســاكنها بذريعــة إجــراء منــاورات عســكرية بالذخيرة 
ــة  ــة »حمص ــي خرب ــام ف ــالث خي ــت ث ــة، وفكك احلي
البقيعــة«، فــي وقــت وفــرت فيــه احلمايــة جملموعــة مــن 
املســتوطنني فــي االســتيالء علــى مســاحات واســعة 

ــه”. ــتوطنة »روعي ــرب مس ــي ق ــن األراض م

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة: إن قــوات 
البقيعــة«،  »حمصــة  خربــة  اقتحمــت  االحتــالل 
ــكن  ــراض الس ــتخدم ألغ ــام تس ــالث خي ــت ث وفكك
ــو  ــود أب ــر محم ــن ياس ــود للمواط ــي تع ــة املواش وتربي

الكباش وابنه سند، واستولت عليها. 

ــد دراغمــة أن االحتــالل ســبق أن فــكك جميــع  وأك
املنشــآت الســكنية وحظائــر املواشــي فــي تلــك اخلربة 
ــي  ــام املاض ــر الع ــل، أواخ ــكل كام ــرات بش ــبع م س
ــه  ــار محاوالت ــي إط ــك ف ــاري، وذل ــام اجل ــع الع ومطل
الهادفــة إلــى اجتثــاث الوجــود الفلســطيني فــي تلــك 

ــة.8 املنطق

الثاثاء 2021/12/7

استشــهاد فتــى علــى حاجــز جبــارة االحتالي 
ــة  ــذه عملي ــم تنفي ــاب بزع ــو مص ــوه وه قتل

دهــس

ــس )15  ــال يون ــد نض ــى محم ــس، الفت ــهد، أم استش
عامــاً(، علــى حاجــز جبــارة العســكري، جنــوب مدينــة 
طولكــرم، بعــد أن فتــح جنــود االحتــالل النار عليــه وهو 
مصــاب بزعــم تنفيــذه عمليــة دهس، فــي الوقــت الذي 
هدمــت فيــه قــوات االحتــالل ثالثــة منــازل وردمــت بئــراً 
فــي مســافر يطــا واقتحمــت مناطــق عــدة، بالتزامــن 
مــع انــدالع مواجهــات فــي مدينــة نابلــس وبلــدة برقــا 

 خالل التصدي القتحامات استيطانية. 
طولكــرم،  فــي  املدنــي  االرتبــاط  أكــد  فقــد 
نابلــس،  مدينــة  مــن  يونــس  الفتــى  استشــهاد 
بهــا  أصيــب  التــي  اخلطيــرة،  بجروحــه  متأثــراً 
ــة  ــى املركب ــار عل ــالل الن ــود االحت ــالق جن ــب إط عق
املذكــور. احلاجــز  علــى  يســتقلها  كان   التــي 

ووثــق شــاهد عيــان إطــالق أحــد جنــود االحتــالل 
لــم  الــذي  احلــادث  بعــد  الفتــى  علــى  النــار 
االحتــالل  جنــود  كان  بينمــا  طبيعتــه  تعــرف 

 منهمكني في نقل اجلندي املصاب. 
ــزل  ــالل، من ــوات االحت ــت ق ــق، اقتحم ــت الح ــي وق وف
الشــهيد يونــس، فــي منطقــة اجلبــل الشــمالي 

 شمال نابلس، وفتشته وعبثت مبحتوياته. 
اإلســرائيلية:  اجليــش  وزارة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
فلســطينيا  شــابا  بالرصــاص  قتلــت  قواتهــا  إن 
اقتحــم بســيارة نقطــة تفتيــش عســكرية فــي 
أســفر  مــا  أمــس،  صبــاح  مــن  مبكــرة  ســاعة 
خطيــرة. بجــروح  إســرائيلي  حــارس  إصابــة   عــن 

وقالــت فــي بيــان: إن احلــارس اإلســرائيلي املصــاب يُعالج 
 في مركز شيبا الطبي في تل أبيب. 

وزعمــت وســائل أعــالم عربيــة بــأن الشــهيد قاد ســيارة 
ــرعة 90  ــز بس ــى احلاج ــا«، عل ــراز »كي ــن ط ــده، م وال
كيلومتــرا في الســاعة، واصطــدم بجنــدي )34 عاما( ما 

8  جريدة األيام
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أدى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة وأن جنديــاً آخــر أطلق 
النــار علــى الفتــى وأصابــه بجــروح بالغــة اخلطــورة، ومت 
 نقلــه إلى مستشــفى »مئيــر« والحقــا أعلن عــن وفاته.

فــي اإلطــار، أصــدر وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس 
ــديد  ــالل بتش ــوات االحت ــات لق ــس، تعليم ــاح أم صب
اإلجــراءات علــى جميــع احلواجــز العســكرية فــي 
ــس. ــى يون ــهاد الفت ــاب استش ــي أعق ــة، ف ــة احملتل الضف

مــن جهــة أخــرى، هدمــت آليــات االحتــالل، منــزالً فــي 
قرية ارفاعية شرق يطا. 

ــوة  ــتيطان: إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا جرافــات اقتحمت 
قريــة ارفاعيــة وهدمــت مســكنا، يعــود للمواطــن أبــو 

صالح اجلعبري. 

بينمــا أكــدت مصــادر محليــة أن جنــود االحتــالل 
ــا(  ــني )75 عام ــليمان الهذال ــن س ــى املواط ــدوا عل اعت

خالل محاولته منع عملية الهدم. 

ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــى أن ق ــة إل ــارت الهيئ وأش
عقــب عمليــة الهــدم خربتــي البويــب وزيــف وهدمــت 

ــراً.9 ــت بئ ــني وردم منزل

األربعاء 2021/12/8

قنــاة عبريــة: تنظيــم يهــودي ســري فــي الرملة 
يخطــط ملهاجمة فلســطينين

ــيس  ــن تأس ــة ع ــاة الـــ13 العبري ــر للقن ــف تقري كش
خطــط  متطــرف«  ميينــي  يهــودي  »تنظيــم 
»اخملتلطــة«،  املــدن  فــي  الفلســطينيني  ملهاجمــة 
علــى  تدريبــات  أعضائــه  تلقــي  بعــد  وذلــك 
يســتهدف  الــذي  العنيــف  والهجــوم  الضــرب 

 الفلسطينيني خاصة في مدينة الرملة. 
مت  »لفــي«  باســم  تنظيــم  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
تشــكيله مــن قبــل جماعــات مناصــرة لتنظيــم 
والــذي  اليهوديــة«،  القــوة  وحــزب  »لهافــا 
للمواجهــات  أعضائــه  وجتهيــز  بتدريــب  يقــوم 

 القادمة خاصة في مدينة الرملة. 
ــر القنــاة الـــ13 العبريــة أن هــذا التنظيــم  وذكــر تقري
يقــوم بتجنيــد أعضائــه والدعــوة لتدريبهــم ملهاجمــة 
الفلســطينيني عبــر مجموعــات الواتــس أب والتلغــرام 

 التي ظلت قائمة بعد أحداث أيار املاضي. 
وجــاء فــي التقريــر أنــه خــالل شــهر أيــار قــام متطرفون 
ــة«  ــدن اخملتلط ــي »امل ــوارع ف ــى الش ــروج إل ــود باخل يه

9  جريدة األيام

ــن  ــام م ــدف االنتق ــة به ــة ومدرب ــات منظم مبخطط
الفلســطينيني، حيــث مت االتفــاق بينهــم للخــروج عبــر 
ــرب  ــل الع ــه لـ«قت ــوا خالل ــي دع ــات الت ــذه اجملموع ه

وقطع رؤوسهم”. 

ــن  ــت لك ــار انته ــهر أي ــداث ش ــر أن أح ــح التقري ويوض
الشــرطة اإلســرائيلية لــم تُغلــق مجموعــات الواتــس 
ــي  ــدة وه ــة جدي ــى مرحل ــا إل ــل عمله ــي انتق أب الت

االستعداد ملواجهة أخرى. 

ويضيــف التقريــر، إن هــذا التنظيــم خطــط فــي 
األيــام األخيــرة ملهاجمــة فلســطيني فــي الرملــة 
إســرائيلي،  شــخص  وبــني  بينــه  شــجار  حصــل 
حيــث جــاء فــي التقريــر أن أحــد قــادة التنظيــم 
واســمه رونــني يســرائيلي حّضــر تدريبــا جملموعــة 
علــى  عنيــف  بهجــوم  للقيــام  املتطرفــني  مــن 
ــن. ــل للطع ــن أن ينتق ــة ميك ــي الرمل ــطيني ف  فلس

وجــاء فــي التقريــر أن رونــني يســرائيلي هــو أحــد 
»القــوة  حــزب  فــي  الرملــة  منطقــة  مســؤولي 
اإلرهابــي  التنظيــم  مجموعــة  ويديــر  اليهوديــة« 
»لفــي« علــى الواتــس أب مــع عضــو الكنيســت ايتمــار 

بن غفير. 

ويوضــح التقريــر أن التدريــب علــى الهجــوم ظهــر 
ــني  ــن رون ــس لك ــن النف ــاع ع ــه دف ــة كأن ــي البداي ف
ــب  ــه يرغ ــوم وأن ــن الهج ــرح ع ــذ يش ــرائيلي أخ يس
ــطينيني. ــد الفلس ــة ض ــة وقوي ــات عنيف ــه هجم بتوجي

فــي  املراقبــة  كاميــرات  فــإن  التقريــر،  وبحســب 
مــكان التدريــب تُظهــر أن املــدرّب يقــوم بتمثيــل 
ورونــني  بســكني،  فلســطيني  طعــن  كيفيــة 
الفلســطيني  مبهاجمــة  ســيقوم  أنــه  يشــرح 
قــوي. بشــكل  وجســده  رأســه  علــى   وضربــه 

ــة  ــا ملهاجم ــز أيض ــم جتّه ــر، إن التنظي ــردف التقري وي
أحيــاء  أحــد  فــي  الفلســطينيني  مــن  مجموعــة 
الرملــة، وتوجيــه طعنــات لهــم، موضحــا أن املهاجمــني 
إلمتــام  الفلفــل  وغــاز  الســكاكني  حضــروا  قــد 

.  الهجوم الذي كان مخططا، السبت املاضي 
وبحســب القنــاة 13 العبرية فإن الشــرطة اإلســرائيلية 
رغــم معرفتهــا بالهجــوم ومكانــه وتفاصيلــه إال أنهــا 
ــم تقــم  ــة ول ــد العملي ــذار لقائ ــه اإلن ثاكتفــت بتوجي

باعتقالــه.10
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محكمــة االســتئناف فــي الهــاي ترفــض طعــن 
عائلــة زيــادة بحــق غانتــس ومتنحــه احلصانــة

رفضــت محكمــة االســتئناف فــي الهــاي، أمــس، 
الطعــن الــذي قدمتــه عائلــة زيــادة مــن ســكان وســط 
قطــاع غــزة مبحاكمــة بينــي غانتــس بصفتــه رئيســاً 
ألركان اجليــش اإلســرائيلي خــالل حــرب 2014 علــى 
القطــاع، والتــي اشــرف خاللهــا علــى مجــزرة أدت 

ــة.  ــراد العائل ــن أف ــهاد 6 م الستش

ــادة،  ــماعيل زي ــن اس ــة باملواط ــة ممثل ــت العائل وقدم
ــد  ــاي ض ــي اله ــة ف ــة االبتدائي ــام احملكم ــة أم قضي
ــر عــام وزارة  ــد ســالح اجلــو الســابق ومدي غانتــس وقائ
اجليــش اإلســرائيلي حاليــاً أميــر إيشــل، إال أن احملكمــة 
رفضــت القضيــة، مــا دفــع زيــادة بتقــدمي الطعــن أمــام 
ــس،  ــا أم ــت بدوره ــي رفض ــتئناف والت ــة االس محكم
ــت احملكمــة قــد عقــدت جلســة  ــة. وكان هــذه القضي
ــوم 23 أيلــول  االســتماع األولــى للنظــر فــي الطعــن ي

ــس.  ــم أم ــق باحلك ــررت النط 2021، وق

قــرار  بإصــدار  املتهمــني  حملاســبة  زيــادة  ويســعى 
القصــف املتعمــد الــذي تعــرض لــه منــزل عائلتــه فــي 
مخيــم البريــج فــي قطــاع غــزة بتاريــخ 20 متــوز 2014، 
حيــث أدى القصــف إلــى استشــهاد والــدة اســماعيل 
زيــادة )70 عامــا( وثالثــة أشــقاء وزوجــة شــقيقة وابــن 
اخيــه البالــغ مــن العمــر )12 عامــاً( إضافــة إلــى أحــد 

ــة.  ــوف العائل ضي

ــكل  ــف يش ــي، أن القص ــه القانون ــادة وفريق ــد زي وأك
ــادئ  ــاني، وملب ــي اإلنس ــون الدول ــاً للقان ــاكاً صارخ انته

ــاً. ــا دولي ــارف عليه ــان املتع ــوق اإلنس حق

وقــد رفعــت الدعــوى فــي احملاكــم الهولنديــة ألن 
زيــادة ومثــل كثيــر مــن الفلســطينيني ال يســتطيعون 
الوصــول للعدالــة فــي إســرائيل، نتيجــة للممارســت 
ــاعون  ــطينيون الس ــا الفلس ــي يواجهه ــة الت التمييزي
حملاســبة مرتكبــي جرائــم احلــرب بحقهــم، بحســب مــا 
جــاء فــي بيــان حلملــة »العدالــة مــن أجــل فلســطني«، 

منــذ أيــام.

ــدرت  ــد أص ــاي، ق ــي اله ــة ف ــة اإلبتدائي ــت احملكم وكان
ــس  ــأن غانت ــا ب ــي 2020 قراره ــون الثان ــخ 29 كان بتاري
ــة مــن املالحقــة القضائيــة  وإيشــل يتمتعــان باحلصان
ــي  ــه املدع ــام ب ــا ق ــة، وأن م ــم الهولندي ــام احملاك أم
عليهمــا قــد مت أثنــاء قيامهمــا مبهامهــا الرســمية، فــي 
حــني أكــد زيــادة فــي طلــب االســتئناف أن احملكمــة قــد 
ــة  ــة الوظيفي ــداد باحلصان ــا االعت ــي قراره ــأت ف أخط

ــة ال  ــة الوظيفي ــى أن احلصان ــدداً عل ــني، مش للمتهم
متنــح للمتهمــني بارتــكاب جرائــم حــرب، وأن هــذا القرار 
ــة  ــى العدال ــادة فــي الوصــول إل ميثــل انتهــاكاً حلــق زي
ــاب. ــن العق ــالت م ــة اإلف ــز سياس ــي تعزي ــاهم ف ويس

وقــدم زيــادة الدعــوى وفقــاً للقانــون الهولنــدي، والــذي 
ــا  ــي القضاي ــة ف ــة الدولي ــة القضائي ــدأ الوالي ــر مب يق
الوصــول  بأفــراد ال يســتطيعون  املتعلقــة  املدنيــة 

ــر. ــكان آخ ــي م ــة ف للعدال

ــرة  ــدة مــن حيــث كونهــا امل ــة فري وتعــد هــذه القضي
األولــى التــي يتمكــن فيهــا فلســطيني مــن رفــع دعوى 
ــول  ــرب للوص ــم ح ــق بجرائ ــة تتعل ــي قضي ــة ف مدني
ــة  ــة القضائي ــدأ الوالي ــاس مب ــى أس ــة عل ــى العدال إل

ــة.11  الدولي

غانتــس يوعــز مبواصلــة العمليــات ضــد »خاليــا« 
بالضفــة

ــي غانتــس، مســاء  ــر اجليــش اإلســرائيلي بين أوعــز وزي
ــي  ــكرية الت ــات العس ــي العملي ــتمرار ف ــس، باالس أم
ــي  ــة ف ــا املقاوم ــى خالي ــاء عل ــا للقض ــروع فيه مت الش

ــة. ــة الغربي الضف

ــراه  ــاع أج ــم لألوض ــاب تقيي ــي أعق ــس ف ــد غانت وأك
فــي مقــر قيــادة اجليــش اإلســرائيلي بالضفــة الغربيــة، 
ــات  ــوء الهجم ــي ض ــة ف ــادة اليقظ ــرورة زي ــى ض عل
ــره. ــب تعبي ــطينيون حس ــا فلس ــي نفذه ــرة الت األخي

ــه فــي ســماء بعــض  ــق بطائرت ــام غانتــس بالتحلي وق
ــات  ــز املواجه ــة مراك ــة وخاص ــة الغربي ــق الضف مناط

ــي.  ــكاك اليوم واالحت

وأطلــع علــى اخلطــوات التــي اتخــذت مــن قبــل قيــادة 
اجليــش اإلســرائيلي بالضفــة للتعامــل مــع مــا يســمى 
»اجلرميــة القوميــة« التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد 
ــادة  ــى زي ــل عل ــش، والعم ــوات اجلي ــطينيني وق الفلس
عــدد الوحــدات العســكرية فــي مراكــز االحتــكاك بــني 

الفلســطينيني واملســتوطنني.12

االحتــال ينصــب كاميــرات مراقبــة فــي شــارع 
صــاح الديــن

ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق نصب
ــط  ــن وس ــالح الدي ــارع ص ــي ش ــة ف ــرات مراقب كامي

ــة. ــدس احملتل ــة الق مدين

11  جريدة القدس

12  جريدة القدس
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وقالــت مراســلتنا إن قــوات االحتــالل نصبــت كاميــرات 
ــزء  ــي اجل ــع ف ــن الواق ــالح الدي ــارع ص ــي ش ــة ف مراقب
ــر مــن  ــذي يعتب ــدس، وال ــة الق ــن مدين ــرقي م الش
البلــدة  يصــل  حيــث  احليويــة  التجاريّــة  الطــرق 
ــي  ــك ف ــة، وذل ــي املدين ــية ف ــرق الرئيس ــة بالط القدمي
ــة  ــيني، ومراقب ــى املقدس ــق عل ــالت التضيي ــار حم إط
املواطنــني واحملــالت التجاريــة بشــكل خــاص، وضبــط أي 

ــارع. ــي الش ــام ف ــة تق ــاط أو فعالي نش

وكانــت ســلطات االحتــالل شــرعت فــي تركيــب 
ــن بالقــدس  ــة فــي شــارع صــالح الدي ــرات املراقب كامي
ــن 153  ــالح الدي ــارع ص ــم ش ــام 2018. ويض ــع ع مطل

ــا. ــال جتاري مح

اخلميس 2021/12/9

ــار  ــة لانتظ ــا الطاق ــد لدين ــم تع ــس: ل الرئي
والتحمــل وســنتخذ فــي »املركــزي« القــرارات 

ــعبنا ــدة لش املفي

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس، أنــه »ال ميكــن أن ننســى 
ــة  ــقيق، لدول ــعبها الش ــس وش ــقيقة تون ــم الش دع
ــة،  ــه املتعاقب ــل نضال ــي مراح ــعبها ف ــطني وش فلس

ــة”. ــة كاف ــات الدولي ــات واملنظم ــي الهيئ وف

وقــال الرئيــس فــي مؤمتــر صحافــي مشــترك مــع 
نظيــره التونســي قيــس ســعيد: تربطنــا بتونــس 
اخلضــراء، قيــادة وشــعباً عالقــات أخويــة راســخة نعتــز 
بهــا كثيــراً، وال ننســى أيامنــا فــي تونــس فــي العقديــن 
األخيريــن مــن القــرن املاضــي، وال ميكــن أن ننســى 
ــا  ــى وطنن ــة إل ــار الطيب ــذه الدي ــوع ه ــن رب ــا م عودتن
لنبنــي أســس دولــة فلســطني املســتقلة وعاصمتهــا 

ــدس. الق

وقــال: نحــن نحتــرم ونقــدر الشــعب التونســي، ونقــول 
كلمــة تعودنــا عليهــا دائمــاً، إننــا خرجنــا مــن تونــس 
ــة  ــي احملط ــس ه ــت تون ــطني وكان ــى فلس ــا إل وعدن
اجلميلــة الرائعــة التــي عشــنا فيهــا ســنوات عظيمــة 
مؤيديــن مرحبــاً بنــا ومدعومــني مــن كل فــرد تونســي 
ــة  ــم فخام ــكراً لك ــية، ش ــة تونس ــن كل حكوم وم

ــس. الرئي

ــد  ــعيد العدي ــس س ــع الرئي ــث م ــه بح ــى أن ــار إل وأش
مــن املوضوعــات ذات االهتمــام املشــترك، وأطلعــه 
ــرأي  ــادال ال ــطينية، وتب ــتجدات الفلس ــر املس ــى آخ عل
ــا  ــن، وم ــم البلدي ــي ته ــات الت ــل املوضوع ــي مجم ف
يعــزز العالقــات األخويــة بينهمــا فــي جميــع اجملــاالت، 

وتفعيــل االتفاقيــات املوقعــة مبــا يعــزز الشــراكة 
ــا. بينهم

وجــدد الرئيــس املطالبــة بعقــد مؤمتــر دولــي للســالم 
وفقــاً لقــرارات الشــرعية الدوليــة، يهــدف إلنهــاء 
ــدس،  ــا الق ــطني بعاصمته ــة فلس ــالل ألرض دول االحت
ــه  ــي طغيان ــالل ف ــتمر االحت ــه إذا اس ــن أن ــذراً م مح
وممارســاته العدوانيــة ضــد شــعبنا وأرضنــا بعاصمتهــا 
ــي وقــت  ــا ف ــا وإجراءاتن ــا خياراتن القــدس، ســتكون لن

ــب.13 قري

االحتــال ينــكل فــي الشــيخ جــراح بعــد 
مســتوطنة طعــن  بتهمــة  طفلــة  اعتقــال 

ــة دهــم واعتقــال  شــنت قــوات االحتــالل، أمــس، حمل
ــاب  ــي أعق ــة ف ــدس احملتل ــي الق ــعة ف ــل واس وتنكي
زعمهــا بتعــرض مســتوطنة للطعــن علــى يــد طفلــة 
ــيخ  ــي الش ــن ح ــر م ــر التهجي ــا خط ــه عائلته تواج
جــراح، بينمــا نظــم مســتوطنون مســاًء مســيرة 
اســتفزازية بحمايــة جنــود االحتــالل فــي احلــي املهــدد 

وحاولوا اقتحام بناية فيه. 

وقالــت شــرطة االحتــالل فــي بيــان: إنهــا ألقــت 
ــر )14  ــن العم ــغ م ــا تبل ــتبه به ــى مش ــض عل القب
عامــاً( فــي مدرســة بعــد الهجــوم الــذي وقــع صباحــاً 

في الشارع خارج املدرسة. 

وأشــارت فــي وقــت الحــق إلــى أنهــا اعتقلــت املشــتبه 
ــي  ــي ح ــتوطنة ف ــن مس ــة طع ــذ عملي ــا بتنفي به

ــة. ــل املدرس ــن داخ ــة، م ــي املدين ــراح ف ــيخ ج الش

الفتــاة  اســم  الشــرطة  بيــان  يذكــر  ولــم 
املقربــات  النســاء  مــن  »عــدداً  إن  قــال  لكنــه 
لالســتجواب. أيضــاً  اعتقلــن   منهــا« 

وأضافــت إن مســتوطنة تعرضــت للطعــن في ســاعات 
ــت  ــراح، ووصف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــر ف ــاح الباك الصب

إصابتها بالطفيفة. 

وقــال موقــع »آي 24 العبري« إن املســتوطنة اجلريحة )26 
عامــاً( غــادرت مستشــفى هداســا بعد ظهــر أمس بعد 
تعرضهــا جلــروح طفيفــة بعــد أن طعنتهــا فــي الظهــر 
 فتــاة فلســطينية تبلــغ مــن العمــر أربعــة عشــر عاماً.

ــة  ــة ابن ــة املعتقل ــة أن الطفل ــادر محلي ــدت مص وأك
ــا  ــدم طرده ــل ع ــن أج ــح م ــطينية تكاف ــة فلس عائل
ــتوطن  ــة تس ــا اجلريح ــي، بينم ــي احل ــا ف ــن منزله م
احلــي الــذي يتعــرض العتــداءات اســتيطانية متواصلــة 

13  جريدة األيام
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ــدد  ــذي يته ــت ال ــي الوق ــالل ف ــوات االحت ــة ق بحماي
ــر.14 ــر التهجي ــكانه خط س

يطرحــون  الشــيوخ  مجلــس  جمهوريــو 
ــهداء  ــب الش ــتهدف روات ــون يس ــروع قان مش

لفلســطينين ا

ــالل  ــون خ ــيوخ اجلمهوري ــس الش ــاء مجل ــدم أعض ق
ــاط  ــى إحب ــدف إل ــون يه ــروع قان ــة، مش ــام املاضي األي
دفــع الســلطة الفلســطينية رواتــب ألســر الشــهداء 
واألســرى الفلســطينيني أو مــا يســمى بـــ »مدفوعــات 

ــهداء«. الش

»تايلــور  املســمى  القانــون،  مشــروع  وســيعرض 
فــورس« ملنــع مدفوعــات الشــهداء، البنــوك األجنبيــة 
للعقوبــات األميركيــة، إذا ثبــت أنهــا تتعامــل عــن 
عمــد مــع مدفوعــات الشــهداء. ويقــوم مشــروع 
القانــون هــذا علــى تشــريع جــرى متريره فــي عــام 2018، 
ــاعدة  ــد املس ــذي يقي ــورس« ال ــور ف ــون تايل ــو »قان وه
األميركيــة للســلطة الفلســطينية فيمــا يتعلــق 
بسياســتها املتمثلــة فــي دفــع رواتــب ألســر الشــهداء 

الفلســطينيني.

ويصــف منتقــدو مثــل هــذه املدفوعــات، ومعظمهــم 
مــن مؤيــدي إســرائيل الذيــن ينســقون مــع منظمــات 
اللوبــي اإلســرائيلي القــوي، بأنــه برنامــج »الدفــع 

ــح«.  ــل الذب مقاب

وقــد ســمي التشــريع علــى اســم تايلــور فــورس، احملارب 
القــدمي باجليــش األميركــي الــذي تعــرض للطعــن فــي 
هجــوم مــن قبــل مهاجــم فلســطيني فــي تــل أبيــب 
ــه.  ــراً بجراح ــق متأث ــت الح ــي وق ــي ف ام 2016، وتوف
وأصيــب عشــرة آخــرون فــي الهجــوم وقتــل املهاجــم 

ــوات اجليــش اإلســرائيلي. الفلســطيني برصــاص ق

وأقــر املشــرعون األميركيــون قانــون تايلــور فــورس فــي 
ــلطة  ــى الس ــط عل ــة للضغ ــي محاول ــام 2018 ف ع
الفلســطينية إلنهــاء البرنامــج، زاعمــني: إن مدفوعــات 
الشــهداء حفــزت الفلســطينيني علــى تنفيــذ هجمات 

مــن خــالل تقــدمي مزايــا ماليــة ألســرهم«.

ويضــع البرنامج، الذي أنشــأته الســلطة الفلســطينية 
ــر  ــات ألس ــاً للمدفوع ــاً متدرج ــام 2004، نظام ــي ع ف
ــجنتهم  ــوا أو س ــوا أو أصيب ــن قتل ــطينيني الذي الفلس
ــن  ــد م ــالل أن العدي ــلطات االحت ــي س ــرائيل. وتدع إس

هــؤالء األشــخاص قامــوا بهجمــات مزعومــة.

14  جريدة األيام

ــه  ــان إن ــي بي ــور، ف ــد تايل ــورس، وال ــتيوارت ف ــال س وق
ــي  ــور ف ــا تايل ــل ابنن ــت مقت ــي تل ــنوات الت ــي الس »ف
ــان أن  ــا لضم ــي جهودن ــا وزوجت ــت أن ــام 2016، كرس ع
ــد  ــاة، وق ــن املأس ــل م ــى األق ــر عل ــض اخلي ــق بع ينبث
ــل،  ــم تكتم ــة ل ــى إدراك أن املهم ــراً إل ــا مؤخ توصلن
واحلقيقــة أن مدفوعــات الشــهداء اســتمرت ولــم 

ــا«.15  ــؤولون عنه ــب املس يحاس

ــورك: مطالبــة إســرائيل بإلغــاء تصنيــف  نيوي
6 منظمــات فلســطينية بـــ »اإلرهابيــة« 

طالــب متحدثــون فــي اجتمــاع مفتــوح عقدتــه جلنــة 
األمم املتحــدة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيني 
حلقوقــه غيــر قابلــة للتصــرف برئاســة ماليزيــا باإلنابة، 
بالتعــاون والتنســيق مــع بعثــة دولــة فلســطني لــدى 
األمم املتحــدة فــي نيويــورك، اجملتمــع الدولــي بالضغــط 
ــة  ــف املنظمــات احلقوقي ــى إســرائيل إللغــاء تصني عل
ــة«، بشــكل فــوري  الفلســطينية الســت بـــ »اإلرهابي

ــل. ودون أي تأجي

وطالبــوا اجلهــات املانحــة باإلســراع فــي إعــالن موقــف 
حــازم بــأن هــذا التصنيــف لــن يثنيهــا عــن االســتمرار 
فــي توفيــر الدعــم املالــي لهــذه املؤسســات الهامــة، 
ــني  ــن ب ــان. وكان م ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــرة ف واملؤث
املتحدثــني فــي االجتمــاع الــذي بحــث التداعيــات 
ــي  ــي ف ــع الدول ــرار، ودور اجملتم ــذا الق ــى ه ــة عل املترتب
حمايــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان فــي فلســطني 
عــن  ممثــال  أحمــد  وســام  التلفيقــات،  هــذه  مــن 
ــالً عــن منظمــة  ــح حجــازي ممث مؤسســة احلــق، وصال
ــن  ــن »هيوم ــالً ع ــاكر ممث ــر ش ــة، وعم ــو الدولي العف

ــش«. 16 ــس ووت رايت

مخــرج فيلــم »أميــرة« يوقــف عروضــه ويدعــو 
لتأســيس جلنــة ملناقشــته

 أكــد مخــرج »فيلــم أميــرة« محمــد ديــاب، أنــه ســيتم 
ــي  ــتياء الت ــة االس ــب موج ــم عق ــروض الفيل ــف ع وق
أثارهــا، حيــث يتنــاول قضيــة حساســة وهــي »تهريــب 

النطــف« مــن ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

ودعــا ديــاب لتأســيس جلنــة مختصــة مــن قبل األســرى 
ــا  ــته، مضيف ــم ومناقش ــاهدة الفيل ــم ملش وعائالته
»نحــن نؤمــن بنقــاء مــا قدمنــاه فــي فيلــم أميــرة، دون 

أي إســاءة لألســرى والقضيــة الفلســطينية«.

15  جريدة القدس

16  جريدة القدس
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وذكــر أن »أســرة الفيلــم تتفهــم الغضــب الــذي اعتــرى 
الكثيريــن علــى مــا يظنونــه إســاءة لألســرى وذويهــم، 
ــدف  ــا أن اله ــه« موضح ــي نتفهم ــب وطن ــو غض وه
ــن أن  ــم ال ميك ــه الفيل ــن أجل ــع م ــذي صن ــامي ال الس
يتأتــى علــى حســاب مشــاعر األســرى وذويهــم والذيــن 
تــأذوا بســبب الصــورة الضبابيــة التــي نســجت حولــه«.

فــارس: قــرار وقــف عــرض الفيلــم »أميــرة« 
خطــوة فــي االجتــاه الصحيــح

قــال رئيــس نادي األســير الفلســطيني قــدورة فــارس، إّن 
املوقــف الــذي صــدر عــن القائمــني علــى فيلــم »أميرة« 
املتمثــل بوقــف عرضــه، هــي خطــوة أولــى فــي االجتــاه 
ــم،  ــذا الفيل ــة ه ــي صفح ــم ط ــى يت ــح حّت الصحي

الــذي يُشــكل طعنــة لنضــال أســرانا وعائالتهــم.

ــه وبشــأن دعــوة  ــادي، أنّ ــان للن ــي بي ــارس، ف وأضــاف ف
طاقــم الفيلــم لتشــكيل جلنــة ملشــاهدته، فإننــا نؤكد 
ــا حرصنــا علــى مشــاهدة الفيلــم مــن ألفــه إلــى  أنّن
يائــه وعقدنــا أكثــر مــن جلســة وتوقفنــا مطــواًل عنــد 
التفاصيــل التــي يتناولهــا، قبــل اإلعــالن عــن موقفنــا 
ــكيل  ــم لتش ــن دعوته ــداًل م ــدر ب ــه، واألج ــض ل الراف
جلنــة أن يتــم طــي صفحــة الفيلــم مــرة واحــدة ولألبد، 
وإذا أرادوا معرفــة مــا املطلــوب عليهــم أن يقــرأوا البيــان 

الصــادر عــن أســرانا األبطــال.

ــعبني  ــف الش ــي ملوق ــره العال ــن تقدي ــارس ع ــر ف وعب
الفلســطيني واألردنــي الرافــض للفيلــم والــذي شــكّل 
ــه،  ــف عرض ــوة وق ــار خط ــي مس ــاس ف ــة األس احللق
وهــذه خطــوة أولــى ويجــب البنــاء عليهــا، بالشــراكة 
مــع كافــة األطــراف، ودعــا الســتمرار اجلهــد الشــعبي 
الــذي يثبــت فــي كل مــرة أن أســرانا هــم مــن يحــددون 

ــة. ّ بوصلتنــا وطريقنــا نحــو احلرّي

وزيــر العمــل اللبنانــي يصــدر قــرارا بالســماح لالجئــني 
علــى  احملصــورة  املهــن  مبمارســة  الفلســطينيني 

اللبنانيــني

ــر العمــل اللبنانــي مصطفــى بيــرم، اليــوم   أصــدر وزي
الواجــب حصرهــا  باملهــن  يتعلــق  قــرارا  األربعــاء، 
باللبنانيــني فقــط، واســتثناء الالجئــني الفلســطينيني 

ــا. ــم مبزاولته ــماح له ــك والس ــن ذل م

ومينــع القانــون اللبنانــي األجانــب، مبــن فيهــم الالجئــني 
ــة  ــن 70 مهن ــر م ــل بأكث ــن العم ــطينيني، م الفلس
كالطــب والصيدلــة والهندســة واحملامــاة ورئاســة 
ــر الصحــف وغيرهــا، إال أنهــا باتــت متاحــة لهــم  حتري

ــد. ــرار اجلدي ــب الق مبوج

ــى  ــاء عل ــاء بن ــرار ج ــذا الق ــل أن ه ــر العم ــح وزي وأوض
العامــة، ومراعــاة للظــروف  مقتضيــات املصلحــة 
ــة  ــر بالئح ــادة النظ ــتدعت إع ــي اس ــة الت االقتصادي

ــني. ــتها باللبناني ــر ممارس ــب حص ــن الواج امله

ــتثنى  ــه »يس ــرار أن ــن الق ــة م ــادة الثاني ــي امل ــاء ف وج
ــودون  ــطينيون املول ــى الفلس ــادة األول ــكام امل ــن أح م
علــى األراضــي اللبنانيــة واملســجلون بشــكل رســمي 
فــي ســجالت وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة، 
واألجنبــي الــذي تكــون والدتــه لبنانيــة أو متزوجــا مــن 
ــة  ــة بطاق ــن حمل ــان م ــي لبن ــودون ف ــة، واملول لبناني
مكتومــي القيــد، مــع التقيــد بالشــروط اخلاصــة 

ــون«. ــة بقان ــن املنظم بامله

ويقــدر عــدد الالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان بنحــو 
ــوزع  ــدة، يت ــرات األمم املتح ــق تقدي ــئ، وف ــف الج 200 أل
معظمهــم علــى 12 مخيمــاً ومناطــق ســكنية أخــرى.

وفيمــا يلــي نــص قــرار  وزيــر العمــل اللبنانــي وفــق مــا 
نشــرته الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم:

”إن وزير العمل، 

 10/9/2021 8376 تاريــخ  بنــاء علــى املرســوم رقــم 
احلكومــة(، )تشــكيل 

بنــاء علــى القانــون الصــادر بتاريــخ 10 متــوز 1962 
)املتعلــق بالدخــول الــى لبنــان واخلــروج منــه(،

بنــاء علــى املرســوم رقــم 17561 تاريــخ 18/9/1964 
وتعديالتــه ال ســيما املادتــان 8 و9 منــه )تنظيــم عمــل 

ــب(، االجان

 10/4/2021 4/1  تاريــخ  رقــم  التعميــم  بنــاء علــى 
)التذكيــر بوجــوب إعطــاء األفضليــة للعامــل اللبنانــي 
ــات  ــة والبلدي ــات العام ــي اإلدارات واملؤسس ــل ف للعم

ــارف(، واملص

ــاة  ــة، ومراع ــة العام ــات املصلح ــى مقتضي ــاء عل بن
ــر  ــادة النظ ــتدعت إع ــي اس ــة الت ــروف االقتصادي للظ
ــني، ــتها باللبناني ــر ممارس ــب حص ــن الواج ــة امله بالئح

يقرر ما يأتي:

ــرى  ــي ت ــن الت ــال وامله ــن االعم ــد م ــى: تع ــادة األول امل
وزارة العمــل ضــرورة حصرهــا باللبنانيــني فقــط، املهــن 

ــة: ــال اآلتي واألعم
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ــدى اإلدارات  ــا ل ــت طبيعته ــا كان ــال أي ــع األعم جمي
العامــة واملؤسســات العامــة والبلديــات.

املهــن املنظمــة بقانــون والتــي يحصــر حــق ممارســتها 
ــى  ــة وبعــد االســتحصال عل ــة املهن للمنتســني لنقاب
ــل:  ــا )مث ــد توجبه ــة عن ــلطة اخملتص ــن الس ــازة م إج
ــراف  ...(. ــة، الطوبوغ ــب، الصيدل ــة، الط ــاة، الهندس احملام

جميــع االعمــال التجاريــة واالســتيراد والتصديــر والبيع 
باجلملــة أو املفــرق لكافــة أنــواع الســلع والبضائع.

األعمــال املتصلــة باملهــن الســياحية بكافــة أنواعهــا 
املعــدة  املؤسســات  لالقامــة،  املعــدة  )املؤسســات 
لتقــدمي الطعــام والشــراب، املؤسســات التــي تســتثمر 
او  الســياحي  الطابــع  ذات  واالنشــاءات  التجهيــزات 
ذات الغايــات الســياحية، هيئــة اقامــة املهرجانــات 
والنقــل  والســياحة  الســفر  وكاالت  الســياحية، 
الســياحي( بحيــث يحصــر باللبنانيــني ممارســة املهــن 
الســياحية ال ســيما: مديــر مؤسســة ســياحية، عامــل 
اســتقبال، عامــل غــرف، طبــاخ، طاهــي، عشــي، شــيف 
ومســاعد شــيف إختصــاص مأكــوالت عربيــة،  عامــل 
صالــة، صيانــة وجتهيــزات مؤسســات ســياحية، منقــذ 
ــج...  ومراقــب ومــدرب أنشــطة ســياحية )ســباحة تزل
ــياحي،  ــد س ــباحة، مرش ــواض الس ــى أح ــل عل (، عام
ســائق حافــالت أو ســيارات ســياحية وغيــره مــن املهــن 

ــة. ذات الصل

ــاع  ــي القط ــا ف ــت طبيعته ــا كان ــال أي ــع األعم جمي
ــني. ــاع التأم ــبي وقط ــي واحملاس ــي واملال املصرف

كانــت  أيــا  أشــكالها  بكافــة  اإلداريــة  األعمــال 
مجلــس  رئيــس  ومنهــا:  الشــركة،  أو  املؤسســة 
ــني،  ــم املوظف ــس قس ــر، رئي ــب املدي ــر، نائ اإلدارة، املدي
امــني الصنــدوق، احملاســب، الســكرتير، املســتكتب، 
املوثــق، امــني محفوظــات - املنــدوب التجــاري، منــدوب 
التســويق، مراقــب أشــغال، مراقــب أعمــال، أمــني 
مســتودع، مدخــل معلومــات، مســتكتب، مفتــش، 
ــات،  ــر مبيع ــودة، مدي ــق اجل ــتريات، تدقي ــؤول مش مس

عالقــات عامــة، أرشــيف.

األعمــال املتصلــة بالقطــاع الصحــي: جميــع األعمــال 
اخملتبــرات،  األدويــة،  الصيدليــات ومســتودعات  فــي 
ــادات، ومراكــز األشــعة، واملستشــفيات، ومحــالت  العي
ومراكــز  الطبيــة،  واملعــدات  الطبيــة،  النظــارات 
الغذائيــة،  واملتممــات  التجميــل،  مســتحضرات 
بكافــة  التمريــض  وأعمــال  النفســانية،  واملعاجلــة 

ــه. أنواع

ــا  ــم م ــي التعلي ــة ف ــن التربوي ــة بامله ــال املتصل األعم
ــدرس أو  ــا: امل ــي ومنه ــي والتقن ــي واملهن ــل اجلامع قب
املعلــم باســتنثاء تدريــس اللغــات االجنبيــة عنــد 
الضــرورة، باحــث، ناظــر، مديــر، إدارة مكتبــات، تنســيق 

ــال. ــن األعم ــا م ــة وغيره ــب، حضان كت

واالعــالن: تصميــم  باإلعــالم  الصلــة  ذات  األعمــال 
إعالنــات، ترويــج، دعايــات، عالقــات عامــة، مذيــع، 
صحافــي وإعالمــي باســتنثاء املراســل، مقــدم برامــج، 
منتــج، مخــرج، رســام كاريكاتــور، محــرر، معــد برامــج، 
ــال. ــن أعم ــابهها م ــا ش ــب، وم ــيناريو، كات ــب س كات

ــواد  ــة م ــارة وصناع ــغال: جت ــاء واألش ــاع البن ــي قط ف
للبنــاء، اعمــال الكيــل واملســاحة واخلرائــط وتخليــص 
ــة  ــة وصناع ــدات الكهربائي ــاء، التمدي ــالت البن معام
تركيــب وصيانــة الشــبكات الكهربائيــة واإلضــاءة، 
تركيــب اجلفصــني واالملنيوم واحلديــد واخلشــب والديكور 
والصحيــة وكافــة األعمــال ذات الصلــة بأعمــال البنــاء 
واإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا وإدارتهــا، إال إذا 
ــجلني  ــال مس ــركة وكان العم ــل ش ــب العم كان صاح
باســم الشــركة وضمــن النســب املقــررة فــي األنظمــة 

ــراء.  املرعية اإلج

املهــن احلرفيــة غيــر املنظمــة بقانــون ســواء أكان يوجد 
نقابــة مهنــة أم ال يوجــد، ال ســيما وعلــى ســبيل املثال: 

ــا  ــا فيه ــا مب ــة أنواعه ــرات بكاف ــع اجملوه ــة وبي صناع
ــة. ــار  الكرمي األحج

ــس  ــح املالب ــي وتصلي ــاء ورت ــم األزي ــة وتصمي اخلياط
ــا. ــارة به ــس والتج ــة املالب ــز، وصناع ــة والتطري واحلياك

 كوي وغسيل املالبس.

والتزيــني  والرجاليــة  النســائية  احلالقــة   صالونــات 
ــال  ــة بأعم ــن املتصل ــة امله ــاج وكاف ــل واملكي والتجمي

ــل. ــني والتجمي التزي

أعمال الطباعة والتجليد والنشر.

أعمــال القصابــني وصناعــة وبيــع وطبــخ اللحــوم علــى 
انواعها.

كافــة  وجتــارة  وصناعــة  البحــري  الصيــد  أعمــال 
البحريــة املنتجــات 

صناعــة احللويــات الشــرقية والغربيــة وبيعهــا والتجارة 
. بها
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ــا  ــة وطهيه ــار والفواكه ــار باخلض ــع واالجت ــة وبي صناع
ــواء  ــات س ــا املعجن ــا فيه ــة مب ــواع األطعم ــة أن وكاف
بشــكل مناقيــش أو بيتــزا أو فطائــر أو ســفيحة أو 

ــره. غي

ــتقات  ــة مش ــان وكاف ــان واألجب ــارة األلب ــة وجت صناع
ــب. احللي

صناعــة املكســرات والفواكــه اجملففــة والــنب والشــاي 
وبيعهــا واالجتــار بهــا.

ــب  ــاء ودوالي ــا وكهرب ــدادة وبوي ــك وح ــال امليكاني أعم
ــة.  ــات املتحرك ــة املركب ــيارات وكاف ــت الس ــار زي وغي

فــي محطــات احملروقــات أعمــال تعبئــة البنزيــن واملازوت 
ــار زيت. وغي

اعمال احلدادة االفرجنية بكافة أنواعها والدهان.

ــان  ــا وده ــار به ــا واالجت ــات وتنجيده ــة املفروش صناع
ــا. املوبيلي

التصويــر الفوتوغرافــي أو بواســطة الفيديــو وتصميــم 
ــاع  ــة بقط ــال ذات الصل ــة األعم ــالم وكاف ــور واألف الص

التصويــر، واالنتــاج الفنــي.

