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الجمعة 2019/11/1

املصادقة عىل بناء 2342 وحدة استيطانية بالضفة
ــاء 2342 وحــدة  ــة عــى بن صادقــت الحكومــة اإلرسائيلي
اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة، بحســب مــا أفــادت 
ــاط  ــد النش ــي ترص ــة الت ــام اآلن« اإلرسائيلي ــة »الس منظم
ســلمت  حــني  يف  الفلســطينية،  األرايض  يف  االســتيطاين 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أمــس، بلديــة يعبــد جنــوب 
ــن  ــات م ــى 409 دومن ــتياء ع ــاراً باالس ــني إخط ــرب جن غ
أرايض بلــدات يعبــد وبرطعــة وطــورة وقفــني والعرقة وزبدة 
ونزلــة زيــد وظهــر العبــد يف جنــني متهيــداً لبنــاء جــدار الضم 
عــى األرايض، بينــام أخطــرت ســلطات االحتــال باالســتياء 
عــى 3 آالف دونــم مــن أرايض رشق يطــا جنــوب الخليــل. 
إىل ذلــك، قصفــت دبابــة وطائــرات إرسائيليــة مســاء 
أمــس موقعــني لكتائــب القســام يف قســام غــزة، وجــاء ذلــك 
يف أعقــاب اعــرتاض قذيفــة صاروخيــة أطلقــت مــن القطــاع 

باتجــاه مســتوطنات »الغــاف«.
وقالــت منظمــة الســام اآلن اإلرسائيليــة إنــه تــم اتخــاذ 
قــرار بنــاء 2342 وحــدة اســتيطانية جديــدة بالضفــة يف 10 
ــتقام  ــدة س ــاكن الجدي ــن املس ــن األول، وأن 59% م ترشي
ــام«  ــاق س ــب اتف ــل مبوج ــا إرسائي ــتوطنات تخليه يف »مس
مــع الفلســطينيني. وبحســب املنظمــة فقــد متــت املوافقــة 
عــى بنــاء 8337 وحــدة ســكنية جديــدة منــذ بدايــة العــام. 
ــن %50  ــبتها م ــرتب نس ــادة تق ــل زي ــك ميث ــاف أن ذل وأض
مقارنــة مــع العــام 2018 الــذي متــت خالــه املصادقــة عــى 

بنــاء 5618 وحــدة ســكنية.
ــة: بهــذا يرتفــع متوســط  وقالــت املنظمــة غــر الحكومي
ــا يف  ــة عليه ــت املوافق ــي مت ــكنية الت ــدات الس ــدد الوح ع
ــريك  ــس األم ــاب الرئي ــت انتخ ــي تل ــاث الت ــنوات الث الس
ضعــف  أي  ســكنية،  حــدة   6989 إىل  ترامــب  دونالــد 

متوســطها يف الســنوات الثــاث الســابقة لهــا.1 

اعتقال 12 مواطناً بينهم القيادية يف الجبهة الشعبية 
خالدة جرار

ــى  ــاً ع ــي 12 مواطن ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل
األقــل مــن الضفــة، بينهــم خالــدة جــرار. وقــال نــادي 
األســر إن أربعــة مواطنــني جــرى اعتقالهــم مــن محافظــة 
ــدة جــرار، وهــي أســرة ســابقة  ــه والبــرة هــم: خال رام الل
قضــت قرابــة الثــاث ســنوات بــني محاكــم واعتقــاالت 
إداريــة، وهــذا االعتقــال الثالــث لهــا منــذ عــام 2015، 
ــرض  ــذي تع ــرادات ال ــي ج ــابق ع ــر الس ــة إىل األس إضاف

ــام  ــوام الســبعينيات، ك ــذ أع ــرات من ــال عــرشات امل لاعتق
جــرى اعتقــال ملواطنــني آخريــن وهــام: عــامر عبــد صبــاح 
ــر  ــدة كف ــن بل ــده م ــد عب ــا، وورد محم ــدة أم صف ــن بل م

ــة. نعم
فيــام جــرى اعتقــال لثاثــة مواطنــني مــن مخيــم عايــدة 
يف محافظــة بيــت لحــم وهــم: إراز أكــرم الوعــرة، وفــادي 

ــدان. أبــو رسور، وعــاء حمي
يضــاف إىل املعتقلــني أحمــد صــري مــن كفــر قليــل قضاء 
نابلــس، وثاثــة مــن محافظــة طولكــرم وهــم: عبــد القــادر 
ــاً(،  ــاروف )18 عام ــم الخ ــد باس ــاً(، ومج ــرة )18 عام جواب

ومنتــر أحمــد أبــو هشــيم )23 عامــاً(. 
يشــار إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت مســاء أمــس 
ــدة العيســوية،  ــن بل ــاً(، م ــب )14 عام ــد كلي ــل محم الطف

ــرب. ــه بال ــداء علي ــد االعت ــك بع وذل
ــس،  ــاح أم ــن صب ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ دان
االعتقــاالت املتكــررة مــن قبــل جيــش االحتــال اإلرسائيــي 
ــب  ــو املكت ــي وعض ــس الترشيع ــابقة يف املجل ــة الس للنائب
الســيايس يف الجبهــة الشــعبية خالــدة كنعــان جــرار عقــب 

ــه.  ــة رام الل ــا يف مدين ــة منزله مداهم
ــود  ــرشات جن ــن ع ــرة م ــوة كب ــة أن ق ــت الهيئ وأوضح
ــط  ــال وس ــة اإلرس ــرار مبنطق ــزل ج ــت من ــال اقتحم االحت
مدينــة رام اللــه قرابــة الســاعة الثالثــة فجــراً، وجــرى 
اعتقالهــا بعــد أن كان قــد افــرج عنهــا خــال شــهر شــباط 

ــايض. امل
ولفتــت بــأن قــوات االحتــال كانــت قــد اعتقلــت جــرار 
قبــل ذلــك مرتــني، يف املــرة األوىل خــال عــام 2015 وأفــرج 
ــهراً،  ــدة 15 ش ــجن مل ــامً بالس ــت حك ــد أن أمض ــا بع عنه
وأعيــد اعتقالهــا مــرة أخــرى خــال عــام 2017 ونالــت 
حريتهــا بعــد قضــاء 20 شــهراً يف االعتقــال اإلداري. واعتــرت 
الهيئــة أن إعــادة اعتقــال جــرار، مــا هــو إال إجــراء انتقامــي 
واســتهداف واضــح لكافــة رشائــح الشــعب الفلســطيني 

ــه وأطيافــه. ــكل فئات ب
ودانــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر حنــان 
عــرشاوي التصاعــد املســتمر يف االنتهــاكات اإلرسائيليــة، 
ــة املداهــامت للمحافظــات الفلســطينية  ــك حمل مبــا يف ذل
واالعتقــاالت التــي طالــت القياديــة السياســية والنائــب 
الســابق خالــدة جــرار، والكاتــب عــي جــرادات، بعــد 
ــا  ــيايس مب ــطاء الس ــه. والنش ــام يف رام الل ــة منزليه مداهم
فيهــم جــرار للمــرة الثالثــة يــأيت يف ســياق سياســة االعتقــال 

ــيايس.2  الس
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االحتالل يخطر باالستيالء عىل نحو 500 دونم من أرايض 
رشق القدس

أخطرت سلطات االحتالل اإلرسائييل، اليوم السبت، 
باالستيالء عىل نحو 500 دونم  من أرايض املواطنني يف 

بلدة حزما رشق القدس املحتلة.
وقــال رئيــس بلديــة بلــدة حزمــا مســلم أبــو حلــو 
ــدين  ــاط امل ــلمت االرتب ــال س ــلطات االحت ــا«، إن س لـ»وف
باالســتياء عــى نحــو 500 دونــم مــن األرايض  يقــي 
الواقعــة مبحــاذاة مســتوطنة »آدم« املقامــة عنــوة عــى 
ــاورة  ــدة املج ــواض البل ــن أح ــي ضم ــني، وه أرايض املواطن

لقريــة جبــع ورشق جنــوب بلــدة الــرام.
ــتوطنات،  ــع مس ــا أرب ــا يحيطه ــدة حزم ــار إىل أن بل يش
وتعتــر الرشيــان الرئيــي الرابــط بــني شــامل الضفــة 
الغربيــة وجنوبهــا، وإحــدى البوابــات الرئيســية ملدينــة 

القــدس.
ــى  ــتياء ع ــال باالس ــرار االحت ــو أن ق ــو حل ــاف أب وأض

األرايض هــو فقــط مــن أجــل التمــدد االســتيطاين.
وصعــدت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي مؤخــرا سياســتها 
ــن أرايض  ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــتياء ع ــة إىل االس الرامي

ــة.3 املواطنــني، يف الضفــة الغربيــة، والقــدس املحتل

102 عاما عىل وعد بلفور املشؤوم
تصــادف اليــوم الســبت، الثــاين مــن ترشيــن الثــاين، 
الذكــرى الـــ102 لصــدور وعــد بلفــور املشــؤوم، الــذي 
ــن  ــة وط ــود يف إقام ــق لليه ــا الح ــه بريطاني ــت مبوجب منح

قومــي لهــم يف فلســطني.
ــة الخطــوة األوىل للغــرب عــى  »وعــد بلفــور« كان مبثاب
طريــق إقامــة كيــان لليهــود عــى أرض فلســطني؛ اســتجابة 
مــع رغبــات الصهيونيــة العامليــة عــى حســاب شــعب 

ــنني. ــذ آالف الس ــذه األرض من ــذر يف ه متج
وجــاء الوعــد عــى شــكل تريــح موجــه مــن قبــل وزيــر 
خارجيــة بريطانيــا آنــذاك، آرثــر جيمــس بلفــور يف حكومــة 
ــام  ــاين ع ــن الث ــن ترشي ــاين م ــورج يف الث ــد ج ــد لوي ديفي
1917، إىل اللــورد روتشــيلد، أحــد زعــامء الحركــة الصهيونية 
ــك بعــد مفاوضــات اســتمرت ثــاث ســنوات  ــة، وذل العاملي
واليهــود  جهــة،  مــن  الريطانيــة  الحكومــة  بــني  دارت 
جهــة  مــن  العامليــة  الصهيونيــة  واملنظمــة  الريطانيــني 
ــا  ــاع بريطاني ــة إقن ــا الصهاين ــن خاله ــتطاع م ــرى، واس أخ
بقدرتهــم عــى تحقيــق أهــداف بريطانيــا، والحفــاظ عــى 

ــة. ــا يف املنطق مصالحه
وكانــت الحكومــة الريطانيــة قــد عرضــت نــص تريــح 
بلفــور عــى الرئيــس األمــريك ولســون، ووافــق عــى محتــواه 
قبــل نــرشه، ووافقــت عليــه فرنســا وإيطاليــا رســميا ســنة 
1918، ثــم تبعهــا الرئيــس األمــريك ولســون رســميا وعلنيــا 
ــنة 1920،  ــان س ــان، ويف 25 نيس ــك الياب ــنة 1919، وكذل س
ــان  ــر س ــاء يف مؤمت ــوات الحلف ــى لق ــس األع ــق املجل واف
رميــو عــى أن يعهــد إىل بريطانيــا باالنتــداب عــى فلســطني، 
ــا ورد  ــب م ــذ حس ــع التنفي ــور موض ــد بلف ــع وع وأن يوض
ــام  ــوز ع ــداب، ويف 24 مت ــك االنت ــن ص ــة م ــادة الثاني يف امل
1922 وافــق مجلــس عصبــة األمــم املتحــدة عــى مــرشوع 
ــول 1923،  ــذ يف 29 أيل ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــداب ال االنت
ــا  ــدا غربي ــور كان وع ــد بلف ــول إن وع ــا الق ــك ميكنن وبذل

ــا فحســب. وليــس بريطاني
يف املقابــل اختلفــت ردود أفعــال العــرب تجــاه التريــح 
ــاص  ــدف امتص ــب، وبه ــتنكار، والغض ــة، واالس ــني الدهش ب
ــد  ــا وع ــرب به ــل الع ــي قاب ــب الت ــخط والغض ــة الس حال
الرشيــف  إىل  رســالة  بريطانيــا  أرســلت  حيــث  بلفــور، 
حســني، بواســطة الكولونيــل باســت، تؤكــد فيهــا الحكومــة 
يف  اليهــودي  باالســتيطان  تســمح  لــن  أنهــا  الريطانيــة 
فلســطني إال بقــدر مــا يتفــق مــع مصلحــة الســكان العــرب، 
ــا يف الوقــت  ــة والسياســية، ولكنه ــني االقتصادي مــن الناحيت
ــة  نفســه أصــدرت أوامرهــا إىل اإلدارة العســكرية الريطاني
ــة  ــة اليهودي ــر اللجن ــع أوام ــطني، أن تطي ــة يف فلس الحاكم
التــي وصلــت إىل فلســطني يف ذلــك الوقــت برئاســة حاييــم 
وايزمــن خليفــة هرتــزل، وكذلــك عملــت عــى تحويــل 
ــا  ــيا وأوروب ــن روس ــني م ــود القادم ــن اليه ــل املهاجري قواف
واملســاعدة  الحاميــة  ووفــرت  فلســطني،  إىل  الرشقيــة 

ــم. ــني له الازمت
للوعــود  يستســلم  فلــم  الفلســطيني  الشــعب  أمــا 
والقــرارات الريطانيــة والوقائــع العمليــة التــي بــدأت 
تفــرض عــى األرض مــن قبــل الحركــة الصهيونيــة وعصاباتهــا 
ــورة  ــا ث ــة، كان أوله ــورات متاحق ــاض ث ــل خ ــلحة، ب املس

الــراق عــام 1929، ثــم تلتهــا ثــورة 1936.
مــن جهتهــا، اتخــذت الحركــة الصهيونيــة العامليــة وقادتها 
ــا  ــه مطالبه ــم ب ــا لتدع ــتندا قانوني ــد مس ــذا الوع ــن ه م
املتمثلــة، يف إقامــة الدولــة اليهوديــة يف فلســطني، وتحقيــق 
ــدول  ــدى ال ــن إح ــد م ــى تعه ــول ع ــود بالحص ــم اليه حل
ــا  ــتاتهم مب ــع ش ــم، يجم ــي له ــن قوم ــة وط ــرى بإقام الك
ينســجم وتوجهــات الحركــة الصهيونيــة، بعــد انتقالهــا مــن 
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مرحلــة التنظــر ألفكارهــا إىل حيــز التنفيذ يف أعقــاب املؤمتر 
الصهيــوين األول، الــذي عقــد يف مدينــة بــازل بســويرسا عــام 
1897، والــذي أقــّر الرنامــج الصهيــوين، وأكــد أن الصهيونيــة 
تكافــح مــن أجــل إنشــاء وطــن للشــعب اليهــودي يف 

فلســطني.
وتبــدو اإلشــارة إىل وعــد بلفــور يف نــص وثيقــة االســتقال 
املعلنــة مــع قيــام دولــة إرسائيــل، دليــا فصيحــا عــى أهمية 
هــذا الوعــد بالنســبة لليهــود، حيــث نقــرأ يف هــذه الوثيقــة: 

›االنبعــاث القومــي يف بلــد اعــرتف بــه وعــد بلفــور...‹.
ــك القصاصــة الصــادرة  ــن اســتغال تل ــود م ــن اليه ومتك
عــن آرثــر بلفــور املعــروف بقربــه مــن الحركــة الصهيونيــة، 
ــام  ــة ع ــة العام ــرار الجمعي ــداب، وق ــك االنت ــم ص ــن ث وم
1947، القــايض بتقســيم فلســطني ليحققــوا حلمهــم بإقامــة 
إرسائيــل يف الخامــس عــرش مــن أيــار عــام 1948، وليحظــى 
هــذا الكيــان بعضويــة األمــم املتحــدة بضغــط الــدول 
الكــرى، ولتصبــح إرسائيــل أول دولــة يف تاريــخ النظــام 
ــى  ــر، وتلق ــى أرض الغ ــأ ع ــي تنش ــي الت ــيايس العامل الس
مســاندة دوليــة جعلتهــا تغطــرس يف املنطقــة، وتتوســع 
وتبتلــع املزيــد مــن األرايض الفلســطينية والعربيــة، وتبطــش 
ــه دون  ــى أرض ــطيني ع ــعب الفلس ــن الش ــى م ــن تبق مب

ــة. رحم
تريــح بلفــور أعطــى وطنــا لليهــود وهــم ليســوا ســكان 
ــد  ــود عن ــن اليه ــطني م ــن يف فلس ــث مل يك ــطني، حي فلس
ــدد  ــل ع ــن أص ــا م ــني ألف ــوى خمس ــح س ــدور التري ص
ــوايل 12  ــدر بح ــذي كان يق ــذاك، وال ــامل حين ــود يف الع اليه
مليونــا، يف حــني كان عــدد ســكان فلســطني مــن العــرب يف 
ذلــك الوقــت يناهــز 650 ألفــا مــن املواطنــني الذيــن كانــوا، 
ومنــذ آالف الســنني يطــورون حياتهــم يف باديــة وريــف 
ومــدن هــذه األرض، ولكــن الوعــد املشــؤوم تجاهلهــم ومل 
يعــرتف لهــم إال ببعــض الحقــوق املدنيــة والدينيــة، متجاها 

ــة. ــة واإلداري ــية واالقتصادي ــم السياس حقوقه
نص وعد بلفور:

وزارة الخارجية الريطانية
2 نوفمر 1917م

عزيزي اللورد روتشيلد
ــة عــن حكومــة صاحــب  يــرسين جــدا أن أبلغكــم بالنياب
الجالــة التريــح التــايل، الــذي ينطــوي عــى العطــف 
عــى أمــاين اليهــود والصهيونيــة، وقــد عــرض عــى الــوزارة 

ــه: وأقرت
 ›إن حكومــة صاحــب الجالــة تنظــر بعــني العطــف 

إىل تأســيس وطــن قومــي للشــعب اليهــودي يف فلســطني، 
وســتبذل غايــة جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة، عى 
أن يكــون مفهومــا بشــكل واضــح أنــه لــن يــؤىت بعمــل مــن 
شــأنه أن ينتقــص الحقــوق املدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع 
بهــا الطوائــف غــر اليهوديــة املقيمــة اآلن يف فلســطني، وال 
ــه اليهــود يف  ــع ب ــذي يتمت الحقــوق أو الوضــع الســيايس ال

ــدان األخــرى‹. البل
الهيئــات  اتحــاد  أحطتــم  مــا  إذا  ممتنــا   وســأكون 

التريــح. بهــذا  علــام  الصهيونيــة 
املخلص

آرثر بلفور4

األحد 2019/11/3

قادة إرسائيل يدعون إىل التصعيد والعودة لسياسة 
االغتياالت يف قطاع غزة

قــال مصــدر ســيايس إرسائيــي، مســاء أمــس، إن الحكومــة 
ــن  ــي م ــيناريوهات الت ــع الس ــتعدة لجمي ــة مس اإلرسائيلي
املمكــن أن تنفذهــا ضــد قطــاع غــزة عقــب تجــدد إطــاق 

الصواريــخ.
ونقــل موقــع يديعــوت أحرونــوت عــن املصــدر قولــه يف 
ــي  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــب رئي ــن مكت ــه م ــمي ل ــان رس بي
املؤقــت بنيامــني نتنياهــو: نحــن يف فــرتة حساســة ومتفجــرة 
مــن الناحيــة األمنيــة يف الشــامل والجنــوب ،،، إرسائيــل تــرى 
ــار  حــامس مســؤولة عــن كل أعــامل العــدوان وإطــاق الن

مــن غــزة.
الســيناريوهات..  وأضــاف: نحــن مســتعدون لجميــع 
ــادة وزراء  ــع ق ــة م ــة مشــاورات أمني ــو أجــرى الليل نتنياه
ــد  ــاذ مزي ــتعدادات التخ ــتجابة واالس ــز باالس ــش وأوع الجي

ــراءات.5 ــن اإلج م

االحتالل يجدد قرار االستيالء عىل 190 دومنا من أرايض 
عناتا رشق القدس

ــد،  ــوم األح ــي، الي ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــددت س  ج
اخطارهــا باالســتياء عــى نحــو 190 دومنــا مــن أرايض 
املواطنــني يف بلــدة عناتــا رشق مدينــة القــدس املحتلــة.
وقــال منســق لجنــة الدفــاع عــن األرايض يف بلــدة عناتــا 
الهيئــة  محمــد ســامة، إن ســلطات االحتــال ســلمت 
العامــة للشــؤون املدنيــة اخطــار »بوضــع اليــد« عــى 190 
دومنــا ونصــف الدونــم، مســجلة ضمــن ســجات أرايض 
ــا  ــديت حزم ــا وبل ــايل عنات ــا أله ــع ملكيته ــا تتب ــدة عنات بل

ــكرية. ــراض عس ــك ألغ ــوية، وذل والعيس
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وأوضــح يف حديــث مــع »وفــا«، أن هــذا االخطــار ســاري 
املفعــول لغايــة 21-1-2022، وهــو عبــارة عــن أمــر تجديــد 
ــاء الجــدار، ومــن حــق  لقــرار صــدر عــام 2007 يقــي ببن
أصحــاب األرايض املخطــرة التوجــه للمحاكــم اإلرسائيــي 

لاعــرتاض خــال مــدة خمــس أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار.
ــة  ــع هيئ ــاون م ــا بالتع ــة عنات ــامة أن بلدي ــاف س وأض
ــتقوم  ــدس س ــة الق ــتيطان ومحافظ ــدار واالس ــة الج مقاوم

ــرار. ــذا الق ــد ه ــا ض ــع قضاي برف
وتعتــر بلــدة عناتــا إحــدى بلــدات القــدس التــي تتعــرض 
ــري  ــم العن ــل والض ــدار الفص ــة ج ــر، نتيج ــام كب الزدح
الــذي شــكل حالــة مــن التوســع العامــودي والتضييــق 

ــدة. ــي يف البل األفق
االحتــال اإلرسائيــي صعــدت  أن ســلطات  إىل  يشــار 
مؤخــرا سياســتها الراميــة إىل االســتياء عــى مســاحات 
شاســعة مــن أرايض املواطنــني، يف الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــة.6 املحتل

االحتالل يرشع بشق طريق استيطانية جديدة عىل 
حساب 400 دونم من أرايض شامل الخليل 

األحــد،  اليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  رشعــت 
بلــدة  يف  املوطنــني  ألرايض  واســعة  تجريــف  بعمليــات 
ــق اســتيطانية متــر  ــح طري ــل لصال ــر شــامل الخلي ــت ام بي

باملنطقــة.
وقــال الناشــط اإلعامــي محمــد عــوض لـ»وفــا«، إن 
جرافــات وآليــات ارسائيليــة،  بــارشت تحــت حاميــة جنــود 
االحتــال، بتجريــف أراٍض وحقــول املواطنــني بالقــرب مــن 
بيــت الركــة املســتوىل عليــه مــن قبــل املســتوطنني، لشــق 
ــق القــدس-  ــدة متــر مبحــاذاة طري ــق اســتيطانية جدي طري
املنطقــة  أعلــن  االحتــال  جيــش  ان  مضيفــا  الخليــل، 
عســكرية مغلقــة، ومنــع املزارعــني وأصحــاب األرايض مــن 

ــكان. ــول للم الوص
وتعــود ملكيــة األرايض الجــاري العمــل بهــا لعائلتــي 
صــايف وصليبــي، وتقــدر مســاحتها بنحــو 90 دومنــا مزروعــة 

ــة. ــات والكرم ــجار اللوزي بأش
وأوضح خبــر الخرائــط واالســتيطان عبــد الهــادي حنتــش 
لـ»وفــا«، أن الشــارع االســتيطاين الــذي بــورش بشــقه ميتــد 
عــدة كيلــو مــرتات عــى حســاب األرايض الزراعيــة الخصبــة، 
بــدءا مــن مفــرق »عصيــون« شــامل الخليــل، مــرورا ببيــت 
ــة  ــة الطبيعي ــم العــروب، وعــر املحمي ــل ملخي ــة املقاب الرك
»جبــل القــرن« الواقعــة بــني بيــت أمــر والعــروب، ومــرورا 
مبســتوطنة »كرمــي تســور« املقامــة عــى أرايض املواطنــني، 

وصــوال ملفــرق »النبــي يونــس« املدخــل الشــاميل الرشقــي 
لبلــدة حلحــول، ليســتويل عــى نحــو 400 دونــم مــن أرايض 

املواطنــني مــن بلــديت حلحــول وبيــت امــر.
واعتــر حنتــش، أن شــق الطريــق االســتيطانية الجديــدة 
شــامل الخليــل، يكــرس عمليــات الفصــل العنــري، ويهدف 

لخدمــة أغــراض اســتيطانية توســعية.7

االثنني 2019/11/4

االحتالل يرشع بشق طريق استيطانية جديدة شامل 
الخليل ويـجـدد قـرار االستيالء عـلـى 190 دونـمـاً مـن 

أراضـي عنـاتـا
جــددت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، إخطارهــا 
ــني يف  ــن أرايض املواطن ــاً م ــو 190 دومن ــى نح ــتياء ع باالس

ــة. ــة القــدس املحتل ــا رشق مدين ــدة عنات بل
وقــال منســق لجنــة الدفــاع عــن األرايض يف بلــدة عناتــا، 
الهيئــة  محمــد ســامة: إن ســلطات االحتــال ســلمت 
العامــة للشــؤون املدنيــة إخطــاراً »بوضــع اليــد« عــى 190 
دومنــاً ونصــف الدونــم، مســجلة ضمــن ســجات أرايض 
ــا  ــديت حزم ــا وبل ــايل عنات ــا أله ــع ملكيته ــا تتب ــدة عنات بل

ــكرية. ــراض عس ــك ألغ ــوية، وذل والعيس
ــة 21- ــول لغاي ــاري املفع ــار س ــذا اإلخط ــح أن ه وأوض

1-2022، وهــو عبــارة عــن أمــر تجديــد لقــرار صــدر عــام 
ــاب األرايض  ــق أصح ــن ح ــدار، وم ــاء الج ــي ببن 2007 يق
ــال  ــرتاض خ ــة لاع ــم اإلرسائيلي ــه للمحاك ــرة التوج املخط

ــخ اإلخطــار. ــن تاري ــام م ــدة خمســة أي م
ــة  ــع هيئ ــاون م ــا بالتع ــة عنات ــامة: إن بلدي ــاف س وأض
ــتقوم  ــدس س ــة الق ــتيطان ومحافظ ــدار واالس ــة الج مقاوم

ــرار. ــا ضــد هــذا الق ــع قضاي برف
وتعتــر بلــدة عناتــا إحــدى بلــدات القــدس التــي تتعــرض 
ــري  ــم العن ــل والض ــدار الفص ــة ج ــر، نتيج ــام كب الزدح
الــذي شــكل حالــة مــن التوســع العامــودي والتضييــق 

ــدة. ــي يف البل األفق
االحتــال اإلرسائيــي صعــدت  أن ســلطات  إىل  يشــار 
مؤخــراً سياســتها الراميــة إىل االســتياء عــى مســاحات 
شاســعة مــن أرايض املواطنــني، يف الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــة.8 املحتل

املجلس الوزاري اإلرسائييل لإلسكان يصادق اليوم عىل 
مرشوع القطار الهوايئ يف القدس

مــن املقــرر عــرض مــرشوع القطــار الهــوايئ فــوق جنــوب 
ــوزاري  ــس ال ــى املجل ــوم ع ــدس الي ــة يف الق ــدة القدمي البل



7

اإلرسائيــي لإلســكان للمصادقــة عليــه وذلــك يف أعقــاب 
مصادقــة الحكومــة عــى إقامتــه يف »يــوم القــدس« املــايض. 
وميتــد مســار القطــار عــى طــول 1.4 كــم ويحيــط 
ــار  ــة القط ــن محط ــدأ م ــا ويب ــن جنوبه ــة م ــد القدمي بالبل
القدميــة قــرب بلــدة الثــوري وميــر فــوق وادي حلــوة وجبــل 
صهيونومنطقــة بــاب املغاربــة يف ســلوان قــرب حائــط الراق 
ــون.  ــل الزيت ــة عــى ســفح جب ويصــل إىل كنيســة الجثامني
مهندســني  مــن  شــديدة  معارضــة  املــرشوع  وواجــه 
تلحقهــا أعمدتــه  التــي  بيئــة بســبب األرضار  ونشــطاء 
ــة باملنظــر العــام للبلــدة القدميــة،  ــه الطويل الكبــرة وكوابل
كــام واجــه معارضــة مــن أهــايل ســلوان الذيــن متــر الكوابــل 
ــا  ــراً، منه ــامت مؤخ ــدة منظ ــكلت ع ــم. وش ــوق منازله ف
ــز العــريب  ــة، اتحــاد املهندســني، املرك ــة الطبيع ــة حامي رشك
للتنظيــم البديــل ومنظــامت أخــرى »ائتــاف الحفــاظ عــى 

ــط.9  ــذا املخط ــة ه ــة« ملحارب ــدة القدمي ــول البل ح

االحتالل يخطر باالستيالء عىل 66 دومنا من أرايض قرية 
بيت دقو

أخطــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء اليــوم 
ــة بيــت  االثنــني، باالســتياء عــى 66 دومنــا مــن أرايض قري

ــة. ــدس املحتل ــرب الق ــامل غ ــو، ش دق
وأفــاد بيــان صــادر عــن مجلــس قــروي بيــت دقــو، 
ــرارات  ــدين ق ــاط امل ــلمت االرتب ــال س ــلطات االحت ــأن س ب
ــا  ــة، هــي ذاته باالســتياء عــى 66 دومنــا مــن أرايض القري

ــري10. ــل العن ــدار الفص ــا ج ــام عليه املق

االتحاد األورويب: كل األنشطة االستيطانية غري قانونية 
وتقوض حل الدولتني ويجب انهاؤها

 جــدد االتحــاد األورويب تأكيــده عــى أن كل النشــاط 
االســتيطاين يف األرايض املحتلــة غــر قانــوين مبوجــب القانــون 
الــدويل، ويقــوض قابليــة حــل الدولتــني للحيــاة واحتــامالت 
ــرار  ــن خــال ق ــه م ــد علي ــم التأكي ــام ت ــم، ك الســام الدائ

ــن 2334. ــس األم مجل
ودعــا االتحــاد األورويب إرسائيــل إىل إنهــاء جميع األنشــطة 

االســتيطانية، متاشــيا مــع التزاماتهــا كقــوة محتلة.
وجــاء يف بيــان صــادر عــن املتحــدث باســم االتحــاد 
ــة عــن  ــال االرسائيلي األورويب، حــول إعــان ســلطات االحت
ــن أول 2019، وافقــت  ــه »يف ترشي توســيع مســتوطنات، أن
ــدة  ــن 2000 وح ــر م ــاء أك ــى بن ــة ع ــلطات اإلرسائيلي الس
ــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــر قانوني ــتوطنات غ ــكنية يف مس س
املحتلــة. موقــف االتحــاد األورويب مــن سياســة االســتيطان 

ــل  ــح ويظ ــة واض ــطينية املحتل ــة يف األرض الفلس اإلرسائيلي
ــوين مبوجــب  ــر قان ــر: كل النشــاط االســتيطاين غ دون تغي
ــاة  ــني للحي ــل الدولت ــة ح ــوض قابلي ــدويل ويق ــون ال القان
ــن  ــه م ــد علي ــم التأكي ــام ت ــم، ك ــام الدائ ــامالت الس واحت

ــن 2334.« ــس األم ــرار مجل ــال ق خ
ســلطات  موافقــة  أن  األورويب  االتحــاد  بيــان  واعتــر 
االحتال اإلرسائيليــة عــى تريــح بنــاء لتشــييد طريــق 
نفــق جديــد، يتجــاوز بيــت لحــم إىل الغــرب، والبنــاء 
ــتوطنات  ــط املس ــة، ترب ــرق منفصل ــبكة ط ــي لش التدريج
يف  الطــرق  وبشــبكة  بعضهــا  مــع  االســتيطانية  والبــؤر 
ــطينية،  ــات الفلس ــدات والتجمع ــاوز البل ــع تج ــل م إرسائي

ــة. ــة الغربي ــة الضف ــن تجزئ ــزز م يع
وشــدد االتحــاد األورويب يف بيانــه عــى أنــه ســيواصل 
دعمــه الســتئناف عمليــة هادفــة نحــو حــل الدولتــني عــن 
ــل  ــد القاب ــق التفــاوض، وهــو الســبيل الواقعــي الوحي طري
للتطبيــق لتحقيــق الطموحــات املرشوعــة لــكا الطرفــني.11

»وفا« ترصد العنرصية والتحريض يف اإلعالم اإلرسائيلية
ــا(  ــاء واملعلومــات الفلســطينية )وف ــة األنب  رصــدت وكال
يف تقريــر لهــا، التحريــض والعنريــة ضــد الفلســطينيني يف 

وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة.
ــاب  ــا للخط ــدا وتوثيق ــم )123( رص ــر رق ــدم التقري ويق
التحريــي والعنــري يف وســائل اإلعــام اإلرسائيــي املــريئ، 
واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك مواقــع التواصــل االجتامعي 
لشــخصيّات إرسائيليــة سياســيّة واعتباريّــة، عــر جملــة 
ــة  ــي تحمــل تحريضــا وعنري ــة الت مــن املقــاالت اإلخباري
ــة ضــد الفلســطينيني، ويســتعرض مقابــات تلفزيونيــة  جليّ
ومقابــات إذاعيــة، خــال الفــرتة مــن 27 ترشيــن أول/

ــاري. ــر الج ــن ثاين/نوفم ــايض إىل 1 ترشي ــر امل اكتوب
ــي  ــة الت ــاالت اإلخباري ــن املق ــة م ــر جمل ويعــرض التقري
ــة ضــد الفلســطينيني، كــام  تحمــل تحريضــا وعنريــة جليّ
ــن  ــّورة، ضم ــر مص ــة وتقاري ــات تلفزيوني ــتعرض مقاب يس
النــرشة االخباريّــة، ومقابــات عــى الراديــو اإلرسائيــي 

ــي. ــارع اإلرسائي ــعبية يف الش ــر ش ــج األك ــن الرام ضم
ــرّض  ــاال يح ــودي«، مق ــول هيه ــع »هك ــى موق ــاء ع وج
عــى عضــو »الكنيســت« عــن القامئــة املشــرتكة أحمــد 
ــا: »نــرش  ــاء شــعبه الفلســطيني، مدعي ــي لدعمــه أبن الطيب
ــام،  ــل 10 أي ــرت، قب عضــو الرملــان أحمــد الطيبــي عــى توي
تغريــدة يحــاول مــن خالهــا إعــادة إحيــاء خطاب الشــهداء 
ــخ  ــه: »يف تاري ــال في ــام 2011. وق ــاه ع ــذي ألق ــهر ال الش
ــة  ــس قيم ــر. لي ــة الفخ ــو قم ــهيد ه ــم، الش ــم ونضاله األم
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ــق،  ــد الطري ــن يعبّ ــو م ــة الشــهادة. الشــهيد ه ــو قيم تعل
ــر«. ــة والتحري ــبيل الحري ــه س ــط بدمائ ويخط

وتابــع املوقــع »مل تحمــل تغريــدة الطيبــي أي ذكــر 
ــدي الطريــق، إمنــا ادعــى انــه تحــدث فقــط عــن  عــن معبّ
الشــهداء الخاملــني، اي القتــى الذيــن ســقطوا دون ان 
يأخــذوا اي جــزء يف القتــال، ويتوجــه خطابــه ألولئــك الذيــن 
ســقطوا قتــاً ومل يقتلــوا: مجــزرة كفــر قاســم، أحــداث 

أكتوبــر 2000 ويــوم األرض«.
ويف مقــال آخــر عــى صحيفــة »يرسائيــل هيــوم« يســلط 
الضــوء عى سياســة وزيــر املواصات بتســلئيل ســموتريتش، 
الخطــرة التــي تبــدأ بفــرض الســيادة عــى الضفــة الغربيــة 
ــهر  ــرور 4 أش ــد م ــه »بع ــاء في ــات، ج ــال املواص ــن خ م
ــلئيل  ــات بتس ــر املواص ــوم وزي ــه، يق ــلّمه منصب ــى تس ع
الســيادة  لفــرض  ايديولوجيتــه  بتطبيــق  ســموتريتش 

ــامرة«. ــودا والس ــى يه ــات ع باملواص
وأوضــح: »متــت املصادقــة بشــكل نهــايئ يف اللجنــة املدنية 
ــارع  ــة ش ــدف ملضاعف ــط يه ــى مخط ــامرة ع ــودا والس ليه
األنفــاق الرابــط بــني القدس لـــغوش عتســيون، والــذي يعاين 
ــع  ــد شــارع، مطل ــدأ تعبي ــة. كــام يب ــات مروري مــن اختناق
االســبوع املقبــل، يلتــف عــن العــروب، يربــط بــني عتســيون 

والجنــوب بتكلفــة 800 مليــون شــيقل«.
ــة يف  ــوات مرتاكم ــك فج ــموتريتش »هنال ــن س ــل ع ونق
التخطيــط والتنفيــذ يف يهــودا والســامرة. انــا ال اعطــي 
تفضيــا ليهــودا والســامرة، ولــي لســت مســتعدا ان يســتمر 
التمييــز بحــق هــذه املناطــق. ســتتلقى هذه املناطــق تعاما 
ــل. نحــن  متســاويا كــام تتلقــى املناطــق األخــرى يف إرسائي
منحــي الخــط األخــر عــى صعيــد املواصــات، وهــذا وفقــا 
لرؤيتــي انــه علينــا فــرض الســيادة عــى يهــودا والســامرة. 
ــا نتحــدث عــن شــوارع وقطــارات، ولكــن  بالرغــم مــن أنن

هنالــك معنــى ســيايس لهــذه املخططــات«.
ويف خــر لـ«يديعــوت احرونــوت« حــول الحكم بالســجن، 
ــة  ــدأت الدول ــت »ب ــن، كتب وســحب جنســية أمجــد جباري
بســرورة ســحب الجنســية مــن أمجــد جباريــن، عــريب 
إرسائيــي مــن ســكان أم الفحــم، والــذي أديــن باملســاعدة 
لعمليــة قتــل رجــي الرشطــة يف عمليــة جــب الهيــكل، 

ــادرة جــدا«. ــر هــذه الخطــوة ن وتعت
هــي  الجنســيات  ســحب  سياســة  أن  الخــر  يوضــح 
حريــة فقــط ألبنــاء الشــعب الفلســطيني، إذ مل يتــم 
ــة  ــذ عملي ــام بتنفي ــودي ق ــن يه ــية أي مواط ــحب جنس س
ضــد الشــعب الفلســطيني، او حتــى ســاعد بتنفيــذ عمليــة. 

وتؤكــد هــذه السياســة عنريــة دولــة إرسائيــل تجــاه 
املجتمــع الفلســطيني، وبالرغــم مــن محــاوالت السياســيني 
تصويــر إرسائيــل عــى انهــا دولــة تعدديــة ودميقراطيــة إال 

ــك. ــس ذل ــت عك ــع يثب ــى أرض الواق ــل ع ــا يحص أن م
وعــى موقعهــا االليكــرتوين، كتبــت »يديعــوت«، عــن 

مطعــم عــريب يف النــارصة، ممنــوع أن يتكلــم العريــة.
وجــاء فيــه: »ممنــوع ان نتكلــم العرية، هذا هــو الجواب 
الــذي تلقــاه أرئيــل جينزبــورج، مــن ســكان نــوف هجليــل، 
والــذي جــاء ملطعــم عــريب يف النــارصة برفقــة عائلتــه. تفاجــأ 
جينزبــورج عندمــا اكتشــف انــه رغــم معرفــة النــادل 

بالعريــة، إال انــه رفــض ان يجيبــه بهــا.
 4 ووجدنــا  املطعــم  إىل  »وصلنــا  جينزبــورج  وادعــى 
طــاوالت للســياح. ســألت النــادل بالعريــة اذا كان املطعــم 
معــد فقــط للســياح. أجابنــي النــادل باللغــة االنجليزيــة ان 
ــوس بالداخــل  ــكاين الجل ــه بإم ــع، وان ــّد للجمي ــم ُمع املطع
ــة  ــن املنطق ــي م ــه انن ــاري. أجبت ــا الختي ــارج وفق او بالخ
أجابنــي  لكنــه  بالعريــة،  معــي  التحــدث  وبإمكانــه 
باإلنجليزيــة ال ميكننــي التكلــم معــك بالعريــة، فهــذه 
قوانيننــا، ســألته مــن ال يســمح لــك التكلــم بالعريــة؟ 

فأجابنــي، مديــره«.
مطعــم  يف  املنتهجــة  السياســة  إىل  املقــال  ويتطــرّق 
بالنــارصة، حيــث ال يُســمح للنادلــني التكلــم بالعريــة. 
ــا ان  ــة ميكنه ــارة ضج ــوء وإث ــليط الض ــه تس ــدف من واله

النــارصة. تنتهــي مبقاطعــة املطاعــم العربيــة يف 
إن  فريدمــان  يشــاي  كتــب  ريشــون«،  »مكــور  ويف 
»الســلطة الفلســطينية متنــح املخربــني األرسى شــهادات 

انهــاء أكادمييــة مزيّفــة بحقــوق اإلنســان.
وادعــى كاتــب املقــال »شــعر أهــل شــادي أبــو شــخيدم 
يف  مؤبــدات   6 بـــ  املحكــوم  ابنهــم،  الكبــر.  بالفخــر 
ــيات  ــوع أساس ــهادة يف موض ــى ش ــي، تلق ــجن اإلرسائي الس
الدبلوماســية، وشــهادة تأهيــل مبجــال القانــون الــدويل 
وحقــوق اإلنســان، األهــل الســعداء، الذيــن تلقــوا الشــهادة 
بــدال عــن ابنهــم، التقطــوا صــورا مــع شــخصيات مخرمــة 

ــر«. ــل كب ــال حف ــطينية خ ــلطة الفلس ــن الس م
ويؤكــد هــذا املقــال أنــه بالنســبة لبعــض السياســيني 
واإلعاميــني اإلرسائيليــني فــإن األرسى الفلســطينيني هــم 
ــوق اإلنســان،  ــى خطــاب حق ــون معن ــون« ال يعرف »إرهابي
وهــذه هــي الروايــة التــي يحاولــون غســل دمــاغ الشــارع 

ــا. ــي به اإلرسائي
وزيــرة  كتبــت  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  وعــى 
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ــة  ــتمر بالسياس ــف »سنس ــري ريجي ــة م ــة والرياض الثقاف
التــي يقودهــا رئيــس الحكومــة ووزيــر األمــن نتنياهــو، كل 
هجــوم عــى مواطنــي إرسائيــل ســيلقى رد فعــل. هــذا مــا 
ــة  ــع إرهابي ــش مواق ــر الجي ــة، دّم حــدث أيضــا هــذه الليل
وأجهــزة تحــت أرضيــة. كــام قلنــا يف الســابق كل االمكانيــات 

ــة«. مطروحــة عــى الطاول
اليــوم،  يحــدث  تصدقــوا، هــذا  »لــن  أيضــا  وكتبــت 
ــاذا  ــي، م ــد الطيب ــودة واحم ــن ع ــع أمي ــي م ــس يلتق غنت
ســيعرض عليهــم؟ هــل ســيكون اميــن عــودة عضــو اللجنــة 
ــد  ــن احم ــة؟ او ميك ــية واألمني ــؤون السياس ــة للش الوزاري
ــم  ــس، يعرفه ــن؟ غنت ــة واالم ــة الخارجي ــس لجن ــي رئي طيب
جيــدا. هــو جــرال الجيــش رقــم 20، وهــم يشــجعون عــى 
ــني  ــهم ب ــر أنفس ــني لتفج ــون املخرب ــا، ويزّج ــل جنودن قت
ــره«. ــض ان تتذك ــا ترف ــرك مب ــس، أذك ــي غنت ــني. بن املواطن
»عابــر  عنوانــه  وثائقيــا  فيلــام   13 القنــاة  ونــرشت 
ــه  ــزء من ــرف«، ويف ج ــني املتط ــة وراء اليم ــوط.. جول الخط
ــة »شــبيبة  ــع أعضــاء يف منظم ــج م ــدم الرنام يتحــدث مق
التــال« اإلرهابيــة، حــول حياتهــم وعــن مشــاركته لهــم يف 
بنــاء البيــوت، بعدمــا تــم هدمهــا مــن قبــل قــوات االحتــال 

ــد. ــن جدي ــا م ــادة بنائه ــى إع ــم ع ــي، وإرصاره اإلرسائي
كــام نــرشت هيئــة البــث واإلذاعــة والتلفزيــون »مــكان« 
ــة ضــد ســكان  ــي الضــوء عــى جرميــة الكراهي ــرا يلق تقري
ــا تابًعــا لصفــد، حيــث  قريــة عقــرة التــي باتــت اليــوم حيً
ــن«  ــع الثم ــعارات »تدفي ــى ش ــة ع ــكان القري ــتيقظ س اس
عــى  تــدل  والتــي  منازلهــم،  عــى جــدران  مخطوطــة 

ــرب.12 ــن الع ــام م االنتق

االحتالل يخطر باالستيالء عىل 243 دومنا من أرايض 
صوريف شامل غرب الخليل

ــني،  ــوم االثن ــي، الي ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــرت س أخط
باالســتياء عــى 243 دومنــا مــن أرايض قريــة صوريــف 

ــل. ــرب الخلي ــامل غ ش
إن  عــدوان،  محمــد  صوريــف  بلديــة  رئيــس  وقــال 
املزارعــني عــروا صبــاح اليــوم عــى إخطــارات تقــي 
باالســتياء عــى املســاحة املذكــورة يف خلــة ابــو غنيــم، 
ــت  ــة مــن مســتوطنة »بي واملنــرة، وعــني الحــامم، القريب

عايــن« تعــود ملكيتهــا لعائلــة غنيــامت.
وأعــرب غنيــامت عــن تخوفــه مــن هــذه اإلجــراءات 
االســتيطانية التعســفية، مشــرا اىل أن البلديــة تقدمــت 
بشــكوى  بعــد احضــار كافــة االوراق الثبوتيــة لــأرض 

املزروعــة بأشــجار الزيتــون وغرهــا.13

االحتالل يخطر باالستيالء عىل 2000 دونم من أرايض 
بيت لحم

ــني،  ــوم االثن ــي، الي ــال اإلرسائي  أخطــرت ســلطات االحت
باالســتياء عى 2000 دونــم مــن أرايض قريــة الجبعــة، 

ــت لحــم. ــرب بي ــوب غ جن
وأفــاد رئيــس املجلــس القــروي للجبعــة ذيــاب مشــاعلة 
لـــــ«وفــا«، بــأن املواطنــني عــروا صبــاح اليــوم عــى 
ــم  ــاء توجهه ــم أثن ــل أراضيه ــا داخ ــم وضعه ــارات ت إخط
الزيتــون، تتضمــن االســتياء عــى أرايض  لقطــف مثــار 
ــة  ــغ مســاحتها قراب ــون املعمرة، تبل مزروعــة بأشــجار الزيت
الخنزيــر«،  و»وادي  »الخــور«،  مناطــق  يف  دونــم   2000
ــة  ــن الجه ــري م ــل العن ــدار الفص ــاذاة  ج ــة، مبح والحيل

الغربيــة، وصــوال اىل مســتوطنة »بيــت عايــن« رشقــا.14

رام الله: االحتالل يخطر باالستيالء عىل 150 دومنا من 
أرايض بيت لقيا

باالســتياء  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات   أخطــرت 
عى  نحــو 150 دومنــا مــن أرايض بيــت لقيــا غــرب رام 

ــه. الل
وأشــارت بلديــة بيــت لقيــا، يف بيــان صحفــي، إىل أن 
االحتــال ســلم قــرارا عســكريا يقــي باالســتياء عــى نحــو 
ــا مــن  ــدة بيــت لقي 150 دومنــا مــن أرايض املواطنــني يف بل

ــدار. ــة للج ــة املحاذي ــة الجنوبي الجه
وأوضحــت أنــه فــور اســتامها للقــرار، تواصلــت مــع 
ذات  والجهــات  واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة 
ــام قطــع  االختصــاص؛ ملتابعــة املوضــوع، كــام حــددت أرق

ومالكيهــا.15 املســتهدفة،  األرايض 

االحتالل يستويل عىل 129 دومنا جنوب الخليل
اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، عــى 129 دومنــا 

مــن أرايض بلــديت الظاهريــة والســموع جنــوب الخليــل.
وأوضــح خبــر الخرائــط واالســتيطان عبــد الهــادي حنتش، 
لـ»وفــا« أن مــا يســمى »قائــد قــوات جيش االحتــال، أصدر 
ــا،  ــد« عــى 129 دومن ــتياء »وضــع الي ــرا عســكريا باالس أم
تقــع ضمــن حــدود الظاهريــة يف الحــوض رقــم 4 يف موقــع 
واد الخليــل، وضمــن حــدود الســموع يف الحــوض رقــم 6 يف 

موقــع الشــيخ عتــني خربــة عتــني.
وأشــار اىل ان الهجمــة االســتيطانية التــي طالــت آالف 
الدومنــات مــن أرايض املواطنــني يف كافــة انحــاء الضفــة 
الغربيــة بحجــة شــق طــرق وبنــاء جــدار الفصــل العنــري 
ــاء  ــني وانه ــل املواطن ــا ترحي ــتوطنات، هدفه ــيع املس وتوس
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ــطينية.16 ــات الفلس ــني املحافظ ــرايف ب ــل الجغ التواص

الثالثاء 2019/11/5

إطالق رواية »خسوف بدر الدين« للروايئ األسري باسم 
خندقجي

أُطلقــت مســاء اليــوم الثاثــاء روايــة »خســوف بــدر 
ــل  ــز خلي ــروايئ األســر باســم خندقجــي، يف مرك ــن« لل الدي

الســكاكيني يف مدينــة رام اللــه.
وقــدم الــروايئ محمــود شــقر قــراءة يف تجربــة خندقجــي 
األدبيــة، وقــدم الشــاعر والناقــد عبــد الرحيــم الشــيخ 
ــا  ــاراتها، وبعده ــا ومس ــة وأحداثه ــة يف الرواي ــراءة معمق ق
تــم عــرض فيلــم فيديــو حمــل شــهادة للــروايئ الفلســطيني 
ناجــي الناجــي، والــروايئ الجزائــري واســيني األعــرج حــول 
روايــة خندقجــي، وقدمــت األمســية الشــاعرة إميــان زيــاد.
ــة  ــة مبرافق ــة غنائي ــوىس وصل ــناء م ــة س ــت الفنان وقدم
ــًة لباســم خندقجــي  ــون أدهــم خاميســة تحي ــازف القان ع

ولبقيــة األرسى.
وقــرأ شــقيقه يوســف خندقجــي نــص رســالة مــن باســم 

مــن داخــل املعتقــل إىل املحتفلــني بإطــاق روايتــه.
الروايــة صــدرت عــن دار اآلداب يف بــروت ـ لبنــان، 

ووقعــت يف 328 صفحــة مــن القطــع املتوســط.
ــس  ــن نابل ــطيني م ــاعر وروايئ فلس ــي ش ــم خندقج باس
ولــد عــام 1983، يقــي حكــامً ثاثيــاً بالســجن املؤبــد منــذ 
ــوم  ــم العل ــق بقس ــة، التح ــجون اإلرسائيلي ــنة يف الس 15 س
السياســية يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ثــم حــّول تخصصــه 
إىل الصحافــة واإلعــام. اعتقــل عــام 2004 عــى يــد قــوات 
االحتــال اإلرسائيــي وحكــم عليــه بالســجن لثاثــة مؤبــدات 
عــام 2005، لــه ديوانــا شــعر هــام: »طقــوس املــرَّة األوىل« 
الــذي متــت طباعتــه يف الــدار العربيــة للعلــوم »نــارشون«، 
ونــال إعجــاب الكثــر مــن القــرّاء، وقامــت دار النــرش 
ــن  ــاً ع ــدر أيض ــاين ص ــوان الث ــرى، الدي ــرة أخ ــه م بطباعت
الــدار العربيــة للعلــوم ـ نــارشون، وحمــل عنــوان »أنفــاس 
ــاين زاهــي  ــي اللبن ــه الشــاعر واإلعام ــة« قدم ــدة ليلي قصي
وهبــي، كــام أصــدر روايــة عــن نفــس الــدار حملــت عنــوان 
»مســك الكفايــة«، وصــدرت لــه روايــة »نرجــس العزلــة«.17

فرنسا تدين املصادقة عىل بناء وحدات استيطانية 
جديدة يف الضفة الغربية

 أدانــت فرنســا القــرارات األخــرة التــي اتخذتهــا ســلطات 
ــاء 2342  ــى بن ــة ع ــة باملوافق ــي املتمثل ــال اإلرسائي االحت
وحــدة اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة وأعــامل 

ــت لحــم. ــن بي ــرب م ــة، بالق ــة التحتي البني
وقالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، يف بيــان لهــا، إن 
للقلــق  القــرارات هــي جــزء مــن ســياق مثــر  هــذه 
يتمثــل يف تســارع االســتعامر يف الضفــة الغربيــة والقــدس، 
وتقويــض الظــروف لســام عــادل ودائــم بــني الفلســطينيني 
واإلرسائيليــني عــى أســاس حــل الدولتــني«، داعية الســلطات 

ــاريع.18 ــذه املش ــن ه ــي ع ــة إىل التخ اإلرسائيلي

الرشطة اإلرسائيلية تعتقل 40 عامال من جنني داخل 
أرايض الـ48

 اعتقلــت الرشطــة اإلرسائيليــة، اليــوم الثاثــاء، 40 عامــا 
ــام 1948. ــن محافظــة جنني داخــل أرايض الع م

وذكــرت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن الرشطــة اإلرسائيليــة 
شــنت حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت أربعــني عامــا 
حيازتهــم  عــدم  بحجــة  الـــ48؛  أرايض  داخــل  يعملــون 

تصاريــح.19

»وفا«: 18 انتهاكا إرسائيليا بحق الصحفيني خالل الشهر 
املايض

ــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«،  رصــدت وكال
18 انتهــاكا إرسائيليــا بحــق الصحفيني يف األرض الفلســطينية 

خــال شــهر أكتوبــر/ ترشيــن األول املــايض.
ــاكات  ــن االنته ــهري ع ــا الش ــا«، يف تقريره ــدت »وف وأك
اإلرسائيليــة للصحفيــني، أن قــوات االحتــال ال زالــت تواصــل 
ماحقتهــا واســتهدافها للصحفيــني، وذلــك عــر إطــاق 
املســيلة  القنابــل  وإطــاق  واملعــدين،  الحــي  الرصــاص 
ــارش،  ــال املب ــرب واالعتق ــم بال ــداء عليه ــوع، واالعت للدم
املمنهجــة،  سياســتها  ضمــن  للمحاكــامت  تقدميهــم  أو 
واملخططــة، والهادفــة، ملصــادرة الحقيقــة، وتكميــم األفــواه، 
وقمــع حريــة الــرأي والتعبــر، للتغطيــة عــى جرامئهــا 
ــرأي العــام  ــا إىل ال ــع إيصاله ــني، ومن ــة بحــق املواطن اليومي

ــي. العامل
وأشــار التقريــر إىل أن عــدد املصابــني مــن الصحفيــني 
ــة،  ــارات املطاطي خــال الشــهر املذكــور جــراء إطــاق العي
وقنابــل الغــاز املســيلة للدمــوع، واالعتــداء بالــرب املــرح، 
ــا  ــات، أم ــت 10 إصاب ــرى بلغ ــداءات أخ ــة إىل اعت باإلضاف
عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز وســحب البطاقــات 
وإطــاق النــار التــي مل ينتــج عنهــا إصابــات بلغــت 6 
املعــدات  عــى  اعتــداء  حالتــا  ســجلت  فيــام  حــاالت. 

