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األربعاء 2021/12/1

التصــدي القتحــام املســتوطنني مقــام يوســف 
ســلطات االحتــالل تهــدم منــزالً فــي بلــدة 

ــلوان س

ــرات  ــروح والعش ــني بج ــة مواطن ــس، ثالث ــب، أم أصي
باالختنــاق خــالل تصــدي املواطنــني القتحام اســتيطاني 
ملقــام يوســف، شــرق نابلــس، فــي الوقــت الــذي نظــم 
ــدس  ــي الق ــتفزازية ف ــيرة اس ــتوطنون مس ــه مس في
القدميــة، وهاجمــوا منــزل عائلــة الكــرد فــي حــي 
الشــيخ جــراح، وشــوهوا جداريــات وطنيــة فيــه، تزامــن 
ــدة  ــي بل ــزالً ف ــالل من ــلطات االحت ــدم س ــع ه ــك م ذل
ــي  ــه ف ــدم منزل ــى ه ــياً عل ــا مقدس ــلوان، وإجباره س

ــر. ــل املكب ــدة جب بل

فقــد أصيــب، ثالثــة مواطنــني بالرصــاص املعدنــي 
اختنــاق  بحــاالت  والعشــرات  باملطــاط،  املغلــف 
ــوات  ــام ق ــت اقتح ــات أعقب ــالل مواجه ــة، خ متفاوت

يوســف. مقــام  ومســتوطنني  االحتــالل 

ــش  ــن جي ــرة م ــوات كبي ــة، إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
االحتــالل ترافقهــا جرافــة اقتحمــت املنطقة الشــرقية 
ــدا  ــة نابلــس، ومحيــط مقــام يوســف، متهي فــي مدين

القتحــام مئــات املســتوطنني.

وأشــارت إلــى أن الشــبان أغلقــوا عــدداً مــن الطــرق فــي 
وجــه قــوات االحتــالل ورشــقوها باحلجــارة والزجاجــات 
احلارقــة، فــي مواجهــات تواصلــت حتــى ســاعات 

ــر. الفج

ولفتــت إلــى أن شــباناً أطلقــوا فــي وقــت الحــق 
الرصــاص فــي وجــه القــوة املقتحمة مــا أدى إلــى اندالع 
ــت قــوات  ــذي مكّن اشــتباكات عنيفــة، فــي الوقــت ال

 االحتالل املستوطنني من اقتحام املقام. 
الطواقــم  اســتهدفت  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــدت 
ــام  ــا اقتح ــالل تغطيته ــاز خ ــل الغ ــة بقناب الصحافي

ــام. املق

ــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل  مــن جهتــه، أفــاد مدي
األحمــر فــي نابلــس أحمــد جبريــل بــأن طواقــم الهــالل 
تعاملــت مــع ثــالث إصابــات باملطــاط، إحداهــا بالصــدر 
ونقلــت إلــى املستشــفى لتلقــي العــالج، فيمــا أصيــب 
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــرون باالختن 33 آخ

املواجهــات.

فــي اإلطــار، نفــذ مســتوطنون، مســاء أمــس، مســيرة 

 استفزازية في البلدة القدمية من القدس. 
نظمــوا  مســتوطنني  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
بحمايــة قــوات االحتــالل مســيرة اســتفزازية فــي 
ــط  ــى احلائ ــوال إل ــة، وص ــدة القدمي ــواد بالبل ــارع ال ش
ــالم  ــا األع ــوا خالله ــى رفع ــجد األقص ــي للمس الغرب
ــت  ــي الوق ــة، ف ــات العنصري ــرائيلية ورددوا الهتاف اإلس
ــرعت  ــيرة وش ــالل املس ــوات االحت ــه ق ــت في ــذي أمن ال

ــهم. ــبان وتفتيش ــف الش ــي توقي ف

ــي  ــرد ف ــة الك ــزل عائل ــتوطنون من ــم مس ــا هاج بينم
ــى  ــمعدان عل ــب ش ــوا نص ــراح، حاول ــيخ ج ــي الش ح

ــزل. املن

وأكــدت مصــادر محليــة أن املســتوطنني توافــدوا إلــى 
ــة  ــزل عائل ــروا من ــريع، وحاص ــر وس ــكٍل كبي ــي بش احل
الكــرد، وحاولــوا نصــب شــمعدان علــى املنــزل، وبعــد أن 

فشــلوا نصبــوا الشــمعدان علــى جــدار املنــزل.