ــر  ــب وتصوي ــية والكت ــع القرطاس ــات بي ــال املكتب أعم
ــتندات. ــب واملس الكت

االعمــال االلكترونيــة: صيانــة وتصليــح وبرمجــة وبيــع 
وجتــارة: األجهــزة اخللويــة، والكهربائيــة والهاتفيــة 
بكافــة أنواعهــا، ومكيفــات التبريــد، واملاكنــات بكافــة 

ــر. ــزة الكمبيوت ــا وأجه أنواعه

صيانــة وتصليــح وتشــغيل وبرمجــة ومتديــد شــبكات 
املواقــع  برمجــة  فيهــا  مبــا  والبرمجــة  األنترنــت 
ــع  ــركات توزي ــي ش ــل ف ــا والعم ــة وإدارته االلكتروني
األنترنــت وشــركات خدمــات األنترنــت وكافــة األعمــال 

ــاع. ــذا القط ــة به املتصل

فواتيــر  وحتصيــل  الكهربــاء  مولــدات  صيانــة 
الكهربــاء . وفنيــي  االشــتراكات، 

ــاص،  ــن اخل ــارس واألم ــب ، احل ــة: احلاج ــن اخلدماتي امله
التوصيالت )Delivery( عامــل  عامــل   ، الســائق 
ــران،  ــال األف ــور، عم ــن، الناط ــة الزبائ ــتقبال وخدم اس
والســوبرماركت،  الكبــرى  احملــالت  فــي  الباعــة 
عمــال املصانــع، وعمــال النظافــة فــي اجلامعــات 

الفنــادق. و  املــدارس  و  واملستشــفيات 

ــر  ــي يتوف ــن الت ــال وامله ــع االعم ــة جمي ــورة عام بص
ــغالها. ــون إلش ــال لبناني عم

املادة الثانية: االستثناءات:

ــطينيون  ــى الفلس ــادة األول ــكام امل ــن أح ــتثنى م يس
املولــودون علــى االراضــي اللبنانيــة واملســجلون بشــكل 
والبلديــات  الداخليــة  وزارة  ســجالت  فــي  رســمي 
ــة أو  ــه لبناني ــون والدت ــذي تك ــي ال ــة واألجنب اللبناني
متزوجــا مــن لبنانيــة، واملولــودون فــي لبنــان مــن حملــة 
بطاقــة مكتومــي القيــد، مــع التقيــد بالشــروط 

ــون. ــة بقان ــن املنظم ــة بامله اخلاص

ــي  ــل أجنب ــل لعام ــازة عم ــح إج ــر أن مين ــود للوزي يع
ــر  ــدأ حص ــى مب ــتثناء عل ــة وكاس ــة الثالث ــن الفئ م
املهــن باللبنانيــني فــي حــال عــدم توافــر لبنانــي 
وذلــك بشــرط وجــوب مراعــاة نســب العمــال األجانــب 
ــي  ــة ف ــبة العام ــون النس ــث تك ــني، بحي ــى اللبناني إل
ــبيل  ــى س ــورة عل ــح املذك ــات واملصال ــة املؤسس كاف
ــتثنى  ــي، يس ــل كل أجنب ــني مقاب ــة لبناني ــال ثالث املث
ــث تكــون النســبة  مــن هــذه النســبة: املطاعــم بحي
ــات  ــي املؤسس ــي، وف ــل أجنب ــني مقاب ــة لبناني خمس
التــي تســتخدم عمــال التنظيــف أو عمــال توصيــل، أو 
ــون  ــث تك ــران بحي ــحيم واألف ــيل والتش ــال الغس أعم
النســبة لبنانــي مقابــل أجنبــي. أمــا فــي املؤسســات 
ــي  ــبة لبنان ــون النس ــاء فتك ــال البن ــى أعم ــي تتول الت

ــب. ــة أجان ــل ثالث مقاب

كمــا ميكــن للوزيــر منــح اســتثناء إلحــدى الشــركات أو 
املؤسســات باســتقدام أجانــب علــى أن يســتند تبريــر 

الطلــب إلــى أســباب جديــة ومقنعــة.

 

ــم  ــون رق ــن القان ــادة 74 م ــذا للم ــة: تنفي ــادة الثالث امل
االشــخاص  بحقــوق  29/5/2000)يتعلــق  تاريــخ   220
ــاص  ــاع اخل ــي القط ــل ف ــاب العم ــزم ارب ــني( يل املعوق
ــني )30( وال  ــن ثالث ــا ع ــراء فيه ــدد االج ــل ع ــي ال يق الت
ــن  ــد م ــر واح ــتخدام اجي ــتني )60( باس ــى س ــد عل يزي
املعوقــني، تتوافــر فيــه املؤهــالت املطلوبــة.  أمــا اذا فــاق 
ــزم  ــرا، فيل ــتني اجي ــة الس ــي املؤسس ــراء ف ــدد االج ع
صاحــب العمــل او املؤسســة باســتخدام معوقــني 
ــا،  ــن اجرائه ــل م ــى االق ــة )%3( عل ــة باملئ ــبة ثالث بنس
ــدوق  ــى الصن ــة. وعل ــالت املطلوب ــم املؤه ــر فيه تتواف
ــن  ــن حس ــق م ــي التحق ــان االجتماع ــي للضم الوطن
ــني،  ــف املعوق ــل بتوظي ــاب العم ــب ارب ــق موج تطبي
ويتوجــب عليــه عــدم اصــدار بــراءة ذمــة لــرب العمــل 
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ــف. اخملال

املــادة الرابعــة: ال يجــوز  منــح املوافقــة املســبقة 
وجتديــد إجــازة العمــل ألصحــاب العمــل األجانــب،  فــي 

ــرار. ــذا الق ــى ه ــل عل ــى التحاي ــؤدي إل ــت ت ــال كان ح

ــي  ــة األجنب ــب مهن ــي الطل ــدد ف ــة: حت ــادة اخلامس امل
ــن  ــر م ــى أكث ــل عل ــل التأوي ــة ال حتتم ــورة واضح بص
وجــه، ويرفــض كل طلــب يتضمــن كلمــة خبيــر، فنــي، 
منســق، مستشــار اخصائــي، اختصاصــي، ومــا شــابه 
مــن مصطلحــات غامضــة، بحيــث يجــب تعيــني نــوع 
اخلبــرة أو التنســيق أو العمــل الفنــي أو االستشــاري أو 

االختصــاص محــل إجــازة العمــل.

ــق  ــي يح ــن الت ــة امله ــى الئح ــة: تلغ ــادة السادس امل
ــي  ــع االلكترون ــي املوق ــة ف ــا واملدرج ــب مزاولته لألجان
للــوزارة  واملبلغــة إلــى األمــن العــام وتعتبــر كأنهــا لــم 
تكــن، ويحظــر االســتناد إليهــا أو تطبيقهــا. حتــدد فــي 
اإلجــازة واملوافقــة املبدئيــة الفئــة التــي ينتمــي إليهــا 

العامــل.

 املــادة الســابعة: يضــم إلزاميــا إلــى ملــف طلــب إجازة 
عمــل أو موافقــة مبدئيــة أو مســبقة، قــرار الترخيــص 
للمؤسســة  أو  اإلجــازة  لطالــب  املهنــة  مبزاولــة 
ــزم  ــة تل ــت األنظم ــال كان ــي ح ــا ف ــل فيه ــي يعم الت
االســتحصال علــى إجــازة ممارســة مهنــة، وعلــى 

ــال: ــبيل املث س

لشــركة أو مؤسســة ســياحية )بكافة أصنافهــا( : قرار 
ــياحية  ــة الس ــتثمار املؤسس ــاء واس ــص بإنش الترخي
مــن وزارة الســياحة )وفــق أحــكام املرســوم رقــم 15598 
ــاء  ــة إلنش ــروط العام ــد الش ــخ 21/9/1970 )حتدي تاري

ــه(. واستثماراملؤسســات الســياحية وتعديالت

ملركــز تدليــك: الرخصــة املمنوحــة وفــق مشــروع 
رقــم  املرســوم  مبوجــب  الصــادر  املعجــل  القانــون 
9827 تاريــخ 22/6/1962 )املتعلــق بالتدليــك الطبــي 
ــتيفاء  ــى اس ــظ عل ــة احملاف ــزا موافق ــل( وحائ والتجمي
ــة واآلداب  ــالمة العام ــة والس ــروط الصحي ــز للش املرك

ــة. العام

للجمعيــات والنــوادي الرياضيــة: بيــان أو قــرار تأســيس 
اجلمعيــة أو النــادي.

للمؤسســات املصنفــة: قــرار الترخيــص مبمارســة 
املهنــة صــادر عــن احملافــظ أو القائمقــام.

ــن وزارة  ــع م ــاء مصن ــص بإنش ــرار الترخي ــع: ق للمصان

ــة. الصناع

ــراز  ــني: إب ــة والتزي ــات احلالق ــل وصالون ــز التجمي مراك
ــني  ــافة ب ــرط املس ــاة ش ــادة مراع ــة وإف ــهادة صحي ش

ــة.  ــي للنقاب ــام الداخل ــي النظ ــددة ف ــات احمل الصالون

 املــادة الثامنــة: إن املوافقــة املبدئيــة أو املســبقة هــي 
شــخصية بحيــث ال ميكــن التنــازل عنهــا لطــرف ثالــث.

 املــادة التاســعة: إن إعــادة النظــر يجــب أن تكــون 
معللــة ومثبتــة مبســتندات، وترفــع إلــى الوزيــر مرفقــة 
مبطالعــة الدائــرة اخملتصــة حــول قانونيــة الطلــب 
واســتيفائه الشــروط النظاميــة ومبــررات االســتجابة 

لــه.

 املــادة العاشــرة: إن اجــازة العمــل واملوافقــة املســبقة 
هــي مــن القــرارات االعالنيــة التــي يقتصــر مفعولهــا 
علــى انطبــاق أوضــاع حاملهــا علــى القوانــني واألنظمة 
املرعيــة اإلجــراء. ويتحمــل مقــدم الطلــب  املســؤولية 
عــن صحــة البيانــات وفــي حــال اخملالفــة تســترد 
ــف  ــى اخملال ــق عل ــبقة وتطب ــة املس ــازة أو املوافق اإلج
ومقــدم الطلــب اجلــزاءات املقــررة فــي األنظمــة املرعيــة 

اإلجــراء.

 املــادة احلاديــة عشــر: كل مخالفــة ألحــكام هــذا القرار 
تعــرض اخملالف للمســاءلة.

 املــادة الثانيــة عشــر: يلغــى كل نــص مخالــف ألحــكام 
ــرار. هذا الق

 املــادة الثالثــة عشــر: ينشــر هــذا القــرار فــي اجلريــدة 
الرســمية ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره«.

اجلمعة 2021/12/10

املســتوطنون يواصلــون حملــة التخريــب فــي 
القــدس ومتديــد اعتقــال طفلتــن بادعــاء طعــن 

مســتوطنة

ــدس  ــي الق ــم ف ــن اعتداءاته ــتوطنون م ــد املس صّع
احملتلــة، وأقدمــوا علــى حــرق محــل جتــاري فــي قرية عني 
ــات  ــب جداري ــات وتخري ــاب مركب ــرة، وإعط كارم املهج
فــي حــي الشــيخ جــراح املهــدد بالتهجيــر، فــي الوقــت 
الــذي مــددت فيــه محكمــة االحتــالل توقيــف طفلتــني 
ادعــت مســتوطنة تعرضهــا  أن  مقدســيتني بعــد 
ــم  ــني الته ــكار الطفلت ــن إن ــم م ــى الرغ ــن، عل للطع

ــة. ــب واإلهان ــا للتعذي ــا وتعرضهم ــة إليه املوجه
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فقــد أضــرم مســتوطنون النــار فــي محــل جتــاري يعــود 
 ملقدسي في قرية عني كارم املهجرة. 

وقــال صاحــب احملــل ســليمان البشــيتي )58 عامــاً(: إن 
ــد  ــه عن ــت محّل ــتوطنني اقتحم ــن املس ــة م مجموع
الســاعة الرابعــة فجــرًا، وســرقت مــا فيــه مــن ذهــب 
ــكل  ــه بش ــه وأحرقت ــار في ــت الن ــم أضرم ــة، ث وفض
كامــل، الفًتــا إلــى أن مســاحة محلــه 20 متــراً مربعــاً، 

ــيكل. ــف ش ــن 700 أل ــر م ــائره بأكث ــدراً خس مق

ــة أحــد  وأشــار إلــى أن كاميــرات املراقبــة، وثقــت إصاب
املســتوطنني فــي وجهــه بحــروق أثنــاء ســكبه البنزيــن 
داخــل احملــل، مؤكداً أنــه تعــرض لتهديدات املســتوطنني 
ــني كارم  ــأن »ع ــه ب ــوا يتوعدون ــن كان ــة الذي العنصري
يهوديــة وال مــكان ألي عربــي فيهــا«، منوهــاً بأنــه 

ــني كارم. ــي ع ــد ف ــد الصام ــي الوحي املقدس

وفــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس احملتلــة، أعطــب 
مســتوطنون فجــراً، إطــارات عــدد مــن املركبــات، بعــد 
ــت  ــي اجتاح ــتيطانية الت ــداءات االس ــن االعت ــة م ليل

احلــي املهــدد بالتهجيــر.

ــللوا«  ــتوطنني »تس ــأن املس ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
إلــى احلــي الــذي تنتشــر فيــه شــرطة االحتــالل بكثافة 
وأعطبــوا إطــارات املركبــات؛ وخربــوا الرســومات اجلدارية 
ــة فــي  ــك للمــرة الثالث ــة الكــرد، وذل ــزل عائل أمــام من

أقــل مــن عشــرة أيــام.

وأكــدت أن شــرطة االحتــالل توفر احلماية للمســتوطنني 
ــل  ــارها داخ ــز انتش ــن تعزي ــم م ــى الرغ ــن، عل املعتدي
احلــي وعلــى مدخلــه الرئيــس، وإخضاعهــا املقدســيني 
الداخلــني إليــه لتفتيــش دقيق، باســتثناء املســتوطنني، 
الذيــن يســتبيحونه بحريــة تامــة، الفتــة إلى أن شــرطة 
ــة  ــادرة الفت ــة مبص ــب اجلداري ــتبقت تخري ــالل اس االحت

تضــم أســماء عائــالت احلــي املهــددة بالتهجيــر.

وفــي بلــدة ســلوان فــي القــدس احملتلــة، وثــق نشــطاء 
إقــدام مســتوطنني علــى عرقلــة احلركــة املروريــة 

ــد. ــكل متعم بش

تقــل  حافلــة  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
احلركــة  وإعاقــة  التوقــف  تعمــدت  مســتوطنني 
أن  دون  اســتفزازية  بطريقــة  البلــدة  فــي  املروريــة 

 حترك شرطة االحتالل ساكناً. 
االحتــالل  محكمــة  مــددت  الســياق،  فــي 
بالقــدس، أمــس توقيــف الطفلتــني نفــوذ حمــاد 

 وإسراء غتيت حتى يوم اإلثنني املقبل. 
ــد  ــوة محم ــات وادي حل ــز معلوم ــي مرك ــال محام وق

ــني،  ــف الطفلت ــار مل ــار إحض ــي انتظ ــه ف ــود إن محم
الفتــاً إلــى أن لديــه العديــد مــن األســئلة التــي 
االحتــالل  ومخابــرات  شــرطة  إلــى  ســيوجهها 
تدعيهــا  التــي  املزعومــة  الطعــن  عمليــة  حــول 
بينهــا  مــن  حمــاد،  الطفلــة  بحــق  املســتوطنة 
الطعــن؟«  عمليــة  يوثــق  الــذي  التســجيل  »أيــن 
و«ماهيــة الطعــن وكيــف مت؟« مؤكــداً أن الطفلــة 

 حماد تنكر جميع التهم املوجهة إليها. 
وأشــار إلــى أنــه التقــى الطفلــة حمــاد صباحــاً 
وأكــدت تعرضهــا للتعذيــب والشــتائم واإلهانــات 
وأن  الطعــام،  مــن  واحلرمــان  بكرســي  والضــرب 

 الطفلة غتيت لقيت معاملة مماثلة. 
اعتقلــت  االحتــالل  ومخابــرات  شــرطة  وكانــت 
اقتحمــت  أن  بعــد  أمــس،  مــن  أول  الطفلتــني، 
مدرســتهما بعــد أن ادعــت مســتوطنة تســتوطن حــي 
ــي  ــة الت ــر أن الطفل ــدد بالتهجي ــراح امله ــيخ ج الش
يتهددهــا وعائلتهــا خطــر التهجيــر مــن احلــي قامــت 

بطعنهــا.17

تشييع جثمان الشهيد أبو عياش في بلدة بيتا

 شــيعت جماهــر شــعبنا، مســاء اليــوم اجلمعــة، 
ــى  ــا( إل ــاش )31 عام ــو عي ــل أب ــهيد جمي ــان الش جثم

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــر ف ــواه األخي مث

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
ــمية  ــات الرس ــن الفعالي ــني ع ــاركة ممثل ــا، مبش رفيدي
ــى  ــس، إل ــة نابل ــي محافظ ــة ف ــعبية والوطني والش
ــوداع  ــا، حيــث ألقيــت نظــرة ال ــه فــي بيت ــزل عائلت من

ــدة. ــرة البل ــي مقبـ ــرى ف ــوارى الث ــل أن ي ــه، قب علي

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــد مس وأك
ــة  ــح« أهمي ــة »فت ــة حرك ــي كلم ــس ف ــان دغل غس
االحتــالل،  مواجهــة  فــي  الشــعبية  املقاومــة  ودور 
ــي  ــة ف ــص البطول ــن قص ــا م ــدة بيت ــطرته بل ــا س وم

مواجهــة احملتــل وأطمــاع املســتوطنني.

وشــدد علــى ضــرورة االلتفــاف حــول النفــس الوطنــي 
واملقاومــة الشــعبية، مناشــدا باســم الشــهداء أهالــي 
بلدتــي جبــع وقباطيــة بضــرورة حقــن الدمــاء وتغليــب 

املصلحــة الوطنيــة فــي مواجهــة احملتــل.

17  جريدة األيام
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السبت 2021/12/11

منظمــة إســرائيلية حتــذر مــن عمليــات هــدم 
غيــر مســبوقة قريبــاً فــي بعــض أحيــاء القــدس

ــة  ــارية اخملتص ــم«، اليس ــر عامي ــة »عي ــذرت جمعي ح
ــى  ــازل عل ــدم للمن ــات ه ــن عملي ــدس، م ــؤون الق بش
نطــاق غيــر مســبوق قريبــاً فــي بعــض أحيــاء القــدس 

الشرقية. 

وقالــت: »مــن احملتمــل أن حتــدث عمليــات هــدم للمنــازل 
ــاء  ــض أحي ــي بع ــاً ف ــبوق قريب ــر مس ــاق غي ــى نط عل

القدس الشرقية”. 

للبنــاء  املكثــف  الترويــج  »مقابــل  وأضافــت: 
لإلســرائيليني، بالــكاد تــروّج الدولــة للتخطيــط لألحياء 
الفلســطينية فــي املدينــة، حيــث تتولــى مجتمعــات 
واملكلفــة  املعقــدة  املهمــة  الشــرقية  القــدس 
تواجــه  هيكليــة  خلطــط  الترويــج  فــي  املتمثلــة 
بشــكل مســتقل بالرفــض العنيــد مــن قبــل اللجنــة 
ــراراً”. ــراراً وتك ــط م ــذه اخلط ــض ه ــي ترف ــة الت  اللوائي

وتابعــت: »نتيجــة لذلــك، قــد يتــم قريبــاً تنفيــذ 
ــي وادي  ــبوق ف ــر مس ــاق غي ــى نط ــدم عل ــات ه عملي

ياصول والبستان )سلوان( والوجلة”. 

ولفتــت باملقابل إلــى تصاعد النشــاطات االســتيطانية 
علــى أراضــي املدينة.

األســبوع،  مــن هــذا  وقــت ســابق  »فــي  وقالــت: 
ــي  ــتوطنة/ ح ــة مس ــروج خلط ــة ت ــفنا أن الدول كش
ــي  ــمال ح ــاكيد«، ش ــات حش ــمى »جفع ــد يس جدي
ــذه منطقــة  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا. عل ــت صفاف بي
مدرجــة فــي اخملططــات الهيكليــة احلاليــة لبيــت 
ــا  ــى أنه ــة عل ــج للخط ــم التروي ــه يت ــا، إال أن صفاف
حــي جديــد »منفصــل عــن األحيــاء القائمــة«، وحتــى 
ال يكــون هنــاك شــك فــي هويــة احلــي، قــررت البلديــة 
 أنــه مــن الضــروري بنــاء كنيــس يهــودي هنــاك”.

ــتوطنة  ــي / مس ــاء ح ــاً إنش ــري حالي ــت: »ويج وأضاف
ــت  ــي بي ــى أراض ــوس عل ــات همت ــي جفع ــدة ف جدي

ــي”. ــرق احل ــا ش صفاف

وتابعــت: »ليســت املــرة األولــى التــي يتــم فيهــا 
اســتخدام مســتوطنة لألراضــي التــي هــي جــزء 
ــادي  ــع االقتص ــني الوض ــية لتحس ــة اخلمس ــن اخلط م
فــي القــدس الشــرقية لتعزيــز املســتوطنات. فــي 
األراضــي  الســتيطان  املســتمرة  باملراقبــة  الواقــع، 
مــراراً  نكتشــف  النــاس،  يســكنها  مدينــة  فــي 

 وتكــراراً كيــف يتــم اســتخدامها لهــذا الغــرض”.
القــدس أيضــاً،  أنــه »فــي شــمال  إلــى  وأشــارت 
ــي  ــتوطنة / ح ــة مس ــج خلط ــة التروي ــت الدول حاول

 عطروت اجلديد هذا األسبوع”. 
وقالــت: »ســيؤدي تنفيــذ هــذه اخلطــة فــي قلــب 
املنطقــة احلضريــة الفلســطينية فــي شــمال القــدس، 
ــني،  ــني املدينت ــفني ب ــى دق إس ــن رام اهلل، إل ــرب م وبالق
األراضــي  مــن  املنطقــة  ســكان  أيضــاً  وســيحرم 

18 الضرورية للبناء”. 

ــة اعتقــال شــبكة لالجتــار باألعضــاء فــي  علــى خلفي
اســطنبول: »اخلارجيــة« حتــذر أبنــاء شــعبنا مــن التورط 

مــع هــذه الشــبكات

 حــذرت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، اليــوم الســبت، أبنــاء 
ــوع  ــار املمن ــبكات االجت ــع ش ــورط م ــن الت ــعبنا م ش
باألعضــاء، التــي تقــوم بعمــل غيــر قانونــي ومخالــف 

ــدول. ــة فــي ال ــني املرعي للقوان

ــه ســفارة  ــادت ب ــوزارة عقــب مــا أف ــرات ال جــاءت حتذي
دولــة فلســطني لــدى اجلمهوريــة التركيــة، حــول 
اعتقــال الســلطات التركيــة اخملتصــة شــبكة لالجتــار 
ــن  ــني م ــا تب ــطنبول، وم ــي إس ــاء ف ــوع باألعض املمن
معلومــات حــول تزويــر وثائــق القرابــة وشــهادات امليالد، 

ــة. ــة ضخم ــغ مالي ــني مببال ــن املواطن ــدد م ــزاز ع وابت

وناشــدت الــوزارة فــي بيــان لهــا، أبنــاء شــعبنا بضــرورة 
اتبــاع الطــرق القانونيــة الســليمة إلجــراء مثــل تلــك 

العمليــات، حفاظــا علــى ســالمتهم وأموالهــم.

ــرة  ــجرة مثم ــون 600 ش ــتوطنون يقطع ــس: مس نابل
ــرف ــر ش ــي دي ــن أراض م

600 شــجرة  الســبت،  اليــوم  قطــع مســتوطنون، 
مثمــرة مــن الزيتــون واللوزيــات مــن أراضــي ديــر شــرف 

ــس. ــرب نابل غ

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــاح  ــوا صب ــني توجه ــا، إن املواطن ــس، لوف ــان دغل غس
اليــوم إلــى أراضيهــم فــي منطقــة احلرايــق غــرب ديــر 
ــي  ــمرون«، الت ــافي ش ــتوطنة »ش ــة ملس ــرف، احملاذي ش
جــرى اســتصالحها قبــل خمــس ســنوات، ليكتشــفوا 
ــجار  ــن األش ــدد م ــذا الع ــوا ه ــتوطنني قطع ان املس

ــرة. املثم

واضــاف ان مســاحه االراضــي تقــدر بـــ68 دومنــا، وتعــود 
ــري،  ــازي عنت ــد، وغ ــو صف ــوض أب ــاء ع ــا ألبن ملكيته

18  جريدة األيام
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ــليمان ــن س ــور الدي ــليمان ون ــم س ــد الرحي عب

ــى  ــاء مســتوطنتني عل ــد لبن مخطــط اســرائيلي جدي
أراضــي اجلــوالن احملتــل

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة أن رئيــس احلكومــة 
ــط  ــدمي مخط ــدد تق ــت بص ــي بيني ــرائيلية نفتال اإلس
ــوري  ــوالن الس ــي اجل ــني ف ــتوطنتني جديدت ــاء مس لبن
ــادة عــدد املســتوطنني فــي املنطقــة  احملتــل، بهــدف زي
ــة  ــة »جلن ــالل إقام ــن خ ــك م ــام 2025، وذل ــى الع حت
ــن  ــني ع ــم ممثل ــات، ال تض ــعة الصالحي ــة« واس خاص

ــور”. »اجلمه

ــاملة  ــة ش ــار خط ــت إط ــت حت ــط بيني ــدرج مخط وين
تعمــل عليهــا الســلطات اإلســرائيلية حتــت مســمى 
»تشــجيع منــو دميوغرافــي ثابــت« فــي هضبــة اجلــوالن 
ــرائيلية  ــة اإلس ــى احلكوم ــا عل ــتطرح قريب ــة، س احملتل

مــن أجــل املصادقــة عليهــا.

ويشــمل هــذا اخملطــط بنــاء 12 ألف وحــدة اســتيطانية 
علــى األقــل فــي املســتوطنتني اجلديدتــني اللتــني 
ــار«،  ــيف« و »مت ــني »اس ــمني مؤقت ــا اس ــق عليهم أطل
ــدة  ــتيطانية اجلدي ــدات االس ــى آالف الوح ــة ال باإلضاف
ــاريع  ــاء مش ــة، وبن ــرين« احلالي ــتوطنة »كتس ــي مس ف
زراعيــة ومناطــق تشــغيل وتنفيــذ أعمــال بنــاء واســعة 

ــية. ــة الشمس ــة بالطاق ــاريع متعلق ــر مش وتطوي

ووفــق الصحيفــة، فــإن الهــدف األساســي لهــذا 
ــوالن  ــي اجل ــتوطنني ف ــدد املس ــادة ع ــو زي ــط ه اخملط
احملتــل، وترســيخ الوجــود اليهــودي فيهــا، اذ يبلــغ 
عددهــم اليــوم نحــو 22 الفــا، موزعــون علــى 32 
مســتوطنة صغيــرة حتــت مســمى »مجلــس إقليمــي 
اجلــوالن«، ويهــدف اخملطــط الــى زيادة عــدد املســتوطنني 
ب %50 مــع حلــول العــام 2025، ومضاعفتــه حتــى 

ــي. ــد احلال ــة العق نهاي

يذكــر ان عــدد أهالــي اجلــوالن الســوري احملتــل بلــغ نحــو 
21 الــف نســمة يقطنــون فــي القــرى الســورية األربعة 
التــي بقيــت بعــد احتــالل الهضبــة )مجــدل شــمس، 
بقعاثــا، عــني قنيــا ومســعدة(، ويواجهــون مخططــات 
إســرائيلية متتاليــة للســيطرة علــى أراضيهــم وفــرض 

الهويــة اإلســرائيلية عليهــا.

األحد 2021/12/12

ــة فــي القــدس وقطــع 006 شــجرة   هــدم بناي
فــي ديــر شــرف 

ــية  ــة مقدس ــس، عائل ــالل، أم ــلطات االحت ــرت س أجب
علــى هــدم منزلهــا املكــون مــن ثــالث شــقق فــي بلــدة 
ســلوان فــي القــدس احملتلــة، فــي الوقــت الــذي أقــدم 
فيــه مســتوطنون علــى قطــع 600 شــجرة مثمــرة فــي 

قريــة ديــر شــرف.

وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن ســلطات االحتــالل 
أجبــرت ثــالث أســر مقدســية مــن عائلــة نصــار علــى 
ــة  ــطة جراف ــلوان بواس ــدة س ــي بل ــا ف ــدم منزله ه

ــتئجارها. ــى اس ــرت إل اضط

واضطــرت عائلــة نصــار إلــى تفريــغ محتويــات منزلهــا 
املكــون مــن ثــالث شــقق تســكنها ثــالث أســر مــن 20 
فــردا، فــي حــي واد قــدوم ببلــدة ســلوان جنوب املســجد 
األقصــى، قبــل أن تشــرع فــي هدمهــا جتنبــاً للغرامــات 
ــة  ــالل، خاص ــلطات االحت ــا س ــي تفرضه ــة الت الباهظ
ــف  ــا 200 أل ــالل بتغرميه ــة االحت ــددت بلدي ــد أن ه بع

شــيكل.

بلديــة  »أخطرتنــا  نصــار:  جــواد  املقدســي  وقــال 
ــقق  ــالث ش ــم ث ــذي يض ــا ال ــدم منزلن ــالل به االحت
أنشــأناها العــام 2014، وأســكنها أنــا وشــقيقي وابــن 
شــقيقي، فــي موعــد أقصــاه الرابــع عشــر مــن كانــون 
الهــدم  آلياتهــا عمليــة  األول اجلــاري، وإال ســتنفذ 

ــة”. ــا غرام ــرض علين وتف

ــات  ــع مخالف ــن ندف ــام 2017، ونح ــذ الع ــاف: »من وأض
ــيكل،  ــف ش ــو 52 أل ــى نح ــا إل ــل مجموعه ــاء وص بن
لكــن بلديــة االحتــالل لــم تكتــف بتغرمينــا بذلــك، بــل 
أجبرتنــا علــى هــدم منزلنــا، ليصبــح 20 فــردا منــا بــال 
ــا الربــاط فــي أرضنــا والعيــش فــي  مــأوى، لكننــا قررن

خيمــة، لــن نغــادر املــكان مهمــا حــدث”.

ــه كان يعيــش فــي شــقته مــع زوجتــه  ــى أن وأشــار إل
وأبنائــه األربعــة ووالدتــه، وشــقيقه منــذر يعيــش فــي 
شــقته مــع زوجتــه وأبنائــه )8 أفــراد(، أّمــا محمــد، جنــل 
ــو  ــة وه ــه وأوالده األربع ــع زوجت ــش م ــقيقه، فيعي ش
ــذا  ــيولد ه ــن س ــون أي ــد، ال يعرف ــود جدي ــار مول بانتظ

ــن ســيجد نفســه. الطفــل، وأي

وفــي قريــة ديــر شــرف، غــرب نابلس، أقــدم مســتوطنون 
علــى قطــع 600 شــجرة مثمــرة مــن الزيتــون واللوزيات.
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وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
ــس،  ــاح أم ــوا، صب ــني توجه ــس: إن املواطن ــان دغل غس
ــرب  ــق غ ــة احلراي ــي منطق ــة ف ــم الواقع ــى أراضيه إل
ــمرون«،  ــافي ش ــتوطنة »ش ــة ملس ــرف، احملاذي ــر ش دي
قبــل خمــس ســنوات،  اســتصالحها  التــي جــرى 
ليكتشــفوا أن املســتوطنني قطعــوا هــذا العــدد مــن 

ــرة. ــجار املثم األش

وأضــاف: إن مســاحة األراضــي تقــدر بـــ68 دومنــا، وتعــود 
ملكيتهــا إلــى أبنــاء عــوض أبــو صفــد، وغــازي عنتــري، 

وعبــد الرحيــم ســليمان، ونــور الديــن ســليمان.19

للكتــل  األولويــة  إســرائيلي:  مســؤول 
االســتيطانية و«لكــن جلميــع املســتوطنات 

الوجــود« فــي  احلــق 

بينمــا  إنــه«  كبيــر:  إســرائيلي  مســؤول  قــال 
فــي  للبنــاء  األولويــة  إســرائيل  تعطــي 
املســتوطنات القريبــة مــن اخلــط األخضــر فيمــا 
املســتوطنات  جميــع  فــإن  الكتــل،  يســمى 

 لها احلق في الوجود« على حد تعبيره. 
اإلســرائيلي  إســرائيل«  أوف  »تاميــز  موقــع  ونقــل 
اإلســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  رافــق  مســؤول  عــن 
بينــي غانتــس فــي زيارتــه الــى الواليــات املتحــدة، 
لكــن  كبيــرة  ميــزة  للكتــل  »بالطبــع  إنــه 
الوجــود”. فــي  احلــق  لهــا  األخــرى   )البلــدات( 

وزعــم املســؤول اإلســرائيلي بــأن »إســرائيل تبنــي 
 فقط داخل حدود املستوطنات القائمة”. 

ــات  ــن االعتراض ــؤال ع ــن س ــب ع ــؤول يجي وكان املس
قــرارات اســتيطانية إســرائيلية.  األميركيــة علــى 

مــن جهتــه، فقــد زعــم غانتــس بأنــه خــالل اجتماعاته، 
ــاع  ــر الدف ــع وزي ــنطن م ــي واش ــي، ف ــبوع املاض األس
ــي  ــة األميرك ــر اخلارجي ــن ووزي ــد أوس ــي لوي األميرك
ــؤولي إدارة  ــار مس ــدث كب ــم يتح ــن، »ل ــي بلينك أنتون
بايــدن ضــد بنــاء املســتوطنات بقــدر مــا حتدثــوا 
ينفتــح  سياســي  أفــق  علــى  احلفــاظ  لصالــح 
خلــق  عــدم  وحــول  الفلســطينيني،  وبــني  بيننــا 

 واقع مينع مثل هذا األفق من التطور”. 
وأشــار فــي هــذا الصــدد إلــى انــه أبلــغ أوســن 
وبلينكــن أنــه يدعــم تقويــة الســلطة الفلســطينية، 

 ال سيما على حساب »حماس”. 
ــاءات  ــى اإلمي ــوء عل ــلط الض ــه »س ــس: إن ــال غانت وق
االقتصاديــة التــي روج لهــا جتــاه الفلســطينيني«، 
ــا  ــك، مب ــام بذل ــة القي ــه مبواصل ــن اهتمام ــرب ع وأع
فــي ذلــك منــح الفلســطينيني الوصــول إلــى البنيــة 

19  جريدة األيام

التحتيــة اخللويــة مــن اجليــل الرابــع وكذلــك املشــاريع 
 االقتصادية األخرى في املنطقة )ج(.  

ــوازن  ــى ت ــاظ عل ــن احلف ــد م ــس: »أتأك ــاف غانت وأض
 احتياجات جميع السكان بالضفة الغربية”. 

التوصــل  حاليــا  املمكــن  مــن  »ليــس  وتابــع: 
الفلســطينيني(.  )مــع  سياســية  تســوية  إلــى 
أيضــا  ولكــن  )القيــادة(  بســبب  فقــط  ليــس 

 بسبب احلكومة )اإلسرائيلية(”. 
الضــروري  مــن  »لكــن  غانتــس:  واســتدرك 
فــي  عمليــة  خطــوات  دفــع  بالتأكيــد  واملمكــن 

 اجملال االقتصادي، وهذا ما نقوم به”. 
ــرائيلي  ــؤول اإلس ــر املس ــد أق ــدد، فق ــذا الص ــي ه وف
»الكثيــر  هنــاك  يكــون  أن  ميكــن  أنــه  الكبيــر 
مــن االختالفــات بــني مــا تــراه الواليــات املتحــدة 

 وإسرائيل على أنه حل الدولتني”. 
ــع  ــية م ــوية سياس ــع تس ــم دف ــس يدع ــال: »غانت وق
ــرائيل، ال  ــة إلس ــح األمني ــي املصال ــطينيني حتم الفلس

ــر”.20 ــل األم ــن جتاه ميك

احلكومــة تعقــد جلســة اســتثنائية ملناقشــة 
امللــف الصحــي

رئيــس الــوزراء يشــيد باألجــواء الدميقراطيــة التــي 
ــة ــات احمللي ــن االنتخاب ــى م ــة األول ــادت املرحل س

عقــد مجلــس الــوزراء، مســاء اليــوم األحــد، فــي مدينة 
رام اهلل، جلســة اســتثنائية الســتكمال مناقشــة 
امللــف الصحــي، لضمــان تقــدمي أفضــل اخلدمــات 

ــة.  ــفيات احلكومي ــع املستش ــي جمي ــني ف للمواطن

وفــي كلمتــه مبســتهل اجللســة، أشــاد رئيــس الــوزراء 
ــادت  ــي س ــة الت ــواء الدميقراطي ــتية، باألج ــد اش محم
خــالل املرحلــة األولــى مــن انتخابــات اجملالــس والهيئــات 
ــات  ــع محافظ ــي جمي ــس ف ــرت أم ــي ج ــة الت احمللي
ــت  ــبة تصوي ــجلت نس ــي س ــة، والت ــة الغربي الضف

ــت 66%. بلغ

واعتبــر اشــتية هــذه األجــواء تعبيــرا عــن تــوق املواطنني 
ملمارســة حقهــم فــي اختيــار ممثليهــم، وتأكيــدا علــى 
ــعبنا  ــعى ش ــي يس ــة الت ــة والدميوقراطي ــم احلري قي
ملمارســتها وصــوال إلــى نيــل حقوقــه املشــروعة باحلرية 
ــا  ــتقلة وعاصمته ــة املس ــة الدول ــتقالل وإقام واالس

القــدس وحــق عــودة الالجئــني إلــى أراضيهــم.

ــي  ــزة ف ــل الفائ ــع الكت ــه جلمي ــتية تهاني ــدم اش وق
ــل  ــي للكت ــدور الوطن ــة ال ــدا أهمي ــات، مؤك االنتخاب

20  جريدة األيام
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الفائــزة فــي تقــدمي أفضــل اخلدمــات لشــعبهم، والــذي 
يحّتــم عليهــم مســؤوليات جديــدة وكبيــرة وأن يكونوا 
علــى مســتوى توقعــات الناخبــني، مؤكــدا أن احلكومــة 
ســتبذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل اســتكمال العملية 
ــاء  ــل ألبن ــكل أفض ــات بش ــدمي اخلدم ــة وتق الدميقراطي

شــعبنا فــي املناطــق التــي مت فيهــا االقتــراع.

كمــا وجــه اشــتيه الشــكر لــوزارة احلكــم احمللــي وجلنــة 
ــن  ــا م ــه طواقمه ــا بذلت ــى م ــة عل ــات املركزي االنتخاب
ــاح  ــات وإجن ــى االنتخاب ــراف عل ــي اإلش ــر ف ــد كبي جه
ــة  ــي 377 بلدي ــرت ف ــي ج ــة، الت ــة الدميوقراطي العملي
ــا  ــاركة أهلن ــه مبش ــن أمل ــا ع ــا، معرب ــا قروي ومجلس
ــة  ــالل املرحل ــم خ ــار ممثليه ــي اختي ــاع ف ــي القط ف
الثانيــة مــن االنتخابــات التــي ســتجري فــي الربــع األول 

ــل. مــن العــام املقب

وأعــرب اشــتية عــن أملــه فــي تتويــج العمليــة 
ــدس،  ــة الق ــى مدين ــراع إل ــول االقت ــة بوص الدميقراطي
ــة  ــالل وإقام ــاء االحت ــرر وإنه ــة التح ــتكمال عملي الس
ــراف  ــة األط ــيادة متواصل ــتقلة ذات الس ــة املس الدول
ــق  ــدس، وح ــا الق ــام 1967 وعاصمته ــدود ع ــى ح عل

ــة. ــم بكرام ــي بيوته ــوا ف ــني ليعيش ــودة لالجئ الع

وقدمــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة شــرحا مســتفيضا 
حــول اســتراتيجية الــوزارة لتوطــني اخلدمــة فــي جميع 
فــي  واخلاصــة  واألهليــة  احلكوميــة  املستشــفيات 
ــودة  ــة باجل ــات العالجي ــدمي اخلدم ــان تق ــن، وضم الوط

ــة. العالي

كمــا عرضــت الوزيــرة ملــف التحويــالت الطبيــة خــارج 
مستشــفيات وزارة الصحــة، علــى أن تكــون ضمــن 
نــني ووضــع نظــام  نظــام يضمــن تقــدمي اخلدمــة للمؤمَّ
خــاص باالســتثناءات الواجــب تقدميهــا للحــاالت التــي 
ال يتوفــر لهــا العــالج باملستشــفيات احلكوميــة وفــق 

نســب وســقوف ماليــة محــددة.

يشــار إلــى أن مجلــس الــوزراء ســيعقد جلســته 
األســبوعية يــوم غــد اإلثنــني فــي قلقيليــة.

وكان اجمللــس قــرر عقــد جلســاته األســبوعية فــي 
ــن  ــوف ع ــل الوق ــن أج ــن، م ــات الوط ــع محافظ جمي
ــم. ــس احتياجاته ــني وتلم ــب املواطن ــى مطال ــرب عل ق

ــزال  ــواش ال ي ــو ه ــير أب ــا: األس ــذ 118 يوم ــرب من مض
ــة” ــجن الرمل ــادة »س ــي عي ــزا ف محتج

 

قــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
حســن عبــد ربــه، إن األســير أبــو هــواش املضــرب عــن 
ــزال  ــا بعــد املئــة ال ي الطعــام منــذ ثمانيــة عشــر يوًم
ــر  ــي تفتق ــة«، الت ــجن الرمل ــادة »س ــي عي ــزًا ف محتج
ألدنــى مقومــات الرعايــة الصحيــة؛ األمــر الــذي يتهــدد 

حياتــه.

وأكَّــد عبــد ربــه فــي حديــث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
إدارة ســجون االحتــالل مــن  اليــوم األحــد، تهــرب 
ــي  ــرار نهائ ــي ق ــت ف ــا الب ــي، ورفضه ــا القضائ جهازه
ــه اإلداري، واإلفــراج عنــه، أو نقلــه  حــول تعليــق اعتقال

ــة. ــفيات املدني ــدى املستش ــى إح إل

وأشــار إلــى أنَّ االحتــالل ميــارس سياســة املماطلــة فــي 
ــه، وإخضاعــه  ــه، بهــدف كســر إرادت ــت فــي قضيت الب
ــب  ــتجابة ملطال ــدم االس ــدا أنَّ ع ــتهم، مؤك لسياس
ــح أيِّ  ــودة لكب ــة مقص ــي سياس ــني ه األســرى املضرب

محــاوالت لإلضــراب عــن الطعــام، ووضــع حــد لهــا.

املصــري: املطلــوب مــن »حمــاس« فتــح صناديــق 
الدميقراطيــة روح  لتعزيــز  فــي غــزة  االقتــراع 

طالــب أمــني ســر حركــة »فتــح« فــي بيــت حلــم محمد 
ــراع  ــق االقت ــح صنادي ــاس« بفت ــة »حم ــري حرك املص
فــي قطــاع غــزة لكافــة القطاعــات، لتعزيــز روح 
ــا  ــمالية، تكريًس ــات الش ــوة باحملافظ ــة أس الدميقراطي
ــس  ــاس لتكري ــود عب ــس محم ــادة والرئي ــج القي لنه

ــي. ــل الدميقراط العم

»صــوت  إلذاعــة  تصريحــات  فــي  املصــري  وأشــار 
ــات  ــج االنتخاب ــى أن نتائ ــد، إل ــوم األح ــطني«، الي فلس
»فتــح«  أن  أبرزهــا  مهمــة  رســائل  حتمــل  احملليــة 
ــى  ــتعمل عل ــعبنا، وس ــاء ش ــة أبن ــى ثق ــتحوذ عل تس

تعزيزهــا.

احتــاد عمــال فلســطني: االنتخابــات حــق للجميــع 
ــة ــاس« اإلخواني ــم »حم ــت حك ــاع حت ــه القط ــرم من يح

 

ــاهر  ــطني ش ــال فلس ــام لعم ــاد الع ــس االحت ــال رئي ق
ســعد، إن هنــاك ضــرورة ملشــاركة أبنــاء شــعبنا 
بقطــاع غــزة فــي االنتخابــات احملليــة والنقابــات كباقــي 

ــة. ــة الغربي ــات الضف محافظ

ــث إلذاعــة صــوت فلســطني،  وأضــاف ســعد فــي حدي
ــع  ــق للجمي ــات ح ــبت، أن االنتخاب ــوم الس ــاح الي صب
يحــرم منــه القطــاع حتــت حكــم حركــة حمــاس 
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ــة. اإلخواني

وأكــد أن االحتــاد العــام يشــارك فــي االنتخابــات احملليــة 
ترشــحا وانتخابــا حتــى يتســنى لشــعبنا اختيــار 

ــة. ــس احمللي ــي اجملال ــم ف ممثليه

ــع  ــل من ــاس تواص ــة حم ــى أن حرك ــعد عل ــدد س وش
ــة  ــة العملي ــن ممارس ــزة م ــي غ ــات ف ــع القطاع جمي
الدميقراطيــة التــي يحتــاج لهــا اجلميــع، الختيــار 
ــم. ــن ميثله ــني م ــاذ املواطن ــة واتخ ــع الصحيح املواق

خريشــي: %25 نســبة النســاء فــي القوائــم التــي 
قدمــت للجنــة االنتخابــات

ــة  ــي التنمي ــة ف ــرأة العامل ــة امل ــرة جمعي  أكــدت مدي
آمــال خريشــي أهميــة مشــاركة النســاء فــي العملية 
االنتخابيــة فــي كافــة مراحلهــا، مشــيرة إلى أنَّ نســبة 
النســاء فــي القوائــم التــي قدمــت للجنــة االنتخابــات 

املركزيــة بلغــت 25%.