واملؤسســات الصحفيــة.
االحتــال  رشطــة  منعــت   10/1 بتاريــخ  أنــه  وبــنّي، 
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الصحفيــني مــن التصويــر، حيــث قامــت بدفعهــم وإبعادهم 
ــة مــع  ــاء تغطيتهــم وقفــة تضامني بالقــوة عــن املــكان، أثن
األســر ســامر العربيــد أمــام مستشــفى هداســا يف القــدس.
ــون  ــب مصــور تلفزي ــخ 10/3 أصي ــب بتاري ــني أصي يف ح
فلســطني محمــد رايض برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط 
يف قدمــه، أطلقهــا عليــه جنــود االحتــال خــال اقتحامهــم 

حــي الطــرة مــن مدينــة رام اللــه.
وبالتاريــخ ذاتــه، منعــت قــوات االحتــال مصــور تلفزيون 
ــة النــدوة الثقافيــة يف  ــه مــن تغطي فلســطني أمــر عبــد رب
ــه؛  ــى كامرت ــتولوا ع ــة، واس ــدس املحتل ــدار بالق ــدق ال فن

كــام ســلموه اســتدعاء للتحقيــق معــه يف أحــد مراكزهــا.
هــذا وأصيــب بتاريــخ 10/6 مراســل موقــع القــدس 
االخبــاري الصحفــي معتصــم ســقف الحيــط بعيــار معــدين 
ــه  ــال تغطيت ــه خ ــال علي ــود االحت ــه جن ــن، أطلق يف البط

ــس. ــة نابل ــتوطنني رشق مدين ــات املس اقتحام
وبتاريــخ 10/8 اســتدعت رشطــة االحتــال مراســلة وكالــة 
معــا ميســاء أبــو غزالــة ومراســلة »الجزيــرة مبارش« ســندس 
ــة  ــلة يف مدين ــة القش ــز رشط ــق يف مرك ــس إىل التحقي عوي
القــدس، بعــد أن قامــوا بتصويــر اقتحــام املســتوطنني 
للمســجد األقــى عشــية عيــد الغفــران، لكــن مل يتــم 

ــد. ــة العي ــبب عطل ــام بس ــق معه التحقي
ــس عــامد  ــال 10/10 قي ــوات االحت ــت ق ــك اعتقل اىل ذل
ــا  ــو بلدن ــن رادي ــاح م ــم ص ــد الحكي ــي، ورايض عب القي
يف بيــت لحــم، خــال تغطيتهــام عمليــة هــدم منزلــني، 
أحدهــام قيــد اإلنشــاء، يف قريــة كيســان رشق بيــت لحــم.
ــة النجــاح ســامر  ــب مصــور فضائي ــخ 10/17 أصي وبتاري
جنــود  أطلقهــا  البطــن،  أســفل  معــدين  بعيــار  حبــش 
ــال  ــات االحت ــه اقتحام ــال تغطيت ــي خ ــال اإلرسائي االحت
ــة  ــة مــن مدين واملســتوطنني قــر يوســف يف الجهــة الرشقي

ــس. نابل
ــة  ــرة فاطم ــة الح ــخ 10/18 الصحفي ــت بتاري ــام أصيب ك
حســونة باالختنــاق الشــديد، أتنــاء تغطيتهــا »مســرات 
قــوات  اســتهدفت  فيــام  رفــح.  الكــرى« رشق  العــودة 
االحتــال مصــور وكالــة األناضــول الرتكيــة محمــد دحــان، 
مــا أســفر عــن تــرر كامرتــه؛ وذلــك أثنــاء تغطيتــه 

املســرات الســلمية رشق قطــاع غــزة.
وبتاريــخ 10/24 أفرجــت ســلطات االحتــال عــن مصــّور 
الخــاروف، بعــد  وكالــة »االناضــول« الرتكيــة مصطفــى 
اعتقــال اســتمر حــوايل 9 أشــهر يف ســجن جفعــون يف مدينــة 
الرملــة، بعدمــا كانــت قــد فشــلت محــاوالت عــدة لطــرده 

إىل األردن، بحجــة أنــه »مقيــم غــر رشعــي فيها«، وفرضــت 
عليــه الحبــس املنــزيل.

وبتاريــخ 10/25 اســتهدفت قــوات االحتــال املصــّور 
الحــّر محمــود خطّــاب برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط 
ــرات رشق  ــداث املس ــه أح ــاء تغطيت ــه، أثن ــه يف كتف أصابت
ــي  ــب الصحف ــام أصي ــزة، ك ــج وســط قطــاع غ ــم الري مخي
ــة مغلفــة باملطــاط يف فخــده  ــح برصاصــة معدني ــاد قدي اي
ــة رشق  ــة خزاع ــرات يف منطق ــه املس ــال تغطيت ــن خ األمي

ــوب القطــاع. ــس جن خــان يون
ــال  ــود االحت ــدى جن ــه اعت ــخ ذات ــياق، وبالتاري ويف الس
واملعلومــات  األنبــاء  وكالــة  مصــور  عــى  بالــرب 
الفلســطينية »وفــا« مشــهور الوحــواح، وقامــت باحتجــازه 
ملنعــه مــن تصوير املواجهــات يف منطقــة بــاب الزاويــة 

وســط مدينــة الخليــل.
بالــرب  االحتــال  رشطــة  اعتــدت   10/26 وبتاريــخ 
والدفــع عــى كّل مــن الصحفيــة نــوال حجــازي واملصّوَريــن 
فايــز أبــو رميلــة ومحمــود عليــان، الذيــن يعملــون بشــكل 
حــّر، خــال تغطيتهــم تظاهــرة يف شــارع صــاح الديــن يف 
مدينــة القــدس تُدافــع عــن حقــوق األرسى الفلســطينيّني يف 

ــة.20 الســجون اإلرسائيلي

هيئة وزارية إرسائيلية تصادق عىل القطار الكهربايئ يف 
القدس املحتلة

 صادقــت مــا تســمى »الهيئــة الوزاريــة لشــؤون الســكن« 
ــط  ــذي يرب ــوايئ« ال ــار اله ــة »القط ــى خط ــة، ع اإلرسائيلي

جبــل الزيتــون بحائــط الــراق.
صحيفــة  نرشتــه  تقريــر  بحســب  املخطــط،  وميــر 
»هآرتــس« العريــة، بــني »حديقــة الجــرس« املحاذيــة لحــي 
الطالبيــة، وموقــع يف قريــة ســلوان، حيــث تخطــط جمعيــة 
»إلعــاد« االســتيطانية لبنــاء مركــز كبــر للــزوار هنــاك. وبــني 
هاتــني املحطتــني ســيكون للقطــار الهــوايئ محطــة أخــرى يف 

ــون ــل الزيت موقــف جب
وبحســب الهيئــة الوزاريــة، التــي تضــم 9 وزراء عــى 
ــإن  ــون، ف ــيه كاحل ــي موش ــة االرسائي ــر املالي ــهم وزي رأس
ــو 3 آالف  ــل نح ــى نق ــادرا ع ــيكون ق ــوايئ س ــار اله القط
مســافر يف الســاعة يف كل اتجــاه. ويســتغرق الســفر نحــو 
ــى  ــادرة ع ــات ق ــة يف عرب ــف الدقيق ــق ونص ــة دقائ أربع

اســتيعاب 10 مســافرين.
ــدرج يف ســياق  يشــار اىل أن هذا املخطــط االســتيطاين ين
ــدة القدميــة يف  ــة للبل ــة املتواصل ــد االرسائيلي ــة التهوي عملي
ــة  ــا التاريخي ــة، واملســاس بحيزهــا وحضارته القــدس املحتل
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ــة واالســامية.21 العربي

األربعاء 2019/11/6

»العليا« اإلرسائيلية تؤيد قرار طرد مسؤول يف »هيومن 
رايتس« ألنه يدعم املقاطعة

أيـّـدت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، أمــس، قــرار الحكومة 
طــرد مســؤول كبــر يف منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« 

بســبب دعمــه املفــرتض ملقاطعــة إرسائيــل.
وســعت إرسائيــل منــذ أكــر مــن عــام لطــرد مديــر مكتب 
منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« يف إرسائيــل واألرايض 

الفلســطينية عمــر شــاكر.
ــتطرد  ــت س ــرر إن كان ــة لتق ــرار اآلن للحكوم ــرتك الق وي

ــاكر أم ال. ش
ورأى عمــر شــاكر، وهــو مواطــن أمــريك، أن القــرار يندرج 
ــلوب  ــن ألس ــكات املنتقدي ــل إس ــاوالت إرسائي ــار مح يف إط

تعاطيهــا مــع الفلســطينيني ونــزع الرشعيــة عنهــم.
وكتــب شــاكر عــر حســابه عــى موقــع تويــرت بعــد 
ــو،  ــذا النح ــى ه ــور ع ــتمرت األم ــرار »إذا اس ــدور الق ص
أمامــي 20 يومــا للمغــادرة، وســتنضم إرسائيــل إىل صفــوف 
ــع وصــول مســؤويل  ــا الشــاملية ومــر يف من ــران وكوري إي

املنظمــة” للمعلومــات.
ويف حــال أقدمــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــى طــرد 
ــرد  ــا ط ــم فيه ــي يت ــرة األوىل الت ــذه امل ــتكون ه ــاكر، س ش
أحــد األجانــب الداعمــني ملقاطعــة إرسائيــل تطبيقــا لقانــون 

ــام 22.2017 ــدر الع ص

مرص تؤكد لكوشرن: إقامة دولة فلسطينية ستقود 
املنطقة إىل السالم

بحــث وزيــر الخارجيــة املــري، ســامح شــكري مــع 
ــنطن،  ــر، يف واش ــد كوش ــريك، جاري ــس األم ــار الرئي مستش
القضايــا اإلقليميــة، بينهــا القضيــة الفلســطينية وأزمــة ســد 

ــا. ــودان وأثيوبي ــر والس ــني م ــة ب النهض
وأكــد شــكري لكوشــر ان إقامــة الدولــة الفلســطينية 

ســتقود املنطقــة إىل االســتقرار والســام.
وحســب بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة املريــة، 
أمــس، أكــد شــكري خــال اللقــاء عــى »قــوة ومتانــة 
مــر  تربــط  التــي  الراســخة  االســرتاتيجية  العاقــات 
والواليــات املتحــدة، واألهميــة التــي توليهــا مــر الســتمرار 
التنســيق والتشــاور بــني البلديــن حــول ســبل ترســيخ 
الســام واالســتقرار يف منطقــة الــرشق األوســط، ال ســيام يف 
ظــل حالــة عــدم االســتقرار واألزمــات املتعــددة التــي تعــاين 

ــة«.23 ــا املنطق منه

هدم منزل يف سلوان وإخطار بوقف بناء آخر قرب يعبد
فيــام هدمــت ســلطات االحتــال اإلرسائيي منزالً بســلوان 
ــرب  ــد ق ــر يف يعب ــاء آخ ــف بن ــرت بوق ــدس، وأخط يف الق
ــب  ــص«، أصي ــدون ترخي ــاء ب ــة »البن ــذات الذريع ــني ل جن
شــاب برصــاص قــوات االحتــال عــى بوابــة عســكرية 
جنــوب غــرب جنــني، بينــام ســجلت إصابــات باالختنــاق إثــر 
مواجهــات مــع قــوات االحتــال التــي اقتحمــت قريــة كفــر 
نعمــة غــرب رام اللــه، يف حــني رسق مســتوطنون محصــول 
900 شــجرة زيتــون جنــوب نابلــس، وأعــاق جنــود االحتــال 
وصــول متطوعــني ملســاعدة املزارعــني يف القطــاف بتــل 

الرميــدة وســط الخليــل.
فقــد هدمــت جرافــات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، منــزالً 
يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى املبــارك. وأفــادت 
ــال يف  ــة االحت ــات تابعــة لبلدي ــأن جراف ــايس، ب ــة العب عائل
مدينــة القــدس املحتلــة هدمــت منــزالً مكونــاً مــن طابــق 
ــي  ــايس يف ح ــم العب ــديس معتص ــة املق ــود لعائل ــد يع واح
ــوزة يف ســلوان، بحجــة عــدم اســتصدار الرتاخيــص  عــني الل

الازمــة للبنــاء.
وأضافــت، أن قــوات االحتــال أجــرت العائلــة عــى 
إخــاء املبنــى بالقــوة، وأعلنــت املنطقــة عســكرية مغلقــة، 
قبــل أن تبــدأ بهدمــه. يذكــر أن ســلطات االحتــال هدمــت 
يف الســابع عــرش مــن يوليــو املــايض، أربعــة محــات تجاريــة 
يف بلــدة ســلوان، تعــود ملكيتهــا للعائلــة ذاتهــا. مــن ناحيــة 
أخــرى، أخطــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء 
أمــس، مواطنــاً بوقــف البنــاء يف منزلــه، مــن خربــة مســعود 

جنــوب غــرب يعبــد مبحافظــة جنــني.
وأفــاد رئيــس مجلــس ظهــر العبــد طــارق عامرنــة، بــأن 
ــر  ــد عم ــن محم ــلم املواط ــي س ــال اإلرسائي ــش االحت جي
عامرنــة، إخطــاراً بوقــف البنــاء مبنزلــه قيــد اإلنشــاء، بحجــة 
عــدم الرتخيــص. وأضــاف عامرنــة أن جنــود االحتــال، الذين 
باملنطقــة،  اســتوىل عــى أرض  برفقتهــم مســتوطن  كان 
ــة  ــامد هرش ــن ع ــود للمواط ــر« يع ــادرة »باج ــوا مص حاول
لكنــه تعطــل، وبلغــوه بــرورة تســليمه عــى حاجــز 

ــاعة.24  ــال س ــة خ برطع

191 مستوطناً وقيادات يف الرشطة واملخابرات 
يستبيحون األقىص

ــجد  ــس، املس ــاح أم ــون، صب ــتوطنون متطرف ــم مس اقتح
األقــى املبــارك، عــى رأســهم مجموعــة مــن قيــادات رشطة 
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االحتــال تحــت مــا يســمى بـ)ضيــوف الرشطــة( وعددهــم 
ــرات مــن  ــاط املخاب ــار ضب 66 عنــراً يرافقهــم 19 مــن كب

املســؤولني عــن القــدس وقراهــا وضواحيهــا.
بدورهــا، نظمــت جامعــات الهيــكل املزعــوم جــوالت 
ــى،  ــجد األق ــوا املس ــن اقتحم ــا الذي ــتفزازية لعنارصه اس
وتلقــوا رشوحــات عــن الهيــكل املزعــوم بحراســة مــن 
رشطــة االحتــال والقــوات الخاصــة املدججــة بالســاح التــي 

ــام. ــار االقتح ــول مس ــى ط ــرشت ع انت
وقالــت األوقــاف اإلســامية يف القــدس أن املســجد تعــرض 
ملوجــات مــن االقتحامــات عــى مجموعــات، يف الفــرتة 
الصباحيــة 52 مســتوطناً، كذلــك مجموعتــان مــن ما يســمى 
بـ)ضيــوف الرشطــة 36 عنــراً(، كذلــك اقتحــم املســجد 19 
ــن  ــاً م ــارشة 45 طالب ــم مب ــرات وبعده ــن املخاب ــراً م عن

ــة. الجامعــات واملعاهــد التوراتي
ــال  ــات خ ــرة االقتحام ــاع وت ــاف إىل ارتف ــت األوق ولفت
اليومــني املاضيــني خاصــة يف عــدد الســياح األجانــب، إذ 
بلــغ عددهــم يف الفــرتة الصباحيــة 2730 ســائحاً مــن بلــدان 

ــة.25 مختلف

هآرتس: وزيرة الثقافة اإلرسائيلية تحاول منع عرض فيلم 
عن معاناة شعبنا يف ترشيحا

 نــرشت صحيفــة هآرتــس العريــة، مســاء اليــوم األربعــاء، 
الثقافــة اإلرسائيليــة مــري رغيــف  لوزيــرة  تريحــات 
تطالــب فيهــا النائــب العــام اإلرسائيــي افيخــاي مندلبليــت، 
منــع عرض  فيلم  املحاميــة »ليئــا تســيمل«، الــذي تعــرض 

فيــه معانــاة الشــعب الفلســطيني تحــت االحتــال.
الــذي تعــرض فيــه  الفيلــم  وأوضحــت الصحيفــة أن 
املحاميــة دفاعهــا عــن حقــوق الفلســطينيني، ودفاعهــا 
يــوم  عرضــه  ســيتم  االحتــال،  ســجون  األرسى يف  عــن 
ــدة  الســبت املقبــل يف مهرجــان »دكافيــف الجليــل«  يف بل
ترشــيحا الواقعة مبنطقــة الجليــل األعــى يف أرايض عــام 

.1948
وأشــارت الصحيفــة إىل أن وزيــرة الثقافــة االرسائيليــة 
ــم، بســبب الوضــع  ــع عــرض الفيل ــات ملن ــك الصاحي ال متل
ــن  ــا م ــذي مينعه ــة ال ــة االرسائيلي ــايل للحكوم ــوين الح القان

ــة«.26 ــوالء للثقاف ــون »ال ــق قان تطبي

رام الله: توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي املياه واألرايض 
مع هولندا والبنك الدويل

وقعــت اليــوم األربعــاء، يف مكتــب رئيــس الــوزراء مبدينــة 
رام اللــه، عــدد مــن االتفاقيــات لدعــم قطاعــي امليــاه 

وتســجيل األرايض مــن هولنــدا والبنــك الــدويل، تحــت 
ــتية. ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــور رئي ــة وحض رعاي

ووقــع االتفاقيــة األوىل رئيــس مجلــس إدارة تنظيــم قطــاع 
ــة  ــدى دول ــدا ل ــل هولن ــان، وممث ــو رمض ــد اب ــاه محم املي
ــاع  ــات يف قط ــني الخدم ــار، لتحس ــان ب ــس ف ــطني كي فلس

ــة. ــاه العادم ــاه واملي املي
ــارة  ــكري بش ــة ش ــر املالي ــة وزي ــة الثاني ــع االتفاقي ووق
وممثــل البنــك الــدويل لــدى فلســطني كانثــان شــانكار، 
ــم مــرشوع تســجيل  ــن أجــل دع ــح ســلطة األرايض م لصال

فلســطني. األرايض يف 
وقــال رئيــس الــوزراء »نثمــن دعــم هولنــدا لقطــاع امليــاه 
يف فلســطني ألهميتــه، خاصــة يف ظــل رسقة ارسائيــل ملياهنا، 

ونحــرص كل الحــرص عــى كل قطــرة ميــاه يف أرضنــا«.
ــاظ  ــة للحف ــا املائي ــع عــن حقوقن وأضــاف اشــتية: »نداف
عليهــا، وتوفــر مــا يحتاجــه املواطــن الفلســطيني مــن ميــاه، 
ســواء يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، ونســعى ألن تصــل 

امليــاه لــكل بيــت فلســطيني حتــى نهايــة العــام املقبــل«.
وتابــع رئيــس الــوزراء: »نشــكر البنــك الــدويل عــى هــذه 
ــوزارات  ــع ال ــة م ــلطة األرايض وبالرشاك ــح س ــة لصال املنح
ــن  ــارا ولك ــت عق ــطني ليس ــاألرض يف فلس ــة، ف ذات العاق
هــي الوطــن، وتســجيلها يــأيت ضمــن مرشوعنــا بإقامــة 

ــام 1967«. ــدود ع ــى ح ــا ع دولتن
واســتدرك اشــتية: »نأمــل أن يتــم االنتهــاء مــن تســجيل 
كافــة األرايض يف فلســطني لتثبيــت حقــوق أصحابهــا، ومــع 
نهايــة العــام ســيتم إنهــاء تســجيل 1.2 مليــون دونــم، حيث 
يــويل الرئيــس محمــود عبــاس يــويل اهتاممــه بهــذا املرشوع، 

الرتباطــه بــاألرض وصمودنــا ومرشوعنــا الوطنــي«.27

االحتالل مينع املواطنني من دخول أراضيهم يف بورين
 منعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األربعــاء، 
املواطنــني مــن دخــول أراضيهــم يف بوريــن جنــوب نابلــس.
وقالــت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، إن قــوات االحتــال 
ــم  ــم حصوله ــم، رغ ــول أراضيه ــن دخ ــني م ــت املزارع منع

ــا. ــون فيه ــار الزيت ــف مث ــل قط ــن أج ــح؛ م ــى تصاري ع
وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أن املســتوطنني قــد رسقــوا 
ــاب الســنية«،  ــون يف هــذه املنطقــة املســامة »ب مثــار الزيت

ــني”.28 ــات رون ــتوطنة »جفع ــة ملس املحاذي

االحتالل يعتقل أربعة مواطنني بينهم مريض بالرسطان 
من بيت لحم

ــاء،  ــوم األربع ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل
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أربعــة شــبان، بينهــم مريــض بالرسطــان، مــن مدينــة بيــت 
جــاال، ومخيمــي عايــدة والعــزة يف محافظــة بيــت لحــم.

ــال  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ»وف ــادت مصــادر أمني وأف
اعتقلــت نــواف إســامعيل القيــي )45 عامــا(، مــن مخيــم 
العــزة شــامل بيــت لحــم، وهــو مريــض بالرسطــان، ومحمــد 
ــة  ــن حــي الجــداول يف مدين ــا( م ــش )17 عام ــادر جواري ن
بيــت جــاال، ومحمــد حمــدي املســاعيد، وأرشف الشــيخ مــن 
مخيــم عايــدة، بعــد ان داهمــت منــازل ذويهــم وفتشــتها.29

الخميس 2019/11/7

وزير الزراعة: االحتالل يضع معيقات أمام مستوردي 
العجول الفلسطينيني

قــال وزيــر الزراعــة ريــاض العطــاري، أمــس، إن الحكومــة 
مل تبلــغ حتــى اللحظــة بــأي إجــراءات رســمية مــن الجانــب 
اإلرسائيــي ردا عــى قــرار وقــف اســتراد العجــول مــن 

إرسائيــل.
وأكــد العطــاري خــال لقائــه وفــداً مــن شــبكة الصحافيني 
االقتصاديــني يف مقــر الــوزارة بــرام اللــه، أمــس األربعــاء، أن 
اإلعــام اإلرسائيــي ينــرش أخبــاراً مضللــة بهــدف خلــق حالــة 

إربــاك يف الشــارع الفلســطيني.
ــليمنا  ــي بتس ــر معن ــي غ ــب اإلرسائي ــح أن الجان وأوض
ــة تعمــل عــى إعاقــة  وثيقــة تؤكــد أن الحكومــة اإلرسائيلي
إدخــال املــواد الغذائيــة للشــعب الفلســطيني مبــا يتعــارض 
مــع االتفاقيــات والسياســات الدوليــة التــي تهــدف إىل تأمني 
الغــذاء لــكل الشــعوب ومــن ضمنهــا الشــعب الفلســطيني.
وأكــد أن قــرار وقــف اســتراد العجــول مــن إرسائيــل الذي 
اتخــذ قبــل 60 يومــا مــا زال ســاري املفعــول، مشــرا إىل أنــه 
القــرار األول الــذي اتخذتــه الحكومــة يف إطــار اســرتاتيجيتها 

باالنفــكاك تدريجيــا عــن الســوق اإلرسائيلية.30

األسري املريض أبو دياك: أريد املوت يف حضن أمي
ــد أن  ــه يري ــاك إن ــو دي ــامي أب ــض س ــر املري ــال األس ق
يكــون »يف أيامــي وســاعايت األخــرة إىل جانــب والــديت، 
وبجانــب أحبــايئ مــن أهــي، وأريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا 
يف أحضانهــا، وال أريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا مكبــل اليديــن 

ــني«. والقدم
جــاء ذلــك يف رســالة نقلتهــا محاميــة مركــز حريــات 
ابتســام عنــايت التــي زارت »عيــادة ســجن الرملــة«، والتقــت 
عــدداً مــن األرسى املــرىض، بينهــم األســر املريــض بالرسطــان 

ســامي أبــو ديــاك.
وأوضحــت املحاميــة أن األســر أبــو ديــاك »ســيعود خــال 

ــن 80  ــه م ــزل وزن ــث ن ــاموي، حي ــاج الكي ــبوعني للع أس
ــو غرامــا، ويعــاين مــن نقــص حــاد  ــو غرامــا إىل 48 كيل كيل
يف الــدم، وأنــه يشــعر بــآالم حــادة ويتنــاول املســكنات، ومل 

يتمكــن مــن إكــامل الحديــث«.
ويف لقــاء املحاميــة مــع األســر ســامر أبــو ديــاك شــقيق 
األســر ســامي، أبلغهــا أن 6 أرسى يقبعــون بشــكل دائــم يف 
»عيــادة الرملــة«، ويعانــون أوضاعــا صحيــة صعبــة، مطالبــاً 

مبتابعــة أوضاعهــم بشــكل جــدي.
وأوضــح أن شــقيقه يعــاين مــن آالم شــديدة، وال يعطــى 

ــه. دواء ســوى املســكنات، حيــث وصــل املــرض إىل ذروت
وطالــب املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة بالعمــل 
ــرة  ــاعاته األخ ــي س ــه يك مي ــاق رساح ــدي إلط ــكل ج بش

بــني أهلــه ومحبيــه.
ــور  ــر منص ــايت أن األس ــت عن ــرى، أوضح ــة أخ ــن جه م
موقــدة يعــاين أيضــاً مــن أوجــاع وآالم مســتمرة، وتــم أخــذ 
خزعــة منــه بســبب دهنيــات يف الرقبــة وســتجرى لــه 

ــا. ــدد موعده ــن مل يح ــا، لك ــة إلزالته عملي
وأشــارت إىل أن الــورم موجــود منــذ 5 ســنوات، وأنــه 

يتنــاول 12 حبــة دواء يوميــا.31

»األرسى«: األمراض نهشت أجساد املعتقلني نتيجة 
اإلهامل الطبي املتعمد

واملحرريــن، إن  األرسى  شــؤون  هيئــة   قالــت 
األمراض نهشــت أجســاد املعتقلــني يف ســجون االحتــال 
ــي  ــامل طب ــن إه ــه م ــون ل ــا يتعرض ــة مل ــي، نتيج اإلرسائي

متعمــد.
وأوضحــت الهيئــة يف بيــان صحفــي، اليــوم الخميــس، أن 
ــزة،  ــن قطــاع غ ــا( م ــق )41 عام ــو معالي ــراد أب ــل م املعتق
ــرض  ــه مب ــة إصابت ــي نتيج ــه الصح ــورا يف وضع ــاين تده يع
ــب  ــن يصي ــاب مزم ــو الته ــام 2009، وه ــذ ع ــرون« من »ك
ــل  ــة وإهــامل يف العــاج مــن قب األمعــاء، ويتعــرض ملامطل

إدارة املعتقــل.
وأكــدت أنــه تــم اســتئصال جــزء كبــر مــن أمعائــه، ومنــذ 
ذلــك الوقــت تقــوم إدارة معتقــات االحتــال بتحويلــه 
للمستشــفى إلجــراء فحوصــات دوريــة وتلقــي العــاج، 
ورغــم ذلــك مــا زال يشــتىك مــن آالم وحالتــه الصحيــة 
ســيئة، إىل جانــب أنــه يعــاين مــن إعاقــة يف قدمــه اليــرسى، 
ــة  ــو بحاج ــه، وه ــال اعتقال ــا خ ــرض له ــة تع ــة إصاب نتيج
لعنايــة فائقــة لوضعــه الصحــي، ويقبــع يف معتقــل النقــب 

ــراوي. الصح
ــن  ــا(، م ــش )34 عام ــد عاي ــل رائ ــارت إىل أن املعتق وأش
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والقابــع يف  لحــم،  بيــت  غــرب  الدوحــة شــامل  بلــدة 
»النقــب«، يعــاين أوضاعــا صحيــة غايــة يف الســوء، ويشــتي 
مــن جرثومــة يف املعــدة، تتســبب لــه بإســهال حــاد وتقيــؤ 
دائــم، وأجريــت لــه فحوصــات طبيــة، وتــم إعطــاؤه أدويــة، 
أدت إلصابتــه مبضاعفــات، وفاقمــت مــن وضعــه الصحــي.
وذكــرت أن املعتقــل عايــش بحاجــة ماســة إىل نقلــه 
للمستشــفى، لتشــخيص وضعــه بالشــكل الصحيــح، وتلقــي 

ــب. ــاج املناس الع
ــا(  ــواهنة )45 عام ــار ش ــل بش ــة أن املعتق ــت الهيئ وبيّن
مــن بلــدة الســيلة الحارثيــة غــرب جنــني، والقابــع يف 
ــه  ــبب ل ــر« يتس ــن »البواس ــتي م ــوع« يش ــل »جلب معتق
ــراء  ــة إلج ــو بحاج ــام، وه ــن ع ــر م ــذ أك ــف دائم من بنزي
ــا. ــل بإجرائه ــل متاط عمليــة جراحيــة، لكــن إدارة املعتق

ــن  ــا(، م ــة )24 عام ــد محاجن ــل أحم ــرت أن املعتق وذك
يافــة النــارصة داخــل أرايض 1948، يعــاين مــن فتــاق، 
وبحاجــة إلجــراء عمليــة بشــكل عاجــل لكــن إدارة معتقــل 

ــه.32 ــاج ل ــم الع ــل بتقدي ــة« متاط »نفح

مستشار نتنياهو: املستوطنات يف الضفة »تحقيق لوعد 
إلهي”!

ــس  ــب رئي ــي يف مكت ــن القوم ــار األم ــب مستش ــال نائ ق
الحكومــة اإلرسائيليــة، رؤوفني عازر، إن االســتيطان يف الضفة 
ــوة  ــة، والدع ــكل ســكان املنطق ــة ل ــة »نعم ــة املحتل الغربي
إلخــاء املســتوطنات هــي دعــوة للتدمــر والفــوىض«، وإن 

االســتيطان يف البــاد هــو »تحقيــق لوعــد إلهــي«.
جــاءت تريحــات عــازر الــذي يعمــل مستشــاراً سياســياً، 
أيضــاً، لرئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، بنيامــني نتنياهــو، 
خــال مؤمتــر صحــايف للمســيحيني اإلنجيليــني يف مدينــة 
القــدس املحتلــة، حيــث اعتــر أن »عــودة اليهود لاســتيطان 
يف يهــودا والســامرة )الضفــة الغربية( ليســت نقمــة أو لعنة، 
وإمنــا نعمــة لجميــع ســكان املنطقــة؛ والدعــوة غــر املــررة 

إلخــاء املســتوطنات هــي دعــوة للتدمــر والفــوىض«.
ــل  وأضــاف إن »قيامــة الشــعب اليهــودي يف أرض إرسائي
ــر  ــي تعب ــة( ه ــطني التاريخي ــة إىل فلس ــارة تلمودي )يف إش

ــق الوعــد اإللهــي«.33 ــارش عــن تحقي مب

األمم املتحدة: قانون »القومية« ينتهك معاهدة دولية 
ملزمة إلرسائيل

طالبــت لجنــة األمــم املتحــدة للحقــوق االقتصاديــة 
واالجتامعيــة والثقافيــة إرسائيــل بتعديــل »قانــون القوميــة« 
ــة  ــة ملزم ــدة دولي ــك معاه ــه نته ــك لكون ــه، وذل أو إلغائ

إلرسائيــل بحكــم توقيعهــا عليهــا. كــام أوصــت باعتبــار 
ــة  ــارت إىل قامئ ــمية، وأش ــة رس ــدداً لغ ــة مج ــة العربي اللغ
طويلــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ترتكبهــا الســلطات 
اإلرسائيليــة بحــق عــرب النقــب. ونــرشت لجنــة األمــم 
والثقافيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  املتحــدة 
ــي  ــل، والت ــة إلرسائي ــام املراجعــة الدوري اســتنتاجاتها يف خت
اســتمرت مــن 30 أيلــول مــن العــام 2018، حتــى 18 
ــة. ــات الختامي ــن املاحظ ــك ضم ــن األول 2019، وذل ترشي

وتتضمــن املاحظــات قامئــة توصيــات لخطــوات إرسائيلية 
مطلوبــة حتــى تفــي إرسائيــل مبــا قدمتــه مــن التزامــات يف 
املعاهــدة التــي وقعتهــا عــام 1966، وصدقــت عليهــا عــام 

.1991
ــة  ــات الختامي ــرة األوىل، يف املاحظ ــة، للم ــرت اللجن وع
ــون  ــة لقان ــة املحتمل ــن اإلســقاطات التمييزي ــا م عــن قلقه
ــامىش  ــث يت ــون بحي ــاح القان ــا بإص ــت إم ــة، وطال القومي

ــه. ــا بإلغائ ــدة، وإم ــع رشوط املعاه م
ــة  ــت املحامي ــرش هــذه املاحظــات، توجه ــاب ن ويف أعق
ميســانة مــوراين مــن مركــز »عدالــة« إىل املستشــار القضــايئ 
للحكومــة اإلرسائيليــة، أفيحــاي مندلبليــت، وطالبتــه بإعــادة 

النظــر يف موقفــه بشــأن القانــون. 
وكان مركــز »عدالــة قــد قــدم تقاريــر مشــرتكة بالتعــاون 
ــا  ــرض فيه ــب، ع ــلمي يف النق ــش الس ــدى التعاي ــع منت م
قانــون القوميــة باعتبــاره مــن املنظومــات الترشيعيــة التــي 
ــني العــرب يف النقــب.34 ــؤدي إىل مــس يف حقــوق املواطن ت

االحتالل يفرج عن األسريين هبة اللبدي وعبد الرحمن 
مرعي

عــن  أمــس،  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  أفرجــت 
ــي  ــن مرع ــد الرحم ــدي وعب ــة الب ــني هب ــرين األردني األس
وجــرى نقلهــام إىل األردن، وذلــك بعــد يومــني مــن التوصــل 
يقــي  واالحتــال  األردنيــة  الحكومــة  بــني  اتفــاق  إىل 

باإلفــراج عنهــام. 
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أن اإلفــراج 
عــن اللبــدي ومرعــي جــاء مبوجــب اتفــاق بــني الحكومتــني 
اإلرسائيليــة واألردنيــة، تــم اإلعــان عنــه يــوم اإلثنــني املايض، 
حيــث أعلــن وزيــر الخارجيــة األردين أن »إرسائيــل تعهــدت 
بتســليم املواطنــني األردنيــني هبــة اللبــدي وعبــد الرحمــن 

مرعــي للملكــة قبــل نهايــة األســبوع الجــاري«.35

االستيالء عىل 60 دومناً من أرايض فقوعة وجلبون
مــدت ســلطات االحتــال أمــس، أمــر االســتياء عــى 60 
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دومنــاً مــن أرايض قريتــي فقوعــة وجلبــون رشق جنــني، 
وهدمــت أربــع خيــام يف مســافر يطــا جنــوب الخليــل، 
وأصابــت شــاباً بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط قــرب 
ــن  ــني م ــت املواطن ــل، ومنع ــة الخلي ــر يف محافظ ــت أم بي
دخــول أراضيهــم يف بوريــن جنــوب نابلــس، وداهمــت خيام 
املواطنــني يف منطقــة رأس األحمــر يف األغــوار الشــاملية، 
وواصلــت االعتقــاالت واملداهــامت يف العديــد مــن املناطــق، 
وفيــام اقتحــم عــرشات املســتوطنني املوقــع األثــري يف بلــدة 
ــات عســكرية  ــت عــدة آلي ــس، توغل سبســطية شــامل نابل
ــامل  ــا ش ــة رشق جبالي ــدد يف منطق ــكل مح ــة بش إرسائيلي

قطــاع غــزة.
أمــس،  االحتــال اإلرسائيــي،  فقــد ســلمت ســلطات 
إخطــاراً بتمديــد االســتياء عــى 60 دومنــاً مــن أرايض قريتي 

ــني. ــون رشق جن ــة وجلب فقوع
ــو الــرب،  وذكــر رئيــس مجلــس قــروي جلبــون نضــال أب
أن املجلــس تســلم إخطــاراً باالســتياء عــى األرايض املقــام 
ــنوات  ــذ س ــري( من ــل العن ــدار الفص ــيك )ج ــا الش عليه
ــى األرايض  ــتياء ع ــد االس ــم تجدي ــة، وت ــون وفقوع يف جلب
ــد  ــا يســمى بقائ ــرار مــن م ــك بق ــى 2022/12/31، وذل حت

ــي.36 ــال اإلرسائي االحت

الجمعة 2019/11/8

األردن مينع دخول اإلرسائيليني للباقورة ابتداء من األحد
قــال رئيــس املجلــس اإلقليمــي اإلرسائيــي »وادي األردن«، 
عيــدان غرينبــاوم، لصحافيــني أمــس، إن »الحكومــة األردنيــة 
أعلنــت أنــه ابتــداء مــن يــوم األحــد املقبــل، ســيمنع دخــول 
مزارعــني ارسائيليــني إىل حقولهــم يف جيــب الباقــورة«، وذلك 
ــة  ــد اتفاقي ــدم متدي ــة بع ــة األردني ــرار الحكوم ــب ق مبوج
ــني،  ــني املنطقت ــتعادة هات ــر، واس ــورة والغم ــتئجار الباق اس
ــني  ــام ب ــة س ــب اتفاقي ــل مبوج ــتأجرتهام إرسائي ــني اس اللت

الجانبــني، يف العــام 1994.
وأضــاف »غرينبــاوم »أننــا نســتعد بأســف ليــوم العــارش 
ــن  ــني ل ــان األردني ــب إع ــذي مبوج ــاين، ال ــن الث ــن ترشي م
نتمكــن بعــده مــن الدخــول إىل األرايض الزراعيــة يف جزيــرة 
الســام، مثلــام فعلنــا يف الســبعني عامــاً األخــرة الـــ 25 عامــاً 
األخــرة، تحــت الســيادة األردنيــة. ومؤســف أننــا وصلنــا إىل 
هــذا اليــوم وكان باإلمــكان منعــه، لكــن هــذا هــو الواقــع 

ونحــن نتقبلــه«. 
ــى  ــع ع ــوا وقائ ــون وفرض ــني ال يتنازل ــع أن »األردني وتاب
األرض، ويســيطرون عــى أرايض الباقــورة. وبــدءاً مــن يــوم 

ــورة، حــدود  ــب ال دخــول وال خــروج إىل الباق األحــد القري
ــس وادي األردن  ــي مجل ــوا موظف ــني أبلغ ــة. واألردني مغلق

ــك«.  بذل
ــل  ــن نق ــام م ــة أي ــل ثاث ــه »قب ــاوم إىل أن ــار غرينب وأش
ــؤول  ــع أي مس ــورة إىل األردن، مل يطل ــر والباق ــي الغم جيب
رســمي )إرسائيــل( املزارعــني واملســؤولني عن الســياحة حول 
ــون  ــوم متنزهــون إرسائيلي ــع أن يق ــادم«. ويتوق ــو ق ــا ه م

ــة األســبوع الحــايل. ــورة، يف نهاي ــارة وداع« للباق »بزي
كذلــك كتــب عضــو الكنيســت عوفــر شــيلح، مــن كتلــة 
ــيتم  ــوم األحــد س ــن ي ــدءا م ــه »ب ــس، أن ــض، أم »أزرق أبي
ــورة«.37  ــة الباق ــول إىل منطق ــن الدخ ــني م ــع اإلرسائيلي من

السبت 2019/11/9

عرشات اإلصابات يف مواجهات رشق القطاع وكفر قدوم 
مستوطنون ينفذون اعتداءات يف بلديت أم صفا وحزما

أصيــب 69 مواطنــاً بالرصــاص الحــي وقنابــل غــاز مبارشة، 
بعضهــم حالتهــم الصحيــة حرجــة، والعــرشات بحــاالت 
ــات واســعة  ــا مواجه ــاق شــديد، يف تظاهــرات تخللته اختن
وعنيفــة، شــهدتها خمــس مناطــق رشق قطــاع غــزة مســاء 
أمــس، يف الجمعــة الـــ82 مــن مســرات العــودة والتــي 

ــتمرون«. ــة »مس ــا جمع ــق عليه أطل
واتســمت تظاهــرات األمــس مبشــاركة جامهرية واســعة، 
وتصاعــد كبــر يف حــدة املواجهــات يف نقــاط التــامس، رغــم 
اســتمرار تعطيــل عمــل معظــم الوحــدات، خاصــة وحــديت 
واصلــت  فيــام  الحارقــة«.  و«البالونــات  »الكاوتشــوك«، 
قــوات االحتــال، تعمــد اســتهداف املســعفني والصحافيــني، 
مــا أســفر عــن إصابــة اثنــني منهــم. مــن جهتــه، أكــد الناطق 
باســم وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، الدكتــور أرشف القــدرة، 
ــة  ــوا املستشــفيات الحكومي ــن وصل ــني الذي أن عــدد املصاب
ــم  ــة، منه ــس، وصــل إىل 69 إصاب ــاعات مســاء أم ــى س حت
29 بالرصــاص الحــي، كــام أصيــب العــرشات باالختنــاق 
الشــديد، نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا 

يف النقــاط الطبيــة امليدانيــة.
ومــن بــني املصابــني مســعف وصحــايف، إضافــة ألكــر مــن 

15 طفــاً.
ــزة  ــة غ ــي رشق مدين ــودة يف منطقت ــام الع ــهد مخي وش
»موقــع ملكــة« ومخيــم الريــج وســط القطــاع، تظاهــرات 
عنيفــة وواســعة، بعــد وصــول حشــود كبــرة مــن املواطنــني، 
حيــث وصــل مواطنــون يف حافــات ودراجــات تــوك تــوك، 

وحملــوا أعــام فلســطني، وســاروا باتجــاه الخيــام.
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ومــا لبــث مئــات الشــبان أن بــدؤوا بالتقــدم مــن داخــل 
املخيمــني ناحيــة خــط التحديــد، واقرتبــوا مــن الســياج 
الفاصــل، ورشــقوا قــوات االحتــال بالحجــارة، والزجاجــات 
الفارغــة، إضافــة إللقــاء قنابــل وعبــوات صوتيــة، ومفرقعات 

وألعــاب ناريــة.
ــات رشــق الحجــارة، واصــل شــبان  ــع عملي ــن م وبالتزام
ــدف  ــل، به ــياج الفاص ــول للس ــتمرة للوص ــم املس محاوالته
قصــه وتخريبــه، فيــام رشــق شــبان جيبــات مصفحــة كانــت 

ــة مخيــامت العــودة. متوقفــة قبال
ــوع  ــاز مســيل للدم ــل غ ــال قناب ــوات االحت وأطلقــت ق
ــة  ــامت مثبت ــتخدمة راج ــن، مس ــاه املتظاهري ــة تج بكثاف
ــبب يف  ــا تس ــة، م ــادق يدوي ــة، وبن ــات مصفح ــوق جيب ف
ــت  ــا عولج ــاق، معظمه ــات باالختن ــرشات اإلصاب ــوع ع وق

ــاً.38 ميداني

االحتالل يخطط لتهجري 300 نفر وهدم 25 منزال يف 
قلنسوة بأرايض عام 48

ــي شــامل  ــدى ســكان حــي رشق ــاة ل ــرة املعان تتســع دائ
ــأرايض  ــويب ب ــث الجن ــدى مــدن املثل ــوة اح مدينــة قلنس
عــام 1948، بعــد أن أرســلت إليهــم مــا تســمى بـ»اللجنــة 
ــتدعاء،  ــر اس ــة أوام ــاء« اإلرسائيلي ــط والبن ــة للتخطي اللوائي
متهيــدا إىل تســليمهم أوامــر هــدم لبيوتهــم، بادعــاء البنــاء 

دون ترخيــص.
وســلّمت الســلطات االرسائيليــة، يــوم الخميــس املــايض، 
نحــو 25 صاحــب بيــت أوامــر اســتدعاء متهيــدا ألمــر الهــدم، 
أي أن هنالــك 25 منــزال يف مرمــى الهــدم، ونحــو 50 عائلــة 
و300 نفــر مــن أطفــال ونســاء ومســنني يهددهــم التهجــر، 

بحســب مــا أورد موقــع عــرب 48.
وال تقتــر معانــاة الحــي، الــذي يقــع يف أكنــاف مدينــة 
قلنســوة، مــن أوامــر الهــدم واملاحقــات مــن قبل الســلطات 
االرسائيليــة، فقــد ُهمــش الحــي مــن قبــل الســلطة املحليــة 
مــن ســنني طويلــة، إذ يعــاين مــن ســوء يف البنيــة التحتيــة.