اســتفزاز  إلــى  عمــدوا  املســتوطنني  أن  وأوضحــت 
األهالــي بعــزف املوســيقى، وأداء طقوســهم أمــام 
منــزل الكــرد، بحمايــة شــرطة االحتــالل، بينمــا رد 
عليهــم الشــبان، باجللــوس أمــام منــزل العائلــة، وترديد 
ــزل. ــام املن ــاء أم ــالة العش ــة، وأداء ص ــات الوطني الهتاف

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مســتوطنني كانــوا أتلفــوا 
صباحــاً رســومات قــام األهالــي برســمها علــى جــدران 

البيــوت املهــددة بالتهجيــر فــي احلــي.

ــف  ــى تنظي ــدوا إل ــي عم ــي احل ــى أن أهال ــارت إل وأش
جداريـّـات الصمــود، وإعــادة رســمها مــرة أخــرى، بعــد أن 

ــتوطنون.1 ــوهها املس ش

اخلميس 2021/12/2

حملــة ترهيــب ومصــادرة في األغــوار الشــمالية 
ومخــاوف مــن تهجيــر 53 عائلــة مت احتجازهــا

شــنّت قــوات االحتــالل، حملــة ترهيب ومصادرة واســعة 
ــمالية،  ــوار الش ــي األغ ــر، ف ــرأس األحم ــة ال ــي خرب ف
لتهجيرهــا  متهيــداً  عائلــة   35 خاللهــا  احتجــزت 
ــا،  ــا وصهاريجه ــا وجراراته ــى مركباته ــتولت عل واس
فــي الوقــت الــذي هدمــت فيــه منــزالً وغرفــة زراعيــة 
ــو  ــدة أب ــي بل ــة ف ــأة جتاري ــني ومنش ــدة نحال ــي بل ف

 ديس، وجرفت أرضاً في بلدة جبل املكبر. 
ــالل  ــوات االحت ــت ق ــمالية، اقتحم ــوار الش ــي األغ فف
واســتولت علــى مركبــات  األحمــر،  الــرأس  خربــة 

1  جريدة األيام
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ومعــدات زراعيــة واحتجــزت عائالتهــا.

محافظــة  فــي  األغــوار  ملــف  مســؤول  وقــال 
ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــارات إن ق ــز بش ــاس معت طوب
جنديــاً  و150  عســكرياً  جيبــاً   30 تضــم  االحتــالل 
اإلدارة  تســمى  ملــا  تابعــة  ســيارة   12 وترافقهــا 
اخلربــة  اقتحمــت  وجــرارات  رافعــات  و4  املدنيــة 
ــد أن  ــا بع ــل خيامه ــة داخ ــزت 35 عائل ــراً واحتج فج
ــا. ــداً لتهجيره ــة متهي ــام كل خيم ــاً أم ــت جندي  وضع

مســاكن  اقتحمــوا  االحتــالل  جنــود  إن  وأضــاف: 
املواطنــني وفتشــوها وعبثــوا مبحتوياتهــا، مشــيراً إلــى 
ــة،  ــرارات زراعي ــى 6 ج ــتولت عل ــالل اس ــوات االحت أن ق
و5 مركبــات خاصــة، و5 صهاريــج ميــاه، و3 عربــات 
ــر  ــني صق ــا للمواطن ــود ملكيته ــة«، تع ــرورة »ترل مج
عــزات بنــي عــودة، وزيــد ســعيد زايــد مصلــح، وجميــل 
ســليمان مفضــي بنــي عــودة، ومؤيــد فخــري دراغمــة، 
وحســن عبــد اهلل بنــي عــودة، ويوســف أميــن عــزات بني 
عــودة، وعــدي ســعيد يوســف بشــارات، وقصــي ســعيد 
ــارات،  ــف بش ــعيد يوس ــاد س ــارات، وجه ــف بش يوس
ــني  ــد اهلل حس ــر عب ــارات، وثائ ــني بش ــد اهلل حس وعب

بشارات، وعلي عزات بني عودة. 

ــوات  ــتيطان إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
االحتــالل احتجــزت 35 عائلــة، ومنعــت املؤسســات 
ــا  ــن أنه ــذرة م ــا، مح ــول إليه ــن الوص ــة م احلقوقي

تستعد لتهجيرها. 

ــوات  ــت ق ــم، هدم ــت حل ــرب بي ــني، غ ــدة نحال ــي بل وف
ــة. ــة زراعي ــاء وغرف ــد اإلنش ــزالً قي ــالل من االحت

وقالــت مصــادر متعــددة إن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
النصبــة  منطقــة  اقتحمــت  جرافــات  ترافقهــا 
الواقعــة شــمال البلــدة وهدمــت منــزالً قيــد اإلنشــاء 
ــل  ــدي جمي ــني مج ــودان للمواطن ــة تع ــة زراعي وغرف
ــدم  ــة ع ــك بحج ــون، وذل ــد فن ــالء محم ــكارنة وع ش

الترخيص. 