وقالــت خريشــي فــي حديث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
اليــوم الســبت، إنَّ هنــاك تقدًمــا فــي وضعيــة النســاء 
داخــل القوائــم مقارنــة بالســنوات املاضيــة، مبينــة أنَّ 

هنــاك ثــالث نســاء علــى رأس قوائــم انتخابيــة.

ــق  ــى صنادي ــه إل ــرورة التوج ــى ض ــة إل ــت خريش ودع
االقتــراع واالنتخــاب بحريــة، إلــى جانــب االلتــزام بوقــف 

ــات. ــون االنتخاب ــرام قان ــة واحت ــة االنتخابي الدعاي

االثنن 2021/12/13

ــة فــي اخلليــل  ــون بعائل ــود االحتــال ينكل جن
يحطمــون  مســتوطنون  إصابــات  ووقــوع 
»األقصــى« ويقتحمــون  مواطنــن  مركبــات 

ــراح  ــت ج ــلهب وصف ــة س ــن عائل ــابان م ــب ش أصي
أحدهمــا بـــ »اخلطيــرة«؛ بعــد اعتــداء جنــود االحتــالل 
عليهمــا وأفــراد عائلتهمــا بالضــرب، أثنــاء اعتقالهمــا 

ــل. ــوب اخللي ــس جن ــة قلق ــة خرب ــي منطق ف

وقــال نــادي األســير، فــي بيــان: إن قــوات االحتــالل 
نفــذت، فجــر أمــس، »جرميــة بحــقّ عائلــة ســلهب مــن 
اخلليــل، حيــث اعتــدت علــى كافــة أفــراد العائلــة خــالل 
ــال،  ــاء واألطف ــتثن النس ــم تس ــزل، ول ــا للمن اقتحامه
ــلهب )25  ــس س ــن أن ــال كٍل م ــوم باعتق ــل أن تق قب

ــاً(”. ــلهب )23 عام ــامة س ــه أس ــن عم ــاً(، واب عام

وأكــد محمــود ســلهب )57 عامــاً( والــد املعتقــل أنــس، 

»أن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت منزلــه 
ــة ووحشــية،  ــالً، بطريقــة همجي الســاعة الواحــدة لي
عائلتــه،  أفــراد  باالعتــداء علــى كافــة  واســتمرت 
ومنهــم أنــس الــذي مت اعتقالــه الحقــاً، واعتــدت علــى 
ــر  ــن العم ــغ م ــل يبل ــم طف ــال، ومنه ــاء واألطف النس
)16 عامــاً(، وذلــك بإلقائــه علــى األرض والــدوس عليــه 

ــية”. ــة وحش ــه بطريق ــرات وضرب ــدة م ع

وأضــاف: إن قــوات االحتــالل اعتــدت علــى ابــن شــقيقه، 
ــى  ــية حّت ــة وحش ــه بطريق ــلهب، »وضربت ــامة س أس
الــرأس، وكدمــات  بإصابتــه بجــروح فــي  تســببوا 
بكامــل جســده إلــى أن فقــد الوعــي، ومت ســحله مــن 

ــزف”. ــه ين ــدرج ورأس ــى ال ــزل عل ــاب املن ب

وتابــع: »إن القــوة منعــت ســيارات اإلســعاف مــن 
الوصــول إلــى املنــزل، واســتمر املنــع حّتــى مغادرتهــم 

ــراً. ــف فج ــة والنص ــاعة الثاني الس

والحقــاً، مت نقــل 6 أفــراد مــن العائلــة إلــى مستشــفى 
اخلليــل احلكومــي، ومنهــم محمــد ســلهب الــذي 
ــادق، أدى  تعــرض لضــرب شــديد بوســاطة أعقــاب البن

ــده. ــي جس ــديدة ف ــات ش ــه بكدم ــى إصابت إل

ــة  ــؤولية الكامل ــالل املس ــير االحت ــادي األس ــل ن وحّم
عــن مصيــر املعتقلــني أنــس وأســامة، مؤكــداً أّن »هــذه 
ــي  ــاالت الت ــن احل ــات م ــني املئ ــن ب ــدة م ــة واح احلال
ــلطات  ــج س ــث تنته ــة، حي ــداءات مماثل ــت العت تعرض
االحتــالل اإلســرائيلّي أســاليب متعــددة للتنكيــل 
ــر  ــال، عب ــالل االعتق ــيما خ ــني، ال س ــالت املعتقل بعائ
منظومــة عنــف شــاملة، ومبــا ينــدرج ضمــن سياســة 
ــني”.21 ــالت املعتقل ــال عائ ــي تط ــي، الت ــاب اجلماع العق

لبنــان: مقتــل أربعــة أشــخاص و7 جرحــى 
خــال اشــتباك داخــل مخيــم بــرج الشــمالي

قتــل أربعــة عناصــر مــن حركــة حمــاس، أمــس، 
بالرصــاص خــالل تشــييع عنصــر مــن احلركــة قضى في 
انفجــار قبــل يومــني مبخيــم »بــرج الشــمالي« لالجئــني 
ــان. ــوب لبن ــي جن ــور ف ــة ص ــرب مدين ــطينيني، ق الفلس

وقــال مســؤوالن فــي »حمــاس« لرويتــرز: إن أربعــة 
ــني  ــتباك، محمل ــي االش ــرون ف ــرح آخ ــا ُج ــوا، بينم قُتل

ــادث. ــن احل ــؤولية ع ــة املس ــح املنافس ــة فت حرك

ــاس«،  ــم »حم ــت زع ــادث، ورفض ــح« باحل ــّددت »فت ون
ــق  ــج حتقي ــار نتائ ــى انتظ ــراف عل ــع األط ــت جمي وحث

ــه. في
21  جريدة األيام
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وقــع إطــالق النــار خــالل تشــييع جنــازة أحــد املنتمــني 
لـ«حمــاس« ممـّـن قُتلــوا فــي انفجــار باخمليــم الواقــع فــي 
ــة  ــاء اجلمع ــة، مس ــاحلية اللبناني ــور الس ــة ص مدين

املاضــي.

وقــال مســؤول فــي »حمــاس«، طلــب عــدم نشــر 
ــار عمــداً  ــح أطلقــوا الن اســمه: »مســلحو حركــة فت

ــازة”. ــي اجلن ــاركني ف ــاه مش جت

ورفــض الســفير الفلســطيني فــي لبنــان أشــرف دبــور 
مزاعــم »حمــاس”.

ــروت:  ــن بي ــف م ــر الهات ــي رام اهلل، عب ــرز ف ــال لرويت وق
ــار  ــا انتظ ــة، وعلين ــاس مرفوض ــة حم ــات حرك »اتهام
نتائــج التحقيــق. هــذا العمــل مــدان وخــارج عــن 
تقاليدنــا، وجلــان التحقيــق ستكشــف مــن يقــف وراءه، 
وهــو ضــد الشــعب الفلســطيني، والشــهداء هــم مــن 

ــطيني”.22 ــعبنا الفلس ــاء ش أبن

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلي اإلعــام 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 5/12/2021 وحت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.11/12/2021

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)233( 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 

وجــاء علــى صحيفــة »يســرائيل هيــوم« مقــاال حتريضيا 
بعنــوان »احلــذر، مواجهــات أمامــك: الفلســطينيون في 
ــة  ــي نهض ــرائيل ف ــي إس ــرب ف ــة والع ــة الغربي الضف
ــال  ــرغاي، ق ــداف ش ــي ن ــتركة«، للصحف ــة مش قومي
ــة، إمنــا ايًضــا  فيــه: »ليــس فقــط فــي الضفــة الغربّي
ــي  ــك ف ــس أّن هنال ــرائيل، نلم ــرب إس ــوف ع ــي صف ف

هــذه األيــام شــحذًا للســيوف”.

وأضــاف: »العمليــات األخيــرة، علــى غــرار أعمــال 
الشــغب التــي اندلعــت فــي أيــار فــي املــدن املشــتركة، 
كانــت مصحوبــة بنهضــة قوميــة مشــتركة. القاســم 
املشــترك املعلــن بــني الداخليــة الفلســطينية وعــرب 
ــس:  ــة أس ــى ثالث ــوم عل ــزة يق ــامرة وغ ــودا والس يه
الفلســطينية  والهويــة  العــودة  وحــق  النكبــة 

22  جريدة األيام

ــدة”. الواح

وتابــع: »مــا كان تيــارًا عميًقــا لســنوات عديــدة يخــرج 
اآلن مــن اخلزانــة: بعــض العــرب فــي إســرائيل يبتعــدون 
ــع  ــا م ــون متاًم ــم يتعاطف ــرا منه ــرائيل. كثي ــن إس ع
العــدو الفلســطيني ورواياتــه الكاذبــة، مــا يعنــي 
ــف،  ــه يضع ــون في ــذي يعيش ــد ال ــم بالبل أّن التزامه
ــرب  ــإن ع ــة ف ــة الترابطي ــذه الدال ــتمرت ه ــا اس وإذا م
ــى  ــيتحولون إل ــة س ــة الغربي ــرب الضف ــرائيل وع إس
كيــان واحــد، ليــس فقــط مــن حيــث الوعــي امنــا فــي 

ــم”. ــم حلياته ــة ادارته طريق

وفــي »معاريــف« يواصــل ارييــه الــداد التحريــض علــى 
ــب  ــى جان ــف إل ــريك يق ــى أي ش ــلطينيني وعل الفس
حقوقهــم التــي تصــادر منهــم بشــكل يومــّي. ويحاول 
أن يــروج فكــرة بنــاء »التلفريــك« فــي القــدس احملتلــة، 
ــكل  ــس بش ــني، مت ــن اخملتص ــدد م ــق ع ــا وف ــم أنه رغ
ســافر بســكان القــدس واملدينــة املقدســة مــن حيــث 

البيئــة وجــودة احليــاة.

مــا يهــم الكاتــب هــو وصــول الســياح دون اضطرارهــم 
إلــى رؤيــة معانــاة الفلســطيني، ويتجاهــل التداعيــات 
املترتبــة علــى ذلــك ايًضــا مــن تضييــق اضافــي علــى 

ســكان القــدس ومصــادرة اراضيهــم.

هــذا  العليــا  احملكمــة  »ناقشــت  الكاتــب:  يدعــي 
األســبوع التماســا قـُـدم مــن قبــل عــدد مــن منظمــات 
ــي  ــك ف ــة التلفري ــة القام ــرف املعارض ــار املتط اليس
القــدس. مــن املهــم الوقــوف علــى أســباب االلتمــاس 
ألنهــا متثــل املواقــف السياســية والسياســاتية التــي 
يعتمدهــا اليســار، والتــي تتغلــف بادعــاءات مثــل 
ــة أو  ــة األثري ــى املناطــق اخلضــراء او األمكن احلفــاظ عل
تلــك التــي تدعــي احلفــاظ علــى خصوصيــة الفــرد. كل 
ــد لنضــال ذات املؤسســات ضــد  هــذه االدعــاءات تتجن

ــدس”. ــيم الق تقس

يتابــع الكاتــب: »مــن املفتــرض أن يقــوم التلفريــك 
بنقــل ماليــني الســائحني والــزوار ســنويًا بطريقــة 
التفافيــة تتخطــى الدخــول إلــى ازقــة البلــدة القدميــة، 
ــي  ــور ف ــل الطي ــاهدة تنق ــن مش ــزوار م ــن ال ــا مُيك م
ــن أن  ــات م ــك املنظم ــوف تل ــة، وتتخ ــة املقدس املدين
يهــدف التلفريــك إلــى وقــف تطويــر القــدس كمنطقة 
ســياحية عامليــة األمــر الــذي قــد يعكــس االنطبــاع أّن 

ــرة”. ــدة ومزده ــدس موح الق

املناهضــة  اليســار  »منظمــات  الكاتــب  واتهــم 
ــدمي  ــت بتق ــي قام ــرب، الت ــدة للع ــة واملؤي للصهيوني
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اآلثــار،  علــم  فــي  مختصــني  بتجنيــد  االلتمــاس، 
ــي  ــا ف ــل دعمه ــن أج ــني م ــدن، ومثقف ــي م ومخطط
ــار  ــن اليس ــم م ــن مت جتنيده ــم الذي ــا، ومعظ موقفه
املتطــرف، حولــوا أنفســهم إلــى فئــة غبية مســتعملة 

ــدة”. ــة املوح ــداء املدين ــل أع ــن قب م

ادعــاءات  قدمــت  املعارضــة،  »منظمــات  إن  وقــال 
ســخيفة، تتعلــق باجلانــب البيئــي، واملناظــر الطبيعية، 
ــن  ــة العــرب الذي ــة، واملــس بخصوصي او البنــى التحتي

ــم”. ــوق بيوته ــك ف ــر التلفري ــرض أن مي ــن املفت م

ونشــرت القنــاة 13 ضمــن النشــرة اإلخباريــة املســائية 
تقريــرا يلقــي الضــوء علــى نشــاط مجموعــات ميينيــة 
متطرفــة، حيــث زرعــت القنــاة 13 بــني تلــك اجملموعــات 
صحفيــا محققــا، وانضــم الــى مجموعــات »واتســاب« 
اجملموعــات  تدريــب  لقــاءات  والــى  بهــم،  اخلاصــة 

ــة”. ــرا خفي ــا بكامي ــام بتوثيقه ــة وق املتطرف

ــة  ــة املتطرف ــات اليهودي ــذه اجملموع ــر ه ــر التقري أظه
»لهافــا«  حركتــي  مــع  تتماهــى  التــي  املمولــة 
و«عوتســماه يهوديــت« التــي أبــرز قياديهــا عضــو 
»الكنيســت« ايتمــار بــن غفيــر، والــذي مت اتهامــه 
ــة  ــة« باإلضاف ــدن اخملتلط ــي »امل ــاع ف ــد األوض بتصعي
فــي  داعمــي عقيــدة »كاهانــا«  الــى كونــه مــن 
ــاء  ــي اخلف ــل ف ــف تعم ــرب، كي ــد الع ــة ض الكراهي
وممتلكاتهــم. الفلســطينيني  علــى  لالعتــداء  والعلــن 

وفــي شــهادة نقلهــا موقــع منظمــة »كســر الصمــت« 
جلنــدي ســابق فــي جيــش االحتــالل، روى شــهادته خالل 
فتــرة خدمتــه فــي مدينــة اخلليــل، وحتــدث عــن حلظــة 
ــاء  ــطيني، أثن ــن فلس ــى مواط ــتوطن عل ــداء مس اعت
مــروره عــن طريــق اخلطــأ بشــارع الشــهداء، الــذي مينــع 
علــى الفلســطينيني املشــي عليــه بعــد مجــزرة احلــرم 

االبراهيمــي، ويســمح فقــط لليهــود املــرور فيــه.

وقــال اجلنــدي: »عندمــا الحــظ مســتوطن مــرور املواطن 
الفلســطيني علــى هــذا الشــارع، قفــز أمامــه، وضربــه 
وركلــه«، اجلنــدي بــدوره لــم يتحــرك مــن مكانــه، ألنــه 
»مينــع مواجهــة أو التحــدث مــع املســتوطنني فــي 

اخلليــل«، وفــق روايتــه.

ــل  ــني بتموي ــدات لالجئ ــم الوح ــة مبخي ــاح مدرس افتت
ــة ــعودي للتنمي ــدوق الس ــن الصن م

افتتــح ســفير اململكــة العربيــة الســعودية لــدى األردن 
ــة  ــني، مدرس ــوم االثن ــديري، الي ــدر الس ــن بن ــف ب ناي
ــة الغــوث  ــد التابعــة لوكال ذكــور مخيــم عمــان اجلدي

الدوليــة فــي مخيــم الوحــدات، بحضــور املفــوض 
ــرة  ــام دائ ــر ع ــي، ومدي ــب الزارين ــروا« فيلي ــام »لألون الع

ــان. ــق خرف ــي األردن رفي ــطينية ف ــؤون الفلس الش

وقــال الســديري خــالل االفتتاح: »إن الســعودية تســعى 
دائمــا للتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة، وحريصــة علــى 
تكريــس إمكاناتهــا لدعــم القضيــة الفلســطينية في 
ــة  ــاون التاريخي ــة التع ــا عالق ــاالت، ومنه ــف اجمل مختل
مــع وكالــة األونــروا والدعــم املســتمر خلدماتهــا وتقدير 

دورهــا جتــاه دعــم الالجئــني الفلســطينيني”.

ــا  ــاون م ــذا التع ــالل ه ــدم خ ــدوق ق ــاف أن الصن وأض
يقــارب الـــ40 مليــون دوالر، حيــث مت تنفيــذ ســتة 
مشــاريع صحيــة أو تعليميــة بهــدف توفيــر بيئــة 

تعليميــة جيــدة لالجئــني.

ــة الســعودية  ــي أن اململكــة العربي ــدوره، أكــد الزارين ب
ــر  ــم الكبي ــا الدع ــروا، مثمن ــني لألون ــم الداعم ــن أه م
ــروا  ــل األون ــعودية لتواص ــة الس ــه احلكوم ــذي تقدم ال

ــطني. ــي فلس ــة الجئ ــا خلدم عمله

مــن جهتــه، ثمــن خرفــان هــذا الدعــم الســخي الــذي 
ــدوق  ــدا أن الصن ــعوديون، مؤك ــقاء الس ــه االش يقدم
الســعودي للتنميــة لــه اســهامات كبيــرة فــي العمــل 

اخليــري واالنســاني.

وأضــاف أن اســتمرار الدعــم الدولــي »لألونــروا« رســالة 
واضحــة مــن اجملتمــع الدولــي بضــرورة حمايــة الالجئــني 

الفلســطينيني ودعمهــم.

ونفحــة«  »عســقالن«  مبعتقلــي  أســرى  خمســة 
صعبــة صحيــة  أوضاعــا  يشــتكون 

ــرى  ــن، إن 5 أس ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
ــتكون  ــة«، يش ــقالن« و«نفح ــي »عس ــون مبعتقل يقبع
ــة  ــة ماس ــوء وبحاج ــي الس ــة ف ــة غاي ــا صحي أوضاع

ــم. ــة حلاالته ــة طبي لرعاي

ــني، أن  ــوم االثن ــا، الي ــر له ــي تقري ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ــذ  ــالل مبختلــف الســجون مُتعــن بتنفي ســلطات االحت
ــق  ــود بح ــكل مقص ــي بش ــال الطب ــة اإلهم سياس
األســرى، كمــا متاطــل بتشــخيص حاالتهــم، وفــي 
كثيــر مــن األحيــان حتــاول إدارة الســجون تضليــل 
ــدا  ــراض، ع ــن أم ــم م ــا يُصيبه ــم مب ــرى وخداعه األس
ــؤدي  ــا ي ــم، م ــة بحقه ــاء الطبي ــكاب األخط ــن ارت ع
ــل  ــن داخ ــى احملتجزي ــرى املرض ــداد األس ــد أع ــى تزاي إل

الســجون، وتفاقــم أوضاعهــم الصحيــة.
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ورصــد التقريــر حالــة األســير املريــض موســى صوفــان 
ــاكل  ــن مش ــي م ــذي يعان ــرم، ال ــة طولك ــن مدين م
ــل  ــن آالم باملفاص ــتكي م ــث يش ــدة، حي ــة عدي صحي
بالعمــود  ومشــاكل  بالظهــر  وديســكات  والصــدر 
ــة  ــاول 15 حب ــني، ويتن ــن والقدم ــري وآالم باليدي الفق
ــة أخــرى  ــارة عــن مســكنات وأدوي ــا وهــي عب دواء يومي
للمشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا، إضافــة 
لنوعــني مــن البخاخــات ملشــكلة األزمــة التــي يعانــي 
ــية إال أن إدارة  ــة القاس ــه الصحي ــم ظروف ــا، ورغ منه
ســجون االحتــالل تواصــل احتجــازه داخــل زنازيــن 

ــرر. ــن دون أي مب ــقالن« م ــل »عس معتق

ــن  ــم، م ــت حل ــن بي ــرة م ــد زواه ــير محم ــي األس ويعان
مشــاكل فــي البروســتات تُســبب لــه آالم حــادة، وقــد 
بــدأت لديــه هــذه املشــاكل بعــد خوضــه إضرابــا عــن 
الطعــام خــالل عــام 2017، وهــو بحاجــة ماســة لعرضه 
علــى طبيــب مختــص لتقييــم حالتــه الصحيــة 
ــجون  ــن إدارة س ــه، لك ــالزم لوضع ــالج ال ــده بالع وتزوي
ــا أن  ــالج، علم ــي الع ــه لتلق ــل بتحويل ــالل متاط االحت
األســير جــرى نقلــه مؤخــرا مــن معتقــل »جلبــوع« إلــى 

ــقالن”. عس

أمــا األســير ماهــر عيبــات مــن محافظــة بيــت حلــم، 
ويقبــع مبعتقــل »عســقالن«، فهــو يشــتكي مــن 
ــو  ــس، وه ــق بالتنف ــة وضي ــوب األنفي ــاكل باجلي مش
بحاجــة ماســة إلجــراء عمليــة باجليــوب األنفيــة، 
ــم  ــيئة، رغ ــه الس ــرث حلالت ــل ال تكت ــن إدارة املعتق لك

مطالباتــه املتكــررة بخضوعــه للعمليــة.

وكشــف تقريــر الهيئــة عــن حالتــني مرضيتــني مبعتقل 
»نفحــة«، إحداهمــا األســير متيــم مصطفــى مــن 
نابلــس، الــذي يعانــي مــن مشــاكل باألمعــاء وصعوبــة 
فــي اإلخــراج ومــن إصابتــه بأزمــة تُســبب لــه ضيقــا 
بالتنفــس، الفتــة إلــى أن وضعــه الصحــي يــزداد ســوءا 
بســبب الرطوبــة داخــل غــرف الســجن، وهــو بانتظــار 
حتويلــه لعرضــه علــى طبيــب مختــص وإجــراء فحــص 
ــل  ــل إدارة املعتق ــة متاط ــة اللحظ ــن لغاي ــار لك منظ

ــه. بتحويل

فيمــا يشــتكي األســير أميــن جعيــم مــن مدينــة 
طولكــرم مــن إصابتــه بانحــراف بالعــني اليســرى والتي 
ــي  ــاس، ويعان ــق ق ــه لتحقي ــد تعرض ــا بع ــب به أصي
ــا  ــة، علم ــنان واللث ــادة باألس ــاكل ح ــن مش ــاً م أيض
ــراء  ــة إلج ــات طبي ــرات لفحوص ــدة م ــع لع ــه خض أن
العمليــة فــي العــني، وفــي كل مــرة يخضــع للفحــص 
الطبــي تتعمــد إدارة الســجون تأجيــل موعــد العمليــة 

ــر. ــل آخ ــه ملعتق ونقل

الثاثاء 2021/12/14

اســتيطانية  مخططــات  عــن  الكشــف 
لطــرد  ســتؤدي  القــدس  فــي  إســرائيلية 

بيوتهــم مــن  مواطنــن 

كشــف تقريــر إســرائيلي عــن مخططــات لبنــاء 
بيــت  فــي  االســتيطانية  املشــاريع  مــن  عــدد 
وصــور  العامــود  وبــاب  جــراح  والشــيخ  حنينــا 
احملتلــة  الشــرقية  بالقــدس  صفافــا  وبيــت  باهــر 
ســتؤدي إلــى إخــالء فلســطينيني مــن منازلهــم 

 التي يقيمون فيها منذ عشرات السنني. 
ــتندة  ــرائيلية، مس ــس« اإلس ــة »هآرت ــت صحيف وقال
القيــم  »وحــدة  إن  عليهــا،  حصلــت  وثائــق  إلــى 
ــعة  ــة واس ــى خط ــل عل ــدل تعم ــي وزارة الع ــام ف الع
ــدس  ــي الق ــود ف ــكنية لليه ــق س ــاء ومراف ــاء أحي لبن
ــع  ــص الدف ــم فح ــرى، يت ــور أخ ــن أم ــرقية، وضم الش
ــي  ــدة ف ــتوطنات( جدي ــاء )مس ــط ألحي ــاً بخط قدم
ــاب العامــود وحيــني ســكنيني  الشــيخ جــراح وقــرب ب

 قرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر”. 
اجلديــدة  األحيــاء  مــن  جــزء  »بنــاء  وأضافــت: 
فلســطينيني  مســتأجرين  إخــالء  يكتنفــه 
يديرهــا  التــي  العقــارات  هــذه  فــي  يســكنون 

 القيم العام منذ عشرات السنني”. 
كانــت  أنهــا  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  ولفتــت 
ــمى  ــا تس ــام م ــن قي ــي ع ــبوع املاض ــفت األس كش
»الوحــدة وســلطة تطويــر القــدس بتقــدمي خطــة 
بيــت  قــرب  جديــد  )مســتوطنة(  حــي  إلقامــة 
سيســمى  والــذي  القــدس  جنــوب  فــي  صفافــا 
اخملطــط  يتضمــن  حيــث  هشــكيد«،  »جفعــات 
متــت  )اســتيطانية(  ســكنية  وحــدة   470 إقامــة 
املصادقــة عليــه باإلجمــاع فــي األســبوع املاضــي 

 في اللجنة احمللية للتخطيط والبناء”. 
وقالــت: »جفعــات هشــكيد يخطــط لهــا كحــي 
)مســتوطنة( لليهــود، وفيــه كنيــس وخدمــات أخــرى، 
ــوت  ــم أن بي ــا، رغ ــت صفاف ــن بي ــة ع ــورة منفصل بص
احلــي اجلديــد ميكــن أن تبنــى علــى بعــد بضعــة أمتــار 
عــن بيــوت احلــي الفلســطيني. اآلن يتبــني أن جفعــات 
ــا  ــع به ــي يدف ــاء الت ــد األحي ــط أح ــي فق ــكيد ه هش

 قدماً القيم العام في القدس الشرقية”. 
ــؤول  ــام مس ــم الع ــمى »القي ــا يس ــى أن م ــت إل ولفت
حســب القانــون عــن احلفــاظ علــى املمتلــكات اخلاصــة 

التــي ال يعــرف أصحابهــا”.23
23  جريدة األيام
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ــة  ــة داخلي ــر الئح ــب« تُق ــجن »النق ــي س ــح« ف ”فت
وجلنــة حتضيريــة لالنتخابــات

 أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم الثالثــاء، 
ــجن  ــي س ــح« ف ــة »فت ــة حلرك ــة التنظيمي أن الهيئ
ــي  ــة الت ــة الداخلي ــرت الالئح ــراوي أق ــب« الصح »النق
تنظــم العمــل التنظيمــي، واحليــاة اليوميــة، ومــا 
ــل. ــل املعتق ــوق داخ ــات، وحق ــن واجب ــا م ــب عليه يترت

ــا  ــتنادا ملصادره ــه اس ــان، أن ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
اخلاصــة، فقــد رافــق إقــرار الالئحــة الداخليــة تشــكيل 
ــن  ــددا م ــم ع ــات، تض ــراء االنتخاب ــة إلج ــة حتضيري جلن

ــو هــالل. املناضلــني، ويترأســها األســير خالــد أب

ــي  ــي ف ــراءات تأت ــذه اإلج ــى أن ه ــة إل ــارت الهيئ وأش
ســياق ترتيــب األوضــاع الداخليــة ألســرى حركــة 
وأن  حتديــداً  واملعتقــالت،  الســجون  داخــل  »فتــح« 

الهجمــة عليهــم كبيــرة، والتحديــات صعبــة24.

مســؤولون فلســطينيون: إســرائيل تســابق 
ــدس ــي الق ــد ف ــع جدي ــرض واق ــن لف الزم

إن  )اإلثنــني(  أمــس  فلســطينيون  مســؤولون  قــال 
ــي  ــد ف ــع جدي ــرض واق ــن لف ــابق الزم ــرائيل تس إس
مدينــة القــدس لتغييــر طابعهــا اجلغرافــي والدميغرافي 
بهــدف جعــل األغلبيــة الســكانية فيهــا لصالــح 
ــة  ــول تفاوضي ــد أي حل ــذي يعق ــر ال ــتوطنني، األم املس

ــتقبل.  ــي املس ف

وقالــت وكيــل وزارة اخلارجيــة واملغتربــني فــي الســلطة 
إن خطــط االســتيطان  أمــل جــادو  الفلســطينية 
ــات  ــل احلكوم ــي ظ ــف ف ــتمر ال يتوق ــل مس مسلس

اإلســرائيلية املتعاقبــة«.

ــط  ــينخوا« أن اخلط ــاء »ش ــة أنب ــادو لوكال ــت ج وأضاف
ــي  ــكل أساس ــتهدف بش ــرائيلية تس ــراءات اإلس واإلج
اجلــزء الشــرقي فــي القــدس بهــدف فــرض واقــع جديــد 

علــى األرض ال ميكــن تغييــره فــي املســتقبل. 

ــس أن  ــرائيلية أم ــس« اإلس ــة »هآرت ــفت صحيف وكش
ــرائيلية  ــدل اإلس ــي وزارة الع ــة ف ــم العام ــرة القي دائ
تعمــل علــى دفــع خطــط وبنــاء واســعة النطــاق 
لوحــدات ســكنية فــي شــرق القــدس، وأن اخلطــط غيــر 
ــادرة  ــن مب ــن ع ــى يعل ــرة األول ــه وللم ــبوقة كون مس
لبنــاء أحيــاء ومبــان فــي خمــس مناطــق فــي القــدس 
الشــرقية ممــا ســيترتب عليهــا إخــالء عــدد كبيــر مــن 

ــم.  ــن منازله ــطينيني م الفلس
24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــس  ــرائيلية أم ــات إس ــرعت آلي ــك ش ــع ذل ــا م وتزامن
ــرقي  ــل الش ــى املدخ ــة أرض عل ــر قطع ــف وحف بتجري
ــة  ــت البلدي ــدس كان ــرق الق ــراح ش ــيخ ج ــي الش حل
اإلســرائيلية قــد صادرتهــا بحجــة »املنفعــة العامــة« 

ــطينية.  ــادر فلس ــاد مص ــا أف ــب م بحس

وقالــت وكالــة األنبــاء الفلســطينية الرســمية )وفــا(، 
ــي األرض  ــل ف ــدأت العم ــدس ب ــة الق ــم بلدي إن طواق

ــع.  ــر مرب ــو 4700 مت ــاحتها نح ــغ مس ــي تبل الت

فلســطينية  عائــالت  ألربــع  األرض  ملكيــة  وتعــود 
ــات.  ــاً للمركب ــلة وموقف ــتخدمها كمغس ــت تس كان
ويأتــي ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن إعــالن بلديــة القــدس 
ــن  ــبت ع ــرى الس ــرائيلية أخ ــع وزارات إس ــاون م بالتع
ــر  ــو مت ــي بطــول 12 كيل ــي الثان ــاح النفــق اجلنوب افتت
ــة  ــة مبدين ــة الغربي ــوب الضف ــتوطنة جن ــط مس لرب
القــدس بحســب مــا ذكــرت اإلذاعــة اإلســرائيلية 

ــة. العام

الرئاســة  ديــوان  مستشــار  قــال  جهتــه،  مــن 
الفلســطينية أحمــد رويضــي إن مــا يجــري هــو قيــام 
احلكومــة اإلســرائيلية بإزالــة لغبــار عــن مشــاريع 
ــى  ــل عل ــابقاً واآلن تعم ــرة س ــت مق ــتيطانية كان اس
تنفيذهــا بهــدف قلــب احلقائــق وتثبيــت االحتــالل علــى 

األرض.

املشــاريع  أن  »شــينخوا«  لـــ  الرويضــي  واضــاف 
األحيــاء  حتاصــر  القــدس  فــي  االســتيطانية 
الفلســطينية ومتنــع متددهــا بهــدف إغــالق البــاب 
ــأن ال تكــون القــدس الشــرقية  أمــام الفلســطينيني ب

لفلســطني. عاصمــة 

ولفــت إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه العالم 
ــية  ــة سياس ــاس ألي عملي ــني كأس ــل الدولت ــن ح ع
مســتقبلية تضــع احلكومــة اإلســرائيلية العصــي فــي 

الدواليــب فــي محاولــة للقضــاء علــى هــذا احلــل.25 

مســتوطنون برفقــة وحمايــة جنــود االحتــال 
يقتحمــون األقصــى

 64 إن  القــدس،  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  قالــت 
ــن و5  ــود و27 مجندي ــن اليه ــياح م ــتوطناً و5 س مس
ــى  ــجد األقص ــوا املس ــرطة، اقتحم ــط ش ــة ضاب برفق

املبــارك أمــس، خــالل الفتــرة الصباحيــة.

ــالة  ــد ص ــي بع ــام الثان ــاف، أن االقتح ــت األوق وأضاف
مــن  و43  مســتوطناً   48 فيــه  شــارك  الظهــر 

25  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

874

 المجلد التاسع والعشرين

ــلمني. ــر املس ــياحة لغي ــمى الس ــت مس ــرائيليني حت اإلس

والهيئــة  اإلســالمية  األوقــاف  حــذرت  ذلــك،  إلــى 
والديــار  القــدس  ومفتــي  العليــا  اإلســالمية 
التــي  التصريحــات  خطــورة  مــن  الفلســطينية، 
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــي ف ــي الصهيون ــا اللوب يصدره
ــة  ــى طبيع ــرس، عل ــي الكوجن ــاء ف ــة وأعض األميركي
الصــراع الــذي يتحــول كمــا يبــدو تدريجيــاً إلــى صــراع 

ــي. دين

الدينيــة  واملرجعيــات  والهيئــة  األوقــاف  وأكــدت 
والوطنيــة، علــى خطــورة تصريحــات عضــو الكوجنــرس 
املتطــرف الــذي دعــا إلــى نقــل األقصــى املبــارك لبنــاء 
ــكل  ــجد ب ــى أن املس ــددت عل ــوم، وش ــكل املزع الهي
ــجداً  ــه مس ــه ومصليات ــاحاته ومصاطب ــه وس مرافق
للمســلمني وحدهــم وأي مــس بــه سيشــعل املنطقــة 

ــا.  ــم إال اهلل مداه ــرب ال يعل ــي ح ــا ف برمته

ودعــت الهيئــات واملرجعيــات اإلســالمية إلــى الضــرب 
بيــد مــن حديــد علــى هــؤالء الذيــن يؤججــون الصــراع 

ويزرعــون الفتنــة.

ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ــي الع وأدان املفت
خطيب املســجد العــام للقــدس والديار الفلســطينية، 
ــد  ــيخ محم ــارك الش ــى املب ــجد األقص ــب املس خطي
حســني، تصريحــات عنصريــة صــدرت عــن عضــو 
الكوجنــرس األميركــي عــن احلــزب اجلمهــوري بــول 
ــك  ــى تفكي ــدة إل ــا األمم املتح ــا فيه ــي دع ــار الت جوس

ــه. ــن مكان ــه م ــجد، ونقل املس

ــان، أمــس، أن هــذه التصريحــات  وذكــر حســني فــي بي
العنصريــة تتقاطــع مــع تصريحاتــت أدلــى بهــا احلاخام 
ــا  ــا فيه ــي دع ــابقاً، والت ــن س ــوب هيم ــرف يعق املتط
إلــى احلاجــة ملهندســني لتفكيــك قبــة الصخــرة مــن 
ــداً  ــرة ج ــات خطي ــذه التصريح ــر أن ه ــا. واعتب مكانه
ــع  ــارض م ــة، وتتع ــطط والعنصري ــي الش ــة ف ومبالغ
الوضــع املقــر دوليــاً بخصــوص املدينــة املقدســة، 

ــى.  ــجد األقص ــا املس ودرته

وأكــد أن املســجد األقصــى هــو للمســلمني وحدهــم، 
ــس  ــرار للم ــه، وأن أي ق ــل في ــم التدخ ــق لغيره وال يح
ــه هــو مــس بعقيــدة املســلمني فــي العالــم أجمــع. ب

وطالــب العالــم احلــر بتطبيق قــرارات الشــرعية الدولية 
التــي تخــص القضيــة الفلســطينية، ورفــض املواقــف 
العنصريــة اجملاملــة للمحتــل وكســب تأييــد الغاصبــني 

حلقــوق شــعبنا واملعتديــن علــى أرضنــا ومقدســاتنا.

ــذل  ــالمية، ب ــة واإلس ــني العربي ــني األمت ــد حس وناش
ــدس،  ــى والق ــة األقص ــة حلماي ــا الفاعل ــى جهوه أقص
ــاظ  ــة، للحف ــرق املتاح ــائل والط ــكل الوس ــا ب ونصرته
علــى املدينــة ومنــع سياســة فــرض األمــر الواقــع التــي 
جتــري علــى قــدم وســاق، على قــدم وســاق، علــى األرض، 

بهــدف تغييــر مالمحهــا العربيــة واإلســالمية.26

”هيومــن رايتــس ووتــش«: انتهــاكات إســرائيلية بحــق 
الفلســطينيني فــي اللــد خــالل الهبــة الشــعبية بأيــار 

املاضــي

قالــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، إن »القــوات 
اإلســرائيلية اســتخدمت القــوة املفرطــة لتفريــق 
تظاهــرات ســلمية للفلســطينيني فــي مدينــة اللــد« 
ــي  ــعبية ف ــة الش ــالل الهب ــي الـــ48، خ ــل أراض داخ
ــع  ــا م ــاءت التحاًم ــي ج ــي، والت ــو املاض ــهر أيار/ماي ش
القــدس احملتلــة التــي شــهدت اعتــداءات مــن االحتــالل 
علــى املســجد األقصــى املبــارك واملصلــني خــالل 
شــهر رمضــان املبــارك، ومحــاوالت التهجيــر القســري 
ــب  ــى جان للفلســطينيني مــن حــي الشــيخ جــرّاح، إل

ــزة. ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان اإلس الع

ــهيد  ــد الش ــي الل ــعبية ف ــة الش ــالل الهب ــى خ وارتق
موســى حســونة برصــاص املســتوطنني، وأصيــب عــدد 
ــن  آخــر جــراء قمــع الشــرطة اإلســرائيلية للمتظاهري
الســلميني، فــي حــني اعتقل أكثــر من 200 فلســطيني 
مــن املدينــة بعــد مداهمــة عشــرات البيــوت العربيــة 

واالعتــداء علــى ســكانها.

وأشــارت »هيومــن رايتــس ووتــش« فــي تقريــر أصدرتــه، 
ــدت  ــرائيلية ب ــرطة اإلس ــى أن الش ــاء، إل ــوم الثالث الي
ــاه  ــاٍو جت ــر متس ــكل غي ــور وبش ــرف بفت ــا تتص وكأنه
ضــد  املتطرفــون  اليهــود  يرتكبــه  الــذي  العنــف 

ــي الـــ48. ــي أراض ــطينيني ف ــني الفلس املواطن

العلنيــة  التصريحــات  أن  »بــدا  التقريــر:  وأضــاف 
ــل  ــّجع ردود الفع ــرائيليني تش ــؤولني اإلس ــار املس لكب
ــاء رد  ــاء. وج ــلطات والقض ــل الس ــن قب ــة م التمييزي
الشــرطة فــي اللــد وســط متييــز ممنهــج متارســه 
احلكومــة اإلســرائيلية ضــد املواطنــني الفلســطينيني 
ــم”. ــب حياته ــن جوان ــر م ــي كثي ــق الـــ48 ف ــي مناط ف

ــطني  ــي فلس ــش« ف ــس ووت ــن رايت ــر »هيوم ــال مدي وق
وإســرائيل عمــر شــاكر، »ردت الســلطات اإلســرائيلية 
ــق  ــالل تفري ــن خ ــد م ــي الل ــار ف ــداث مايو/أي ــى أح عل
بالقــوة،  ســلمًيا  املتظاهريــن  الفلســطينيني 

26  جريدة القدس
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ولــم تتصــرف  التحريضــي،  واســتخدمت اخلطــاب 
مبســاواة عندمــا هاجــم القوميــون اليهــود املتطرفــون 
الفلســطينيني. هــذا الــرد، الــذي يبــدو أنــه متييــزي، يبرز 
احلقيقــة أن جهــاز الدولــة اإلســرائيلي مينــح امتيــازات 
ــطينيني،  ــاب الفلس ــى حس ــرائيليني عل ــود اإلس لليه

ــي”. ــم القانون ــا كان وضعه ــوا ومهم ــا كان أينم

وأضــاف: علــى »جلنــة التحقيــق بشــأن إســرائيل 
أنشــأها  التــي  احملتلــة«  الفلســطينية  واألراضــي 
ــع لــألمم املتحــدة« فــي  »مجلــس حقــوق اإلنســان التاب
ــدو  ــي تب ــق فــي هــذه املمارســات الت ــار التحقي مايو/أي
متييزيــة، ومــا إذا كانــت التعليقــات التحريضيــة التــي 
أدلــى بهــا كبــار املســؤولني اإلســرائيليني حرّضــت علــى 

ــف. العن

ــش«  ــس ووت ــن رايت ــا »هيوم ــالت أجرته ــتنادًا ملقاب واس
ــل عــدة مقاطــع  ــد، وحتلي ــة الل مــع ســكان مــن مدين
ــات  ــى منص ــرت عل ــة ونش ــالل الهب ــّورت خ ــو ص فيدي
التواصــل االجتماعــي، فــإن األدلــة تشــير إلــى أن 
»الســلطات اإلســرائيلية اســتجابت لألحــداث بطريقــة 
ــر. ــي التقري ــاء ف ــا ج ــا مل ــدو«، وفًق ــا يب ــى م ــة عل متييزي

اإلســرائيلية  »الســلطات  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
فرّقــت بالقــوة العديــد مــن التظاهــرات التــي نظمهــا 
الفلســطينيون داخــل أراضــي الـــ48 والضفــة الغربيــة 

ــرة”. ــك الفت ــالل تل خ

ــدًءا  ــداث، ب ــا لألح ــاًل زمنًي ــر تسلس ــتعرض التقري ويس
مــن 10 أيار/مايــو املاضــي، والــذي شــهد قمــع الشــرطة 
اإلســرائيلية لتظاهــرة ســلمية أمــام املســجد العمــري 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــت الغ ــث أطلق ــد، حي ــي الل ف

ــن. ــاه املتظاهري ــة جت ــل الصوتي والقناب

ــي  ــاالت، الت ــض احل ــي بع ــه »ف ــى أن ــر إل ــار التقري وأش
ــوات  ــت الق ــش«، اكتف ــس ووت ــن رايت ــا »هيوم وثقته
ــل  ــم تتدخ ــرج أو ل ــد بالتف ــي الل ــرة ف ــة املنتش األمني
فــي الوقــت املناســب حلمايــة الســكان الفلســطينيني 
ــني  ــود املتطرف ــني اليه ــف القومي ــن عن ــد م ــي الل ف

ــا. ــت أنظاره ــوات أو حت ــذه الق ــرب ه ــن ق املتواجدي

وأضــاف التقريــر أن »شــهود عيان قالــوا إنــه كان بينهم 
أعضــاء فــي جماعــات يهوديــة قوميــة متطرفــة جــاؤوا 
مــن خــارج اللــد. فــي إحــدى احلــاالت، أفــادت صحيفــة 
ــة وفــرت أماكــن إقامــة  هآرتــس اإلســرائيلية أن البلدي

ألعضــاء هــذه اجملموعــات”.

ــداث  ــاب األح ــي أعق ــه ف ــى أن ــر إل ــار التقري ــا أش كم

التــي شــهدها شــهر أيار/مايــو، وعلــى مــدار أســبوعني 
ــا، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية 2,142 شــخصا  تقريًب
مــن مناطــق الـــ48 والقــدس الشــرقية، %90 منهــم من 

ــطينيني. الفلس

وقالــت »هيومــن رايتــس ووتــش« إن الفلســطينيني فــي 
ــد  ــا فــي العدي ــزا ممنهًج مناطــق الـــ48 يواجهــون متيي
ــي،  ــع القانون ــا الوض ــرى، منه ــاة األخ ــب احلي ــن جوان م
وسياســات األراضــي، واحلصــول علــى املــوارد واخلدمــات، 
حيــث يعكــس هــذا التمييــز السياســة العامــة 
ــود  ــل اليه ــة بتفضي ــرائيلية القاضي ــة اإلس للحكوم

ــطينيني. ــاب الفلس ــى حس ــرائيليني عل اإلس

ــش«  ــس ووت ــن رايت ــت »هيوم ــر، توصل ــب التقري وبحس
جرميتــني  ترتكــب  اإلســرائيلية  الســلطات  أن  إلــى 
ــري  ــل العنص ــي الفص ــني ف ــانية متمثلت ــد اإلنس ض
واالضطهــاد، بنــاء علــى سياســة احلكومة اإلســرائيلية، 
ــى  ــود عل ــرائيليني اليه ــة اإلس ــى هيمن ــاظ عل للحف
الفلســطينيني أينمــا كانــوا، وانتهــاكات جســيمة 
ــي  ــي األراض ــون ف ــن يعيش ــطينيني الذي ــد الفلس ض
الفصــل  جرميــة  وتُرتكــب  احملتلــة.  الفلســطينية 

ــر. ــذه العناص ــع ه ــا جتتم ــري عندم العنص

وأكــد أن »القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان يلــزم 
الســلطات اإلســرائيلية بتوفيــر املســاواة للجميــع أمام 
القانــون، دون متييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو األصــل 
القومــي أو اإلثنــي. ويقــع علــى عاتــق الســلطات واجــب 
حمايــة حــق كل فــرد فــي احليــاة، دون متييــز، األمــر الــذي 
يتطلــب اتخــاذ إجــراءات معقولــة ملنــع الهجمــات التي 
تهــدد احليــاة، والتحقيــق مــع املرتكبــني ومقاضاتهــم. 
ــوات  ــان ق ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــِزم القان ــا يُل كم
ــض  ــلمي، بغ ــع الس ــي التجم ــق ف ــة احل ــن بحماي األم
النظــر عــن اآلراء السياســية للمتظاهريــن أو هويتهــم، 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــة. ف ــوة املفرط ــتخدام الق دون اس
علــى القــوى األمنيــة الــرد علــى أعمــال العنــف 
بطريقــة متناســبة تقلــل مــن اســتخدام القــوة 

ــز”. ــكات دون متيي ــخاص واملمتل ــي األش وحتم

تقريرهــا،  فــي  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  ودعــت 
الســلطات اإلســرائيلية إلــى التحقيــق فــي الطريقــة 
ــو  ــي أيار/ماي ــرة ف ــة األخي ــى الهب ــا عل ــي ردت به الت
املاضــي فــي اللــد وكافــة مناطــق الـــ48، مؤكــدةً فــي 
الوقــت نفســه أن علــى املفوضــني فــي جلنــة التحقيــق 
التابعــة لــألمم املتحــدة التــي شــكّلها مجلــس حقــوق 
ــي  ــت ف ــي ارتكب ــاكات الت ــي االنته ــر ف ــان للنظ اإلنس
ــة  ــات احلكوم ــي تصرف ــق ف ــي، التحقي ــو املاض أيار/ماي
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ــد وتعاملهــا مــع الفلســطينيني  اإلســرائيلية فــي الل
فــي جميــع مناطــق الـــ48 واألراضــي احملتلــة.