وتــزداد معانــاة الســكان خاصــة يف فصــل الشــتاء، بســبب 
ســوء البنيــة التحتيــة والشــوارع الســليمة، وانعــدام يف 

ــاه. املجــاري ومجــرى املي
القــوى  رأت  االســتدعاء،  أوامــر  إرســال  أعقــاب  ويف 
ــذه  ــوة إن ه ــة قلنس ــية يف مدين ــر السياس ــة واألط الوطني
ــدد  ــا ته ــة، إذ أنه ــر مســبوقة وخطــرة للغاي الخطــوة، »غ

حــي كامــل بالهــدم والتهجــر«.39

األحد  2019/11/10

الجيش اإلرسائييل يغلق بوابة الباقورة والغمر، واألردن 
يستعيدهام اليوم

ــول  ــة دخ ــس، بواب ــاء أم ــي، مس ــش اإلرسائي ــق الجي أغل
الباقــورة  منطقــة  يف  الزراعيــة  األرايض  إىل  اإلرسائيليــني 
ــدم  ــة بع ــة األردني ــرار الحكوم ــك مبوجــب ق ــة، وذل األردني
ــتعادتهام،  ــر، واس ــورة والغم ــتئجار الباق ــة اس ــد اتفاقي متدي
بعــد أن اســتأجرتهام إرسائيــل مبوجــب اتفاقيــة ســام بــني 

الجانبــني، يف عــام 1994.
ــة،  ــة األردني ــت الحكوم ــد أن كان ــوة بع ــاءت الخط وج
قــد أعلنــت »أنــه ابتــداء مــن اليــوم األحــد، ســيمنع دخــول 

ــورة«. ــب الباق ــم يف جي ــني إىل حقوله ــني إرسائيلي مزارع
ورفضــت عــامن تجديــد تأجــر املنطقتــني إلرسائيــل ملــدة 
25 عامــا إضافيــة، إال أن وزيــر الخارجيــة األردين، أميــن 
الصفــدي، أبلــغ رئيــس مجلــس األمــن القومــي اإلرسائيــي، 
مئــر بــن شــبات، أن الحكومــة األردنيــة ســتدفع تعويضــات 
مقابــل محاصيــل املزارعــني اإلرسائيليــني، املزروعــة يف األرض، 

وفــق مــا أورد موقــع القنــاة »13« اإلرسائيليــة.
»وادي  اإلرسائيــي  اإلقليمــي  املجلــس  رئيــس  وكان 
األردن«، عيــدان غرينبــاوم، قــد قــال، يــوم الخميــس املايض، 
لصحافيــني إن »الحكومــة األردنيــة أعلنــت أنــه ابتــداء 
ــني إىل  ــني إرسائيلي ــيمنع دخــول مزارع ــوم األحــد، س ــن ي م
حقولهــم يف جيــب الباقــورة«، مضيفــا: »إننــا نســتعد بأســف 
ــان  ــب إع ــذي مبوج ــاين، ال ــن الث ــن ترشي ــارش م ــوم الع لي
األردنيــني لــن نتمكــن بعــده مــن الدخــول إىل األرايض 
الزراعيــة يف جزيــرة الســام، مثلــام فعلنــا يف الســبعني عامــا 
ــة.  ــيادة األردني ــت الس ــرة، تح ــا األخ ــرة والـــ25 عام األخ
ومؤســف أننــا وصلنــا إىل هــذا اليــوم وكان باإلمــكان منعــه، 

ــه«. ــع ونحــن نتقبل لكــن هــذا هــو الواق
ــع عــى  ــون وفرضــوا وقائ ــني ال يتنازل ــع: إن »األردني وتاب
األرض، ويســيطرون عــى أرايض الباقــورة. وبــدءا مــن يــوم 
األحــد القريــب ال دخول وخروج إىل الباقــورة. حدود مغلقة. 
ــك«. ــون أبلغــوا موظفــي مجلــس وادي األردن بذل واألردني
يشــار إىل أن أرايض الغمــر )التــي يطلــق عليهــا االحتــال 
اإلرسائيــي “تســوفار”( هــي منطقــة حدوديــة أردنيــة تقــع 
ضمــن محافظــة العقبــة عــى مســافة 130 كيلومــرتا منهــا.40

إرسائيل تنفي أي تقدم حقيقي يف االتصاالت مع 
»حامس« بشأن صفقة تبادل أرسى

ــي  ــة الت ــر العربي ــس، التقاري ــاء أم ــل، مس ــت إرسائي نف
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تحدثــت عــن تقــدم حقيقــي يف االتصــاالت مــع حركــة 
ــود  ــت وج ــادل أرسى، ونف ــة تب ــام صفق ــأن إمت ــامس بش ح

ــات. ــذه املفاوض ــل ه ــن أج ــرة م ــي بالقاه ــد إرسائي وف
ــن  ــف األرسى واملفقودي ــق مل ــوم، منس ــارون بل ــال ي وق
ــة  ــة واقعي ــي طريق ــض تبن ــامس« ترف ــني، إن »ح اإلرسائيلي
تســمح بالتقــدم الحقيقــي إلعــادة اإلرسائيليــني املوجوديــن 

بغــزة.
ــدت  ــد أك ــة، ق ــت( الريطاني ــة )إندبندن ــت صحيف وكان
أمــس، أن هنــاك تقدمــاً باملفاوضــات بــني إرسائيــل وحركــة 

ــدة.41 ــادل أرسى جدي ــة تب حــامس، بشــأن صفق

الكشف عن صفقات لترسيب أراض وعقارات يف القدس 
القدمية وقرى محيطة باملدينة

ــس  ــطينية أم ــة فلس ــة وحقوقي ــادر قانوني ــفت مص كش
النقــاب عــن صفقــات كبــرة يجــري العمــل عليهــا مــن قبــل 
ســامرسة ومندســني لترسيــب أراض وعقــارات يف البلــدة 
ــارات  ــدة أن العق ــدس، مؤك ــرى الق ــن ق ــدد م ــة وع القدمي
واألرايض يف مواقــع حســاس وذات قيمــة اســرتاتيجية، دفــع 
ــا.  ــدف الحصــول عليه ــة به ــغ طائل ــه مبال ــال وأعوان االحت
ــدم  ــت ع ــي فضل ــية الت ــة املقدس ــق املصــادر الحقوقي ووف
ــدور  ــاءلة، ي ــة واملس ــاً للماحق ــمها تجنب ــن اس ــف ع الكش
الحديــث عــن منــزل ضخــم يف البلــدة القدميــة ويف الطريــق 
ــة  ــات مدسوس ــت جه ــارك تغلغل ــى املب ــجد األق إىل املس
ومشــبوهة عــر وســائل مختلفــة للعائلــة والورثــة مســتغلة 

ــن.42 ــاب آخري حاجــة بعضهــم ومــرض أحدهــم وغي

إجامع فتحاوي عىل ترشيح الرئيس عباس لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة

أكــد أمنــاء رس حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني 
»فتــح« يف اجتامعهــم الطــارئ الــذي عقــد أمــس أن الرئيــس 
محمــود عبــاس هــو املرشــح الوحيــد للحركــة لخــوض 

ــة. ــات املقبل االنتخاب
وشــدد أمنــاء الــرس يف اجتامعهــم، عــى أن الرئيــس 
ــات  ــد لانتخاب ــة الوحي ــح الحرك ــو مرش ــاس ه ــود عب محم
ــى  ــا ع ــع به ــة يتمت ــور ومكان ــن حض ــه م ــا ل ــية، مل الرئاس
املســتوى الداخــي والخارجــي، مــن خــال فكــرة ومنهجــة 
ــات  ــة مواقفــه وصمــوده أمــام كل التحدي الواقعــي، وصاب

ــا. ــي تواجهن الت
ــات  ــراء االنتخاب ــا إلج ــذي دع ــس ال ــف الرئي ــوا موق ومثن
يف كل مــن القــدس بدايــة والضفــة وغــزة، وأن ال انتخابــات 

ــة فلســطني األبديــة. دون القــدس، عاصمــة دول

وتوجــه أمنــاء رس أقاليــم الضفــة بتحيــة عــز وإكبــار 
لجامهــر شــعبنا، عــى أمتــداد الوطــن الذيــن يلبــون نــداء 
ــداً  ــه، وتحدي ــرى رحيل ــات يف ذك ــارس عرف ــداء ي الشــهداء ن
ــم  ــى مواقفه ــا، ع ــة فيه ــر التنظيمي ــم واألط ــزة هاش يف غ
ــة  ــن الحرك ــاع ع ــل بالدف ــديئ األصي ــم املب ــة والتزامه الثابت
الوطنيــة واملــرشوع الوطنــي الفلســطيني، يف ظــل األوضــاع 
والضغوطــات واالســتهداف املمنهــج الــذي عانــوا منــه 
عــر ســنوات طــوال، واســتجابتهم الفوريــة للدعــوة لعقــد 
االنتخابــات الرملانيــة والرئاســية عــى التــوايل وجهوزيتهــم 

ــا.43 لخوضه

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنني
أتــت النــران، مســاء اليــوم األحــد، عــى نحــو 250 شــجرة 

زيتــون، يف بلــدة كفــر راعــي، جنــوب جنــني.
ــأن طواقمــه بإســناد مــن األمــن  وأفــاد الدفــاع املــدين، ب
ــال 60  ــق ط ــامد حري ــن إخ ــوا م ــايل، متكن ــي واأله الوطن
دومنــا مزروعــة بنحــو 250 شــجرة زيتــون يف منطقتــي 

ــدة.44 ــامل البل ــكول، ش ــس وكش ــن قي باط

االحتالل مينع املزارعني من قطف الزيتون يف نابلس
األحــد،  اليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات   منعــت 
ــن  ــس، م ــرب نابل ــدة سبســطية شــامل غ ــن بل مزارعــني م
ــة  ــم الواقع ــن أراضيه ــم م ــون وطردته ــار الزيت ــف مث قط
ــى  ــة ع ــمرون« املقام ــايف ش ــتوطنة »ش ــياج مس ــارج س خ

املواطنــني. أرايض 
بــأن  لـ«وفــا«،  عــازم  محمــد  البلديــة  رئيــس  وأفــاد 
املزارعــني تفاجــأوا صبــاح اليــوم بطــرد جنــود االحتــال لهــم 
ــم، بحجــة عــدم وجــود تنســيق، مشــرا إىل أن  ــن أراضه م
االحتــال ألول مــرة يطلــب مــن املزارعــني التنســيق لقطــف 

ــياج املســتوطنة. ــون خــارج س ــار الزيت مث
وأوضــح عــازم، أن املزارعــني وجــدوا خنازيــر ميتــة يف 
ــاه الــرف الصحــي مــن  ــا مبي أراضيهــم، وتفاجــأوا بإغراقه

ــتوطنني.45 ــل املس قب

مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون رشق سلفيت 
وجنوب نابلس

اليــوم األحــد، 60 شــجرة   قطــع مســتوطنون، فجــر 
زيتــون مــن أرايض قريتي ياســوف رشق ســلفيت، والســاوية 

ــس. ــوب نابل جن
ــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان  وق
دغلــس، لـ»وفــا«، إن مســتوطني »رحاليــم« قطعــوا 60 
شــجرة زيتــون يف منطقــة حرايــق ريــان غــرب قريــة 



19

ــو راس،  ــه أب ــد الل ــن: عب ــكل م ــا ل الســاوية، تعــود ملكيته
وفــواز أبــو قطبــان، وزيــاد الديــك، ويف منطقة املحــاور رشق 
ياســوف، تعــود ملكيتهــا للمواطنــني: عبــد الرحمــن مــوىس 

ــني.46 ــى حس ــروف عي ــني، ومع حس

االثنني 2019/11/11

مستوطنون يحطمون عرشات أشجار الزيتون يف سلفيت 
ونابلس وقوات االحتالل متنع املواطنني من القطف

أقــدم مســتوطنون، فجــر أمــس، عــى قطــع 118 شــجرة 
زيتــون مــن أرايض قريتي ياســوف رشق ســلفيت، والســاوية 
جنــوب نابلــس، فيــام يواصــل جيش االحتــال منــع املزارعني 
يف محافظــة نابلــس مــن دخــول أراضيهــم لقطــف الزيتــون.
فقــد أقــدم مســتوطنون عــى قطــع 60 شــجرة زيتــون يف 

بلــدة الســاوية جنــوب نابلــس.
الضفــة  االســتيطان يف شــامل  ملــف  وأفــاد مســؤول 
الغربيــة، غســان دغلــس، بــأن املســتوطنني قطعــوا 60 
شــجرة زيتــون يف منطقــة »حرايــق الريــان« الواقعــة غــرب 

الســاوية بالقــرب مــن مســتوطنة »رحاليــم«.
وتعــود ملكيــة هــذه األشــجار للمواطنــني عبــد اللــه أبــو 

راس وفــواز أبــو قطفــان وزيــاد الديــك.
بــدوره، أوضــح رئيــس مجلــس ياســوف، خالــد إعبيــة، أن 
املســتوطنني قطعــوا 58 شــجرة زيتــون يف منطقــة املحــاور 
ــن  ــد الرحم ــن عب ــكل م ــا ل ــود ملكيته ــوف، وتع رشق ياس

مــوىس حســني، ومعــروف عيــى حســني.
كــام حطــم مســتوطنون، مســاء أمــس، عــرشات أشــجار 

ــوب نابلــس. ــن جن ــة بوري ــون يف قري الزيت
وقــال منــر قــادوس الناشــط الحقوقــي يف مؤسســة 
»ييــش ديــن«: إن املســتوطنني حطمــوا ودمــروا 42 شــجرة 
ــن بالقــرب  ــة مــن بوري ــون مثمــرة يف املنطقــة الجنوبي زيت

ــهار«. ــتوطنة »يتس ــن مس م
ملكيتهــا  تعــود  الزيتــون  أشــجار  أن  قــادوس  وأكــد 
للمواطنــني نــارص إســامعيل قــادوس، وعددهــا 20 شــجرة، 

ووليــد طاهــر إســامعيل نجــار، وعددهــا 22 شــجرة.
ويف شــامل غــريب نابلــس، منعــت قــوات االحتــال، أمــس، 
ــون  ــار الزيت ــف مث ــن قط ــطية، م ــدة سبس ــني يف بل مزارع
وطردتهــم مــن أراضيهــم الواقعــة خــارج ســياج مســتوطنة 

ــني. »شــايف شــمرون« املقامــة عــى أرايض املواطن
وأفــاد رئيــس البلديــة محمــد عــازم، بــأن املزارعــني 
ــم مــن  ــال له ــود االحت ــاح أمــس، بطــرد جن تفاجــؤوا، صب
أراضيهــم، بحجــة عــدم وجــود تنســيق، مشــراً إىل أن 

االحتــال ألول مــرة يطلــب مــن املزارعــني التنســيق لقطــف 
ــتوطنة. ــياج املس ــارج س ــون خ ــار الزيت مث

وأوضــح عــازم أن املزارعــني وجــدوا خنازيــر ميتــة يف 
أراضيهــم، وتفاجــؤوا بإغراقهــا مبيــاه الــرف الصحــي مــن 

ــتوطنني. ــل املس قب
ــف  ــس، بوق ــال، أم ــوات االحت ــرت ق ــاس، أخط ويف طوب

ــاه. العمــل يف خــزان مي
وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس، معتــز 
ــل يف  ــف العم ــرت بوق ــال أخط ــوات االحت ــارات: إن ق بش
خــزان ميــاه، ســعته ألــف كــوب ملجموعــة مــن املزارعــني، 
ــاً  ــى 14 يوم ــي، حت ــاس الزراع ــهل طوب ــراً يف س ــم مؤخ أقي

مــن تاريــخ أمــس.47

إصابات بالرصاص وبحاالت اختناق يف مواجهات مع 
االحتالل عىل مدخل البرية الشاميل

 أصيــب شــاب بالرصــاص الحــي والعــرشات بحــاالت 
ــدالع  ــر ان ــني، إث ــوم االثن ــاق وبالرصــاص املطاطــي، الي اختن
ــي، عــى مدخــل  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه
ــارس  ــهاد ي ــرى الـــ15 الستش ــبة الذك ــاميل، ملناس ــرة الش الب

ــات. عرف
غــن  الفلســطيني  األحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت 
طواقمهــا قدمــت اإلســعاف االويل لشــاب أصيــب بالرصــاص 
ــي  ــفيات لتلق ــد املستش ــه ألح ــل نقل ــه، قب ــي يف قدم الح
العــاج، إىل جانــب تقديــم اإلســعاف لعــرشات آخريــن 
أصيبــوا بحــاالت اختنــاق نتيجــة إطــاق الغــاز املســيل 
ــاق يف  ــاالت اختن ــك لح ــذي أدى كذل ــة، وال ــوع بكثاف للدم

ــات. ــة املواجه ــن منطق ــني م ــني القريب ــوف املواطن صف
وأضافــت أن طواقمهــا قدمــت اإلســعاف لتســعة مصابــني 
نتيجــة  باالختنــاق  مصابــا  و35  املطاطــي،  بالرصــاص 

استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع.
كام أفــادت مصــادر محليــة أن عــددا مــن طلبــة مدرســة 
األوائــل يف حــي املصايــف أصيبــوا باختنــاق، نتيجــة انتشــار 
الغــاز املســيل للدمــوع الــذي أطلقتــه قــوات االحتــال 

خــال مواجهــات البــرة.48

الثالثاء 2019/11/12

الرئيس: ال انتخابات دون قطاع غزة والقدس وشعبنا 
متمسك بالثوابت التي أرساها عرفات

أكــد الرئيــس محمود عباس، متســك الشــعب الفلســطيني 
وقيادتــه بالثوابــت الوطنيــة التــي أرســاها الشــهيد القائــد 

يــارس عرفــات.
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وقــال الرئيــس يف كلمتــه يف حفــل إحيــاء الذكــرى الـــ15 
الستشــهاد الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات، يف مقــر الرئاســة 
ــات  ــهيد عرف ــه الش ــم الل ــس: »رح ــه أم ــة رام الل يف مدين
ــا  ــام 1988، وم ــرت الع ــي أق ــت، الت ــك بالثواب ــذي متس ال
ــازل  ــى وأن يتن ــد أن يتخ ــتطيع أح ــَت، وال يس ــت ثواب زال
عنهــا ويتجاهلهــا، فهــي منــذ ذلــك الحــني إىل يومنــا ثوابــت 
الشــعب الفلســطيني التــي ســتبقى إىل أن يتــم تحريــر 

ــطني«. فلس

أطلــق  الــذي  الرجــل  اللــه  رحــم  الرئيــس:  وأضــاف 
ــك  الرصاصــة األوىل يف ســامء فلســطني، فأصبحــت بعــد ذل
ثــورة ينظــر إليهــا العــامل جميعــاً عــى أنهــا حركــة تحريــر 
ــة إىل  ــا واصل ــرتام، وأنه ــتحق كل االح ــة تس ــي، وحرك وطن
الفلســطينية  الدولــة  تحقيــق  وإىل  ومراميهــا،  أهدافهــا 

املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة49.

مطالبات بتحقيق دويل يف إعدام االحتالل للشاب »عمر 
البدوي«

ــق  ــح تحقي ــطينية بفت ــر الفلس ــة التحري ــت منظم طالب
ــم  ــطينيا يف مخي ــابا فلس ــس، ش ــل أم ــل إرسائي دويل يف قت

ــروب. الع
وقــال أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة صائــب 
عريقــات يف بيــان صحــايف إن عــى األمــم املتحــدة »تأمــني 
ــطيني«. ــعب الفلس ــاء الش ــة ألبن ــة العاجل ــة الدولي الحامي
ــة إىل  ــة الدولي ــة للجنائي ــة العام ــات املدعي ــا عريق ودع
ــدة  ــعة واملتعم ــداين البش ــدام املي ــة اإلع ــاهدة جرمي »مش
العــروب،  البــدوي مــن مخيــم  للشــهيد األعــزل عمــر 
والتحــرك فــوراً نحــو فتــح تحقيــق جنــايئ يف جرائــم الحــرب 
املمنهجــة واملتواصلــة التــي ترتكبهــا ســلطة االحتــال بحــق 

ــزل«.50 ــني الع املدني

شهيد بالرصاص اإلرسائييل يف مخيم العروب

مواجهات وإصابات وهدم غرفتني يف »املنطار« ببادية 
القدس

شــيعت جامهــر غفــرة مــن أبنــاء مخيــم العــروب 
ــدوي )22  ــم الب ــر هيث ــهيد عم ــامن الش ــس، جث ــاء أم مس
عامــاً( الــذي استشــهد برصــاص االحتــال خــال مواجهــات 
اندلعــت عــى مدخــل املخيــم، فيــام طالــب مبعــوث األمــم 
املتحــدة للــرشق األوســط، نيكــوالي مادينــوف، بالتحقيــق 
ــال بحــق  ــود االحت ــذي نفــذه جن ــداين ال مــع اإلعــدام املي
الشــاب البــدوي، اعــرتف االحتــال أن البــدوي مل يهــدد 

ــي  ــاص الح ــاب بالرص ــب ش ــك، أصي ــوده، إىل ذل ــاة جن حي
ــع  ــات م ــدالع مواجه ــر ان ــاق إث ــاالت اختن ــرشات بح والع
قــوات االحتــال عــى مدخــل البــرة الشــاميل، بينــام أصيــب 
ــات  ــال مواجه ــاق خ ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــدد م ع
ــال  ــوات االحت ــت ق ــر، هدم ــياق آخ ــر. ويف س ــت أم يف بي
القــدس،  غرفتــني ســكنيتني يف منطقــة املنطــار بباديــة 
وشــنت حملــة اعتقــاالت يف أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة.51

الهيئة اإلسالمية: االحتالل يسعى لفرض رواية دخيلة
نــدد مجلــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية، 
والهيئــة اإلســامية العليــا، ودار اإلفتــاء، ودائــرة قــايض 
القضــاة، ودائــرة أوقــاف القــدس وشــؤون املســجد األقــى 
ــة القــدس  ــال اإلرسائيــي يف مدين ــارك بسياســات االحت املب

ــارك. ــى املب وبخاصــة يف املســجد األق
وقــال بيــان عاجــل صــادر عــن هــذه املرجعيــات: تشــهد 
مدينــة القــدس واملســجد األقــى املبــارك ومنذ االيــام األوىل 
مــن عمرهــا هــذا االحتــال ولغايــة أيامنــا هــذه عواصــف 
متاحقــة مــن حمــات التهويــد املمنهجــة والتــي أوصلــت 
القــدس ومســجدها إىل نكبــة حضاريــة جغرافيــة تاريخيــة 

إنســانية مل يعــرف مثلهــا بالتاريــخ.
فسياســات االحتــال ومخططــات التــي تحيــط باملســجد 
ــا  ــراد منه ــاً ي ــراً واقعي ــاً وأم ــت عبث ــارك أضح ــى املب األق
ــة عــى املشــهد  ــة ودخيل ــة غريب ــرض رواي ــا ف ومــن خاله
خــال  ومــن  القــدس،  ملدينــة  والحضــاري  املعــامري 
واملســارات  االســتيطانية،  والبــؤر  واألنفــاق  الحفريــات 
التوراتيــة، والحدائــق التلموديــة، لتتــوج سلســلة هــذه 
االخرتاقــات واالنتهــاكات بإقــرار حكومــة ملســار القطــار 
الهــوايئ )التلفريــك( والــذي تعتــزم بلديــة االحتــال إقامتــه 
ــاحاته  ــفاً س ــارك كاش ــى املب ــجد األق ــارف املس ــى مش ع
بشــكل خطــر وغــر مســبوق، انطاقــاً مــن جبــل الزيتــون 
ــة  ــن مجموع ــك ع ــة، ناهي ــجد الجنوبي ــوار املس ــى أس حت
األعمــدة الخرســانية والفوالذيــة التــي ســتنتهك األرايض 
مســاره  امتــداد  عــى  واإلســامية  املســيحية  الوقفيــة 

املفــرتض. 
وجــاء يف البيــان أن الهيئــات اإلســامية يف مدينــة القــدس 
تســتنكر هــذا العبــث الخطــر مــن قبــل ســلطات االحتــال، 
ــة الخطــرة  ــة واألمني ــات القانوني ــا كل التبع ــني إياه محمل
التــي تحــدق باملســجد األقــى نتيجــة هــذا االســتهتار الذي 
يتنــاىف مــع كل كافــة القوانــني واألحــكام الدوليــة التــي 
أكــدت عــى بطــان كل إجــراء وتغيــر تفرضــه قــوة احتــال 
مهــام كان أهدافــه ومســوغاته، والــذي يؤكــد أن منظومــة 
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ــة القــدس باتــت  ــة يف مدين التخطيــط واملشــاريع التهويدي
تتحــرك مــن مصالــح سياســية ضحلــة، ضاربــة عــرض الحائط 
ــذه  ــد ه ــلب وتجري ــاري لس ــة الحض ــوروث املدين ــكل م ب
األيقونــة التاريخيــة مــن كل رمــوز بهائهــا وجاملهــا ومعاملهــا 
التــي تتكامــل يف تشــكيل هويتهــا العربيــة واإلســامية، 
ــراج  ــة واألب ــياحية الرخيص ــاريع الس ــا باملش ــك بإغراقه وذل

ــة.52 ــات الفوالذي الخرســانية واملكعب

رئيس الوزراء يرحب بقرار املحكمة األوروبية وسم 
منتجات املستوطنات ويعتربه إدانة لالستيطان ومتسكا 

بحل الدولتني
ــادر  ــرار الص ــتية، بالق ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــب رئي رح
ــت  ــذي ألزم ــوم، وال ــة، الي ــدل االوروبي ــة الع ــن محكم ع
ــتوطنات  ــة يف املس ــات املصنع ــم املنتج ــل بوس ــه إرسائي في
ــة،  ــة املحتل ــة الغربي ــى أرايض الضف ــة ع ــة املقام االرسائيلي
»صنــع يف املســتوطنات«، معتــرا هــذا القــرار مبثابــة انتصــار 
الفلســطينية  التــي بذلتهــا الدبلوماســية  كبــر للجهــود 
ــاء  ــا األصدق ــي بذله ــود الت ــة، وللجه ــاحة الدولي ــى الس ع
جميــع  يف  الفلســطينية  للقضيــة  املؤيــدون  والنشــطاء 
أنحــاء العــامل ملقاطعــة املنتجــات املصنعــة يف املســتوطنات 
االرسائيليــة بالنظــر لكــون االســتيطان يشــكل جرميــة حــرب 

ــة. ــني الدولي ــق القوان وف
ــه، مســاء اليــوم  ــان صحفــي ل ــوزراء يف بي ورأى رئيــس ال
الثاثــاء، أن قــرار املحكمــة األوروبيــة يكتســب اهميــة 
ــوات  ــع خط ــن م ــذي يتزام ــه ال ــر لتوقيت ــتثنائية، بالنظ اس
لانفــكاك  الفلســطينية  الحكومــة  بهــا  رشعــت  جديــة 
الجهــة  ألهميــة  وبالنظــر  االحتــال،  عــن  التدريجــي 
العــدل  محكمــة  وهــي  عنهــا  صــدر  التــي  القانونيــة 
األوروبيــة، واصفــا القــرار بأنــه ينطــوي عــى إدانــة قانونيــة 
جديــدة مــن الحكومــات والشــعوب االوروبيــة لاســتيطان 
يف االرايض الفلســطينية، ومتســكا مــن قبــل تلــك الحكومــات 
وشــعوبها بحــل الدولتــني الــذي تعمــل ارسائيــل عــى 
ــا إدارة  ــه له ــذي تقدم ــم ال ــن الدع ــتفيدة م ــره مس تدم
الســام يف  فــرص  االســتيطان وتدمــر  لتوســيع  ترامــب 

املنطقة.
ــرشكات  ــرش أســامء ال ــم املتحــدة بن ــتية األم ــب اش وطال
األوروبيــة التــي تعمــل يف املســتعمرات اإلرسائيليــة، ملوحــا 
ــك  ــة لتل ــة القانوني ــطينية باملاحق ــة الفلس ــام الحكوم بقي
الــرشكات ملقاضاتهــا، وحملهــا عــى التوقــف عــن العمــل يف 

ــك املســتعمرات.53 تل

»العليا األوروبية« تقر قانونية وسم منتجات 
املستوطنات يف دول االتحاد وفلسطني ترحب

أقــرت املحكمــة العليــا لاتحــاد األورويب، اليــوم الثاثــاء، 
قانونيــة وســم البضائــع التــي تنتــج يف املســتوطنات املقامــة 
ــة أو الجــوالن الســوري  ــة املحتل عــى أرايض الضفــة الغربي

املحتــل، والتــي يتــم تصديرهــا إىل دول االتحــاد األورويب.
وقــال الســفر املنــاوب يف بعثــة فلســطني يف االتحــاد 
األورويب عــادل عطيــة: »إن أهميــة  القــرار  تكمــن يف كونــه 
ــم  ــاد األورويب وس ــاء يف االتح ــدول االعض ــع ال ــح لجمي يتي
منتجــات املســتوطنات وهــو غــر قابــل للطعــن كونــه صدر 
عــن اعــى ســلطة قضائيــة أوروبيــة، ويضــع حــدا ملراوغــة 
ــق قــرارات  ــدول االعضــاء والتهــرب مــن تطبي حكومــات ال

االتحــاد بخصــوص قواعــد املنشــأ«.
وبــني عطيــة يف تريــح لـ»وفــا«، أن الحكــم يوفــر آفاقــا 
ــراد اي  ــل االف ــة مث ــات حساس ــى قطاع ــه ع ــيع واليت لتوس
املســتوطنني واملؤسســات التعليميــة والصحيــة والبنــوك 
بطريقــة  االســتيطان  نشــاطات  يف  املتورطــة  والــرشكات 
مبــارشة او غــر مبــارشة، مــن خــال ربــط حيثيــات الحكــم 
مــع قــرار محكمــة العــدل األوروبيــة عــام 2010 حــول 
الواليــة الجغرافيــة التفاقيــة الرشاكــة بــني االتحــاد وارسائيل.
ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــب أم ورح
الفلســطينية صائــب عريقــات اليــوم بقــرار محكمــة العــدل 
تنفيــذ  الــدول األوروبيــة إىل  األوروبيــة، داعيــاً جميــع 

ــا. ــة عليه ــية املرتتب ــة والسياس ــات القانوني االلتزام
وقــال عريقــات يف بيــان لــه، اليــوم الثاثــاء: »إن مطالباتنا 
ال تقتــر عــى الوســم الصحيــح الــذي يوضــح شــهادة 
ــة  منشــأ منتجــات املســتوطنات االســتعامرية غــر القانوني
فحســب، ولكــن حظــر هــذه املنتجــات مــن األســواق 

ــة«. الدولي
وأكــد أن هــذا الحكــم يجــب أن يذكــر املجتمــع الــدويل 
ــا املمنهجــة  ــى انتهاكاته ــل ع ــه إىل محاســبة إرسائي ويدفع
ــا  ــدة، مب ــم املتح ــرارات األم ــدويل وق ــاين ال ــون اإلنس للقان
ــم 2334، كــرشط أســايس  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــك ق يف ذل
ــال  ــاء االحت ــة سياســية تفــي إىل إنه للحفــاظ عــى عملي

ــا. ــم يف منطقتن ــادل ودائ ــة ســام ع وإقام
وجــدد أمــني رس التنفيذيــة دعوتــه إىل املفوضــة الســامية 
بواليتهــا  لالتــزام  باشــليت  ميشــيل  اإلنســان  لحقــوق 
ــا للقــرار 36/31 وإصــدار قاعــدة البيانــات التــي طــال  وفًق

ــتعامري. ــال االس ــة يف االحت ــرشكات املتورط ــا لل انتظاره
بــدروه، رحــب وزيــر الخارجيــة واملغرتبــني ريــاض املالي، 
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ــع  ــم بضائ ــة وس ــة قانوني ــدل االوروبي ــة الع ــرار محكم بق
منتجــات املســتوطنات التــي تنتــج يف املســتوطنات املقامــة 
ــة أو الجــوالن الســوري  ــة املحتل عــى أرايض الضفــة الغربي

املحتــل، والتــي يتــم تصديرهــا إىل دول االتحــاد األورويب.
وأكــد املالــي، أن وزارة الخارجيــة واملغرتبــني تابعــت 
باهتــامم كبــر جميــع التطــورات والحيثيــات املتعلقــة 
ــة يف  ــل خطــوة هام ــرار ميث ــرا أن الق ــذا املوضــوع، معت به
االتجــاه الصحيــح ويعــر عــن التــزام دول االتحــاد وشــعوبها 
ومقاطعــة  االرسائيــي  االســتعامر  محاربــة  األخاقــي يف 

منتوجــات املســتوطنات.
وأضــاف: إن القــرار ميثــل انتصــارا للرشعيــة الدوليــة 
ــي  ــتعامرية الت ــتيطان االس ــة االس ــة لسياس ــة موجع ورضب
ــطينية  ــة األرايض الفلس ــال رسق ــن خ ــل م ــها ارسائي متارس

واســتغال املــوارد الطبيعيــة لصالــح املســتوطنني.
ــة  ــة القــرار القضــايئ االورويب مبثاب ــر الخارجي ــر وزي واعت
ــع دخــول منتوجــات املســتوطنات  ــة نحــو من خطــوة هام
والعامليــة وفــرض حصــار  االوروبيــة  األســواق  اىل  كليــا 
اقتصــادي عــى القــوة القامئــة باالحتــال عــى غــرار حصــار 
نظــام الفصــل العنــري الــذي ادى اىل انهيــار األبارتايــد يف 

ــة. ــا الجنوبي افريقي
واكــد أن القــرار يشــكل ســابقة قانونيــة هامــة ســتعمل 
مقاطعــة  لتشــديد  توظيفــه  عــى  الخارجيــة  وزارة 
املســتوطنات والتشــاور مــع خــراء يف القانــون الــدويل 
واألورويب مــن أجــل توســيع واليتــه لتشــمل جميــع جوانــب 

االســتيطان مبــا يف ذلــك الــرشكات والبنــوك واألفــراد.
وجــاء قــرار املحكمــة االوروبيــة بنــاء عــى اســتئناف 
مســتوطنة  يف  للنبيــذ  »بســاغوت«  مصنــع  بــه  تقــدم 
ــرة  ــة الب بســاغوت املقامــة عــى اراض فلســطينية يف مدين
وســط الضفــة الغربيــة، بعــد ان رفضــت محكمــة فرنســية 

ــابق. ــت س ــع يف وق ــه املصن ــدم ب ــا تق ــتئنافا مامث اس
وعــى الرغــم مــن بــطء ملســار القضــايئ يف القضيــة، اال ان 
املحكمــة تبنــت اخــرا التوصيــة التــي قدمهــا املدعــي العــام 
يف محكمــة العــدل األوروبيــة، يف حزيــران/ يونيــو املــايض، 
بــأن عــدم وضــع عامــات عــى منتجــات املســتوطنات مــن 

شــأنه أن يضلــل املســتهلكني األوروبيــني.
ــة،  ــا االوروبي ــة العلي ــرار املحكم ــتباق ق ــة الس ويف محاول
بعثــت إرسائيــل »رســائل تحذيريــة« للــدول األوروبيــة، 
ــات  ــد يطــرأ عــى العاق ــا بـــ»رضر« ق هــددت مــن خاله
ــدول عــى  ــل، إذا مــا أقدمــت هــذه ال ــة مــع إرسائي الثنائي
تنفيــذ قــرار املحكمــة املحتمــل، مفادهــا أن »الــدول التــي 

ســتقدم عــى وســم منتجــات املســتوطنات، ســتلحق رضرا 
شــديدا بالعاقــات مــع إرسائيــل«، حســبام نقلــت القنــاة 13 

ــة. ــة اإلرسائيلي ــة عــن مصــادر يف الخارجي اإلرسائيلي
وأوردت قنــاة ارسائيليــة نــص وثيقــة رسيــة صــادرة عــن 
ــفراء  ــى الس ــا ع ــم تعميمه ــة، ت ــة اإلرسائيلي وزارة الخارجي
جــاء  أســبوعني  قبــل  األورويب  االتحــاد  يف  اإلرسائيليــني 
ــات  ــر عــى عاق ــه تأث ــا: »الحكــم املحتمــل ســيكون ل فيه
إرسائيــل مــع االتحــاد األورويب، كــام سيشــجع عــى مقاطعــة 

ــل”. إرسائي
وكشــفت أن الحكومــة اإلرسائيليــة حاولــت الحصــول 
ــأن،  ــذا الش ــرس يف ه ــة والكونغ ــم اإلدارة األمركي ــى دع ع
االتحــاد  بالضغــط عــى  الســلطات األمركيــة  وطالبــت 
ــات  ــم منتج ــايئ بوس ــر قض ــدار أم ــن إص ــه ع األورويب لثني

املســتوطنات.
اإلرسائيليــة،  الحكومــة  رئيــس  بــأن  القنــاة  وأفــادت 
بنيامــني نتنياهــو، ووزيــر خارجيتــه، يرسائيــل كاتــس، أثــارا 
هــذه القضيــة خــال اجتامعهــام بوزيــر الخزانــة األمــريك، 
ســتيفن منوتشــني، خــال زيارتــه إىل إرسائيــل منــذ حــوايل 

ــبوعني. أس
وأشــارت إىل أن أعضــاء يف مجلــس الشــيوخ األمــريك 
ارســلوا رســائل إىل ســفر االتحــاد األورويب يف واشــنطن، 
وهــددوا بأنــه يف حــال صــدور حكــم يتطلــب وضــع عامات 
عــى منتجــات املســتوطنات، فــإن ذلــك ســير بالعاقــات 
ــام  ــاد األورويب، في ــات املتحــدة واالتح ــني الوالي ــة ب التجاري
ــدم جــدوى  ــة وع ــتقالية املحكم ــى اس ــاة ع ــددت القن ش

ــأن. ــذا الش ــية يف ه ــوط السياس الضغ
ويف األســبوع املــايض، أصــدرت الخارجيــة اإلرسائيليــة 
ــني يف  ــفراء اإلرسائيلي ــع الس ــة لجمي ــادات رسي ــة إرش برقي
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب، والتــي تنــص عــى أن 
»حكــم املحكمــة بشــأن منتجــات املســتوطنات قــد يكــون 
لــه عواقــب ســلبية واســعة النطــاق عــى تصديــر املنتجــات 

ــا«. ــة إىل أوروب اإلرسائيلي
وطُلــب مــن الســفراء التوجــه إىل أعــى املســتويات 
السياســية يف بلــدان تواجدهــم، مبجــرد صــدور الحكــم 
ــب  ــد ترتت ــي ق ــح العواقــب الســلبية الت املحتمــل، »وتوضي
ــع  ــات م ــى العاق ــره ع ــة، وأث ــرار املحكم ــذ ق ــى تنفي ع
ــرار  ــتعد للق ــة تس ــاء أن وزارة الخارجي ــام ج ــل«، ك إرسائي
عــر توجههــا إىل وزارات االقتصــاد والزراعــة املحليــة يف 
الــدول األوروبيــة، إلقناعهــا بعــدم تطبيــق القــرار أو تفســره 

ــل. ــة إلرسائي ــورة مريح بص
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وأصــدرت وزارة الخارجيــة االرسائيليــة تعليامتهــا للســفراء 
بأماكــن  األوروبيــة  الــدول  حكومــات  عــى  بالتأكيــد 
تواجدهــم عــى أن هــذا الحكــم »خاطــئ أخاقيًــا ويشــكل 
إســاءة بحــق إرسائيــل ومتيــز ضــد املســتوطنات«، كــام 

ــم ــى أن الحك ــد ع ــفراء التأكي ــن الس ــب م طُل
سيشــجع »ناشــطني معاديــن إلرسائيــل« عــى تعزيــز 
منهــا  االســتثامرات  وســحب  إرسائيــل  مقاطعــة  حركــة 
وفــرض العقوبــات عليهــا، ومحاربــة اإلنتــاج اإلرسائيــي.
ــن  ــة نــرشت وثيقــة يف ترشي ــة األوروبي ــت  املفوضي وكان
الثــاين 2015 تدعــو دول االتحــاد األوروبيــة إىل اإلشــارة 
إىل املنتجــات عــى أنهــا منتجــات املســتوطنات املقامــة يف 

ــة«. ــات إرسائيلي ــت »منتج ــة، وليس األرايض املحتل
وبذلــت وزارة الخارجيــة واملمثليــات اإلرسائيليــة يف أوروبا 
جهــودا كبــرة لوقــف تطبيــق الوثيقــة، ونجحــت يف ذلــك يف 
معظــم الــدول األوروبيــة، إال أن فرنســا كان بــني أول الــدول 
التــي تبنــت هــذه الوثيقــة، حيــث أصــدرت وزارة االقتصــاد 
الفرنســية عــام 2016 تعليــامت تلــزم باإلشــارة إىل منتجــات 

املستوطنات.
وكان مصنــع »بســاغوت«، قــد اســتأنف إىل املحكمــة 
ــات  ــى منتج ــات ع ــع العام ــد وض ــا ض ــة يف فرنس اإلداري
املســتوطنات، بادعــاء أن ذلــك يتناقــض مــع الدســتور 
االســتئناف  رفضــت  املحكمــة  أن  إال  بدايــة،  الفرنــي، 
وقضــت بوضــع عامــات عــى هــذه املنتجــات. وبعــد 
ذلــك قــدم املصنــع االســتيطاين اســتئنافا إىل املحكمــة العليــا 
األوروبيــة، والــذي رفضتــه اليــوم الثاثــاء، مــا يشــكل رضبــة 
جديــدة للجهــود االرسائيليــة لرشعنــة االســتيطان، فيــام يعد 
ــطة  ــزل االنش ــة اىل ع ــطينية الرامي ــود الفلس ــارا للجه انتص
ــا  ــة النتهاكه ــر رشعي ــا غ ــة باعتباره ــتيطانية االرسائيلي االس

ــدويل.54 ــون ال القان

األربعاء 2019/11/13

إحياء الذكرى الـ15 الستشهاد عرفات يف جنني
 أحيــت محافظــة جنــني ومجلــس اتحــاد الطلبــة يف 
جامعــة القــدس املفتوحــة وحركــة الشــبيبة الطابيــة، اليــوم 
األربعــاء، الذكــرى الخامســة عــرشة الستشــهاد الرئيــس 
ــاحة  ــه يف س ــان أقامت ــك يف مهرج ــامر، وذل ــو ع ــل أب الراح

الجامعة، تحــت رعايــة الرئيــس محمــود عبــاس.
ــرم الرجــوب  ــواء أك ــني الل ــظ جن حــر املهرجــان: محاف
ــس  ــني رس املجل ــاس، وأم ــود عب ــس محم ــن الرئي ــا ع ممث
ــرة الصحــة مــي  ــاين، ووزي الثــوري لحركــة فتح ماجــد الفتي

ــة  ــد املنطق ــزال، وقائ ــامد ن ــة د.ع ــر الجامع ــة، ومدي الكيل
محمــد أبــو الهيفــاء، ومــدراء األجهــزة األمنيــة واملؤسســات 
الرســمية واألهليــة وفصائــل العمــل الوطنــي وأعضــاء مــن 

ــح واألطــر النســوية. ــوري وحركــة فت املجلــس الث
ــرى  ــم بالذك ــر احتفالك ــرسين أن اح ــوب: ي ــال الرج وق
ــة  ــامر نياب ــو ع ــز أب ــد الرم ــل القائ ــرشة لرحي ــة ع الخامس
عــن الرئيــس محمــود عبــاس الــذي يبعــث إليكــم تقديــره 

ــرى. ــذه الذك ــاء ه ــم بإحي ــق ملبادرتك العمي
وأضــاف: إن الشــهيد أبــو عــامر  يعيــش يف كل بيــت 
فلســطيني يف فكــره وتاريخيــه ويف ثورتــه وعطائــه ألنــه مل 
يكــن أبــو عــامر لجنــني بــل كان للوطــن، ومل يكــن للداخــل 
وكل  أطيافــه  بــكل  للشــعب  ينظــر  كان  للشــتات،  كان 
ــه،  ــذي كان يحمــي شــعب وال يحتمــي ب نســيجه، وهــو ال
ــاكل  ــع املش ــعبه وال يض ــاكل ش ــل مش ــذي كان يح ــو ال ه
عليــه، وهــو الــذي يضحــي مــن أجــل شــعبه، وهــي نفــس 
املبــادئ التــي يســر عليهــا الرئيــس محمــود عباس الــذي أىب 
إال أن يســتمع إىل املصلحــة الوطنيــة ال الفئويــة والحزبيــة، 
وليــس كــام يفعــل اإلقصاءيــن الذيــن ال يســتمعون لغرهــم 

ــاء تاريخــه. ــدون إلغ ويري
وتابــع: إننــا أبنــاء فتــح ووفــاء ملبــادئ الشــهيد. مــا زلنــا 
نقــدم التضحيــات مــن أجــل إقامــة الدولــة املســتقلة، ومــن 

أجــل القــدس ونحــن نقــود معركــة القــدس.
ــا  ــه علين ــح بأن ــال: إن هــذه املناســبات رســائل إىل فت وق
أن نبحــث عــن عنــارص تشــكل القــوة مــن أجــل فلســطني 
ورفــع فتــح مــن أجــل فلســطني وليــس مــن أجــل مصالــح 
ــوق مصلحــة  ــع مصلحــة الحــزب ف شــخصية، وأن مــن يرف
فلســطني هــو خائــن، محــذرا ممــن يســيطرون عــى عقــول 

البعــض باســم الديــن.
وشــدد الرجــوب عــى الثقافــة الوطنيــة وكرامــة اإلنســان 
الفلســطيني ألنــه ال لكرامــة لفلســطني دون كرامــة شــعبنا 

وكرامــة االنســان الفلســطيني.
بــدوره أوضــح فتيــاين أن أجنــدة بعض الفصائــل واألحزاب 
خارجيــة وليســت وطنيــة، مثمنــا عاليــا دور مجلــس الطلبــة 
وحركــة الشــبيبة وجامعــة القــدس يف هــذا املهرجــان والــذي 
ــو  ــل أب ــهيد الراح ــج الش ــة لنه ــد املبايع ــة تجدي ــو مبثاب ه

عــامر، وخليفتــه الرئيــس محمــود عبــاس.
ــزة  ــاع غ ــى قط ــتمر ع ــدوان املس ــاب والع ــدد باإلره ون
اليــوم، يف الوقــت الــذي اســتنكر فيــه منــع قيــادة حــامس 
ــم  ــرى الراحــل املعل ــاء ذك ــن إحي ــادة حركــة فتــح م لقي
الشــهيد أبــو عــامر، معتــرا أن ذلــك وصمــة عــار يف جبينهم، 
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ــو  ــخ الشــهيد أب ــت إرث وتاري ــي حمل ــح الت ــدا  أن فت مؤك
عــامر ســتبقى الجــدار الحامــي ملرشوعنــا الوطنــي واملؤمتنــة 

عــى مســرة النضــال والتحــرر.
ــاء  ــارس االقص ــا مت ــح يوم ــن فت ــاين: مل تك ــاف الفتي وأض
ومل ترهــن نفســها ألحــد، ولــن تــكل وتلــني يف االســتمرار يف 
النضــال حتــى تبييــض الســجون ألرسنــا الذيــن ضحــوا مــن 
ــادة الحركــة  ــة واســتقال فلســطني، مســتذكرا ق أجــل حري

ــادة شــهداء فلســطني. ــة وق األســرة املناضل
مــن جهتــه، اســتذكر نــزال الشــهداء واألرسى والجرحــى، 
وأشــار اىل أن الجامعــة ســتبقى األحــرص عــى دميومــة 
ــامر وترســيخ  ــو ع ــق هــدف الراحــل أب ــتمرار يف تحقي االس

ــة. ــم واملعرف ــال العل ــن خ ــة م ــداف الوطني األه
ــرح  ــذا ال ــس له ــو املؤس ــات ه ــز عرف ــح أن الرم وأوض
ــره  ــتمرار لفك ــي اس ــة وه ــرة الجامع ــس لفك ــو املؤس وه
الوطنــي والثــوري، وقــال: هــذا املهرجــان مبثابــة رســالة بــأن 
الجامعــة وطلبتهــا متمســكون وســائرون عــى إرث الشــهيد 

ــه. ــه وأخاق الراحــل ومبادئ
ــوىل عرافتــه حيــدر عامرنــة  ــذي ت تخلــل االحتفــال، ال
والطالبــة بتــول أبــو عــرة، فقــرات غنائيــة وطنيــة مــن أغــاين 
الثــورة للفنــان أحمــد الكيــاين، وخطابــات تاريخيــة وثوريــة 

ســابقة للشــهيد الراحــل أبــو عــامر.55

الهدم قبل االعرتاض... سياسة جديدة ينتهجها االحتالل 
يف األغوار

اســتفاقت عائلــة املواطــن خالــد ناجــي بنــي عــودة، 
عــى أصــوات آليــات االحتــال العســكرية التــي قدمــت إىل 
منطقــة عاطــوف باألغــوار الشــاملية رشق مدينــة طوبــاس، 
لهــدم منــزل قيــد اإلنشــاء كانــت تســتعد العائلــة للســكن 

فيــه خــال األيــام املقبلــة.
مشــهد اآلليــات العســكرية والضجــة املصاحبــة لهــا اعتــاد 
عليهــا املواطنــون يف فلســطني، يبنــون بيوتهــم وتهــدم بقــرار 
عســكري وبطريقــة وحشــية، ومنهــم مــن يهــدم بيتــه 
بيديــه لتجنــب غرامــات ماليــة أو أجــرة باهظــة للجرافــات 

التــي تنفــذ الجرميــة كــام يحــدث يف القــدس.
وتســعى إرسائيــل مــن خــال مامرســاتها عــى األرض 
الســيادة  فــرض  إىل  اليــد  والهــدم ووضــع  االســتياء  يف 
اإلرسائيليــة عــى األغــوار الفلســطينية، حيــث أعلــن رئيــس 
الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو يف مؤمتــر صحفــي، 
قبــل أيــام مــن انتخــاب الكنيســت االرسائيليــة، نيتــه فــرض 
الســيادة اإلرسائيليــة عــى مناطــق االغــوار الفلســطينية 
وشــامل البحــر امليــت، والتــي تغطــي 22 باملئــة من مســاحة 

املنطقــة املصنفــة )ج(، فــور تشــكيل حكومتــه القادمــة يف 
حــال فــوزه يف االنتخابــات حينهــا، مؤكــدا انــه بــذل خــال 
األشــهر األخــرة جهــودا سياســية مــن أجــل تهيئــة الظــروف 
ــك هــي الخطــوة  ــون تل ــل هــذه الخطــوة، عــى أن تك ملث

ــة املســتوطنات. ــق ضــم كاف ــى طري األوىل ع
ناجــي عــودة نجــل صاحــب املنــزل قــال، إن قــوات 
االحتــال رشعــت يف ســاعات الصبــاح الباكــر بهــدم املنــزل 
ــام  الواقــع يف منطقــة »أم الكبيــش« التابعــة لعاطــوف، عل
أنهــا أخطرتنــا بالهــدم قبــل أســبوعني فقــط، وأن املــدة 

ــون. ــال القان ــن خ ــرتاض م ــة لاع ــر كافي ــة غ الزمني
ــة  ــا« إىل أن العائل ــه لـ»وف ــودة يف حديث ــي ع ــار بن وأش
متتلــك 200 دونــم يف املنطقــة ولديهــا أوراق »طابــو«، 

تثبــت ملكيتهــا لــأرض.
ــغ  ــة مبال ــف العائل ــزه كلّ ــزل وتجهي ــاء املن وأضــاف أن بن
ــة  ــال أي ــلطات االحت ــلمهم س ــث مل تس ــرة، حي ــة كب مالي
إخطــارات إال بعــد االنتهــاء مــن بنائــه، وكان مــن املفــرتض 

ــة. ــن العائل ــردا م ــأوي 12 ف أن ي
مــن جهتــه، أشــار رئيــس مجلــس قــروي عاطــوف والرأس 
األحمــر عبــد اللــه بشــارات، إىل أّن  قوات االحتــال صعدت 
مــن اســتهدافها للمنطقــة منــذ بدايــة العــام الجــاري، 
فطالــت األشــجار التــي اقتلعــت، واملســاكن واملنشــآت التــي 
هدمــت، علــام أن جميــع أرايض املنطقــة مملوكــة للســكان 

وبحوزتهــم أوراق ثبوتيــة.
ــني  ــليم املواطن ــد تس ــال تتعم ــوات االحت ــح أن ق وأوض
إخطــارات بالهــدم وتعجيــل تنفيــذه، وبالتــايل ال تتيــح 
لهــم املجــال لاعــرتاض، واتخــاذ إجــراءات لوقــف الهــدم أو 

ــه. تأجيل
ــذ  ــر من ــرأس األحم ــوف وال ــدم يف عاط ــال اله ــع: ط وتاب
ــة ميلكهــا  ــة العــام الجــاري 25 منشــأة ســكنية وزراعي بداي
ســكنية  منشــأة   19 إخطــار  إىل  باإلضافــة  مواطنــا،   13
أخــرى، وخمســة إخطــارات آلبــار تجميــع ميــاه، كــام اقتلــع 
ــا 500  ــجرة، منه ــو 1200 ش ــش« نح ــال يف »أم الكبي االحت

ــة. ــجار حرجي ــون، وأش ــجرة زيت ش
لــدى أهــايل »عاطــوف« تخوفــات مــن أن يتــم االســتياء 
ــا  ــتوطنات ومنه ــيع املس ــاء وتوس ــح بن ــم لصال ــى أرضه ع
ــن  ــرتات ع ــو م ــتة كيل ــافة س ــد مس ــي تبع ــوت« الت »بقع
املنطقــة، وهــذا مــا يفــرس حجــم الهــدم واإلخطــارات 
ــتوطنني  ــن أن املس ــك ع ــام، ناهي ــة الع ــذ بداي ــد من املتزاي

ــة. ــة إىل املنطق ــات دوري ــون رح ينظم
بــدوره، أوضــح مســؤول ملــف األغــوار يف طوبــاس معتــز 
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بشــارات، أن ســلطات االحتــال ســلمت قبــل يومــني عــددا 
كبــرا مــن اإلخطــارات يف ســهل البقيعــة التابــع لعاطــوف.