ــون: إن  ــي فن ــني هان ــة نحال ــس بلدي ــب رئي ــال نائ وق
ــرين  ــن عش ــر م ــابقاً أكث ــرت س ــالل أخط ــوات االحت ق
النصابــة،  مناطــق  فــي  بالهــدم  زراعيــة  غرفــة 
ــة الدعمــس فــي  ــة، وواد ســالم، وقرن ــاس، ورعونت وباني

البلدة. 

ــة  ــرض لهجم ــة تتع ــة النصب ــى أن منطق ــار إل يش
ــني  ــازل املواطن ــدم من ــل به ــعة تتمث ــتيطانية واس اس
أراٍض،  وجتريــف  البنــاء،  بوقــف  أخــرى  وإخطــار 

 وذلك بهدف منع املواطنني من التوسع. 

ــة، هدمــت  ــو ديــس، شــرق القــدس احملتل ــدة أب وفــي بل
قوات االحتالل منشأة جتارية. 

جيــش  مــن  قــوة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
فــي  اجلهيــر«  »واد  منطقــة  اقتحمــت  االحتــالل 

 البلدة وأغلقت الشارع الرئيس. 
وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل هدمــت املنشــأة 
ــزل  ــى أن املن ــة إل ــي« الفت ــر القانون ــاء »غي ــة البن بحج

يعود لعائلة الباشا. 

وفــي بلــدة جبــل املكبــر فــي القــدس احملتلــة، جرفــت 
شــرطة االحتــالل قطعــة أرض فــي حــي الصلعــة 

وعاثت فيها خراباً. 

وقالــت مصــادر محليــة إن جرافــات االحتــالل اقتحمــت 
األراضــي التــي تســتخدم كموقــف للمركبات وشــرعت 
فــي جتريفهــا وحطمــت شــاحنة كانــت متوقفــة فــي 

األرض، وذلــك بزعــم اســتخدام األرض دون ترخيــص.2

اجلمعة 2021/12/3

ــدة  ــات ع ــي محافظ ــدون ف ــتوطنون يعرب املس
وجيــش االحتــالل يهــدم فــي مســافر يطــا 

ــة والوجل

ــتوطن  ــدم مس ــد أن أق ــيان بع ــس، مقدس ــب، أم أصي
ــك  ــة، وذل ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــهما ف ــى دهس عل
فــي ســياق حملــة اعتــداءات شــنها مســتوطنون فــي 
ــوا  ــزالً وحطم ــا من ــوا خالله ــدة، هاجم ــات ع محافظ
أشــجاراً ومركبــة فــي بلــدة جالــود، واقتحمــوا املوقــع 
األثــري فــي بلــدة سبســطية، فــي الوقــت الــذي 
واصلــت فيــه قــوات االحتــالل حملــة الهــدم، وأقدمــت 
ــافر  ــي مس ــر ف ــاكن وحظائ ــدم مس ــى ه ــا عل خالله
ــة  ــي قري ــة ف ــة زراعي ــتنادية وغرف ــدران اس ــا، وج يط

الوجلة. 

ــى  ــتوطن عل ــدم مس ــد أن أق ــابان بع ــب ش ــد أصي فق
ــور  ــرب س ــاب« غ ــورة العن ــن »ج ــرب م ــهما بالق دهس

البلدة القدمية في القدس احملتلة. 

أبــو  عمــاد  الشــابني  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
الهــوى وطــارق خويــص مــن بلــدة الطــور شــرق 
القــدس احملتلــة، أصيبــا بجــروح ورضــوض، الفتــة إلــى 

 أن أحدهما أصيب بكسور في قدمه. 

2  جريدة األيام
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وأكــدت املصــادر أن املســتوطن الذ بالفــرار بعــد ارتــكاب 
ــه. ــى مالحقت ــالل إل ــوات االحت ــادر ق ــه دون أن تب  جرميت

بينمــا هاجــم مســتوطنون أطــراف بلــدة جالــود، جنوب 
. بلس نا

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
مســتوطني  مــن  مجموعــة  إن  دغلــس:  غســان 
منــزل  هاجمــوا  »احيــا«  االســتيطانية  البــؤرة 
املواطــن هشــام عمــاد أحمــد حمــود فــي بلــدة 
ــوا محركهــا. ــه وخرب ــوا إطــارات مركبت ــود، وأعطب  جال

ولفــت إلــى أن املســتوطنني كســروا عشــرات األشــجار 
ــزل املواطــن حمــود، وســرقوا معــدات  فــي محيــط من

خاصة للبناء ومولد كهرباء. 