ــطني  ــي فلس ــش« ف ــس ووت ــن رايت ــر »هيوم ــال مدي وق
وإســرائيل: يبــدو أن الشــرطة والســلطات اإلســرائيلية 
فــي اللــد تعامــل املواطنــني بشــكل مختلــف بحســب 
مــا إذا كانــوا يهــودا أو فلســطينيني. علــى جلنــة 
ــبوقة  ــر املس ــة غي ــام الفرص ــة اغتن ــق األممي التحقي
التــي  االنتهــاكات  مــن  وغيــره  التمييــز  ملعاجلــة 
يواجههــا الفلســطينيون داخــل أراضــي الـــ48 فقــط 

ــم.27 ــبب هويته بس

مقــر  أمــام  لأســرى  وإســناد  دعــم  وقفــة 
البيــرة فــي  األحمــر  الصليــب 

األســرى،  وذوو  والبيــرة  اهلل  رام  فعاليــات   شــاركت 
ــرى  ــناد لألس ــم وإس ــة دع ــي وقف ــاء، ف ــوم الثالث الي
ــرى  ــات األس ــا مؤسس ــالل، نظمته ــجون االحت ــي س ف
ــة  ــر اللجن ــام مق ــالمية، أم ــة واإلس ــوى الوطني والق

ــرة. ــة البي ــي مدين ــر، ف ــب األحم ــة للصلي الدولي

ســجون  إدارة  االعتصــام،  فــي  املشــاركون  وحّمــل 
ــو  ــام أب ــير هش ــاة األس ــن حي ــؤولية ع ــالل املس االحت
هــواش، الــذي يخــوض منــذ 120 يومــا إضرابــا مفتوحــا 

ــال اإلداري. ــد االعتق ــام ض ــن الطع ع

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة، صــور األســرى والفتــات 
ــب  ــى وقــف سياســة االعتقــال اإلداري، وتطال تدعــو إل
بالضغــط علــى ســلطات االحتــالل لإلفــراج عــن 
كافــة األســرى، خاصــة كبــار الســن واملرضــى ومحــرري 

ــاليط”. ــة ش »صفق

ــادي األســير قــدورة فــارس، إن ســلطات  وقــال رئيــس ن
ــع  ــل م ــي التعام ــيا ف ــلوكا وحش ــارس س ــالل مت االحت
ــه  ــراج عن ــض اإلف ــواش، وترف ــو ه ــام أب ــير هش األس
أو وضــع حــد العتقالــه اإلداري رغــم تــردي حالتــه 

ــديد. ــر الش ــة اخلط ــي مرحل ــه ف ــة ودخول الصحي

وأضــاف فــارس، أن مماطلــة االحتــالل فــي ملــف األســير 
أبــو هواش يشــكل انعكاســا لتدني مســتوى املســاندة 
والتضامــن الشــعبي فــي الشــارع الفلســطيني، األمــر 
الــذي يجــب أن يكــون محــل نقــاش لــدى كافــة 

ــل. الفصائ

وأكــد أن معــارك اإلضــراب عــن الطعــام يجــب أال 
ــرة  ــة، ومقتص ــوار الزنزان ــل أس ــورة داخ ــى محص تبق
علــى األســرى وحدهــم، إذ أن املضربــني يواجهــون قانــون 

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االعتقــال اإلداري اجلائــر الــذي ال يطالهــم وحدهــم وإمنــا 
ــطيني. ــعبنا الفلس ــاء ش ــة أبن ــدد كاف يه

ــب  ــت وتطال ــة بيرزي ــام جامع ــن اقتح ــة« تدي ”اخلارجي
ــة ــات التعليمي ــة للمؤسس ــر احلماي بتوفي

ــي  ــام الهمج ــني االقتح ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  أدان
ــرم  ــوم حل ــاح الي ــالل صب ــوات االحت ــه ق ــت ب ــذي قام ال
جامعــة بيرزيــت، واالعتــداء علــى حــرس اجلامعــة، 

ــكات. ــات، واملمتل ــب احملتوي وتخري

ــاء،  ــوم الثالث ــا، الي ــان له ــي بي ــة، ف ــرت اخلارجي واعتب
االقتحــام امتــدادا لهجمــة االحتــالل التــي تســتهدف 
فيهــا  مبــا  الفلســطينية  التعليميــة  املؤسســات 
ــة  ــي الضف ــدارس ف ــي وامل ــم العال ــات التعلي مؤسس
الغربيــة احملتلــة عامــة، وفــي القــدس احملتلــة والبلــدة 
القدميــة فــي اخلليــل خاصــة، وانتهــاكا صارخــا لألعراف 
ــات. ــذه االقتحام ــل ه ــرم مث ــي جتّ ــة، الت ــني الدولي والقوان

ــدوان  ــن ع ــزأ م ــزء ال يتج ــداء ج ــذا االعت ــدت أن ه وأك
االحتــالل وحربــه املتواصلــة ضد شــعبنا الفلســطيني، 
ــه، ومؤسســاته. ــه، وأرضــه، ومقدســاته، وممتلكات وحقوق

وطالبــت اجملتمــع الدولــي واملؤسســات األمميــة اخملتصــة، 
ــام،  ــذا االقتح ــة ه ــكو« إدان ــا »اليونس ــي مقدمته وف
ورفــع صوتهــا عاليــا فــي وجــه مــا تتعــرض لــه 
ــداءات  ــن اعت ــطينية م ــة الفلس ــات التعليمي املؤسس
وتضييــق، واتخــاذ مــا يلــزم مــن االجــراءات التــي 
ــعبنا  ــة لش ــر احلماي ــي لتوفي ــون الدول ــا القان يفرضه

التعليميــة. واملؤسســات 

ــة  ــح ثالث ــى لصال ــراءة األول ــوت بالق ــت« تص ”الكنيس
ــوق  ــس حق ــرى ومت ــتهدف األس ــة تس ــني عنصري قوان

الفلســطينيني

 صوتــت الكنيســت اإلســرائيلية، اليــوم الثالثــاء، علــى 
متريــر ثالثــة قوانــني عنصريــة تســتهدف األســرى، ومتس 
حقــوق الفلســطينيني، وتوســع مــن صالحيــات جيــش 

وشــرطة االحتــالل.

ومت التصويــت بالقــراءة األولــى علــى قانــون يتيــح 
ــا تســمى مبصلحــة الســجون بقــوات  ــوات م ــز ق تعزي
مــن جيــش االحتــالل، وذلــك بهــدف قمــع األســرى فــي 

ــم. ــاق عليه ــق اخلن ــجون، وتضيي الس

كمــا جــرى التصويــت علــى تشــريع آخــر يتيــح جليــش 
االحتــالل ارســال قــوات تعزيزيــة خاصــة لشــرطة 
االحتــالل، وذلــك حتــت إطــار مــا أســماه القانــون 
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ــة”. ــداف قومي ــة أه »خدم

امــا القانــون الثالــث، فيســتهدف اجملتمع الفلســطيني 
داخــل أراضــي عــام 1948، حيــث يتيــح اقتحــام جيــش 
ــول  ــها، دون احلص ــازل وتفتيش ــالل للمن ــرطة االحت وش
علــى أمــر مــن احملكمــة، حتــت ذريعــة جلــم ومكافحــة 

اجلرميــة والعنــف داخــل أراضــي 48.

ــجبت  ــا ش ــتركة بيان ــة املش ــدرت القائم ــا، أص بدوره
فيــه هــذه القوانــني، وأكــدت أنهــا متــس احلقــوق 

للفلســطينيني. األساســية 

يجــرّم  قانــون  إللغــاء  تدعــو  أميركيــة  صحيفــة 
ــرائيل ــع اس ــي تقاط ــركات الت ــراد والش ــات واألف املنظم

اليوميــة  تاميــز«  »أركنســاس  صحيفــة   رفعــت 
أقــره  قانــون  إللغــاء  دعــوى قضائيــة،  األميركيــة، 
ــراد  ــات واالف ــة املنظم ــرمي ومعاقب ــة بتج ــان الوالي برمل
والشــركات التــي تقاطــع اســرائيل او تفــرض عقوبــات 

عليهــا او تســحب اســتثمارات منهــا.

وقالــت الصحيفــة وهــي كبــرى الصحــف احملليــة فــي 
واليــة أركنســاس، إنهــا تتعــرض لضغــوط إلعــالن 

ــرائيل. ــا إلس والئه

ــات  ــت«، أن هيئ ــة »آالن ليفري ــس الصحيف ــر مؤس وذك
ــه  ــن صحيفت ــت م ــة طالب ــبه حكومي ــة وش حكومي
ــة  ــي مقاطع ــا ف ــدم انخراطه ــاً بع ــهد خطي أن تش
ــا  ــد عقوده ــي جتدي ــركات ف ــتمر الش ــرائيل، لتس اس

اإلعالنيــة.

وتابــع: »ال نتخــذ مواقــف سياســية مقابــل اإلعــالن، إذا 
وقعنــا علــى التعهــد، أعتقــد أننــا ســنقوم بالتخلــي 
ــط  ــددا بالضغ ــر«، من ــة الضمي ــي حري ــا ف ــن حقن ع
للتعهــد بدعــم إســرائيل باعتبــاره غيــر دســتوري فــي 

األســاس.

ــني املناهضــة للمقاطعــة،  وحــذر مــن أن »هــذه القوان
التــي تســمح للحكومــة باســتخدام األمــوال ملعاقبــة 
املعارضــني، ستشــجع علــى إنشــاء املزيــد مــن القوانني 
القمعيــة التــي تخاطــر بخنــق حريــة التعبير لســنوات 

قادمــة”.

الهدمــي: االحتــالل يعمــل علــى إخــالء املواطنــني مــن 
منازلهــم لتنفيــذ مشــاريع اســتيطانية

حــذر وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي، مــن إقــدام 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي علــى إخــالء املواطنــني 

مــن منازلهــم فــي القــدس احملتلــة، لتنفيــذ مشــاريع 
ــتيطانية. اس

ــى أن  ــاء، إل ــوم الثالث ــان، الي ــي بي ــي ف ــار الهدم وأش
ــدة فــي بيــت  ــث عــن مشــاريع اســتيطانية جدي احلدي
ــر  ــور باه ــود وص ــاب العام ــراح وب ــيخ ج ــا والش حنين
وبيــت صفافــا يتزامــن مــع تصاعــد شــبح الهــدم فــي 
ــة. ــة احملتل ــاء باملدين ــن األحي ــا م ــلوان وغيره ــور وس الط

ولفــت الــى إقــدام ســلطات االحتــالل على جتريــف أرض 
مبســاحة 4700 متــر مربــع فــي حــي الشــيخ جــراح بات 
يضاعــف مــن اخملاطــر التــي تتهــدد عشــرات العائــالت 
املقدســية املهــددة باإلخــالء مــن منازلهــا التــي تقيــم 

فيهــا منــذ عقــود.

ــع  ــن م ــتيطانية تتزام ــاريع االس ــذه املش ــر أن ه وذك
تزايــد اعتــداءات املســتوطنني علــى الســكان كمــا بــات 

ــا فــي حــي الشــيخ جــراح. يحــدث يومي

ــد  ــوم واح ــر ي ــكاد ال مي ــدس: »ي ــؤون الق ــر ش ــال وزي وق
دون اإلعــالن عــن اســتهداف جديــد للمقدســيني، تــارة 
بقــرارات هــدم وإخــالء املنــازل أو اإلعــالن عــن مخططات 
ــيع  ــن توس ــالن ع ــتيطان، أو باإلع ــدف االس ــالء به إخ
ــدة”. ــتوطنات جدي ــة مس ــة أو إقام ــتوطنات قائم مس

ــه »فــي الوقــت الــذي تصعــد  وأشــار الهدمــي الــى أن
ــرارات الهــدم واالخــالء  ــه ســلطات االحتــالل مــن ق في
املدينــة مــن ســكانها  إخــالء  بهــدف  واالســتيالء 
األصليــني، فإنهــا تصعــد مــن قــرارات االســتيطان 

ــتوطنني”. ــالل للمس ــة إح ــذ عملي ــدف تنفي به

وحــذر مــن التناغــم الواضــح مــا بــني املؤسســة 
االحتالليــة واملســتوطنني واحملاكــم اإلســرائيلية، وقــال: 
»احملاكــم اإلســرائيلية تعطــي الضــوء األخضــر للهــدم 
ــى  ــة عل ــة االحتاللي ــادق املؤسس ــا تص ــالء فيم واالخ
مشــاريع االســتيطان وتنفــذ عمليــات االخــالء والهــدم 

ــتوطنني”. ــح املس ــي صال ــك ف ــب كل ذل ــا يص فيم

ــط  ــرض احلائ ــرب ع ــرائيلية تض ــة اإلس ــع: »احلكوم وتاب
بقــرارات األمم املتحــدة واملواقــف الدوليــة الرافضــة 

ــازل”. ــالء املن ــدم وإخ ــتيطان وه لالس

وشــدد علــى أن مــا يجــري فــي مدينــة القــدس احملتلــة 
ــذي  ــي ال ــة اجملتمــع الدول ــة امتحــان ملصداقي هــو مبثاب
عليــه التحــرك فــورا لتحويــل أقوالــه الــى أفعــال بوقف 

االنتهــاكات اإلســرائيلية اليوميــة ضــد املقدســيني.
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األربعاء 2021/12/15

مســاعدة وزيــر اخلارجيــة األميركيــة لـ«األيــام«: 
موضــوع االســتيطان يثــأر فــي كل مــرة نلتقــي 

فيهــا اإلســرائيلين

قالــت فيكتوريــا نوالنــد، مســاعدة وزيــر اخلارجيــة 
ــاص  ــث خ ــي حدي ــية، ف ــؤون السياس ــة للش األميركي
ــار فــي كل مــرة  ــام«، إن موضــوع االســتيطان يث لـ«األي

ــرائيليون. ــون واإلس ــا األميركي ــي فيه يلتق

وقالــت نوالنــد، التــي اختتمــت، أمــس، زيــارة الــى 
فلســطني وإســرائيل، »إن موقفنــا مــن االســتيطان لــم 
يتغيــر، نحــن نعــارض االســتيطان ونعــارض أي خطــوات 
ــث عــن هــذه األمــور”. ــر وســنواصل احلدي تتســبب بالتوت

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــاء للغاي ــا أقوي ــد كن ــت، »لق وأضاف
مبوقفنــا مــن هــذا األمــر وهــو يأتــي فــي كل مــرة يلتقي 

ــرائيليون”. ــون واإلس ــا األميركي فيه

وأكــدت علــى أن موضــوع عنــف املســتوطنني »موضــوع 
مهــم جــدا« متــت إثارتــه مــع اجلانــب اإلســرائيلي.

وجــددت فــي احلديــث الــذي خصــت بــه »األيــام« التأكيد 
علــى التــزام الواليــات املتحــدة األميركيــة بإعــادة فتــح 

القنصليــة األميركيــة العامــة فــي القدس.

وقالــت، »نحــن ملتزمــون بإعــادة فتــح القنصليــة 
ونعمــل علــى كافــة التفاصيــل« وأضافــت، »هــذه 
ــن  ــن أتكه ــذا ل ــراءات ول ــض اإلج ــب بع ــور تتطل األم

بالتوقيــت، ولكننــا نظــل ملتزمــني”.

ــب  ــح مكت ــادة فت ــى أن إع ــارت ال ــد أش ــل، فق باملقاب
متثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي واشــنطن 

ــة”. ــدة للغاي ــة معق ــي »قضي ه

ــد،  ــت نوالن ــطينية قال ــة الفلس ــة املالي ــأن األزم وبش
ــم  ــى دع ــدول عل ــف ال ــجع مختل ــع نش ــن بالطب »نح

ــطينية”. ــلطة الفلس الس

 وفيما يلي نص احلديث: 
قريبــا  ســيعاد  بأنــه  الكثيــر  قيــل  ”األيــام«: 
بالقــدس،  األميركيــة  القنصليــة  افتتــاح 
فــي  اتخاذهــا  مت  التــي  اخلطــوات  هــي  مــا 

 وزارة اخلارجية إلعادة افتتاح القنصلية؟ 
نوالنــد: كمــا قــال وزيــر اخلارجيــة بلينكــن حينمــا كان 
هنــا فــي أيــار، نحــن ملتزمــون بإعــادة فتــح القنصليــة 

ونعمــل علــى كافــة التفاصيــل.

مــا  شــيئا  نتوقــع  ان  ميكــن  هــل  ”األيــام«: 
 في بداية العام املقبل او منتصفه..؟ 

ــض  ــب بع ــور تتطل ــذه األم ــم أن ه ــت تعل ــد: أن نوالن
اإلجــراءات ولــذا لــن أتكهــن بالتوقيــت، ولكننــا نظــل 

ــني. ملتزم

”األيــام«: إحــدى اإلمكانيــات التــي يتحــدث عنهــا 
العــام  القنصــل  تعيــني  إمكانيــة  هــي  البعــض 
ــل مت  ــة؟ ه ــح القنصلي ــادة فت ــل إع ــدس قب ــي الق ف

 بحث هذه اإلمكانية في وزارة اخلارجية؟ 
نوالنــد: لســت متأكــدة مــن أنــه مــن املنطقــي فصــل 

القضايــا ولكننــا نعمــل مــن خــالل كل ذلــك.28

القــوة  اســتخدمت  اإلســرائيلية  القــوات 
الســلمية  التظاهــرات  لتفريــق  املفرطــة 

اللــد لفلســطيني 

ــوات  ــش«، إن ق ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم قال
املفرطــة  القــوة  اســتخدمت  اإلســرائيلية  األمــن 
ــق تظاهــرات ســلمية للفلســطينيني فــي اللــد  لتفري

 خالل اضطرابات في املدينة في أيار 2021. 
ــي  ــام«، »ف ــل »األي ــث وص ــر حدي ــي تقري ــت ف وأضاف
بعــض األحيــان بــدت الشــرطة وكأنهــا تتصــرف 
بفتــور وبشــكل غيــر متســاٍو جتــاه العنــف الــذي 
ضــد  املتطرفــون  اليهــود  القوميــون  يرتكبــه 

 املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل”. 
لكبــار  العلنيــة  التصريحــات  أن  »بــدا  وتابعــت، 
املســؤولني اإلســرائيليني تشــجع ردود الفعــل التمييزية 
مــن قبــل الســلطات والقضــاء. جــاء رد الشــرطة 
فــي اللــد وســط متييــز ممنهــج متارســه احلكومــة 
فــي  الفلســطينيني  املواطنــني  ضــد  اإلســرائيلية 

 إسرائيل في كثير من جوانب حياتهم”. 
وقــال عمــر شــاكر، مديــر قســم إســرائيل وفلســطني 
الســلطات  »ردت  ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  فــي 
ــالل  ــن خ ــد م ــي الل ــار ف ــداث أي ــى أح ــرائيلية عل اإلس
ــوة،  ــلميا بالق ــن س ــطينيني املتظاهري ــق الفلس تفري
ولــم تتصــرف  التحريضــي،  واســتخدمت اخلطــاب 
مبســاواة عندمــا هاجــم القوميــون اليهــود املتطرفــون 
الفلســطينيني. هــذا الــرد، الــذي يبــدو أنــه متييــزي، يبرز 
احلقيقــة أن جهــاز الدولــة اإلســرائيلي مينــح امتيــازات 
ــطينيني،  ــاب الفلس ــى حس ــرائيليني عل ــود اإلس لليه

ــي«.29 ــم القانون ــا كان وضعه ــوا ومهم ــا كان أينم

28  جريدة األيام

29  جريدة األيام
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مســؤولون فلســطينيون يرفضــون مشــروع قانــون 
إســرائيلي يتعلــق باألســرى

)الثالثــاء(  أمــس  فلســطينيون  مســؤولون  رفــض 
ــراءة  ــرائيلي بالق ــان( اإلس ــت )البرمل ــة الكنيس مصادق
باألســرى  يتعلــق  قانــون  مشــروع  علــى  األولــى 

إســرائيل. لــدى  الفلســطينيني 

ويتيــح مشــروع القانــون الــذي صــوت عليه الكنيســت 
فــي وقــت ســابق أمــس بالقــراءة األولــى تعزيــز قــوات 
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــة للش ــجون التابع ــة الس مصلح
بقــوات مــن اجليــش اإلســرائيلي بهــدف تضييــق اخلنــاق 
ــا  ــب م ــني، بحس ــطينيني األمني ــرى الفلس ــى األس عل

ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية.

ــي  ــن ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــر رئي واعتب
ــو بكــر فــي  ــر الفلســطينية قــدري أب منظمــة التحري
تصريــح لوكالــة أنبــاء )شــينخوا( أن مشــروع القانــون 
واألعــراف  للقوانيــني  واضحــاً  »انتهــاكاً  يشــكل 

ــة«.  الدولي

ذكــر أبــو بكــر أن الكنيســت أقــر ســابقاً عــدة قوانــني 
تتعلــق باألســرى منهــا قانــون اقتطــاع مبالغــة ماليــة 
ــا  ــادل م ــا يع ــطينية مب ــب الفلس ــدات الضرائ ــن عائ م
ــب لعائالتهــم. تدفعــه الســلطة الفلســطينية كروات

ــع أن االســتهداف ليــس لألســرى داخــل الســجون  وتاب
ــارج  ــب خ ــون روات ــن 7 آالف يتلق ــر م ــاك أكث ــا هن وإمن
الســجون مالحقــون مــن قبــل جهــات إســرائيلية عبــر 
البحــث علــى ملفــات قدميــة تديــن بعضهــم وتغرمهم 

أمــواالً كبيــرة.

وأشــار أبــو بكــر إلــى أن مشــروع القانــون اجلديــد يأتــي 
فــي ظــل تصعيــد إدارة الســجون ضــد األســرى خاصــة 
ــي  ــاً اجملتمــع الدول األطفــال والنســاء واملرضــى، مطالب
بالتحــرك للجــم السياســات اإلســرائيلية ووقــف 

ــطيني. ــان الفلس ــوق اإلنس ــاكات حلق االنته

األســير  نــادي  رئيــس  فــارس  قــدورة  أدان  بــدوره، 
غيــر حكوميــة( مشــروع  )منظمــة  الفلســطيني 
ــش  ــي اجلي ــة خريج ــى خدم ــص عل ــذي ين ــون ال القان
فــي األقســام التــي يعتقــل فيهــا أســرى فلســطينيون 
أمنيــون وليــس لتعزيــز إدارة الســجون بشــكل عــام.

وقــال فــارس لـــ »شــينخوا« إن اســتقدام قــوات للجيش 
اإلســرائيلي إلــى أقســام األســرى األمنيــني هدفــه 
ــات  ــن تداعي ــذراً م ــراء إداري«، مح ــس إج ــي ولي »قمع

ــالث. ــراءات الث ــون بالق ــرار القان ــال مت إق ــوة ح اخلط

ــن 4 آالف  ــر م ــجونها أكث ــي س ــرائيل ف ــل إس وتعتق
فلســطيني فــي 23 ســجناً، بينهــم عشــرات أمضــوا 
أكثــر مــن 20 عامــاً و41 أســيرة و225 طفــالً و520 
إحصائيــات فلســطينية  إداريــاً، بحســب  معتقــال 

ــمية. رس

وفــي الســياق ذاتــه، اعتبــر أمــني ســر اجمللــس الوطنــي 
الفلســطيني محمــد صبيــح أن الكنيســت أكبــر 
»بــؤرة موجــودة فــي إســرائيل إلصــدار تشــريعات 
ــي«. ــون الدول ــع القان ــق م ــة ال تتواف ــني عنصري وقوان

وقــال صبيــح »شــينخوا« إن مســؤولية البرملانــات 
الدوليــة مواجهــة الكنيســت فــي هــذه القــرارات 
ــوالً  ــة وص ــراءات عملي ــه بإج ــط علي ــالل الضغ ــن خ م

ــه. ــا ب ــحب اعترافاته لس

ــذي  وذكــر صبيــح أن اجمللــس الوطنــي الفلســطيني ال
يعتبــر برملــان دولــة فلســطني يخاطــب برملانــات العالم 
الطالعهــم علــى مــا يقــوم بــه الكنيســت ومطالبتهم 
بتحمــل مســؤولياتهم جتــاه القوانــني التــي يشــرعها.30 

ــادق و08  ــة فن ــروع إلقام ــى مش ــة عل املصادق
وحــدة اســتيطانية ومحــال جتاريــة جنــوب 

ــدس  الق

صادقــت بلديــة االحتــالل، مــن خــالل جلنــة التخطيــط 
والبنــاء احملليــة، علــى مخطــط جديــد لبنــاء أكثــر مــن 
ــارة  ــة للتج ــص منطق ــتيطانية وتخصي ــدة اس 80 وح
ــث  ــوب القــدس، حي ــل جن ــى شــارع اخللي ــادق عل والفن
تبلــغ مســاحته حوالــي 1.7 دومن عبــارة عــن قطعــة أرض 
مرتفعــة وخاليــة مــن البنــاء، ويشــمل اخملطــط تشــييد 
ــتيطانية،  ــدة اس ــم 80 وح ــاً يض ــن 18 طابق ــى م مبن
منهــا 47 وحــدة لإليجــار طويــل األمــد ملــدة 15 عامــاً، 
و17 غرفــة فندقيــة، مــع واجهــة جتاريــة باجتــاه طريــق 
اخلليــل، وحوالــي 750 متــراً مربعــاً مــن املكاتــب، و200 
ــات  ــة خلدم ــة املبني ــاحات العام ــن املس ــع م ــر مرب مت
للمهاجريــن،  داخليتــان  »شــقتان  مثــل  الرعايــة، 
وشــقق للمعاقــني، ومركــز ملمارســة احلقــوق واخلدمــات 

ــني.« ــادية للمواطن اإلرش

»اخلطــة مقدمــة  فــإن  االحتــالل  بلديــة  وحســب 
ــى طــول خطــوط  ــر عل ــاء والتطوي وفــق سياســة البن
الســكك احلديديــة اخلفيفــة، ولالســتخدامات اخملتلطــة 
ــب«. ــادق واملكات ــة والفن ــكنية والتجاري ــي الس للمبان

وأكــدت البلديــة أن »اللجنــة ناقشــت االعتراضــات على 

30  جريدة القدس
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اخملطــط وقــررت أن اخلطــة املقدمــة تتوافق مع سياســة 
االكتظــاظ علــى محــاور الســكك احلديديــة اخلفيفــة، 

وأوصــت جلنــة املنطقــة بتنفيــذ اخلطــة«. 

ــني  ــى املتطرف ــوب عل ــة احملس ــس البلدي ــف رئي وكش
ــد  ــط جدي ــداع مخط ــن إي ــاب ع ــون، النق ــيه لي موش
للتجديــد احلضــري وقــال: »قــررت بلديــة القــدس، مــن 
خــالل جلنــة التخطيــط والبنــاء احملليــة، أن توصــي جلنــة 
ــي  ــدة ف ــالء« جدي ــاء إخ ــة »بن ــداع خط ــة بإي املنطق
ــق  ــن طري ــر م ــة، بالق ــوب املدين ــو جن ــتوطنة جيل مس

ــة«. ــة اخلفيف ــكك احلديدي ــي للس ــل اجلماع النق

ــو 10  ــي نح ــة تغط ــالل، إن »اخلط ــة االحت ــت بلدي وقال
دومنــات، منهــا ثــالث مبــان مقترحــة للهــدم«، مضيفــة 
أن اخملطــط يوفــر جتديــداً حضريــاً فــي املنطقــة، حيــث 
ســيتم بنــاء 413 وحــدة ســكنية، ومبنــى واحــداً مــن 
ــني،  ــني إضافي ــت، ومبني ــارع األخ ــل ش ــاً مقاب 30 طابق
ــى 9  ــل إل ــر يص ــاً واآلخ ــن 30 طابق ــون م ــا مك أحدهم

ــق. طواب

وقالــت البلديــة فــي املشــروع املــودع، إنــه ينــص علــى 
القائمــة لتخصيــص  املســاحة  توســيع مخطــط 
املبانــي واملؤسســات العامــة، مــع إضافــة ريــاض 
أطفــال، ومراكــز رعايــة نهاريــة، ومعابــد يهوديــة، 
ومركــز مجتمعــي، ومركــز للمســنني، وآخــر للشــباب، 

كاســتجابة ضروريــة الحتياجــات اجلمهــور«.

وأوضحــت جلنــة التنظيــم والبنــاء أنهــا بصــدد دراســة 
ألــون«،  »رامــوت  مســتوطنة  لتوســيع  مخطــط 
املعروفــة اختصــاراً باســم »رامــوت«، وهــي أكبــر حــي 
اســتيطاني فــي اســرائيل، ويبلــغ عــدد ســكانها 
حوالــي 55000 نســمة، وميكــن اعتبارهــا حتــى مدينــة 

ــم. ــطة احلج متوس

ــة اإلســرائيلية للتخطيــط  ــة اللوائي ــت إن »اللجن وقال
ــاء  ــة للبن ــداع خارط ــت بإي ــدس، قام ــي الق ــاء« ف والبن
ــام  ــام 2016 والع ــي الع ــوت« ف ــتوطنة »رام ــي مس ف
ــام  ــي الع ــة ف ــعة ثالث ــدد توس ــا بص ــد أنه 2019، يب
ــدس.  ــتوطنات الق ــر مس ــم أكب ــب وحج 2022 تتناس

وكانــت بلديــة االحتــالل، قــد أودعــت مخططــاً هيكلياً 
ــي  ــاب أراض ــى حس ــوت« عل ــتوطنة »رام ــع مس لتوس
قــرى لفتــا وبيــت اكســا وبيــت حنينــا، باســم مشــروع 
ــن 419  ــر م ــاحة أكث ــى مس ــوت« عل ــدرات رام »منح
دومنــاً، ويتضمــن إقامــة 1435 وحــدة اســتيطانية، و240 

وحــدة خاصــة »فلــل«. 

ويتضمــن املشــروع توســيع املرصــد املفتــوح فــي 
»رامــوت« فــي اجلــزء اجلنوبــي مــن جبــل لفتــا، بارتفــاع 
714 متــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر، وهــي منطقــة 
ــنني.31  ــات الس ــذ مئ ــر من ــرش أخض ــة ح ــة مبثاب مفتوح

االحتــالل يقتحــم جامعــة بيرزيــت وينفــذ حملــة 
اعتقاالتــت فــي صفــوف طلبــة »النجــاح«

ــة  ــرم جامع ــس ح ــر أم ــالل فج ــوات االحت ــت ق اقتحم
ــكات  ــت ممتل ــها، وخرب ــى حراس ــدت عل ــت، واعت بيرزي
الكتــل الطالبيــة وصادرتهــا، كمــا وشــنت حملــة 
النجــاح  جامعــة  طلبــة  صفــوف  فــي  اعتقــاالت 
الوطنيــة مبدينــة نابلــس، فــي وقــت تلقــى فيــه املئــات 
ــرات  ــن مخاب ــد م ــائل تهدي ــني رس ــة اجلامعت ــن طلب م
ــن  ــا م ــم فيه ــة حتذره ــام املاضي ــالل األي ــالل خ االحت

املشــاركة باألنشــطة الطالبيــة.32

االحتــالل يخطــر بوقــف العمــل فــي عــدد من املســاكن 
واملنشــآت جنــوب اخلليل

 اخطــرت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
بوقــف العمــل فــي عــدد مــن املســاكن واملنشــآت، مــن 
ــوب  ــا جن ــافر يط ــي مس ــال ف ــة لألطف ــا حديق بينه

اخلليــل.

وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي سوســيا لـ«وفا«، بــأن قوات 
االحتــالل اقتحمــت قريــة سوســيا فــي مســافر يطــا، 
ــي،  ــس« للمواش ــي »برك ــل ف ــف العم ــرت بوق واخط
وغرفــة ســكنية يعــودان للمواطــن محمــود نواجعــة، 

وبئــر ميــاه للمواطــن نصــر نواجعــة.

أنشــأته  قــد  لألطفــال كانــت  ومتنــزه  وبحديقــة 
ــال  ــح اطف ــام 2017 لصال ــل ع ــاذ الطف ــة انق مؤسس

ــام.33 ــذا الع ــه ه ــه وترميم ــرى صيانت ــة، وج القري

ــية  ــروف معيش ــة وظ ــاع صحي ــرى«: أوض ــة األس ”هيئ
ــوارة” ــو »ح ــا معتقل ــة يواجهه صعب

ــر  ــي تقري ــن ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ  أف
أصدرتــه اليــوم األربعــاء، بــأن األســرى داخــل املعتقــالت 
اإلســرائيلية يتعرضــون النتهــاكات وأســاليب تنكيليــة 

ــالل. ــجون االحت ــل إدارة س ــن قب ــة م ممنهج

31  جريدة القدس

32  جريدة القدس

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وظــروف  حياتيــة  بأوضــاع  زجهــم  الــى  واشــارت 
اعتقاليــة مأســاوية، وحرمانهــم مــن الرعايــة الطبيــة، 
ــني  ــى واملصاب ــالج للمرض ــدمي الع ــي تق ــة ف واملماطل
ــاط  ــه ضب ــذي يتبع ــب ال ــى التعذي ــة إل ــم، إضاف منه

ــالل. ــة االحت ــل أقبي ــم داخ ــق معه التحقي

ــز  ــر مراك ــن أكث ــا أن م ــي تقريره ــة ف ــت الهيئ وتابع
التوقيــف ســوءا »مركــز توقيــف حــوارة«، حيــث يفتقــر 
إلــى أدنــى املقومــات املعيشــية واآلدميــة، فــإدارة 
ــن  ــه م ــن في ــرى احملتجزي ــان األس ــد حرم ــل تعم املعتق
األغطيــة واملالبــس، وتقــوم بتزويدهــم ببطانيــات قــذرة 
ــم  ــر له ــك ال توف ــة، كذل ــة الرطوب ــا رائح ــوح منه تف
ــائل  ــن وس ــم م ــتحمام وحترمه ــاخنة لالس ــاه الس املي
التدفئــة، عــدا عــن إهمالهــم طبيــا وتركهــم يعانــون 

ــراض. ــن األم م

ورصــد محامــي الهيئــة عقــب زيارتــه »ملركــز توقيــف 
حــوارة«، حالــة مرضيــة محتجــزة هنــاك، وهــي حالــة 
ــس،  ــة نابل ــن مدين ــة م ــني طبنج ــزة مع ــل حم املعتق
ــمه  ــرارة جس ــديد بح ــاع ش ــن ارتف ــي م ــذي يعان ال
ــوم،  ــرة بالي ــن م ــر م ــتفرغ أكث ــان ويس ــداع واحتق وص
ــم  ــة، ل ــة اللحظ ــة ولغاي ــة صعب ــة صحي ــو بحال وه
تقــم إدارة املعتقــل بعالجــه، مــا أدى الــى تفاقــم 

ــي. ــه الصح وضع

وحملــت هيئــة األســرى ســلطات االحتــالل املســؤولية 
الكاملــة عــن حيــاة األســرى ال ســيما معتقلــي 
»حــوارة«، الذيــن يتــم انتهاكهــم بشــكل يومــي، 
بالشــعب  مســاس  باألســرى  املســاس  أن  مؤكــدة 

بأكملــه. الفلســطيني 

ــل  ــا داخ ــني حالي ــدد املعتقل ــره أن ع ــر ذك ــن اجلدي وم
ــز توقيــف حــوارة« 13 معتقــال.34 »مرك

اخلميس 2021/12/16

فــي  مواجهــات  خــال  اإلصابــات  عشــرات 
العــروب هــدم ثاثــة منــازل فــي ســلوان بقــرار 

ــال ــن االحت م

ــي  ــات ف ــالل مواجه ــاق خ ــرات باالختن ــب العش أصي
ــالل  ــلطات االحت ــرت س ــا أجب ــروب، بينم ــم الع مخي
ــازل فــي بلــدة  ــة من عائلــة مقدســية علــى هــدم ثالث
فــي مســاكن  العمــل  بوقــف  وأخطــرت  ســلوان، 
ــني  ــت مزارع ــال ومنع ــة أطف ــا حديق ــآت بينه ومنش
مــن حراثــة أرضهــم فــي مســافر يطــا، وأخطــرت ســت 

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

عائــالت بإخــالء منازلهــا مجــدداً في األغــوار الشــمالية 
متهيــداً إلجــراء منــاورات عســكرية، فــي الوقــت الــذي 
ــائكة  ــالك الش ــاً باألس ــتوطنون أرض ــه مس ــّيج في س

 في حي الشيخ جراح بالقدس احملتلة. 
وقــال رئيــس جلنــة طــوارئ مخيــم العــروب، عبــد 
احلــي جوابــرة، إن قــوات االحتــالل اقتحمــت اخمليــم 
مــا  داخلــه،  ثابتــة  عســكرية  حواجــز  ونصبــت 
وقــوات  الفتيــة  بــني  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى 
الغــاز  مــن  بوابــل  رشــقتهم  التــي  االحتــالل 
املســيل للدمــوع، مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات 

 منهم باالختناق، مت إسعافهم ميدانياً. 
وأضــاف جوابــرة: إن قــوات االحتــالل قامــت الليلــة 
قنابــل  إلطــالق  منصــة  بتركيــب  املاضيــة  قبــل 
ــل  ــى مدخ ــام عل ــكري املق ــرج العس ــى الب ــاز عل الغ
بكثافــة  الغــاز  بإطــالق  أمــس،  وباشــرت،  اخمليــم، 
ــالل  ــب االحت ــاً أن نص ــات، موضح ــذه املواجه ــالل ه خ
ــيرفع  ــم س ــل اخملي ــكرية داخ ــاط العس ــز والنق احلواج
ــني،  ــق املواطن ــالل بح ــود االحت ــداءات جن ــرة واعت وتي

 وسيزيد معاناتهم وحركتهم اليومية. 
ســلطات  أجبــرت  احملتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
ــازل  ــة من ــدم ثالث ــى ه ــية عل ــة مقدس ــالل عائل االحت

ــلوان.35 ــدة س ــي بل ــدوم ف ــي واد ق ــي ح ــا ف متتلكه

التطريــز  فــن  تعتمــد  »اليونســكو« 
الفلســطيني ضمــن التــراث الثقافــي غيــر 

للبشــرية املــادي 

 اعتمــدت اللجنــة احلكوميــة الدوليــة حلمايــة التــراث 
الثقافــي غيــر املــادي فــي منظمــة »اليونســكو«، 
التطريــز  إدراج »فــن  الفلســطيني  الطلــب  أمــس، 
فــي فلســطني: »املمارســات، واملهــارات، واملعــارف، 
والطقــوس« فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي 
غيــر املــادي للبشــرية، وذلــك خــالل اجتماعها الســادس 

ــس ــي باري ــاً ف ــد حالي ــر املنعق عش

ــاوالت  ــد مح ــطيني بع ــز الفلس ــاد التطري ــاء اعتم وج
والتطريــز  الثــوب  لتوظيــف  مؤخــراً  إســرائيلية، 
الفلســطيني كتــراث »إســرائيلي« فــي مســابقة 

»ملكــة جمــال الكــون 2021”.

وأكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، أن القــرار، خطــوة 
مهمــة وفــي وقتهــا، فــي ســبيل حمايــة هويتنــا وتراثنا 
وروايتنــا الفلســطينية، فــي وجــه محــاوالت االحتــالل 

ســرقة مــا ال ميلــك.

35  جريدة األيام
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وشــكر اشــتية منظمــة »اليونســكو« علــى اعتمادهــا 
الطلــب الفلســطيني خــالل اجتماعهــا الســادس 
عشــر املنعقــد حاليــاً فــي العاصمــة الفرنســية 

ــس.36 باري

ــية  ــيرة مقدس ــى أس ــدي عل ــون« تعت ــوات »النحش ق
واألســرى يقــررون إغــالق األقســام كخطــوة احتجاجيــة 

أوليــة

ــى  ــس، عل ــوم اخلمي ــون«، الي ــوات »النحش ــدت ق اعت
إحــدى األســيرات املقدســيات خــالل نقلهــا عبــر 

»البوســطة”.

ــات  ــا ملعلوم ــه، وفق ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــاد ن وأف
مؤكــدة نقلهــا أحــد األســرى الــذي بــدوره واجــه 
ــات  ــد معلوم ــه ال يوج ــداء، بأن ــر االعت ــون« إث »النحش

ــى اآلن. ــيرة حت ــم األس ــن اس ــدة ع مؤك

وأضــاف أن األســرى فــي ســجن »رميــون« وســجون 
أخــرى قــرروا إغــالق األقســام، رفضــا لعمليــة االعتــداء 
خطــوات  اتخــاذ  بصــدد  أنهــم  وأكــدوا  اخلطيــرة، 

احتجاجيــة إضافيــة.

ــكل  ــي تُش ــداء الت ــة االعت ــير عملي ــادي األس وأدان ن
مؤشــرا خطيــرا علــى مصيــر األســيرات اللواتــي 
ــا  ــة، ومنه ــة ممنهج ــل يومي ــات تنكي ــن عملي يواجه
عمليــات النقــل املتكــررة عبــر »البوســطة«، عــدا عــن 
الظــروف االعتقاليــة القاســية التــي تفــرض عليهــن، 

ــى. ــال األول ــة االعتق ــذ حلظ ــدأ من ــي تب والت

ــر  ــن أكث ــر م ــون« تُعتب ــوات »النحش ــى أّن ق ــت إل ولف
القــوات عنًفــا، حيــث ُســجلت العديــد مــن االعتــداءات 
ــي  ــببت ف ــم، تس ــة نقله ــالل عملي ــرى خ ــقّ األس بح
ــي  ــرى، وه ــوف األس ــي صف ــات ف ــاالت بإصاب ــض احل بع
ــق  ــي تراف ــة الت ــل املمنهج ــات التنكي ــن عملي ــزء م ج
األســير خــالل عمليــة نقلــه عبــر »البوســطة«، والتــي 

يســميها األســرى بـ«رحلــة العــذاب”.

ــغ  ــالل بل ــجون االحت ــي س ــيرات ف ــدد األس ــر أن ع يذك
حتــى نهايــة تشــرين الثانــي املاضــي 32 أســيرة، يقبعن 

فــي ســجن »الدامــون37”.

36  جريدة األيام

37  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2021/12/17

مقتــل مســتوطن وإصابــة آخريــن فــي هجــوم 
مســّلح شــمال الضفــة

ــروح  ــرَان بج ــتوطنان آخ ــب مس ــتوطن وأُصي ــل مس قُت
ــرب  ــم ق ــتهدفت مركبته ــار اس ــالق ن ــة إط ــي عملي ف
مســتوطنة »حومــش« اخملالة علــى طريق جنــني - نابلس 
الرئيســة، فــي الوقــت الــذي دفعت فيــه قــوات االحتالل 
بتعزيــزات كبيــرة إلــى املنطقــة ونفــذت عمليــات 
ــتوطنني  ــن املس ــع ش ــن م ــعة، بالتزام ــيط واس متش

 حملة اعتداءات بحق املواطنني وممتلكاتهم. 
وقــال متحــدث عســكري إســرائيلي: إن مســتوطناً 
بالرصــاص،  هجــوم  فــي  آخــرَان  وأُصيــب  قُتــل 
إلــى  هرعــا  والشــرطة  اجليــش  أن  إلــى  مشــيراً 

 املوقع، وباشرا أعمال البحث والتمشيط. 
مــن جهتــه، قــال مســعف فــي »جنمــة داود احلمــراء«: 
ــي  ــد اخللف ــي املقع ــب ف ــاش راك ــاً إنع ــاول عبث ــه ح إن
ــة،  ــه برصاص ــد إصابت ــي بع ــداً الوع ــيارة كان فاق للس

ــه”. ــالن وفات ــى إع ــا إل ــاً: »اضطررن مضيف

بينمــا قالــت طواقــم إســعاف إســرائيلية إنــه مت 
ــن وكالهمــا فــي العشــرين مــن  ــني اآلخري نقــل املصاب
العمــر إلــى املستشــفى فــي حالــة مــا بــني متوســطة 

ــة. وطفيف

ــرائيلية )زاكا( إن  ــاذ اإلس ــة اإلنق ــت منظم ــا قال بدوره
مروحيــة عســكرية أخلــت املصابــني إلى املستشــفيات، 

مشــيرة إلــى أن القتيــل فــي الثالثــني مــن عمــره.