وأشــار إىل أنهــا توزعــت عــى النحــو اآليت: ســتة إخطارات 
وقــف عمــل وجهــت إىل 11 عائلــة، وعــدد هــذه املنشــآت 
املخطــرة بلــغ 34 منشــأة مــا بــني خيمــة ســكن، و»بركــس« 
ســكن، وحظائــر مــوايش، باإلضافــة إىل إخطــار ســت وحدات 
صحيــة، و18 خــزان ميــاه كل منهــا بســعة 1.5 مــرت مكعــب، 
باإلضافــة إىل خــزان ميــاه زراعــي بســعة 500 مــرت مكعــب 

يعــود للمزارعــني يف خربــة الــرأس األحمــر.
وكان مركــز أبحــاث األرايض قــد أشــار خــال تقريــره 
الســنوي )االنتهــاكات اإلرسائيليــة للحقــوق الفلســطينية 
عمليــات  تصاعــد  إىل   2018 للعــام  والســكن(  األرض  يف 
اســتهداف االحتــال للمســاكن واملنشــآت الفلســطينية مــن 

ــار. ــدم أو اإلخط ــال اله خ
وذكــر التقريــر أن االحتــال هــدم وفــكك واســتوىل عــى 
520 مســكنا ومنشــأة يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة 
والقــدس، منهــا 187 مســكنا ينتفــع منــه 776 مواطنــا، 
و333 منشــأة ينتفــع منهــا 2028 مواطنــا وهــي عبــارة عــن 

حظائــر وغــرف زراعيــة.
ــتيطان يف  ــز االس ــى تعزي ــال ع ــلطات االحت ــل س وتعم
األغــوار مــن خــال تهيئــة الظــروف املعيشــية املامئــة 
ــاب األرض  ــطينيني أصح ــاب الفلس ــى حس ــتوطنني ع للمس
ــم،  ــن أراضيه ــل ع ــى الرحي ــون إلجبارهــم ع ــن يحارب الذي
ــر صــادر عــن مركــز املعلومــات اإلرسائيــي  وبحســب تقري
 37 األغــوار  يف  يوجــد  »بتســيلم«،  اإلنســان  لحقــوق 
مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانية، يســتوطن فيهــا حــوايل 9500 
مســتوطن إرسائيــي، وتســيطر املســتوطنات عــى ما نســبته 

ــوار. ــة األغ ــن أرايض منطق 12% م
وعــن محافظــة طوبــاس، أشــار تقرير مركــز أبحــاث 
ــام  ــكنية يف الع ــآت س ــدم 10 منش ــم ه ــه ت األرايض إىل أن
املنــرم، إىل جانــب منشــآت غــر ســكنية تنوعــت مــا بــني 
19 بــرا وبركــة مــاء، و12 حظــرة للمــوايش، وثــاث غــرف 
ــق  ــدم مراف ــة له ــني، باإلضاف ــتني تعليميت ــة، ومؤسس زراعي

ــرة. ــاه وماحــق ســكن ومق ــا شــبكات مي أخــرى منه
املمتلــكات  هــدم  أن  تقريــره  يف  املركــز  وأوضــح 
واملعاهــدات  القوانــني  لكافــة  مخالــف  الفلســطينية 
واملواثيــق الدوليــة أبرزهــا: املــادة 17 مــن اإلعــان العاملــي 
لحقــوق اإلنســان عــام 1948، والتــي تنــص عــى أنــه لــكل 
شــخص الحــق يف التملــك مبفــرده أو باالشــرتاك مــع غــره، 
ــادة 23  ــفا، وامل ــه تعس ــن ملك ــد م ــد أح ــوز تجري وال يج

ــه  ــى أن ــص ع ــي تن ــام 1907 والت ــة الهــاي للع ــن اتفاقي م
ال يجــوز تدمــر ممتلــكات العــدو أو حجزهــا إال إذا كانــت 
ــز  ــر او الحج ــذا التدم ــام ه ــي حت ــرب تقت رضورات الح

ــون. ــة القان ــب صياغ حس
ــن  ــادة 53 م ــع امل ــارض م ــات تتع ــذه املامرس ــام أن ه ك
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــام 1949، والتــي تنــص عــى أنــه 
ــكات خاصــة  ــر أي ممتل ــال تدم ــة االحت يحظــر عــى دول
ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد او جامعــات أو بالدولــة أو 
الســلطات العامــة أو املنظــامت االجتامعيــة أو التعاونيــة إال 
إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتــي حتــام هــذا التدمر.56
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16 شهيداً وعرشات الجرحى يف اليوم الثاين للعدوان 
اإلرسائييل عىل القطاع

ــن،  ــن 40 آخري ــر م ــب أك ــاً، وأصي ــهد 16 مواطن استش
بعدمــا واصلــت قــوات االحتــال غاراتهــا الجويــة وقصفهــا 
ــار  ــوايل، خــال ســاعات نه ــاين عــى الت ــوم الث املدفعــي للي
وليلــة أمــس، مســتهدفة مناطــق واســعة مــن قطــاع غــزة، 
لرتفــع عــدد شــهداء العــدوان اإلرسائيــي منــذ اندالعــه إىل 

ــاً. ــن 85 جريح ــر م 26 شــهيداً، وأك
صعــدت  أمــس،  فجــر  مــن  األوىل  الســاعات  فمنــذ 
ــة، وعمــدت إىل اســتهداف  ــا الجوي ــال غاراته ــوات االحت ق
املواطنــني واملقاومــني، خــال ركوبهــم عــى مــن دراجــات 
ناريــة، أو ســراً عــى األقــدام، أو تواجدهــم يف منازلهــم، إذ 
ــني رشق  ــن املواطن ــة م ــرة مجموع ــرة مس ــتهدفت طائ اس
مدينــة ديــر البلــح، وســط القطــاع، مــا أســفر عــن استشــهاد 
ــدس«  ــا الق ــت »رساي ــث نع ــر، حي ــة آخ ــم، وإصاب أحده
الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي، الشــهيد خالــد 
ــرات،  ــم النص ــكان مخي ــن س ــاً« م ــراج »38 عام ــوض ف ع

ــور. ــذي استشــهد جــراء القصــف املذك ال
ــاً«  كــام استشــهد املواطــن عــاء جــر اشــتيوي »32 عام
بعدمــا قصفــت طائــرات االحتــال مجموعــة مــن املواطنــني 

بحــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة صبــاح أمــس57.

االحتالل يهدم منازل ويجرف ويخطر باالستيالء عىل 
أراٍض إصابات بالرصاص وباالختناق خالل مواجهات يف 

عدة مناطق
هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، صبــاح أمــس، منــزال 
ــي  ــوب رشق ــوف جن ــة عاط ــلح، يف قري ــون املس ــن الباط م

طوبــاس.
وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس 
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معتــز بشــارات: »إن جرافــات االحتــال هدمــت منــزال مــن 
ــد اإلنشــاء، مســاحته 70 مــرتا مربعــا  الباطــون املســلح، قي
تقريبــا، تعــود ملكيتــه للمواطــن خالــد ناجــي بنــي عــودة؛ 

ــص. بحجــة عــدم الرتخي
وأشــار بشــارات إىل أن االحتــال أخطــر بوقــف العمــل يف 

املنــزل قبــل أقــل مــن شــهر.
ويف شــامل أريحــا، هدمــت قــوات االحتــال أمــس، منــزال 
ــا،  ــوك التحت ــا ســكنيا، يف منطقــة الدي ــد اإلنشــاء، وكرفان قي

بحجــة البنــاء دون ترخيــص.
وأفــاد شــهود عيــان، بــأن ملكيــة املنــزل تعــود للمواطــن 
رجــا محاليــس، بينــام تعــود ملكيــة الكرفــان الســكني 

ــلوادي. ــد الس ــن حام للمواط
ــل  ــو العس ــاد أب ــوار جه ــا واألغ ــظ أريح ــتنكر محاف واس
عمليــات الهــدم التــي ينفذهــا االحتــال يف املحافظة، مشــرا 
إىل أن هــذه اإلجــراءات تهــدف إىل النيــل مــن صمــود أبنــاء 

شــعبنا، وكــرس إرادتــه.
ــراءات  ــف اإلج ــل لوق ــدويل بالتدخ ــع ال ــب املجتم وطال
ــر  ــعبنا، وتوف ــق ش ــال بح ــها االحت ــي ميارس ــة الت العقابي

ــه. ــة ل ــة الدولي الحامي
ــس،  ــال أم ــلطات االحت ــت س ــل، رشع ــامل الخلي ويف ش
بتجريــف أرايض املواطنــني يف بلــدة بيــت أمــر، التــي كانــت 
ــح شــق  ــع الشــهر الجــاري، لصال ــا مطل ــد اســتولت عليه ق

ــق اســتيطاين.58 طري

يف خطوة استفزازية: مستوطنون يتجمهرون أمام 
مدرسة التحدي يف أم الريحان قرب يعبد

 تجمهــر عــرشات املســتوطنني مــن املســتوطنات الجامثــة 
عــى أرايض منطقــة يعبــد، يرافقهــم وزيــر املواصــات 
ــدي  ــة التح ــام مدرس ــموتريتش، أم ــلئيل س ــي بتس اإلرسائي
املقامــة يف قريــة أم الريحــان الواقعــة خلــف جــدار الضــم 

ــني. ــرب جن ــد غ ــة يعب ــري يف منطق والتوســع العن
وذكــر مديــر مدرســة التحــدي عائــد زيــد لـ»وفــا«، 
أن عــرشات املســتوطنني وأكــر مــن 15 مركبــة وحافلــة 
يســتقلها مســتوطنون يرافقهــم وزيــر املواصــات اإلرسائيــي 
ورئيــس تجمــع 6 مســتوطنات مقامــات عنــوة عــى أرايض 
منطقــة يعبــد، تجمعــوا أمــام مدخــل املدرســة بصــورة 
اســتفزازية ومنعــوا املديــر ورئيــس املجلــس يف القريــة مــن 
الخــروج مــن املدرســة، مشــرا اىل أن املدرســة املحاطــة 
ــة  ــايل القري ــام أه ــا ك ــاين طلبته ــت يع ــتوطنات الس باملس
مــن أعــامل االحتــال ومســتوطنيه االســتفزازية منــذ فــرتة 

ــة59. طويل

طالب حقوق يف جامعة هارفارد يقاطعون كلمة للقنصل 
اإلرسائييل

هارفــارد  جامعــة  يف  الحقــوق  كليــة  طــاب  غــادر 
االمركيــة، قاعــة املحــارضات لحظــة بــدء القنصــل اإلرسائيي 
ــة حــول االســرتاتيجية  ــاء كلم ــان، بإلق ــورك داين داي يف نيوي

القانونيــة للمســتوطنات اإلرسائيليــة.
صحيفــة  ونقلتــه  نشــطاء  نــرشه  فيديــو  وبحســب 
»القــدس العــريب«، يظهــر الطــاب أثنــاء مغادرتهــم القاعــة 
عندمــا بــدأ القنصــل اإلرسائيــي كلمتــه، مــا اضطــره إللقائهــا 
ــة  ــاب وقف ــم الط ــام نظ ــة، في ــبه فارغ ــات ش ــام مدرج أم

ــة. ــارج القاع ــة خ احتجاجي
ــوة  ــى دع ــارد ع ــة هارف ــدام جامع ــطون إق ــد ناش وانتق
مجــرم حــرب، يف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه غــزة للقصــف 

ــة.60 ــرات اإلرسائيلي بالطائ

مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات 
عنرصية غرب سلفيت

أعطــب مســتوطنون، اليــوم الخميــس، إطــارات مركبــات 
ــان  ــي حس ــراوة بن ــة ق ــة يف قري ــعارات عنري ــوا ش وخط

غــرب ســلفيت.
ــان  ــر ري ــان تام ــي حس ــراوة بن ــة ق ــال رئيــس بلدي وق
لـ«وفــا«، إن مســتوطنني تســللوا إىل البلــدة فجــرا، وأعطبــوا 
اطــارات 20 مركبــة وخطــوا شــعارات عنريــة عــى جــدران 

ــة الشــاملية.61 ــازل يف املنطق املن

الصحة: 34 شهيدا و113 مصابا حصيلة العدوان 
اإلرسائييل عىل غزة

قالــت وزارة الصحــة، إن 34 شــهيدا بينهــم 8 أطفــال و3 
ســيدات ارتقــوا، وأصيــب أكــر مــن 113 بينهــم 46 طفــاً 
ــعبنا يف  ــاء ش ــى أبن ــي ع ــدوان اإلرسائي ــيدة، يف الع و20 س

قطــاع غــزة.
وأوضحــت الصحــة أن 8 شــهداء ارتفــوا، فجــر اليــوم، 
بينهــم طفــان، وأصيــب 13 آخــرون، بعــد أن اســتهدفت  
طائــرة حربيــة إرسائيليــة منــزال لعائلــة أبــو ملحــوس غــرب 

ــح وســط القطــاع. ــر البل دي
ــامء  ــم: أس ــاء، وه ــس األربع ــوا أم ــهيدا ارتق وكان 16 ش
محمــد حســن ابــو العطــا )39 عامــا(، وجبهــاء ســليم حســن 
ــوده  ــح حم ــه مصل ــد عطي ــا(، ومحم ــا )42 عام ــو العط اب
)20 عامــا(، وإبراهيــم أحمــد عبــد اللطيــف الضابــوس )26 
ــه  ــا(، وعبدالل ــه )25 عام ــان محمــد غنام ــا(، وزيك عدن عام
عــوض ســاكب البلبيــي )26 عامــا(، وعبــد الســام رمضــان 
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أحمــد احمــد )28 عامــا(، وراين فايــز رجــب ابــو نــر 
ــا(،  ــر )22 عام ــو خاط ــد اب ــن أحم ــاد أمي ــا(، وجه )35 عام
ووائــل عبــد العزيــز عبداللــه عبــد  النبــي )43 عامــا(، 
ــن  ــم أمي ــا(، وإبراهي ــراج )38 عام ــامل ف ــوض س ــد مع وخال
ــي  ــن فتح ــامعيل أمي ــا(، وإس ــال )17 عام ــد الع ــي عب فتح
عبــد العــال )16 عامــا(، ورأفــت محمــد ســلامن عيــاد )54 
ــاء  ــا(، وع ــه )23 عام ــل قنيط ــر خلي ــهيل خ ــا(، وس عام
ــود  ــام محم ــود ده ــا(، ومحم ــتيوي )30 عام ــد ش ــر عب ج
حتحــت )19 عامــا(، واســام رأفــت محمــد عيــاد )24 
عامــا(، وأحمــد أميــن فتحــي عبــد العــال )23 عامــا(، وأمــر 
ــلامن  ــد س ــن محم ــوام(، ومؤم ــاد )7 اع ــد عي ــت محم رأف
ــه ســليامن رشاب )28  قــدوم )26 عامــا(، ومحمــد عبــد الل
عامــا(، وهيثــم حافــظ محمــد البكــري )22 عامــا(، ويوســف 
رزق خليــل ابــو كميــل )35 عامــا(، ومحمــد حســن محمــد 
الكــردي  يوســف  حســن  وأحمــد  عامــا(،   25( معمــر  

)28 عاما(.
فيــام استشــهد يف اليــوم االول للعــدوان عــرشة مواطنــني، 
وهــم: أســامء محمــد حســن أبــو العطا، وبهاء ســليم حســن 
ــم  ــودة، وإبراهي ــح حم ــة مصل ــد عطي ــا، ومحم ــو العط أب
أحمــد عبــد اللطيــف الضابــوس، وزيك عدنــان محمــد 
غنامــة، وعبــد اللــه عــوض ســاكب البلبيــي، وعبــد الســام 
رمضــان أحمــد أحمــد، وراين فايــز رجــب أبــو نــر، وجهــاد 
أميــن أحمــد أبــو خاطــر، ووائــل عبــد العزيــز عبداللــه عبــد  

النبــي.
ــة، إن ثلــث الشــهداء،  وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيل
الذيــن ارتقــوا يف العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة 

ــاء. ــال والنس ــن األطف ــني م ــة املصاب وغالبي
وأضافــت أن نســبة األطفــال والســيدات الشــهداء بلغــت 
نســبة  بلغــت  فيــام  الشــهداء،  مــن مجمــوع   %32.35
ــدد  ــل ع ــن مجم ــني  59.4% م ــيدات املصاب ــال والس األطف

ــات. اإلصاب
وأشــارت إىل أن هــذه الحصيلــة املُفزعــة تشــر إىل أن 
ــل  ــو بفع ــا ه ــأ وإمن ــن خط ــهداء مل يك ــؤالء الش ــاء ه ارتق
إرصار وتعمــد مســبقني لــدى جيــش االحتــال، ودعــت 
املجتمــع الــدويل إىل تحمــل مســؤولياته كاملــة لحاميــة 

ــائنا. ــا ونس ــعبنا وأطفالن ــاء ش أبن
يف  وفُجعــت  تشــتت  عديــدة  عوائــل  أن  وأوضحــت 
العــدوان األخــر، فيــام أبيــدت عائــات كاملــة، كــام حــدث 
ــا يف  ــن أفراده ــى 8 م ــي ق ــوس، الت ــو ملح ــة أب ــع عائل م

ــوم.62 ــر الي ــي فج ــف إرسائي قص

الجمعة 2019/11/15

»األونروا«: من غري املقبول بتاتاً أن يفقد املدنيون 
حياتهم بهذه الطريقة املروعة

 نعــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني »األونــروا«، 
ــة  ــد طلب ــاد، أح ــت عي ــر رأف ــب أم ــة، الطال ــوم الجمع الي
لأونــروا،  التابعــة  الزيتــون  مدرســة  يف  الثــاين  الصــف 
ــاع  ــى قط ــي ع ــدوان اإلرسائي ــال الع ــهد خ ــذي استش وال

غزة.
ــاس شــاميل  ــزة ماتي ــروا يف غ ــات األون ــر عملي ــال مدي وق

ــا«. ــن طلبتن ــل واحــد م ــون بالفعــل ملقت »نحــن حزين
ــر  ــن غ ــه م ــروا »إن ــن األون ــدر ع ــان ص ــاف يف بي وأض
املقبــول بتاتــا أن يفقــد املدنيــون، وخصوصــا األطفــال، 
حياتهــم بهــذه الطريقــة املروعــة، هــؤالء أطفــال يجــب أن 
يكونــوا يدرســون ويســتمتعون بطفولتهــم ويعــدون العــدة 

ــتقبل«. للمس
وتابــع شــاميل: »مــا يســبب املعانــاة ليــس فقــط تعــرض 
ــل  ــرة؛ ب ــراح خط ــة بج ــل أو لإلصاب ــاء للقت ــني األبري املدني
ــاوف  ــة واملخ ــية االجتامعي ــار النفس ــج اآلث ــب أن نعال يج
ــدات  ــل هــذه التصعي ــا مث ــي ترتكه والصدمــات الدامئــة الت

عــى الســكان«.
ــة  ــا الصحي ــة مراكزه ــروا إىل أن »كاف ــان األون ــار بي وأش
البالــغ عددهــا 22 مركــزا واصلــت العمــل طــوال فــرتة 
ــها  ــة مدارس ــة كاف ــت الوكال ــام أغلق ــة، في ــامل العدائي األع
ــام يف  ــة أي ــدة ثاث ــزة مل ــة يف غ ــا 276 مدرس ــغ عدده البال
ــا.  ــى موظفيه ــا وع ــى طلبته ــر ع ــل املخاط ــة لتقلي محاول
وتعرضــت مدرســة الشــجاعية املختلطــة األوىل والثانيــة 
التابعــة لأونــروا ألرضار طفيفــة يــوم الثــاين عــرش مــن 
ــم  ــزل ت ــن من ــب م ــا القري ــبب موقعه ــاين بس ــن الث ترشي

ــل«. ــل إرسائي ــن قب ــوم م ــتهدافه بالهج اس
وقــال شــاميل: »إننــا ال نــزال يف حالــة تأهــب عاليــة 
ونأمــل بــأن يــدوم وقــف إطــاق النــار. كــام أننــا نأمــل أيضا 
بعــودة كافــة خدماتنــا للعمــل بشــكل كامــل«، موضحــاً أن 
غالبيــة الســكان يف قطــاع غــزة، حــوايل 1,4 مليــون شــخص 
ــكل  ــدون بش ــون ويعتم ــم الجئ ــون، ه ــل 1,9 ملي ــن أص م
كبــر عــى األونــروا للحصــول عــى الخدمــات الصحيــة 

ــة«. ــات الحامي ــة وخدم ــة واإلغاثي والتعليمي
ــي عــى قطــاع غــزة أدى إىل  ــر أن العــدوان اإلرسائي يذك
ــة  ــال، وإصاب ــة أطف ــم مثاني ــطينياً، بينه ــهاد 34 فلس استش

ــرشات.63 الع
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منظمة ارسائيلية: ارتفاع حاد يف هدم املنازل بالقدس 
املحتلة خالل 2019 أكرث من اي عام مقارنة بـ15 سنة 

االخرية
ــان يف  ــوق االنس ــي لحق ــات االرسائي ــز املعلوم ــد مرك اك
االرايض املحتلــة )بتســيلم(، ان ارتفــاع حــاد يف هــدم املنــازل 
ــام )2019(،  ــة ســجل يف هــذا الع ــدس املحتل ــي الق يف رشق
وان عــدد املنــازل التــي هدمتهــا ســلطات االحتــال خــال 
عــام 2019 اكــر مــام هدمتــه يف أي ســنة خــال الســنوات 

االخرة. الـــ15 
ــآت  ــازل ومنش ــدم من ــره إىل أن ه ــز يف تقري ــار املرك وأش
ــام 2004  ــذ ع ــدس من ــي الق ــكنيّة يف رشق ــر س ــاٍن غ ومب

ــة: ــز التالي ــات املرك ــق معطي ــاء وف ــة 19.10.31 ج ولغاي

من 

ضمنها: 

هدم 

منشآت 

ومباٍن 

بأيدي 

مالكيها

منشآت 

ومباٍن 

غر 

سكنيّة

عدد 

القارصين 

الذين 

فقدوا 

منازلهم

عدد 

االشخاص 

الذين 

فقدوا 

منازلهم

من 

ضمنها: 

هدم 

وحدات 

سكنية 

بأيدي 
مالكيها1

عدد 

املنازل

عام

ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

110 194 ال توجد 

معطيات

53 2004

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات

78 140 ال توجد 

معطيات 

70 2005

ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

18 98

 

ال توجد 

معطيات 

 44

 

2006

 
ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

 149 219 ال توجد 

معطيات

 62  2007

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات 

 188 340 5 79 2008

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات 

 145

 

256  2 46

 

 2009

ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

 91 181 10 23  2010

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات

56 114  15  23  2011

2 27 52  107  8  28 2012
 0 28 176  301  12 72   2013
3 54   75 163 215  52 2014
0 38 65  104  32  45 2015
2 51 171  322  418 92 2016

 5 49 85  155   9 61  2017

6 70  63 155   12  59   2018
10  84  149  269  537  155   2019
28 401  1,671   3,118  139  964 املجموع 

1. وحــدات ســكنية تــم هدمهــا بأيــدي مالكيهــا بعدمــا 

تلقــوا أوامــر هــدم مــن البلديــة بهــدف تجنــب دفــع 

ــة. ــن البلدي ــة م ــات املفروض ــدم والغرام ــف اله تكالي

ــرار  ــاء عــى ق ــزالن آخــران أغلقهــام أصحابهــام بن  2. من

ــن عــى  ــم قارصيْ ــن بينه ــرك 4 أشــخاص م ــام ت ــة م البلدي

ــم هــدم أجــزاء  ــك ت ــة إىل ذل ــأوى، باإلضاف ــدون م ــل ب األق

ــد أصحابهــا بعــد حصولهــم عــى أمــر  ــني عــى ي مــن منزل

ــة. مــن البلدي

ــة  ــاء عــى قــرار البلدي ــه بن 3. منــزل آخــر أغلقــه أصحاب

ــل  ــن عــى األق ــم 3 قارصي ــن بينه ــرك 6 أشــخاص م مــام ت

ــن  ــزاء م ــدم أج ــم ه ــك ت ــة إىل ذل ــأوى، باإلضاف ــدون م ب

ــه بعــد حصولهــم عــى أمــر  ــد أصحاب منــزل واحــد عــى ي

ــم هــدم أجــزاء مــن  ــك ت ــة. 4، باإلضافــة إىل ذل مــن البلدي

أربعــة منــازل عــى يــد أصحابهــا بعــد حصولهــم عــى أمــر 

ــة. مــن البلدي

5.باإلضافــة إىل ذلــك تــم هــدم أجــزاء مــن ثاثــة منــازل 

عــى يــد أصحابهــام بعــد حصولهــم عــى أمــر مــن البلديــة.

ــرى  ــاين اخ ــكنية ومب ــاين س ــدم مب ــز اىل ه ــرق املرك وتط

يف رشقــي القــدس 1999 - 2013، )بشــكل جــزيئ وشــامل( 

ــايل: ــات رســمية جــاء كالت ــق معطي وف

القدس املجموع

الرشقية 

- وزارة 

الداخلية  

القدس 

الرشقية 

- بلدية 

القدس 

عام

 31  14 17 1999
 16 7 9 2000
 41 9 32 2001
 45 9 36 2002
 99 33 66 2003
 133 18 115 2004
 90 14 76 2005
 81 10 71 2006
 75 6 69 2007
 78 7 *71 2008
 68 3 65 2009
 56 3 53 2010
 64 4 60 2011
 51 2 49 2012
 60 35 25 2013
املجموع 814 174 988 
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ونــوه املركــز اىل ان املعطيــات حــول هــدم املبــاين التــي 

بنيــت بــدون ترخيــص يف القــدس الرشقية - حســب االحياء، 

خــال الســنوات 2003-1992 )يشــمل( هدمــت بلديــة 

ــات  ــذه معطي ــطينيني، ه ــع لفلس ــى تاب ــدس 240 مبن الق

مفصلــة عــن هــدم املبــاين خــال الســنوات 1999 - 2003، 

جــاءت كالتــايل:

املجموع 2003 2002 2001 2000 1999 الحي
18 0 11 0 1 6 العيسوية
7 4 2 0 0 1 البلدة القدمية
39 19 8 9 1 2 بيت حنينا
4 4 0 0 0 0 ابو ثور
13 9 1 1 0 2 جبل املكر
13 3 1 4 3 2 راس العامود
5 3 0 1 0 1 الطور
32 6 3 17 3 3 شعفاط
3 1 1 0 1 0 الشيخ جراح
12 10 2 0 0 0 سلوان
11 4 7 0 0 0 سورباهر
157 63 36 32 9 17 مجموع املباين 

التابعة لفلسطينيني 

وتم هدمها

ــام  ــى ع ــام 1987 وحت ــن الع ــازل م ــدم املن ــن ه ــا ع ام
1998 فقــد جــاءت املعطيــات كالتــايل: 64

القدس الرشقية سنة

املعطيات غر موجودة 1987

30 1988

املعطيات غر موجودة 1989

املعطيات غر موجودة 1990

املعطيات غر موجودة 1991

12 1992

48 1993

29 1994

25 1995

17 1996

16 1997

30 1998

السبت 2019/11/16

أقدمهم مرضب منذ 56 يوما: ثالثة أرسى يواصلون 
إرضابهم عن الطعام

إرضابهــم  االحتــال  ســجون  يف  أرسى  ثاثــة   يواصــل 

املفتــوح عــن الطعــام، أقدمهــم األســر أحمــد زهــران 

املــرب منــذ 56 يومــا، واألســر مصعــب الهنــدي املــرب 

منــذ 54 يومــاً، واألســر عبــد اللــه ســمحان منــذ 12 يومــا.

وقــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 

ــدي  ــا«، إن األســرين زهــران والهن ــه لـ«وف ــد رب حســن عب

وهــام  االداري،  العتقالهــام  رفضــا  إرضابهــام  يواصــان 

يقبعــان يف عــزل »نتيســان« الرملــة، وســط تدهــور حالتهــام 

الصحيــة بشــكل يومــي، حيــث يعانيــان مــن ضعــف يف بنية 

الجســم وتعــب شــديد، ويرفضــان الحصــول عــى مدعــامت 

أو إجــراء أيــه فحوصــات طبيــة.

ولفــت عبــد ربــه اىل أن األســر ســمحان، والقابــع يف 

معتقــل »نفحــة« الصحــراوي يواصــل إرضابــه احتجاجــا 

ــقيقته روان  ــال ش ــال اعتق ــلطات االحت ــتمرار س ــى اس ع

ســمحان املحكومــة بالّســجن ملــدة )18( شــهراً والقابعــة يف 

معتقــل »الدامــون«، علــامً أن األســر ســمحان معتقــل منــذ 
عــام 2012 ومحكــوم بالســجن لـــ19 عامــا.65

األحد 2019/11/17

إصابات ومواجهات عقب وقفات تضامنية مع غزة 

وغارات إرسائيلية تستهدف مواقع للمقاومة يف القطاع

اندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتال أمــس، يف مناطق 

مختلفــة بالضفــة الغربيــة، عقــب الوقفــات التضامنيــة مــع 

قطــاع غــزة والرافضــة للعــدوان العســكري اإلرسائيي.

فقــد أصيــب شــابان برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي، 

ــس، يف  ــاء أم ــاق، مس ــاالت اختن ــرشات بح ــب الع إىل جان

ــة البــرة الشــاميل. مواجهــات اندلعــت عــى مدخــل مدين

ــة  ــن جامع ــة م ــأن عــرشات الطلب ــان ب ــاد شــهود عي وأف

ــد  ــرة الشــاميل، بع ــة الب ــوا إىل مدخــل مدين ــت وصل برزي

ــال يف  ــم االحت ــى جرائ ــة ع ــة احتجاجي ــاركتهم بوقف مش

ــت. ــة برزي ــة يف جامع ــل الطابي ــا الكت ــزة، نظمته غ

ــا  ــق خاله ــكان أطل ــات اندلعــت بامل وأضــاف إن مواجه

ــاز  ــوت والغ ــل الص ــة وقناب ــرة الناري ــال األع ــود االحت جن

املســيل للدمــوع تجــاه الطلبــة، مــا أدى إىل إصابــة أحدهــم 

بالرصــاص الحــي يف قدمــه، وآخــر برصاصــة معدنيــة مغلفــة 

باملطــاط يف رأســه، إىل جانــب العــرشات بحــاالت اختنــاق.

وأشــار إىل أن جنــود االحتــال أغلقــوا حاجــز بيــت إيــل 

العســكري، أمــام املركبــات املــارة.

مــن جهــة ثانيــة، شــارك عــرشات الطلبــة وأســتاذة اإلعام، 
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الجامعــة  الطابيــة يف  الكتــل  وممثلــون عــن مختلــف 

ــددة  ــني، أمــس، يف وقفــة من ــة جن ــة مبدين ــة األمركي العربي

بجرائــم االحتــال بحــق الصحافيــني والعــدوان عــى غــزة.

وأدان املشــاركون يف الوقفــة التضامنيــة، جرمية اســتهداف 

جيــش االحتــال، الزميــل الصحــايف معــاذ عامرنــة، وإصابتــه 

ــى  ــتياء ع ــددة باالس ــة من ــه لوقف ــال تغطيت ــه، خ يف عين

أرايض املواطنــني يف بلــدة صوريــف بالخليــل.

إىل ذلــك، اندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتــال عقــب 

اقتحامهــا بلــدة باقــة الرشقيــة شــامل مدينــة طولكــرم 

ــازل. ــش من وتفتي

ــت  ــدة واقتحم ــكرية البل ــات عس ــدة دوري ــت ع وداهم

منــزالً وفتشــته وســط البلــدة، مــا أدى النــدالع مواجهــات 
واســعة.66

سلسلة غارات عىل مواقع للمقاومة يف القطاع

ــى  ــا ع ــة غاراته ــة اإلرسائيلي ــرات الحربي ــت الطائ واصل

قطــاع غــزة منــذ فجــر أمــس مســتهدفة مواقــع للمقاومــة 

واملزارعــني، بينــام جــرت مواجهــات يف الضفــة الغربيــة 

عــى املدخــل الشــاميل ملدينــة البــرة واملوقــع األثــري 

يف سبســطية أصيــب فيهــا شــابان بالرصــاص والعــرشات 

باالختنــاق بالغــاز. فقــد شــنت طائــرات حربيــة إرسائيليــة، 

فجــر أمــس، سلســلة غــارات جويــة اســتهدفت مواقــع 

ــزة. ــاع غ ــامل قط ــة ش للمقاوم

ــوع  ــن ن ــة م ــرى حربي ــة وأخ ــرات مروحي ــت طائ وتناوب

»f-16« عــى قصــف موقــع حطني التابــع للمقاومــة يف بلدة 

ــارة. واشــتعلت  ــر مــن غ ــا شــاميل القطــاع، بأك ــت الهي بي

النــرات يف املوقــع املســتهدف فيــام تحطمــت نوافــذ املنازل 

املحيطــة بــه مــن شــدة االنفجــارات، واســتهدفت الطائــرات 

الحربيــة موقــع عســقان التابــع للمقاومــة وموقــع البحريــة 

يف بلــدة بيــت الهيــا شــاميل قطــاع غــزة، ونقطــة رصــد يف 

محيــط منطقــة الواحــة شــامل غــريب القطــاع. ومل يبلــغ عــن 

وقــوع إصابــات يف األرواح جــراء القصــف اإلرسائيــي، إال أن 
أرضاراً كبــرة لحقــت يف املواقــع املســتهدفة.67

وقفة تضامنية مع األسري نائل الربغويث يف رام الله

 شــاركت فعاليــات ومؤسســات تعنــى بــاألرسى، وذوو 

االرسى، اليــوم األحــد، يف وقفــة تضامنيــة مبدينــة رام اللــه، 

ــذي دخــل عامــه  ــل الرغــويث، ال للمشــاركة مــع األســر نائ

الـــ40 يف ســجون االحتــال االرسائيــي.

وقــال رئيــس نادي األســر قــدورة فــارس، إن هــذه الوقفة 

تــأيت للتعبــر عــن الدعــم واملســاندة لأســر الرغــويث، الــذي 

يعتــر رمــزاً مــن رمــوز النضــال للحركــة الوطنية.

وأشــار إىل أن هنــاك 750 أســرا مريضــا يقبعــون يف 

ســجون االحتــال، منهــم 35 أســرا مصابــا بالرسطــان، و20 

ــي. ــلل النصف ــون بالش ــرون مصاب آخ

ملتابعــة شــؤون  العليــا  الهيئــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 

األرسى واملحرريــن أمــني شــومان، إن الشــعب الفلســطيني 

ــرات يف  ــا األرسى واألس ــي قدمه ــات الت ــى التضحي ــن ين ل

ــال. ــجون االحت س

مــن جانبهــا، قالــت إميــان نافــع زوجــة األســر الرغــويث، 

ــجون  ــل س ــام داخ ــل أي ــه الـــ40 قب ــل عام ــا دخ إن زوجه

االحتــال، وعمــره اليــوم يناهــز الـــ63 عامــا، ودخل الســجن 

وهــو يف ســن الـــ19 عامــا.

ــراء  ــة يف الســجن، ج ــا صعب ــاين ظروف ــه يع ــت: ان وأضاف

املعتقــات،  بــني  التعســفي  والنقــل  االنفــرادي،  العــزل 

مشــرة إىل انــه تــم نقلــه مــن معتقــل »بــر الســبع ايشــل«، 

ــه. ــارات عن ــع الزي ــة ملن ــم«، إضاف ــل »هداري إىل معتق

يُشــار إىل أن األســر الرغــويث يقــي أطــول مــدة اعتقــال 

يف معتقــات االحتــال، فقــد وصلــت مجمــوع ســنوات 

اعتقالــه إىل )39 عامــا(، منهــا )34 عامــاً( بشــكل متواصــل، 

حيــث أُفــرج عنــه عــام 2011 ضمــن صفقــة »شــاليط« التي 

متــت برعايــة مريــة، ثــم أعيــد اعتقالــه مجــدداً إىل جانــب 

العــرشات مــن رفاقــه املحرريــن، يف الثامــن عــرش مــن 

ــال  ــادت ســلطات االحت ــث أع ــو 2014، حي ــران/ يوني حزي

إىل غالبيتهــم األحــكام الســابقة بحقهــم، أي قبــل تحررهــم 

ــد. عــام 2011 وجلهــا أحــكام بالّســجن املؤب

ــه عــام 2014 ُحكــامً  ــد اعتقال وصــدر بحــق الرغــويث عن

أنهاهــا  الفعــي ملــدة )30 شــهراً(، وبعــد أن  بالّســجن 

أعــادت ســلطات االحتــال الحكــم املؤبــد بحقــه باإلضافــة 

ــام  ــه حين ــدر بحق ــذي ص ــم ال ــو الحك ــاً(، وه إىل )18 عام
ــبعينيات.68 ــر الس ــل يف أواخ اعتق

طولكرم: االحتالل يصيب طالبة جامعية بقنبلة غاز يف 
الوجه وآخرين بالرصاص خالل مواجهات

 أصيبــت، ظهــر اليــوم األحــد، طالبــة جامعيــة بقنبلــة غاز 

يف الوجــه وآخريــن بالرصــاص الحــي يف القــدم، خــال قمــع 

قــوات االحتــال اإلرسائيــي للوقفــة التضامنيــة التــي نظمهــا 

طلبــة جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري يف طولكــرم، 
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تضامنــا مــع الزميــل الصحفــي معــاذ عامرنــة.

وذكــرت مصــادر طبيــة يف مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابت 

الحكومــي يف طولكــرم لـ»وفــا«، إن الطواقــم الطبية تعاملت 

مــع إصابــة خطــرة للطالبــة نِعــم صوصــة، عقــب تعرضهــا 

لقنبلــة غــاز يف الوجــه، أحدثــت حروقــا خطــرة، مــع كــرس 

يف الفــك واألســنان، وجــرى نقلهــا إىل مستشــفى رفيديــا يف 

نابلــس لتلقــي العــاج، وإصابتــني أخريــني بالقــدم، وصفــت 

حالتهــام باملســتقرة.

ــاز  ــاق بالغ ــة باالختن ــن الطلب ــرشات م ــب الع ــام أصي ك

ــا. ــم ميداني ــرى معالجته ــوع، وج ــيل للدم املس

ــني  ــل يوم ــب قب ــد أصي ــة كان ق ــل عامرن ــر أن الزمي يذك
ــه.69 ــوب عين ــال ص ــود االحت ــد جن ــا أح ــة أطلقه برصاص

)محدث( االحتالل يستويل عىل مئات الدومنات من 
أرايض سلفيت

ــى  ــتياء ع ــي االس ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــت س   أعلن

ــلفيت. ــن أرايض س ــات م ــات الدومن مئ

وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان 

ــأن ســلطات االحتــال ســلّمت مؤخــرا  ــا«، ب دغلــس لــ«وف

اخطــارات  ســلفيت  يف  القرويــة  واملجالــس  البلديــات 

باالســتياء عــى مئــات الدومنــات، يف كل مــن: ديــر اســتيا، 

وكفــل حــارس، وبروقــني، وكفــر الديــك، وديــر بلــوط، 

واســكاكا، ومســحة، والزاويــة، بهــدف التوســع االســتيطاين.

ــا«،  ــة محمــود موقــدي لـ»وف ــة الزاوي ــال رئيــس بلدي وق

ــى 178  ــتياء ع ــرار االس ــددت ق ــال م ــلطات االحت إن س

ــن  ــة م ــة يف املناطــق الغربي ــراض عســكرية أمني ــا ألغ دومن

البلــدة، وهــي: رسيســيا، وخلــة حمــد، ومــرج الــكاكا، وخلــة 

ابــو زيتونــة، والــزرد، وخايــل الزاويــة، والكركنــد، وحبيبــة، 

ــريب«. ــه الغ ــامعيل- الوج ووادي إس

ــروي مســحة نضــال  ــس ق ــس مجل ــال رئي ــه، ق مــن جهت

العامــر لـ»وفــا«، إن االحتــال قــام بتمديــد وضــع اليــد عــى 

أرايض القريــة يف املناطــق املســامة »خلــة شــمس، والوجــه 

الغــريب، ومغــارة النطافــة، والخايــل«، ألســباب أمنيــة، 
ــام 2003. 70 ــذ الع ــا من ــيطر عليه ــي يس والت

عميد األرسى نائل الربغويث يدخل عامه الـ40 يف سجون 
االحتالل

 دخــل عميــد األرسى نائــل الرغــويث، اليــوم األحــد، عامــه 

ــي، وهــي أطــول فــرتة  ــال اإلرسائي الـــ40 يف ســجون االحت

اعتقــال يقضيهــا أســر فلســطيني.

وقــال نــادي األســر، يف بيــان، “إن األســر الرغــويث البالــغ 

ــر شــامل غــرب رام  ــا( مــن بلــدة كوب مــن العمــر )62 عاًم

اللــه، واجــه االعتقــال منــذ عــام 1978، منهــا 34 عامــا 

ــادل  ــة تب ــق رساحــه يف صفق ــث أطل بشــكل متواصــل، حي

األرسى عــام 2011، إىل أن أعيــد اعتقالــه مجــددا عــام 2014 

ــن.” ــن املحرري ــب العــرشات م إىل جان

ــا األســر الرغــويث عــر  ومــن خــال عــدة رســائل وجهه

ــو  ــم ه ــرج األول لتحريره ــد أن املخ ــه أك ــني وعائلت املحام

الوحــدة الوطنيــة، بحيــث تكــون وحــدة عــى الهــدف 

ــة،  ــن واألم ــة الوط ــع راي ــي، ورف ــج الوطن ــة والرنام والرؤي

ــة  ــق األول الســتعادة الهوي ــراً أن الوحــدة هــي املنطل معت

الفلســطينية.

كــام وجــه يف وقــت ســابق رســالة يف ذكــرى ميــاده 

الـــ)62(، قــال فيهــا: »يــوم ميــادي يذكــرين مبيــاد كل ثــورة 

ــد.« ــن جدي ــد م ــعر كأين أول ــة وأش ــب بالحري تطال

واســتعرض نــادي األســر يف تقريــر صــدر عنــه اليــوم 

الرغــويث،  األســر  حيــاة  عــن  املحطــات  أبــرز  األحــد، 

ــه  ــذ اعتقال ــا من ــي وجهه ــرز رســائله الت ومجموعــة مــن أب

األخــر.