ــس،  ــوب نابل ــرى جن ــدات وق ــى أن بل ــس إل ــار دغل وأش
تتعــرض بشــكل ممنهــج العتــداءات املســتوطنني، فيما 
متنــع ســلطات االحتــالل املواطنــني مــن تنفيــذ أعمــال 

البنية التحتية فيها. 

فــي اإلطــار، اقتحــم عشــرات املســتوطنني املوقــع 
األثري في بلدة سبسطية، شمال نابلس. 

ــي  ــح« ف ــة »فت ــر حرك ــني س ــازم أم ــد ع ــال محم وق
سبســطية، إن عشــرات املســتوطنني اقتحمــوا املوقــع 

ــالل. ــش االحت ــة جي ــدة، بحماي ــي البل ــري ف األث

ــاع  ــج ألطم ــكل ممنه ــرض بش ــدة تتع ــاف إن البل وأض
واقــع  أمــر  فــرض  يحاولــون  الذيــن  املســتوطنني، 

لالستيالء على املوقع األثري. 

قــوات  هدمــت  الهــدم،  عمليــات  صعيــد  وعلــى 
االحتــالل مســاكن وحظائــر فــي مســافر يطــا جنــوب 

اخلليل. 

وقــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان الوطنية والشــعبية 
هــدم  االحتــالل  إن  واالســتيطان،  اجلــدار  ملقاومــة 
مســاكن وحظائــر، وحمامــات، وطوابــني فــي منطقتــي 

. الفخيت واملركز شرق مسافر يطا 

وأكــد أن جرافــات االحتــالل هدمــت غرفتــني ســكنيتني 
ــاً  ــام، وطابون ــي أغن ــح، وحظيرت ــوب والصفي ــن الط م
ــرة  ــار، وحظي ــي النج ــود عل ــد محم ــن محم للمواط
أغنــام، تعــود ملكيتهــا للمســنة صفــا عبــد الفتــاح 

ــار. النج

ــات  ــن عملي ــت م ــالل كثف ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
ــم  ــني وممتلكاته ــاكن املواطن ــارات ملس ــدم واإلخط اله
ــددة  ــة مه ــو 16 قري ــد نح ــث يوج ــا، حي ــافر يط مبس

بالتهجيــر القســري علــى مســاحة 100 ألــف دومن، 
 وتعداد سكانها أكثر من 2500 نسمة. 

االحتــالل  قــوات  هدمــت  الوجلــة،  قريــة  وفــي 
 جدارا استناديا وغرفة زراعية. 

ــدار  ــة اجل ــة مقاوم ــر هيئ ــة مدي ــن بريجي ــاد حس وأف
ــش  ــن جي ــوة م ــأن ق ــم ب ــت حل ــي بي ــتيطان ف واالس
االحتــالل يرافقهــا موظفــو مــا تســمى بلديــة القــدس 
وجرافــة اقتحمــوا منطقــة عــني جويــزة، وهدمــوا جدارا 
اســتناديا يعــود ملواطــن مــن عائلــة شــقيرات، إضافــة 
ــط  ــور وس ــو احل ــة أب ــي منطق ــة ف ــة زراعي ــى غرف إل

 القرية تعود للمواطن طالب أحمد وهادنة.3 

السبت 2021/12/4

االحتــال يســّلم جثمــان الشــهيد محمــد 
ــوم ــعل الي ــو مش ــر أب ــي دي ــييعه ف ــر وتش مط

ســّلمت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء أمــس، 
جثمــان الشــهيد الفتــى محمــد ضامــر حمــدان مطــر 
)16 عامــا(، الــذي استشــهد متأثــراً بإصابتــه برصــاص 
االحتــالل، علــى أراضــي قريتــه ديــر أبــو مشــعل شــمال 

غربــي رام اهلل، قبــل أكثــر مــن عــام.