ونــدد رئيس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالي بينيــت بالهجوم 
 »الفظيع« في بيان صادر عن مكتبه. 

القبــض  األمنيــة  القــوى  »ســتلقي  وأضــاف: 
حتقيــق  وســنضمن  جــداً  قريبــاً  اإلرهابيــني  علــى 

العدالة”. 

غانتــس:  بينــي  اإلســرائيلي  اجليــش  وزيــر  وقــال 
»ســنضاعف املراقبــة ونحــن جاهــزون إلفشــال اإلرهــاب 

فــي يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة(”.

وأضــاف: »ســنواصل اتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة فــي 
مواجهــة اجملموعــات اإلرهابيــة فــي املنطقــة”.

االحتــالل  قــوات  أغلقــت  العمليــة،  أعقــاب  وفــي 
ــة  ــل مدين ــى مداخ ــة عل ــكرية املقام ــز العس احلواج
نابلــس، ودفعــت بتعزيــزات عســكرية إلــى املنطقــة.
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ــت  ــالل أغلق ــوات االحت ــة أن ق ــادر أمني ــت مص وأوضح
حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس، وحاجــز صــرة غربــاً، 
و«شــافي شــمرون« شــماالً، وبيــت فوريــك شــرقاً، 
ــني  ــة ب ــق الواصل ــى الطري ــا عل ــن إجراءاته ــددت م وش
نابلــس وجنــني، فــي ظــل انتشــار مكثــف جلنــود 

االحتــالل.38

السبت 2021/12/18

االحتــال يقمــع وقفــة تضامنيــة فــي الشــيخ 
جــرّاح

قمعــت شــرطة االحتــالل، أمــس، وقفــة ســلمية 
تضامنيــة مــع عائلــة ســالم فــي حــي الشــيخ 
خطــر  تواجــه  التــي  احملتلــة،  بالقــدس  جــرّاح 
منــذ  فيــه  تقيــم  الــذي  منزلهــا  مــن  اإلخــالء 
إســرائيليني. مســتوطنني  لصالــح   1952  العــام 

ــة  ــى قطع ــة عل ــالة اجلمع ــني ص ــرات املواطن وأدى عش
أرض قبالــة املنــزل املهــدد باإلخــالء، قبــل أن تســتخدم 
دون  ضدهــم  املفرطــة  القــوة  االحتــالل  شــرطة 

مبرر. 

ــري، خطيــب املســجد  وخّصــص الشــيخ عكرمــة صب
األقصــى، خطبــة اجلمعــة بالصــالة التــي أقيمــت 
ــازل  ــدم املن ــالء وه ــرارات إخ ــد بق ــى األرض، للتندي عل
 بالتزامــن مــع تصعيــد النشــاطات االســتيطانية.

ــراوات  ــني باله ــالل املتضامن ــرطة االحت ــت ش وهاجم
وقنابل الصوت دون مبرر. 

وزعمــت شــرطة االحتــالل، فــي بيــان، أن الفلســطينيني 
ــي  ــوا الكراس ــم ألق ــرق، وأنه ــا بالتف ــوا طلباته رفض
ــة أحدهــم بجــروح  علــى عناصرهــا، مــا أدى إلــى إصاب

طفيفة. 

وتســبب القمــع اإلســرائيلي بتدافــع مــع املتضامنــني 
اثنــني منهــم،  الذيــن اعتقلــت شــرطة االحتــالل 

ــرب. ــن بالض ــى آخري ــدت عل واعت

ــة  ــور وكال ــرر مص ــالل دون مب ــرطة االحت ــت ش وهاجم
»أسوشــيتدبرس« محمــود عليــان، واعتــدت عليــه 
بالضــرب غيــر املبــرر، مــا أدى إلــى إصابتــه فــي وجهــه 

ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش ــه إل ونقل

وكانــت ســلطات االحتــالل أنــذرت عائلــة ســالم 
العــام  منــذ  فيــه  تقيــم  الــذي  منزلهــا  بإخــالء 
مــن  والعشــرين  التاســع  حتــى  طوعــاً،   1952

38  جريدة األيام

 الشهر اجلاري، وإال سيتم طردهم بالقوة. 
مبلكيــة  املنــزل  أن  املســتوطنني  جماعــات  وتزعــم 
مــا يســمى حــارس أمــالك الغائبــني اإلســرائيلي، 
اإلســرائيلية  املزاعــم  ترفــض  العائلــة  ولكــن 

 وتصر على بقائها في منزلها. 
وكان مســتوطنون متطرفــون حاولــوا، األربعــاء املاضــي، 
االســتيالء علــى أرض مالصقــة للمنــزل، لكــن املواطنني 
أزالــوا الســياج الــذي وضعــه املســتوطنون فــي محيط 

األرض39.

األحد 2021/12/19

توتــر فــي ســجون االحتــال واحلركــة األســيرة 
تهــدد بـ«خطــوة تصعيديــة«

فــي  األجــواء  علــى  يســيطر  التوتــر  يــزال  ال 
خلفيــة  علــى  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســجون 
الهجمــة املمنهجــة التــي تشــنها إدارة الســجون 
مــا  بحســب  الفلســطينيات،  األســيرات  علــى 
غــزة. قطــاع  فــي  األســرى  إعــالم  مكتــب   أفــاد 

وذكــر املكتــب أن األســرى »يرتــدون زي الســجن تعبيــراً 
عــن اســتعدادهم ألي طــارئ«، فــي ظــل اعتــداءات 
محتملــة مــن قبــل عناصــر القمــع التابعــة ملصلحــة 

ــجون. الس

ويرفــض األســرى اخلــروج للفحــص األمنــي، كمــا 
رفضــوا االســتجابة للتشــخيص أثنــاء العــد اليومــي، 

ــرى. ــالم األس ــب إع ــاً ملكت وفق

ويعتــزم األســرى اتخــاذ »خطــوة تصعيديــة أخــرى«، في 
ــالل  ــجون االحت ــام س ــي أقس ــاع ف ــت األوض ــال بقي ح
ــوم، و«ســيعلن  ــه حتــى مســاء الي ــى مــا هــي علي عل

عنهــا فــي حينهــا”.

االحتــالل  ســجون  فــي  األســيرة  احلركــة  وكانــت 
خطــوات  فــي  الشــروع  قــررت  قــد  اإلســرائيلية، 
احتجاجيــة، رفضــاً لتحويــل اثنتــني مــن األســيرات إلــى 
ــير  ــادي األس ــن ن ــا أعل ــب م ــرادي، بحس ــس االنف احلب

ــة. ــه، اجلمع ــدر عن ــان ص ــي بي ــطيني، ف الفلس

وأضــاف إن األســرى قــرروا »تنفيــذ خطــوات احتجاجيــة 
ــات،  ــروق دوي ــيتني ش ــيرتني املقدس ــزل األس ــاً لع رفض
ومــرح باكيــر، فــي زنازيــن ســجن »الدامــون«، وكذلــك 
ــع  ــة تتب ــوة أمني ــون« )ق ــوات »نحش ــداء ق ــا العت رفًض
ــيات،  ــيرات املقدس ــدى األس ــى إح ــجون( عل إدارة الس

اخلميس”. 

39  جريدة األيام
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ــي  ــل ف ــرى تتمث ــوات األس ــير إن خط ــادي األس ــال ن وق
االحتــالل،  ســجون  بــإدارة  اخلــاص  اللبــاس  ارتــداء 
والــذي يعنــي أن األســرى فــي حالــة اســتعداد ألي 

مواجهة. 

وأضــاف إن األســرى قــرروا أيضــا »إغــالق األقســام، 
ــل اإلدارة  ورفــض مــا يســمى بالفحــص األمنــي، وحتمي
ــل  ــدث داخ ــد حت ــة ق ــة مواجه ــن أي حال ــؤولية ع املس

السجون”. 

ووفــق البيــان فقــد أمهــل األســرى إدارة الســجون 
عــزل  وإنهــاء  ملطلبهــم  لالســتجابة  ســاعة   24

األسيرتني. 

ــدأت بإغــالق  وأشــار البيــان إلــى أن خطــوات األســرى ب
األقسام ليلة اخلميس - اجلمعة. 

عامــاً(   22( وباكيــر  عامــاً(   24( دويــات  واألســيرتان 
معتقلتــان منــذ عــام 2015، ومحكومتــان بالســجن 16 

عاماً، وفق نادي األسير. 

وبحســب مؤسســات تعنــى بشــؤون األســرى، تعتقــل 
ــو  ــجونها نح ــي س ــرائيلية ف ــالل اإلس ــلطات االحت س
4550 أســيراً مــن بينهــم 32 أســيرة، بحســب املعطيات 

الصــادرة نهايــة تشــرين الثانــي املاضــي.40

ــة  ــون خطواتهــم االحجاجي ــون يواصل املعتقل
علــى عــزل دويــات وباكيــر

ــن  ــاً« م ــواش »40 عام ــو ه ــام أب ــير هش ــل األس يواص
بلــدة دورا جنــوب اخلليــل، إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام 

ــه اإلداري.  ــي، رفضــاً العتقال ــى التوال ــوم 124 عل للي

ــؤون  ــة ش ــدى هيئ ــرة ل ــات املتوف ــتناداً للمعلوم واس
األســرى واحملرريــن، مــا يــزال األســير أبــو هــواش محتجزا 
ــاك خطــر حقيقــي  ــة«، وهن ــادة ســجن »الرمل فــي عي
ــالح  ــؤال واألم ــة الس ــص كمي ــراء نق ــه ج ــى حيات عل
فــي جســمه، إضافــة لنقــص حــاد فــي وزنــه واإلعيــاء 
ــن  ــة إال م ــى احلرك ــوى عل ــديدين، وال يق ــاد الش واإلجه

خــالل كرســي متحــرك.

كمــا يعانــي مــن دوخــان، وهنــاك خشــية مــن تعرضــه 
النتكاســة صحيــة مفاجئــة، قــد تــؤدي الستشــهاده، 
ــف  ــرر وظائ ــبب تض ــي، بس ــازه العصب ــة جه أو إصاب
ــني.  ــى، والرئت ــد، والكل ــب والكب ــة، كالقل ــه احليوي اعضائ

ورفضهــا  تعنتهــا  االحتــالل  محاكــم  وتواصــل 

40  جريدة األيام

االســتجابة ملطلبــه بإنهــاء اعتقالــه اإلداري، بــل أصــدر 
ــدة 4  ــه مل ــت اعتقال ــراراً بتثبي ــبوع ق ــو اس ــل نح قب

ــهر. أش

مــن جهــة ثانيــة، يواصــل األســرى فــي ســجون 
ــتمرار  ــاً الس ــة رفض ــم االحجاجي ــالل، خطواته االحت
عــزل األســيرتني شــروق دويــات ومــرح باكيــر، ولالعتــداء 
ــل  ــه األســيرة إســراء غتيــت مــن قب ــذي تعرضــت ل ال

قــوات »النحشــون«.

ــني  ــان، ورفــض قوان وتتمثــل خطــوات األســرى بالعصي
ــتجب  ــم تس ــال ل ــي ح ــه ف ــددوا بأن ــجو، وه إدارة الس
ووقــف  األســيرتني،  عــزل  بإنهــاء  ملطلبهــم  اإلدارة 
ــوات  ــيخوضون خط ــم س ــة، فإنه ــراءات التنكيليل اإلج

اجتجاجيــة إضافيــة.41 

مســتوطنون يتظاهــرون بالقــدس ويهتفــون 
ــرب« ــوت للع »امل

ــر مــن 100 مســتوطن، مســاء أمــس، فــي  شــارك أكث
مســيرة عنــد جســر »ســترينغ«، احتجاجــاً علــى 
ــا  ــي كان آخره ــرة والت ــطينية األخي ــات الفلس العملي
يــوم اخلميــس املاضــي وأدت ملقتــل مســتوطن وإصابــة 

ــس. ــرب نابل ــن ق آخري

وبحســب قنــاة »ريشــت كان« العبريــة، فــإن املشــاركني 
ــع  ــا دف ــات، م ــة املركب ــوا حرك ــرق ومنع ــوا الط أغلق
ــم. ــدد منه ــال ع ــل واعتق ــرائيلية للتدخ ــرطة اإلس الش

وأشــارت إلــى أن املســتوطنني رددوا شــعارات منهــا 
ــة  ــرى مناهض ــرق«، وأخ ــم حتت ــرب .. قراك ــوت للع »امل
للحكومــة اإلســرائيلية التــي اتهموهــا بالتقصيــر 

ــتوطنني. 42 ــن للمس ــر األم ــاه توفي جت

ترامــب يكشــف تفاصيــل عمليــة اغتيــال قاســم 
ســليمان

ــرائيلية  ــات اإلس ــرار العالق ــن أس ــرى م ــة أخ ــي وجب ف
ــت  ــي البي ــابقة ف ــد اإلدارة الس ــي عه ــة ف – االميركي
ــد،  ــاراك رافي ــي ب ــب الصحاف ــف الكاتت ــض، كش األبي
ــد  ــس دونال ــن الرئي ــاض م ــاعر االمتع ــن مش ــد م املزي
ــة  ــس املعارض ــابق رئي ــوزراء الس ــس ال ــاه رئي ــب جت ترام
ــه  ــال إن ــو، وق ــني نتنياه ــرائيل، بنيام ــي إس ــي ف احلال
ــاع  ــة الدف ــار »خط ــي إط ــة، وف ــم أن اإلدارة األمركي رغ
املشــترك« الســرية حلالــة الطــوارئ اإلقليمــي، تعهــدت 
مبســاعدة إســرائيل فــي إعــادة إعمــار كل مــا يتهــدم 

41  جريدة القدس

42  جريدة القدس
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فــي البنيــة التحتيــة فــي حــال تضررهــا جــراء صواريــخ 
ــرص  ــد ح ــا، وق ــرب معه ــوب ح ــال نش ــي ح ــران ف إي
رافيــد علــى أخــذ رد نتنياهــو فقــال مــن خــالل مســؤول 
ــم  ــح أن إســرائيل ل ــه: »صحي ــي عمــل حتــت قيادت أمن
ــليماني  ــال س ــن اغتي ــزءاً م ــون ج ــي أن تك ــب ف ترغ
ولكــن مــن احملادثــات بــني األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية 
واالميركيــة اقترحــت إســرايل أن تكــون هــي مــن ينفــذ، 
لكــن األميركيــني أصــروا علــى أن يكونــوا هم مــن ينفذ 
ــي  ــس األميرك ــب الرئي ــى أن »نائ ــار إل ــال«. وأش االغتي
حينهــا، مايــك بنــس، اتصــل مبستشــار األمــن القومــي 
اإلســرائيلي، مئيــر بــن شــابات، فــي وقــت متأخــر مــن 
الليــل، شــاكراً إيــاه علــى أن إســرائيل قامــت مبســارات 

ــاة جنــود أميركيــني فــي العــراق«. أنقــذت حي

ــب  ــس ترم ــه أن إدارة الرئي ــي كتاب ــد ف ــف رافي ويضي
املشــترك«  الدفــاع  »خطــة  إطــار  فــي  تعهــدت، 
طــوارئ  حلالــة  الســرية  األميركيــة   – اإلســرائيلية 
إقليميــة، أن تقــدم إلســرائيل كل مــا حتتاجــه وتطلبــه 
ــئ  ــا موان ــة وبضمنه ــة مدني ــة حتتي ــار بني ــادة إعم إلع
ــوارع  ــاه والش ــاالت واملي ــاء واالتص ــبكاتت الكهرب وش
وأي مســاعدة أخــرى تطلبهــا، مــن أجــل إعــادة إعمــار 
جبهتهــا الداخليــة فــي حــال تضررهــا مــن جــراء حــرب 

ــران. ــع إي م

ــل العســكري  وأكــد هــذا النشــر، اجلمعــة، أيضــاً احملل
فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، أليكــس فيشــمان، 
فكتــب: »بنــد إعــادة اإلعمــار فــي اخلطــة ســري 
ــؤولني  ــن املس ــداً م ــل ج ــدد قلي ــط لع ــروف فق ومع
السياســيني واألمنيــني فــي إســرائيل. وقــد متــت 
ــى  ــام 2018، وحت ــي الع ــه ف ــة علي ــة النهائي املصادق
ــار  ــى دم ــرة إل ــنصل م ــه س ــن أن ــد يؤم ــوم ال أح الي
بهــذا احلجــم«. وقــال: »إســرائيل والواليــات املتحــدة ال 
ــا  ــى اآلن. ولكنهم ــكري حت ــف عس ــن حتال ــان ع تتحدث
تقيمــان عالقــات تعــاون عميقــة خصوصــاً بــني مقــرات 
القيــادات األمنيــة فــي اجلانبــني، حيــث تتشــاركان فــي 
املعلومــات فــي مجــاالت اســتخباراتية وعســكرية 
ــرائيل«.  ــن إس ــوي ع ــاع اجل ــتركة للدف ــات مش وعملي
ــة بأنهــا  »شــكل مــن  ووصــف فيشــمان هــذه العالق
أشــكال التحالــف أو ميكــن تســميتها خطــوة التفافية 
علــى التحالــف«. وقــال إنــه »مت بنــاء هــذه اخلطــوة على 
مراحــل. بدايــة أثنــاء حــرب اخلليــج األولــى، عــام 1991، 
فــي أعقــاب إرســال بطاريــة »باترويــوت« أميركيــة 
ــم  ــرائيل، ث ــت إس ــي هاجم ــخ الت ــراض الصواري العت
تطورتــت إلــى »خطــة الدفــاع املشــترك« فــي أعقــاب 
ــت  ــا تدرب ــام 2003، عندم ــراق، ع ــي للع ــزو األميرك الغ
وحــدات الدفــاع جــوي أميركيــة فــي إســرائيل، وبقيــت 

ــة«.43 ــج الثاني ــرب اخللي ــوال ح ــا ط فيه

االثنن 2021/12/20

ــداءات املســتوطنن  ــة مواطنــن فــي اعت إصاب
املتصاعــدة ومواجهــات عقــب اقتحــام جيــش 

االحتــال مناطــق عــدة

ســياراتهم  رشــق  جــراء  مواطنــني  ثالثــة  أصيــب 
ــتوطنني،  ــل املس ــن قب ــة م ــة برق ــرب قري ــارة ق باحلج
ــي  ــوا هجماتهــم فــي شــمال الضفــة، ف ــن واصل الذي
ــى  ــارها عل ــن انتش ــالل م ــوات االحت ــت ق ــت كثف وق
الطــرق واملفترقــات بــني مدينَتــي نابلــس وجنــني، 

ــرى. ــن الق ــد م ــل العدي ــت مداخ وأغلق

وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي 
ــراء  ــوا ج ــة أصيب ــني الثالث ــة: إن املواطن ــمال الضف ش
ــتوطنني  ــل مس ــن قب ــارة م ــياراتهم باحلج ــق س رش
ــالة،  ــش« اخمل ــتوطنة »حوم ــن مس ــرب م ــوا بالق جتمع

ــالل. ــش االحت ــة جي ــت حماي حت

وفــي طولكــرم، هاجــم مســتوطنون منــزالً فــي بلــدة 
رامــني، شــرق احملافظــة.

وقــال جنــل صاحــب املنــزل أدهــم أبــو عــوض: إن أســرته 
فوجئــت، بينمــا كان أفرادهــا نيامــاً، بأصــوات تكســير 
لنوافــذ املنــزل املكــون مــن طابقــني باحلجــارة، مــن قبــل 

عشــرات املســتوطنني.

وأوضــح أن املســتوطنني الذوا بالفــرار، بعــد تدخــل 
شــبان البلــدة، الذيــن هبــوا لنجدتهــم.

كمــا أغلقت قــوات االحتــالل مداخــل بلدة سبســطية، 
ــمال نابلس. ش

وقــال محمــد عــازم رئيــس بلديــة سبســطية: إن 
ــات  ــدة باملكعب ــل البل ــت مداخ ــالل أغلق ــوات االحت ق
ــن  ــني م ــل املواطن ــة تنق ــت حرك ــمنتية، وأعاق اإلس

ــدة. ــى البل وإل

وأوضــح أن الطريــق الواصــل بــني جنــني ونابلس تشــهد 
انتشــاراً واســعاً جلنــود االحتــالل منــذ اخلميــس املاضي، 

عقــب مقتــل أحــد املســتوطنني فــي املنطقة.

والتعليــم  التربيــة  مديريــة  أخلــت  نابلــس،  وفــي 
مدرســتني فــي قريــة تــل غــرب احملافظــة، عقــب انــدالع 

ــالل. ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه

43  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

886

 المجلد التاسع والعشرين

ــارق  ــس، ط ــي نابل ــم ف ــة والتعلي ــر التربي ــاد مدي وأف
عالونــة، بأنــه مت إخــالء مدرســَتي »روحــي الهنــدي 
األساســية«، و«ذكــور تــل الثانويــة«، وذلــك إثــر محاولــة 
الــذي  األمــر  الطلبــة،  اســتفزاز  االحتــالل  قــوات 

اســتدعى إخالءهــم، حفاظــاً علــى ســالمتهم.44

االحتــال يدعــي اعتقــال منفــذي العمليــة 
ومخيــم  احلارثيــة  الســيلة  مداهمــة  بعــد 

ــن جن

ــن  ــس، ع ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س أعلن
ــة  ــدة الســيلة احلارثي ــي بل ــني ف اعتقــال ســتة مواطن
ــت: إن  ــني، قال ــم جن ــي مخي ــابع ف ــني، وس ــرب جن غ
بينهــم أربعــة هــم منفــذي عمليــة إطــالق النــار 
بالقــرب مــن موقــع مســتوطنة »حومــش« اخملــالة 
ــل  ــي أدت ملقت ــي، والت ــس املاض ــني، اخلمي ــوب جن جن
مســتوطن وإصابــة آخريــن بجــروح مختلفــة، فــي 
عمليــة عســكرية شــنتها قــوات االحتــالل فــي بلــدة 
الســيلة احلارثيــة غــرب جنــني، وشــاركت فيهــا وحــدات 
مــن قــوات »اليمــام« اخلاصــة، وتابــع تفاصيلهــا رئيــس 

ــت. ــي بيني ــرائيلي نفتال ــوزراء اإلس ال

ونقلــت مصــادر صحافيــة إســرائيلية عــن جهــاز 
ــة  ــل أربع ــه اعتق ــاباك«، أن ــرائيلي »الش ــن اإلس األم
فلســطينيني مــن ســكان منطقــة جنــني يقفــون وراء 
عمليــة إطــالق النــار جتــاه مركبــة للمســتوطنني قــرب 
ــة. ــيلة احلارثي ــن الس ــم م ــش«، وه ــتوطنة »حوم مس

ــم  ــرادات، وإبراهي ــف ج ــد يوس ــم: محم ــون ه واملعتقل
طحاينــة،  غالــب  ومحمــود  طحاينــة،  موســى 
والشــقيقان عمــر وغيــث أحمــد محمــد جــرادات، 
ــدة  ــن بل ــم م ــالح، وجميعه ــو ص ــليمان أب ــر س وطاه
الســيلة احلارثيــة، وعبــد الرحمــن صــالح يعقــوب مــن 

ــني. ــم جن مخي

ــوا  ــة نقل ــني األربع ــري: إن املعتقل ــالم العب ــال اإلع وق
ــه مت  ــرائيلية، وإن ــن اإلس ــزة األم ــدى أجه ــق ل للتحقي
ــي  ــتخدمة ف ــة املس ــلحة واملركب ــى األس ــور عل العث
عمليــة إطــالق النــار علــى مركبــة املســتوطنني، دون أن 
يحــدد األربعــة الذيــن يتهمهــم بتنفيــذ الهجــوم مــن 

ــبعة. ــني الس ــني املعتقل ب

وادعــت مصــادر إســرائيلية أنــه مت خــالل عمليــة 
االعتقــاالت فــي منطقــة جنــني، ضبــط بندقيتــني مــن 
ــتخدمة  ــيارة املس ــو«، والس ــالح »كارل ــوع M -16 وس ن
مركبــة  علــى  املســلح  الهجــوم  تنفيــذ  فــي 
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ــتوطنة  ــع مس ــن موق ــا م ــدى خروجه ــتوطنني ل املس
»حومــش« اخملــالة45.

حــول  تفاصيــل  تنقــل  األســرى«  “هيئــة 
االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا األســيرات فــي 

»الدامــون”

 نقلــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، تفاصيــل مؤملة 
ملــا تعرضــت لــه أســيرات معتقــل »الدامــون« مــن قمع 
وتعذيــب وعــزل وانتهــاكات جســيمة علــى يــد وحــدات 

القمــع والســجانني خــالل األيــام املاضيــة.

ــني،  ــوم اإلثن ــا، الي ــر له ــي تقري ــة ف ــت الهيئ وأوضح
أنــه بتاريــخ 14 كانــون األول اجلــاري طلبــت إدارة ســجن 
»الدامــون« بشــكل مفاجــئ مــن ممثلــة األســيرات مــرح 
باكيــر إفــراغ إحــدى غــرف األســيرات، وهــذا مــا رفضتــه 
ــة  ــس وصعوب ــوء الطق ــت وس ــر الوق ــيرات لتأخ األس
إزالــة احملتويــات مــن الغرفــة، وطلبــوا تأجيــل املوضــوع 
ــن إدارة  ــع اإلدارة، لك ــاوض م ــاح والتف ــاعات الصب لس
املعتقــل قامــت بقطــع التيــار الكهربائــي عــن القســم 
بأكملــه الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف ليــال، 
ــة،  ــع الغرف ــدات القم ــن وح ــرة م ــوة كبي ــت ق واقتحم
رغــم طلــب ممثلــة األســيرات مــن اإلدارة إرجــاع وحــدات 
ــة، إال  ــن الغرف ــن م ــيرات بإرادته ــروج األس ــع وخ القم
أن اإلدارة رفضــت ذلــك وقامــت باالعتــداء عليهــن 
)بالســحب واجلــر(، وتوزيعهــن علــى الغــرف األخــرى، وردا 
علــى االعتــداء بــدأت األســيرات بالطــرق علــى األبــواب 

ــة. ــوة احتجاجي كخط

التالــي اســتمرت  اليــوم  أنــه فــي  البيــان،  وتابــع 
اإلجــراءات التعســفية بحــق األســيرات، واقتحمــت 
ــم، ومت  ــدداً القس ــرة  مج ــداد كبي ــع بأع ــدات القم وح
قطــع التيــار الكهربائــي بحجــة إجــراء تفتيشــات فــي 
ــاء-  ــة )ســخان امل الغــرف، ومت ســحب األدوات الكهربائي
ــرف،  ــن الغ ــو( م ــون- الرادي ــخني- التلفزي ــة التس بالط
ــزج ممثلــة األســيرات ونائبتهــا وثــالث  وبعدهــا قامــوا ب
ــر  ــمني جاب ــدان وياس ــى قع ــن من ــات ه ــيرات أخري أس
ــوا  ــم قام ــن ث ــزل، وم ــن الع ــل زنازي ــي داخ ــى عاص ورب

ــرف. ــني الغ ــيرات ب ــالت لألس ــة تنق ــراء حمل بإج

وأشــارت الهيئــة إلــى أنــه بعــد انســحاب قــوات 
القمــع مــن غــرف األســيرات، قامــوا بإعــادة األســيرتني 
ــتمرار  ــع اس ــم، م ــي للقس ــى عاص ــر ورب ــمني جاب ياس
ــروق  ــا ش ــر ونائبته ــرح باكي ــيرات م ــة األس ــزل ممثل ع
ــات واألســيرة منــى قعــدان حتــى اللحظــة، علمــا  دوي
ــن  ــا ع ــا مفتوح ــن إضراب ــن بخوضه ــيرات أبلغ أن األس

45  جريدة األيام
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ــي  ــن ف ــرف وزجه ــن الغ ــن م ــور إخراجه ــام ف الطع
ــزل. ــن الع زنازي

وأضافــت، أنــه مت عقــد محاكمــات غيابيــة جلميــع 
األســيرات القابعــات باملعتقــل، وُفرضــت بحقهــن 
ــا  ــارة والكانتين ــن الزي ــن م ــت بحرمانه ــات متثل عقوب
ــي،  ــون اجلبال ــيرات: ميس ــن األس ــا ع ــهر، أم ــدة ش مل
ونورهــان عــواد، وشــروق دويــات، وملــك ســلمان، ومــرح 
باكيــر، فقــد ُفــرض بحقهــن عقوبــة مضاعفــة وغرامة 

ــة. مالي

ــيرات  ــت األس ــجون أبلغ ــة أن إدارة الس ــرت الهيئ وذك
أنــه ســيتم حتويــل قســم األســيرات مــن قســم أمنــي 

ــي وإلغــاء متثيــل األســيرات. لقســم مدن

ولفتــت إلــى أن حالــة مــن التوتــر والقلق تســود املعتقل 
ــن  ــلة م ــرض سلس ــيرات وف ــم األس ــالق قس ــد إغ بع
اإلجــراءات التنكيليــة بحقهــن والتــي متثلــت مبنعنهــن 
مــن اخلــروج مــن الغــرف بشــكل قطعــي، وحرمانهــن 
مــن االســتحمام ملــدة 3 أيــام، ومنــع مرافقــة أي أســيرة 
ــفى،  ــادة أو املستش ــروج للعي ــاء اخل ــرى أثن ــيرة أخ ألس
وتهديدهــن بشــكل مســتمر بالــرش بالغــاز فــي حــال 
ــن،  ــرض بحقه ــراء يُف ــى أي إج ــراض عل ــاك اعت كان هن

عــدا عــن انتهــاك خصوصيتهــن بشــكل صــارخ.

يشــار إلــى أن األســيرات يقمــن حتــى اللحظــة بإرجــاع 
وجبــات الطعــام احتجاجــا علــى مــا يتعرضــن لــه مــن 
اعتــداءات جســيمة، واحتجاجــا علــى عــزل زميالتهــن 

األســيرات وعــدم معرفــة أيــة معلومــة عنهــن.

ــاة  ــر وحي ــى مصي ــا عل ــن قلقه ــة ع ــت الهيئ وأعرب
ــدات  ــززة بوح ــجون مع ــة أن إدارة الس ــيرات، خاص األس
ــة  ــن ضارب ــا بحقه ــرض انتهاكاته ــن بف ــع متع القم
ــت  ــة، وطالب ــني واألعــراف الدولي ــط القوان بعــرض احلائ
ــف  ــل لوق ــانية بالتدخ ــة واإلنس ــات احلقوقي املؤسس

ــن.46 ــب بحقه ــع املرتك القم

ــا  ــكيك بدوره ــض التش ــة ترف ــاف األردني األوق
ــى ــي إدارة األقص ف

أكــدت وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية 
فــي األردن، رفضهــا التــام حملــاوالت اإلســاءة إليهــا 
ولرســالتها ودورهــا فــي إدارة شــؤون املســجد األقصــى 
ــا  ــان رفضه ــي بي ــة ف ــوزارة األردني ــدت ال ــارك. وأك املب
الدينيــة  املؤسســة  باعتبارهــا  لدورهــا  اإلســاءة 
ــن  ــا م ــني عليه ــاءة للقائم ــك اإلس ــمية، وكذل الرس

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــؤولني. ــاء ومس ــة وعلم أئم

واســتهجنت الــوزارة اســتخدام األوصــاف غيــر املقبولة 
بحــق العلمــاء واملســؤولني لديهــا، فــي برنامــج حــواري 
عــرض علــى إحــدى القنــوات التلفزيونية، أخيــراً، مؤكدة 
انهــا لــم توجــه أي عقوبــات إداريــة خلطبــاء املســاجد، 
ــم  ــة لتناوله ــن اخلطاب ــم ع ــراراً بإيقافه ــدر ق أو تص

مواضيــع متعلقــة باملســجد األقصــى املبــارك.

وشــددت فــي هــذا اإلطــار علــى أنهــا تخصــص 
ــي  ــدة الت ــب املوح ــن اخلط ــة م ــام مجموع ــالل الع خ
تتحــدث عــن املســجد األقصــى املبــارك وأهميتــه لــدى 

ــه. ــه وحمايت ــاع عن ــرورة الدف ــلمني وض املس

وأشــارت إلــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه فــي رعايــة 
ــي  ــالمية ف ــاف اإلس ــى واالوق ــجد األقص ــؤون املس ش
القــدس الشــريف، اســتناداً للوصايــة الهاشــمية علــى 
ــرة  ــالل دائ ــن خ ــيحية، م ــالمية واملس ــات اإلس املقدس

أوقــاف القــدس التابعــة للــوزارة.

ــر  ــا غي ــدت أنه ــة، أك ــة اجلمع ــق بخطب ــا يتعل وفيم
محــددة بدقائــق كمــا ذكــر بالبرنامــج، وأن موضوعاتهــا 
متنوعــة، وتغطــي العديــد مــن املناســبات اإلســالمية 
والوطنيــة واجملتمعيــة، مثلمــا أكــدت رفضهــا املطلــق 
لالتهامــات التــي طالــت القائمــني علــى امللــف الدينــي 
بالضعــف، ووصــف العلمــاء بأوصــاف ال تليــق بهــم من 

ــا الوطنيــة والشــؤون الدينيــة.  تقصيــر فــي القضاي

وأكــدت احترامهــا حلريــة الــرأي والتعبيــر والنقــد البنــاء 
واملبنــى علــى احلقائــق، مشــيرة إلــى أنهــا علــى تواصــل 
مســتمر وتعــاون دائــم مــع مختلــف وســائل اإلعــالم، 
ــخرية  ــن س ــج م ــي البرام ــاء ف ــا ج ــس م ــى عك عل
ــة  ــن املهني ــدة ع ــة بعي ــات مضلل ــتهزاء واتهام واس

ــة. اإلعالمي

ــن  ــؤولني ع ــأن املس ــاء ب ــتنكر اإلدع ــا تس ــت، إنه وقال
ــي  ــل التخل ــب مقاب ــاب واملنص ــون األلق ــوزارة يطلب ال
ــا  ــدة احتفاظه ــم مؤك ــم وأماناته ــم ودوره ــن دينه ع
القائمــني علــى  القانونــي فــي مســاءلة  بحقهــا 
ــاءات  ــات واس ــن مغالط ــه م ــا ورد في ــج، وكل م البرنام

واتهامــات. 47

مت  مســتعمرة  إلــى  يتســللون  مســتوطنون 
االحتــال  قــوات  ويهاجمــون  إخاؤهــا 

تســلل مســتوطنون، فجــر أمــس، إلــى بــؤرة »حومــش« 
االســتيطانية شــمالي الضفــة الغربية احملتلــة، واعتدوا 

47  جريدة القدس
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علــى قــوات االحتــالل التــي حاولــت منــع املســتوطنني 
ــي  ــا ف ــي مت إخالؤه ــتوطنة الت ــى املس ــول إل ــن الوص م

العــام 2005. 

ــدر  ــان ص ــي بي ــرائيلي، ف ــالل اإلس ــش االحت ــال جي وق
ــه  ــر تعرض ــب إث ــره أصي ــد عناص ــس، إن أح ــاء أم مس
ــى  ــيراً إل ــتوطنني، مش ــد املس ــل أح ــن قب ــس م للده
ــات  ــى أن مئ ــدداً عل ــة« مش ــدي »طفيف ــة اجلن أن حال
املســتوطنني حاولــوا التســلل إلــى املســتوطنة إلقامــة 

ــة«. ــر قانوني ــان غي »مب

ــف  ــتخدموا »العن ــتوطنني اس ــان أن املس ــاف البي وأض
ــت  ــي أقيم ــز الت ــوا احلواج ــن«، واخترق ــوات األم ــد ق ض
ــي مت  ــتيطان الت ــة االس ــوا منطق ــة، ودخل ــي املنطق ف
ــرطة  ــالل وش ــوات االحت ــت ق ــع »حاول ــا«، وتاب إخالؤه
»حــرس احلــدود«، والشــرطة منــع وصــول املســتوطنني 
واســتخدموا العنــف اجلســدي واللفظــي وتخريــب 

ــوات«. 48 ــرور الق ــة م ــكرية وعرقل ــكات العس املمتل
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ــادي  ــة« ون ــي »نفح ــجاناً ف ــن س ــير يطع أس
قمــع  عمليــة  تنفيــذ  مــن  يحــذر  األســير 

واســعة

طعــن أســير فلســطيني، مســاء أمــس، ســجاناً 
حــادة،  بــأداة  نفحــة،  ســجن  فــي  إســرائيلياً 
مــا  بحســب  وجهــه،  فــي  بجــروح  وأصابــه 

 أفادت مصلحة السجون اإلسرائيلية. 
ــي  ــع ف ــير يقب ــجون، إن األس ــة الس ــت مصلح وأضاف
القســم التابــع حلركــة حمــاس، وقــد هاجــم الســّجان 
بــأداة حــادة خــالل نقلــه إلــى عيــادة الســجن، ومت نقلــه 

 إلى قسم العزل بعد مهاجمة السجان. 
ــي  ــة ف ــروح طفيف ــب بج ــّجان أصي ــت أن الس وأوضح

ــوم. ــة الهج ــه، نتيج وجه

ــات  ــرى، أن »مروحي ــالم األس ــب إع ــر مكت ــاً، ذك والحق
ســجن  ســماء  فــي  حلقــت  لالحتــالل  تابعــة 
نفحــة«، مضيفــاً إن ذلــك »مؤشــر خطيــر يدلــل 

 على وجود جرحى في صفوف األسرى”. 
ــيرات  ــى األس ــداء عل ــأن االعت ــراراً ب ــا م ــع: »حذرن وتاب
ــالل  ــل االحت ــاب، ونحّم ــر دون عق ــن مي ــر ل ــط أحم خ
املســؤولية الكاملــة عــن األحــداث داخــل الســجون”.

وادعــت مصلحــة الســجون، أنهــا تلقــت خــالل األيــام 
ــرى  ــة أس ــول ني ــرات ح ــن التحذي ــد م ــة، العدي املاضي
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ــة. ــجن نفح ــل س ــجانني داخ ــة س ــاس مهاجم ــن حم م

واألســير منّفــذ عمليــة الطعــن، هــو يوســف طلعــت 
املبحــوح، مــن مخيــم جباليــا فــي قطــاع غــزة احملاَصــر.

ــني أحــد  ــرت ب ــير أّن »مواجهــة ج ــادي األس ــد ن وأكّ
األســرى وســجان فــي ســجن نفحــة«، مضيفــاً: »تقــوم 
إدارة الســجن بإرســال تعزيــزات مــن قــوات القمــع 

ــرى”. ــام األس ألقس

ــة شــؤون األســرى، إّن »ضابطــاً إســرائيلياً  ــت هيئ وقال
يعمــل فــي إدارة الســجون قــد ُطعــن، وذلــك فــي 
أعقــاب الهجمــة الشرســة واملســتمرة علــى األســرى 
ــل  ــرائيل تتحم ــة، وإس ــام املاضي ــالل األي ــيرات خ واألس
املســؤولية الكاملــة عــن أي تدهــور، خصوصــاً أن قــوات 
ــا  ــي طريقه ــع ف ــدات القم ــالل ووح ــش االحت ــن جي م

ــى ســجن نفحــة”. إل

ــام  ــذ الع ــدت من ــجون صّع ــى أن إدارة الس ــار إل وأش
2019 مــن عمليــات القمــع وُســجل أعنفهــا في ســجن 
»النقــب«، و«عوفــر« و«رميــون« فــي حينــه، وكانت األشــد 
عنفــاً منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، علمــاً أنــه منــذ 
ــي  ــجون ف ــتمرت إدارة الس ــاري اس ــام اجل ــع الع مطل
ــيرات  ــقّ األس ــا بح ــع، كان آخره ــات قم ــذ عملي تنفي
ــدار  ــى م ــة عل ــع متتالي ــات قم ــن عملي ــي واجه اللوات

ــام.49 أي

ــية  ــة مقدس ــر عائل ــال تخط ــلطات االحت س
ــراح ــيخ ج ــي الش ــا ف ــا ومنزليه ــاء أرضه بإخ

عائلــة  أمــس،  االحتــالل،  ســلطات  أخطــرت 
فــي  ومنزليهــا  أرضهــا  بإخــالء  مقدســية 
القــدس  مدينــة  شــرق  جــراح  الشــيخ  حــي 

 احملتلة، واالستيالء على األرض. 
االحتــالل  بلديــة  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
ــي  ــراراً يقض ــة ق ــود صاحلي ــي محم ــلمت املقدس س
التــي يقــام عليهــا منــزال العائلــة  بإخــالء األرض 
خــالل  الثانيــة  للمــرة  جــراح  الشــيخ  حــي  فــي 
أربعــة أشــهر، وأمهلتــه حتــى الـــ25 مــن كانــون 
املنفعــة  بحجــة  القــرار،  لتنفيــذ  املقبــل  الثانــي 

 العامة وبدعوى إنشاء مدارس عليها. 
تســكن  عائــالت  ثــالث  »إن  صاحليــة:  وقــال 
وأضــاف:  األرض«،  هــذه  علــى  املبنيــني  املنزلــني 
وأطفالهــا  وشــقيقتي  اخلمســة،  وأطفالــي  »أنــا 

 األربعة، ووالدتي نسكن في املنزلني”. 
ــام  ــي الع ــا ف ــد أن تهجرن ــا بع ــى هن ــا إل ــع: جئن وتاب
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 المجلد التاسع والعشرين

1948 مــن قريــة عــني كارم.. فــي البدايــة عشــنا 
ــاً،  ــاحتها 30 دومن ــة مس ــي البالغ ــرم املفت ــي أرض ك ف
ــام 1967  ــي الع ــالل، وف ــلطات االحت ــا س ــم صادرته ث
اشــترى والــدي هــذه األرض البالغــة مســاحتها 6 
ــلطات  ــدرت س ــني أص ــني املاضي ــالل العام ــات، وخ دومن
االحتــالل أمــر مصــادرة بحــق األرض؛ بحجــة »املنفعــة 

 العامة« بغرض إنشاء مدارس عليها. 
وأكــد أن هــدف بلديــة االحتــالل فعليــاً هــو الســيطرة 
ــدة  ــد مل ــي التمدي ــوا عل ــث عرض ــي، »حي ــى األراض عل
أُصبــح  ورقــة  علــى  بالتوقيــع  إلقناعــي  أشــهر   8

 مبوجبها مستأجراً للمنزل لكني رفضت”. 
وكشــف صاحليــة عــن أن صموده فــي منزلــه كلفه نحو 
600 ألــف شــيكل بــني غرامــات فرضتهــا عليــه بلديــة 

 االحتالل ورفع قضايا وتوكيل محامني. 
وشــدد علــى صمــوده فــي أرضــه قائــالً: ”ُهجــرت مــرة 
ــة  ــى أي ورق ــع عل ــن أوق ــرى، ول ــرةً أخ ــر م ــن أُهّج ول
يعرضهــا االحتــالل ولــن أخــرج مــن منزلــي الــذي 

 أسكنه منذ العام 1988 إال إلى القبر”. 
مقدســي   500 يتهــدد  التهجيــر  خطــر  أن  يذكــر 
ــات  ــدي جمعي ــى أي ــي عل ــزالً باحل ــي 28 من ــون ف يقطن
ــي  ــالل الت ــم االحت ــن محاك ــة م ــتيطانية مدعوم اس

ــالت.50 ــبع عائ ــر س ــراراً بتهجي ــراً ق ــدرت مؤخ أص

الهندســي  الفريــق  يســتقبل  عمــرو  أبــو 
القطــاع فــي  اإلعمــار  إعــادة  علــى  املشــرف 

ــوم  ــرو، الي ــو عم ــاد أب ــس الوزراء زي ــب رئي ــتقبل نائ اس
الثالثــاء، فــي رام اهلل، الفريــق الفنــي الهندســي املصري 
الــذي يشــرف علــى تنفيــذ مبــادرة الرئيــس عبــد الفتاح 
ــور  ــكنية وطــرق وجس ــات س ــاء مجمع ــي لبن السيس
ومرافــق عامــة فــي قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى إعــادة 
ــى  ــرائيل عل ــنتها إس ــي ش ــرب الت ــه احل ــا دمرت ــاء م بن
القطــاع فــي شــهر مايــو املاضــي مــن أبــراج وبنايــات.