ــر عــام  ــخ الـــ23 مــن أكتوب ــد األســر الرغــويث يف تاري ول

1957، واعتقــل للمــرة األوىل عــام 1978، كان يبلــغ حينهــا 

ــا،  ــد و)18( عام ــجن املؤب ــه بالس ــم علي ــا(، وُحك )21 عام

وقــد رفضــت ســلطات االحتــال اإلفــراج عنــه رغــم مــرور 

ــي متــت يف  ــادل واالفراجــات الت ــد مــن صفقــات التب العدي

إطــار املفاوضــات. وخــال ســنوات اعتقالــه فقــَد الرغــويث 

ــداث  ــن األح ــد م ــرت العدي ــال، وم ــت أجي ــه، وتوال والدي

ــطينية. ــاحة الفلس ــى الس ــة ع التاريخي

ويف تاريــخ الثامــن عــرش مــن ترشيــن األول عــام 2011، 

ــن  ــزوج م ــه وت ــرج عن ــادل األرسى« أف ــة »تب ــن صفق وضم

املحــررة أمــان نافــع، إىل أن أعــادت ســلطات االحتــال 

اعتقالــه مجــدداً يف تاريــخ الثامــن عــرش مــن حزيــران عــام 

2014م، وأصــدرت عليــه ُحكــاًم مدتــه 30 شــهراً، وبعــد 

قضائــه مــدة محكوميتــه أعــادت ســلطات االحتــال ُحكمــه 

ــرشات  ــب الع ــا، إىل جان ــد و)18( عاًم ــو املؤب ــابق وه الس

ــدوا إىل  ــن أُعي ــرار« الذي ــاء األح ــة »وف ــرري صفق ــن مح م

ــجن  ــا بالّس ــم يقضــون أحكاًم ــم الســابقة وغالبيته أحكامه

ــد. املؤب
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ويف أواخــر عــام 2018 قتلــت قــوات االحتــال ابــن أخيــه 

ــهيد  ــقيق الش ــو ش ــم وه ــت عاص ــويث، واعتقل ــح الرغ صال

صالــح، واعتقلــت والدهــام عمــر الرغــويث وزوجتــه ســهر 

ــة، عــدا  ــني للعائل ــه، وهدمــت منزل ــراد عائلت الرغــويث، وأف

عــن عمليــات التنكيــل التــي تعرضــت لــه العائلــة وال تــزال، 

علــامً أن غالبيــة عائلتــه تعرضــت لاعتقــال عــرشات املــرات 
عــى مــدار ســنوات االحتــال.71

االثنني 2019/11/18

استشهاد شاب برصاص رشطة االحتالل يف القدس 

إصابات يف عدة مناطق وإخطار بهدم منزل رشق يطا

استشــهد شــاب برصــاص رشطــة االحتــال، صبــاح أمــس، 

أثنــاء مطــاردة ســيارته يف القــدس.

وأصيــب الشــاب املقــديس فــارس أبــو نــاب، إصابــة بليغــة 

نقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفى حيــث أعلنــت وفاتــه.

ــاق  ــل وإط ــة القت ــة عملي ــم الرشط ــق باس ــرر الناط وب

النــار صــوب الســيارة بالقــول: »خــال نشــاط لقــوات 

ــظ  ــدس، الح ــيارات يف الق ــارقي س ــة س ــد خلي ــة ض الرشط

أفــراد الرشطــة عمليــة رسقــة 3 مركبــات. وخــال مطــاردة 

ــر  ــكيل خط ــائقني بتش ــد الس ــام أح ــتبهني، ق ــة للمش رشطي

ــاة أفــراد الرشطــة ومســتخدمي الطريــق، وخــال  عــى حي

املطــاردة قــام أفــراد الرشطــة بإطــاق النــار تجــاه الســيارة، 

مــا أســفر عــن إصابــة الســائق بجــروح حرجــة، وتــم إعــان 

وفاتــه بعــد أن فشــلت محــاوالت إنعاشــه يف املستشــفى«.

وكشــفت التحقيقــات األوليــة لوحــدة التحقيــق مــع أفراد 

الرشطــة »ماحــاش«، أن الشــاب أبــو نــاب، أُعــدم بــدم بارد.

ويســتدل مــن تحقيقــات الرشطــة مــع أفرادهــا، أن أبــو 

نــاب مل يشــكل خطــراً عــى حيــاة عنــارص الرشطــة، وقتــل 

ــي  ــة، الت ــم الرشط ــاً ملزاع ــن الســيارة، خاف ــه م ــد ترجل بع

ــة املطــاردة«. ــاء عملي ــم أثن ــار ت ــت: إن »إطــاق الن قال

وأوضــح التحقيــق أن الرشطــي اســتهدف أبــو نــاب عقــب 

ترجــل كليهــام مــن مركبتيهــام، علــامً أن الروايــة التــي 

ــار  قدمتهــا الرشطــة تزعــم أن الرشطــي اضطــر إلطــاق الن

خــال مطــاردة بوليســية.

كــام ادعــت الرشطــة أن أبــو نــاب »هــدد حيــاة املحققــني 

ــار  ــاق الن ــق«، وأن »إط ــتخدمي الطري ــن مس ــم م وغره

تــم بهــدف تحييــد الخطــر« الــذي شــكله أبــو نــاب، بينــام 

رفضــت الرشطــة توضيــح »الكيفيــة التــي هــدد بوســاطتها 

الســائق )يف إشــارة إىل أبــو نــاب( حيــاة ضبــاط الرشطــة«.72

االحتالل يستويل عىل مئات الدومنات من أرايض سلفيت 
اعتقاالت ومواجهات يف طولكرم ومخيم الجلزون وسلوان

اســتولت ســلطات االحتــال عــى مئــات الدومنــات مــن 

أرايض ســلفيت، وقمعــت وقفــة احتجاجيــة ضــد العــدوان 

يف  الفلســطينيون  الطــاب  نظمهــا  غــزة،  قطــاع  عــى 

الجامعــة العريــة، كــام وقعــت مواجهــات يف ســلوان أطلــق 

خالهــا مســتوطن الرصــاص الحــي يف الهــواء، وأصابــت 

قــوات االحتــال طفلــني حالتهــام خطــرة خــال مواجهــات 

يف مخيــم الجلــزون، كــام أوقعــت إصابــات بــني طلبــة 

ــزارع  ــب م جامعــة خضــوري يف طولكــرم، ويف الخــر أصي

بجــروح يف وجهــه بعــد ظهــر أمــس جــراء اعتــداء عــدد مــن 

ــه.73  ــتوطنني علي املس

الخارجية تندد بترصيحات قادة االحتالل الداعية إىل 
تغيري الوضع القائم يف »األقىص«

اســتنكرت األوقــاف اإلســامية ووزارة الخارجيــة األردنيــة 

تريحــات املســؤولني اإلرسائيليــني املتكــررة املتعلقــة بتغير 

الوضــع القائــم يف املســجد األقــى املبــارك يف ظــل تصاعــد 

االقتحامــات املســتمرة واســتهداف املوظفــني والحــراس 

وســدنة املســجد األقــى. 

تريحــات  ورفضهــا  تنديدهــا  الخارجيــة  وجــددت 

أصدرهــا  التــي  تلــك  وخاصــة  اإلرسائيليــني،  املســؤولني 

املتطــرف يف الليكــود مــويش فيغلــني مســاء الســبت وكذلــك 

ــاد  ــي جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــه وزي ــوه ب ــا تف م

أردان، الــذي طالــب، بتغيــر الوضــع القائــم يف القــدس 

ليتمكــن املســتوطنون اليهــود مــن الصــاة يف املســجد 

األقــى املبــارك.

ــات  ــود واملعوق ــة القي ــع كاف ــة إىل  رف ــت الخارجي ودع

واإلجــراءات اإلرسائيليــة التــي تعرقــل عمــل دائــرة األوقــاف 

اإلســامية يف القــدس التابعــة لــوزارة األوقــاف األردنيــة 

وشــددت عــى أهميــة تنفيــذ املشــاريع التــي تعطلهــا 

ــة  ــارك، وخاص ــى املب ــجد األق ــال يف املس ــلطات االحت س

مشــاريع الصيانــة والرتميــم الروريــة ملصــى بــاب الرحمــة 

ــذي  ــويب ال ــريب الجن ــات والجــدار الغ ــي املصلي ــك باق وكذل

ــل أشــهر.  ــه حجــارة قب ســقطت من

هــذا واقتحــم نحــو 150 متطرفــاً يهوديــاً املســجد األقــى 

ــة،  ــة اإلرسائيلي ــوات الخاص ــة والق ــة الرشط ــارك بحامي املب
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فيــام ارتفــع عــدد الســياح األجانــب الذيــن يقتحمــون 

ــس  ــجد أم ــم املس ــث اقتح ــوظ، حي ــكل ملح ــجد بش املس
ــاً.74 ــائحاً أجنبي 5777 س

وزير الخارجية األمرييك يعلن أن بالده مل تعد تعترب 
املستوطنات اإلرسائيلية مخالفة للقانون الدويل

يف ســابقة خطرة، أعلــن وزيــر الخارجيــة األمــريك مايــك 

بومبيــو، اليــوم االثنــني، أن بــاده مل تعــد تعتر املســتوطنات 

اإلرسائيليــة مخالفــة للقانــون الــدويل.

ــاش  ــب النق ــع جوان ــة جمي ــد دراس ــو »بع ــال بومبي وق

ــق هــذه اإلدارة... عــى إن )إنشــاء(  ــة، تواف ــوين بعناي القان

ال  الغربيــة  الضفــة  يف  إرسائيليــة  مدنيــة  مســتوطنات 
يتعــارض يف حــد ذاتــه مــع القانــون الــدويل«.75

هيئة األرسى: االحتالل يعتقل زوجة األسري رمضان 
مشاهرة وشقيقه خالل زيارته

 قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إن ســلطات 

ــني، زوجــة  ــوم االثن ــر الي ــت ظه ــي اعتقل ــال اإلرسائي االحت

ــال  ــقيقه، خ ــاهرة وش ــد مش ــان عي ــديس رمض ــر املق األس

ــبب. ــة الس ــم، دون معرف ــجن هداري ــه يف س ــام ل زيارته

ــن  ــاً( م ــاهرة )43عام ــر مش ــة، أن األس ــت الهيئ وأوضح

ســكان جبــل املكــر، جنــوب رشق القــدس املحتلــة، معتقــل 

االعتقــال  بدايــة  تعــرض يف  قــد  منــذ 2002/7/6، وكان 

ــة أشــهر،  ــن أربع ــر م ــتمر ألك ــل اس ــاٍس وطوي ــٍق ق لتحقي

خــال احتجــازه يف معتقــل املســكوبية وقــام االحتــال 

باعتقــال شــقيقه فهمــي بعــد شــهرين مــن اعتقالــه، بتاريــخ 

.2002/9/4

وبينــت أن محاكــم االحتــال أصــدرت بعــد عــدة أعــوام 

ــد  بحــق رمضــان مشــاهرة وشــقيقه حكــامً بالســجن املؤب

ــزل  ــدم من ــال به ــرة، وقامــت ســلطات االحت ــرر 20 م املك
ــه.76 ــه بعــد اعتقال عائلت

»وفا« ترصد التحريض والعنرصية يف وسائل اإلعالم 
اإلرسائيلية

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«، 

ــة، يف  ــام اإلرسائيلي ــائل اإلع ــة يف وســ ــض والعنري التحري

ــني 2019-11-10–2019-11-17. ــا ب ــرتة م الف

وتقــدم »وفــا« يف تقريرهــا الـــ)123(، رصــدا وتوثيقــا 

للخطــاب التحريــي والعنــري يف االعــام العــري املــريئ، 

واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك صفحــات عــى مواقــع 

التواصــل االجتامعــي لشــخصيّات سياســيّة واعتباريّــة يف 

املجتمــع اإلرسائيــّي.

ــي  ــة الت ــاالت اإلخباري ــن املق ــة م ــر جمل ــرض التقري يع

ــة ضــد الفلســطينيني، كــام  تحمــل تحريضــا وعنريــة جليّ

ــر مصــّورة، ضمــن  ــة وتقاري ــات تلفزيوني ويســتعرض مقاب

النــرشة االخباريّــة، ومقابــات عــى الراديــو اإلرسائيــي 

اإلرسائيــي.  الشــارع  يف  شــعبية  األكــر  الرامــج  ضمــن 

ــني؛ يتطــرّق القســم  ــر عــى قســمني مختلف ــوي التقري يحت

األول إىل رصــد التحريــض والعنريــة يف االعــام اإلرسائيــي 

ــي  ــف الت ــة. الصح ــة مختلف ــف اخباري ــن صح ــوب م املكت

ــامن/  ــد نئ ــوت/ يتي ــوت أحرون ــي: »يديع ــا ه ــّم رصده ت

ــوم”. ــل هي ــس/ يرسائي ــف/ هآرت ــع/ معاري همودي

العنريــة  رصــد  فيســتعرض  الثــاين،  القســم  أمــا 

والتحريــض يف الصحافــة املصــّورة لنــرشات االخبــار اليوميــة 

ــاة  ــاة »كان«، والقن ــة؛ قن ــة مختلف ــوات إرسائيليّ ــدة قن لع

ــة  ــاة 20، إضاف ــاة 7 والقن ــارشة، والقن ــاة الع ــة، والقن الثاني

إىل هــذا، تــّم تعّقــب أكــر الرامــج شــعبية يف الشــارع 

اإلرسائيــي لإلذاعــة الرئيســيّة »جــايل تســاهل« و »ريشــيت 

ــت”. بي

نســتعرض يف هــذا امللّخــص مقــاالت تحمــل تحريضــا 

عــى الســلطة الفلســطينية وعــى رئيســها الســيد محمــود 

عبــاس، كــام والقيــادة الفلســطينية ككل، وعــى رأســها 

ــات. ــارس عرف ــز ي الرم

ــروف  ــرس، واملع ــال زي ــا الروفســور اي ــة كتبه ــي مقال فف

بآرائــه اإلســترشاقية، وصــف قيــادات الســلطة الفلســطينية 

ــن،  ــة املواط ــب ورسق ــى النه ــل ع ــي تعم ــدة والت بالفاس

كــام واتهمهــا بالفشــل يف تأســيس مؤسســات دولــة، مضيًفــا 

ــد  ــى، وق ــات انته ــارس عرف ــطيني ي ــس الفلس أّن ارث الرئي

جــاء يف املقالــة التــي حملــت عنــوان »ارث عرفــات: افــراغ 

ــون  ــطينية يحي ــلطة الفلس ــطينية«:  يف الس ــة الفلس القومي

ــة  ــد منظم ــات، قائ ــارس عرف ــاة ي ــى وف ــا ع ــوم 15 عاًم الي

التحريــر ومــن مؤســي الســلطة الفلســطينية. ألبنــاء جيــل 

عرفــات، أو شــخصيات مــن عمــره وجيــل أبــو مــازن، رئيــس 

الســلطة الحــايل، والــذي يحتفــل هــذا العــام بجيلــه الـــ83، 

ال زال عرفــات رمــزًا للنضــال الفلســطيني بإرسائيــل، وحتــى 

املمثــل الرشعــي للهــم الفلســطيني ألجيــال. أهميــة النضــال 

تتلخــص دون أدىن شــك مبشــاركة عرفــات يف مجلــس األمــم 

ــا، وايًضــا بعــد  املتحــدة عــام 1974، بالضبــط قبــل 54 عاًم
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ــلو يف  ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــع التوقي ــن م ــن الزم ــن م عقدي

أيلــول 1993، والــذي منــح الفلســطينيني ومنظمــة التحريــر 

اعرتافًــا إرسائيليــا وســيطرة جغرافيــة عــى يهــودا والســامرة 

وقطــاع غــزة. لكــن بالنســبة ألغلبيــة املجتمــع الفلســطيني، 

ــة.  ــر مهم ــخصية غ ــا ش ــط وايًض ــرى فق ــو ذك ــات ه عرف

خــال الـــ 15 عاًمــا التــي مــرت، منــذ مــوت عرفــات، القضية 

الفلســطينية فقــدت أهميتهــا املركزيــة يف نظــر العــامل 

العــريب، وحتــى بنظــر العــامل أجمــع.

وجــاء يف املقــال: التــأكل يف مكانــة الفلســطينيني نتــج مــن 

دمــج قاتــل تجاههــم بــني غيــاب الصــر، اإلرهــاق، وحتــى 

زهــق الكثــر مــن العــامل مــن طريقــة ادارتهــم لأمــور- لكــن 

ــة  ــم أّن القضي ــق الفه ــن منطل ــا م ــك، ايًض ــب ذل إىل جان

ــت  ــدو ليس ــا يب ــى م ــدة، وع ــت الوحي ــطينية ليس الفلس

األهــم عــى أجنــدة املنطقــة اليوميــة، ومــن منطلــق الفهــم 

أّن هنالــك مشــاكل ال تقــل أهميــة والتــي تســتوجب الحــل 

غــر املتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وغــر املــرشوط بهــا.

ــدة،  ــا القاع ــي تنفذه ــة الت ــات اإلرهابي ــاف: العملي وأض

والحًقــا ظهــور داعــش، مســوا مبكانــة القضيــة الفلســطينية، 

ــه  ــة، أنّ ــاج املعرف ــع، خاصــة ملــن يحت ــث علمــوا الجمي حي

ــد«، وأن  ــني »اإلرهــاب الــيء« و»اإلرهــاب الجي ال فــرق ب

ــد  ــطيني ض ــاب الفلس ــع اإلره ــا م ــدى تعاطًف ــن اب كل م

إرسائيــل، ســيجد نفســه يف الختــام مقابــل إرهــاب إســامي 

متطــرف.

واســهب مختتــاًم: نهج يــارس عرفــات كان نهــج مفاوضات 

ــو  ــه. أب ــزاع مطالب يرافقــه العنــف واإلرهــاب كطريقــة النت

مــازن، مكمــل دربــه، صحيــح أنــه أعلــن مــرة تلــو األخــرى 

أنــه يرفــض اإلرهــاب، لكــن ال ميلــك أي قــوة لطــرح بديــل 

ــه، بديــل الســام املبنــي عــى تنــازالت وتفاهــامت التــي  ل

ــه  ــذي وصــل إلي ــق ال ــق املغل ــاز الطري ــن شــأنها أن تجت م

الفلســطينيون.

ــم  ــات حك ــة مؤسس ــلطة يف إقام ــل الس ــام، فش ويف الخت

تعمــل كــام يجــب ونظيفــة مــن الفســاد، كلفهــا مثــن 

ــذي  ــطيني، وال ــع الفلس ــر املجتم ــة يف نظ ــدان الرشعي فق

شــاهد بوضــوح كيــف متــر مليــارات الشــواكل، وهــي عبــارة 

ــة  ــوب الخاص ــدويل، إىل الجي ــع ال ــن املجتم ــات م ــن هب ع

أو يف حالــة حــامس إىل انفــاق اإلرهــاب لــرشاء صواريــخ ال 

ــا. حاجــة لســكان القطــاع له

هــذا كلــه مــؤرش عــى أّن الحركــة القوميــة الفلســطينية 

وصلــت إىل نهايــة طريقهــا، فقد فشــلت يف إدارة مؤسســات 

الفصائــل  عــى  قوتهــا  فــرض  يف  تنجــح  ومل  الســلطة، 

واملنظــامت املســلحة، مثــل حــامس، وخــرست دعــم العــامل، 

وأكــر مــن كل هــذا الطريــق الــذي مــن املفــرتض أن تقرتحه 

إىل شــعبها.

ــرز  ــر ب ــوع آخ ــن ن ــض م ــرق إىل تحري ــن التط ــد م وال ب

يف هــذا األســبوع، فحتــى تاريــخ يــوم األحــد 19.11.17 

ــور  ــة املص ــن اصاب ــر ع ــال أو خ ــد أي مق ــرًا(، مل نرص )ظه

ــود  ــل جن ــة مــن قب ــارات ناري ــة بعي ــاذ عامرن الصحــايف مع

االحتــال مــام أدى إىل فقــدان عينــه، فعــى مــا يبــدو، 

هــذا الحــدث، ورغــم أّن اإلعــام األجنبــي والعاملــي تداولــه 

ــي  ــة والت ــة اإلرسائيلي ــامم الصحاف ــب يف اهت ــرة، ال يص بك

ــة. ــى املهن ــا ع ــة وحفاظه ــى املهني تدع

إىل ذلــك، تطرقــت األخبــار واملقــاالت املحرضــة هــذا 

كــر  حيــث  غــزة،  يف  األمنيــة  التطــورات  إىل  األســبوع 

التحريــض والطلــب بفــرض عقوبــات جامعيــة، كــام وركــزت 

عــى احتامليــة تشــكيل حكومــة مقلصــة بدعــم مــن 

ــن مــن  ــار حفيظــة الكثري ــذي اث ــواب العــرب، األمــر ال الن

والسياســيني. اإلعاميــني 

ماكو

2019.11.11

أخبار الصباح:

 اخجــل مــن غانتــس الــذي ينــوي تشــكيل حكومــة مــع 

الطيبــي وعــودة، مثــر للهذيــان والرعــب.

رئيــس  بــني  الحديــث عــن محادثــات  عــى خلفيــة 

حــزب »كحــول الفــان« والقامئــة املشــرتكة لفحــص امكانيــة 

ــكيل  ــامالت تش ــل احت ــام يقل ــة، م ــة اقلي ــكيل حكوم تش

ــر االتصــاالت، دودي امســامل،  ــة، وزي حكومــة وحــدة وطني

ــات يقــرتب  ــل االنتخاب ــم قبي ــا حــذروا منه ــم م يدعــي انه

إىل التحقــق: عــودة والطيبــي يهاجــامن جيــش الدفــاع 

اإلرسائيــي ويطالبــان مبقاطعــة دولــة إرسائيــل، ومعهــم 

غانتــس سيشــكل حكومــة.

تســعة ايــام فقــط تبقــت لرئيــس حــزب »كحــول الفــان«، 

بينــي غانتــس، لتشــكيل حكومــة، وحاليــا تشــر التقديــرات 

إىل ازديــاد االحتــامالت للذهــاب إىل انتخابــات ثالثــة أو 

تشــكيل حكومــة اقليــة بدعــم مــن القامئــة املشــرتكة 

وارسائيــل بيتنــا مــن الخــارج، فيــام تقــل احتــامالت تشــكيل 
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ــود. ــع الليك ــة م ــة وحــدة وطني حكوم

وزيــر االتصــاالت، دودي امســامل قــام صبــاح أمــس األحــد، 

بالتهجــم بشــكل حــاد عــى غانتــس بســبب نوايــاه تشــكيل 

حكومــة مــع اعضــاء الكنيســت مــن العــرب.

ســابق يف  عامــة  اركان  قائــد  غانتــس،  مــن  “اخجــل 

إرسائيــل، والــذي يرغــب بتشــكيل حكومــة مــع احمــد 

الطيبــي واميــن عــودة«، قالــت امســامل يف مقابلــة عــى 

أخبــار الصبــاح.

“الطيبــي كان مستشــار عرفــات، وعــودة يقــوم بتقديــم 

خطابــات يف الرملــان الفلســطيني، االثنــان يقومــان وبشــكل 

ــاح  ــن الصب ــاع م ــش الدف ــوات جي ــي بالتهجــم عــى ق يوم

حتــى املســاء، يصفــون الجيــش باملجــرم، يشــاركون يف 

مؤمتــرات خــارج البــاد ويطالبــون خالهــا مبقاطعــة دولــة 

ــل”. إرسائي

تحليل املقال:

التحريــض عــى القامئــة املشــرتكة مســتمر، ملكاســب 

سياســيّة، فرئيــس الحكومــة الحــايّل، بنيامــني نتنياهــو، 

ــات  ــة، ب ــذي يخضــع إىل عــدٍد مــن التحقيقــات الجنائيّ وال

يعــرف أّن هنالــك احتــامل أن تشــكل حكومــة أقليــة، دون 

الليكــود، عليــه يســعى بكافــة الســبل إىل منــع ذلــك، حيــث 

بــدأ املوضــوع بشــن عــدوان عــى غــزة ليســكن اإلرسائيــي 

ــتغال  ــوم باس ــوم الي ــام ويق ــي، ك ــع األمن ــن الهل ــة م بحال

ــن  ــن م ــرب، والذي ــواب الع ــى الن ــض ع كل منصــة للتحري

ــة،  ــكل حكوم ــح بتش ــم للمرش ــوا الدع ــل أّن يقدم املحتم

ــس. ــي غانت بين

يف  التضليــل  يســتعملون  الليكــود  وافــراد  نتنياهــو 

ــث ال  ــي عــى القامئــة املشــرتكة، فالحدي ــم التحري خطابه

يــدور عــن ائتــاف حكومــي بالقامئــة املشــرتكة، امنــا دعــم 

ــر  ــوة خط ــذه الخط ــى أّن ه ــر ع ــة، والتصوي ــة مانع ككتل

ــرب  ــكل الع ــبق أن ش ــة، فس ــا مغالط ــل، ايًض ــن إرسائي ألم

ــني. ــة راب ــان حكوم ــة اب ــة مانع كتل

يرسائيل هيوم

2019.11.10

شاحر كامين

االنتخابات الفلسطينية: لعبة االتهامات مستمرة

ــه  ــد الحكــم يف رام الل مشــكلة حــامس أن رغبتهــا يف تقل

جليــة للعيــان. ابــو مــازن والبالــغ مــن العمــر 83 عاًمــا عــى 

ــدات، ومعنــي بالحفــاظ عــى ســيطرة فتــح  ــة بالتهدي دراي

حتــى الجيــل القــادم.

شاحر كامين، يرسائيل بيتنا، 19.11.10

“هنالــك اتفــاق فلســطيني قومــي عــى تنظيــم انتخابــات 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  ادعــى  هكــذا  فلســطينية«، 

لحــامس، اســامعيل هنيــة، مبــا يظهــر وكأنــه لعبــة اتهامــات 

مقابــل رام اللــه. التريــح جــاء بعــد »اجتــامع الطــوارئ« 

ــب  ــم تنظيمــه يف مكت ــذي ت ــزة، وال ــل يف غ ــي الفصائ ملمث

ــات  ــنوار. التريح ــى الس ــاب، يحي ــة اإلره ــس ملنظم الرئي

ــة  ــن مرون ــرشت ع ــا ب ــامع الحًق ــن االجت ــدرت ع ــي ص الت

ــة. ــواًء ايجابي ــا اج ــا حــامس وايًض ــرة ابدته كب

ــازالت  ــة إىل التن ــه واضاف ــى أن ــدد ع ــب ش ــس املكت رئي

التــي اتفــق عليهــا ســابَقا، املنظمــة والفصائــل يف غــزة عــى 

اســتعداد للقبــول مبقــرتح أبــو مــازن عــن التمثيــل النســبي. 

رغــم ذلــك، هنيــة مل يُّفصــل بالنســبة للمطالــب اإلشــكالية 

أكــر والتــي تــم التحــدث عنهــا، كــام واكــد أّن مســار 

ــتمر. ــات مس املفاوض

تقديــرات  خلفيــة  عــى  جــاءا  والخطــاب  االجتــامع 

فلســطينية، أّن أبــو مــازن مــن املتوقــع أن يعلــن عــن أمــر 

رئــايس لتنظيــم انتخابــات هــذا األســبوع. فقــط قبــل أيــام 

ــات  ــة االنتخاب ــس لجن ــًدا. رئي ــلبي ج ــام كان س ــو الع الج

ــزة،  ــه وغ ــني رام الل ــل ب ــذي تنق ــارص، وال ــا ن ــة، حن املركزي

فصيــل  كل  إىل  بالطلــب  تتلخــص  والتــي  برقيــة  حــول 

مشــارك يف االنتخابــات أن يكــون خاضًعــا ملنظمــة التحريــر، 

ــامي  ــاد اإلس ــن الجه ــب م ــازن طل ــو م ــي أّن أب ــذا يعن ه

ومــن حــامس تقبــل املبــدأ أن منظمــة التحريــر هــي املمثــل 

الرشعــي للفلســطينيني، كــام وتقبــل حــق إرسائيــل بالوجود.

هــذا الحــدث، والــذي تــم تداولــه يف اإلعــام العــريب، دفن 

تقريبًــا كل االحتــامالت لعقــد انتخابــات. بالنســبة لحــامس، 

مســألة تقبلــه عقــد انتخابــات للرملــان الفلســطيني مبعــزل 

عــن وظيفــة رئيــس الســلطة يعــد تنــازال كبــرًا، مــام مينــح 

أبــو مــازن املنــاورة وفــق النتائــج وحفــظ مقعــده. يف 

ــل دوس  ــك مقاب ــول ذل ــتعداد لقب ــى اس ــوا ع ــامس كان ح

ــة لهــم.  رجــل يف يهــودا والســامرة-أحدى األهــداف املركزي

هــم يعرفــون ايًضــا أّن الرئيــس ســيبلغ قريبــا الـــ84 عاًمــا، 

مــام يجعلــه نهايتــه قريبــة عليــه الحــرب عــى الوريــث لــه 

أقــرب مــن أي وقــت مــى.

عليــه، مــن غــر الغريــب أن يقــوم هنيــة مبباركــة رئيــس 

ــل الفلســطينية، يف غــزة  ــل الفصائ ــات وممث ــة االنتخاب لجن
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بالطبــع، والذيــن بــارشوا يف مارثــون استشــارات مكثــف.

عــى خلفيــة ذلــك، يف رام اللــه دعمــوا برقيــة أبــو مــازن 

وتوقعــوا رفًضــا مدويًــا مــن حــامس، والتــي تصورهــم 

عــى انهــم ضــد املصالحــة. عوًضــا عــن ذلــك، أعلــن هنيــة 

عــن وثيقــة تفاهــامت جديــد للمنظمــة فيــام يتعلــق 

ــل  ــه الفصائ ــت ب ــذي قام ــاش ال ــق النق ــات، وف باالنتخاب

يف غــزة. حســب رأيــه، هــذه الوثيقــة ستشــكل نقطــة 

انطاقــة جيــدة لإلجــامع العــام الفلســطيني. بــدل الرفــض 

ــا  ــث ام ــة وب ــة تحــدث عــن مصالحــة قومي املــدوي، هني

ــا  ــات. وحالي ــل االنتخاب ــة قب ــر مرحل ــن آخ ــث ع أّن الحدي

الكــرة يف ملعــب أبــو مازن. تحليــل املقــال: يختــار الكاتــب 

إىل التطــرق إىل االنتخابــات الفلســطينية، ويبنــي فرضيــات 

ــة، الكاتــب يحــاول أّن يصــف  ــاًء عــى توقعــات إرسائيلي بن

الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، كمعرقــل التفاقيــات 

املصالحــة، واملحــاول فــرض ســيطرته وحكمــه علــاًم أّن 

قــرار االنتخابــات صــدر عــن الرئاســة الفلســطينية. مقابــل 

ذلــك يحــاول أن يربــط بــني محــاوالت الســلطة مبــا اســامه 

»اســرتضاء« حــامس والجهــاد اإلســامي مؤكــًدا عــى أنهــام 

ــارئ  ــط هــذه توحــي للق ــة الرب ــة، محاول منظــامت إرهابيّ

الرئيــس  إليــه  يســعى  الــذي  املســتقبل  أن  اإلرسائيــي 

ــل  ــج »فصائ ــرًا لدم ــر نظ ــتقبل خط ــو مس ــطيني ه الفلس

إرهابيّــة« يف الصــورة، والتــي تســعى إىل الوصــول إىل الضفــة 

ــة. الغربيّ

فشل مقابل غزة

الكاتب: جلعاد شارون

التاريخ: 19.11.14

الصحيفة: معاريف

مخــرب مــن الدرجــة الثالثــة يتــم تصفيتــه وحالــة شــلل 

تصيــب الدولــة. مؤمتــر صحــايف، صخــب جامهــري/ رئيــس 

الحكومــة، قائــد األركان العامــة، رئيــس الشــاباك، وحديــث 

ــن  ــن؟ م ــل م ــن أج ــذا م ــا، وكل ه ــم ترتيبه ــوم ت ــن نج ع

أجــل مخــرب حقــر كان مــن املفــرتض أن يصــل إىل جهنــم 

ــات  ــوي مئ ــه، نحت ــا بتصفيت ــد أن قمن ــن. اآلن بع ــذ زم من

القذائــف بتفهــم وننتظــر أن تهــدأ األمــور يف غــزة.

ــا عــى أّن بلــدات غــاف غــزة مــن  ــون أن يعودون يحاول

ــلل  ــاب بالش ــة مص ــف الدول ــف وأّن نص ــل ان تقص املحتم

مــن فــرتة إىل أخــرى. حاولــوا التخيــل أّن نيويــورك تقصــف 

ــواء املوقــف.  ــة تحــاول احت بالقذائــف والحكومــة األمريكي

الوضــع يجــب اال يكــون كذلــك، وايًضــا ال يجرنــا عــى 

ــزة. ــذ مهمــة عســكرية عــى أرض غ تنفي

هنالــك مــن يتهــم خطــة االنفصــال مــن غــزة بهــذا 

الوضــع. مــام يعنــي مــن غــر املهــم كيــف تــرف رئيســا 

الحكومــة وأوملــرت يف الـــ14 ســنة املاضيــة، النتيجــة يجــب 

أن تكــون الفشــل وغيــاب قــوة الــردع التــي نعيشــها اليــوم. 

هــذا ببســاطة غــر صحيــح. الوقاحــة الغزيــة وغيــاب قــوة 

الــردع اإلرسائيليــة هــم نتــاج السياســة الضعيفــة، املحتويــة 

واملدافعــة. كلهــم يعرفــون أّن هــذا مل يكــن ذات النهــاج إذا 

مــا كان رئيــس الحكومــة ارئيــل شــارون. هــو مل يكــن ملنــح 

املخربــني فرصــة لفــرض جنونهــم، هــو يعــرف كيــف يتعامل 

مــع اإلرهــاب.

ــايل، يقــوم جلعــاد شــارون،  ــل املقــال: يف املقــال الت تحلي

ابــن رئيــس الحكومــة الســابق ارئيــل شــارون، والــذي 

ــة  ــن خط ــاع ع ــزة بالدف ــن غ ــال ع ــة االنفص ــادر إىل خط ب

ــا الســبب  ــاء أنه ــم بادع ــي الهجــوم الدائ ــي تاق ــده الت وال

ــادة  ــم القي ــن يهاج ــارون األب ــة. ش ــورات األمني يف كل التط

بالقيــادة  يصفهــم  لوالــده،  هجومهــا  عــى  اإلرسائيليــة 

ــه وســط هــذا الوصــف ال يخــى املقــال مــن  الهشــة، إال أنّ

تحريــض وطلــب باســتعامل قــوة أكــر عــى الغزيــني، وكأن 

ــوة  ــك إىل ق ــا هنال ــوايئ إمن ــف العش ــا القص ــزة ال يكفيه غ

ــر! أك

الكاتب: بروفسور ايال زيرس

صحيفة يرسائيل هيوم.

ارث عرفات: افراغ القومية الفلسطينية

يحيــى اليــوم الفلســطينيون 15 عاًمــا عــى مــوت عرفــات. 

الكثــر مــن الفلســطينيون يتخلــون عــن دربــه، العــامل 

ال يبــدي اهتامًمــا للقضيــة الفلســطينية ومكمــي دربــه 

ــة . ــل أهمي ــل وأق ــون إىل أق يتحول

ــى  ــا ع ــوم 15 عاًم ــون الي ــطينية يحي ــلطة الفلس يف الس

وفــاة يــارس عرفــات، قائــد منظمــة التحريــر ومــن مؤســي 

ــاء جيــل عرفــات، أو شــخصيات  الســلطة الفلســطينية. ألبن

ــايل،  ــازن، رئيــس الســلطة الح مــن عمــره وجيــل أبــو م

والــذي يحتفــل هــذا العــام بجيله الـــ83، ال زال عرفــات رمزًا 

ــي  ــل الرشع ــى املمث ــل، وحت ــطيني بإرسائي ــال الفلس للنض

ــة النضــال تتلخــص دون  ــال. أهمي ــم الفلســطيني ألجي لله

أدىن شــك مبشــاركة عرفــات يف مجلــس األمــم املتحــدة 

ــن  ــا بعــد عقدي ــا، وايًض ــل 54 عاًم ــط قب عــام 1974، بالضب
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ــول  ــلو يف أيل ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــع التوقي ــن م ــن الزم م

1993، والــذي منــح الفلســطينيني ومنظمــة التحريــر اعرتافـًـا 

إرسائيليــا وســيطرة جغرافيــة عــى يهــودا والســامرة وقطــاع 

غــزة. لكــن بالنســبة ألغلبيــة املجتمــع الفلســطيني، عرفــات 

هــو ذكــرى فقــط وايًضــا شــخصية غــر مهمــة. خــال الـــ15 

عاًمــا التــي مــرت، منــذ مــوت عرفــات، القضيــة الفلســطينية 

ــى  ــريب، وحت ــامل الع ــر الع ــة يف نظ ــا املركزي ــدت أهميته فق

بنظــر العــامل أجمــع.

ــل  ــج قات ــن دم ــج م ــطينيني نت ــة الفلس ــآكل يف مكان الت

تجاههــم بــني غيــاب الصــر، اإلرهــاق، وحتــى زهــق الكثــر 

مــن العــامل مــن طريقــة ادارتهــم لأمــور- لكــن إىل جانــب 

ــة الفلســطينية  ــم أّن القضي ــق الفه ــن منطل ــا م ــك، ايًض ذل

ــى  ــم ع ــت األه ــدو ليس ــا يب ــى م ــدة، وع ــت الوحي ليس

أجنــدة املنطقــة اليوميــة، ومــن منطلــق الفهــم أّن هنالــك 

مشــاكل ال تقــل أهميــة والتــي تســتوجب الحــل غــر 

ــا. ــرشوط به ــر امل ــطينية وغ ــة الفلس ــق بالقضي املتعل

العمليــات اإلرهابيــة التــي تنفذهــا القاعــدة، والحًقــا 

ظهــور داعــش، مســوا مبكانــة القضيــة الفلســطينية، حيــث 

ــه ال فــرق  علمــوا الجميــع، خاصــة ملــن يحتــاج املعرفــة، أنّ

بــني »اإلرهــاب الــيء« و»اإلرهــاب الجيــد«، وأن كل مــن 

ــل،  ــد إرسائي ــطيني ض ــاب الفلس ــع اإلره ــا م ــدى تعاطًف اب

ســيجد نفســه يف الختــام مقابــل إرهــاب إســامي متطــرف.

نهــج يــارس عرفــات كان نهــج مفاوضــات يرافقــه العنــف 

ــل  ــازن، مكم ــو م ــه. أب ــزاع مطالب ــة النت ــاب كطريق واإلره

ــض  ــه يرف ــرى أن ــو األخ ــرة تل ــن م ــه أعل ــح أن ــه، صحي درب

ــه، بديــل  ــل ل اإلرهــاب، لكــن ال ميلــك أي قــوة لطــرح بدي

الســام املبنــي عــى تنــازالت وتفاهــامت التــي مــن شــأنها 

أن تجتــاز الطريــق املغلــق الــذي وصــل إليــه الفلســطينيون.

ــم  ــات حك ــة مؤسس ــلطة يف إقام ــل الس ــام، فش ويف الخت

تعمــل كــام يجــب ونظيفــة مــن الفســاد، كلفهــا مثــن 

ــذي  ــطيني، وال ــع الفلس ــر املجتم ــة يف نظ ــدان الرشعي فق

شــاهد بوضــوح كيــف متــر مليــارات الشــواكل، وهــي عبــارة 

ــة  ــوب الخاص ــدويل، إىل الجي ــع ال ــن املجتم ــات م ــن هب ع

أو يف حالــة حــامس إىل انفــاق اإلرهــاب لــرشاء صواريــخ ال 

ــا. حاجــة لســكان القطــاع له

هــذا كلــه مــؤرش عــى أّن الحركــة القوميــة الفلســطينية 

وصلــت إىل نهايــة طريقهــا، فقد فشــلت يف إدارة مؤسســات 

الفصائــل  عــى  قوتهــا  فــرض  يف  تنجــح  ومل  الســلطة، 

واملنظــامت املســلحة، مثــل حــامس، وخــرست دعــم العــامل، 

وأكــر مــن كل هــذا الطريــق الــذي مــن املفــرتض أن تقرتحه 

إىل شــعبها.

تحليــل املقال: ايــال ســيزر، يحمــل درجــة بروفســور 

ــي،  ــارئ اإلرسائي ــى الق ــر ع ــه تأث ــه ل ــا يكتب ــي أّن م ويع

فمــن خــال مقالــه هــذه يوجــه رســالة محرضــة إىل القــارئ 

اإلرسائيــي مفادهــا أّن الســلطة الفلســطينية وقيادتهــا باتت 

تفتقــر إىل أي رشعيّــة!، يحلــل ويتهــم الســلطة الفلســطينية 

بالفشــل، ويتهــم قياداتهــا بالفســاد والرسقــات! مــن جانــب 

آخــر نــراه مدافــع رشس عــن رئيــس الحكومــة اإلرسائيــي، 

ــف  ــن مل ــر م ــوم أك ــه الي ــذي يواج ــو، وال ــني نتنياه بنيام

فســاد واحــد.

ايقونــة  عرفــات  يــارس  الشــهيد  أّن  زيــرس  يتجاهــل 

ــن  ــه، لك ــل نهج ــى إرسائي ــد تن ــطيني، وق ــعب الفلس للش

مؤكــد أّن هــذا النهــج ال ينســاه الشــعب الفلســطيني.

مقتــل شــاب فلســطيني، 22 عاًمــا، خــال احــداث شــغب 

بالقــرب مــن الخليــل:

مقتل فلسطيني، جيش الدفاع بدأ بالتحقيق

ــايت« اقتحمــت  ــن »جفع ــوة م ــم العــروب أمــس: ق مخي

ــل،  ــارع املقاب ــى الش ــارة ع ــاء حج ــاب الق ــكان يف اعق امل

عــرشات الفلســطينيون قامــوا بإلقــاء الحجــارة عليهــم كــام 

ــل إىل  ــغب وص ــداث الش ــال اح ــة. خ ــات الحارق والزجاج

املــكان، مــن شــارع فرعــي، شــاب يهــرول، والــذي احــرتق 

بيتــه، وكان يلــوح بقطعــة قــامش. الجنــود يدعــون أّن 

حياتهــم كانــت يف خطــر، مبعــوث األمــم املتحــدة اســتنكر 

ــا. ــق فيه ــش يحق ــادث، والجي الح

كتب: اليئور ليفي واليشع بني كيمون

شــاب فلســطيني أصيــب امــس حتــى املــوت يف منطقــة 

ــن  ــوة م ــن ق ــه م ــران تجاه ــت الن ــد أّن اطلق ــل بع الخلي

جيــش الدفــاع اإلرسائيــي عندمــا كان يلـّـوم بقطعــة قــامش، 

ــغب.  ــداث ش ــة اح ــا املنطق ــهدت فيه ــذي ش ــت ال يف الوق

ــدأت  ــام ب ــر، في ــت يف خط ــم كان ــوا أّن حياته ــود ادع الجن

ــا  ــص إذا م ــادث لفح ــق يف الح ــكرية بالتحقي ــة العس النياب

ــار رضورّي. ــاق الن كان اط

ــباب  ــام ش ــا ق ــاح، عندم ــاعات الصب ــدأ يف س ــدث ب الح

مــن مخيــم العــروب بإلقــاء حجــارة تجــاه شــارع 60 الــذي 

ــاب  ــة. يف أعق ــيارات إرسائيلي ــي لس ــط رئي ــتعمل كخ يس

ذلــك، دخــل إىل مخيــم العــروب قــوة مــن »جفعــايت«، 
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وبــني األطــراف تطــور املوضــوع إىل مواجهــة. الفلســطينيون 

قامــوا بإلقــاء الحجــارة عــى الجنــود، الذيــن بدورهــم حالــوا 

ــدث  ــرات. الح ــق مظاه ــال ادوات تفري ــن خ ــم م تفريقه

ــش  ــق تحقيقــات الجي تطــور اكــر، ويف هــذه اللحظــة، وف

ــة  ــاء الزجاجــات الحارق ــام بإلق ــباب ق ــى أّن الش ــح ع يتض

ــود. عــى الجن

بــذات الوقــت، ومــن شــارع فرعــي، طل شــاب فلســطيني 

الذيــن يســكن يف املــكان وبيتــه يحــرتق. الفلســطينيون 

يدعــون أّن البيــت احــرتق يف أعقــاب اطــاق النــار مــن قبــل 

الجيــش تجــاه البيــت، االدعــاء الــذي مل يتــم تأكيــده حتــى 

األمــس.

بــكل األحــوال، يف اثنــاء هولــة الشــاب يف الشــارع الفرعــي 

ــار  ــه احض ــب من ــه تطل ــاه بيت ــن تج ــوات م ــمعت اص س

امليــاه إلخــامد الحريــق. الفلســطيني أكمــل الهرولــة يف 

ــا يف  ــامش، لرمب ــرف بقطعــة ق ــي وكان يرف ــارع الفرع الش

شــارة منــه للجنــود انــه ال ينــوي املــس بهــم، بعــد لحظــات 

ــاق  ــن اط ــب م ــي اصي ــارع الفرع ــن الش ــه م ــن خروج م

النــار مــن الجنــود، الــذي وجــه وعــى مــا يبــدو إىل ملقــي 

ــة. ــات الحارق الزجاج

اصيبــت مســافرة  الشــغب،  أعــامل  انتهــت  أن  بعــد 

إرسائيليــة تبلــغ مــن العمــر 50 عاًمــا يف أعقــاب القــاء 

ــم اســتهدافه يف  ــذي ت الحجــارة مــن املخيــم إىل الشــارع ال

ســاعات الصبــاح.

ــة  ــق عملي ــذي وث ــم ال ــاهد الفيل ــن ش ــل الخر: م تحلي

اعــدام الشــاب، عمــر البــدوي )22 عاًمــا( يــرى بوضــوح أّن 

الوحــدة اســتهدفته، فالشــارع الفرعــي كان ضيــق جــًدا وال 

احتــامل أن يتواجــد فيــه أكــر مــن شــخص، والبــدوي كان 

يرفــع الرايــة مؤكــًدا أنــه لــن ميــس بالجنــود.

املراســان لرمبــا حــاوال عــرض الحقيقــة، إال أنّهــام حــاوال 

وبشــدة منــح رشعيــة للجيــش لعمليــة اإلعــدام، فوفــق كل 

املــؤرشات مل يكــن هنالــك أي خطــر عليهــم إال أّن املراســلني 

حــاوال تفهــم روايتهــم ورشعنتهــا، ايًضــا مــن خــال الكتابــة 

عن الســيدة التي اصيب من القاء الحجارة عى شــارع 60.  

ــوع إال  ــن املوض ــع ع ــر املوس ــم التقري ــه ورغ ــظ أن ياح

أّن املراســلني مل يذكــرا أســم الشــهيد، فقــط شــاب مــن 

العــروب، وكأن ال هويــة لــه، وال تفاصيــل وال عائلــة ثــكى 

ــق. ــامد الحري ــاعدتها يف اخ ــاول مس ح

مايكروسوفت تحقق مع رشكة إرسائيلية تستثمر بها

AnyVi- ــا تفحــص ادعــاءات وفقهــا  عماقــة التكنولوجي

sion املختصــة يف تكنولوجيــا التعرف إىل الوجوه، تشــارك يف 

مــرشوع يرصــد الفلســطينيني يف املناطــق. الرشكــة يف تعقيب 

لهــا: ال نطبــق التكنولوجيــا يف مناطــق يهــودا والســامرة.

كتب: يوسف يرسائيل، القناة 13

ــرش  ــوه ينت ــرف إىل الوج ــي يف التع ــتعامل التكنولوج االس

ــق  ــة يف مناط ــرة، خاص ــنوات األخ ــامل يف الس ــا يف الع رسيًع

املعابــر،  املطــارات،  مثــل  باألفــراد،  ومكتظــة  حساســة 

ــي  ــش األمن ــل التفتي ــة، ويســتخدم لتحوي املاعــب الرياضي

ــل. ــايب أق ــر، وضب ــال اك إىل فع

AnyVi- ــة ــال رشك ــة يف املج ــرشكات الطائعي ــدى ال  اح

ــخيص  ــول للتش ــا حل ــور ايًض ــي تط ــة، والت sion اإلرسائيلي

ــج  ــال برنام ــن خ ــه، م ــخيص الوج ــة تش ــرتي، خاص البيوم

التــي يتصــل مــع كل كامــرا، وفــق ادعــاء الرشكــة، وتســمح 

ــا. ــت حدوثه ــر وق ــرف إىل مخاط بالتع

رغــم ذلــك، تلقــت الرشكــة الكثــر مــن اإلنتقــادات والتــي 

مفادهــا أّن الرمجــة التــي تقــوم بتســويقها تســتعمل مــن 

ــامرة.  ــودا والس ــة يف يه ــة اإلرسائيلي ــة األمني ــل املنظوم قب

وفــق تقاريــر انتــرشت مؤخــرًا يف صحيفــة »دا ماركــر« والـــ 

ــه  ــم تركيب ــة ت ــج الرشك ــأن برنام ــة، ف »ان يب يس« األمريكي

ــل  ــطينيني إىل داخ ــر للفلس ــكل مع ــي تش ــز الت يف الحواج

الخــط األخــر بشــكل يومــي، باإلضافــة انتــرش أّن الرشكــة 

مشــاركة يف برنامــج رسي جــًدا الــذي يشــخص الفلســطينيني 

ــي  ــرشة، لدواع ــرات منت ــال كام ــن خ ــز م ــارج الحواج خ

أمنيــة.