ــز  ــى حاج ــه، عل ــهيد لعائلت ــان الش ــليم جثم ومت تس
ــرب رام اهلل. ــكري غ ــني العس نعل

وأصيــب مطــر فــي 20 آب العــام 2020، حــني كان ضمــن 
مجموعــة مــن ثالثــة فتية دون ســن الـ18، اســتهدفهم 
جنــود االحتــالل قــرب »الشــارع االلتفافــي« علــى 

 أطراف قرية دير أبو مشعل. 
ــالل  ــل االحت ــة، واعتق ــة الثالث ــب الفتي ــذاك، أصي وآن
ــد  ــن بع ــرة، وأعل ــه خطي ــت حالت ــر وكان ــد مط محم
ســاعات عــن ارتقائــه شــهيدا، فيمــا نقــل اآلخــران إلــى 

ــالج. ــي الع ــرام اهلل لتلق ــفى ب مستش

وجــرى نقــل جثمــان الشــهيد محمــد مطر إلــى مجمع 
ــف  ــراء الكش ــة رام اهلل، إلج ــي مبدين ــطني الطب فلس
ــواه  ــى مث ــييعه إل ــيجري تش ــث س ــه، حي ــي علي األول

 األخير في مقبرة قرية دير أبو مشعل. 
وكان فــي اســتقبال جثمــان الشــهيد، العشــرات مــن 
أبنــاء عائلتــه وقريتــه وأصدقائــه، الذيــن ودعــوه بتقبيل 

رأســه وجبينــه وهــو مســجى فــي الثالجــة.

وذويــه،  للشــهيد  متجيــداً  احلضــور  هتــف  كمــا 
ــود مــن جيــش  ــد جن ــى ي ــه عل واســتنكاراً جلرميــة قتل

3  جريدة األيام
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اإلســرائيلي. االحتــالل 

وقــال إبراهيــم مطــر عــم الشــهيد: إن االحتــالل 
ــدأت  ــد، ب ــى محم ــق الفت ــة بح ــة مركّب ــب جرمي ارتك
بتواجــد جنــود االحتــالل فــي املنطقــة التــي شــهدت 
ــاص  ــه بالرص ــتهدافه وصديقي ــم اس ــار، ث ــالق الن إط
ــزف  ــه ين ــم ترك ــن ث ــا، وم ــن اعتقالهم ــدالً م ــي ب احل
حتــى استشــهاده دون تقــدمي اإلســعافات الالزمــة لــه، 

ــهراً. ــر ش ــة عش ــه خلمس ــاز جثمان ــاء باحتج وانته

وأكــد أن العائلــة كانــت تعيــش مرحلــة صعبــة طيلــة 
فتــرة احتجــاز اجلثمــان، خاصــًة وأن ال أحــد يعلــم عــن 
مكانــه، ال املؤسســات احلقوقيــة الفلســطينية وال 

اإلســرائيلية علــى حــد ســواء.

ــن  ــة ع ــات قليل ــرت بكلم ــهيد، فعّب ــدة الش ــا وال أم
ــن  ــالن ع ــت اإلع ــي تل ــة الت ــهر املاضي ــة األش صعوب

استشــهاد جنلهــا واحتجــاز جثمانــه.

وقالــت: »كنــت أواصــل الدعــاء هلل بــأن تفــرج ســلطات 
ــى  ــات حت ــن الثالج ــد م ــان محم ــن جثم ــالل ع االحت
يتــم تكــرمي الشــهيد الــذي اختــاره اهلل بالدفــن، واآلن، 

ــاح”.4 ــي أن أرت ميكنن

أبــو ردينــة: علــى احلكومــة اإلســرائيلية وقــف التصعيد 
ــا  ــل أقواله ــة حتوي ــى اإلدارة األميركي ــتيطاني وعل االس

إلــى أفعــال

حــذر الناطــق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية 
نبيــل أبــو ردينــة، اليــوم الســبت، مــن مصادقــة 
ــات  ــى 8 مخطط ــرائيلي عل ــالل اإلس ــلطات االحت س
اســتيطانية جديــدة إلقامــة 1058 وحــدة اســتيطانية 

ــدس. ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــي الضف ف

ــة  ــرائيلية املتطرف ــة اإلس ــة، إن احلكوم ــو ردين ــال أب وق
ــى األرض،  ــع عل ــرض الوقائ ــن لف ــابق الزم ــاول أن تس حت
ــا،  ــة جغرافي ــطينية متواصل ــة فلس ــة دول ــع إقام ملن

ــرقية. ــدس الش ــا الق وعاصمته

ــتعمل  ــارعة س ــتيطان املتس ــرارات االس ــاف، أن ق وأض
ــطينية  ــادة الفلس ــرارات القي ــذ ق ــريع تنفي ــى تس عل
التــي أعلنهــا الرئيــس محمــود عبــاس خــالل خطابــه 
ــطينية. ــوق الفلس ــة احلق ــدة حلماي ــي األمم املتح ــر ف األخي