وقــدم الفريــق الفنــي الهندســي عرضــاً مصــوراً 
وشــرحاً وافيــاً ملــا حتقــق مــن إجنــازات علــى أرض الواقــع 
حتــى اآلن، وكذلــك للمخططــات التــي مت إقرارهــا 
ــتراتيجية  ــة واالس ــاريع احليوي ــذه املش ــتكمال ه الس
ــري  ــق املص ــع الفري ــاق م ــرى االتف ــد ج اخملتلفــة، وق
ــد  ــيق وعق ــاون والتنس ــة التع ــى مواصل ــقيق عل الش
والقاهــرة  رام اهلل وغــزة  اللقــاءات املشــتركة فــي 

ــرة. ــاريع املق ــذ املش ــود وتنفي ــيق اجله لتنس

وأشــاد أبــو عمــرو باســم احلكومــة الفلســطينية مبــا 
ــة مصــر العربيــة مــن جهــود  ــه جمهوري ــه وتبذل بذلت
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ــاء  ــاعدة أبن ــى اآلن ملس ــازات حت ــن إجن ــه م ــا حققت وم
الرئيــس  غزة، مؤكدا حــرص  قطــاع  فــي  شــعبنا 
محمــود عبــاس واحلكومــة الفلســطينية علــى تقــدمي 
كل دعــم ممكــن لألشــقاء فــي مصــر مــن أجــل إجنــاح 
مبــادرة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى أكمــل 

ــه.51 وج

القــوات اإلســرائيلية تتنشــر كاميــرات مراقبــة عاليــة 
الدقــة فــي البلــدة القدميــة بعضهــا محظــورة دوليــاً

عشــية أعيــاد امليــالد اجمليــدة، وبهــدف تشــديد اخلنــاق 
الداخلــي  األمــن  وزارة  أعلنــت  املقدســيني،  علــى 
ــروع  ــاء مش ــن انه ــالل، ع ــرطة االحت ــرائيلية وش اإلس
جتديــد وتغييــر وتنظيــف وتركيــب املزيــد مــن الكاميرات 
ــارات  ــة وح ــات وأزق ــم طرق ــي معظ ــة ف ــة الدق عالي
فــي محيــط  القدميــة وخاصــة  القــدس  وشــوارع 
ــي  ــة وف ــة القيام ــارك وكنيس ــى املب ــجد األقص املس
ســاحة عمــر ابــن اخلطــاب وأبــواب العمــود واألســباط 

ــاهرة. والس

واألمــن  بيــان مقتضــب لشــرطة االحتــالل  وقــال 
ــدة  ــي فــي هــذا اخلصــوص، إن »املنظومــة اجلدي الداخل
ــي  ــا دور ف ــاً وله ــر وضوح ــة وأكث ــر دق ــرات أكث للكامي
ــر مــن  ــط الكثي ــة وضب ــي املدين ــا يجــري ف متابعــة م
اخملالفــات املروريــة واألمنيــة واملواجهــات التي تشــهدها 

ــرة«. ــة األخي ــالل املرحل ــا خ ــدس وإحيائه الق

ووفــق البيــان، فقــد مت خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة 
تغييــر الكاميراتــت القدميــة بأخــرى للمســح الضوئــي 
مــزودة مبصابيــح كاشــفة ومكبــرات صــوت، فــي 
ــدة القدميــة ومحيطهــا  ــاء داخــل البل الشــوارع واالحي
مــن مياديــن وســاحات وشــوارع رئيســه، بتكلفــة زادت 
علــى ثالثــة ماليــني شــيكل وقالــت إن التقنيــة اجلديــدة 
ــي  ــا عال ــأن تصويره ــز ب ــرات، تتمي ــذه الكامي ــي ه ف
ــى 1000  ــورة حت ــر الص ــى تكبي ــدرة عل ــه ق ــودة ول اجل
ــالل  ــن خ ــة وم ــا الدقيق ــى تفاصله ــول إل ــرة والدخ م
دمــج تقنيــة للتعــرف علــى الوجــه باســتخدام شــبكة 
ــج  ــام مدم ــو نظ ــة، وه ــف الذكي ــرات والهوات الكامي
ــذ العــام 2018 فــي الصــني باســم  ومتطــور عــرف من
ــة  ــب واملنظوم ــا يتناس ــره مب ــب األزرق« ومت تطوي »الذئ
األمنيــة والشــرطية والعســكرية اإلســرائيلية، ونشــر 
منــه مئــات الكاميــرات فــي مدينتــي القــدس واخلليــل 
ــي  ــتوطنني ف ــن للمس ــن األم ــر م ــدر كبي ــر ق لتوفي
املدينتــني وفــي مفــارق الطــرق الرئيســية فــي الضفــة 

ــة. ــة احملتل الغربي

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وســبق وأن أشــارت منظمــة »بتســيلم«، إلــى أن بعــض 
ــن  ــورة م ــخة املتط ــي النس ــتخدمة ف ــة املس األنظم

ــاً. ــرات محظــورة دولي املنظومــة اخلاصــة بالكامي

املنصــرم قيــام عشــرت  ولوحــظ خــالل األســبوع 
الفــرق الهندســية والعمــال التقنيــني، وهــم يقومــون 
ــث منهــا وتلميعهــا  ــرات وتركيــب احلدي ــر الكامي بتغي
ــواب  ــي أب ــماعات ف ــب س ــة وتركي ــا باإلضاف وتزويده
الســاهرة والعامــود واألســباط وفــي مدخــل املســجد 
األقصــى قــرب بــاب الغوامنــة وبــاب اجمللــس وعنــد 
املدرســة التنكزيــة فــي بــاب السلســلة، وبــاب العمــود 
وعلــى طــول شــارع الســلطان ســليمان وشــارع صــالح 

ــن.  الدي

مــن جهــة أخــرى، شــنت قــوات االحتــالل أمــس، 
ــدس، مت  ــاء الق ــي أحي ــات ف ــات واقتحام ــة مداهم حمل
ــدة القدميــة  خاللهــا اعتقــال 5 شــبان مــن داخــل البل
ــة  ــزة األمني ــدى األجه ــق ل ــم للتحقي ــرى حتويله وج
ــد  ــعبية ض ــة ش ــال مقاوم ــي أعم ــاركة ف ــم املش بزع

ــالل. 52 ــوات االحت ــتوطنني وق املس

صحافيــان من »اسوشــييتد برس« يســتعيدان 
حلظــات قصــف »بــرج اجلــاء« فــي حــرب غزة 

ــتمرت 11  ــي اس ــرب الت ــن احل ــادس م ــوم الس ــي الي ف
يومــاً بــني إســرائيل وحركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة 
ــهاد  ــن استش ــفرت ع ــي، وأس ــار( املاض ــو )أي ــالل ماي خ
أكثــر مــن 260 فلســطينياً ومقتــل 13 إســرائيلياً، 
قصــف ســالح اجلــو اإلســرائيلي »بــرج اجلــالء« املكــون 
ــع  ــره جمي ــن أم ــاعة م ــو س ــد نح ــاً، بع ــن 12 طابق م
ســكان العقــار بإخــالء املكان. صحيــح أنه لــم يصب أي 
شــخص بــأذى، ولكــن املبنــى دمــر بالكامــل، وكان يضم 
مكاتــب تابعــة لوكالــة »اسوشــييتد بــرس« األميركية، 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــة القطري ــرة« الفضائي ــاة »اجلزي وقن
ــة  ــا أدل ــرائيل إن لديه ــت إس ــالت، وقال ــرات العائ عش
ــراض  ــى ألغ ــتخدم املبن ــاس« تس ــة »حم ــى أن حرك عل
عســكرية، ولكنهــا لــم تنشــر أي دليــل علنــي يدعــم 

هــذا اإلدعــاء.

ــة  ــي وكال ــض صحافي ــي بع ــر، يحك ــذا التقري ــي ه ف
ــذه  ــة ه ــي تغطي ــاركني ف ــرس« املش ــييتد ب »اسوش

ــة.  ــم اخلاص ــالل جتاربه ــن خ ــة م ــرب، القص احل

فارس أكرم – مراسل من قطاع غزة

ــة  ــرس( مبثاب ــييتد ب ــب )اسوش ــر مكت ــد كان تدمي ”لق

52  جريدة القدس

ــارة عــن  ــا جميعــاً، فقــد كان املكتــب عب هجــوم علين
ــام  ــا ين ــنوات، وكان معظمن ــدى س ــى م ــا عل ــزل لن من
هنــاك طــوال فتــرة احلــرب، معتقديــن خطــأ، أنــه أحــد 
ــه  ــا أن ــزة، كم ــاع غ ــي قط ــادرة ف ــة الن ــن اآلمن األماك
قبــل أيــام قليلــة مــن تدميــر املبنــى، مت تدميــر مزرعــة 
عائلتــي أيضــاً بقنبلــة أطلقتهــا طائــرة مقاتلــة 
إســرائيلية، وكانــت هــذه املزرعــة، التــي تقــع بالقــرب 
مــن احلــدود اإلســرائيلية شــمال غــرة، مبثابــة مــالذ مــن 
ــذرة. ــوارع الق ــانية والش ــازل اخلرس ــزة ذي املن ــاع غ قط

ــي  ــارة زوجت ــر لزي ــر مص ــادرت غزةعب ــرب. غ ــد احل بع
ــد  ــن ق ــم أك ــدا، ول ــي كن ــون ف ــن يعيش وأوالدي الذي
التقيتهــم منــذ نحــو العامــني بســبب عمليــات 
ــا(  ــاء فيــروس )كورون اإلغــالق املفروضــة فــي أعقــاب وب
ــتغرقت 4  ــي اس ــارة، الت ــذه الزي ــت ه ــتجد، وكان املس
أشــهر، هــي اطــول فتــرة مكثــت فيهــا خــارج وطنــي 
ــع  ــاره، والواق ــذي مت إفق ــم، ال ــاحة، املزدح ــر املس صغي

ــط. ــض املتوس ــر األبي ــاطئ البح ــى ش عل

ــى أن  ــت أمتن ــرب، كن ــى احل ــهر عل ــرور 6 أش ــد م وبع
أمتكــن مــن القــول إن األمــور قــد بــدأت تتحســن، ولكــن 
لــم يتحســن أي شــيء، فعمليــة إعــادة اإلعمــال علــى 
نطــاق واســع لــم تبــدأ بعــد، كمــا أن احلصــار علــى غزة 
ال يــزال قائمــاً منــذ نحــو 15 عامــاً، فضــالً عــن تعطــل 
ــد  ــل األم ــف طوي ــى وق ــل إل ــة للتوص ــود املبذول اجله
ــرب  ــدالع ح ــن ان ــاوف م ــت اخمل ــد بات ــار. وق ــالق الن إلط
ــة  ــير عملي ــع، وتس ــاق واس ــى نط ــرة عل ــرى منتش أخ
ــا  ــي احدثته ــرة الت ــطء، واحلف ــا بب ــاء مكتبن ــادة بن إع
القنبلــة التــي مت قصــف مزرعــة عائلتــي بهــا، ال تــزال 

ــراً. ــزل مدم ــزال املن ــودة، وال ي موج

كانــت هــذه املزرعــة مكانــي املفضــل فــي غــزة، فهــو 
املــكان الــذي كنــت أتطلــع للذهــاب إليــه فــي عطــالت 
نهايــة االســبوع، وكانــت املــكان الــذي ميكنننــي قضــاء 
ليالــي الشــتاء البــاردة فيــه والتدفئــة بالنيــران، أومــن 
خــالل حــرارة فــرن الطــني الــذي يعمــل باحلطــب أثنــاء 
ــات واألكالت األخــرى، حتــى إننــي  ــز عائلتــي املعجن خب
قمــت بعــزل نفســي هنــاك أثنــاء فتــرة اإلغــالق، ألننــي 
كنــت أشــعر باحلريــة أثنــاء الســير فــي احلقــل وأثنــاء 
إطعــام الدجــاج، ولكــن كل هــذه االشــياء اجلميلــة قــد 

أصبحــت اآلن مجــرد ذكــرى«.

جوزيــف فيدرمــان – مديــر مكتــب »اسوشــييتد بــرس« 
فــي القــدس

”وقعــت الغــارة اجلويــة فــي اليــوم الســادس مــن احلــرب، 
ــى  ــام القليليــة األول ــا نعمــل خــالل تلــك األي وقــد كن
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ــت  ــه، إذ كان ــاق علي ــا باالنف ــني قمن ــني مع ــاً لروت وفق
ــط،  ــرق األوس ــي الش ــار ف ــرة األخب ــوب، مدي ــن ل كاري
تعمــل علــى متابعــة القصــة فــي الصبــاح، وفــي هــذه 
األثنــاء أقــوم أنــا بإجــراء املقابــالت التلفزيونيــة أو أذهــب 
ــى  ــد عل ــن جدي ــل م ــود للعم ــم أع ــالً، ث ــاح قلي الرت
ــامل  ــائي الش ــر املس ــة التقري ــوم بكتاب ــة وأق القص
فــي نهايــة اليــوم، وقعــت الغــارة اجلويــة يــوم الســبت 
الــذي كان هادئــاً نوعــاً مــا لــذا خرجــت إلجــراء مقابلــة 
ــا  ــادة عندم ــي(، وع ــون الصين ــع )التلفزي ــة م تلفزيوني
ــي  ــغيل هاتف ــف تش ــة، أوق ــالت تلفزيوني ــوم مبقاب أق
اجلــوال وأضعــه جانبــاً حتــى أمتكــن مــن التركيــز علــى 
املقابلــة، ولذلــك قمــت بإيقــاف تشــغيل هاتفــي 
ــا  ــة. وعندم ــى االنتهــاء مــن املقابل ــق حت ــدة 10 دقائ مل
ــه  ــات فائت ــاك 8 مكامل ــد أن هن ــغيله، وج ــدت تش اع
ــاذا يحــدث بحــق  ــة، فتســاءلت: م ــب الوكال مــن مكت
ــه  ــي وجدت ــي هاتف ــدق ف ــت اح ــا كن ــم؟ وبينم اجلحي
يــرن مــرة أخرى...كانــت هــذه املــرة كاريــن التــي تتصــل 
وتشــعر بالذعــر، إذ قالــت إننــا تلقينــا للتــو حتذيــر مــن 
ــد  ــذي يوج ــى ال ــأن املبن ــاده ب ــرائيلي، مف ــش اإلس اجلي
ــفه،  ــم نس ــك أن يت ــى وش ــزة عل ــي غ ــا ف ــه مكتبن ب
ــة  ــخاص ملعرف ــض األش ــال ببع ــي االتص ــت من وطلب
مــا إذا كان بإمكاننــا إيقــاف قصــف املبنــى، ثــم قالــت: 
)لقــد أعطانــا اجليــش اإلســرائيلي مهلــة ســاعة 

ــى(. ــالء املبن إلخ

ــت  ــد أعطي ــت ق ــى، كن ــف املبن ــن قص ــني م ــل يوم قب
ــا،  ــع مكتبن ــن موق ــات م ــرائيلي إحداثي ــش اإلس اجلي
للتأكيــد مــن أن يتــم قصفــه عــن طريــق اخلطــأ، ولــذا 
ــم  ــا إذا كان بإمكانه ــة م ــم ملعرف ــال به ــت باالتص قم
ــي  ــذي أجابن ــى، وكان الشــخص ال إيقــاف قصــف املبن
التفاصيــل  مــن  مزيــداً  وطلــب  للغايــة،  لطيفــاً 
ــات  ــض املكامل ــيجري بع ــه س ــال إن ــى، وق ــول املبن ح
ــيء،  ــل أي ش ــه فع ــا إذا كان ميكن ــة م ــة ملعرف الهاتفي
ــرائيلية،  ــة اإلس ــوزارة اخلارجي ــال ب ــت باالتص ــم قم ث
ــر إســرائيل  ــي أن تدمي ــذي أجابن ــرت الشــخص ال وأخب
مكتــب وكالــة )اسوشــييتدبرس( ســيمثل كارثــة فــي 
العالقــات العامــة، وقــد وعــد بإجــراء بعــض املكاملــات 
ــت  ــم اتصل ــاعدة، ث ــه املس ــا إذا كان ميكن ــة م ومعرف
ــت  ــي حصل ــرائيلي، ولكنن ــوزراء اإلس ــس ال ــب رئي مبكت
علــى رد مختلــف للغايــة، إذا لــم تكــن هنــاك أي 
عــروض للمســاعدة، واكتفــى الشــخص الــذي أجابنــي، 
ــاك،  ــن هن ــك م ــراج موظفي ــن إخ ــد م ــول: )تأك بالق
ــف  ــيتم قص ــه س ــت أن ــا، علم ــان(، وحينه ــم بأم وأنه
املكتــب، وفــي ذلــك الوقــت هرعــت إلــى املنــزل، وفتحت 
فــي  ينفجــر  وهــو  وشــاهدت مكتبنــا  التلفزيــون 

ــن  ــم يك ــر، ل ــي املباش ــت التلفزيون ــى الب ــا عل حلظته
هــذا أســوأ حــادث مررنــا بــه، إذ أنــه فــي عــام 2014، قتل 
اثنــان مــن موظفــي الوكالــة بحــادث انفجــار فــي غــزة، 
ــك،  ــة، ولذل ــروح بالغ ــر بج ــف آخ ــب موظ ــا أصي كم
فــإن قصــف املبنــى لــم يكــن هــو األســوأ، علــى االقــل 
ــاعة  ــني س ــدى املوظف ــد كان ل ــان، لق ــع بأم كان اجلمي
ــذ كل  ــا أخ ــوا خالله ــر، حاول ــن املق ــروج م ــدة للخ واح
مــا بوســعهم، األمــر املدهــش هــو أنهــم غــادروا املبنــى 
ــوا خاللهــا أخــد كل  ــوا للخــروج مــن املقــر، حاول وذهب
مــا بوســعهم، األمــر املدهــش هــو أنهــم غــادروا املبنــى 
ــث  ــها، حي ــف نفس ــة القص ــة عملي ــوا لتغطي وذهب
ــى والتقطــوا  ــدرج، وخرجــوا مــن املبن ــى ال ركضــوا عل
لقطــات مذهلــة، وأجــروا مقابــالت مــع أشــخاص، 
ــش  ــد اجلي ــذي كان يناش ــى ال ــك املبن ــى مال ــذوا إل وحت
ــوا علــى صــور ال  أيضــاً أال يقــوم بهــدم املبنــى، وحصل
تصــدق، كمــا قمنــا بكتابــة قصــص صحافيــة رائعــة 
صحيــح أن األمــر لــم يكــن ســهالً، ولكــن اجلميــع كان 
يعــرف، نوعــاً مــا، مــاذا يتعــني عليــه أن يفعــل، ففريقنا 

ــداً. 53 ــرف دوره جي ــف يع ــاة، وكل موظ ــض باحلي الناب

األربعاء 2021/12/22

شــهيد جــراء إطــاق النــار علــى مركبتــه 
واشــتعالها قــرب يعبــد هــدم منزلــن فــي 
ــي  ــجار ف ــاع أش ــر واقت ــل املكب ــن وجب نحال

ترقوميــا

ــاء  ــالل، مس ــوات االحت ــاص ق ــاب برص ــهد ش استش
ــتعالها  ــه واش ــى مركبت ــار عل ــالق الن ــر إط ــس، إث أم
ــد  ــدة يعب ــرب بل ــكري ق ــان« العس ــز دوت ــد »حاج عن

ــني. ــي جن ــوب غرب جن

استشــهاد  الفلســطيني  االرتبــاط  واكــد   
 22( موســى  حكمــت  العزيــز  عبــد  الشــاب 
جنــني. جنــوب  مركــة  بلــدة  مــن   عامــا( 

ــاول  ــاب ح ــإن الش ــة ف ــالم عبري ــادر إع ــب مص وبحس
تنفيــذ عمليــة دهــس لعــدد مــن جنــود االحتــالل 

اإلسرائيلي املتواجدين على احلاجز. 

وقالــت املصــادر العبريــة: إن النــار اشــتعلت فــي 
ــدة أن  ــس، مؤك ــة الده ــع محاول ــي موق ــني ف مركبت

مركبــة عســكرية اشــتعلت نتيجــة العمليــة.

ــب  ــنة الله ــد ألس ــو، تصاع ــع فيدي ــرت مقاط وأظه
مــن ســيارة فلســطينية تقــف فــي مواجهــة مركبــة 

53  جريدة القدس
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 عسكرية بالقرب من احلاجز. 
ــد أن  ــيارة بع ــار الس ــى انفج ــان إل ــهود عي ــار ش وأش

ــل. ــران بالكام ــا الني ــت عليه أت

وقــال متحــدث باســم طواقــم اإلطفــاء التابعــة 
ــاء،  ــة اإلطف ــة عملي ــي نهاي ــالل: »ف ــلطات االحت لس
دون  متفحمــة  جثــة  علــى  التعــرف  مــن  متكنــا 

 عالمات حياة، داخل إحدى السيارات”. 
وشــهد ســهل يعبــد انتشــارا مكثفــا لقــوات االحتالل، 
وذكــر شــهود عيــان أن قــوات االحتــالل نصبــت حاجــزا 

عســكريا علــى املدخــل الرئيســي لبلــدة يعبــد.

ومنعــت قــوات االحتــالل األهالــي مــن الدخــول واخلــروج 
ــف  ــد مكث ــى تواج ــهود إل ــار الش ــدة، وأش ــى البل إل
ــدة. ــن البل ــة م ــة اجلنوبي ــي املنطق ــالل ف ــوات االحت لق

ــس،  ــالل، أم ــوات االحت ــت ق ــة، هدم ــة ثاني ــن جه م
ــت  ــرب بي ــني غ ــدة نحال ــي بل ــني ف ــن طابق ــزالً م من

حلم. 

ــأن  ــون ب ــي فن ــني هان ــة نحال ــس بلدي ــب رئي ــاد نائ وأف
ــة  ــت منطق ــار اقتحم ــا حف ــالل يرافقه ــوات االحت ق
ــو كيــر« شــرق البلــدة، وأغلقتهــا، ومنعــت وصــول  »أب

املواطنني إليها. 

ــام  ــالل االقتح ــت خ ــالل هدم ــوات االحت ــاف: إن ق وأض
منــزل املواطــن عاطــف جميــل يوســف النيــص، املكــون 
ــراً  ــا )80 مت ــد منهم ــاحة كل واح ــني، مس ــن طابق م

مربعاً(. 

املواطنــني  بــني  املوقــع  فــي  مواجهــات  واندلعــت 
الغــاز  قنابــل  أطلقــوا  الذيــن  االحتــالل  وجنــود 

والصوت. 

ولفــت إلــى أن ســلطات االحتــالل صّعــدت خــالل 
الشــهر اجلــاري مــن إجراءاتهــا التعســفية بحــق أهالــي 
ــدم  ــرت به ــة وأخط ــرف زراعي ــت 3 غ ــني، فهدم نحال
ــازل  ــاء فــي من مزرعــة وســلمت إخطــارات بوقــف البن

وغرف زراعية أخرى. 

احملتلــة،  بالقــدس  املكبــر  جبــل  بلــدة  وفــي 
أجبــرت ســلطات االحتــالل مقدســياً علــى هــدم 

منزله. 

ــي  ــالل ف ــة االحت ــأن بلدي ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
جعابيــص  محمــد  املقدســي  أجبــرت  القــدس، 
متــراً،   60 البالغــة مســاحته  منزلــه  علــى هــدم 

 ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه األربعة. 

وقــال جعابيــص: إنــه اضطــر لهــدم منزلــه ذاتيــا جتنبــا 
لدفــع غرامــات باهظــة تفرضهــا عليــه بلديــة االحتالل 
فــي حــال قامــت طواقمهــا بعمليــة الهــدم، علمــا أن 
ــن 20  ــر م ــل أكث ــاه قب ــذي بن ــده ال ــود لوال ــزل يع املن

عامــاً.54

الرئاســة تديــن تصريحــات منصــور عبــاس 
التــي يدعــو فيهــا شــعبنا لاعتــراف بالدولــة 

ــة اليهودي

القوميــة  لقانــون  بغيضــة  ترجمــة  اعتبرتهــا   -
ي لعنصــر ا

ــن  ــاء، ع ــوم األربع ــطينية، الي ــة الفلس ــرت الرئاس عب
ــس  ــات رئي ــديدين، لتصريح ــخطها الش ــا وس رفضه
القائمــة املوحــدة منصــور عبــاس، والتــي يدعــو فيهــا 
ــة. ــة اليهودي ــراف بالدول ــطيني لالعت ــعب الفلس الش

وقالــت الرئاســة، إن هــذه التصريحــات غيــر املســؤولة 
تتســاوق مــع دعــوات املتطرفــني فــي إســرائيل لتهجيــر 
ــى  ــجد األقص ــة املس ــس مبكان ــطينيني، وللم الفلس
ــر العصــور. ــخ الشــعب الفلســطيني عب ــارك، وتاري املب

أن منصــور عبــاس مبثــل هــذه  الرئاســة،  وأكــدت 
التصريحــات ال ميثــل إال نفســه، وال ميثــل الشــعب 
الفلســطيني فــي الوطــن وفــي كل مــكان فــي العالم، 
مجــددة إدانتهــا ملثــل هــذه التصريحــات اخملالفــة للدين 
ــات  ــذ بداي ــد من ــطيني املمت ــراث الفلس ــخ والت والتاري

ــخ. التاري

أن  املؤســف  مــن  أنــه  علــى  الرئاســة،  وشــددت 
ــوق  ــى حق ــاز إل ــن أن ينح ــا ع ــاس عوض ــور عب منص
املشــروع  يعــزز  تيــار  مــن  جــزءا  أصبــح  شــعبه، 
ــن االســتيطان  ــدل أن يدي ــي، فب االســتعماري الصهيون
ــر التــي يرتكبهــا االحتــالل،  وعمليــات القتــل والتهجي
ومخططــات املتطرفــني اإلســرائيليني لتفريــغ األراضــي 
ــة  ــه احلرك ــا تروج ــرر م ــوم يك ــراه الي ــطينية، ن الفلس

ــة. ــخ بصل ــت للتاري ــب ال مت ــن أكاذي ــة م الصهيوني

وقالــت الرئاســة، »نديــن كذلــك صمتــه الغريــب 
ــس  ــن تدني ــتوطنون م ــه املس ــوم ب ــا يق ــب عم واملري
لباحــات املســجد األقصــى املبــارك، وســكوته املشــني 
ــود  ــاتها، وجه ــدس ومقدس ــى الق ــة عل ــاء املعرك أثن
الرئيــس محمــود عبــاس فــي التصــدي لصفقــة 
القــرن وإســقاطها، ومنــع بيــع القــدس«، معتبــرة 
ــون  ــة لقان ــة بغيض ــة حرفي ــات ترجم ــذه التصريح ه

54  جريدة األيام
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القوميــة الــذي أصدرتــه الدوائــر املتطرفــة والعنصريــة 
ــرائيل.55 ــي إس ف

افتتــاح  إعــادة  مصيــر  يكتنــف  الغمــوض 
القــدس فــي  األميركيــة  القنصليــة 

يخيــم الغمــوض علــى مصيــر إعــادة فتــح القنصليــة 
فــي القــدس، حيــث بــات مــن امللحــوظ أن وزارة اخلارجية 
ــت  ــا إذا ال زال ــوح عم ــة بوض ــب اإلجاب ــة تتجن األميركي
ملتزمــة بتعهداتهــا املتتابعــة فــي إعــادة فتحهــا بعــد 
أن أغلقهــا الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب عــام 2019. 

وقــد وجهتــت »القــدس« ســؤاال للمتحــدث الرســمي 
باســم وزارة اخلارجيــة األميركيــة، نيــد برايــس، يخــص 
ــردد اإلدارة فــي إجاباتهــا علــى تســاؤالت الصحفيــني  ت
ــاول أن  ــن ال نح ــالً: »نح ــة، قائ ــر القنصلي ــأن مصي بش
ــس  ــات، ولي ــب حتديث ــك تطل ــني، لكن ــون غامض تتك

ــه«. ــي نقدم ــث ك ــا أي حتدي لدين

ولــدى متابعــة ومطالبــة »القــدس« بضــرورة توضيــح 
موقــف اإلدارة قــال برايــس، لقــد ســمعتهم وزيــر 
اخلارجيــة أنتونــي بلينكــن فــي مناســبتني علــى األقــل، 
ــى  ــر عل ــدث أي تغيي ــم يح ــه ل ــر أن ــي األم ــا ف وكل م
ــهر  ــي ش ــني ف ــات بلينك ــى تصريح ــيراً إل ــك، ، مش ذل
ــة،  ــة الغربي ــرائيل والضف ــى إس ــه إل ــاء زيارت ــار أثن أي
وأثنــاء اســتضافته لــوزراء خارجيــة اإلمــارات والبحريــن 
وإســرائيل فــي ايلــول املاضــي مبناســبة مــرور عــام علــى 

ــع. 56 ــات التطبي اتفاقي

رئيــس املوســاد الســابق كشــف عاقــة جهازه 
بطبيــب زعيــم عربي

متباهيــاً أمــام عشــيقته التــي تعمــل مضيفــة طيــران 
ــي  ــابق يوس ــاد« الس ــس »املوس ــف رئي ــا، كش وزوجه
كوهــني، عــن عالقــة املوســاد بطبيــب احــد القــادة إلــى 

جانــب أســرار أخــرى. 

جــاء ذلــك فــي تقريــر تلفزيونــي للقنــاة »13« العبريــة 
حــول العالقــات العاطفيــة التــي كانــت جتمــع كوهــني 
الــذي كان مقربــاً جــداً مــن رئيس الــوزراء الســابق رئيس 

املعارضــة احلالــي بنيامــني نتنياهــو. 

ــدأت  ــة ب ــة الغرامي ــإن »العالق ــاة »13« ف ــب القن وحس
فــي أواخــر عــام 2018، حيــث راح كوهــني يتفاخــر أمــام 
الزوجــني حــول تفاصيــل نشــاطات ســرية مختلفــة من 
ــة  ــم، باإلضاف ــول العال ــس ح ــة التجس ــات وكال عملي

55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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إلــى تزويدهــا مبعلومــات عــن رحالتــه العامليــة«. 

مــن جانبــه، أوضــح غــاي شــيكر، زوج املضيفــة، وهــو 
ــال اإلســرائيلية،  رجــل أعمــال معــروف فــي أســواق امل
ــي  ــا ف ــول، مب ــن الفص ــر م ــد روى الكثي ــج: »لق للبرنام
ــاد  ــا أن املوس ــار... أخبرن ــه ثرث ــاد ... إن ــن املوس ــك ع ذل
علــى عالقــة بطبيــب ألحــد القــادة العــرب املعروفــني«. 
وأشــار شــيكر إلــى إن كوهــني شــارك أيضــاً بتفاصيــل 
حــول أســلوب إدارتــه، وفــق مــا نقلــت صحيفــة »تاميــز 

ــرائيل«. أوف إس

وأضــاف الــزوج: »قــال لــي .. عندمــا مت تعيينــي رئيســاً 
للموســاد اســتمع جيــداً ... فــي غضــون 10 أيــام 
ــوا  قمــت بفصــل 6 مســؤولني كبــار، ألنهــم لــم يكون
ــوا  ــن ... ظن ــوا جيدي ــم يكون ــام ... ل ــني للنظ مخلص
ــاوين،  ــا متس ــا كن ــم عندم ــق له ــل صدي ــي أفض أنن
ــم دون  ــا طردته ــي فيه ــي مت تعيين ــة الت ــي اللحظ وف

ــة«.  رحم

ــد  ــاء فق ــة واللق ــف العالق ــم ين ــني ل ــم أن كوه ورغ
ــا  ــم يطلعهم ــه ل ــول إن ــر بالق ــى التقري ــاء رده عل ج
ــم  ــات ل ــة أو اي معلوم ــرار أمني ــى أي أس ــاً عل مطلق
يكــن مــن املفتــرض أن يعلنهــا. وفــي مقطــع منفصــل 
مــن البرنامــج، الــذي بــث بالكامــل أمــس الثالثــاء، قــال 
شــيكر إن كوهــني أرســل رســائل إلــى زوجته اســتخدم 
ــب  ــت حت ــل: »أن ــي«. واكم ــي« و«جميلت ــات »أميرت صف

ــة اآلن«. 57 ــر عائل ــت تدم ــك.. أن ــي حتب ــي، وه زوجت

اخلميس 2021/12/23

األســير أبــو هــواش يواصــل إضرابــه لليــوم 
ــه  ــورة وضع ــن خط ــرات م ــط حتذي الـــ821 وس

الصحــي

عامــاً(   40( هــّواش  أبــو  هشــام  األســير  يواصــل 
الـــ128؛  لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح  إضرابــه 
وضعــه  خطــورة  رغــم  اإلداري،  العتقالــه  رفضــاً 

 الصحي، ودخوله مرحلة حرجة. 
وتعنتهــا  رفضهــا  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
هــّواش،  أبــو  األســير  ملطلــب  االســتجابة  فــي 
خطــورة  تؤكــد  التــي  الطبّيــة  التقاريــر  رغــم 
وضعــه الصحــي، وال تكتفــي بذلــك، بــل تواصــل 
إدارة  وترفــض  »الرملــة«،  ســجن  فــي  احتجــازه 

 السجون نقله إلى مستشفى مدني. 
ــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن ــت اللجن  كمــا أعرب

57  جريدة القدس
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 قلقهــا البالــغ إزاء تدهــور احلالــة الصحيــة لألســير أبو 
ــة  ــة التابع ــم الطبي ــى أن الطواق ــة إل ــّواش«، منوه ه
ــة  ــتواصل مراقب ــام، وس ــزوره بانتظ ــة ت ــة الدولي للجن

وضعــه عــن كثــب.

وقــال منــدوب الصليــب األحمــر: إنــه متوقــف منــذ 48 
ســاعة عــن تنــاول امللــح، وهــو أمــر خطيــر من شــأنه أن 
يــؤدي إلــى تعفــن فــي األمعــاء، وتوقــف وظائــف القلــب 

عن العمل، وقد يسبب املوت املفاجئ. 

ــة حرجــة، وهــو  ــو هــواش فــي حال وأكــد أن األســير أب
ــن  ــاً ع ــة، معرب ــة مختص ــة طبي ــى متابع ــة إل بحاج
ــي ال  ــة الت ــة احملتمل قلقــه أيضــاً مــن العواقــب الطبي
ــدان  ــى فق ــف إل ــؤدي لألس ــد ت ــي ق ــا، والت ــة فيه رجع
ــع  ــة جمي ــون كرام ــرورة ص ــى ض ــدداً عل ــاة، مش احلي

املعتقلني ومعاملتهم بإنسانية. 

ــو هــّواش، مــن  ــة األســير أب مــن جهتهــا، حــذرت عائل
تعــرض حياتــه للخطــر بعــد التدهــور الكبير الــذي طرأ 
ــالل  ــلطات االحت ــت س ــة، وحّمل ــه الصحي ــى حالت عل

املسؤولية الكاملة عن حياة ابنها. 

ــي  ــد ف ــي عق ــر صحاف ــالل مؤمت ــة، خ ــذرت العائل وح
االحتــالل  قيــام  احتمــال  أمــس، مــن  دورا،  مدينــة 
القــوة  واســتخدام  هشــام،  بابنهــا  باالســتفراد 
ــل  ــن أج ــات م ــه بالفيتامين ــومي وحقن ــه للتن إلخضاع
الســيطرة علــى وضعــه الصحــي وكســر إرادتــه، األمــر 

الذي يشكل خطراً على حياته. 

ــام  ــع هش ــدث م ــا يح ــّواش: »م ــو ه ــة أب ــت عائل وقال
هــو عمليــة قتــل ينفذهــا االحتــالل ببــطء، ويتجاهــل 
ــة الصحيــة احلرجــة التــي وصــل إليهــا بحســب  احلال
ــان،  ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــاء م ــي ألطب ــر الطب التقري
حيــث طالبــت بضــرورة نقلــه إلــى مستشــفى مدنــي 
مؤهــل للتعامــل مــع هــذه احلالــة، إال أن ســلطات 
االحتــالل ترفــض ذلــك ومتنــع دخــول أطبــاء منــذ أكثــر 

ــة.58 ــه الصحي ــة حالت ــبوع ملعاين ــن أس م

ــرائيل  ــارة إس ــي لزي ــره املغرب ــو نظي ــد يدع البي
ــاً ــاق قريب ــع النط ــادي واس ــار اقتص ــاق إط واتف

البيــد  يائيــر  اإلســرائيلي  اخلارجيــة  وزيــر  دعــا 
ــرائيل  ــارة إس ــى زي ــة إل ــر بوريط ــي ناص ــره املغرب نظي
الفيديــو،  عبــر  اجتمــاع  أثنــاء  وذلــك  قريبــاً، 
األميركــي  اخلارجيــة  وزيــر  أيضــاً  ضــم  أمــس، 
علــى  عــام  مــرور  ملناســبة  بلينكــن،  أنتونــي 

58  جريدة األيام

 تطبيع عالقات البلدين برعاية أميركية. 
ــارة  ــر بوريطــة لزي وقــال البيــد: »أرحــب بصديقــي الوزي
ــادرات  ــالق مب ــن، وإط ــت ممك ــرب وق ــي أق ــرائيل ف إس
ــرة  ــي مباش ــب أن نلتق ــا. يج ــة عالقاتن ــدة لتقوي جدي

ونبني أشياء كبيرة لصالح شعبينا”. 

بــدوره، أعــرب وزيــر اخلارجيــة املغربــي عــن »أملــه بزيــارة 
إســرائيل قريبــاً«، ولقــاء البيــد مجــدداً بعدمــا كان قــد 

زار الرباط في آب. 

ــى هــذا االتفــاق، عقــد لقــاء  وملناســبة مــرور عــام عل
مقتضــب، أمــس، جمــع ناصــر بوريطــة مــن مقــر وزارة 
ــي  ــرائيلي واألميرك ــه اإلس ــاط بنظيرَي ــة بالرب اخلارجي
أنشــطة  إقامــة  دون  مــن  الفيديــو،  تقنيــة  عبــر 

أخرى. 

ــدة  ــات املتح ــادة الوالي ــن إش ــرر بلينك ــه، ك ــن جهت م
ــح  ــط وفت ــق الرواب ــن تعمي ــن م ــذي مكّ ــاق »ال باالتف
مؤكــداً  مشــتركة«،  منافــع  لتحقيــق  الســبل 
اســتمرار واشــنطن فــي دعــم وتوســيع اتفاقيــات 
العربيــة. والبلــدان  إســرائيل  بــني   التطبيــع 

ــاق  ــع اتف ــرائيل بتوقي ــرب وإس ــات املغ ــت عالق وتعمق
ــبة  ــي مبناس ــرين الثان ــر تش ــبوق أواخ ــر مس ــي غي أمن
زيــارة وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس للربــاط. 
ــدات  ــول مع ــاً احلص ــرب خصوص ــاق للمغ ــح االتف ويتي

ــهولة.59 ــا بس ــة التكنولوجي ــرائيلية عالي إس

فــي  تصعيدهــا  تواصــل  الســجون  إدارة 
ــرى ــقّ األس ــل بح ــات نق ــذ عملي ــة« وتُنف »نفح

أكّــد نــادي األســير، أّن معلومــات تــرد تباًعــا عــن 
ــقّ  ــالل بح ــجون االحت ــا إدارة س ــل تنفذه ــات نق عملي
ــة  ــة الوجه ــة«، دون معرف ــجن »نفح ــي س ــرى ف األس

ــا. ــوا إليه ــي نُقل الت

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان صحفــي، اليــوم 
ــى أّن  ــح عل ــر واض ــل مؤش ــات النق ــس، أّن عملي اخلمي
إدارة ســجون االحتــالل ماضيــة فــي تصعيــد إجراءاتهــا 
التنكيليــة بحــقّ األســرى، الفًتــا إلــى أنــه وحتــى 
اللحظــة ال تتوفــر معلومــات واضحــة عن مصيــر الذين 
تعرضــوا للضــرب خــالل عمليــة القمــع الواســعة، مــن 
ــد  ــه أح ــذي واج ــوح ال ــف املبح ــير يوس ــم األس بينه

ــجانني. الّس

وكانــت إدارة ســجون االحتــالل قــد نكّلــت بحــقّ 
ــى  ــم إل ــالل إخراجه ــن خ ــم )12(، م ــي قس ــرى ف األس

59  جريدة األيام
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ســاحة الســجن »الفــورة« فــي البــرد القارس لســاعات، 
ــن، واعتــدت علــى مجموعــة منهــم  وإبقائهــم مقيدي
ــن  ــى زنازي ــرى إل ــرف األس ــت غ ــرح، وحّول ــرب املب بالض

ــات. ــة املقتني ــن كاف ــا م ــد أن جرّدته بع

جهــات  لكافــة  مطالبتــه  األســير  نــادي  وجــدد 
ــي،  االختصــاص وعلــى رأســها الصليــب األحمــر الدول
بضــرورة التدخــل وبــذل جهــد مضاعــف لطمأنــة 

عائــالت األســرى، ومعرفــة مصيــر أبنائهــم.

يُشــار إلــى أّن عمليــات القمــع التــي تُنفذهــا إدارة 
ســجون االحتــالل شــكّلت هــذا العــام أبــرز السياســات 
األســرى،  بحــقّ  اســتخدمتها  التــي  املســتمرة 
ــت  ــي تل ــرة الت ــي الفت ــوظ ف ــكٍل ملح ــدت بش وتصاع
ــت آخــر عمليــات القمــع  ــة«، وكان ّ عمليــة »نفــق احلرّي
ــون«،  ــجن »الدام ــي س ــيرات ف ــقّ األس ــرت بح ــي ج الت
ــي  ــة«، والت ــجن »نفح ــي س ــرى ف ــا ج ــى م ــة إل إضاف
ــي  ــني ف ــرى القابع ــاس األس ــكل أس ــتهدفت بش اس

قســم )12(.

مــن اجلديــر ذكــره  أّن إدارة الســجون صّعــدت منــذ 
ــا  ــجلت أعنفه ــع وُس ــات القم ــن عملي ــام 2019، م ع
فــي ســجن »النقــب«، و«عوفــر« و«رميــون« فــي حينــه، 
وكانــت األشــد عنًفــا منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، 
ــع  ــات القم ــالل عملي ــن خ ــجون م ــدف إدارة الس وته
واالقتحامــات املتكــررة، إبقــاء األســرى فــي حالــة عــدم 

ــم.60 ــيطرة عليه ــن الس ــد م ــرض مزي ــتقرار«، وف »اس

ــب  ــتوطنن وتطل ــاب املس ــن إره ــة تدي الرئاس
ــعبنا ــة لش ــة الفوري ــة الدولي احلماي

عبــرت الرئاســة الفلســطينية عــن إدانتهــا الشــديدة 
الســتمرار اعتــداءات املســتوطنني اإلرهابيــة علــى 
االعتــداءات  آخرهــا  كان  والتــي  شــعبنا،  أبنــاء 
اإلرهابيــة املتواصلــة مــن املســتوطنني بحمايــة قــوات 
محافظــات  أهالــي  لهــا  يتعــرض  االحتالل التــي 
ــس،  ــرب نابل ــمال غ ــة ش ــة برق ــة قري ــمال، وخاص الش
ــا،  ــن 125 مواطن ــر م ــة أكث ــن إصاب ــفرت ع ــي أس والت
عــدا عــن ترويــع األطفــال وتخريــب املمتلــكات وقطــع 

ــرق. الط

ــؤولية  ــرائيلية مس ــة اإلس ــة احلكوم ــت الرئاس وحمل
اســتمرار اعتــداءات املســتوطنني اإلرهابيــة، والتــي فــي 
حــال اســتمرارها ســتؤدي لدخــول املنطقــة إلــى مربــع 
العنــف والتوتــر، وهــو مــا تســعى إليــه دوائــر التطــرف 

فــي إســرائيل.
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وجــددت الرئاســة مطالبــة اجملتمــع الدولــي وفــي 
ــر  ــل لتوفي ــل العاج ــن، بالتدخ ــس األم ــه مجل مقدمت
احلمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني، حيــث ال ميكن 

ــون. ــوق القان ــة ف ــرف كدول ــرائيل تتص ــى إس أن تبق

وشــددت الرئاســة علــى ضــرورة العمــل للضغــط 
علــى احلكومــة اإلســرائيلية لوقــف االســتيطان وجلــم 
ــى  ــاس إل ــدف باألس ــي ته ــتوطنني الت ــداءات املس اعت
ــى  ــة إل ــة الرامي ــة والدولي ــود األميركي ــال اجله إفش

ــية.61 ــة السياس ــاء العملي إحي

شهيد برصاص قوات االحتال في البيرة

استشــهد الشــاب محمــد عيســى عبــاس )26 عامــاً(، 
ــى  ــار عل ــالل الن ــود االحت ــر إطــالق جن مســاء أمــس، أث
الســيارة التــي كان يســتقلها فــي مدينــة البيــرة، 
كمــا وأصيــب شــاب آخــر برصــاص االحتــالل فــي 
مخيــم عايــدة، واعتــدى اجلنــود علــى مزارعــني واتلفــوا 
كميــات مــن اخلضــار واســتولوا علــى البســطات التــي 
يســتخدمونها لبيــع محاصيلهــم علــى الطريــق بــني 
ــالل  ــلطات االحت ــت س ــل، ورفض ــوار واخللي ــم الف مخي
تســليم جثمــان الشــهيد حكمــت عبــد العزيــز، الــذي 
ــر إطــالق قــوات االحتــالل  ارتقــى مســاء أمــس األول، إث
ــد  ــدة بع ــرب بل ــتعالها ق ــه واش ــى مركبت ــار عل الن
مبحافظــة جنــني، وشــن اجليــش حملــة دهــم وتفتيــش 
واســعة اعتقلــت خاللهــا مــا ال يقــل عــن 18 مواطنــاً 

ــة.62 ــاء الضف ــن أنح م

أميــركا ال تعــارض عــودة ســوريا إلــى اجلامعــة 
العربيــة.. مــع تنــازالت

تتســاءل جهــات سياســية عربيــة عــن متانــة العالقــة 
بــني جمهوريــة مصــر العربيــة والواليــات املتحــدة فــي 
ــو 11  ــل نح ــدأ قب ــذي ب ــدن ال ــو باي ــها ج ــد رئيس عه
ــيد  ــار س ــو انتظ ــا ه ــام، ودافعه ــة أي ــهراً إال بضع ش
البيــت األبيــض خمســة أشــهر قبــل االتصــال بنظيــره 
املصــري عبــد الفتــاح السيســي، علمــاً أن العالقــة بــني 
ــو  ــل أن ــس الراح ــام الرئي ــدأت أي ــرة ب ــنطن والقاه واش
الســادات وبعــد إخراجــه اخلبــراء الســوفيات مــن بــالده 
ــث أصبحــت  ــم تطــورت فــي ســرعة، بحي اســتمرت ث
حتالفــاً وتعاونــاً سياســياً وأمنيــاً وعســكرياً واقتصاديــاً 
ــه  ــد اغتيال ــلطة بع ــة والس ــي الرئاس ــه ف ــع خلف م
أي الرئيــس حســني مبــارك، وحتــى فــي أثنــاء الواليــة 
القصيــرة بعــد »ربيــع مصــر« للرئيــس محمــد مرســي 
لــم تتضــرر العالقــة ألن »جماعــة االخــوان املســلمني« 
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التــي ينتمــي إليهــا ربطنهــا فــي حينــه عالقــة جيــدة 
بواشــنطن، إال أنــه لــم يكمــل واليتــه كــي ميكــن 

ــردد كثيــراً. احلكــم عليــه وعلــى »التفاهــم« الــذي ت

ــا  ــس أوبام ــني إدارة الرئي ــه ب ــي حين ــاً ف ــه كان قائم أن
واجلماعــة املذكــورة أعــاله. اســتمرت العالقــة بــني 
اجلنــرال عبــد الفتــاح السيســي الــذي خلــف مرســي 
بعــد الثــورة الشــعبية عليــه التــي ســاعد هــو واجليش 
الــذي كان يشــغل فيــه موقعاً مؤثــراً في إجناحهــا، لكن 
ذلــك لــم مينــع الرئيــس اجلديــد فــي حينــه ملصــر مــن 
انتهــاج سياســة محافظــة علــى التحالــف مــع أميركا 
ــح  ــا، إذ انفت ــدة معه ــة جي ــى عالق ــل عل ــى األق أو عل
علــى روســيا فالدمييــر بوتــني فــي مجــاالت عــدة، كمــا 
أنــه انتهــج سياســات اقليميــة لــم تشــجعه عليهــا 
واشــنطن رمبــا مثــل إبقــاء حــد أدنــى مــن عالقــة مصــر 
بســوريا بشــار االســد انطالقــا مــن اعتبــاراً مهــم هــو 
أن »بــالد الشــام« بدولهــا هــي جــزء مــن االمــن القومــي 

لبــالده مصــر.