ــة ال  ــا: AnyVision الرشك ــب له ــت يف تعقي ــة قال الرشك

ــارج  ــامرة، خ ــودا والس ــم يف يه ــكل دائ ــا بش ــق نظامه تطب

ــهر.  ــذف وتش ــن ق ــارة ع ــاء عب ــذا اإلدع ــز وأّن ه الحواج

ــز  ــوه يف الحواج ــى الوج ــرف ع ــام التع ــل نظ ــة تفع الرشك

مــن أجــل انقــاذ حيــاة األفــراد وللتعــرف رسيعــا عــى 

ــت يف األدوار. ــل الوق ــام يقل ــول م ــح الدخ ــاب تصاري اصح

ــن  ــدأت م ــة رشكة AnyVision ب ــر: فضيح ــل الخ تحلي

شــبكة األخبــار »ان يب يس« األمريكيــة، وتــم التطــرق إليهــا 

هنــا كفضيحــة فقــط يف صحيفــة »دي ماركــر« املقربــة مــن 

ــاع  ــت الدف ــا باقــي وســائل اإلعــام فقــد حاول ــس، ام هأرت

ــدى  ــن م ــئلة ع ــم أي اس ــة دون تقدي ــا رشعي ــا ومنحه عنه

قانونيــة عملهــا خاصــة يف التعــدي عــى خصوصيــة األفــراد.

املصدر: ) ماكو ( القناة 12
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التاريخ: 2019.11.11

النرشة اإلخبارية

تقرير: أوهاد حيمو

ــل شــاب  ــق ملقت ــاري، توثي ــر االخب ــر يف هــذا التقري يظه

فلســطيني أعــزل عــى يــد قــوات مــن الجيــش اإلرسائيــي. 

ــق قريــب  ــه إلخــامد حري ــاء محاولت ويظهــر يف الشــاب أثن

ــار  ــا مــن االنتشــار، ليتفاجــئ بإطــاق الن ــه، خوفً مــن منزل

عليــه، مــن قبــل أحــد الجنــود، الذيــن كانــوا يرتصــدوا 

ــطينيني. ــبان الفلس للش

الجنــود ادعــوا أن الشــاب كان يشــارك مبظاهــرة مــع 

مجموعــة مــن الشــبان الذيــن كانــوا يرشــقوا الحجــارة 

ــبان  ــل الش ــو قت ــم ه ــبة له ــل بالنس ــكان الح ــم، ف نحوه

الحــّي! بالرصــاص  العــزل  الفلســطينيني 

املصدر: ) كان ( هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون

التاريخ: 2019.11.10

النرشة اإلخبارية املسائية

تقرير: نوريت يوحنان

يظهــر يف هــذا التقريــر اعتــداء قــوات الجيــش والرشطــة 

اإلرسائيليــة عــى ســكان قريــة العيســاوية يف القــدس، 

بــني الرشطــة واملواطنــني، بســبب  اشــتباكات  ونشــوب 

ــد  ــزل ألح ــاحة من ــة س ــة مللكي ــال الرشط ــد رج ــاك أح انته

املواطنــني، الــذي اعــرتض عــى ركــن القــوات ســيارة الرشطة 

يف ســاحة منزلــه، مــام أدى إىل اعتــداء رجــال الرشطــة عليــه 

بالــرب وعــى عــدد مــن املواطنــني باإلضافــة إىل اعتقــال 

ــم. أحده

الرشطــة ردت عــى هــذه الحادثــة باالنســحاب والخــروج 

مــن مجموعــة واتســاب خاصــة أنشــأت مــن أجــل الحفــاظ 

عــى » التهدئــة » بســبب أحــداث االشــتباكات املتكــررة بني 

املواطنــني والرشطــة، باإلضافــة إىل ذلــك أخلــت نفســها مــن 

املســؤولية عندمــا تنكــرت عــن علمهــا عــن هــذه األحــداث.

التاريخ: 2019.11.13

النرشة االخبارية الرئيسية

تقرير: يارون أفراهام

ــواب  ــر، نتنياهــو وهــو يحــرض ضــد الن ــر يف التقري يظه

يف  خطابــه  خــال  املشــرتكة،  القامئــة  أعضــاء  العــرب 

ــدوان  ــة بالع ــة املتعلق ــداث الجاري ــول األح ــت، ح الكنيس

ــزة. ــاع غ ــى قط ع

ــه  ــي مبقاطعت ــد طيب ــب أحم ــام النائ ــه ق ــال خطاب وخ

ووصفــه باملحــرض والــكاذب، ومــن ثــم أمــر رئيــس الجلســة 

ــي  ــه باق ــة الكنيســت، ولحــق ب ــن قاع ــي م بإخــراج الطيب

ــو  ــاب نتنياه ــى خط ــا ع ــك احتجاًج ــرتكة وذل ــاء املش أعض
ــم.77 ــي ضده التحري

“بتسيلم«: احتجاز جثامني الشهداء سياسة ابتزاز 
ارسائيلية حقرية

ــوق االنســان يف  ــي لحق ــات االرسائي ــز املعلوم ــال مرك  ق

األرايض املحتلــة )بتســيلم(، إن سياســة احتجــاز جثامــني 

ــة  ــة، سياس ــلع للمقايض ــا س ــطينيّني وكأنّه ــهداء الفلس الش

ــا،  ــة العلي ــن املحكم ــا م ــادق عليه ــة، ومص ــرة ودنيئ حق

ــاّم  ــر م ــة أك ــة املحكم ــى حقيق ــهد ع ــة تش ــي سياس وه

ــة. ــة السياس ــى قانونيّ ــهد ع تش

وأعــاد مركــز املعلومــات االرسائيــي، يف تقريــر نــرشه 

ــل ســلطات  ــن قب ــف« م ــني العن ــا يســمى بـ»روت تحــت م

ــاة  ــر مبأس ــطينيني، التذك ــني الفلس ــق املواطن ــال بح االحت

ــرشات  ــني ع ــي لجثام ــال االرسائي ــلطات االحت ــاز س احتج

الشــهداء، التــي يبلــغ وفــق معطيــات املركــز تعدادهــا 50 

ــل. ــى االق ــا ع جثامن

ــطينينّي  ــني فلس ــاز جثام ــد أّن احتج ــيلم« اك ــز »بتس مرك

مفاوضــات  يف  مســاومة  كورقــة  اســتخدامهم  ألجــل 

مســتقبلية جــزٌء مــن سياســة تتّبعهــا إرسائيــل منــذ ســنوات 

طويلــة ولكّنهــا رســختها رســميًّا يف كانــون الثــاين 2007 

عــر قــرار اتّخــذه »الكابينــت« )املجلــس الــوزارّي املصّغــر( 

تحــت عنــوان »سياســة موّحــدة يف شــأن التعامــل مــع 

جثامــني املخّربــني.«

ــرار  ــامس ضــّد الق ــم الت ــّم تقدي ــه ت ــز اىل أن ــار املرك وأش

وقبلــت املحكمــة االلتــامس بأغلبيّــة آراء القضــاة، غــر 

أنّهــا عــادت وقلبــت حكمهــا رأًســا عــى عقــب يف مناقشــة 

إضافيّــة، حيــث أصــدرت هيئــة قضــاة موّســعة حكــاًم 

يقــول إّن أنظمــة الّدفــاع يف أوقــات الطــوارئ تخــّول الّدولــة 

احتجــاز جثامــني وأســندت حكمهــا إىل تأويــل غــر معقــول 

القانــون  أحــكام  إىل  الطــوارئ وتطــرّق جــزيّئ  ألنظمــة 

ــدويّل. ال

ــة، قــال الروفســور  وتعليقــا عــى هــذه السياســة الباطل

مردخــاي كرمينيتــرس إنـّـه »يجــب منــع االســتخدام اإلرهــايّب 

لأشــخاص أو الجثامــني بهــدف اإلرغــام أو االبتــزاز وفــرض 

ــا سياســة تســبّب  ــك، وإنّه ــني يف ذل ــات عــى املتورّط عقوب

معانــاة ال توصــف ألرس املتوفّيــني املحتجــزة جثامينهــم، 
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ــى  ــب ع ــني تصّع ــم املتوفّي ــن أحبّائه ــة دف ــاع إمكانيّ امتن

ــام  ــم، ك ــع فقدانه ــل م ــم والتعاُم ــل وفاته ــذه األرس تقبّ ه

ــه  ــا يقتضي ــة مب ــيم الّازم ــة املراس ــن إقام ــم م ــا تحرمه أنّه

ــادات”. ــن والع الّدي

ــايض  ــر امل ــهر اكتوب ــا يف ش ــة أجراه ــز مقابل ــرش املرك ون

مــع تهــاين صالــح )34 عاًمــا( أرملــة وأّم ألربعــة أطفــال مــن 

ســّكان مخيـّـم جباليــا لّاجئــني يف قطــاع غــزة، »قُتــل زوجــي 

عطّــاف صالــح يف التاســع مــن ايلــول عــام 2018، رشق 

مخيّــم جباليــا ومنــذ ذلــك الحــني يحتجــز الجيــش اإلرسائيّي 

جثامنــه ويرفــض إعادتــه إلينــا، عطّــاف هــو زوجــي الثــاين، 

وكان زوجــي األّول استُشــهد يف عــام 2008 وكان لدينــا 

حينهــا ابنــة تُدعــى رشوق وتبلــغ اليــوم الـــ14 مــن عمرهــا، 

ــد  ــره. بع ــن عم ــوم الـــ12 م ــغ الي ــّي ويبل ــن يُدعــى ع واب

ــقيق  ــن ش ــت م ــه تزّوج ــى وفات ــهر ع ــة أش ــّي خمس م

ــاف. زوجــي عطّ

وأضافــت: “مل يكــن لــدّي خيــار آخــر ألنّنــي لــو رفضــت 

ــاف  ــع عطّ ــة م ــّن العاق ــي. لك ــة األوالد مّن ــذت العائل ألخ

تحّســنت بالتدريــج. لقــد كان زوًجــا طيّبًــا وأبًــا محبًّــا 

ألوالده. يف البدايــة رفضــت رشوق أن تخاطبــه بالقــول »أيب« 

لكّنهــا تقبّلتــه رويــًدا رويــًدا، أّمــا عــّي فقــد كان صغــرًا وال 

ــه. كان  ــاف أســهل علي ــل عطّ ــده لذلــك كان تقبّ ــر وال يتذكّ

ــي.  ــاول أن يفرحن ــا يح ــب وكان دامئً ــب طيّ ــاف ذا قل عطّ

ــاعديت  ــاول مس ــة كان يح ــي أو حزين ــراين أب ــا كان ي عندم

عــى نســيان مــا حــدث”.

ــّي،  ــميناه ق ــن أس ــاف باب ــا وعطّ ــت أن ــت: »ُرزق وتابع

ــه كان يحــّب أوالدي أســوة  ــة، ولكّن ــة أســميناها نعيم وابن

بــأوالده ويعامــل الجميــع معاملة متســاوية. تحّســن الوضع 

كثــرًا وأخــذت أحــّس أنّنــي أعيــش معــه حيــاة جديــدة وأّن 

اللــه عّوضنــي بــه ليمــأ الفــراغ الــذي تركــه مصلــح، لكــّن 

ــك  ــا. حــدث ذل ــاف أيًض ــهد عطّ ــُدم إذ استُش ســعادتنا مل ت

حــني كان يف طريقــه إىل منطقــة مظاهــرات العــودة. تلــك 

كانــت املــرّة األوىل واألخــرة التــي يذهــب فيهــا إىل هنــاك. 

قيــل لنــا إنـّـه أصيــب قــرب الرشيــط وإّن الجيــش أخــذه ثــّم 

بعــد ســاعة واحــدة أبلغونــا بأنـّـه قُتــل. حــني ســمعت ذلــك 

ــون  ــم يكذب ــع إنّه ــت للجمي أغمــي عــّي وحــني أفقــت قل

ــوم  ــي وأرصخ. يف الي ــت أب ــل. كن ــد قلي ــيعود بع ــه س وإنّ

التــايل تواصلــت عائلــة زوجــي مــع الّصليــب األحمــر فأكّــد 

لهــم نبــأ استشــهاده”.

وتؤكــد تهــاين: منــذ أن استُشــهد عطـّـاف حالتــي النفســيّة 

ا خاّصــة بعــد أن أبلغونــا أّن الجيــش اإلرسائيــي  صعبــة جــدًّ

ــد أن  ــا. أري ــا حاليًّ ــزم إعادته ــه ال يعت ــه وأنّ ــز جثامن يحتج

أحتضــن جثــامن زوجــي وأن أوّدعــه أنــا واألوالد، نريــد 

ــن  ــرتق م ــي أح ــهداء. إنّن ــل كّل الش ــزّة مث ــه يف غ أن ندفن

ــا  ــال لن ــذ أن ق الّداخــل مــا دام الحــال مســتمرًا هكــذا. من

الّصليــب األحمــر إّن جثامنــه موجــود يف ثّاجــة املــوىت أفّكــر 

فيــه طيلــة الوقــت ويصعــب عــّي النــوم. ليتنــي أصــل إىل 

ــق زوجــي وأملــس وجهــه. ــك الثّاجــة وأفتحهــا وأعان تل

ــن  ــد أن ندف ــه يري ــوم إنّ ــول يل كّل ي ــي يق ــول: ق وتق

والــده لــي يســتطيع معانقتــه ومــن ثــّم زيــارة قــره، نعيمة 

مــا زالــت ال تــدرك مــا يحصــل، هــي تعتقــد أّن والدهــا ال 

ــه ســوف يعــود إلينــا، عندمــا تغضــب مّنــي  ــا وأنّ يــزال حيًّ

ــا ســوف تشــتكيني لوالدهــا. تتوّعــدين بأنّه

وتشــر تهــاين اىل أنهــا تتلّقــى الّدعــم مــن جمعيّــات 

ــر أمورهــا عــى نحــو  ــام وإنهــا تتدبّ تســاعد األرامــل واأليت

ــب  ــذا صع ــي وه ــل زوج ــزل أه ــم يف من ــة: أقي ــا، مضيف م

ا عــّي، وحاولــت العــودة إىل أهــي ولكــّن أهــل زوجــي  جــدًّ

قالــوا إنّنــي أســتطيع أن آخــذ معــي فقــط نعيمــة الصغــرة 

ويظــّل بقيّــة األوالد عندهــم، فعلــت ذلــك ولكّننــي مل 

ــّم عــدت إىل  ــد أهــي خمســة أشــهر ث ــت عن ــل، بقي أتحّم

ــع أوالدي. ــون م ــي أك ــم ل منزله

وتختــم تهــاين بالقــول: أمتّنــى أن يعيــدوا جثــامن زوجــي 

لــي أمتّكــن مــن وداعــه ودفنــه ليهــدأ قلبــي قليــًا. حيــايت 

ــّوًرا  ــت من ــد كان البي ــة. لق ــة وحزين ــاف مظلم ــدون عطّ ب

بوجــوده واآلن أفتقــد ابتســامته وطيبــة قلبــه. اآلن ال حــّب 

وال حنــان ولكّننــي أصــّر نفــي وأتحّمــل78.

الثالثاء 2019/11/19

أمريكا: املستوطنات يف الضفة الغربية »ال تخرق القانون 
الدويل«

تنديد فلسطيني واسع: قرار باطل ومرفوض ومدان 
ويهدد السلم واألمن الدوليني

ــاء  ــو، مس ــك بومبي ــريك، ماي ــة األم ــر الخارجي ــن وزي أعل
أمــس، أن بــاده مل تعــد تعتــر املســتوطنات يف الضفــة 
ــدويل«، يف  ــون ال ــع القان ــة »غــر متســقة م ــة املحتل الغربي
تحــول »رمــزي« يف السياســة الخارجيــة األمركيــة بهــذا 

الخصــوص.
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ــاش  ــب النق ــع جوان ــة جمي ــد دراس ــو »بع ــال بومبي وق
ــة(  ــى أن )إقام ــذه اإلدارة... ع ــق ه ــة، تواف ــوين بعناي القان
مســتوطنات إرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة ال يتعــارض يف حد 

ــدويل«. ــون ال ــه مــع القان ذات

ويعتــر اإلعــان األمــريك، تراجعاً عــن رأي قانوين صدر عن 
الخارجيــة األمركيــة يف العــام 1978، يقي بأن املســتوطنات 
يف األرايض املحتلــة »ال تتوافــق مــع القانــون الــدويل«.

وكانــت وكالــة »أسوشــييتد بــرس« األمركيــة، قــد كشــفت 
يف وقــت الحــق، مقتطفــات مــن مســودة خطــاب بومبيــو 
ــا  ــأن القضاي ــد ب ــب تعتق ــه أن »إدارة ترام ــاء في ــذي ج وال
القانونيــة املحيطــة مبســألة املســتوطنات هــي مســألة 

ــة«. ــم اإلرسائيلي ــص املحاك تخ

الرئيــس ترامــب تغــّر نهــج  وقــال بومبيــو إن إدارة 
ــتوطنات  ــاه املس ــا تج ــاراك أوبام ــابق ب ــس الس إدارة الرئي
اإلرسائيليــة. وأضــاف أن البيانــات الرســمية األمركيــة تجــاه 
ــود  ــر العق ــى م ــة ع ــة الغربي ــتيطان يف الضف ــطة االس أنش

كانــت »متقلبــة«.

وذكــر أنــه »يف عــام 1978، خلصت إدارة )الرئيس األســبق 
ــة يف  ــتوطنات اإلرسائيلي ــة املس ــر إىل أن إقام ــي( كارت جيم
ــاءت  ــدويل، وج ــون ال ــع القان ــارض م ــة تتع ــة الغربي الضف

بعــده إدارات أخــرى عارضــت قــرار الرئيــس كارتــر«.

رغــم ذلــك، زعــم وزيــر الخارجيــة األمــريك أن هــذا 
ــة،  ــة الغربي ــايئ يف الضف ــع النه ــرق إىل الوض ــرار ال يتط الق
قضايــاه  أحــد  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  تعتــر  والــذي 
ــني والحــدود.  ــب القــدس والاجئ ــع الرئيســية إىل جان األرب
وقــال بومبيــو إن »الوضــع النهــايئ ســيحدده الفلســطينيون 

ــات«. ــال املفاوض ــن خ ــون م واإلرسائيلي

وبهــذا الصــدد، نــددت الرئاســة الفلســطينية بإعــان 
بومبيــو حــول املســتوطنات.

وقــال الناطــق الرســمي بلســان الرئاســة نبيــل أبــو ردينــه 
لـ»األيــام« إن االســتيطان اإلرسائيــي يف األرايض الفلســطينية 
ــدويل كــام  ــون ال هــو غــر رشعــي ومخالفــة رصيحــة للقان

تجمــع عــى ذلــك دول العــامل.79

بومبيو: املستوطنات اإلرسائيلية ال تتعارض مع القانون 
الدويل

فيــام يعــد تحــوالً خطــراً يف السياســة األمركيــة بالنســبة 
ــن  ــة، أعل ــأرايض الفلســطينية املحتل لاحتــال اإلرسائيــي ل
وزيــر الخارجيــة األمــريك مايــك بومبيــو يف مؤمتــر صحفــي 

عــر أمــس، أن املســتوطنات اإلرسائيليــة »ال تتعــارض مــع 
القانــون الــدويل« مــام يبــدد عمليــاً أيــة آمــال لقيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة ومتامســكة عــى األرايض املحتلــة عــام 
1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة املحتلــة. وأعلــن بومبيــو 
ــوين  ــرأي القان ــن ال ــك ع ــى بذل ــدة تتخ ــات املتح أن الوالي
الصــادر عــن وزارة الخارجيــة عــام 1978 والــذي ينــص عــى 
أن املســتوطنات يف األرايض املحتلــة »تتعــارض مــع القانــون 

الــدويل«. 
وتنظــر إدارة ترامــب إىل أن هــذا الــرأي القانــوين املعروف 
ــات  ــر هانســل«، هــو األســاس ملعارضــة الوالي باســم »مذك
ــاء  ــتوطنات وبن ــيع املس ــة لتوس ــرتة طويل ــذ ف ــدة من املتح
ــار أن  ــى اعتب ــة، ع ــدة يف األرايض املحتل ــتوطنات جدي مس
ذلــك مضيعــة للوقــت، وتعتقــد إن أي أســئلة قانونيــة حــول 

القضيــة يجــب أن تعالجهــا املحاكــم اإلرسائيليــة. 
ــة  ــوة إىل إقام ــأن الدع ــول ب ــه »الق ــر يف بيان ــال الوزي وق
مســتوطنات تتعــارض مــع القانــون الــدويل مل تعمــل عــى 
ــه  ــة هــي أن ــة الســام، وأن الحقيقــة الصعب تقــدم يف عملي
ــر  ــزاع » وفــق املعاي ــاك أي حــل قضــايئ للن ــن يكــون هن ل
ــى  ــو ع ــن ه ــول م ــج ح ــة(، وأن الحج ــرارات الدولي والق
حــق ومــن هــو عــى خطــأ مــن حيــث القانــون الــدويل لــن 

ــب الســام«. تجل
ــه  ــام ب ــا ق ــت م ــب عكس ــس ترام ــاف: إدارة الرئي وأض
الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا حيــث »أنــه يف عــام 1981، 
ــد ريجــان موقــف ســلفه،  كان غــر الرئيــس األمــريك رونال
املتاحقــة  اإلدارات  وتتابعــت  كارتــر،  جيمــي  الرئيــس 
ــه يتعــارض مــع  ــه دون القــول بأن ــرأي ذات ــر عــن ال بالتعب
ــون  ــابق ج ــة الس ــر الخارجي ــن وزي ــدويل، ولك ــون ال القان
كــري يف عــام 2016 عــاد وأســامها تتعــارض مــع القانــون 
الــدويل« يف إشــارة ملوقــف إدارة ترامــب التــي امتنعــت عــن 
ــس  ــرار مجل ــد ق ــض ض ــق النق ــتعمل ح ــت ومل تس التصوي

ــم 2334. ــن رق األم
ورفــض وزيــر الخارجيــة اإلجابــة عمــن إذا كان هــذا 
ــل يف  ــي أي أم ــرة هانســل 1978م( ينه ــاء مذك ــرار )إلغ الق
تحقيــق حــل الدولتــني، ويضعنــا عمليــاً يف »دولــة واحــدة« 
مــردداً أن املواقــف الســابقة مل تــؤد إىل  الســام كــام رفــض 
املســتقبلية  االســتيطانية  النشــاطات  بشــأن  يتكهــن  أن 

ــة.80  ــاألرايض املحتل ب

فرنسا: سياسة االستيطان اإلرسائيلية باألرايض املحتلة 
غري قانونية وتتعارض مع قرارات مجلس االمن

أعلنــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، أن سياســة االســتيطان 
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اإلرسائيليــة يف األرايض املحتلــة غــر قانونية مبوجــب القانون 
الــدويل ، وال ســيام القانــون اإلنســاين الــدويل وتتعــارض مــع 

قــرارات مجلــس االمن.
وأكــدت الخارجيــة الفرنســية يف بيــان لهــا، مســاء اليــوم 
ــرات  ــارة التوت ــا يف إث ــاعد أيًض ــتيطان يس ــاء، أن االس الثاث
ــف  ــو املوق ــذا ه ــني، وه ــل الدولت ــوض ح ــى األرض ويق ع
الثابــت لفرنســا. نحــن نأســف ألي قــرار يحتمــل أن يشــجع 

عــى اســتمرار االســتيطان«.81

برملانيون أمريكيون وبريطانيون: اعالن بومبيو يهدد حل 
الدولتني

بتعقيبــات  االجتامعــي  التواصــل  شــبكات   ضجــت 
ــان  ــد اع ــركا ض ــا وام ــن بريطاني ــني م ــؤولني وبرملاني مس
وزيــر الخارجيــة االمــريك مايــك بومبيــو اعتبار املســتوطنات 

ــدويل. ــون ال ــف القان ــة ال تخال يف الضف
املعــارض  الريطــاين  العــامل  حــزب  زعيــم  وغــرد 
قــرارات  قائــا: »موقفــي هــو موقــف  جرمي كوربــن، 
الضفــة  يف  املســتوطنات  يعتــر  الــذي  األمــن  مجلــس 
ــة  ــكل عقب ــدويل وتش ــون ال ــارخ للقان ــاك ص ــة انته الغربي

الســام«. أمــام 
الحــزب  عــن  األمــريك  الكونغــرس  عضــو  وغــردت 
ــة:  ــب، قائل ــيدة طلي ــل رش ــطينية األص ــي الفلس الدميقراط
تنتهــك  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيليــة  »املســتوطنات 
ــدويل، مهــام تقــول هــذه اإلدارة الفاســدة وغر  ــون ال القان
ــن  ــا ال يغــر م ــور( قوله األخاقية )ترمــب الشــبيه بالدكتات

الحقيقــة«.
كــام أعلــن 15 عضــو عــن الحــزب الدميقراطــي )املعارض(، 
األخــر  ترمــب  إدارة  قــرار  لهــم رفضهــم  تغريــدات  يف 
ــرين  ــة، وأبرزهــم ب ــة رشعي ــار املســتوطنات اإلرسائيلي باعتب
ــة  ــذي قــال: »إن املســتوطنات يف األرايض املحتل ســيندرز ال
غــر قانونيــة، وهــو واضــح يف القانــون الــدويل ويف قــرارات 
األمــم املتحــدة، ومــرة أخــرى ترمــب يعــزل الواليــات 
املتحدة ويقــوض الدبلوماســية الرضــاء قاعدتــه املتطرفــة«.
بــدوره، أعــرب نيكــوالس كريســتوف عــن حزنه مــن اعان 
ــر  ــا غ ــدا أنه ــة، مؤك ــتوطنات رشعي ــة املس االدارة األمركي
رشعيــة. معتــرا أن مثــل هــذه القرارات املتهورة تؤثــر عــى 

فــرص الســام، ســتؤثر عــى ارسائيــل وفلســطني وأمــركا.
غــر  بومبيــو  خطــوة  »إن  انديــك:  مارتــن  ويقــول 
مــررة«، متســائا: ملــاذا تصفــع الفلســطينيني عــى وجههــم 
مــرة اخرى؟ ملــاذا تعــزز االســتيطان؟ وحركــة الضــم يف 
لحظة تتزامــن مــع محاولــة غانتــس تشــكيل الحكومــة. 

متهــام ان هــذا االعــان يحمــل بصمــة فريدمــان.
بــدوره، شــدد مــارك بوكــن عــى أن املســتوطنات يف 
الضفــة  الغربيــة غــر قانونيــة، وهــو مــا يعــد تراجعــا عــن 
مــا كان معمــول بــه لعقــود مــن الحزبــني، معتــرا ان خطــوة 
االدارة االمركيــة تهــدد االســتقرار يف الــرشق االوســط وتهــدد 

حيــاة الفلســطينيني واإلرسائيليــني.
ــة  ــان محاول ــث وارن، »االع ــردت اليزابي ــا، غ ــن جانبه م
أيديولوجيــة صارخــة مــن ادارة ترمــب لــرف االنتبــاه عــن 
فشــلها يف املنطقــة«، معتــرة أن املســتوطنات ال تشــكل 
انتهــاكا للقانــون الــدويل فحســب، »بــل انهــا تجعــل الســام 

صعــب التحقــق«.
ــام يقــول الســيناتور جيــف مــركي: »خطــأ التغــايض  في
ــل  ــودي لح ــد وج ــن تهدي ــتوطنات م ــه املس ــا متثل ــن م ع

ــام«. ــني وللس الدولت
ــدة »إن  ــغ يف تغري ــب الســيناتور بيتجي ــه عق ــن جهت وم
اعــان ادارة ترمــب حــول مســتوطنات الضفــة الغربيــة 
ــني يف  ــل الدولت ــق ح ــود تحقي ــع يف جه ــط تراج ــس فق لي
الــراع االرسائيــي الفلســطيني، بــل هــو االحــدث يف امنــاط 

ــة«. ــة الوطني ــر باملصلح ــي ت ــة الت ــرارات الهدام الق
مــن  الغربيــة  الضفــة  زرت  يقــول:  برنــز  نيكــوالس 
املســتوطنات،  يف  الهائــل  النمــو  شــاهدت  اســبوعني، 
ــا، ادارة ترمــب  ــا الفلســطينيون يومي ــي يواجه ــة الت واالهان
ــل  ــا الطوي ــن دعمن ــى ع ــركا وتتخ ــة ام ــي مبصداقي تضح

لحــل الدولتــني«.
حكومتنــا  »عــى  قالــت  جيابــال  باميــا  الجمهوريــة 
ــامل.  ــة اإلنســانية حــول الع ــز الســام، واحــرتام الكرام تعزي
ــة تهــدد أرايض القــرى الفلســطينية  املســتوطنات االرسائيلي
بكاملهــا بــا داع، وتــؤذي االطفــال، والعائــات، وتنهــي 

ــلمي«. ــني الس ــل الدولت ــا ح جذري
ــع  ــب بالرتاج ــرار ادارة ترم ــر: »ق ــارك ورن ــول م ــام يق في
عــن الدعــم الطويــل يف سياســة امــركا بشــكل احــادي 
ــة ال  ــة يف الضف ــتوطنات االرسائيلي ــة املس ــال رشعن ــن خ م
تخــدم اهــداف اســرتاتيجية مــا عــدا تقويضهــا فــرص حــل 

ــني«. الدولت
مــن جانبــه غــرد جوليــان كاســرتو »إن هــذه املســتوطنات 
انتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل وســتدفعنا بعيــدا عــن حــل 
الدولتــني. إنهــا خطــأ جســيم وســتر بفــرص الســام وتعزل 

امركا«.
بــدوره غــرد كــرس فــان هولــن »ان قــرار ترمــب رشعنــة 
ــل  ــه االخــرة لقت ــة هــي خطوت مســتوطنات الضفــة الغربي
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حــل الدولتــني«.
وتقــول جويــن مــور، »انــا مضطربــة مــن القــرار االمــريك 
الــذي دفــع بأمــركا بعيــدا عــن كونهــا وســيطا نزيهــا، ووضع 
حواجــز إضافيــة أمــام تحقيــق حــل الدولتــني، وإنــه يقلــب 

عقــود مــن السياســة الخارجيــة ألمــركا عــى راســها«.
أمــا ســيث مولتــون فعــرد بالقــول: »هــذا تحــول جــذري 
لإلرسائيليــني  الدائــم  للســام  مبــارشا  تهديــدا  يشــكل 
والفلســطينيني. مــرة أخــرى، ادارة ترمب تفقدنــا مصداقيتنا، 
ويســتمر ترمــب يف وضــع السياســة فــوق كل يشء آخــر.82

 »محدث« 165دولة تصوت لصالح حق تقرير املصري 
لشعبنا واملاليك يعتربه رد عىل إعالن بومبيو

ــرار  ــح ق ــوم الثاثاء، لصال ــة، مســاء الي ــت 165 دول  صوت
حــق تقريــر املصــر لشــعبنا، خــال جلســة للجنــة الثالثــة 

للجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة يف نيويــورك.
املالــي،  واملغرتبني ريــاض  الخارجيــة  وزيــر  ورحــب 
بتصويــت أغلبيــة الــدول لصالــح قــرار حــق تقريــر املصــر 
يف اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة، حيــث 
صوتــت 165 لصالــح القــرار، عارضتــه 5 دول هــي: )إرسائيل، 
وجــزر املارشــال، وميكرونيزيــا، ونــاورو، والواليــات املتحدة( 
ــرون،  ــرتاليا، والكام ــت )أس ــن التصوي ــت 9 دول ع وامتنع
وتونغــا،  وروانــدا،  وكريبــايت،  وهنــدوراس،  وغواتيــامال، 
وتوغــو، وفانواتو(، كــام شــهدت تحــول يف موقــف العديــد 

مــن الــدول مبــا فيهــا كنــدا التــي صوتــت لصالــح القــرار.
ــح  ــت لصال ــي صوت ــدول الت ــة ال ــر الخارجي ــكر وزي وش
القــرار، وطالــب دول العــامل لتتحــد عــى حــق تقريــر 
املصــر وحــق شــعبنا التمتــع لهــذا الحــق وانهــاء االحتــال 
الشــعب  ليســتطيع  فلســطني  دولــة  الرض  االرسائيــي 

الفلســطيني مامرســة هــذا الحــق.
ــكل  ــرار يش ــذا الق ــى ه ــح ع ــت الكاس ــد أن التصوي وأك
الــرد الطبيعــي لــدول املجتمــع الــدويل عــى اعــان االدارة 
ــة،  ــر الرشعي ــة غ ــتوطنات االرسائيلي ــول املس ــة ح األمركي
ــي  ــة الت ــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل الدولي ــرا بال مذك
ــا  ــه االســتعامرية مبــا فيه ــه أن الجــدار ومنظومت اكــدت في
املســتوطنات تحــرم الشــعب الفلســطيني مــن حقــه يف 

ــر املصــر. تقري
وطالــب املالــي الــدول االعضــاء يف االمــم املتحــدة، 
بتحمــل مســؤولياتهم لحاميــة حقــوق الشــعب الفلســطيني 
غــر القابلــة للتــرف واتخــاذ اجــراءات عمليــة يف مواجهــة 
ــجعه  ــي تش ــة الت ــدول املارق ــك ال ــي تل ــال االرسائي االحت

ــة. ــة الحالي ــه كاإلدارة االمركي ــه وجرامئ ــى انتهاكات ع

وشــدد عــى أن الدبلوماســية الفلســطينية ستســقط كل 
محــاوالت تقويــض حقــوق شــعبنا يف االســتقال وتجســيد 
ــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، وعــودة الاجئــني اىل  دولت

ديارهــم.
بدورهــا، أعربــت مستشــار أول بالبعثــة املراقبــة الدامئــة 
ــن  ــيد، ع ــة رش ــم املتحدة نادي ــدى األم ــطني ل ــة فلس لدول
شــكر وتقديــر فلســطني لكافــة الــدول التــي صوتــت لصالــح 
القــرار، مشــيدة بالتأييــد الســاحق لــه وهــو يبعــث برســالة 
واضحــة إىل إرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــال، بــرورة 
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــا بح ــاتها وانتهاكاته ــف سياس وق
ــاء  ــت إلنه ــان الوق ــد ح ــه ق ــني وأن ــل الدولت ــا لح ورفضه
االحتــال يك يحقــق الشــعب الفلســطيني حريتــه يف دولتــه 

ــة. املســتقلة، فلســطني وعاصمتهــا القــدس الرشقي
مــن جهتــه، قــال املراقــب الدائــم لدولــة فلســطني 
املتحدة الســفر ريــاض منصــور، إن هــذا  لــدى األمــم 
التصويــت شــبه الجامعــي لدعــم حــق تقريــر املصــر 
الســابقة،  الســنوات  كان يف  كــام  الفلســطيني  للشــعب 
وكذلــك التصويــت عــى القــرارات األخــرى املتعلقــة بقضيــة 
ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة التابع ــان املختلف ــطني يف اللج فلس
ــوة  ــم وبق ــدويل يدع ــع ال ــد أن املجتم ــدة تؤك ــم املتح لأم
حقــوق الشــعب الفلســطيني يف كافــة جوانبهــا، رغــم 
ــر يف  ــل إلحــداث تغي ــل إرسائي ــود املســتميتة مــن قب الجه

ــت.83 ــديئ والثاب ــدويل املب ــف ال ــذا املوق ه

نادي األسري عشية يوم الطفل العاملي: االحتالل اعتقل 
أكرث من )745( طفالً منذ بداية العام الحايل

ــال  ــلطات االحت ــطيني، إن س ــر الفلس ــادي األس ــال ن  ق
اإلرسائيــي اعتقلــت )745( طفــاً فلســطينياً تقــل أعامرهــم 
ــايل 2019،  ــام الح ــة الع ــذ بداي ــك من ــاً، وذل ــن )18( عام ع
وحتــى نهايــة شــهر ترشيــن األول/ أكتوبــر العــام الجــاري.
ــية  ــاء، عش ــوم الثاث ــه الي ــر ل ــادي، يف تقري ــاف الن وأض
يــوم الطفــل العاملــي الــذي يصــادف عرشيــن ترشيــن 
الثــاين/ نوفمــر مــن كل عــام، أن قرابــة )200( طفــل تواصل 
ســلطات االحتــال اعتقالهــم يف معتقــات »مجــدو، وعوفــر، 
ــدس  ــال الق ــن أطف ــر م ــزء آخ ــة إىل ج ــون«، إضاف والدام

ــة. ــز خاص ــم يف مراك تحتجزه
وأوضــح نــادي األســر مجموعــة االنتهــاكات التــي تنفذها 
ســلطات االحتــال بحــق األطفــال خــال عمليــة اعتقالهــم 
ــة  ــم بطريق ــذ اللحظــة األوىل عــى اعتقاله ــدأ من ــي تب والت
وحشــية واقتيادهــم مــن منازلهــم يف ســاعات متأخــرة مــن 
الليل. وبعــد عــام 2015، وحســب تقريــر نــادي األســر، تــم 
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توثيــق عــرشات الحــاالت ألطفــال أطلقــت قــوات االحتــال 
النــار عليهــم بشــكل مبــارش ومتعمــد خــال عمليــات 
اعتقالهــم، يُضــاف إىل ذلــك نقلهــم إىل مراكــز التحقيــق 
أو رشاب، واســتخدام  والتوقيــف وإبقائهــم دون طعــام 
الــرب املــرح بحقهــم، وتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ البذيئة 
ــم  ــات منه ــزاع االعرتاف ــم، وانت ــم، وتهديدهــم وترهيبه إليه
تحــت الضغــط والتهديــد، وإصــدار األحــكام غيابيــاً، وفــرض 

ــة. ــة عالي أحــكام وغرامــات مالي
وجــاء يف التقريــر: أن االنتهــاكات تتواصــل بحــق األطفــال 
خــال فــرتة احتجازهــم يف املعتقــات، منهــا حرمــان الطفــل 
مــن اســتكامل دراســته، إضافــة إىل حرمــان جــزء منهــم مــن 
زيــارة العائلــة، أو الحصــول عــى عــاج مناســب ملــن يعــاين 

مــن أمــراض تحتــاج إىل  رعايــة ومتابعــة طبيــة حثيثــة.
ولفــت إىل أنــه ومنــذ العــام 2015؛ شــهدت قضيــة األرسى 
ــن  ــدد م ــرار ع ــا إق ــوالت، منه ــن التح ــد م ــال العدي األطف
ــرشع  ــي تُ ــني، والت ــاريع القوان ــة أو مش ــني العنري القوان
ــض  ــت يف بع ــال، وصل ــق األطف ــة بح ــكام عالي ــدار أح إص
الحــاالت إىل أكــر مــن عــرش ســنوات، وحتــى الحكــم املؤبد.
ــال إىل  ــل األطف ــة تحوي ــرزت قضي وخــال هــذا العــام، ب
االعتقــال اإلداري منهــم: األســر الفتــى  ســليامن محمــد أبــو 
غــوش )17 عاًمــا(، وهــو مــن مخيــم قلنديــا، والفتــى نضــال 
ــا( مــن مخيــم جنــني، واألســر الفتــى  ــاد عامــر )17 عاًم زي

حافــظ إبراهيــم زيــود )16 عاًمــا( مــن محافظــة جنــني.
ــة  ــات الحقوقي ــه للمؤسس ــر مطالبت ــادي األس ــدد ن وج
الدوليــة ببــذل جهــود أكــر لحاميــة األطفــال الفلســطينيني، 
وعــى رأســها منظمــة األمم املتحــدة للطفولة »اليونيســف«.
يذكــر أن األســر نضــال عامــر مــن محافظــة جنــني، يبلــغ 
مــن العمــر )17 عامــاً( اُعتقــل بتاريــخ 19 ترشيــن الثــاين/ 
نوفمــر 2019، وجــرى تحويلــه لاعتقــال اإلداري ملــدة ســتة 
ــال  ــة االحت ــدرت محكم ــق وأص ــل للتحقي ــم نق ــهور، ث ش
بحقــه ُحكــامً بالّســجن ملــدة أربعــة شــهور، وقبــل انتهائهــا 
جــرى تحويلــه لاعتقــال اإلداري مجــدداً ملــدة ســتة شــهور. 
علــامً أنــه اُعتقــل ســابقاً عــام 2017 وُحكــم عليــه بالّســجن 
ــه  ــد اعتقال ــه أُعي ــراج عن ــام، وبعــد شــهر مــن اإلف ملــدة ع
مجــدداً. حيــث يُعــاين األســر مــن مشــاكل يف الرئــة. واألســر 
عامــر هــو نجــل الشــهيد زيــاد إبراهيــم عامــر مــن مخيــم 

جنــني.
واألســر حافــظ إبراهيــم زيــود )16 عاًمــا(، مــن محافظــة 
ــخ 26 آب/ أغســطس 2019، وصــدر  ــني، اُعتقــل يف تاري جن
ــن  ــهور، وتزام ــة ش ــدة أربع ــال إداري، مل ــر اعتق ــه أم بحق

ــذا  ــة له ــة العام ــم الثانوي ــتعداده لتقدي ــع اس ــه م اعتقال
ــدء  ــى ب ــاين ع ــوم الث ــه يف الي ــرى اعتقال ــث ج ــام. حي الع

العــام الــدرايس. 
أمــا األســر ســليامن محمــد أبــو غــوش )17 عاًمــا(، فقــد 
أصــدرت ســلطات االحتــال بحقــه أمــر اعتقــال إداري 
ألربعــة أشــهر، تبــدأ مــن تاريــخ 14 أيلــول/ ســبتمر 2019، 
حتــى تاريــخ الثالــث مــن كانــون الثــاين/ ينايــر 2020، 
علــامً أنــه اُعتقــل بعــد أن تــم اســتدعاؤه ملقابلــة مخابــرات 
االحتــال، وهــذا االعتقــال الثــاين للطفــل أبــو غــوش خــال 

هــذا العــام.84

جنني: وقفة تضامنية مع 4 أرسى مرىض
ــح  ــطيني – فت ــي الفلس ــر الوطن ــة التحري ــت حرك نظم
اقليــم جنــني منطقــة الشــهيد رأفــت تركــامن يف قريــة 
مركــة جنــوب جنــني، مســاء اليــوم الثاثــاء، وقفــة تضامنيــة 
ــاك،  ــو دي ــا مــع األرسى املــرىض ســامي أب ــا خطابي ومهرجان
وشــادي موىس، وكــامل أبــو وعــر، وعثــامن أبــو خــرج، 

ــي. ــن اهــامل طب ــه م ــا يتعرضــون ل ــدا مل تندي
وشــارك يف الوقفــة، محافــظ جنــني اكــرم الرجــوب، ومديــر 
نــادي األســر وقدورة فــارس، ورئيــس الهيئــة العليــا ملتابعــة 
ــم  ــومان، وعضــو اقلي ــؤون األرسى واملحرريــن أمــني ش ش
فتــح منســق اللجنــة الشــعبية إلطــاق رساح األرسى راغــب 
أبــو ديــاك، وأمــني رس اقليــم فتــح عطــا أبــو ارميلــة وأعضــاء 
ــو ســياف،  ــة شــؤون األرسى ســيف أب ــر هيئ ــم، ومدي اإلقلي
ــني  ــوىس، وأم ــع م ــي ناف ــة ع ــروي مرك ــس ق ــس مجل ورئي
ــوىس، وذوو األرسى،  ــد م ــامن أحم ــهيد ترك ــة الش رس منطق
ومــدراء وممثلــون عــن املؤسســات املدنيــة واألهليــة وقــرى 

وبلــدات منطقــة مركــة.
وحّمــل املتحدثــون ســلطات االحتــال املســؤولية الكاملــة 
ــني  ــاك، مطالب ــو دي ــة أب ــرىض وخاص ــاة األرسى امل ــى حي ع
العــامل التدخــل والضغــط عــى ســلطات االحتــال لإلفــراج 
ــة  ــن بالحمل ــجون، منددي ــض الس ــم تبيي ــى يت ــم حت عنه
إصابــة  كان آخرهــا  والتــي  الصحفيــني  املســعورة عــى 

ــة. ــاذ عامرن ــي مع الصحف
وأكــد املتحدثــون، أن أوضــاع األرسى الصحيــة مزريــة 
ــامل  ــة اإله ــتمرار سياس ــل اس ــاً يف ظ ــوءاً يومي ــزداد س وت
الطبــي التــي تنتهجهــا إدارات الســجون اإلرسائيليــة وترفــض 
تقديــم العــاج الطبــي الــازم لهــم، خاصة األســر أبــو دياك، 
مشــددين عــى رضورة العمــل عــى كشــف وفضــح جرائــم 
ــبة  ــاءلة ومحاس ــات ملس ــاد آلي ــي، وإيج ــال اإلرسائي االحت
املجرمــني املســؤولني عــن سياســة جرميــة اإلهــامل والخطــأ 
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الطبــي بحقــه.
وناشــد ذوو األرسى املــرىض كافــة أحــرار ومؤسســات 
العــامل الحقوقيــة واإلنســانية والطبيــة التدخــل الفــوري 

والعمــل عــى إنقــاذ حياتهــم قبــل فــوات األوان85.