وأكــد »إذا مــا أراد اجملتمــع الدولــي وعلــى رأســه الواليات 
املتحــدة احلفــاظ علــى حــل الدولتــني، فعليــه اخلــروج 
مــن دائــرة الشــجب واالســتنكار، واتخــاذ خطــوات 

4  جريدة األيام

تنفيــذ  مــن  اإلســرائيلية  احلكومــة  ملنــع  عمليــة 
ــت  ــي إذا مت ــرة، والت ــتيطانية اخلطي ــا االس مخططاته
ــف،  ــر، والعن ــن التوت ــد م ــى مزي ــة إل ــتدفع املنطق س

ــتقرار”. ــدم االس وع

وختــم الناطــق الرســمي بالقــول »االســتيطان جميعه 
غيــر شــرعي، وســيزول عــن األرض الفلســطينية، مهما 
ــة  ــأن سياس ــي ب ــرائيل أن تع ــى إس ــن، وعل كان الثم
االســتيطان وســرقة األرض لــن جتلــب األمن واالســتقرار 
لشــعبها، وان الطريــق الوحيــد أمامهــا هــو االعتــراف 
ــتقالل  ــة واالس ــطيني باحلري ــعب الفلس ــوق الش بحق

الــذي لــن يتنــازل عــن شــبر واحــد مــن أرضــه5”.

األحد 2021/12/5

العامــود  بــاب  فــي  االحتــال يعــدم شــاباً 
بإطــاق النــار عليــه مــن مســافة صفــر

اإلســرائيلي،  االحتــالل  شــرطة  أعدمــت 
بــاب  منطقــة  فــي  فلســطينياً  شــاباً  أمــس، 
بعــد  احملتلــة  الشــرقية  بالقــدس  العامــود 

 إطالق النار عليه من مسافة صفر. 
والشــهيد هــو: محمــد شــوكت محمــد ســليمة )25 

عامــا(، مــن مدينــة ســلفيت.

وأظهــرت مقاطــع فيديــو قصيــرة الشــاب وهــو مصــاب 
علــى األرض قبــل ان يقــدم شــرطي حــرس حــدود 
إســرائيلي علــى إطــالق النــار علــى جســده ثــم أطلــق 

ــه مــن مســافة صفــر. ــار علي شــرطي آخــر الن

وزعمــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي أن الفلســطيني 
ــرة، ولكــن  أصــاب مســتوطناً إســرائيلياً بجــروح خطي
ــي  ــو ميش ــتوطن وه ــرت املس ــو أظه ــع الفيدي مقاط

ــت بيــده. ــاه كان ويشــرب مــن زجاجــة مي

ــكان  ــى م ــرائيلية ال ــعاف اإلس ــم اإلس ــت طواق ووصل
فقــط  الطبيــة  الرعايــة  وفــرت  ولكنهــا  احلــادث 
ــن  ــطيني الذي ــن الفلس ــرب م ــتوطن دون ان تقت للمس

ــه. ــيل من ــاء تس ــت الدم كان

ــافة  ــن مس ــار م ــالل الن ــرطة االحت ــالق ش ــات إط وب
ــة  ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــرراً ف ــهداً متك ــر مش صف

ــن. ــات طع ــذ عملي ــة تنفي ــذ او محاول ــم تنفي بزع

وزعمــت شــرطة االحتــالل فــي بيــان أن الفلســطيني، 
الــذي لــم تذكــر اســمه، أخــرج ســكيناً وطعــن 
إســرائيلياً وحــاول ان يطعــن شــرطياً قبــل إطــالق النــار 

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه. علي

وأغلقــت شــرطة االحتــالل أبــواب البلــدة القدميــة 
وخــروج  دخــول  ومنعــت  األقصــى  واملســجد 

. لفلســطينيني ا

اســتنكارهم  الفلســطينيون  وأبــدى 
اإلعــدام  عمليــة  علــى  وغضبهــم 

 بدم بارد للشاب الفلسطيني. 
وانتشــر شــريط الفيديــو الــذي يوثــق عمليــة اإلعــدام، 
والــذي التقطتــه مواطنــة فلســطينية، بشــكل واســع 

علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.

وأظهــر شــريط فيديــو مصــّور وثّقــه أحــد املــارّة، حلظــة 
إطــالق النــار علــى الشــاب، بينمــا كان ملقــى أرضــاً دون 
ــه  ــق علي ــد، أُطل ــى أح ــر عل ــكيل خط ــة أو تش مقاوم
النــار علــى يــد عنصريــن مــن عناصــر االحتــالل باحلــد 

األدنــى بـــ6 رصاصــات علــى جســده.