التســاؤل املطــروح أعالهــه فــي محلــه ألن تاخــر اتصال 
ــا  ــة وخارجه ــي املنطق ــه ف ــن حلفائ ــدد م ــدن بع باي
ــرار  ــاب الق ــال باصح ــن االتص ــى اآلن ع ــه حت وامتناع
ــاه  ــدم رض ــن ع ــراً ع ــم كان تعبي ــي بالدته ــي ف الفعل
ــق  ــات ال تتواف ــؤالء أو تصرف ــة له ــف معين ــى مواق عل

ــة. 63 ــم الدميوقراطي ــع القي ــته وال م سياس

اجلمعة 2021/12/24

برقــة وســيلة الظهــر تتصديــان لاحتــال 
وتضــرر  اإلصابــات  عشــرات  واملســتوطنن 

منــازل وحتطيــم شــواهد قبــور

ــاالت  ــروح وح ــني بج ــرات املواطن ــس، عش ــب، أم أصي
منــازل  وتضــررت  بالرصــاص،   42 بينهــم  اختنــاق، 
وأُغلقــت طرقــات وُحطمــت شــواهد قبــور فــي ســياق 
سلســلة اعتــداءات شــنتها قــوات االحتــالل وآالف 
املســتوطنني بحــق أهالــي بلدتــي برقــة وســيلة الظهر، 
الواقعتــني فــي محافظتــي جنــني ونابلــس، فــي الوقــت 
الــذي اندلعــت فيــه مواجهــات فــي قريــة بزاريــا خــالل 
مســاندة أهالــي القريــة للبلدتــني املســتهدفتني، وذلــك 
فــي ســياق مســيرة اســتيطانية اســتفزازية فــي موقع 

ــالة. ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس

فقــد اســتبقت قــوات االحتــالل منــذ ســاعات الصبــاح 
ــتوطنني  ــادة املس ــا ق ــا إليه ــتفزازية دع ــيرة اس  مس
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فــي موقــع مســتوطنة »حومــش« اخملــالة الواقعــة بــني 
ــالث  ــرق الث ــالق الط ــس، بإغ ــني ونابل ــي جن محافظت
الرابطــة بــني بلــدة برقــة والشــارع الواصل بــني مدينتي 
الترابيــة، وشــددت مــن  جنــني ونابلــس بالســواتر 
إجراءاتهــا العســكرية، وأعلنــت الطريــق الواصلــة بــني 
بلدتــي ســيلة الظهــر وديــر شــرف منطقــة عســكرية 
مغلقــة، بذريعــة تأمــني مســيرة املســتوطنني، ونصبــت 
ــركات  ــت حت ــني وأعاق ــي احملافظت ــكرية ف ــز عس حواج

املواطنني. 

ــدت  ــالل عم ــوات االحت ــة إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــة مــن موقــع  ــدات القريب ــى قطــع الطــرق عــن البل إل
ــال  ــي ح ــاندة ف ــن املس ــي م ــان األهال ــش« حلرم »حوم

تعرضهم العتداءات املستوطنني. 

ــى  ــت عل ــة اندلع ــات عنيف ــى أن مواجه ــارت إل وأش
ــوات  ــت ق ــد أن جلب ــاً بع ــة، صباح ــدة برق ــل بل مدخ
االحتــالل جرافــة عســكرية وشــرعت فــي إغــالق 
العشــرات مــن  انتشــار  بالتزامــن مــع  مداخلهــا، 

جنودها في شوارعها. 

ــاص  ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت ــى أن ق ــت إل ولفت
ــا أدى  ــدة، م ــي البل ــوب أهال ــة ص ــاز بكثاف ــل الغ وقناب
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــني بالرص ــة 6 مواطن ــى إصاب إل
باملطــاط، ومواطــن بحــروق، والعشــرات بحــاالت اختنــاق 

ــون. ــم صحافي ــوع بينه ــيل للدم ــاز املس بالغ

وأكــدت أن الطواقــم الطبيــة أخلــت ســكان منــزل فــي 
ــذي  ــوع ال ــيل للدم ــاز املس ــة الغ ــة كثاف ــة، نتيج برق
ــوا  ــاً أصيب ــى أن 35 مواطن ــة إل ــالل، الفت ــه االحت أطلق

بحاالت اختناق صعبة. 

ــرات  ــة عش ــى املنطق ــت إل ــق، وصل ــت الح ــي وق وف
جانبــاً  لقطــة  وأظهــرت  االســتيطانية،  احلافــالت 
ــا  ــا م ــر فيه ــتيطانية، ظه ــالت االس ــة احلاف ــن قافل م
يزيــد علــى 23 حافلــة كبيــرة وهــي فــي طريقهــا 
إلــى مســتوطنة »شــافي شــمرون« املقامــة علــى 
أراضــي املواطنــني شــمال غربــي نابلــس، حيــث ترجــل 
ــع  ــاه موق ــة باجت ــيرة راجل ــوا مس ــتوطنون ونظم املس
ــالم  ــون األع ــم يرفع ــالة، وه ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس
اإلســرائيلية ويــرددون الهتافــات العنصريــة، بينمــا 
انتشــرت مجموعــات مــن املســتوطنني علــى الطريــق 
ــت  ــس ومارس ــني ونابل ــي جن ــني محافظت ــة ب الرابط

ــالل.64 ــوات االحت ــة ق ــدة بحماي ــال عرب أعم

64  جريدة األيام
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السبت 2021/12/25

احلكومــة اإلســرائيلية ســتقر غــدا مخططــا 
ملضاعفــة االســتيطان فــي اجلــوالن احملتــل

خــالل  اإلســرائيلية  احلكومــة  تصــادق  أن  يتوقــع 
فــي  ســتعقده  الــذي  األســبوعي  اجتماعهــا 
ــد،  ــوم غ ــة، ي ــوالن احملتل ــة اجل ــي هضب ــتوطنة ف مس
ــة  ــتوطنني وإضاف ــدد املس ــة ع ــة ملضاعف ــى خط عل
ــة  ــس احلكوم ــر رئي ــا اعتب ــتيطانية، فيم ــاريع اس مش
اإلســرائيلية، نفتالــي بينيــت، أنــه يوجــد إجمــاع 
لنــا”. »اجلــوالن  أن  علــى  و«اليســار«  اليمــني   فــي 

وتقضــي اخلطــة احلكوميــة بتوســيع البنيــة التحتيــة 
ــة  ــني، إضاف ــتوطنتني جديدت ــة مس ــوالن وإقام ــي اجل ف
ــة  ــزم احلكوم ــة. وتعت ــتوطنات قائم ــيع مس ــى توس إل
حتويــل اجلــوالن احملتــل إلــى مركــز »لتكنولوجيــا الطاقة 
املبتكــرة اإلســرائيلية«، حســبما ذكــرت صحيفــة 

ــس. ــوم« أم ــرائيل الي »إس

ــط  ــذا اخملط ــي ه ــرائيلية ف ــة اإلس ــتثمر احلكوم وتس
االســتيطاني مليــار شــيكل. وأشــارت الصحيفــة إلــى 
أن بينيــت ووزيــر العــدل، غدعــون ســاعر، يقــودان هــذا 

اخملطــط.

ــل  ــوالن احملت ــي اجل ــتيطاني ف ــط االس ــي اخملط ويقض
التخطيــط  لصالــح  شــيكل  مليــون   576 برصــد 
ــدة  ــة 3 آالف وح ــة قراب ــك إضاف ــن ذل ــكن، وبضم والس
خمــس  خــالل  »كتســرين«  ملســتوطنة  ســكنية 
ســنوات، و4 آالف وحــدة ســكنية ملســتوطنات اجمللــس 
اإلقليمــي »جــوالن«. ويقضــي اخملطــط مبنــح محفــزات 
اقتصاديــة للمســتوطنات، وذلــك مــن أجــل إضافــة 23 

ألف مستوطن في اجلوالن. 

ومبوجــب اخملطــط االســتيطاني، ســتقام مســتوطنتان 
وحــدة   2000 وبنــاء  و«متــار«،  »أســيف«  جديدتــان، 
ــد  ــة بتجني ــي اخلط ــا. وتقض ــي كل منهم ــكنية ف س
اخلــاص  القطــاع  مــن  الشــواكل  ماليــني  مئــات 
ــية،  ــة الشمس ــال الطاق ــي مج ــاريع ف ــح مش لصال
وبضمنهــا مشــاريع تخزيــن طاقــة فــي مســاحة 
وتطويــر  أبحــاث  ومشــاريع  دومن،   4000 علــى  متتــد 
وستنشــر  دومن.   600 مســاحة  فــي  كهربائيــة 
دومن.  2000 فــي  مشــابهة  ملشــاريع   مناقصــات 

ــدم  ــد يصط ــط ق ــى أن اخملط ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــن  ــني، الذي ــتوطنني احلالي ــن املس ــم م ــة قس مبعارض
ــع  ــا يتوق ــتوطنات، كم ــيع املس ــى توس ــون عل يعترض
ــة البيئــة، كــون  معارضــة مــن جانــب جمعيــات حماي

 اخملطط سيلحق أضراراً بطبيعة اجلوالن. 
ونقلــت الصحيفــة عــن ســاعر اعتبــاره أن »قــرار 
عليــه،  للتصويــت  ســيطرح  الــذي  احلكومــة 
يــوم األحــد، هــو تطبيــق لالتفــاق االئتالفــي مــع 
ســاعر(،  يرأســه  )الــذي  حداشــا  تيكفــا  حــزب 
»مــن أجــل دفــع وحتويــل ميزانيــة خلطــة قوميــة 
ــة  ــا خط ــمال، وبضمنه ــر الش ــز وتطوي ــدف لتعزي ته
ــرين  ــة كتس ــوالن ومدين ــة اجل ــر هضب ــة لتطوي خاص

 من خالل إرساء ذلك بقرارات احلكومة”. 
وادعــى ســاعر أن »مســتقبل اجلــوالن ســُيحدد باألفعــال 
ــتقبل  ــخ مس ــة لنرس ــا فرص ــوال. وأمامن ــس باألق ولي
اجلــوالن ألجيــال قادمــة وذلــك كجــزء ال يتجــزأ مــن دولة 
إســرائيل. واالســتيطان في اجلــوالن هو صهيونــي وجودة 
ــة واقعيــة  ــاة فــي الوقــت نفســه. ونحــن نقــرّ غاي حي

 وهي مضاعفة االستيطان في اجلوالن”. 
ــة  ــي الصحيف ــره ف ــال نش ــي مق ــت ف ــر بيني واعتب
نفســها أن »اجلــوالن ليــس فقــط كنــزاً إســتراتيجياً لــه 
ــة  ــت وقطع ــه بي ــتراتيجية. إن ــية وإس ــة سياس أهمي

ــا”.65 ــهد وطنن ــن مش م

األحد 2021/12/26

يوعــز  اإلســرائيلي  السياســي  املســتوى 
»حومــش« مســتوطنة  فــي  البنــاء  بتعليــق 

ــره  ــى نظي ــرائيلي، إل ــي اإلس ــتوى السياس ــز املس أوع
ــي  ــدة ف ــاٍن جدي ــاء مب ــة بن ــدم إتاح ــكري، بع العس
ــي  ــى أراض ــة عل ــالة املقام ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس
بلدتــي بُرقــة وســيلة الظهــر العــام 2005، لكــن 
ــت  ــام األرض حت ــن اقتح ــوا ع ــم يتوقف ــتوطنني ل املس

ذريعة إقامة »مدرسة دينّية”. 

جــاء ذلــك بحســب مــا أوردت هيئــة البــّث اإلســرائيلية 
ــه  ــر ذكــرت خالل )»كان 11«(، مســاء اجلمعــة، فــي تقري
أّن املســتوى السياســي اإٍلســرائيلي، ال يريــد تكــرار مــا 
حــدث فــي مــا يخــّص البــؤرة االســتيطانية »إفياتــار«، 
علــى قمــة جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا قضــاء 

نابلس. 

وكانــت احلكومــة اإلســرائيلية برئاســة نفتالــي بينيــت، 
ــع  ــوية م ــى تس ــي، إل ــران املاض ــي حزي ــت ف ــد توصل ق
قــادة مجلــس املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 

احملتلة، والتي تقضي بإخالء »إفياتار”. 

 ومبوجــب التســوية، مت االتفــاق علــى إبقاء قوة عســكرية 

65  جريدة األيا
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ــم فــي املوقــع الــذي  مــن جيــش االحتــالل بشــكل دائ
تقــرر حينهــا أن تقــام عليــه بعــد 6 أســابيع مدرســة 
ــة  ــة القانوني ــة عســكرية، وبعــد فحــص الوضعي ديني

لألراضي املقامة عليها البؤرة االستيطانية. 

ــد  ــي بع ــذه تأت ــة ه ــّث، أّن التوصي ــة الب ــرت هيئ وذك
ــم  ــراء تعرّضه ــني، ج ــة اثن ــتوطن وإصاب ــل مس مقت
ــة  ــش«، الواقع ــتوطنة »حوم ــرب مس ــار ق ــالق ن إلط
بــني سبســطية وبرقــة، شــمال نابلــس، فــي الســادس 

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــر م عش

وقالــت إّن احلكومــة »لــم تقــرّر بعــد كيفيــة التعامــل 
ــر  ــش«، غي ــؤرة »حوم ــي ب ــودي« ف ــود اليه ــع الوج م
ــاء  ــد إعط ــالل »ال تري ــلطات االحت ــرت أن س ــا ذك أنه
ــؤرة(  ــي )فــي الب »مكافــأة علــى اإلرهــاب«، وهــدم املبان
ــي  ــة أن مبان ــتوطن(«، زاعم ــل املس ــل )قت ــد القت بعي
ــنوات  ــي »الس ــتمرار ف ــَدم باس ــت تُه ــتوطنة كان املس

األخيرة، كل بضعة أشهر«.66  

إدارة الســجون تنفــذ جرميــة بحــق األســير 
املصــاب  معطــان  الباســط  عبــد  اإلداري 

بالســرطان

قــال نــادي األســير، إّن إدارة ســجن »عوفــر« تُنّفــذ جرميــة 
بحــقّ املعتقــل اإلدارّي املريــض بالســرطان عبد الباســط 
معطــان )48 عاًمــا( مــن بلــدة برقــة فــي محافظــة رام 

اهلل والبيــرة.

وأوضــح نــادي األســير فــي بيانــه، اليــوم األحــد، أّن إدارة 
ــالج  ــر الع ــي توفي ــد ف ــكٍل متعم ــل بش ــجن متاط الس
الــالزم لــه، مــا أدى إلــى تفاقــم وضعــه الصحــّي مؤخــرًا 

بشــكل ملحــوظ.

ولفــت إلــى أّن معطــان املعتقــل منــذ 25 تشــرين األول/ 
ــل  ــة قب ــات جراحي ــدة عملي ــع لع ــر 2021، خض أكتوب
اعتقالــه، جــرى خاللهــا اســتئصال جــزء مــن القولــون، 
وتبــني الحًقــا أن اخلاليــا الســرطانية لــم تنتــه، وهنــاك 
ــه  ــى حيات ــات عل ــرض، والتخوف ــار امل ــة بانتش احتمالي
كبيــرة، خاّصــة أنــه بــدأ يُعانــي مؤخــرًا مــن مشــاكل 

فــي التنفــس وأوجــاع فــي الصــدر.

العاجــل  التدخــل  وطالــب نــادي األســير بضــرورة 
باإلفــراج عــن املعتقــل معطــان الــذي يواجــه اعتقــااًل 

ــرّي«. ــف س ــود »مل ــة وج ــت ذريع ــة حت ــال تهم ب

66  جريدة األيام

ــو  ــى نح ــابق أمض ــير س ــان أس ــى أّن معط ــار إل يُش
ــن  ــم ره ــالل، غالبيته ــجون االحت ــي س ــنوات ف 9 س
االعتقــال اإلدارّي، وهــو متــزوج وأب ألربعــة مــن األبنــاء.

وحّمــل نــادي األســير إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
ــن  ــة، الذي ــى كاف ــرى املرض ــاة األس ــن حي ــة ع كامل
يواجهــون سياســات ممنهجــة تســببت بإصابتهــم 
بأمــراض مزمنــة، وشــكّلت سياســة اإلهمــال الطبــي 
املتعمــد )القتــل البطــيء(، إضافــة إلــى بنية الســجون 
مبــا فيهــا مــن تفاصيــل تنكيليــة، أســبابًا مركزيــة فــي 
إصابــة األســرى بأمــراض خطيــرة، ســيما ممــن أمضــوا 

ســنوات طويلــة فــي األســر67.

اســتهداف املســتوطنن للمــدارس واملســاجد 
واملزارعــن يرمــي إلــى دفــع الفلســطينين 

ــتعمار  ــح االس ــم لصال ــرك أراضيه لت

دعــت منظمتــان حقوقيتــان، إســرائيل كقــوة احتــالل، 
إلــى كــف يــد املســتوطنني ووقــف عنفهــم ضــد 
ــكان  ــة الس ــدة أن حماي ــزل، مؤك ــطينيني الع الفلس
الفلســطينيني فــرض وواجــب مبوجــب القانــون الدولــي 
الــذي تعهــدت إســرائيل باحترامــه وااللتــزام بــه، 
ــة  ــي الضف ــتوطنني ف ــف املس ــى أن عن ــيرتان إل مش

الغربيــة وجرائمهــم تضعفــت 200%.

فقــد أكــدت منظمــة »يــش ديــن« أن الســلطات 
اإلســرائيلية ال تفعــل مــا يكفــي ملنــع هجماتــت 
املســتوطنني وانتهــاك حقــوق األراضــي الفلســطينية، 
ال بــل وضعــت هــذه الســلطات واجليــش سياســة غيــر 
معلنــة مــن الليونــة والتنــازالت وعــدم تنفيــذ القانــون، 
كمــا لــم يتــم التحقيــق فــي العديــد مــن اجلرائــم التي 
ارتكبهــا املســتوطنون أو التحقيــق انتهــى فــي القليــل 

ــة. ــات رادع ــا دون عقوب منه

ــر  ــع األخي ــالل الرب ــن«، خ ــش دي ــات »ي ــب معطي بحس
ــاً  ــداءاً وعنف ــق 24 اعت ــد مت توثي ــام 2021، فق ــن الع م
ضــد الفلســطينيني وممتلكاتهــم وثقتهــا املنظمــة، ومت 
ــن  ــاالت، ولك ــس ح ــي خم ــرطة ف ــكوى للش ــدمي ش تق

ــة. ــالق القضي ــكاوى مت إغ ــع الش ــن جمي م

وأوضحــت املنظمــة أن عنــف املســتوطنني وجرائمهــم 
أصبــح أحــداث روتنيــة ومألوفــة فــي الضفــة الغربيــة. 
والدافــع الــذي يقــف مــن وراء هــذه املمارســات العنيفة 
واإلضــرار باملمتلــكات التــي تســمى أحيانــاً ب« اإلجــرام 
ــة مــن ورائهــا  األيديولوجــي«، هــو اســتراتيجي. فالعاي
ــة  ــي بغي ــد حقيق ــق تهدي ــطينيني وخل ــع الفلس تروي

67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي  ــم احليات ــص حيزه ــم، وتقلي ــن أراضيه ــم م جتريده
املعــاش.

وتابعــت تقــول: »ســعياً لتحقيــق هــذه الغايــة، ميــارس 
مســتوطنون وســائل مختلفــة مــن العنــف فــي احليــز 
اخلــاص أيضــاً: شــوارع القــرى، واملــدارس، واملبانــي 
العامــة، وحتــى فــي منــازل وبيــوت الســكان، وتشــكل 
ــي التــي تقــع بجــوار  ــة، واملبان ــي املنعزل البيــوت واملبان
ــة أو  ــر املرخص ــتيطانية غي ــؤر االس ــتوطنات والب املس
ــة  ــع مفضل ــة و«مواق ــاً ثابت ــة، أهداف ــوارع اجلانبي الش
وعلــى  احلقــول  فــي  بالفلســطينيني  األذى  إلحلــاق 
أطــراف الطــرق وقــرب املــدارس، تــؤدي االعتــداءات 
وإحلــاق األذى باملمتلــكات إلــى اثمــان يدفعهــا الســكان 
ــة  ــمانية واقتصادي ــان جس ــا أثم ــطينيون، منه الفلس
ــداءات  ــذه االعت ــاً ه ــانية، وخصوص ــة ونفس واجتماعي
التوســع  آخــذة فــي  مــن ظاهــرة  تشــكل جــزءاً 

ــار. واالنتش

ــم  ــرائيلية، إن اجلرائ ــة اإلس ــة احلقوقي ــدت املنظم وأك
األيديولوجيــة التــي اقترفتها مســتوطنون إســرائيليون 
فــي  الفلســطينية  والقــرى  البلــدات  داخــل  فــي 
الســنوات األخيــرة، ال ترتكــب فــي معــزل عن سياســات 

ــة. 68 ــة الغربي ــي الضف ــرائيل ف إس

االثنن 2021/12/27

واعتقــاالت  وإصابــات  مواجهــة  ســاحات 
اعتــداءات  تواصــل  عــدة  محافظــات  فــي 
وممتلكاتهــم املواطنــن  علــى  املســتوطنن 

ــرى  ــي ق ــاً ف ــم، خصوص ــتوطنون عربدته ــل املس واص
وطــرق شــمال الضفــة، فيمــا اندلعــت مواجهــات 
بــني املواطنــني وقــوات االحتــالل فــي عــدة محافظــات، 
ــي  ــاص املطاط ــرات بالرص ــة العش ــن إصاب ــفرت ع أس

ــرون. ــل آخ ــا اعُتِق ــاق، فيم ــاالت اختن وبح

ــاء  ــتوطنون، مس ــق مس ــة رام اهلل، أغل ــي محافظ فف
ــة. ــمال املدين ــنجل ش ــدة س ــل بل ــس، مدخ أم

املســتوطنني  عشــرات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
احتشــدوا قــرب الشــارع الرئيــس رام اهلل -نابلــس 
احملــاذي للبلــدة، وســط تواجــد كثيــف لقــوات االحتــالل 
فــي املــكان، حيــث مت إغــالق مدخلهــا الشــمالي لنحــو 
ــر  ــن التوت ــة م ــط حال ــاعة، وس ــف الس ــاعة ونص س

ــة. ــادت املنطق س

68  جريدة القدس

كمــا اندلعــت مواجهــات بــني الشــبان وقــوات االحتالل، 
مســاء أمــس، قــرب مدخــل مخيم اجللــزون.

وأوضــح شــهود عيــان أن املواجهــات اندلعــت إثــر 
قمــع االحتــالل مســيرة انطلقــت مــن مخيــم اجللــزون 
ــي  ــعبنا ف ــاء ش ــاً ألبن ــناداً ودعم ــات، إس ــاركة املئ مبش

ــتوطنني. ــداءات املس ــرض العت ــي تتع ــرى الت الق

الرصــاص  أطلقــت  االحتــالل  قــوات  إن  وأضافــوا: 
الصــوت  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي 

 والغاز املسيل للدموع صوب الشبان. 
ــم  ــة الشــعبية فــي مخي ــدوره، أوضــح رئيــس اللجن ب
اجللــزون، محمــود مبــارك، أن هــذه الفعاليــة تأتــي 
ــي تتعــرض  ــا فــي القــرى الت فــي إطــار مســاندة أهلن
بدعــم  مســتمر  بشــكل  املســتوطنني  العتــداءات 
ــعبنا  ــاء ش ــارك أبن ــا مب ــالل. ودع ــوات االحت ــة ق وحماي
إلــى التكاتــف ملواجهــة اعتــداءات املســتوطنني وجيش 

ــالل. االحت

ــن الشــبان  ــب عــددٌ م ــة، أصي ــي محافظــة قلقيلي وف
ــوات  ــع ق ــالل قم ــس، خ ــاء أم ــرون، مس ــل آخ واعتق
االحتــالل وقفــة نظمهــا نشــطاء علــى شــارع نابلــس 
– قلقيليــة قــرب قريــة الفنــدق، إســناداً ألهالــي برقــة، 
ــداءات  ــون العت ــن يتعرض ــس،، الذي ــي نابل ــمال غرب ش
مســتمرة مــن قبــل املســتوطنني وأفــاد الناشــط 
ــوا  ــة رفع ــي الوقف ــاركني ف ــأن املش ــة، ب ــف جمع عاك
ــداءات  ــددة باعت ــعارات املن ــطني وردّدوا الش ــم فلس عل
ــة  ــي قري ــة ف ــعبنا، خاص ــاء ش ــى أبن ــتوطنني عل املس

ــالل. ــوات االحت ــة ق ــم بحماي ــي تت ــة، والت برق

وأشــار جمعــة إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا األعيــرة 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــاط والغ ــة باملط ــة املغلف املعدني
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــيرة، م ــي املس ــاركني ف ــوب املش ص
ــاً،  ــوا ميداني ــاق عوجل ــاالت اختن ــبان بح ــن الش ــدد م ع

ــن. ــال آخري ــة العتق إضاف

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، ذكــر شــهود عيــان أن فتــى )16 
ــي فــي الصــدر، خــالل  عامــاً( أصيــب بالرصــاص املعدن

مواجهــات اندلعــت فــي البلــدة.69

احلكومــة تقــرر تقــدمي تعويضــات جلبــر األضــرار 
ــة  ــي برق ــكات أهال ــازل وممتل ــت مبن ــي حلق الت

ــتوطنن  ــاب املس ــراء إره ج

قــرر مجلــس الــوزراء، فــي جلســته التــي عقدهــا 
ــر  ــات جلب ــدمي تعويض ــرم، تق ــي طولك ــني، ف ــوم اإلثن الي

69  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

900

 المجلد التاسع والعشرين

ــة  ــي قري ــكات أهال ــازل وممتل ــت مبن ــي حلق ــرار الت األض
ــاب  ــا إلره ــراء تعرضه ــس، ج ــرب نابل ــمال غ ــة، ش برق

املســتوطنني.70

حكومــة االحتــال تقــر خطــة لبنــاء 0037 
وحــدة اســتيطانية فــي اجلــوالن احملتــل

اجتماعهــا  اإلســرائيلية خــالل  احلكومــة  صادقــت 
األســبوعي الــذي عقدتــه فــي مســتوطنة فــي هضبــة 
ــة  ــى خط ــد، عل ــس األح ــة، أم ــورية احملتل ــوالن الس اجل
تهــدف إلــى مضاعفــة عــدد املســتوطنني فــي اجلــوالن 
ــة  ــذه اخلط ــة له ــدت احلكوم ــام 2030. ورص ــى الع حت
مبلــغ مليــار شــيكل، بينهــا 576 مليــون شــيكل 
لبنــاء 7300 وحــدة اســتيطانية جديــدة خــالل خمــس 
البنيــة  لتحســني  شــيكل  مليــون  و160  ســنوات، 
ــي  ــم ف ــة والتعلي ــازي الصح ــر جه ــة وتطوي التحتي
اجلــوالن، و162 مليــون شــيكل لبنيــة حتتيــة ســياحية 

ــة. ــة وجتاري ــز صناعي ــر مراك وتطوي

ــي  ــى جــذب اليهــود لالســتيطان ف وتهــدف اخلطــة إل
اجلــوالن، عبــر تخصيــص حوافــز اقتصاديــة لتطوير تلك 
املناطــق، وجــذب نحــو 23 ألــف يهــودي للســكن فيهــا، 
ــني فــي اجلــوالن، »أســيف«  ــاء مســتوطنتني جديدت وبن
ــة األلغــام وتغييــر خطــط  ــار« والعمــل علــى إزال و«مت
مناطــق إطــالق النــار والتدريبــات العســكرية، وتطويــر 
البنيــة التحتيــة للمواصــالت، إلــى جانــب تطويــر 
ــم والســياحة والتكنولوجــي  ــق بالتعلي مشــاريع تتعل
ــة  ــق بالطاق ــاريع تتعلي ــن، ومش ــق باألم ــرى تتعل وأخ

ــية. 71 الشمس

أبــو ردينــة: شــعبنا لــن يســمح باســتمرار 
ومســتوطنيه االحتــال  اعتــداءات 

ــة: »إن  ــو ردين ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــق باس ــال الناط ق
الشــعب الفلســطيني لــن يســمح باســتمرار اعتداءات 
االحتــالل ومســتوطنيه«، مؤكــداً أن شــعبنا لديه كافة 
ــتهانة  ــوز االس ــه، وال يج ــن حقوق ــاع ع ــائل للدف الوس
ــي  ــر ف ــة التحري ــل منظم ــه، وأن فصائ ــه وعزميت بقدرات
مقدمتهــا حركــة »فتــح« مــا زالــت ملتزمــة بالقانــون 
الدولــي الــذي تصــر حكومــة االحتــالل ومســتوطنوها 

علــى خرقــه وعــدم االعتــراف بــه. 

وأدان أبــو ردينــه، أمــس األحــد، اســتمرار اعتــداءات 
املســتوطنني اإلرهابيــة علــى أبنــاء شــعبنا، والتــي كان 
آخرهــا االعتــداءات اإلرهابيــة أمــس علــى قــرى: برقــة، 

70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وسبســطية وبزاريــا، والتــي أســفرت عــن إصابــة أكثــر 
ــرق. ــع الط ــكات وقط ــب املمتل ــاً، وتخري ــن 250 مواطن م

ــراً  ــيبقى صاب ــطيني س ــعب الفلس ــاف، أن الش وأض
صامــًد متمســكاً بحقوقه املشــروعة، وموقفه حاســم 
ــتوطنات،  ــرعية املس ــدم ش ــدس وع ــاه الق ــازم جت وح
مؤكــداً أن جلســة اجمللــس املركــزي القادمــة، ســتضع 
املنطقــة أمــام أبــواب مرحلــة جديــدة، إذا اصــرت 
ــاتها  ــتمرار بسياس ــى االس ــرائيلية عل ــة اإلس احلكوم
العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، وبقــي اجملتمــع 
ــاب  ــررة، وخط ــم املتك ــذه اجلرائ ــاً إزاء ه ــي صامت الدول
الرئيــس فــي االمم املتحــدة ورســائله إلــى قيــادات العالم 
واضحــة ومصيريــة، وقــال أبــو ردينــة: إن الوضــع احلالــي 
جــراء سياســات إســرائيل فــي األراضــي الفلســطينية 
مبثابــة »لعــب بالنــار« وهــو »غيــر مقبــول«، وال يحتمــل، 
ــن  ــال م ــأي ح ــوز ب ــتمراره«، وال يج ــمح باس ــن يس ول
الفلســطينية  القيــادة  عزميــة  امتحــان  األحــوال 
ــم  ــعب العظي ــذا الش ــدره ه ــية، وق ــا السياس وإرادته
الصامــد املتســلح بحقوقــه التاريخيــة وبالقانــون 
ــة الشــهداء واألســرى  ــى أن قضي ــي، مشــدداً عل الدول
وحقوقهــم هــي خــط أحمــر كالقــدس ومقدســاتها ال 

ــاً. ــا إطالق ــاس به ــماح باملس ــن الس ميك

ــة  ــدة األميركي ــات املتح ــي والوالي ــع الدول ــث اجملم وح
الشــعب  مــع  عالقاتهــم  وضبــط  تــوازن  علــى 
القانــون  تعهداتهــم وحســب  وفــق  الفلســطيني 

الدولــي.72

هنيــة: حمــاس والقســام تتابعــان مــا يجــري 
داخــل ســجون االحتــال

ــي  ــب السياس ــس املكت ــة، رئي ــماعيل هني ــد اس أك
حلركــة »حمــاس« أمــس، إن القيادتــني السياســية 
ــرى  ــدث لألس ــا يح ــان م ــة، تتابع ــكرية للحرك والعس

واألســيرات، داخــل ســجون االحتــالل اإلســرائيلية.

ــة مــع األســير  ــك اتصــال هاتفــي، أجــراه هني جــاء ذل
ــرائيل  ــه إس ــت عن ــذي أفرج ــدرة، ال ــد الق ــرر أحم احمل
مــن  عامــاً   19 بعــد  اجلــاري  األول  كانــون   22 فــي 
وكتائــب  حمــاس  »قيــادة  هنيــة:  وأضــاف  األســر. 
ــع األســرى واألســيرات  ــا يجــري م القســام تتابعــان م
ــالل  ــلطات االحت ــل س ــالل، وحتم ــجون االحت ــل س داخ
ــة  ــح هني ــم«. وأوض ــن حياته ــة ع ــؤولية الكامل املس
»أهميــة تضافــر كل اجلهــود الوطنيــة والدوليــة لنصرة 
ــة  ــالً: »حريتهــم أمان ــة األســرى واألســيرات«، قائ قضي

ــا«. ــي أعناقن ف
72  جريدة القدس
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وكانــت الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة 
ــالل  ــيدخل »خ ــه س ــد، أن ــس األح ــت أم ــاس، أعلن حم
ــن  ــراب ع ــي إض ــرى ف ــن األس ــوج األول م ــاعات« الف س
الطعــام، يتقدمهــم القــادة الرمــوز، فصــالً جديــداً مــن 
ــالل. ــجون االحت ــع إدارة س ــة م ــة املفتوح ــول املعرك فص

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان مقتضــب لهــا، أنــه 
ــوح عــن الطعــام حــل  ســيتبع خطــوة اإلضــراب املفت
فعلــي للتنظيــم، مشــيرة إلــى أن هــذه اخلطــوة 

ــا. 73 ــا بعده ــيكون م س

أبــو ردينــة: شــعبنا لــن يســمح باســتمرار 
ومســتوطنيه االحتــال  اعتــداءات 

ــة: »إن  ــو ردين ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــق باس ــال الناط ق
الشــعب الفلســطيني لــن يســمح باســتمرار اعتداءات 
االحتــالل ومســتوطنيه«، مؤكــداً أن شــعبنا لديه كافة 
ــتهانة  ــوز االس ــه، وال يج ــن حقوق ــاع ع ــائل للدف الوس
بقدراتــه وعزميتــه، وأن فصائــل منظمــة التحريــر وفــي 
مقدمتهــا حركــة »فتــح« مــا زالــت ملتزمــة بالقانــون 
ــوطنوها  ــة االحتاللومس ــر حكوم ــذي تص ــي ال الدول

علــى خرقــه وعــدم االعتــراف بــه. 

وأدان أبــو ردينــة، أمــس األحــد، اســتمرار اعتــداءات 
املســتوطنني اإلرهابيــة علــى أبنــاء شــعبنان والتــي كان 
آخرهــا االعتــداءات اإلرهابيــة أمــس علــى قــرى: برقــة، 
وسبســطية، وبزاريــا، والتــي أســفرت عــن إصابــة أكثــر 
ــف املمتلــكات وقطــع الطــرق. ــاً، وتخري مــن 250 مواطن

ــراً  ــيبقى صاب ــطيني س ــعب الفلس ــاف، أن الش وأض
املشــروعة، وموقفــه  بحقوقــه  صامــداً متمســكاً 
شــرعية  وعــدم  القــدس  جتــاه  وحــازم  حاســم 
املركــزي  أن جلســة اجمللــس  املســتوطنات، مؤكــداً 
القادمــة، ســتضع املنطقــة أمام أبــواب مرحلــة جديدة، 
إذا أصــرت احلكومــة اإلســرائيلية علــى االســتمرار 
ــطيني،  ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــاتها العدواني بسياس
إزاء هــذه اجلرائــم  الدولــي صامتــاً  وبقــي اجملتمــع 
املتكــررة، وخطــاب الرئيــس فــي األمم املتحــدة ورســائله 
ــو  ــال أب ــة، وق ــة ومصيري ــم واضح ــادات العال ــى قي إل
ــرائيل  ــات إس ــراء سياس ــي ج ــع احلال ــة: إن الوض ردين
فــي األراضــي الفلســطينية مبثابــة »لعــب بالنــار« وهــو 
ــتمراره«،  ــح باس ــن ميس ــل، ول ــول، وال يحتم ــر مقب »غي
وال يجــوز بــاي حــال مــن األحــوال امتحــان عزميــة 
ــدرة  ــية، وق ــا السياس ــطينية وإرادته ــادة الفلس القي
ــه  ــلح بحقوق ــد املتس ــم الصام ــعب العظي ــذا الش ه
التاريخيــة وبالقانــون الدولــي، مشــدداً علــى أن قضيــة 

73  جريدة القدس

الشــهداء واألســرى وحقوقهــم هــي خــط أحمــر 
ــاس  ــماح باملس ــن الس ــاتها ال ميك ــدس ومقدس كالق

ــاً. ــا إطالق به

وحــث اجملتمــع الدولــي والواليــات املتحــدة علــى تــوازن 
ــق  ــطيني وف ــعب الفلس ــع الش ــم م ــط عالقاته وضب

ــي.74 ــون الدول ــب القان ــم وحس تعهداته

الثاثاء 2021/12/28

ــكان  ــه ال م ــنطن بأن ــا لواش ــت: أوضحن بيني
لقنصليــة مخصصــة للفلســطينين فــي 

ــدس الق

ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــال رئي ق
لــإلدارة  أوضحــت  حكومتــه  إّن  أمــس،  مســاء 
أميركيــة  لقنصليــة  مــكان  »ال  أن  األميركيــة 

 مخّصصة للفلسطينيني في القدس”. 
ووردت تصريحــات بينيــت خــالل جلســة للهيئــة العاّمة 
القنصليــة  فتــح  لنقــاش  خّصصــت  للكنيســت 
ــو  ــني عض ــن أربع ــوة م ــدس، بدع ــي الق ــة ف األميركي

ــت. كنيس

وتابــع بينيــت أّن حكومتــه ال تــروّج ملوقفهــا ضــد 
ــح  ــرّ باملصال ــك يض ــا ألّن ذل ــة إعالمًي ــح القنصلي فت

اإلســرائيلية.

وأضــاف بينيــت أن حكومتــه »ملتزمــة باحملافظــة علــى 
املصالــح اإلســرائيلية«، زاعمــاً أن ذلــك »يحصــل بهدوء 

أو بأقــل هــدوء إذا مــا تطلــب األمــر ذلــك”.

ــض  ــه الراف ــف حكومت ــدد موق ــد ج ــت، ق وكان بيني
ــدس  ــي الق ــة ف ــة األميركي ــاح القنصلي ــادة افتت إلع
احملتلــة، وذلــك خــالل مؤمتــر صحافــي عقــده فــي 
ــاب  ــي أعق ــي، ف ــي املاض ــرين الثان ــن تش ــادس م الس
متكــن االئتــالف احلكومــي مــن املصادقــة علــى املوازنــة 

العامــة اإلســرائيلية.

وقــال بينيــت إن »احلكومــة اإلســرائيلية مبختلــف 
ــارة  ــي إش ــوة«، ف ــذه اخلط ــل ه ــارض مث ــا تع مركباته
إلــى إعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس، 
اإلدارة  إلــى  املوقــف  هــذا  نقــل  مت  »لقــد  مضيفــاً 

األميركيــة”.

ورداً علــى ســؤال للصحافيــني بشــأن تعامــل واشــنطن 
مــع موقــف حكومــة بينيــت بهــذا الشــأن، قــال بينيت 
»نحــن ال نتفــق مــع إدارة الرئيــس األميركــي جــو باديــن 

74  جريدة القدس
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فــي كل شــيء، ونعــي جيــداً كيــف نديــر اخلالفــات عنــد 
الضــرورة، ونتجنــب الدرامــا والشــجار واخلالفــات”.

وكان الرئيــس األميركــي الســابق، دونالــد ترامــب، أغلــق 
القنصليــة األميركيــة العامــة فــي القــدس فــي عــام 
2019، بعــد أن نقــل الســفارة األميركيــة لــدى إســرائيل 
ــط  ــة أواس ــدس احملتل ــة الق ــى مدين ــب إل ــل أبي ــن ت م

العــام 2018.

ــح  ــادة فت ــدن، بإع ــو باي ــي ج ــس األميرك ــد الرئي ووع
القنصليــة خــالل حملتــه االنتخابيــة، دون حتديــد 

ــك. ــد لذل موع

الفلســطيني، محمــود  الرئيــس  اجتمــع  ومؤخــراً، 
إذ  األميركيــة،  اإلدارة  فــي  مســؤولني  مــع  عبــاس، 
اســتقبل كل مــن املستشــار األميركــي لألمــن القومي، 
جيــك ســوليفان، ومســاعدة وزيــر اخلارجيــة األميركيــة 

ــد. ــا نوالن ــية فيكتوري ــؤون السياس للش

ــذ  ــرورة تنفي ــطيني بض ــب الفلس ــاس املطل ــرر عب وك
ــي  ــة ف ــح القنصلي ــادة فت ــا وإع ــدن لتعهداته إدارة باي
القدس.  وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »معاريــف«، 
قالــت نوالنــد إن وزيــر اخلارجيــة، أنتونــي بلينكــن، 
ــا هــي إعــادة فتــح  »أوضــح أن األفضليــة بالنســبة لن

القنصليــة”.

وأضافــت »يوجــد عمــل كثيــر فــي الطريــق إلــى هــذه 
ــات مــع مســؤولني إســرائيليني.  ــة، وإجــراء محادث الغاي
وأنتــم تعرفــون ســبب وضــع هــذا املوضــوع علــى رأس 
أولوياتنــا، فهــذه ســتكون عمليــاً عــودة إلــى ســتاتيكو 

7 5 قدمي”. 

عــن  إضرابــه  يواصــل  هــواش  أبــو  األســير 
التوالــي علــى   431 لليــوم  الطعــام 

 أكــدت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن أن األســير 
ــن  ــوح ع ــه املفت ــل إضراب ــواش، يواص ــو ه ــام أب هش
الطعــام لليــوم 134 علــى التوالــي، رغــم قــرار ســلطات 
ــه اإلداري. ــر اعتقال ــد أم ــرائيلي بتجمي ــالل اإلس االحت

وقــال املتحــدث باســم الهيئــة حســن عبــد ربــه فــي 
اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، أن األســير أبــو هــواش الــذي 
يعانــي مــن وضــع صحــي خطيــر يوصــل إضرابــه، حتــى 

انتــزاع قــرار باإلفــراج عنــه.