طولكرم: اعتصام تضامني مع األسري املريض سامي أبو 
دياك

 اعتصــم العــرشات مــن ذوي األرسى وممثــي املؤسســات 
الرســمية والشــعبية وفصائــل العمــل الوطنــي اليــوم الثاثاء، 
ــع  ــا م ــرم، تضامن ــر يف طولك ــب األحم ــب الصلي ــام مكت أم
ــاك  ــو دي األرسى املــرىض ويف مقدمتهــم األســرين ســامي أب
ــداءات إىل املجتمــع  ومعتصــم رداد.وتوجــه املعتصمــون بن
واملؤسســات الدوليــة مــن إنســانية وحقوقيــة التدخــل 
العاجــل إلنقــاذ مــا تبقــى مــن حيــاة األســر املريــض 
بالرسطــان ســامي أبــو ديــاك الــذي دخــل مرحلــة الخطــورة، 
وأصبــح يصــارع املــوت بعــد تفــي املــرض يف كافــة أنحــاء 
جســده، وإصابتــه بالفشــل الكلــوي والكبــد، ونقصــان حــاد 

يف وزنــه ونســبة دمــه.
وحــذر مديــر نــادي األســر يف طولكــرم ابراهيــم النمــر يف 
لقــاء مــع »وفــا«، مــن الوضــع الصحــي الخطــر لأســر أبــو 
ديــاك، رغم تحديد تاريــخ 6-12 موعدا لعقد محكمة له من 
أجــل اإلفــراج املبكــر عنــه، ولكــن حتــى ذلــك التاريــخ هناك 
تخــوف مــن تــردي وضعــه الصحــي أكــر وفقــدان حياتــه.
ــرا  ــداء أخ ــق ن ــام نطل ــذا االعتص ــال ه ــن خ ــال »م وق
بــأن أنقــذوا مــا تبقــى مــن حيــاة أبــو ديــاك املعتقــل منــذ 
عــام 2002 واملحكــوم مؤبــد 3 مــرات، والــذي تعــرض لخطــأ 
طبــي عــام 2015 يف مستشــفى ســوروكا اإلرسائيــي، وبقيــة 
ــة يف  ــة غاي ــا صحي ــون أوضاع ــن يعيش ــرىض الذي األرسى امل
الخطــورة وبأمــس الحاجــة لتدخــل عاجــل إلطــاق رساحهــم 

ــع”. وعاجهــم الرسي
وأشــار النمــر إىل أن هنــاك أكــر مــن 20 أســرا يرقــدون 
ــدم  ــذي ال يق ــة ال ــجن الرمل ــتوصف س ــمى مس ــا يس يف م
الــدواء واإلمكانيــات الطبيــة الازمــة لــأرسى خاصــة أنهــم 
ــه آن  ــدا أن ــة مأســاوية، مؤك يعيشــون يف ظــل أوضــاع طبي
األوان لإلفــراج عــن األرسى املــرىض ويف مقدمتهــم الحــاالت 

الخطــرة.86

األربعاء 2019/11/20

إدانة فلسطينية واسعة والدعوة للتصدي للسياسة 
األمريكية املخالفة للقانون الدويل

وشــخصيات  وفصائــل  الرســمية  املؤسســات  اعتــرت 

فلســطينية، اإلعــان األمــريك عــى لســان وزيــر خارجيتهــا 
ــا ال تتعــارض مــع  ــار املســتوطنات أنه ــو باعتب ــك بومبي ماي
القانــون الــدويل، بأنهــا مخالفــة صارخــة لــكل مبــادئ 
القانــون الــدويل. فقــد دعــا املجلــس الوطنــي الفلســطيني، 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــدة إىل محكم ــكوى جدي ــم ش إىل تقدي
ــا  ــت به ــي تقدم ــة الشــكوى الت ضــد إدارة ترامــب ومتابع
ــفارة،  ــل الس ــد نق ــة بع ــذه املحكم ــطني إىل ه ــة فلس دول
مؤكــداً أن هــذا اإلعــان يشــكل اعتــداء جديــداً عــى 
القانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة واســتمرار 
ــنتني  ــذ حــوايل س ــب من ــوده إدارة ترام ــذي تق ــدوان ال للع

ــطيني.87 ــعب الفلس ــوق الش ــى حق ع

القيادة تعقد اجتامعات طارئة التخاذ إجراءات ملواجهة 
القرارات األمريكية

بحضــور الرئيــس محمــود عبــاس، بــدأت القيــادة، أمــس، 
ــات  ــراءات واآللي ــاذ اإلج ــة، التخ ــات طارئ ــلة اجتامع سلس
الواجــب اتباعهــا ملواجهــة القــرارات األمركيــة الخطــرة ضــد 
القضيــة الفلســطينية، وآخرهــا تريحــات وزيــر الخارجيــة 

بومبيــو بخصــوص املســتوطنات.88

فلسطني تطلب عقد اجتامع وزاري طارئ ملجلس 
الجامعة العربية

طلبــت املندوبــة الدامئــة لدولــة فلســطني لــدى جامعــة 
ــة  ــس الجامع ــارئ ملجل ــامع ط ــد اجت ــة عق ــدول العربي ال
ــدف  ــن، به ــت ممك ــرب وق ــوزاري، يف أق ــتوى ال ــى املس ع
بحــث تطــورات املوقــف األمريــي مــن موضــوع االســتيطان 

ــة.89 ــطينية املحتل ــي يف األرايض الفلس اإلرسائي

سياسيون أمريكيون ينتقدون القرار
اعتــر املفــاوض األمــريك الســابق، آرون ميلــر، أن إعلــن 
وزيــر الخارجيــة األمــريك مايك بومبيــو أن الواليــات املتحدة 
مل تعــد تعتــر املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة والقــدس الرشقيــة املحتلــة تنتهــك القانــون الــدويل، 
ــادة  ــب إلع ــود إدارة ترام ــة لجه ــة التالي ــوة املنطقي »الخط
ــراع الفلســطيني –  ــاه ال ــة تج ــية األمركي ــة السياس صياغ

اإلرسائيــي«.90

األمم املتحدة ودول كربى ومؤسسات تنأى بنفسها عن 
السياسة األمريكية

القــى املوقــف الجديــد الــذي اتخذتــه الواليــات املتحــدة 
األمركيــة تجــاه االســتيطان اإلرسائيــي انتقــاداً واســعاً مــن 
جانــب العديــد مــن الــدول العربيــة وأوروبــا والعــامل 
واملؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية الدوليــة. ووصفتــه بغــر 
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الرشعــي والخطــر ويقــي عــى فــرص تحقيــق الســام يف 
ــة.91 املنطق

بركة: ترشيع االستيطان يفتح ملف رشعية إرسائيل وفق 
ما التزمت به عام 1949

ــا الفلســطيني الداخــل  ــة املتابعــة العلي ــال رئيــس لجن ق
ــي  محمــد بركــة، إن املوقــف األمــريك مــن االســتيطان يعن
ــا،  ــات أمركي ــد م ــدود 1967، ق ــى ح ــني ع ــل الدولت أن ح
فــإذا كان االســتيطان رشعيــاً فــا مــكان لتقــوم عليــه دولــة 

ــطينية.92 فلس

ردود فعل ارسائيلية متباينة
باركــت الهيئــة السياســية اإلرسائيليــة قــرار مايــك بومبيــو 
ــف  ــن املوق ــل م ــدة، التنص ــات املتح ــة الوالي ــر خارجي وزي
القضــايئ األمــريك الــذي أتخــذ عــام 1978 والــذي أكــد بــأن 
»االســتيطان ال يتوافــق مــع القانــون الدويل«. وتزعــم اإلدارة 
ــة  ــرار محكم ــى ق ــاء رداً ع ــرار ج ــذا الق ــأن ه ــة ب األمركي

أوروبيــة بــرورة وســم منتجــات املســتوطنات.93

تحرك فلسطيني مكثف ملواجهة املوقف األمرييك التوجه 
إىل املحكمة الجنائية واملؤسسات الدولية

بحضــور الرئيــس محمــود عبــاس، بــدأت القيــادة، أمــس، 
ــات  ــراءات واآللي ــاذ اإلج ــة، التخ ــات طارئ ــلة اجتامع سلس
الواجــب اتباعهــا ملواجهــة القــرارات األمركيــة الخطــرة ضــد 
القضيــة الفلســطينية، وآخرهــا تريحــات وزيــر الخارجيــة 

 األمريك مايك بومبيو بخصوص املستوطنات. 
املســتوى  التحــرك عــى  أنــه ســيتم  القيــادة،  وأكــدت 
الداخــي، وســيتم عقــد اجتامعات للجنــة التنفيذيــة ملنظمة 
التحريــر الفلســطينية، واللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح، 
وفصائــل العمــل الوطنــي والتنظيــامت الشــعبية واملجتمــع 
املــدين، وللحكومــة مــن أجــل دراســة التوصيــات الروريــة 
ــة الشــعبية يف  ــز املقاوم ــة وتعزي ــة الداخلي لتحصــني الجبه
مواجهــة محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية التــي 

ــة. ــا اإلدارة األمركي ــوم به تق

وشــددت عــى أنــه ســيتم كذلــك التحــرك عــى املســتويني 
ــدويل  ــن ال ــس األم ــه ملجل ــيتم التوج ــدويل، وس ــريب وال الع
والجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة، والجامعــة العربيــة 
ــة  ــرارات املصري ــاذ الق ــامي، التخ ــاون اإلس ــة التع ومنظم
ــة  ــوق الشــعب الفلســطيني املرشوع ــة حق ــة لحامي الهادف
ــة  ــة، واملؤسســات الدولي ــة الدولي حســب القانــون والرشعي
الخاصــة بتطبيــق القانــون الــدويل وحاميــة حقوق اإلنســان.

وأشــارت إىل أنــه ســيتم التواصــل مــع األحــزاب العربيــة 
والدوليــة كافــة، واملنظــامت الدوليــة، مبــا يف ذلــك تحريــك 
امللفــات لــدى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إضافــة إىل 
ــة  ــائل مهم ــال رس ــة، وإرس ــامل كاف ــع دول الع ــل م التواص
ــأن  ــة بش ــة وواضح ــف قوي ــاذ مواق ــرورة اتخ ــق ب تتعل
القــرارات األمركيــة مــن القــدس واالســتيطان وباقــي القضايا 
ــة  ــف داعم ــاذ مواق ــطينية، التخ ــة الفلس ــة بالقضي املتعلق
للموقــف الفلســطيني والقانــون والرشعيــة الدوليــة وحفــظ 

ــني. ــن والســلم الدولي األم

ــرار  ــذ الق ــات لتنفي ــع آلي ــة وض ــادة، أهمي ــدت القي وأك
ــاره  ــتيطان واعتب ــة االس ــاص بإدان ــم 2334 الخ ــي رق األمم
ــتكامل  ــة إىل اس ــدويل، إضاف ــون ال ــق القان ــي وف ــر رشع غ
املهمــة، والتــي تشــكل  الدوليــة  للمنظــامت  االنضــامم 

ــامً. ــاً مه تحدي

جامهــر  الطــارئ،  اجتامعهــا  يف  القيــادة  وطالبــت 
شــعبنا الفلســطيني داخــل الوطــن وكافــة أماكــن تواجــده 
للتحــرك، إلفشــال هــذا املــرشوع التآمــري لتصفيــة القضيــة 

الفلســطينية94.

الخميس 2019/11/21

االحتالل مينع عمل مؤسسات إعالمية وتربوية وصحية 
يف القدس

واصلــت الســلطات اإلرسائيليــة اســتهدافها ملؤسســات 
القــدس وشــخصياتها والوجــود الفلســطيني الفلســطيني 
فيهــا، حيــث منعــت أمــس عمــل مؤسســات تربويــة 
وصحيــة وإعاميــة وأغلقــت مســجداً، كــام هدمــت منزلــني 
يف منطقــة رام اللــه وواصلــت اقتحاماتهــا للعديــد مــن 
املناطــق واعتقلــت مثانيــة شــبان، فيــام ســيطر مســتوطنون 

ــل.  ــزل يف الخلي ــطح من ــى س ع
ــي  ــال اإلرسائي ــرات االحت ــة ومخاب ــت رشط ــد اقتحم فق
ــة،  ــدس املحتل ــة الق ــطينية يف مدين ــات فلس ــس، مؤسس أم
ــرار  ــهر بق ــتة أش ــدة س ــة مل ــل ومزاول ــن العم ــا م ومنعته
مــن وزيــر األمــن الداخــي اإلرسائيــي، جلعــاد أردان، وهــي 
ــام  ــة دار األيت ــم، ومدرس ــة والتعلي ــة الرتبي ــب مديري مكت
اإلســامية كذلــك أغلقــت املســجد الرصــايص وصــادرت 
مفاتيحــه ومكتبــاً يــزود تلفزيــون فلســطني بالخدمــات 
اإلعاميــة، واملركــز الصحــي العــريب، واعتقلــت مديــر الرتبيــة 
ــريب  ــي الع ــز الصح ــر املرك ــل ومدي ــمر جري ــم س والتعلي
أحمــد رسور ومديــر مكتــب األرز املصــور اميــن أبــو رمــوز. 
ــم ســمر  ــة والتعلي ــر الرتبي والحقــاً مــددت توقيــف مدي
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جريــل بعــد التحقيــق معــه يف معتقــل املســكوبية يف 
ــرارات اإلغــاق املوقعــة مــن  ــة. وجــاء يف ق القــدس الغربي
قبــل وزيــر األمــن الداخــي جلعــاد أردان أن اإلغــاق ســببه 
ــطينية أو  ــلطة الفلس ــطة للس ــات »أنش ــذه الجه ــة ه إقام
ــل  ــة إرسائي ــاق دول ــا يف نط ــت رعايته ــا أو تح ــة عنه نياب

ــون.  ــق القان ــح« وف ــدون تري ب
أو عامــل يف  أو منفــذ  إنســان  القــرارات »كل  ومتنــع 
الفعاليــة باالســتمرار بالقيــام بهــا يف كل مــكان آخــر يف 
نطــاق دولــة إرسائيــل«. وحســب القــرار الــذي تــم تعليقــه 
فــإن نشــاطات هــذه املؤسســة الفلســطينية »ميــس بســيادة 

ــدس«.95  ــى الق ــل ع إرسائي

إدانات واسعة
املؤسســات والهيئــات واملنظــامت واألحــزاب  أدانــت 
ــع  ــه بإغــاق واقتحــام أرب ــال ومخابرات ــام رشطــة االحت قي
مؤسســات فلســطينية يف مدينــة القــدس املحتلــة، واعتقــال 
مديــر الرتبيــة والتعليــم ســمر جريــل ومديــر املركــز 
ــر  ــة، ومدي ــدة القدمي ــد رسور يف البل ــريب أحم ــي الع الصح
مكتــب األرز املصــور أميــن أبــو رمــوز. كــام اســتنكرت 
ــزة  ــض األجه ــادرة بع ــني، ومص ــن املوظف ــدد م ــاز ع احتج
ــة  ــامت الدولي ــات واملنظ ــة املؤسس ــة كافي ــات، داعي وامللف
ــة،  ــات االحتالي ــذه املامرس ــد له ــع ح ــة إىل وض والحقوقي
وطالبــت العاملــني العــريب واإلســامي بالتحــرك الرسيــع 
والجــاد مــن أجــل منــع انفــات األمــور وتدهــور األوضــاع 

يف املنطقــة. 
األوقــاف  مجلــس  أدان  بــدوره  اإلســامية  الهيئــات 
والشــؤون واملقدســات اإلســامية، والهيئــة اإلســامية العليــا، 
القضــاة، ودائــرة أوقــاف  ودار اإلفتــاء، وديــوان قــايض 
ــال  ــام رشطــة االحت القــدس وشــؤون املســجد األقــى، قي
ــم ومدرســة  ــة والتعلي ــة الرتبي ــب مديري مــن اقتحــام ملكات
ــة  ــت إدارة ومظل ــل تح ــي تعم ــامية والت ــام اإلس دار األيت

ــدس.  ــاف الق ــرة األوق دائ
الثــاين  اللــه  امللــك عبــد  الهيئــات اإلســامية  وناشــد 
بــرورة التدخــل الفــوري والرسيــع لوقــف هذه املامرســات 
وجميــع اإلجــراءات التــي متــس العمليــة التعليميــة يف 

ــا.96 ــة فيه ــات الوقفي ــدس واملؤسس ــة الق مدين

انتخابات إرسائيلية جديدة تلوح باألفق بعد فشل 
غانتس يف تشكيل الحكومة

أعــاد رئيــس قامئــة »كاحــول الفــان«، بينــي غانتس، مســاء 
ــس  ــة، إىل الرئي ــكيل الحكوم ــة تش ــض مبهم ــس، التفوي أم

اإلرسائيــي، رؤوفــني ريفلــني، قبيــل انتهــاء املهلــة املمنوحــة 
ــات  ــراء انتخاب ــامل إج ــزز احت ــا يع ــة، م ــاعات قليل ــه بس ل
ثالثــة، يف املقابــل ادعــى بنيامــني نتنياهــو أنــه عى اســتعداد 

للتفــاوض الفــوري مــع غانتــس دون رشوط مســبقة.
وبالنســبة لنتنياهــو فــإن عــدم فــوزه بواليــة خامســة يف 
رئاســة الــوزراء، أو تــويل املنصــب بالتنــاوب مــع غانتــس يف 
ــل  ــا يف ظ ــه ضعف ــد موقف ــا يزي ــرتح، رمب ــاف مق ــار ائت إط

ــه. ــه اتهامــات فســاد ل احتــامالت توجي
وقــال بيــان لحــزب أزرق أبيــض »إن غانتــس تحــدث إىل 
رئيــس الدولــة ريفلــني وأبلغــه أنــه غــر قــادر عــى تشــكيل 
حكومــة وأن الجهــود يف هــذا الســياق اســتمرت حتــى 

ــدم«. اللحظــات األخــرة دون إحــراز أي تق
ــه  ــال في ــني ق ــح مقتضــب للصحافي ــس بتري وأدىل غانت
إنــه بــذل جهــدا كبــرا “يف محاولــة لتشــكيل حكومــة 
وحــدة قوميــة ليبراليــة واســعة تكــون قــادرة عــى خدمــة 

ــع”. الجمي
وأضــاف: “إن تشــكيل الحكومــة كان مهمــة تاريخيــة. 
لقــد تعهــدت عــدم إدارة ظهــري للناخبــني واملبــادئ التــي 

ــا”. ــق منه ننطل
وهاجــم نتنياهــو قائــا: »يجــب عــى نتنياهــو أن يتذكــر 
أننــا مــا زلنــا يف دولــة دميوقراطيــة وأن غالبية النــاس صوتت 
لصالــح سياســة مختلفــة عــن سياســته. ال ميكــن للشــعب أن 

يكــون رهينــة أقليــة متطرفــة«.
ــأيت للتفــاوض مبفــرده  وأضــاف: »كان عــى نتنياهــو أن ي
وليــس مــع كتلــة، ال أحــد خــارج النقــاش الدميوقراطــي، ال 
ــت  ــون، كن ــون األرثوذكــس، كلهــم رشعي العــرب وال املتدين
ــازالت مهمــة لتشــكيل حكومــة  ــم تن عــى اســتعداد لتقدي

ــة«.97 وحــدة وطني

بريطانيا: املستوطنات اإلرسائيلية غري قانونية وموقفنا 
بشأنها مل يتغري

 أكــدت وزارة الخارجيــة الريطانيــة، اليــوم الخميــس، أن 
موقفهــا مــن االســتيطان اإلرسائيــي مل يتغــر.

ــرش عــى  ــة، ن ــان للمتحــدث باســم الخارجي وجــاء يف بي
موقــع الحكومــة الريطانيــة أن »موقــف اململكــة املتحــدة 
مــن املســتوطنات واضــح. إنهــا غــر قانونيــة مبوجــب 
القانــون الــدويل، ومُتثــل عقبــة أمــام الســام، وتهــدد قابليــة 
القائــم عــى وجــود الدولتــني. ونحــث  تطبيــق الحــل 
إرسائيــل عــى وقــف توســعها االســتيطاين الــذي يــؤدي إىل 

ــية«.98 ــج عكس نتائ
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مستوطنون يعطبون إطارات نحو 50 مركبة ويخطون 
شعارات عنرصية يف كفر الديك

 أعطــب مســتوطنون، اليــوم الجمعــة، إطــارات نحــو 50 
مركبــة وخطــوا شــعارات عنريــة عــى جــدران املنــازل يف 

بلــدة كفــر الديــك غــرب محافظــة ســلفيت.
وقــال رئيــس بلديــة كفــر الديــك إبراهيــم عيــى الديــك 
لـ«وفــا«، إن مســتوطنني تســللوا إىل املنطقــة الشــاملية مــن 
كفــر الديــك قــرب محيــط املــدارس، وأعطبــوا إطــارات نحــو 
ــات  ــة عــى املركب ــة، كــام خطــوا شــعارات عنري 50 مركب
ــة  ــة العري ــا باللغ ــوب عليه ــازل مكت ــدران املن ــا، وج ذاته

»منطقــة عســكرية مغلقــة«.
وأضــاف: إنهــا املــرة الثانيــة التــي يتســلل بهــا املســتوطنني 
إىل ذات املنطقــة منــذ عــام، يف محاولــة للعربــدة عــى 

الســكان.
وأشــار إىل أن كفــر الديــك، تحيــط بهــا أربــع مســتوطنات 
وهــي »بروخــني«، و«عــي زهــاف«، و»بدوئيل«، و»ليشــم«، 
ويبلــغ عــدد ســكان البلــدة 6 االف نســمة ومســاحتها 
16.400 دونــم منهــا 11 الــف دونــم مصنفــة »س« و1900 

مصنفــة »أ« ومــا تبقــى منهــا أرايض زراعيــة.
ــرى يف  ــدة ق ــوم لع ــر الي ــللوا فج ــتوطنون تس وكان مس
محافظــة نابلــس، وأحرقــوا عــددا مــن املركبــات، وهاجمــوا 
منــزل املواطــن ثائــر حنايشــة مــن قريــة بيــت دجــن رشق 
نابلــس، واحرقــوا مركبتــه وخطــوا عليهــا شــعارات عنريــة.

أكرث من 135 عضوا من أعضاء الكونغرس يوقعون 
عريضة تدعو بومبيو للرتاجع عن قراره حول املستوطنات

 وقــع أكــر مــن 135 عضــوا مــن أعضــاء الكونغــرس 
األمــريك عريضــة طالبــوا فيهــا وزيــر الخارجيــة مايــك 
بومبيــو بالرتاجــع عن قــراره اعتبــار املســتوطنات اإلرسائيلية 
ــون  ــع القان ــرا ال يتعــارض م ــة أم ــة الغربي ــة يف الضف املقام
ــة  ــل الدولي ــتمرار ردود الفع ــياق اس ــك يف س ــدويل، وذل ال

ــرار. ــذا الق ــددة به املن
ــدد املوقعــني  ــد ع ــن يتزاي ــدأ اعضــاء الكونغــرس الذي وب
ــل  ــة. ووص ــوم الجمع ــة الي ــى العريض ــع ع ــم، التوقي منه

عددهــم حتــى اآلن إىل 135 عضــوا.
وبــني األعضــاء املوقعــون عــى العريضــة أن هــذا القــرار 
ــه بــني  ــات املتحــدة كوســيط نزي ــة الوالي »يزعــزع مصداقي
ــق أرضاراً  ــطينية، ويلح ــة الفلس ــلطة الوطني ــل والس إرسائي
ــل  ــركا وإرسائي ــن أم ــرّض أم ــام، ويع ــتقبل الس ــة مبس بالغ

ــر«. ــطيني للخط ــعب الفلس والش
وبــني األعضــاء أن قــرار وزارة الخارجيــة هــذا هــو انتهــاك 

صــارخ للــامدة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.
وجــاء يف العريضــة: »الســيد وزيــر الخارجيــة مايــك 
بومبيــو، نبعــث لكــم بكتابنــا هــذا لنعــرب لكــم عــن 
ــة بالرتاجــع عــن  ــرار وزارة الخارجي ــا الشــديدة لق معارضتن
املســتوطنات  لعقــود تجــاه  اســتمرت  أمركيــة  سياســة 
ــذ  ــال نب ــن خ ــة، م ــة املحتل ــة الغربي ــة يف الضف اإلرسائيلي
الــرأي القانــوين الصــادر عــن وزارة الخارجيــة يف عــام 1978 
والــذي ينــص عــى أن املســتوطنات املدنيــة يف األرايض 

ــدويل«. ــون ال ــع القان ــارض م ــة تتع املحتل
وتابــع املوقعــون، »يــأيت هــذا اإلعــان عقــب قــرار 
ــار  ــارج إط ــدس خ ــة إىل الق ــفارة األمركي ــل الس اإلدارة بنق
اتفــاق تفــاويض، وعقــب إغــاق البعثــة الفلســطينية يف 
واشــنطن والقنصليــة األمركيــة يف القــدس، ووقــف املعونات 
ــد  ــزة. لق ــة وغ ــة الغربي ــرس للضف ــن الكونغ ــة م املخصص
اتبعــت اإلدارات األمركيــة مــن كا الحزبــني )الدميوقراطــي 
والجمهــوري( إرشــادات عــام 1978، لفهمهــا أن التوســع 
االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة املحتلــة يجعــل قيــام دولــة 
ــاً غــر قابــل للتطبيــق، وهــو  فلســطينية متامســكة جغرافي
ــي  ــن ودميقراط ــن آم ــل كوط ــتقبل إرسائي ــدد مس ــٌر يه أم
ــب  ــادي الجان ــراف أح ــذا االنح ــودي. إن ه ــعب اليه للش
لــوزارة الخارجيــة حــول وضــع املســتوطنات ودون أي مــرر 
قانــوين واضــح يعنــي موافقــة ضمنيــة للبنــاء والتوســع 
االســتيطاين، ومــا يرتبــط بــه مــن هــدم ملنــازل الفلســطينيني. 
كــام أنـّـه وبعــد يــوم واحــد مــن قــرار الــوزارة، ســارع رئيــس 
ــم  ــون لض ــرشوع قان ــم م ــو لتقدي ــني نتنياه ــوزراء بنيام ال
ــة  ــل وموافق ــذا القبي ــن ه ــم م ــة ض ــور األردن. إّن عملي غ
الواليــات املتحــدة عــى ذلــك، مــن شــأنها أن تدمر مســتقبل 
حــل الدولتــني، وســتؤّدي إىل الدخــول يف رصاع أكــر تعقيــداً 
ورمبــا أكــر دمويــة. كــام أّن هــذا القــرار يهــدد أمــن كل مــن 

ــات املتحــدة«. ــل والوالي إرسائي
وجــاء يف العريضــة، »إّن قــرار وزارة الخارجيــة هــذا هــو 
ــة،  ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــامدة 49 م ــارخ لل ــاك ص انته
ــل أو  ــال أن ترح ــة االحت ــوز لدول ــه ال يج ــد أنّ ــي تؤك والت
تنقــل جــزءاً من ســكانها املدنيــني إىل األرايض التــي تحتلها«.
ــدويل  ــون ال ــا للقان وتابعــت: »إّن هــذه اإلدارة وبتجاهله
ــالة  ــت رس ــركا، وبعث ــي ألم ــف األخاق ــت املوق ــد زعزع ق
خطــرة ألولئــك الذيــن ال يشــاركوننا قيمنــا، مفادهــا أّن 
حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اللــذان يحكــامن النظــام 
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ــذ عــام  ــان القــوات واملدنيــني األمركيــني من ــدويل ويحمي ال
1949، مل تعــد قيــد التطبيــق. إذا تخلــت الواليــات املتحــدة 
عــن القانــون الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان مــن جانــب 
واحــد، فهــذا يعنــي أّن القــرن الحــادي والعرشيــن لــن يكون 
ــكان  ــبة لأمري ــية بالنس ــة ووحش ــر فوضوي ــاً أك ــوى قرن س

وحلفائهــم، مبــا يف ذلــك الشــعب اإلرسائيــي«.
ودعــا األعضــاء بومبيــو للرتاجــع عــن قــراره، »نظــرا لهــذه 
اآلثــار الخطــرة، ندعــوك بشــدة للرتاجــع عــن قــرار الساســة 

هــذا فــوراً«.99

السبت 2019/11/23

قوات االحتالل تغلق طريقا وسط الخليل لتمكني 
املستوطنني من عبوره

 أغلقــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الســبت، 
ــل  ــة الخلي ــة يف مدين ــوق املركزي ــؤدي إىل الس ــق امل الطري
»شــارع بــر الســبع«؛ بحجــة الســامح للمســتوطنني بزيــارة 
موقــع أثــري يف الشــارع، يطلقــون عليــه »قــر عتنائيــل بــن 

قنــز«.
وقــال مراســل »وفـــا« يف الخليــل، إن العــرشات مــن 
ــة، وهــم  ــة عنيف ــوا الشــارع بطريق ــال داهم ــود االحت جن
مدججــون بالســاح، مــا تســبب بإغــاق املحــات التجاريــة 
يف املنطقــة، منوهــا إىل أن عــرشات املســتوطنني يتوجهــون 
يف هــذه األثنــاء نحــو القــر املذكــور، وهــم يرقصــون، 
ويغنــون، ويطلقــون عبــارات نابيــة وشــتائم بحــق العــرب، 
املاريــن  ارغــام قــوات االحتــال  بالتزامــن مــع  وذلــك 
ــع  ــتوطنني إىل املوق ــول املس ــهيل وص ــارع، لتس ــاء الش بإخ

املذكــور.100

“بتسيلم« يوثق اإلرهاب النفيس والجسدي خالل 
اعتقال طفل من الخليل

أظهــر مقطــع فيديــو وثقــه مركــز املعلومــات اإلرسائيــي 
ــة »بتســيلم«، اإلرهــاب  لحقــوق اإلنســان يف األرايض املحتل
النفــي والجســدي الــذي مارســه جنــود االحتــال اإلرسائيي 
ــس  ــرّازق إدري ــد ال ــل عب ــق الطف ــاح بح ــون بالس املدجج

)13 عامــا(، يف حــّي جبــل جالــس مــن مدينــة الخليــل.
واعتــر املركــز يف تقريــر لــه، اليــوم الســبت، أن مــا تعــرض 
لــه الطفــل إدريــس ليســت حالــة اســتثنائيّة، إمنــا جــزء مــن 
ــل  ــه ســكان الخلي ــذي يتعــرّض ل روتــني العنــف اليومــي ال
عــى يــد قــوات االحتــال واملســتوطنني، ويشــمل االعتــداء 
الجســدي، والتهديــد، وتوجيــه اإلهانــات، واإلذالل، وتكــرار 
اقتحــام املنــازل خاصــة يف ســاعات الليــل، واالعتقــال العبثي 

للقارصيــن والبالغــني.
ــع  ــى وراء ذرائ ــال تتلطّ ــلطات االحت ــز ان س ــد املرك وأك
ــة« لتريــر هــذا »الّروتــني«، كــام تــرر نظــام الفصــل  »أمنيّ
الــذي تطبقــه يف املدينــة، لكــّن مــا جــرى يثبــت أن »األمــن« 
حجــة فارغــة تســتخدمها إرسائيــل لتريــر مامرســات تفــرض 
عــى الفلســطينيّني واقعــا ال يطــاق، ويدفعهــم إىل الرّحيــل 

عــن منازلهــم وكأمّنــا مبحــض إرادتهــم.
ونقــل املركــز توثيقــا لشــهادة الطفــل إدريــس والتجربــة 
التــي مــر بهــا حيــث قــال: »يف يــوم األحــد املوافــق 11-3-

ــلونا  ــارشة وأرس ــاعة الع ــو الس ــتنا نح ــوا مدرس 2019، أغلق
جميًعــا إىل منازلنــا بعــد أن ألقــى الجنــود قنابــل غــاز 
داخــل ســاحة املدرســة وقربهــا، يقــع منزلنــا عــى بعــد نحــو 
ــا  ــت إىل منزلن ــد ذهب ــة، وق ــن املدرس ــرتات م ــة كيلوم ثاث
برفقــة صديــق يل، عندمــا وصلــت إىل مدخــل جبــل جوهــر 
ــب  ــان وأخــذا يف جــّري نحــو جي انقــّض عــّي فجــأة جنديّ
ــب  ــي إىل الجي ــني وأدخلن ــد الجنديّ ــي أح ــّي، حملن إرسائي
ثــّم عصــب عينــّي، خفــت كثــرًا ومل أفهــم مــا الــذي يجــري 
حــويل، جلســت داخــل الجيــب ومل أتفــّوه بكلمــة، صفعنــي 
ــة ومل أفهــم  ــي، كان يتحــّدث بالعريّ ــني وركلن أحــد الجنديّ

مــا الــذي كان يقولــه«.
وأضــاف: تحــرّك الجيــب ومل أعــرف إىل أيــن ألنّهــم عصبــوا 
ــادوين يف  ــه واقت ــود من ــي الجن ــف أنزلن ــا توقّ ــّي، عندم عين
شــارع مــا، كانــت العصبــة ال تــزال عــى عينــّي، أثنــاء ســرنا 
ــي يف  ــت أنّن ــّي فرأي ــن عين ــة ع ــود العصب ــد الجن أزال أح
شــارع الحريقــة، بعــد ذلــك عصــب الجنــود عينــّي مجــّدًدا 
وشــّدوها بطريقــة موجعــة، بقيــت صامتـًـا ألنّنــي خفــت أن 
يربنــي الجنــدّي إذا طلبــت منــه أن يزيلهــا، متلّكنــي الّذعر 
عندمــا أخــذ الجنــود يطلقــون قنابــل الغــاز ويرخــون عــى 
ــي  ــة يف أنف ــت بحرق ــي أحسس ــام أنّن ــارع ك ــاس يف الش الّن
ووجهــي، حــدث ذلــك بالّضبــط عندمــا كانــوا يقتادوننــي يف 
منعطــف الزاويــة، الجنــدّي الــذي كان ميســكني ظــّل يدفــع 
ــام حاولــت أن أرفعــه، انتابتنــي آالم  رأيس نحــو األســفل كلّ
ــه ضغــط عــى  شــديدة يف الُعنــق فحاولــت رفــع رأيس لكّن
رأيس بقــّوة، ســمعت الجنــود يتحّدثــون مــع امــرأة ورجــل 
يبــدو أنّهــام حــاوال تخليــي مــن أيديهــم. عندهــا ســمعت 
ــو  ــّوه، ه ــل لت ــه وص ــدو أنّ ــذي يب ــدي ال ــوت وال ــا ص أيًض

أيًضــا حــاول تخليــي مــن أيــدي الجنــود«.
وتابــع الطفــل إدريــس: »بعــد ذلــك اقتــادين الجنــود إىل 
داخــل معســكر الجيــش يف مســتوطنة »كريــات أربــع«، يف 
ــي  ــني، لكّن ــاي معصوبت ــة وعين ــوين إىل غرف ــكر أدخل املعس
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شــعرت بوجــود جنــود هنــاك، أخــذ أحدهــم يشــتمني 
ويشــتم امــي وقــال يل »يــا ابــن...«، كان يتحــّدث إيّل 
ــة ويتهمنــي برشــق الحجــارة، أنكــرت ذلــك وقلــت  بالعربيّ
لــه أنّنــي مل أفعــل شــيئًا، ســألني عــن األوالد الذيــن يرشــقون 
ــت يف  ــي كن ــًدا وأنّن ــرف أح ــي ال أع ــه أنّن ــارة فأجبت الحج

ــيئًا«. ــل ش ــزيل ومل أفع ــي إىل من طريق
ــة  ــدّي العصب ــا أزال جن ــول: »الحًق ــل بالق ــم الطف واختت
عــن عينــّي وأخرجنــي مــن املعســكر، وقــال يل اذهــب مــن 
هنــا، مشــيت يف شــارع الحريقــة حتــى وصلــت إىل الشــارع 
ــرين  ــا يل فأخ ــت قريبً ــر، التقي ــل جوه ــّي جب ــؤّدي لح امل
أن والــدي يف طريقــه إيّل فانتظــرت والــدي حتــى جــاء 
ــدا  ــة ج ــديت قلق ــت وال ــزل، كان ــذين إىل املن ــيّارة وأخ يف س
ــان،  ــا تبكي ــي هــي وجــّديت وأخذت ــي احتضنتن وعندمــا رأتن
أنــا مل أفعــل شــيئًا أبــًدا ومل أرشــق أيـّـة حجــارة، ال أفهــم مــا 

ــي«.101 ــود مّن ــذي أراده الجن ال

األحد 2019/11/24

االحتالل مينع ترميم مدخل تجمع جبل البابا
ــل  ــم املدخ ــوة ترمي ــس بالق ــال أم ــوات االحت ــت ق منع
ــت  ــد أن جرف ــة بع ــا يف العيزري ــل الباب ــع جب ــرتايب لتجم ال
الطريــق إليــه ضمــن محاولتهــا العمــل عــى تهجــر ســكان 
التجمــع يف املنطقــة، كــام أغلقــت منطقــة النفــق املــؤدي 
لقــرى شــامل غــرب القــدس واحتجــزت عــرشات املركبــات.

ــط  ــال محي ــوات االحت ــت ق ــل أغلق ــة الخلي ويف محافظ
اعتداءاتهــم  املســتوطنون  ليــامرس  اإلبراهيمــي  الحــرم 
ــازل  واســتفزازاتهم بحــق املواطنــني وأماكهــم باقتحــام املن
واعتــاء األســطحة ورشــق الحجــارة، مــام أوقــع العديــد مــن 
ــع لنزيــف يف رأســه يف  ــا تعــرض طفــل رضي ــات بينه اإلصاب
ــدداً  ــال ع ــوات االحت ــت ق ــام نصب ــدة، بين ــل الرمي ــي ت ح
ــدات يف  ــرى وبل ــط عــدة ق مــن الحواجــز العســكرية مبحي

ــني.102 ــة جن محافظ

املستوطنون يستبيحون الخليل بحامية جيش االحتالل

إصابة مواطنني بينهم رضيع، وإلحاق أرضار مبنازل
اســتباح املســتوطنون، أمــس، البلــدة القدميــة مــن مدينــة 
ــني  ــرة اعتداءاتهــم بحــق املواطن ــل وصعــدوا مــن وت الخلي
خــال احتفاالتهم االســتفزازية بـ»ســبت ســارة«، بحامية من 
قــوات االحتــال التــي أغلقــت الحــرم اإلبراهيمــي والبلــدة 
ــرشت  ــة ون ــوق املركزي ــة إىل الس ــق املؤدي ــة والطري القدمي
جنودهــا بكثافــة يف املدينــة وأمنــت املســرات االســتفزازية 
ــن  ــفرت ع ــي أس ــزل الت ــني الع ــى املواطن ــداءات ع واالعت

ــم  ــوض بينه ــروح ورض ــني بج ــن املواطن ــد م ــة العدي إصاب
رضيــع عــاوة عــى مهاجمــة عديــد املنــازل وتحطيــم 

ــا. نوافذه
فقــد أصيــب رضيــع بحجــر يف رأســه، خــال اعتــداء 
املســتوطنني عــى املواطنــني ومنازلهــم يف حــي تــل الرميــدة 
وســط املدينــة، بعــد أن هاجمــت أعــداد كبــرة مــن 
ــي  ــية يف ح ــو شمس ــامد أب ــن ع ــزل املواط ــتوطنني من املس
تــل الرميــدة، مــا تســبب بإصابــة حفيــده الرضيــع محمــد 
ــبب  ــه تس ــر يف رأس ــف(، بحج ــام ونص ــة )ع ــن طنين حس
بنزيــف نقــل عــى إثــره لتلقــي العــاج يف مستشــفى 
ــة  ــة حال ــادر طبي ــت مص ــث وصف ــي، حي ــل الحكوم الخلي

الطفــل املصــاب باملتوســطة.
ــداء  ــراء اعت ــه ج ــن ونجل ــب مواط ــس، أصي ــاء أم ومس

مســتوطنني عليهــم يف حــارة جابــر رشق الخليــل.
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
اعتــدت بالــرب املــرح عــى املواطــن نــادر الرجبــي 
ــروح  ــام بج ــا أدى إلصابته ــر، م ــارة جاب ــل يف ح ــه نبي ونجل
ورضــوض، إضافــة إىل رش غــاز الفلفــل عليهــام، ونقــا عــى 

إثرهــا إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي.
ــب  ــتوطنني قل ــن املس ــرة م ــداد كب ــت أع ــام اقتحم في
وهاجمــت  الزاويــة،  بــاب  التجــاري  ومركزهــا  الخليــل 
ــاز  ــتهم بغ ــة ورش ــات الفارغ ــارة والزجاج ــني بالحج املواطن
الفلفــل، مــا أدى إلصابــة عــدد مــن الشــبان، إضافــة لنــرش 

ــال103. ــني األطف ــة ب ــب، خاص ــن الرع ــة م حال

قوات القمع تقتحم سجن »نفحة« وتعتدي عىل األرسى

 قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إن قــوات قمــع 
الســجون »املتســادا« و»الــدرور« قمعــت األرسى يف غرفتــي 
)80 و84( يف القســم )13( من ســجن »نفحــه«، اليوم األحد، 
واعتــدت عليهــم بالــّرب، ونقلــت األســر عدنــان الشــلبي 
 إىل زنازيــن العــزل االنفــرادي، كام حطّمــت مقتنيات األرسى.
وأوضحــت الهيئــة، أن إدارة ســجن »نفحــه« قــّررت إغــاق 
ــة عــى  ــام للمحاول ــة أي ــدة ثاث ــة الغــرف واألقســام مل كاف
الّســيطرة عــى رّدة فعــل األرسى، ال ســيام بعــد حالــة التوتــر 

التــي ســادت الســجن عقــب عمليــة االعتــداء104.

االثنني 2019/11/25

االحتالل يواصل استهداف مواطني الخليل والبلدات 
حولها ومحيطها

واصلــت قــوات االحتــال أمــس هجمتهــا املشــددة عــى 
ــوم أمــس األول إغــاق  ــل والتــي شــملت ي محافظــة الخلي
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الحــرم اإلبراهيمــي أمــام املصلــني والزائريــن املســلمني، 
ــن صعــدوا مــن اعتداءاتهــم  واســتباحته للمســتوطنني الذي
عــى املواطنــني وممتلكاتهــم، مســتندين إىل مشــاركة جنــود 
االحتــال معهــم وحاميتــه الســتفزازاتهم وبخاصــة يف محيط 
الحــرم يف حــني اســتنكرت بلديــة املدينــة ووزارة الخارجيــة 

هــذه األعــامل اإلجراميــة بشــدة. 
فقــد أصيــب أمــس عــرشات املواطنــني والطلبــة، بحــاالت 
اختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع يف املنطقــة الجنوبيــة 
وأطلقــت قــوات االحتــال وابــاً مــن قنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع يف محيــط مجمــع املــدارس، وحاجــز أبــو الريــش 

العســكري.
ــني  ــازل املواطن ــال عــدداً مــن من ــوات االحت ودهمــت ق
يف عــدة بلــدات بالخليــل، وفتشــتها، واســتولت عــى إحــدى 

املركبــات.
وأفــادت مصــادر أمنيــة أن قــوات االحتــال فتشــت 
ــا  ــدة يط ــن بل ــدي م ــامة الجن ــد س ــني خال ــزيل املواطن من

ــا.  ــدة إذن ــن بل ــامية م ــف إس ــاً، ويوس جنوب
ومــن بلــدة صوريــف شــامل غــرب الخليــل، فتشــت 
منــزل املواطــن محمــد عيــى عابــد، واســتولت عــى 

الخاصــة. مركبتــه 
واعتقلــت قــوات االحتــال ثاثــة أطفــال مــن خربــة 

قلقــس يف املنطقــة الجنوبيــة مــن الخليــل.
وأكــد هــاين عاشــور والــد الطفــل باســل )10 ســنوات( أن 
ــه،  ــم نجل ــال مــن بينه ــة أطف ــال اعتقــل ثاث ــش االحت جي
بعــد خروجهــم مــن املدرســة، مشــراً إىل أن جيــش االحتــال 

نقلهــم إىل مركــز رشطــة »كريــات أربــع« للتحقيــق. 
ويف بلــدة بيــت أمــر أطلــق جنــود االحتــال املتمركزيــن 
حــول مســتوطنة »كرمــي تســور« املقامــة عــى أرايض 
املواطنــني جنــوب البلــدة، النــار مــن ســاح كاتــم للصــوت 
ــا )21  ــو ماري ــن أب ــى حس ــه عي ــد الل ــاب عب ــوب الش جن
عامــاً(، وأصابــوه بالفخــذ إصابــة مبــارشة، وتــم نقلــه 

ملستشــفى الخليــل الحكومــي، لتلقــي العــاج. 
ــداءات  ــارات االعت ــل بأشــد العب ــة الخلي واســتنكرت بلدي
املتكــررة مــن قبــل غــاة املســتوطنني بحــق املواطنــني 
ــي  ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــاق س ــة، وإغ ــزل يف املدين الع
ــني الفلســطينيني  ــام املصل ــف أم ــي الرشي للحــرم اإلبراهيم

ــني.105 ــني املاضي ــال اليوم خ

قوات االحتالل تعتقل 23 مواطنا عىل األقل من الضفة 
بينهم أطفال

ــة،  ــة املاضي ــي، الليل ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

واليــوم االثنــني، 23 مواطنــا عــى األقــل مــن الضفــة، بينهــم 
أطفــال، رافــق ذلــك اعتــداءات عــى املواطنــني ومداهمــة 
لعــدة منــازل، وقــد تركــزت االعتقــاالت يف بلــدة العيســوية 

يف القــدس.
وقــال نــادي األســر، يف بيــان، إن قــوات االحتــال اعتقلت 
10 مواطنــني عــى األقــل مــن بلــدة العيســوية يف القــدس، 
بينهــم طفــل، وهــم: الفتــى مجــد محمــود، وســامة عبيــد، 
ومحمــد هيثــم محمــود، ومحمــود عبــد محمــود، وصائــب 
ــو  ــد، وعــامد أب ــرم عبي ــة، وأك ــرم جــامل عطي ــاس، وأك درب

ريالــة، وصالــح رجــب، ومحمــد املــري.
فيــام جــرى اعتقــال لثاثــة مواطنــني مــن الخليــل، وهــم: 
محمــد كامــل أبــو ماريــة )17 عامــا(، وعبــد الرحمــن تيســر 

أبــو صبــح، ولــؤي فــواز طلــب عابــد.
ومــن طولكــرم، اعتقــل االحتــال املواطنــني أســيد هشــام 
ذوابــة )20 عامــا( مــن بلــدة عنبتــا، ومحمــد عصــام عامــر 
)31 عاًمــا( مــن بلــدة عتيــل، ومــن بيــت لحــم اعتقــل ثاثــة 
ــوش  ــو طرب ــود أب ــور محم ــل، وهــم: ن ــم طف ــن بينه آخري
)14 عاًمــا(، وعمــر صبحــي ابــو شــعرة )18 عاًمــا(، وكاهــام 
مــن مخيــم العــزة، إضافــة إىل فيصــل خلــف ســليامن 

ــا(. الرشــايدة )28 عاًم
كــام اُعتقــل املواطنــان أصيــل وليــد الرغــويث )28 عاًمــا(، 
وأويــس العبــد )25 عاًمــا( وكاهــام مــن بلــدة كوبــر شــامل 

رام اللــه.
يُضــاف إىل املعتقلــني الطفــل يوســف عبــد اللــه الخطيــب 
ــامعيل  ــا، وإس ــر يف أريح ــة ج ــم عقب ــن مخي ــا( م )13 عاًم
عبــد العزيــز بنــي عــودة )23 عاًمــا(، وأحمد صبــح، وكاهام 

مــن بلــدة طمــون.106

الثالثاء 2019/11/26

هدم مقهى يف بتري ومنشآت خاصة بالقدس
أصيــب صيــاد مســاء أمــس، برصــاص االحتــال اإلرسائيــي 
ــتهدفت  ــام اس ــزة، بين ــاع غ ــامل قط ــودانية ش ــر الس يف بح
ــل الغــاز املســيلة للدمــوع يف  ــزالً بقناب ــال من ــوات االحت ق
ــرت  ــام أج ــة. في ــن قاطني ــدداً م ــت ع ــا وأصاب ــدة حزم بل
قــوات االحتــال اإلرسائيــي وللمــرة الثانيــة مواطنــاً مقدســياً 
عــى هــدم منشــآت خاصــة بــه يف واد الحمــص، وواصلــت 
اســتهدافها ملواطنــي البلــدة القدميــة يف الخليــل بالرصــاص 
وقنابــل الغــاز، كــام اقتحمــت جنــني وأحيــاء يف بيــت لحــم 
وهدمــت مقهــى يف بتــر، وشــنت حملــة اعتقــاالت يف عــدد 

مــن محافظــات الضفــة.107 
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الحكومة تقرر منع استرياد زيت الزيتون لحامية املنتج 
الوطني

ــوزراء محمــد اشــتية، يف مســتهل الجلســة  دان رئيــس ال
ــة  ــداءات املمنهج ــس، االعت ــوزراء أم ــس ال ــبوعية ملجل األس
التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد املواطنــني وممتلكاتهــم 
ــة  ــن الضف ــة م ــق متفرق ــاتهم يف مناط ــم ومقدس وأراضيه

ــة. الغربي
كــام دان رئيــس الــوزراء اقتحــام آالف املســتوطنني الحــرم 
اإلبراهيمــي الرشيــف يف مدينــة الخليــل تحــت حاميــة 
قــوات االحتــال التــي أغلقــت الحــرم أمــام املصلــني ومنعت 
ــى  ــداءات ع ــن اعت ــك م ــق ذل ــا راف ــه، وم ــع اآلذان في رف
ــاق  ــف، وإغ ــط الحــرم الرشي ــم يف محي ــني ومنازله املواطن
املحــال التجاريــة يف املنطقــة، معتــراً تلــك االعتــداءات 
مبثابــة حلقــة جديــدة مــن املخططــات الهادفــة للســيطرة 
عــى املواقــع التاريخيــة والدينيــة واألثريــة يف الخليــل 

ــة. ــا املعامري ــر هويته وتزوي
وطالــب كافــة املنظــامت اإلنســانية والحقوقيــة والدوليــة 
بفضــح تلــك املامرســات العنريــة وبتوفر الحاميــة الدولية 
للشــعب الفلســطيني األعــزل وإلــزام إرسائيــل بصفتهــا دولة 
احتــال للتقيــد مبيثــاق جنيــف الرابــع لحاميــة املواطنــني. 
ــل  ــع شــكاوى مــن قب ــه ســيتم رف ــوزراء أن ــس ال ــد رئي وأك
املواطنــني املترريــن مــن تلــك االعتــداءات للمحاكــم 
الوطنيــة، محمــاً الحكومــة اإلرسائيليــة املســؤولية الكاملــة 
واملبــارشة عنهــا والتداعيــات التــي قــد ترتتــب عليهــا، كــام 
حمــل رئيــس الــوزراء اإلدارة االمركيــة املســؤولية عــن 
نتائــج االســتيطان وإرهــاب املســتوطنني، والــذي اتخــذ 
وتــرة أكــر عقــب إعــان وزيــر الخارجيــة األمريــي، مايــك 

ــع االســتيطان.108 ــو بترشي بومبي

العرب يرفضون موقف واشنطن حول االستيطان: باطل 
والغٍ ومخالف للرشعية والقانون الدوليني

ــتوى  ــى مس ــة ع ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــن مجل أعل
ــات  ــرار الوالي ــه لق ــه ورفض ــرب إدانت ــة الع وزراء الخارجي
ــوم 18  ــا ي ــر خارجيته ــه وزي ــذي أعلن ــة ال املتحــدة األمركي
ترشيــن الثــاين الحــايل، باعتبــار االســتيطان االســتعامري 
اإلرسائيــي يف األرض الفلســطينية املحتلــة العــام 1967 ال 

ــدويل. ــون ال ــف القان يخال
ــرار  ــض الق ــوان »رف ــت عن ــراره تح ــس يف ق ــد املجل وأك
ــون  ــف القان ــي ال يخال ــار االســتيطان اإلرسائي األمــريك اعتب
ــة  ــس، برئاس ــة، أم ــر العادي ــه غ ــام دورت ــدويل«، يف خت ال
العــراق، أن هــذا القــرار األمــريك باطــل والغ وليــس لــه أثــر 

ــم  ــرارات األم ــاق وق ــة« مليث ــة رصيح ــه “مخالف ــوين وأن قان
ــم  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــا ق ــا فيه ــة مب املتحــدة ذات الصل
2334 لعــام 2016، والــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل 
الدوليــة لعــام 2004، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 
وميثــاق رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 
ــة. ــدويل ذات الصل ــون ال ــادئ القان ــن مب ــا م 1998 وغره

وحــذر املجلــس، مــن أن النهــج الــذي تتبعــه اإلدارة 
األمركيــة باتخــاذ قــرارات أحاديــة، مخالفــة عــى نحــو 
فاضــح للقانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة ذات 
ــاً لأمــن والســام  ــداً حقيقي ــر تهدي ــة، ويعت ــة بالقضي الصل
ــامل واســتهتاراً  ــرشق األوســط والع ــة ال واالســتقرار يف منطق
ــون  ــى القان ــة ع ــة، القامئ ــة الدولي ــبوق باملنظوم ــر مس غ

ــه.109 ــزام ب ــدويل وااللت ال

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل
 أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، صبــاح اليــوم 
ــاك  ــو دي ــاء، عــن استشــهاد األســر املريــض ســامي أب الثاث
)36 عامــاً( مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنــني، والقابــع 

يف مستشــفى ســجن الرملــة االحتــايل.
إدارة ســجون االحتــال  الهيئــة أن مصلحــة  وأفــادت 
أبلغتهــا وأبلغــت ذوي األســر أبــو ديــاك عــن استشــهاده يف 