ــخصاً  ــس، ش ــاء أم ــالل، مس ــرطة االحت ــت ش واعتقل
يبلــغ مــن العمــر 40 عاًمــا، وهــو مــن ســكّان منطقــة 
املثلــث، الدعائهــا أنــه نقــل معــه الشــهيد مــن 

 األراضي احملتلة إلى داخل أراضي الـ48. 
وفــي أعقــاب استشــهاد الشــاب، أغلقــت قــوات 
ــجد  ــة للمس ــة املؤدي ــدة القدمي ــل البل ــالل مداخ االحت

األقصــى.

بــاب  واندلعــت مواجهــات فــي محيــط منطقــة 
العامــود، بــني املواطنــني وقــوات شــرطة االحتــالل، 
وأظهــرت مقاطــع فيديــو إطــالق قنابــل مســيلة 

للدمــوع وقنابــل صــوت.

ــر قمــع  ــان آخــران، إث وأصيــب 3 مواطنــني، واعتقــل اثن
شــرطة االحتــالل للمتواجديــن فــي منطقــة بــاب 

ــا. ــود ومحيطه العام

وذكــرت جمعيــة »الهــالل األحمــر« الفلســطيني، فــي 
بيــان مقتضــب، أن »3 إصابــات مت التعامــل معهــا خــالل 
ــاب  ــة ب ــي منطق ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه

ــود”. العام

بقنبلــة  واحــدة  اإلصابــات  بــني  »مــن  وأضافــت: 
ــرب املباشــر، حيــث مت نقلهمــا  صــوت وأخــرى بالض

العــالج”. لتلقــي  للمستشــفى 

ــوات  ــان، أن ق ــهود عي ــاد ش ــل، أف ــياق متص ــي س وف
ــطينيني  ــابني فلس ــت ش ــرائيلية اعتقل ــالل اإلس االحت
علــى األقــل، فيمــا أصيــب آخــرون باالختنــاق، إثــر إطالق 

ــل  ــوع، وقناب ــيلة للدم ــل املس ــالل القناب ــوات االحت ق
ــكان.6 ــن بامل ــى املتواجدي ــوت عل الص

شهيد من سلفيت في القدس

مواجهــات وتنديــد فلســطيني واســع بعمليــة القتــل 
البشــعة استشــهد الشــاب محمــد شــوكت محمــد 
ــد أن  ــلفيت، بع ــة س ــن مدين ــا(، م ــليمة )25 عام س
أطلقــت قــوات االحتــالل الرصــاص عليــه  مــن مســافة 
صفــر وأبقتــه علــى األرض دون الســماح بإســعافه قــرب 
ــدس  ــود بالق ــاب العام ــة ب ــي منطق ــرارة« ف »دوار املص
احملتلــة، وزعمت مصــادر عبرية أن الشــاب الفلســطيني 
 20( »احلريــدمي«  املتدينــني  مــن  مســتوطناً  طعــن 
عامــا( فــي عنقــه وظهــره، ووصفــت جروحــه مــا بــني 
ــل  ــت ردود الفع ــا توال ــرة، فيم ــى خطي ــطة إل متوس
ــاب  ــالل الش ــدام االحت ــتنكرة إلع ــطينية املس الفلس
ســليمة، فــي الوقــت الــذي دعــم فيــه رئيــس حكومــة 
االحتــالل نفتالــي بينيــت ووزيــر خارجيتــه يائيــر البيــد 

ــدام. ــة االع ــذا عملي ــن نف ــني اللذي اجلندي

وأظهــر شــريط فيديــو مصــور وثقــة أحــد املــارة، حلظــة 
إطــالق النــار علــى الشــاب، بينمــا كان ملقــى أرضــاً دون 
ــه  ــق علي ــد، أطل ــى أح ــر عل ــكيل خط ــة أو تش مقاوم
النــار علــى يــد عنصريــن مــن عناصــر االحتــالل باحلــد 
ــالق  ــب إط ــده. وعق ــى جس ــات عل ــى بـــ 6 رصاص األدن
النــار، انتشــرت قــوات االحتــالل بكثافــة فــي منطقــة 
بــاب العامــود، والبلــدة القدميــة مــن القــدس، وأطلقــت 
ــن  ــني املتواجدي ــى املواطن ــدت عل ــوت واعت ــل الص قناب
ــبان،  ــن الش ــدداً م ــت ع ــة واعتقل ــط املنطق ــي محي ف