ــي  ــة، ويُعان ــى احلرك ــه عل ــد قدرت ــه فق ــى إنّ ــار إل وأش
مــن صعوبــة بالغــة فــي الــكالم، ومت نقلــه مــن ســجن 
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»الرملــة« حيــث يقبــع، إلــى مستشــفى »أســاف 
ــه”. هروفي

يذكــر أن التجميــد ال يعنــي إلغــاء االعتقــال اإلداري 
لكنــه يعنــي إخــالء مســؤولية إدارة ســجون االحتــالل، 
واخملابــرات )الشــاباك( عــن مصيــر وحيــاة املعتقــل، 
وحتويلــه إلــى »معتقــل« غيــر رســمي فــي املستشــفى، 
وســيبقى حتــت حراســة »أمــن« املستشــفى بــدال مــن 
حراســة الّســجانني، وفعليــا يُبقــي عائلتــه غيــر قــادرة 
ــة  ــراد العائل ــا أن أف ــكان، علًم ــى أّي م ــه إل ــى نقل عل
وفقــا  مريــض  كأي  زيارتــه  يســتطيعون  واألقــارب 

ــفى. ــني املستش لقوان

يُشــار إلــى أن هشــام أبــو هــواش معتقــل منــذ الـــ27 
مــن شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول عــام 2020، وحــّول إلى 
ــزوج وأب  ــدة ســتة شــهور، وهــو مت االعتقــال اإلدارّي مل
ــن،  خلمســة أطفــال وهــم: )هــادي، ومحمــد، وعــز الدي
ــدة  ــال ع ــواش لالعتق ــو ه ــرض أب ــبأ(. تع ــاس، وس ووق
مــرات ســابًقا، حيــث بــدأت مواجهتــه لالعتقــال منــذ 
ــغ مجمــوع  ــني أحــكام واعتقــال إدارّي، وبل عــام 2003 ب
ســنوات اعتقالــه )8( ســنوات منهــا )52( شــهرًا رهــن 

ــال اإلدارّي. االعتق

يذكــر أّن نحــو )500( معتقــل إدارّي، سيشــرعون بخطوة 
ــون  ــن كان ــي األول م ــالل ف ــم االحت ــة محاك مقاطع
الثانــي 2022، رفًضــا لسياســة االعتقــال اإلدارّي، التــي 
ــت  ــني، حت ــني اإلداري ــن املعتقل ــات م ــار املئ ــرقت أعم س

ذريعــة وجــود »ملــف ســرّّي«.

ــل  ــراب املعتق ــات إض ــرز محط ــير أب ــادي األس ــق ن ووث
هشــام أبــو هــواش، فبعــد انتهــاء األمــر اإلدارّي األول في 
الـــ27 نيســان / أبريــل 2021، أصــدرت مخابــرات االحتالل 
أمــر اعتقــال إدارّي جديــد بحّقــه ومدتــه ســتة شــهور، 
وبعــد مــرور نحــو أربعــة شــهور علــى األمــر، قــرر فــي 
1 آب/ أغســطس املاضــي، خــوض معركــة اإلضــراب عــن 

الطعــام.

بقــي أبــو هــواش محتجــزًا فــي زنازيــن ســجن »عوفــر« 
لنحــو شــهر قبــل نقلــه إلــى ســجن »الرملــة«، وخــالل 
ــة  ــراءات التنكيلي ــن اإلج ــة م ــه جمل ــدة واج ــذه امل ه
ــه،  ــني ل ــارات احملام ــة زي ــه وعرقل ــيما عزل ــه، الس بحّق
عــدا عــن أّن املعتقــل املضــرب يحــرم تلقائًيــا مــن زيــارة 

العائلــة.

خــالل فتــرة إضرابــه نقل عــدة مــرات إلى املستشــفيات 
املدنيــة التابعــة لالحتــالل، إال أّن إدارة الســجون كانــت 

تقــوم بإعادتــه فــي كل مــرة إلــى ســجن »الرملــة«.
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ــاء  ــد انته ــه، وبع ــى إضراب ــا عل ــرور )71( يوًم ــد م وبع
األمــر اإلدارّي الثانــي، أصــدرت مخابــرات االحتــالل بحّقه 

ــه 6 شــهور. ــد مدت أمــر اعتقــاٍل إدارّي جدي

ــة  ــدت احملكم ــي، عق ــرين الثان ــن تش ــث م ــي الثال وف
العســكرية لالحتــالل جلســة تثبيــت لــه، وفــي الثامــن 
منــه أصــدرت احملكمــة قــرارًا يقضــي بتخفيــض األمــر 
اإلدارّي لــه مــن )6( – )4( شــهور )غيــر جوهــرّي( أي قابلــة 
ــد  ــأت عق ــد أرج ــت ق ــة كان ــا أّن احملكم ــد، علًم للتمدي
ــو هــواش عــدة  جلســات احملاكــم اخلاصــة باملعتقــل أب
مــرات، لعــدم تقــدمي تقريــر طبــّي محــدث حــول حالتــه 
ــة  ــالل املماطل ــزة االحت ــد أجه ــث تتعم ــة، حي الصحي
فــي تنفيــذ ذلــك كنــوع مــن التنكيــل بحــقّ املعتقــل.

ــة  ــني جلس ــي، مت تعي ــرين الثان ــن تش ــي الـــ24 م وف
جديــدة للمعتقــل أبــو هــواش، للنظــر فــي االســتئناف 
املقــدم ضــد قــرار تثبيــت اعتقالــه اإلدارّي، إال أّن احملكمة 
ــار  ــذر إحض ــد أن تع ــة، بع ــاء اجللس ــررت إرج ــددًا ق مج

ــو هــواش خلطــورة وضعــه الصحــّي. األســير أب

وفــي األول مــن كانــون األول اجلــاري، عقــدت لــه محكمة 
العســكرية،  االســتئنافات  محكمــة  فــي  جديــدة 

ــه. ــي قضيت ــت ف ــت الب ورفض

ــة  ــه جلس ــدت ل ــون األول عق ــن كان ــادس م ــي الس وف
ــررت  ــك ق ــالل، وكذل ــا لالحت ــة العلي ــي احملكم ــرى ف أخ
ــن  ــي الثام ــدت ف ــا عق ــه، كم ــي قضيت ــت ف ــدم الب ع
األول جلســة جديــدة فــي محكمــة  مــن كانــون 
ــوم  ــي الي ــرارًا ف ــدرت ق ــكرية، وأص ــتئنافات العس االس
التالــي أي فــي التاســع مــن كانــون األول يتمثــل بعــدم 

ــرار. ــدار الق ــاء إص ــددًا وإرج ــة مج ــي القضي ــت ف الب

ــرة  ــة م ــررت احملكم ــون األول ق ــن كان ــر م ــي العاش وف
ــي  ــوم، وف ــى الي ــة حت ــي القضي ــت ف ــاء الب ــرى إرج أخ
ــة«  ــجن »الرمل ــن س ــه م ــد أن نقلت ــوم وبع ــس الي نف
ــددًا  ــه مج ــه« أعادت ــاف هروفي ــفى »أس ــى مستش إل
ــر. ــب، واخلطي ــيّ الصع ــه الصح ــم وضع ــجن رغ للس

وبعــد إرجــاء متكــرر للقــرار قــررت محكمــة االحتــالل 
ــه أربعــة شــهور. تثبيــت أمــر اعتقالــه اإلدارّي ومدت

ــه  ــدت ل ــون األول عق ــن كان ــر م ــادس عش ــي الس وف
جلســة محكمــة فــي »العليــا« للنظــر فــي االلتمــاس 
ــه  ــه اإلدارّي، ونقل ــق اعتقال ــب تعلي ــأن طل ــدم بش املق
ــر  ــع عش ــي التاس ــادت ف ــي ع ــي، الت ــفى مدن ملستش
ــادس  ــي الس ــاس، وف ــت االلتم ــون األول ورفض ــن كان م
والعشــرين مــن كانــون األول عّلقــت )جمــدت( ســلطات 

االحتــالل أمــر اعتقالــه اإلدارّي، ونقلتــه إلى مستشــفى 
»أســاف هروفيــه« بوضــع صحــي حــرج.76

ردا علــى تصريحــات بينيــت: أبــو ردينــة يؤكــد 
فــي  األميركيــة  القنصليــة  فتــح  ضــرورة 
ــي ــمي أميرك ــزام رس ــو الت ــرقية وه ــدس الش الق

ــو  ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــمي باس ــق الرس ــال الناط ق
ــي  ــح ف ــب أن تفت ــة يج ــة األميركي ــة، إن القنصلي ردين
مدينــة القــدس الشــرقية، بغــض النظــر عــن موافقــة 

ــت أم ال. ــي بيني ــرائيلية نفتال ــة اإلس ــس احلكوم رئي

ــودة«  ــاة »ع ــات لقن ــي تصريح ــة ف ــو ردين ــاف أب وأض
الفضائيــة، أن تصريحــات بينيــت يــوم أمــس التــي قــال 
ــة  ــة مخصص ــة أميركي ــكان لقنصلي ــه ال م ــا أن فيه
للفلســطينيني فــي القدس” مرفوضــة”، وهــي رســالة 
موجهــة إلــى اإلدارة األميركيــة، ألن قرارهــا بإعــادة 
فتحهــا يأتــي مــن منطلــق تعزيــز التواصــل مــع 
الفلســطيني-  والشــعب  الفلســطينية  الســلطة 

ــة- . ــة األميركي ــه اخلارجي ــت ب ــا صرح ــب م حس

ــع أي  ــل م ــن تتعام ــطينية ل ــادة الفلس ــد أن القي وأك
ــن  ــم يك ــا ل ــرقية، م ــدس الش ــة الق ــي مدين ــان ف كي
مخصصــا للقضيــة الفلســطينية، كونهــا جــزءا 
مــن األرض احملتلــة عــام 1967، مشــيراً إلــى أن املوقــف 
الشــرعية  لقــرارات  اســتنادا  يأتــي  الفلســطيني 
ــد  ــي تؤك ــن 34/ 23، والت ــس األم ــرار مجل ــة، وق الدولي
ــة. ــي أرض محتل ــرقية ه ــدس الش ــى أن الق ــا عل جميعه

وقــال: بينيــت يكــرر يوميــا بأنــه غير مســتعد للســالم، 
ــل  ــرار مث ــتقرار، وق ــن واالس ــن األم ــث ع ــد البح وال يري
ــر  ــة توت ــي حال ــة ف ــاء املنطق ــى بق ــيؤدي إل ــك س ذل

ــان. وغلي

وشــدد الناطــق باســم الرئاســة علــى أن القــدس 
ليســت مدينــة عاديــة، فهــي عاصمــة دولة فلســطني، 
ــي  ــا، وه ــاس بأراضيه ــا، وال املس ــاس به ــوز املس ال يج
املوقــف  أن  مؤكــداً  عربيــة،  فلســطينية  مدينــة 
الفلســطيني واضــح متامــا بوجــوب أن تعــي إســرائيل 
ــمح  ــن يُس ــدس، ول ــق دون الق ــن يتحق ــالم ل ــأن الس ب

ــدس. ــالما دون الق ــد س ــد أن يعق ألح

ــاء  ــا ج ــم وإدراك م ــرورة فه ــى ض ــة إل ــو ردين ــار أب وأش
بخطــاب الرئيــس محمــود عبــاس أمــام اجلمعيــة 
لقواعــد  يؤســس  كونــه  املتحــدة،  لــألمم  العامــة 
ــي  ــي ف ــي والقانون ــي والدبلوماس ــتباك السياس االش

76  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مواجهــة االحتــالل اإلســرائيلي، وفــي صياغــة العالقــة 
مــع اجملتمــع الدولــي، خاصــة فــي الشــق املتعلــق 
باالعتــراف باحلقــوق الوطنيــة املشــروعة وانتزاعهــا.

وأكــد أن كل املؤامــرات التــي حتــاك ضــد القضيــة 
كمــا  إســقاطها،  ســيتم  الفلســطينية 

القــرن«. أُســقطت ”صفقة 

ــال  ــزي، ق ــس املرك ــرارات اجملل ــول ق ــؤال ح ــى س وردا عل
أبــو ردينــة: ان اجمللــس املركــزي ســيد نفســه، وســيتخذ 
القــرارات التــي يراهــا مناســبة، فــال تنــازل عــن القدس، 
الوطنيــة، واالســتيطان جميعــه  الثوابــت  وال عــن 
ــر شــرعي، مؤكــدا  علــى ضــرورة أن يلتــف اجملتمــع  غي
الدولــي مــع شــعبنا الفلســطيني، علــى األســس التي 

ــي. ــون الدول تنســجم مــع الشــرعية الدوليــة والقان

ــا  ــد أمن ــن جت ــار، ول ــث بالن ــرائيل تعب ــح أن إس وأوض
الشــرعية  بقــرارات  تلتــزم  لــم  مــا  اســتقرارا،  أو 
ال  عربيــة،  فلســطينية  أرض  ففلســطني  الدوليــة، 
يســمح باملســاس بهــا، وشــعبها متجــذر فيهــا، 
ــي  ــة، وهــذه األســس الت ــه دول ومــن حقــه أن يكــون ل
ــر  تلتــزم بهــا القيــادة الفلســطينية ومنظمــة التحري
الفلســطينية، وســتحافظ عليهــا، ونناضــل مــن أجــل 

حتقيقهــا.77

األربعاء 2021/12/29

إصابــات بالرصــاص خــال مواجهــات وعمليات 
هــدم واســعة فــي األغــوار واخلليــل

أصيــب ســبعة شــبان بالرصاص احلــي، أحدهــم جروحه 
مواجهــات  باالختنــاق، خــالل  والعشــرات  خطيــرة، 
أعقبــت عمليــات اقتحــام شــنتها قــوات االحتــالل فــي 
محافظــات عــدة، أقدمــت خاللهــا علــى هــدم عشــرات 
املســاكن واملنشــآت فــي خربــة ابزيــق، عــالوة علــى هدم 
منــزل وتســوية وخــزان مياه فــي مدينــة اخلليــل، واقتالع 

 250 شجرة في قريتي حوسان وواد فوكني. 
شــبان  ســتة  أصيــب  طوبــاس،  مدينــة  ففــي 
باالختنــاق  والعشــرات  احلــي  بالرصــاص 

 خالل تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت املدينــة، فجــرا، وشــنت عمليــات دهــم 
ــا 3  ــت خالله ــدة، واعتقل ــازل ع ــت من ــش طال وتفتي
مواطنــني، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة 
قــوات  خاللهــا  أطلقــت  اشــتباكات  تخللتهــا 

 االحتالل الرصاص وقنابل الغاز بكثافة. 
77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأشــارت إلــى أن ســتة شــبان أصيبــوا بالرصــاص 
وصفــت  أحدهــم  املواجهــات،  خــالل  احلــي 
صــدره،  فــي  إصابتــه  جــراء  باخلطيــرة  إصابتــه 
إلــى  نقلــوا  املصابــني  جميــع  أن  إلــى  الفتــة 
العــالج. لتلقــي  التركــي  احلكومــي   املستشــفى 

وفــي قريــة عاطــوف، باألغــوار الشــمالية، أصيــب 
مواطنون بحاالت اختناق. 

االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
اقتحمــت منطقــة البــارود بالقريــة، مــا أدى إلــى انــدالع 
مواجهــات، أحــرق خاللهــا الشــبان اإلطــارات، ورشــقوا 
قــوات االحتــالل باحلجــارة، بينمــا أطلــق جنــود االحتــالل 

قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع. 

ــش  ــن جي ــوة م ــت ق ــري، اقتحم ــم األمع ــي مخي وف
االحتالل منازل واعتقلت شابني. 

ــوا  ــالل أطلق ــود االحت ــة: إن جن ــادر محلي ــت مص وقال
الرصــاص وقنابــل الغــاز خــالل املواجهــات التــي أعقبــت 
عمليــة االقتحــام مــا أدى إلــى إصابــة شــاب بالرصــاص 
احلــي فــي قدمــه، وجــرى نقلــه إلــى مجمــع فلســطني 

الطبي مبدينة رام اهلل لتلقي العالج. 

وفــي بلــدة اخلضــر، أصيــب طلبــة مــدارس باالختنــاق، 
ــل الغــاز باجتاههــم،  جــراء إطــالق قــوات االحتــالل قناب

أثناء خروجهم من مدارسهم. 

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جنــود االحتــالل املتمركزين 
ــوا  ــة أطلق ــدة القدمي ــي البل ــل ف ــة الت ــرب منطق ق
قنابــل الغــاز والصــوت باجتــاه الطلبــة أثنــاء مغادرتهــم 
ــي علــى التوالــي، مــا أدى إلــى  مدارســهم لليــوم الثان
إصابــة عــدد منهــم بحــاالت اختنــاق وغثيــان، وســرعان 

مــا اندلعــت املواجهــات فــي املنطقــة.78

يتيــح  قانــون  علــى  يصــادق  »الكنيســت« 
مشــاركة جيــش االحتــال بعمليــات قمــع 

األســرى

صادقــت الهيئــة العامــة للكنيســت اإلســرائيلي 
قانــون  علــى  والثالثــة  الثانيــة  بالقراءتــني 
بعمليــات  االحتــالل  جيــش  مشــاركة  يتيــح 
الســجون  فــي  الفلســطينيني  األســرى  قمــع 
اإلســرائيلية، وعلــى قانــون آخــر يقضــي مبشــاركة 
وحــدات مــن جيــش االحتــالل بقمــع التظاهــرات 

 واالحتجاجات داخل أراضي العام الـ 48. 
ويهــدف القانــون املتعلــق باألســرى الفلســطينيني 

78  جريدة األيام
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أمــر  متديــد  عبــر  عليهــم،  اخلنــاق  تضييــق  إلــى 
بقــوات  الســجون،  إدارة  قــوات  وتعزيــز  الطــوارئ 
ــن  ــا لزنازي ــة اقتحاماته ــالل، وإتاح ــش االحت ــن جي م

 األسرى، واملشاركة بعمليات قمعهم. 
فيمــا ينــص القانــون املتعلــق بقمــع التظاهــرات 
ــري  ــة يج ــدات خاص ــل وح ــى تفعي ــات عل واالحتجاج
العمــل علــى تدريبهــا، ومنحهــا األدوات الالزمــة لقمــع 
املتظاهريــن فــي القــرى، والبلــدات العربيــة داخــل 
ــة  ــدات اخملتلط ــمى البل ــا تس ــة م ــي 48، وخاص أراض
كـ«يافــا، واللــد، والرملــة، وحيفــا، وعــكا«، ويأتــي 

.  هذا القانون في أعقاب هبة أيار األخيرة 
وقــد صوتــت الهيئــة العامــة للكنيســت علــى هذيــن 
القانونــني بتأييــد غالبيــة 56 عضــو كنيســت، مقابــل 

معارضــة 53 عضــوا.79

جثامــن  باســترداد  تطالــب  وقفــة  جنــن: 
لأســرى  وإســنادا  احملتجــزة  الشــهداء 

ــهداء  ــا وذوي الش ــني ومخيمه ــات جن ــت فعالي  طالب
ــة  ــاء، كاف ــوم األربع ــاء الي ــم، مس ــزة جثامينه احملتج
املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية بالضغــط علــى 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي لتســليم جثامــني 
تســعة شــهداء محتجــزة فــي ثالجــات االحتــالل مــن 
ــزة. ــهداء احملتج ــني الش ــة جثام ــني وكاف ــة جن محافظ

جــاء ذلــك خــالل اعتصــام متواصل نظــم داخــل اخليمة 
املنصوبــة منــذ 70 يومــا مبشــاركة عائــالت الشــهداء، 
وفصائــل العمــل الوطنــي واإلســالمي وفعاليــات جنــني 
ومخيمهــا، وذلــك مبيــدان عميــد األســرى كــرمي يونــس 

مقابــل املســجد الكبيــر.

وأكــد املشــاركون فــي الوقفــة، أنهــم مســتمرون فــي 
تنظيــم سلســلة الفعاليــات حتــى يتــم تســليم 
جثامينهــم، ووقــف سياســة العقــاب التعســفي بحق 
ــراك  ــن احل ــد م ــذل مزي ــني بب ــيرة، مطالب ــة األس احلرك

ــرى.80 ــع األس ــن م والتضام

الرئيس يعلن حالة الطوارئ ملدة 03 يوما

أصــدر رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، اليــوم 
األربعــاء، مرســوما رئاســيا بإعــالن حالــة الطــوارئ ملــدة 
ــق 28-12،  ــس، املواف ــوم أم ــن ي ــارا م ــا، اعتب ــني يوم ثالث

ــا81”. ضمــن اإلجــراءات ملكافحــة فيــروس »كورون

79  جريدة األيام

80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــق  ــة خل ــاول أهمي الشــيخ: لقــاء الرئيــس بغانتــس تن
أفــق سياســي يــؤدي إلــى حــل سياســي وفــق قــرارات 

ــة الشــرعية الدولي

ــس  ــح«، رئي ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــو اللجن ــال عض ق
الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة، الوزيــر حســني 
الشــيخ »إن لقــاء الرئيــس محمــود عبــاس بالوزيــر بيني 
غانتــس تنــاول أهميــة خلــق أفــق سياســي يــؤدي إلــى 

ــة«. ــرعية الدولي ــرارات الش ــق ق ــي وف ــل سياس ح

وأوضــح الوزيــر الشــيخ، عبــر تغريــدة لــه على حســابه 
علــى »توتيــر«، أن االجتمــاع تنــاول أيضــا األوضــاع 
املســتوطنني،  ممارســات  بســبب  املتوتــرة  امليدانيــة 
ــة  ــا األمني ــن القضاي ــد م ــي العدي ــث ف ــك البح وكذل

واإلنســانية.82 واالقتصاديــة 

اخلميس 2021/12/30

ــتوطنن  ــف املس ــف عن ــب وق ــنطن: يج واش
ضــد الفلســطينين

دعــت اإلدارة األميركيــة الــى وقــف عنــف املســتوطنني 
اإلســرائيليني ضــد املواطنــني الفلســطينيني.

وقــال نيــد برايــس، الناطــق بلســان وزارة اخلارجيــة 
األميركيــة، فــي اإليجــاز اليومــي الــذي وصلــت نســخة 
منــه لـــ »األيــام«: »ســنترك دبلوماســيتنا مــع إســرائيل 
ــر  ــق األم ــا يتعل ــن عندم ــة. ولك ــواب املغلق ــف األب خل
مبســألة عنــف املســتوطنني، ميكننــي القــول إننــا 
ــع  ــع جمي ــكان أن متتن ــة مب ــن األهمي ــه م ــد أن نعتق
األطــراف عــن اخلطــوات التــي تــؤدي إلــى تفاقــم 
حــل  لدفــع  املبذولــة  اجلهــود  وتقويــض  التوتــرات 
الدولتــني املتفــاوض عليــه، هــذا يشــمل العنــف ضــد 
ــل”.83 ــن قب ــة م ــذه النقط ــا ه ــد أوضحن ــني، لق املدني

حــدث فــي الشــيخ جــراح.. مســتوطن أطلــق 
ــار فتــم اعتقــال فلســطيني الن

ــار باجتــاه  أقــدم مســتوطن إســرائيلي علــى إطــالق الن
ــرقية  ــدس الش ــراح بالق ــيخ ج ــي الش ــي ح ــارة ف امل
ــد  ــت أح ــرائيلية اعتقل ــرطة اإلس ــن الش ــة، ولك احملتل

ــي. ــي احل ــطينيني ف الفلس

وقــال الســكان إن املســتوطن، الــذي كان برفقــة عــدد 
ــطيني،  ــي الفلس ــام للح ــي اقتح ــتوطنني ف ــن املس م
أقــدم علــى إطــالق النــار، مــا أثــار الرعــب فــي أوســاط 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

83  جريدة األيام
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الســكان وبينهــم األطفــال.

ووصلــت إلــى احلــي قــوات كبيــرة مــن شــرطة االحتــالل 
بداعــي توفيــر احلمايــة للمســتوطنني املقتحمــني.

ــطينًيا  ــت أن فلس ــرائيلية زعم ــرطة اإلس ــن الش ولك
رشــق املســتوطنني باحلجــارة، مــا أدى الــى إصابــة أحــد 

املســتوطنني بجــروح طفيفــة.

ــى  ــوات الشــرطة إل ــان: »مت اســتدعاء ق ــي بي ــت ف وقال
مــكان احلــادث، وأظهــر حتقيــق أولــي فــي مــكان احلــادث 
أنــه الحقــا وردا علــى عمليــة إلقــاء احلجــارة التــي بدأت، 

أطلــق مدنــي عيــارًا ناريًــا فــي الهــواء.84

هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة

قــال إســماعيل هنيــة رئيــس املكتــب السياســي 
ــة  ــة الغربي ــاء، إن الضف ــس األربع ــاس، أم ــة حم حلرك
تشــهد بــوادر انتفاضــة، ونهوضــاً للمقاومــة مــن 
جديــد، وعمليــات بطوليــة متواصلــة يرصدهــا القريــب 

ــد. والبعي

ــر  ــالل مؤمت ــس خ ــه أم ــة ل ــي كلم ــة ف ــاف هني وأض
تنظمــه  الــذي  عشــر  اخلامــس  العلمــي  القــدس 
مؤسســة القــدس الدوليــة فــي فلســطني، إن الشــعب 
ــواق  ــر كل أط ــة كس ــي الضف ــر ف ــطيني الثائ الفلس
ــة  ــة الهادف ــات االحتاللي ــل كل اخملطط ــوف، وأفش اخل
إلــى بنــاء مــا يســمى »الفلســطيني اجلديد« املنشــغل 

ــي. ــادي واملعيش ــع االقتص ــط بالوض فق

وتابــع هنيــة إن »هنــاك متغيــرات كبيــرة وهائلــة جــداً 
ــي  ــوى، ف ــة قص ــه ذات أهمي ــام انعاطف ــا أم ــد أنن تؤك
قلبهــا معركــة ســيف القــدس واالنســحاب األمريكــي 
مــن افعانســتان، ونهــوض املقاومــة مجــدداً فــي 
الضفــة، وعــودة احليويــة لــدور شــعبنا وللمقاومــة فــي 
ــر املســبوقة  ــة غي ــب املواقــف العاملي ــى جان اخلــارج، إل
ــيف  ــة س ــق مبعرك ــا يتعل ــة«. وفيم ــة للقضي الداعم
ــا  ــده أنه ــاس، تأكي ــة حم ــس حرك ــدد رئي ــدس ج الق
كانــت مــن أجــل الدفــاع عــن القــدس، وتأكيــد هويتهــا 
ــع  ــراع م ــور الص ــدداً كمح ــا مج ــالمية، وإبرازه اإلس

ــتثنائية. 85 ــة اس ــا معرك ــراً أنه ــالل، معتب االحت

84  جريدة األيام

85  جريدة القدس

اجلمعة 2021/12/31

إصابــات خــال مواجهــات عنيفــة فــي ســلوان 
عقــب حملــة اعتقــاالت واســعة

ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــون بح ــب مواطن أصي
ــدت  ــلوان، وامت ــدة س ــهدتها بل ــة ش ــات عنيف مواجه
ســاعات عــدة، عقب حملــة اعتقــال واســتجواب طالت 
34 مواطنــاً فــي محافظــات عــدة، تركــزت غالبيتهــا في 
محافظــة القــدس، وشــملت دهــم منــازل وتفتيشــها 
واســتدعاء شــبان، بهــدف منــع فعاليــات إحيــاء ذكــرى 
انطالقــة حركــة فتــح فــي القــدس احملتلــة، فــي الوقــت 
ــرات  ــع عش ــى قط ــتوطنون عل ــه مس ــدم في ــذي أق ال
ــة بوريــن ومهاجمــة  أشــجار الزيتــون املعمــرة فــي قري
مركبــات املواطنــني باحلجــارة علــى طريــق جنــني نابلــس.

ففــي بلــدة ســلوان، أفــادت مصــادر متعــددة بــأن 
ــالل  ــوات االحت ــام ق ــب اقتح ــت عق ــات اندلع املواجه

ــدة. البل

وأشــارت إلــى أن عشــرات الشــبان تصــدوا للقــوة 
املقتحمــة ورشــقوها باحلجــارة وأطلقــوا باجتاههــا 
املفرقعــات واأللعــاب الناريــة فــي مواجهــات اســتمرت 

ساعات عدة. 

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل دفعــت بتعزيــزات 
ــل الغــاز  كبيــرة إلــى البلــدة وأطلقــت الرصــاص وقناب
املســيل للدمــوع، والصــوت، بكثافــة، بعــد أن أغلقــت 
الشــارع الرئيــس فــي حــي بئــر أيــوب، ونشــرت جنودهــا 

في عدد من املفترقات. 

املواجهــات  خــالل  متكنــوا  الشــبان  أن  وأكــدت 
 من إضرام النيران في سيارة مستوطن. 

ــات  ــالل مبركب ــوات االحت ــت ق ــق، دفع ــت الح ــي وق وف
ــة  ــا امللوث ــت مياهه ــدة وضخ ــى البل ــة إل ــاه املنتن املي
ــتدت  ــذي اش ــت ال ــي الوق ــني، ف ــازل املواطن ــاه من باجت

فيه حدة املواجهات. 

وكانــت قــوات االحتــالل شــنت فــي وقــت ســابق مــن 
أمــس حملــة اعتقــاالت واســتدعاءات بحــق أبنــاء 

ــة. ــة احلرك ــرى انطالق ــع ذك ــاً م ــح تزامن ــة فت حرك

االحتــالل  قــوات  بــأن  متعــددة  مصــادر  وأفــادت 
دهمــت العديــد مــن املنــازل واعتقلــت عــدداً مــن 
ــي  ــح ف ــة فت ــر حرك ــني س ــم أم ــرف منه ــني ع املواطن
وفــادي مطــور، وجــاداهلل  القــدس شــادي مطــور، 

 الغول، وناصر عجاج وعاهد الرشق. 
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اســتدعت  االحتــالل  مخابــرات  أن  إلــى  وأشــارت 
ــرباتي  ــن الش ــي وأمي ــد العباس ــالمية، وأحم ــوض الس ع
للتحقيــق فــي مراكزهــا، بينمــا اقتحمــت منــزل عضــو 
قيــادة إقليــم القــدس عاهــد الرشــق فــي البلــدة 
القدميــة بالقــدس احملتلــة، وأجــرت تفتيشــا دقيقــا 
فيــه، ومنــزل أمــني ســر حركــة فـــتح فــي بلــدة بيــت 

ــوض. ــر ع ــدس، عام ــا بالق حنين

مــن  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  ولفتــت 
بلــدة ســلوان الطفلــني محمــد زيتــون وعمــر أبــو 

ميالة. 

ــة اعتقــاالت  ــالل حمل ــوات االحت فــي اإلطــار، شــنت ق
ــة. ــدة حزمــا شــمال شــرقي القــدس احملتل ــة فــي بل مماثل

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــالل شــنت 
ــا  ــا تخلله ــدة حزم ــي بل ــاالت ف ــم واعتق ــة ده حمل

عمليات استجواب وحتقيق ميداني. 

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل اعتقلــت مــن البلــدة 
ــب  ــح اخلطي ــودة صبي ــالمة ع ــدرس س ــني: امل املواطن
وجنلــه محمــد، وأســامة ربــاح صــالح الديــن وابنــه عــز 
ــد اهلل،  ــه عب ــب وابن ــامة اخلطي ــدرس أس ــن، وامل الدي
ــب  ــل ذي ــر خلي ــب، وصق ــان اخلطي ــاد كنع ــوض زي وع
صــالح الديــن، وعــودة ســالم عســكر، وموســى مجــدي 
عســكر اخلطيــب، ومحمــد فــوزي اخلطيــب، وزايــد 
ــد اهلل  ــل، وعب ــو خلي ــر أب ــد ثائ ــان، ومحم ــد كنع احم
مــراد اخلطيــب، ومحمــد عبــد احلميــد اخلطيــب، وعــادل 
ــك  ــث مال ــوده، ولي ــالل ج ــت ط ــب، ورأف ــام اخلطي عص
صبيــح، وعبــد باســم فــزاع العمــري، ومحمــد بســام 
كمــال صبيــح اخلطيــب، رمز فرحــان اخلطيــب، وعبد اهلل 
اســامة اخلطيــب، ولــؤي بســام فــزاع العمــري، ومحمــد 
 رشــدي صــالح الديــن، وأســامة علــي عيســى اخلطيــب.

ــاكات  ــى انته ــرض إل ــا تتع ــدة حزم ــى أن بل ــت إل ولفت
متواصلــة مبــا فــي ذلــك حمــالت اعتقــال وهــدم 
ودهــم واســتجواب، إلــى جانــب إغــالق مداخلهــا منــذ 

 حوالي 3 أسابيع والتضييق على األهالي. 
وفــي محافظــة جنــني، وذكــرت مصــادر أمنيــة أن قــوات 
االحتــالل اعتقلــت املــدرس زيــاد محمــد ياســني جــرادات 
منزلــه  اقتحامهــا  بعــد  ومحمــد،  وولديــه طــارق 
والعبــث مبحتوياتــه فــي بلــدة الســيلة احلارثيــة غــرب 

ــني.86 جن

ــم  ــي دع ــان األميرك ــب باإلع ــي يرح ــو هول أب
ــون دوالر ــمبلغ 99 ملي ــروا« بـ »األون

86  جريدة األيام

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــب عض  رح
الفلســطينية، رئيــس دائــرة شــؤون الالجئــني أحمــد أبو 
ــرة  ــني والهج ــكان والالجئ ــب الس ــالن مكت ــي بإع هول
فــي وزارة اخلارجيــة األميركيــة متويــل »األونــروا« بـــمبلغ 

مالــي بقيمــة 99 مليــون دوالر. 

ــو هولــي، فــي بيــان صحفــي، اليــوم اجلمعــة،  وقــال أب
إن الدعــم األميركــي املعلــن عنــه ســيخصص منــه 20 
مليــون دوالر لدعــم ميزانيــة عــام 2021، و79 مليون دوالر 
ــة  مليزانيــة عــام 2022 التــي »ســتوفر التعليــم والرعاي
ــات اآلالف  ــاالت الطــوارئ ملئ ــي ح ــة ف ــة واإلغاث الصحي

مــن األطفــال واألســر الفلســطينية«.

ــف  ــاهم بتخفي ــي س ــل األميرك ــى أن التموي ــت إل ولف
ــام  ــروا« للع ــة »األون ــي ميزاني ــي ف ــز املال ــدة العج ح
ــن  ــا م ــون دوالر، ومكَنه ــدر بـــ 60 ملي ــذي يق 2021 ال
ــاري. ــون األول اجل ــهر كان ــن ش ــا ع ــب موظفيه ــرف روات ص

وأوضــح أن اإلدارة األميركيــة قدمــت دعمــا كبيــرا 
لألونــروا فــي عــام 2021 يقــدر بـــ 338.400 مليــون دوالر 
مكًنهــا مــن االســتمرار فــي تقــدمي خدماتهــا إلــى 5.6 

ــطيني. ــئ فلس ــون الج ملي

ودعــا الــدول املانحــة التــي أوقفــت أو خفضــت متويلهــا 
لألونــروا فــي عــام 2021 إلــى العــدول عــن قرارهــا 
ــام  ــي ع ــا ف ــادة متويله ــن زي ــالن ع ــي اإلع ــادرة ف واملب

ــروا«. ــة »األون ــم مليزاني ــل دائ ــني متوي 2022، لتأم

ــاني  ــوي واإلنس ــدور احلي ــى ال ــي عل ــو هول ــدد أب وش
الــذي تقــوم بــه »األونــروا« فــي خدمــة الالجئــني 
الفلســطينيني فــي مناطــق عملياتهــا اخلمــس، وفــي 
ــني. ــات الالجئ ــل مجتمع ــتدامة داخ ــة املس ــز التنمي تعزي

يذكــر أن اإلدارة األميركيــة قــررت الليلــة املاضيــة، حتويل 
99 مليــون دوالر مــن املســاعدات املاليــة لصالــح وكالــة 

غوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا«.87

اجمللــس الوطنــي: ثــورة شــعبنا تواصــل مســيرة النضال 
حتــى العــودة والدولة املســتقلة

ــورة شــعبنا  ــي الفلســطيني، إن ث ــال اجمللــس الوطن  ق
اجمليــدة تواصــل مســيرتها النضاليــة الســتعادة احلقوق 
الوطنيــة املشــروعة، ممثلــة بالعــودة والدولــة املســتقلة 
بعاصمتهــا القــدس، وفقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة 

ذات الصلــة.

واســتحضر اجمللــس فــي بيــان لــه، اليــوم اجلمعــة، فــي 

87  وكالة األنباء واملعلوامات الفلسطينية، وفا
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الذكــرى الـــ57 النطالقــة الثــورة الفلســطينية، وحركة 
ــي  ــى، وف ــرى واجلرح ــهداء واألس ــات الش ــح، تضحي فت
مقدمتهــم الشــهيد القائــد الرمــز ياســر عرفــات 
وأخوتــه ورفاقــه، الذيــن قــادوا مســيرة كفــاح شــعبنا، 
ــة  ــا كقضي ــطينية مكانته ــة الفلس ــادوا للقضي وأع
ــه  ــى أرض ــه ال ــره وعودت ــر مصي ــعى لتقري ــعب يس ش
ونيــل حريتــه واســتقالله، وصانــوا القــرار الوطنــي 
ــدة  ــروا للوح ــروف، وانتص ــك الظ ــي أحل ــتقل ف املس

ــة. ــة الضيق ــح الفصائلي ــى املصال ــة عل الوطني

شــعبنا  الــى  بالتهنئــة  الوطنــي  اجمللــس  وتقــدم 
ــوده  ــا صم ــي، مثمن ــن واملناف ــي الوط ــطيني ف الفلس
ومتســكه بحقوقهــم، مســجال أســمى معانــي اإلجالل 
األبــرار، ومؤكــدا ضــرورة  الشــهداء  واإلكبــار ألرواح 
ــي  ــطينية الت ــورة الفلس ــج الث ــى نه ــتمرار عل االس
انطلقــت للدفــاع عــن عــزة وكرامــة شــعبنا وحقوقــه 

ــة. ــه الوطني ــت هويت ــروعة، وكرس املش

وقــال، إنــه رغــم مــا يقترفــه االحتــالل اإلســرائيلي بكل 
ــان  ــم، ف ــاب وجرائ ــن إره ــة م ــه القمعي ــه وأذرع أدوات
ــال  ــة بإفش ــجاعته، كفيل ــة وش ــعبنا الصلب إرادة ش
مخططاتــه ومشــاريعه التــي تســتهدف حقوقــه 
غيــر القابلــة للتصــرف، ولــن يضعــف أمــام الضغــوط 
الشــهداء  لدمــاء  وفيــا  وســيبقى  والتهديــدات، 

ــى. ــرى واجلرح ــات االس وتضحي

وأعــاد اجمللــس الوطنــي التأكيــد علــى ضرورة اســتكمال 
اجلهــود إلغــالق ملــف االنقســام وصــوالً الــى اســتعادة 
الوحــدة الوطنيــة، وجتــاوز هــذه املرحلــة احلاســمة 
شــعبنا  مســتقبل  علــى  واحلفــاظ  والتاريخيــة 

ومشــروعه ومؤسســاته الوطنيــة.

وشــدد علــى ضــرورة االلتفــاف حــول منظمــة التحريــر 
ــعبنا،  ــد لش ــرعي والوحي ــل الش ــطينية املمث الفلس
ــود  ــس محم ــادة الرئي ــده، بقي ــن تواج ــة أماك ــي كاف ف

ــاس. عب

وجــدد اجمللــس دعــوة اجملتمــع الدولــي مبؤسســاته 
املعنيــة ملغــادرة مربــع اإلدانــة واملماطلــة والتعامــل مــع 
االحتــالل كدولــة فــوق القانــون تســتطيع اإلفــالت دائما 
ــراءات  ــام باإلج ــرورة القي ــبة، وض ــاب واحملاس ــن العق م
ــرعية  ــرارات الش ــاع لق ــى االنصي ــاره عل ــة إلجب الالزم
العالــم  إرادة  الدوليــة ذات الصلــة، حتــى تتحقــق 
بصنــع الســالم وإرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي 

ــة. املنطق

ــى  ــة ال ــه التحي ــه بتوجي ــي بيان ــس الوطن ــم اجملل وخت

أبنــاء شــعبنا الذيــن يواصلــون الــرد علــى جرائــم 
االحتــالل واملســتوطنني، خاصــة فــي هــذه األيــام التــي 
ــدن الفلســطينية لهجمــة  تتعــرض فيهــا القــرى وامل
االحتــالل  جيــش  يقودهــا  مســعورة  اســتعمارية 

ومنظمــات اإلرهــاب االســتيطانية.

ــة  ــي كاف ــعبية ف ــة الش ــال املقاوم ــا أبط ــا حّي كم
مواقــع الصمــود والتضحيــة وبشــكل خــاص فــي 
ــة  ــلوان وبرق ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــدس ف ــة الق مدين
ــي  ــدوم ومســافر يطــا، وف ــت دجــن وكفــر ق ــا وبي وبيت
ــل  ــة جلع ــدة املقاوم ــيع قاع ــى توس ــا ال ــوار، داعي األغ

ــا.88 ــا وغالي ــالل مكلف ــتمرار االحت ــن اس ثم

اشــتية: شــعلة الثــورة تــزداد توقــدا منــذ 
انطاقتهــا مــن عيلبــون وصــوال إلــى بيتــا 

والقــدس وبرقــة 

 أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية أن شــعلة الثــورة 
تــزداد توقــدا وتوهجــا عامــا بعــد عــام منــذ انطالقتهــا 
ــن  ــام 1965 م ــي ع ــون الثان ــن كان ــي األول م ــدة ف اجملي
ــا  ــى بيت ــوال إل ــون وص ــق عيلب ــن نف ــي م ــرن املاض الق
وبرقــة والقــدس ورفــح وجنــني وكفــر قــدوم، فــي تأكيــد 
علــى إصــرار شــعبنا الفلســطيني علــى نيــل حقوقــه 
ــتقلة  ــه املس ــره وإقامة دولت ــر مصي ــروعة بتقري املش

وعاصمتهــا القــدس وحــق العــودة لالجئــني .

ــوم  ــاء الي ــه، مس ــدر عن ــان ص ــي بي ــتية ف ــدد اش وش
للثــورة  الـــ57  الذكــرى  إحيــاء  ملناســبة  اجلمعــة، 
ــث لطــي  ــى اســتمرار العمــل احلثي الفلســطينية، عل
صفحــة االنقســام، وتوحيــد الوطــن ملواجهــة اخملاطــر 

ــطينية. ــة الفلس ــه القضي ــي تواج ــة الت اجلدي

ــة  ــر بحتمي ــن أكث ــي، نؤم ــوم ميض ــع كل ي ــال: »م وق
انتصــار الوطــن على االحتــالل، واألرض على االســتيطان، 
والثبــات والصمــود علــى أرضنــا، والدفــاع عــن حقوقنــا 
ــوازع  ومقدســاتنا اإلســالمية واملســيحية، ومواجهــة ن
ــى  ــجد األقص ــد للمس ــاك والتهوي ــتباحة واالنته االس
واحلــرم  القــدس،  فــي مدينــة  القيامــة  وكنيســة 
ــل  ــات القت ــل، وعملي ــي اخللي ــريف ف ــي الش اإلبراهيم

ــكات«. ــي واملمتل ــادرة األراض ــدم ومص واله

ــت  ــا قدم ــي طامل ــة الت ــدول الصديق ــتية ال ــا اش ودع
الدعــم  للقضيــة الفلســطينية إلــى مواصلــة تقــدمي 
دعمهــا لشــعبنا حتــى ينــال حقوقــه املشــروعة؛ وفــي 
ــه  ــة دولت ــره، وإقام ــر مصي ــي تقري ــه ف ــا حق مقدمته
ــني. ــودة لالجئ ــق الع ــدس وح ــا الق ــتقلة وعاصمته املس

88  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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واســتذكر الشــهداء الذيــن ارتقــوا علــى درب النضــال 
ــل، وفــي مقدمتهــم الرئيــس الراحــل الشــهيد  الطوي
ياســر عرفــات، وجميــع القــادة والفدائيــني الذيــن قضوا 

فــي طريــق احلريــة.

ــي  ــيرات ف ــرى واألس ــا األس ــة أبنائن ــتية حري ــد اش وأك
ســجون االحتــالل، داعيــا لإلفــراج عنهــم خاصــة 
األســيرات واملرضــى، واألطفــال منهــم، واألســير هشــام 
أبــو هــواش الــذي يدخــل يومــه 137 فــي إضرابــه 

ــه.89 ــل حريت ــام لني ــن الطع ــل ع املتواص

ــن جرميــة االحتــال بحــق الشــاب  اشــتية يدي
ــان: إمعــان فــي سياســة القتــل أميــر ري

ــعة  ــتية اجلرمية البش ــد اش ــوزراء محم ــس ال  أدان رئي
التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بحــق 
الشــاب أميــر عاطــف ريــان )37 عامــا( مــن قــراوة بنــي 

ــلفيت. ــة س ــان مبحافظ حس

ــذه  ــة، أن ه ــوم اجلمع ــان، الي ــي بي ــتية ف ــر اش واعتب
اجلرميــة إمعــان فــي سياســة القتــل ألجــل القتــل، التي 
ــرائيلية. ــكرية اإلس ــة العس ــادة املؤسس ــا ق ــن عنه أعل

ــه  ــهيد وزوجت ــدي الش ــن وال ــوزراء م ــس ال ــدم رئي وتق
وأطفالــه وعائلتــه وأهالــي البلــدة بأحــر التعــازي، 
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــى ع ــائال املول س

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ويس

يشــار إلــى أن جيــش االحتــالل أطلــق النــار على الشــاب 
ــلفيت،  ــمال س ــارس ش ــرق ح ــرب مفت ــا ق ــان صباح ري
مــا أدى إلصابتــه بجــروح حرجــة أســفل البطــن قبــل أن 
يعلــن عــن استشــهاده الحقــا، وهــو متــزوج وأب ألربعــة 

أطفال، وزوجتــه حامــل بالشــهر الســادس.90
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