ــوم. ــاح الي ــن صب ــرة م ــاعات املبك الس
يذكــر أن األســر أبــو ديــاك املعتقــل منــذ تاريــخ 17 متوز/ 
يوليــو 2002، والــذي يبلــغ مــن العمــر )36 عامــاً( ومحكــوم 
عليــه بالســجن املؤبــد لثــاث مــرات وثاثــني عامــاً، أمــى 
منهــا 17عامــاً، تــم تشــخيص إصابتــه بــورم رسطــاين يف 
األمعــاء يف شــهر أيلــول/ ســبتمر 2015، ومنــذ قرابــة خمــس 
ســنوات، بــدأت حالتــه بالتدهــور نتيجــة األخطــاء الطبيــة 
واملوثقــة مــن مستشــفى )ســوروكا( اإلرسائيــي، حيــث 
ــوي  ــة، أدت إىل حــدوث فشــل كل ــات جراحي خضــع لعملي

ورئــوي حــاد مــا زاد مــن ســوء وضعــه.110

بومبيو: عىل الدول العربية التخيل عن مقاطعة إرسائيل 
والحوار معها

ــس،  ــريك، أم ــة األم ــر الخارجي ــو وزي ــك بومبي ــث ماي ح
ــل  ــن أج ــل م ــع إرسائي ــل م ــى التعام ــة ع ــدول العربي ال

االســتقرار اإلقليمــي.
ــت  ــان الوق ــد ح ــرت، »لق ــى توي ــدة ع ــر تغري ــال ع وق
ــل.  ــة وإرشاك إرسائي ــن املقاطع ــة للتخــي ع ــدول العربي لل
ــتقرار.  ــدم االس ــي ع ــط تعن ــرشق األوس ــامات يف ال االنقس
ــرون  ــن يخاط ــرب الذي ــرون الع ــه املفك ــي أن يواج ال ينبغ
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ــش  ــام والتعاي ــة للس ــة إقليمي ــن رؤي ــاع ع ــم للدف بحياته
بشــجاعة االنتقــام. نحــن بحاجــة إىل الحــوار«. وجــاءت 
تغريــدة بومبيــو ردا عــى إعــان وزراء الخارجيــة العــرب يف 
ختــام اجتــامع طــارئ، أمــس، يف القاهــرة »رفضهــم« القــرار 
األمــريك الــذي اعتــر املســتوطنات اإلرسائيليــة غــر مخالفــة 

ــدويل111. ــون ال للقان

عقب استشهاد األسري أبو دياك: توتر واستنفار يف سجون 
االحتالل وإدارة املعتقالت تغلق األقسام بالكامل

 أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم الثاثــاء، 
أن حالــة مــن التوتــر واالســتنفار تســود يف ســجون االحتــال 
االرسائيــي، عقــب اإلعــان عــن استشــهاد األســر ســامي ابــو 
ــه« اإلرسائيــي، نتيجــة  ــاك يف مستشــفى »أســاف هروفي دي
ــن  ــج م ــد واملمنه ــي املتعم ــل الطب ــة القت ــه لسياس تعرض

قبــل إدارة الســجون.
وأكــدت الهيئــة، يف بيــان، أنــه وعقــب االعــان عــن 
استشــهاد األســر ابــو ديــاك عــم الغضــب والتنديــد يف 
مختلــف ســجون االحتــال، حيــث كــّر األرسى وقامــوا 
بالطــرق عــى األبــواب والغضــب يف وجــه الســجان، األمــر 
الــذي قابلتــه ادارة الســجون بإغــاق األقســام بشــكل كامــل 

ــتنفار. ــة االس ــان حال واع
ــع  ــاك، يرتف ــو دي ــر اب ــهاد األس ــه وباستش ــت، أن وأضاف
ــهيًدا  ــرة إىل )222( ش ــة األس ــة الوطني ــهداء الحرك ــدد ش ع
ارتقــوا منــذ العــام 1967، أكــر مــن ثلثهــم بســبب سياســة 

ــات. ــل املعتق ــد داخ ــي املتعم ــل( الطب )القت
وبينــت، أن األســر ســامي أبــو ديــاك املعتقــل منــذ تاريــخ 
17 متــوز/ يوليــو 2002، والــذي يبلــغ مــن العمــر 37 عامــاً 
مــن ســيلة الظهــر يف جنــني، ومحكــوم عليــه بالســجن املؤبد 
ــم  ــاً، ت ــا 17عام ــى منه ــاً، أم ــني عام ــرات وثاث ــاث م لث
تشــخيص إصابتــه بــورم رسطــاين يف األمعــاء يف شــهر أيلــول/ 
ســبتمر 2015، ومنــذ قرابــة خمــس ســنوات، بــدأت حالتــه 
بالتدهــور نتيجــة األخطــاء الطبيــة واملوثقــة مــن مستشــفى 

)ســوروكا( اإلرسائيــي.
ــم  ــص 83 س ــم ق ــة ت ــذه العملي ــال ه ــه خ ــت، إن وقال
مــن أمعائــه الغليظــة، ومــن ثــم جــرى نقلــه إىل مستشــفى 
ــة  ــمم نتيج ــوث والتس ــاك بالتل ــب هن ــث أصي ــة حي الرمل
عــدم نظافــة الســجن، مــا أدى إىل تدهــور خطــر طــرأ 
ــه إىل مستشــفى أســاف  ــة، وجــرى نقل ــه الصحي عــى حالت
هروفيــه، ومــن ثــم أعــاده االحتــال إىل مستشــفى الرملــة.
ــَو  ــدة، مل يق ــك امل ــال تل ــاك خ ــو دي ــر أب ــر أن األس يذك
ــس  ــل كي ــات، ويحم ــى عج ــل ع ــة وكان يتنق ــى الحرك ع

بــراز وكيــس بــول وكيــس مــاء يتجمــع مــن الــكى، وأجريت 
لــه أربــع عمليــات جراحيــة الســتئصال أورام مــن األمعــاء، 

ودخــل خــال إحداهــا بحالــة غيبوبــة ملــدة شــهر.
ــات  ــن االلتامس ــد م ــم العدي ــم تقدي ــه ت ــت، أن وأوضح
لإلفــراج املبكــر عــن األســر ابــو ديــاك يف ظــل تدهــور 
الحالــة الصحيــة لــه بشــكل خطــر وحــرج، إال أن االحتــال 

ــض. ــا بالرف كان يقابله
ــة  ــال املســؤولية الكامل ــة ســلطات االحت ــت الهيئ وحمل
ــم  ــذه الجرائ ــن ه ــا، وع ــاك طبي ــو دي ــر اب ــل األس ــن قت ع
الجســدي  كالتعذيــب  الفلســطينيني  بحــق  العنريــة 
والنفــي واالهــامل الطبــي لــأرسى وغرهــا مــن االنتهاكات 
واالجــراءات التنكيليــة املرتكبــة بحقهــم والتــي يدفع األســر 
ــات  ــح تحقيق ــت إىل فت ــا، ودع ــا له ــره مثن الفلســطيني عم
بقضايــا املخالفــات القانونيــة بحــق األرسى، وفــرض القانــون 

ــال. ــان االحت ــدويل عــى كي ال
وهــذه كانــت آخر رســائله مــن املعتقــل: »إىل كل صاحب 
ضمــر حــي، أنــا أعيــش يف ســاعايت وأيامــي األخــرة، أريــد 
ــاعايت األخــرة إىل جانــب والــديت  أن أكــون يف أيامــي وس
وبجانــب أحبــايئ مــن أهــي، وأريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا 
يف أحضانهــا، وال أريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا مكبــل اليديــن 
والقدمــني، وأمــام ســجان يعشــق املــوت ويتغــذى، ويتلــذذ 

عــى آالمنــا ومعاناتنــا.«112

األربعاء 2019/11/27

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل
أدانــت الرئاســة الفلســطينية، ورئاســة الــوزراء، واملجلــس 
الوطنــي، وفصائــل وقــوى وطنيــة، ومؤسســات وشــخصيات 
رســمية وشــعبية، جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو ديــاك 
يف عيــادة ســجن الرملــة، أمــس، محملــني حكومــة االحتــال 

اإلرسائيــي املســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرميــة.
واعتــروا يف بيانــات منفصلــة، أمــس، أن مــا يجــري بحــق 
األرسى يف ســجون االحتــال يرتقــي ملســتوى جرميــة حــرب، 
مطالبــني منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل ومؤسســات 
حقــوق اإلنســان بالضغــط عــى االحتــال مــن أجــل اإلفــراج 
عــن بقيــة األرسى املــرىض حتــى ال يرتقــي املزيــد مــن 

الشــهداء بــني صفــوف الحركــة األســرة.
وأعلــن االرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي، الحــداد 
ــداء  ــرروا ارت ــام، وق ــة أي ــات الطعــام ملــدة ثاث إرجــاع وجب
والهتــاف  العــدد،  عــى  الوقــوف  عنــد  األســود  اللــون 
باســم رفيقهــم الشــهيد ســامي أبــو ديــاك، بــدل مــن ذكــر 
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أســامئهم، وفــق مــا ذكــره بيــان صــادر عــن نــادي األســر.
ــتنفار  ــة االس ــس حال ــاح أم ــوا صب ــد أعلن وكان األرسى ق
وبــدأوا بالتكبــر والطــرق عــى األبــواب عقــب اإلعــان عــن 
استشــهاد رفيقهــم أبــو ديــاك، وقــد أغلقــت إدارة املعتقات 

كافــة األقســام، تحســباً ألي مواجهــة معهــم.
يف حــني أغلقــت املحــال التجاريــة واملؤسســات يف مدينــة 
جنــني صبــاح أمــس، أبوابهــا اســتجابة لنــداء القــوى الوطنية 
ــروح  ــاراً ل ــاالً وإكب ــداد إج ــت الح ــي أعلن ــامية الت واإلس

الشــهيد األســر ســامر أبــو ديــاك. 
ــة األســرة  ــزاء شــهيد الحرك ــت ع ــني، بي وأم آالف املواطن
ــدة ســيلة الظهــر، جنــوب جنــني.  ــاك يف بل ــو دي ســامي أب

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء 
ــة  ــى كاف ــاالت ع ــري اتص ــة تج ــر، إن الهيئ ــو بك ــدري أب ق
ــو  ــهيد أب ــامن الش ــن جث ــراج ع ــل اإلف ــن أج ــتويات م املس

ــاك. دي
البلــدة،  الشــهيد وفعاليــات ومؤسســات  وناشــد ذوو 
ــط  ــل والضغ ــة التدخ ــات الحقوقي ــامل واملؤسس ــرار الع أح
عــى ســلطات االحتــال لإلفــراج عــن جثــامن الشــهيد أبــو 
ــه.113 ــقط رأس ــه يف مس ــييعه ودفن ــى تش ــي يتن ــاك ل دي

مسريات الغضب تعم محافظات الوطن
انطلقــت يف مختلــف محافظــات الوطــن أمــس، مســرات 
غضــب شــعبي تزامنــت مــع إرضاب جــزيئ ومواجهــات 
ــرة  ــاركني باألع ــت املش ــي هاجم ــال الت ــوات االحت ــع ق م
ــة  ــة والغــاز املســيل للدمــوع، وأســفرت عــن إصاب املطاطي
العــرشات. وجــاءت املســرات رفضــاً إلعــان اإلدارة األمركية 
اعتبــار املســتوطنات يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ال 
ــهاد  ــة استش ــى جرمي ــاً ع ــدويل، وغضب ــون ال ــف القان تخال

ــال.114  ــاك يف ســجون االحت ــو دي األســر ســامي أب

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل

تم رفض طلبه األخري: أن ميوت بجانب أمه وعائلته
استشــهد فجــر أمــس، األســر املريــض بالرسطــان ســامي 
أبــو ديــاك )36 عامــاً( يف مستشــفى ســجن الرملــة االحتايل.
وكانــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، ونــادي األســر، 

أعلنــا صبــاح أمــس، استشــهاد األســر أبــو ديــاك.
وفــور إعــان إدارة ســجون االحتــال استشــهاده، ســادت 
حالــة مــن االســتنفار والتوتــر الشــديدين يف أقســام األرسى، 
وأعلــن األرسى الحــداد وإرجــاع وجبــات الطعــام ملــدة ثاثــة 

أيــام.
ــال  ــجون االحت ــة إدارة س ــأن مصلح ــة ب ــادت الهيئ وأف

ــه يف  ــن وفات ــاك ع ــو دي ــر أب ــت ذوي األس ــا وأبلغ أبلغته
ــس. ــاح أم ــن صب ــرة م ــاعات املبك الس

ــه ويف كل املحــاوالت التــي جــرت  ــادي األســر أن وأكــد ن
لإلفــراج عنــه، إال أن ســلطات االحتــال رفضــت ذلــك رغــم 
ــرض،  ــن امل ــرة م ــة األخ ــل إىل املرحل ــه وص ــن أن ــا م تيقنه

ــة”.115 ــادة الرمل وأبقــت عــى احتجــازه يف معتقــل “عي

إصابة أكرث من 100 مواطن يف مواجهات مسريات 
الغضب

أصيــب أكــر مــن 100 متظاهــر خــال املواجهــات التــي 
اندلعــت يف مناطــق مختلفــة بالضفــة الغربيــة، عقــب 
مســرات تزامنــت مــع إرضاب جــزيئ، تنديــدا باملوقــف 
ــطينية  ــتيطان يف األرايض الفلس ــأن االس ــر بش ــريك األخ األم
املحتلــة وغضبــا عــى جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو 

ــال. ــجون االحت ــاك يف س دي
وذكــرت جمعيــة الهــال األحمــر، أن طواقمهــا، تعاملــت 
ــرة إىل  ــات، مش ــاط املواجه ــع نق ــة، يف جمي ــع 77 إصاب م
ــة  ــني اإلصاب ــت ب ــة وتنوع ــت بالطفيف ــا وصف ــا جميعه أنه
والرصــاص  للدمــوع  املســيل  الغــاز  جــراء  باالختنــاق 

املطاطــي والحــروق.
وذكــرت أن اإلصابــات توزعــت عــى النحــو التــايل: مدخــل 
ــة، والخليــل إصابــة واحــدة، وأبــو  البــرة الشــاميل 33 إصاب
ــت لحــم  ــة واحــدة، وبي ــة، وطولكــرم إصاب ــس 13 إصاب دي
ــاق  ــابا بحــاالت اختن ــب 14 ش ــس أصي ــة، ويف نابل 15 إصاب
بالغــاز املســيل للدمــوع خــال املواجهــات املندلعــة عــى 

حاجــز حــوارة جنــوب املدينــة.
ملســرات  دعــت  التحريــر  منظمــة  فصائــل  وكانــت 
وفعاليــات الغضــب ردا عــى إعــان اإلدارة األمركيــة باعتبار 
ــة  ــطينية املحتل ــة يف األرايض الفلس ــتوطنات اإلرسائيلي املس
قانونيــة، وغضبــا عــى جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو 

ــال. ــجون االحت ــاك يف س دي
ــوى يف  ــب القص ــة التأه ــي حال ــش اإلرسائي ــن الجي وأعل

ــرات. ــة املس ــتعدادا ملواجه ــة، اس ــة الغربي الضف
ــع  ــة، ورف ــمية ووطني ــادات رس ــرات قي ــارك يف املس وش
املشــاركون، الشــعارات والافتــات املنددة باالنحيــاز األمريك 
املطلــق لاحتــال، فيــام علقــت املؤسســات الحكوميــة 
والجامعــات واملــدارس الــدوام تلبيــة لدعــوة املشــاركة 
يف الفعاليــات املنــددة بالتآمــر األمــريك اإلرسائيــي عــى 

ــه. ــة أرض ــه ورسق ــطيني وقضيت ــعب الفلس الش
وتخللــت مســرات واعتصامــات الغضــب، كلــامت دعــت 
ــع  ــم والتوس ــاريع الض ــرن« ومش ــة الق ــقاط »صفق إىل إس



55

الراميــة  األمركيــة  اإلرسائيليــة  واملخططــات  االســتيطاين 
ــة  ــطينية، وإىل مواصل ــة الفلس ــة الوطني ــة القضي إىل تصفي
النضــال حتــى دحــر االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية 
الحــرة واملســتقلة عــى أرايض العــام 67 وعاصمتهــا القــدس 

ــف. الرشي
ويف رام اللــه، تظاهــر مئــات املواطنــني، يتقدمهــم رئيــس 
الــوزراء د. محمــد اشــتية، ومحمــود العالــول نائــب رئيــس 
حركــة فتــح، وســط رام اللــه، أمــس، احتجاجــا عــى موقــف 
اإلدارة األمركيــة، القــايض باعتبــار املســتوطنات رشعيــة، 

وغــر مخالفــة للقانــون الــدويل.
وأكــد اشــتية للصحافيــني، أن خــروج املواطنني يف مســرات 
غضــب يف شــتى أنحــاء الوطــن، جــاء لنقــل رســالة واضحــة 

برفــض وإدانــة املوقــف األمــريك116.

الجامعة العربية تحمل إرسائيل مسؤولية استشهاد »أبو 
دياك«

حملــت جامعــة الــدول العربيــة، أمس، إرسائيل مســؤولية 
استشــهاد األســر ســامي أبــو ديــاك داخــل ســجونها، ودعــت 

املجتمــع الــدويل إىل حامية األرسى الفلســطينيني.
وأدان أمــني عــام مســاعد الجامعــة لشــؤون فلســطني 
»جرميــة  عــي  أبــو  ســعيد  املحتلــة  العربيــة  واألرايض 
االحتــال اإلرسائيــي بحــق األســر الفلســطيني ســامي أبــو 
ــي«.117 ــامل الطب ــراء اإله ــه ج ــي أدت إىل وفات ــاك، الت دي

الخميس 2019/11/28

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل
أدانــت الرئاســة الفلســطينية، ورئاســة الــوزراء، واملجلــس 
الوطنــي، وفصائــل وقــوى وطنيــة، ومؤسســات وشــخصيات 
رســمية وشــعبية، جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو ديــاك 
يف عيــادة ســجن الرملــة، أمــس، محملــني حكومــة االحتــال 

اإلرسائيــي املســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرميــة.
واعتــروا يف بيانــات منفصلــة، أمــس، أن مــا يجــري بحــق 
األرسى يف ســجون االحتــال يرتقــي ملســتوى جرميــة حــرب، 
مطالبــني منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل ومؤسســات 
حقــوق اإلنســان بالضغــط عــى االحتــال مــن أجــل اإلفــراج 
عــن بقيــة األرسى املــرىض حتــى ال يرتقــي املزيــد مــن 

الشــهداء بــني صفــوف الحركــة األســرة.
وأعلــن االرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي، الحــداد 
ــداء  ــرروا ارت ــام، وق ــة أي ــات الطعــام ملــدة ثاث إرجــاع وجب
والهتــاف  العــدد،  عــى  الوقــوف  عنــد  األســود  اللــون 
باســم رفيقهــم الشــهيد ســامي أبــو ديــاك، بــدل مــن ذكــر 

أســامئهم، وفــق مــا ذكــره بيــان صــادر عــن نــادي األســر.
ــتنفار  ــة االس ــس حال ــاح أم ــوا صب ــد أعلن وكان األرسى ق
وبــدأوا بالتكبــر والطــرق عــى األبــواب عقــب اإلعــان عــن 
استشــهاد رفيقهــم أبــو ديــاك، وقــد أغلقــت إدارة املعتقات 

كافــة األقســام، تحســباً ألي مواجهــة معهــم.
يف حــني أغلقــت املحــال التجاريــة واملؤسســات يف مدينــة 
جنــني صبــاح أمــس، أبوابهــا اســتجابة لنــداء القــوى الوطنية 
ــروح  ــاراً ل ــاالً وإكب ــداد إج ــت الح ــي أعلن ــامية الت واإلس

الشــهيد األســر ســامر أبــو ديــاك. 
ــة األســرة  ــزاء شــهيد الحرك ــت ع ــني، بي وأم آالف املواطن
ــدة ســيلة الظهــر، جنــوب جنــني.  ــاك يف بل ــو دي ســامي أب

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء 
ــة  ــى كاف ــاالت ع ــري اتص ــة تج ــر، إن الهيئ ــو بك ــدري أب ق
ــو  ــهيد أب ــامن الش ــن جث ــراج ع ــل اإلف ــن أج ــتويات م املس

ــاك. دي
البلــدة،  الشــهيد وفعاليــات ومؤسســات  وناشــد ذوو 
ــط  ــل والضغ ــة التدخ ــات الحقوقي ــامل واملؤسس ــرار الع أح
عــى ســلطات االحتــال لإلفــراج عــن جثــامن الشــهيد أبــو 
ــه.118 ــقط رأس ــه يف مس ــييعه ودفن ــى تش ــي يتن ــاك ل دي

مسريات الغضب تعم محافظات الوطن
انطلقــت يف مختلــف محافظــات الوطــن أمــس، مســرات 
غضــب شــعبي تزامنــت مــع إرضاب جــزيئ ومواجهــات 
ــرة  ــاركني باألع ــت املش ــي هاجم ــال الت ــوات االحت ــع ق م
ــة  ــة والغــاز املســيل للدمــوع، وأســفرت عــن إصاب املطاطي
العــرشات. وجــاءت املســرات رفضــاً إلعــان اإلدارة األمركية 
اعتبــار املســتوطنات يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ال 
ــهاد  ــة استش ــى جرمي ــاً ع ــدويل، وغضب ــون ال ــف القان تخال

ــال.119 ــاك يف ســجون االحت ــو دي األســر ســامي أب

هيئة األرسى توثّق شهادات قارصين تعرّضوا للتعذيب 
خالل االعتقال والّتحقيق

 وثّقــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، شــهادات عــدد 
مــن األرسى القارصيــن يف ســجني »عوفــر« و»املســكوبية«، 
ــب  ــوا للتّعذي ــال مؤخــرا، وتعرّض اعتقلتهــم ســلطات االحت
ــق  ــال والتّحقي ــات االعتق ــال عملي ــدي خ ــي والجس النف

معهــم.
ونقلــت الهيئــة يف بيــان لهــا، اليــوم الخميــس، عــن األســر 
الفتى عــامر زهــران )17 عامــا(، مــن بلــدة ديــر أبــو مشــعل 
ــه فجــرا وهــو  ــال داهمــت منزل ــه، أّن قــوات االحت رام الل
نائــم، واقتادتــه مــن فراشــه وكبّلــت يديــه وعصبــت عينيــه، 
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ونقلتــه يف املركبــة العســكرية، واحتجزتــه يف نقطة عســكرية 
ــا«،  ــح تكف ــق »بيت ــز تحقي ــه ملرك ــّم نقلت ــاعتني، ث ــّدة س مل

واحتجزتــه يف زنزانــة انفراديــة ملــّدة يــوم كامــل.
وأشــار األســر زهــران إىل أنــه خضــع للتحقيــق لســاعات 
ــد اليديــن والقدمــني، كــام وأن املحققــني  طويلــة وهــو مقيّ
ــة  ــد بالعــزل يف محاول ــتم والتهدي ــّراخ والّش اســتخدموا ال
مركــز  يف  احتجــازه  واســتمّر  منــه،  االعرتافــات  النتــزاع 

ــر«. ــجن »عوف ــه لس ــل نقل ــا قب ــّدة )15( يوم ــق مل التحقي
كــام وتعــرّض الفتى محمــد خــر اللــه حامــد )17 عامــا(، 
مــن بلــدة ســلواد رام اللــه، لــذات الّسياســة يف اقتيــاده مــن 
فراشــه بعــد تفجــر بوابــة منزلــه، واحتجــازه يف مســتوطنة 

قريبــة حتــى ســاعات الّصبــاح، ومــن ثــّم إىل التحقيــق.
فيــام أفــاد املعتقلــون: مؤمــن محمــد العبــايس )17 
عامــا(، حاتــم جــر العبــايس )17 عامــا(، ومصعــب محمــود 
العبــايس )16 عامــا( مــن القــدس، بأنهــم تعرّضوا للتّعذيــب 
الجســدي والنفــي داخــل غرفــة )4( يف مركــز توقيــف 
وتحقيــق »املســكوبية«، وهــي غرفــة لهــا تاريــخ يف تســجيل 
مختلــف صنــوف التّعذيــب بحــّق املقدســيني، موضحــني أن 
محّققــي االحتــال قامــوا بإلقــاء الشــتائم عليهــم ورضبهــم 

ــدي األيــدي واألقــدام. وهــم مقيّ
وأكّــدت هيئة األرسى أّن جميــع القارصين الذين تعتقلهم 
ســلطات االحتــال يتعرّضــون لشــكل أو لعــّدة أشــكال مــن 
صنــوف التّعذيــب نفســيا وجســديا خــال عمليــات االعتقال 

والتّحقيــق وحتـّـى االعتقــال يف الّســجون.120

مستوطنون يعطبون إطارات 70 مركبة يف جلجولية 
داخل أرايض عام 48

 70 إطــارات  الخميــس،  اليــوم   أعطــب مســتوطنون، 
ــام  ــل أرايض ع ــث داخ ــة يف املثل ــة جلجولي ــة يف قري مركب

.1948
وأفــادت مصــادر محليــة يف البلــدة، بــأن الشــكوك تتجــه 
مبــارشة إىل عصابــات املســتوطنني مــن مــا تســمى »تدفيــع 
الثمــن«، وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي تنفــذ فيهــا 

ــة.121 ــبيهة يف املنطق ــداءات ش اعت

الجمعة 2019/11/29

اشتية خالل مشاركته باملؤمتر الوطني األول للكشافة: 
متكني الشباب مركب أسايس يف االنفكاك عن االحتالل

- دعا الشباب للمبادرة بالتطوع يف الزراعة وحراسة 
القرى من هجامت املستوطنني

الــوزراء محمــد اشــتية: »إن الحكومــة   قــال رئيــس 

وبتوجيهــات مــن الرئيــس محمــود عبــاس، تصــب كل 
ــة إىل  ــباب، باإلضاف ــو الش ــة نح ــذه املرحل ــا يف ه اهتاممه
االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال، ونصــب كل اهتاممنــا 
يف إنشــاء القــرى الشــبابية، فتمكــني الشــباب مركــب أســايس 

يف االنفــكاك عــن االحتــال«.
ــة عــن  ــوم الجمعــة، نياب ــك خــال مشــاركته الي جــاء ذل
الرئيــس محمــود عبــاس يف املؤمتــر الوطنــي األول للكشــافة، 
يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه، بحضــور رئيــس املجلــس 
الرجــوب،  جريــل  اللــواء  والرياضــة  للشــباب  األعــى 
ومحافــظ رام اللــه والبــرة ليــى غنــام، وعــدد مــن الــوزراء 

ــة. ــة ودولي ــخصيات عربي ــؤولني، وش واملس
ــل يف  ــوع للعم ــادرة بالتط ــو للمب ــتية: »أدع ــاف اش وأض
الزراعــة، وللحراســة يف القــرى مــن هجــامت املســتوطنني، 
االجتامعيــة«،  اآلفــات  ومحاربــة  املزارعــني،  ومســاعدة 
واإلرشــادية  الكشــفية  الفــرق  عــى  »نعــول  مســتدركا: 
الفلســطينية التــي يريــد لهــا الرئيــس أبــو مــازن أن تكــون 
ــل  ــس الراح ــا الرئي ــي أراد له ــبايب، والت ــل الش ــرة العم خم
أبــو عــامر أن يكــون مــن بينهــم زهــرة أو شــبل يرفــع علــم 

ــدس«. ــس الق ــدس وكنائ ــآذن الق ــوق م ــطني ف فلس
ــوزراء: “ينعقــد هــذا املؤمتــر مــع قــرب  ــع رئيــس ال وتاب
انطــاق أعيــاد امليــاد املجيــدة، حيــث تلعــب الفــرق 
ــد.  ــاد املجي ــد املي ــاالت عي ــيا يف احتف الكشــفية دورا أساس
ــخ  ــى تاري ــفي ع ــر الكش ــذا املؤمت ــم يف ه ــطني تراك وفلس
طويــل للحركــة الكشــفية واالرشــادية الفلســطينية، والتــي 
ــي تأسســت  ــة الت ــة العالي ــن الرمزي ــرا م تشــكل جــزءا كب

ــطينية”. ــة الفلس ــد الهوي ــا رواف عليه
ــذا  ــن، ه ــدت الوط ــفية وح ــة الكش ــاف: »إن الحرك وأض
العريــق،  اإلنســاين  وتاريخــه  بثقافتــه  الغنــي  الوطــن 
ومســرات الكشــافة جــاءت لتجســد كل هــذا، ولتكــون 
املليئــة  واملابــس  الفــرق  ورايــات  الكشــافة  موســيقى 
ــعب وإرصار  ــة ش ــس هوي ــي تعك ــارات الت ــوز واإلش بالرم

اإلنســان عــى الحيــاة واالنطــاق نحــو الحريــة«.
واســتطرد اشــتية: »الحركــة الكشــفية التــي تضــم األجيــال 
املتعاقبــة، هــي منتجــع لصقــل الــروح والجســد والثقافــة، 
ــة،  ــل بالرياض ــاط واملتص ــزوج بالنش ــاط املم ــم االنضب وتعل
والتعــرف عــى الطبيعــة واالنتــامء لــأرسة وللجامعــة، 

ــن«. ــاعدة اآلخري ومس
ــه  ــوزراء: »إن هــذا املؤمتــر يعــول علي ــس ال وأوضــح رئي
كثــرا مــن أجــل تطــور نوعــي ومؤسســايت للحركــة الكشــفية 
ــا  ــة الكشــفية واإلرشــادية مهمــة لن الفلســطينية، إن الحرك
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لعــدة أمــور، أوال: ألنهــا نــواة إلعــادة االعتبــار للعمــل 
ــرى  ــداد والق ــا االمت ــبة لن ــم بالنس ــك مه ــي، ولذل التطوع
ــت  ــام كان ــتات، ومثل ــن والش ــدن يف الوط ــامت وامل واملخي
الرياضــة قــادرة عــى تجــاوز االنقســام فلتكــن الحركــة 
ــا:  الكشــفية واإلرشــادية عنــر وحــدة لهــذا الوطــن. وثاني
ــن خــال املســاهمة  ــرتاث الفلســطيني م ــى ال ــاظ ع الحف
ــل  ــا: التواص ــة، وثالث ــة والوطني ــبات الديني ــاء املناس يف إحي
ــن فلســطني،  ــث ع ــامل للحدي ــة الكشــفية يف الع ــع الحرك م
االحتــال  ملواجهــة  واحــد  خنــدق  يف  معنــا  للوقــوف 

ــا«.122 ــع علين ــم الواق ــتيطان والظل واالس

الرئيس يف يوم التضامن مع شعبنا: لن نقبل بالقهر 
والظلم وسنواصل كفاحنا ضد االحتالل

 آن األوان أن يتحمل املجتمع الدويل مسؤولياته 
لوضع حد للعدوان اإلرسائييل عىل أرضنا ووجودنا.

اإلدارة األمريكية تخرق القانون الدويل وتثبت أنها 
غري مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً

الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
الفلســطيني، يلقــي ســفراء فلســطني يف االمــم املتحــدة ويِف 
جميــع أنحــاء العــامل، كلمــة الرئيــس املوجهــة لامــني العــام 
لامــم املتحــدة، ورؤســاء الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن، 
وقــد تــم ذلــك يف كل مــن نيويــورك وجنيــف والقاهــرة ويف 

ــع أنحــاء العــامل. جمي
وفيام يي نص الكلمة:

ــم  ــام لأم ــش، األمــني الع ــو غوتري ــايل الســيد أنطوني مع
املتحــدة،

ــة  ــس الجمعي ــدي، رئي ــد بان ــايل الســيد تيجــاين محم  مع
ــم املتحــدة، ــة لأم العام

 سعادة السيدة كارين برس، رئيس مجلس األمن،
 ســعادة الســيد شــيخ نيانــج، رئيــس اللجنــة املعنيــة 
القابلــة  غــر  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  مبامرســة 

للتــرف،
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

ــن  ــد ع ــا يزي ــال م ــطيني، خ ــعب الفلس ــر الش ــد م  لق
ســبعني عامــاً، بالعديــد مــن الكــوارث والنكبــات، فقــد 
ضحــى، وعــاىن، وتــرشد، وصــر، وناضــل، واستشــهد، واعتقــل 
ــك مل  ــن ذل ــاته، ولك ــه ومقدس ــه، ووطن ــن تاريخ ــاً ع دفاع
يــن شــعبنا عــن النضــال، وال عــن مواصلــة مســرته، إميانــاً 
بثوابتــه وأهدافــه الوطنيــة، كــام نصــت عليهــا قــرارات 

ــة. ــة الدولي الرشعي

لقــد قبلنــا بالرشعيــة الدوليــة، وبالقانــون الــدويل حكــامً 
والعمــل  والحــوار  باملفاوضــات  وقبلنــا  قضيتنــا،  لحــل 
الســيايس واملقاومــة الشــعبية الســلمية طريقــاً للتوصــل اىل 
ــا الوضــع النهــايئ كافــة، وصــوالً ملعاهــدة ســام  حــل قضاي

ــراع. ــال وال ــي االحت ــتقال وتنه ــود لاس تق
 إال أن دولــة االحتــال اإلرسائيــي ظلــت تــراوغ منــذ 
ــد  ــك، فق ــف بذل ــه، ومل تكت ــى تاريخ ــلو وحت ــاق أوس اتف
ــه  ــن رفض ــة ع ــة الحالي ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــرب رئي أع
ــتيطان يف  ــم واالس ــات الض ــل عملي ــني، وواص ــل الدولت لح
ــت هــذه  ــام وأمعن ــه، ك ــل تقويض ــن أج ــة م ــا املحتل أرضن
الحكومــة يف تغيــر هويــة وطابــع مدينــة القــدس الرشقيــة، 
ــت  ــة، وعزل ــني العنري ــدرت القوان ــا، وأص ــة دولتن عاصم
بحصارهــا قطــاع غــزة عــن باقــي أرض الوطــن وعــن 
ــا  ــى أموالن ــة ع ــا والقرصن ــق اقتصادن ــت بخن ــامل، وقام الع
ــية  ــات السياس ــع االتفاقي ــت جمي ــا، وخرق ــب مواردن ونه

واالقتصاديــة واألمنيــة املعقــودة معهــا.
أصحاب املعايل والسعادة، واألصدقاء األعزاء،

القانــون  مــرة أخــرى تقــوم اإلدارة األمركيــة بخــرق 
ــاً،  ــة لتكــون وســيطاً نزيه ــا غــر مؤهل ــت أنه ــدويل، وتثب ال
فقبــل أســبوعني أعلنــت اإلدارة األمريكيــة عــى لســان وزيــر 
خارجيتهــا بــأن املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة، ال تخالــف القانــون 
الــدويل، األمــر الــذي رفضنــاه ورفضــه املجتمــع الــدويل 
ــاً  ــأرسه، فهــو إعــان باطــل، وغــر رشعــي، ويتعــارض كلي ب
مــع القانــون الــدويل، وقــرارات الرشعيــة الدوليــة، ومبــا فيهــا 
قــرارات مجلــس األمــن وعــى رأســها القــرار 2334. إن مثــل 
ــة،  ــر الرشعي ــة غ ــرارات األمريكي ــات والق ــذه التريح ه
ــادة  ــا، وزي ــة احتاله ــة ملواصل ــة اإلرسائيلي ــجع الحكوم تش
نشــاطاتها االســتيطانية، وارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم وفــق 

ــة. ــة الدولي نظــام رومــا االســايس وقــرارات الرشعي
وبهــذه املناســبة فإننــا نشــكر جميــع الــدول واملنظــامت 
الدوليــة التــي دانــت أو رفضــت هــذا اإلعــان واالســتيطان 
ــة  ــرارات الرشعي ــاكاً صارخــاً لق ــذي يشــكل انته ــه، ال بأكمل
الدوليــة والقانــون الــدويل، ونبــذ العــامل هــذا اإلعــان كــام 
ــدويل  ــه الهجــوم األمريــي عــى اإلجــامع ال رفــض مــن قبل
السياســة  عــى  واعــرتض  الســام،  عمليــة  ومرجعيــات 
ــروا  ــة تجــاه القــدس وتصــدى للهجــوم عــى األون األمريكي
ودعــم الوكالــة ماليــاً وسياســياً وعمــل عــى تجديــد واليتهــا 
الحريــة  أن  مفادهــا  فيهــا  لبــس  ال  واضحــة  رســالة  يف 
والكرامــة حــق للشــعب الفلســطيني والســام العــادل 
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ــة. ــعوب املنطق ــة ش ــتحقاق لكاف ــامل اس والش
أصحاب املعايل والسعادة، واألصدقاء األعزاء،

للمنظومــة  األســاس  هــو حجــر  الــدويل  القانــون  إن 
الدوليــة، وال يحتمــل االزدواجيــة والتحريــف، وإن التعامــل 
ــجعها  ــون يش ــوق القان ــة ف ــا دول ــى أنه ــل ع ــع إرسائي م
عــى االســتمرار يف التــرف كدولــة خارجــة عــن القانــون، 
ــؤولياته  ــدويل مس ــع ال ــل املجتم ــد آن األوان أن يتحم فلق
لوضــع حــد لهــذا العــدوان اإلرسائيــي عــى أرضنــا ووجودنــا 
ــي  ــة تحم ــر عملي ــاذ تداب ــد آن األوان التخ ومســتقبلنا. لق
الشــعب الفلســطيني ومتكنــه مــن مامرســة حقــه يف تقريــر 
مصــره ونيــل حريتــه واســتقاله عــى أرضــه املحتلــة  منــذ 
العــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة. آن األوان لتقــوم 
ــة  ــرتف بدول ــني وتع ــل الدولت ــن بح ــي تؤم ــامل الت دول الع
ــة الفلســطينية  ــرتاف بالدول ــوم أيضــا باالع ــل  أن تق إرسائي

ــة. ــدس الرشقي ــا الق ــام 1967 بعاصمته عــى حــدود الع
أمل يحــن الوقــت إلنهــاء أطــول احتــال عســكري يف 
ــطيني،  ــعب الفلس ــق الش ــن ح ــس م ــارض، ألي ــا الح عرن
كغــره مــن الشــعوب، أن تكــون لــه دولتــه املســتقلة ذات 
ــه مــن الاجئــني  ــه وبنات ــاة أبنائ الســيادة، وأن تنتهــي معان

ــام 1948؟ ــم يف الع ــن دياره ــردوا م ــن ط الذي
أصحاب املعايل والسعادة، األصدقاء األعزاء،

نــود أن نعــرب عــن جزيــل شــكرنا ملواقــف الــدول التــي 
أكــدت عــى التزامهــا بالقانــون الــدويل والرشعيــة الدوليــة 
وندعــو املجتمــع الــدويل بــأرسه، انســجاماً مــع مســؤولياته 
ــذي  ــوين ال ــر القان ــع غ ــرتاف بالوض ــدم االع ــة، بع القانوني
ــطني  ــة فلس ــل يف دول ــراءات إرسائي ــات وإج ــه سياس تخلق
املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وعــدم تقديــم الدعــم 
ــاظ عــى هــذا الوضــع  ــن شــأنها الحف ــي م واملســاعدة الت
القامئــة  الســلطة  إقليــم  بــني  التمييــز  واىل  وتكريســه، 

ــاءلة. ــامن املس ــة واىل ض ــال واألرض املحتل باالحت
وهنــا أجــدد التذكــر بأننــا ال زلنــا منــد أيدينــا اىل الســام 
العــادل املبنــي عــى قــرارات الرشعيــة الدوليــة وحــل 
الدولتــني عــى حــدود 1967، فنحــن مل نرفــض الذهــاب إىل 
املفاوضــات يومــاً، وقدمنــا مبادرتنــا للســام يف فرايــر 2018 
أمــام مجلــس األمــن، والتــي طالبنــا فيهــا بعقد مؤمتــر دويل، 
وتشــكيل آليــة دوليــة متعــددة األطــراف تســاعد الجانبــني 
يف املفاوضــات لحــل جميــع قضايــا الوضــع الدائــم، وتوفــر 
ــة  ــرتة زمني ــن ف ــه ضم ــق علي ــا يتف ــذ م ــات لتنفي الضامن
ــات  ــاً ملرجعي ــامل وفق ــادل وش ــق ســام ع محــددة، لتحقي

ــة. ــة الدولي الرشعي

عــى الرغــم مــن عقــود مــن خيبــة األمــل، فإننــا ال نــزال 
مقتنعــني باملنظومــة الدوليــة التــي تحــرتم القانــون الــدويل 
ــراط يف  ــطني االنخ ــة فلس ــتواصل دول ــاذه. وس ــن نف وتضم
ــدويل،  ــون ال ــيادة القان ــز س ــة لتعزي ــود الرامي ــع الجه جمي
مبــا يف ذلــك تعزيــز مؤسســاتنا، ونــرش ثقافــة الســام، 

ومتكــني شــعبنا وبخاصــة املــرأة والشــباب. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فإننــا ســنواصل بــذل الجهــود 
لتوحيــد أرضنــا وشــعبنا ومــن خــال االنتخابــات التــي 
ــة  ــا خــال األشــهر القليل ــا ونعمــل عــى تنظيمه ــا له دعون
القادمــة، وصــوالً ألن يكــون هنــاك ســلطة واحــدة وقانــون 

واحــد وســاح رشعــي واحــد. 
أصحاب املعايل والسعادة، األصدقاء األعزاء،

إن الشــعب الفلســطيني لــن يختفــي، كــام أنــه لــن يقبــل 
ــم، وســيواصل شــعبنا كفاحــه املــرشوع ضــد  بالقهــر والظل
االحتــال االســتعامري ألرضنــا وشــعبنا و حرماننــا مــن 
حقوقنــا غــر القابلــة للتــرف، مبــا يف ذلــك حقنــا يف تقريــر 
ــامح  ــام والتس ــة الس ــن ثقاف ــى ع ــن نتخ ــا ل ــر. إنن املص
الراســخة فينــا، وسنســتمر يف العمــل عــى محاربــة اإلرهــاب 

ــا والعــامل. يف منطقتن
ــطيني،  ــعب الفلس ــع الش ــي م ــن العامل ــوم التضام  يف ي
والحكومــات  الــدول  لــكل  والتقديــر  بالشــكر  نتقــدم 
واملنظــامت والشــعوب التــي عــرت عــن تضامنهــا مــع 
الشــعب الفلســطيني وأيــدت نضالــه الرشعــي وشــدت عــى 
ــى  ــات وهــو يواجــه أعت ــك األوق ــه وصمــوده يف أحل عزميت

التحديــات. وشــكرا123.

السبت 2019/11/30

العوض: املستشفى األمرييك سيقام عىل مساحة 40 دومنا 
ويخضع للسيادة األمريكية 

قــال عضــو املكتــب الســيايس لحــزب الشــعب وليــد 
العــوض إن املستشــفى امليــداين يف شــامل غــرب بيــت الهيــا 
ــع  ــا، ويخض ــاحة 40 دومن ــى مس ــيقام ع ــزة س ــاع غ يف قط

ــط. ــر املتوس ــى البح ــل ع ــة ويط ــيادة األمركي للس
ونفــى العــوض يف حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، إدعاء 
»حــامس« بوجــود توافــق وطنــي عــى إقامــة املستشــفى، 
ــا  ــي وصفه ــامس الت ــة ح ــامت حرك ــى تفاه ــاء ع ــا بن إمن

باملريبــة مــع إرسائيــل .
وعــر العــوض عــن رفض حــزب الشــعب للتفاهــامت التي 
تتــم بعيــدا عــن منظمــة التحريــر، والرشعيــة الفلســطينية 
والتــي تتــم بشــكل مريــب وتفتــح البــاب نحــو املعالجــات 
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انطالق اجتامعات مجموعة 77 والصني التحضريية ملؤمتر 
األطراف برئاسة فلسطني

ــة  ــني التحضري ــة 77 والص ــات مجموع ــت اجتامع انطلق
ــة  ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ملؤمتــر األطــراف الـــ25 إلتفاقي
ــن 2 إىل 13  ــرتة م ــال الف ــيعقد خ ــذي س ــاخ ال ــر املن لتغ
كانــون األول 2019 يف العاصمــة اإلســبانية مدريــد، برئاســة 

ــة فلســطني. دول
ــني الســفر  ــة واملغرتب ــر الخارجي واســتعرض مســاعد وزي
ــة  ــة رئاس ــة، رؤي ــة االفتتاحي ــال الكلم ــازي، خ ــامر حج ع
املجموعــة حــول تحركهــا خــال األيــام املقبلــة، حيــث 

ــة. ــا الهام ــن القضاي ــدد م ــاول ع ــيتم تن س
ــال  ــة خ ــدة املجموع ــى وح ــاظ ع ــة الحف ــد أهمي وأك
املفاوضــات الجاريــة وبــأن دولــة فلســطني لــن تتــواىن 
عــن بــذل كل جهــد ممكــن للدفــع قدمــا يف الحفــاظ عــى 
املصالــح الحيويــة للمجموعــة يف ظــل مــا تتعــرض لــه 
منظومــة العمــل متعــددة األطــراف مــن تحديــات وبشــكل 

ــاخ. ــر املن ــا تغ ــار قضاي ــاص يف إط خ
وأضــاف عــامر ان العديــد مــن القضايــا الهامــة تــم 
ــة  ــات الجاري ــق باملفاوض ــام يتعل ــام في ــذا الع ــها ه نقاش
املتعلقــة بتغــر املنــاخ والعمــل املناخــي يف اجتامعــات 
ــد يف  ــذي عق ــاخ ال ــر املن ــة تغ ــني التفاقي ــني الفرعيت الهيئت
مدينــة بــون األملانيــة، ويف قمــة العمــل املناخــي التــي 
عقــدت يف مدينــة نيويــورك، واالجتــامع التحضــري للمؤمتــر 
ــد  ــاك عدي ــا زال هن ــه م ــتاريكا، إال أن ــد يف كوس ــذي عق ال
ــة  ــح دول مجموع ــم مصال ــي ته ــة الت ــا العالق ــن القضاي م
77 والصــني بشــكل خــاص واملجتمــع الــدول مل يتــم اتخــاذ 
قــرارات بشــأنها، داعيــا لــرورة التوحــد وتضافــر الجهــود 

ــة. ــرتكة للمجموع ــح املش ــق املصال ــل لتحقي داخ

ــات  ــال االجتامع ــني، خ ــة 77 والص ــتضافت مجموع واس
ــدة  ــم املتح ــة األم ــة التفاقي ــة التنفيذي ــة، األمين التحضري
ــادت  ــي أش ــبينوزا، الت ــاخ باتريشــيا اس ــر املن ــة لتغ اإلطاري
ــوم بــه املجموعــة يف تحقيــق  بأهميــة العمــل الــذي تق

ــة. ــداف االتفاقي أه
يتــم  التــي  العالقــة  القضايــا  إىل  اســبينوزا  وتطرقــت 
التوفــق عليهــا مثــل املــادة )6( مــن اتفــاق باريــس لتغــر 
ــق  ــة لتحقي ــة الدولي ــج التعاوني ــي بالنه ــي تعن ــاخ، والت املن
املســاهامت املحــددة وطنيــا لتخفيــض إنبعاثــات الكربــون، 
بآليــات  يتعلــق  الطمــوح فيــام  مؤكــدة رضورة تعزيــز 
ــدرات  ــاء الق ــاخ، وبن ــر املن ــار تغ ــف آلث ــف والتكي التخفي
ــدول األعضــاء إىل  ــة ال ــل، داعي ــا والتموي ــل التكنولوجي ونق
رضورة تنفيــذ إلتزاماتهــا مبوجــب اتفاقيــة تغــر املنــاخ 

ــس. ــاق باري واتف
ــة  واســتضافت املجموعــة، كا مــن رئاســة املؤمتــر الحالي
جمهوريــة تشــيي والتــي متثلهــا يف االجتــامع وزيــر البيئــة 
للتنفيــذ  الفرعيــة  الهيئــة  ورئيــس  شــميدت،  كارولينــا 
ــا، حيــث  ــة والتكنولوجي ــة للمشــورة العلمي ــة الفرعي والهيئ
ــي  ــرتكة الت ــا املش ــول القضاي ــا ح ــدول مداخاته ــت ال قدم
تهــم املجموعــة والتــي يذكــر منهــا مســألة التــوازن يف 
أجنــدة عمــل املؤمتــر، العاقــة بــني اتفــاق باريــس واتفاقيــة 

ــفافية. ــاخ، الش ــر املن ــة لتغ ــدة اإلطاري ــم املتح األم
وعــى هامــش االجتامعــات التحضرية للمجموعة، شــارك 
الوفــد الفلســطيني يف عديــد مــن االجتامعــات الثنائيــة مــع 
رئاســة املؤمتــر الحاليــة ورئيــي الهيئتــني الفرعيتــني، وعديــد 
مــن دول املجموعــة، يف إطــار دوره يف اســتيضاح وتنســيق 
ــس  ــطني كرئي ــة فلس ــى أن دول ــد ع ــع التأكي ــف، م املواق
للمجموعــة ســتحافظ عــى وحــدة املجموعــة واتبــاع أعــى 
معايــر الشــفافية والتنســيق لحاميــة املصالــح املشــرتكة 

للمجموعــة.125
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