ــواب املســجد األقصــى، والبلــدة القدميــة. وأغلقــت أب

ــي  ــطيني ف ــر الفلس ــالل األحم ــة اله ــت جمعي وقال
القــدس إن قــوات االحتــالل منعــت طواقمهــا مــن 
ــاص،  ــه بالرص ــد إصابت ــاب بع ــعاف للش ــدمي اإلس تق

ــهاده. ــن استش ــن ع ــل أن يعل قب

وفــي ســياق متصل، أشــارت اجلمعيــة إلــى أن طواقمها 
تعاملــت مــع 3 إصابــات خــالل مواجهــات اندلعــت مــع 
قــوات االحتــالل فــي منطقــة بــاب العامــود، موضحــة 
أن مواطنــني أصيبــا بصــورة مباشــرة جــراء قنابــل 
الصــوت، ومواطــن أصيــب بالكتــف بعــد االعتــداء 
ــني  ــل املصاب ــرى نق ــالل، وج ــوات االحت ــن ق ــه م علي

ــفى. للمستش

كمــا اندلعــت مواجهــات بــني شــبان االحتــالل، مســاء 
أمــس، فــي جبــل املكبــر جنــوب شــرق القــدس احملتلــة، 

6  جريدة األيام
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ــت  ــالل أطلق ــوات االحت ــة إن ق ــاد محلي ــت مص وقال
قنابــل الصــوت والغــاز جتــاه الشــبان، دون أن يبلــغ عــن 

ــات.  وقــوع إصاب

ــاء  ــرائيلية، مس ــرطة اإلس ــت الش ــك، اعتقل ــى ذل إل
أمــس، ســائق مركبــة يشــتبه بنقلــه الشــاب محمــد 

ــدس. ــة الق ــى مدين ــليمة إل س

ــل  ــإن املعتق ــف«، ف ــة »معاري ــع صحيف ــب موق وبحس
ــح  ــم التوضي ــث، دون أن يت ــة املثل ــكان منطق ــن س م

ــرائيلياً. ــطينياً أو إس ــا إذا كان فلس فيم

ــن  ــات م ــي األربعين ــل ف ــى أن املعتق ــع، إل ــار املوق وأش
الفعــل  ردود  وتوالــت  لالســتجواب،  ونقــل  عمــره، 
ــالل الشــاب ســليمة،  ــوات االحت املســتنكرة إلعــدام ق
فقــد أدانــت الرئاســة الفلســطينية، اجلرميــة، مشــيرة 
ــرائيلي  ــد اإلس ــياق التصعي ــي س ــي ف ــا تأت ــى أنه إل
املســتمر ضــد أبنــاء شــعبنا، وهــي اســتمرار ملسلســل 

ــه. ــكوت علي ــن الس ــذي ال ميك ــي ال ــل اليوم القت

ــي  ــح ه ــو جري ــليمة وه ــاب س ــل الش ــدت أن قت وأك
ــى  ــي، إل ــع الدول ــة اجملتم ــة، داعي ــرب موثق ــة ح جرمي
ضــرورة التحــرك فــوراً لوقــف جرائــم االحتــالل، وتوفيــر 
احلمايــة ألبنــاء شــعبنا، وإنهــاء االحتــالل، وإقامــة 
ــرقية.  ــدس الش ــا الق ــتقلة، وعاصمته ــة املس الدول

كمــا أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، جرميــة اإلعدام، 
وقــال: »جنــود االحتــالل القتلــة ميارســون جرميهــم على 
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــا احملكم ــرة«، ودع ــواء مباش اله
إلضافــة هــذه اجلرميــة إلــى ملــف اجلرائــم اإلســرائيلية 

البشــعة.

بــدوره، وصــف أحمــد الطيبــي عضــو الكنيســت 
اإلســرائيلي عــن القائمــة العربيــة املشــتركة، مــا 
جــرى مــن إطــالق نــار متعمــد علــى الشــهيد محمــد 
ســليمة كان مصابــاص وحــرم مــن تقــدمي العــالج 
ــا  ــو م ــكان، وه ــي امل ــي ف ــم طب ــد طاق ــم تواج ــه رغ ل

ــق. ــراء حتقي ــب إج يتطل

ــها  ــو مجلس ــان عض ــى لس ــح« عل ــة »فت ــال حرك وق
أســامة  باســمها  الرســمي  واملتحــدث  الثــوري 
القواســمي إن »مــا قــام بــه جنــود االحتالل اإلســرائيلي 
ــليمة  ــد س ــاب محم ــق الش ــي بح ــدام ميدان ــن إع م
ــر  ــعة تعب ــرب بش ــة ح ــو جرمي ــة، ه ــدس احملتل ــي الق ف
عــن مــا هيــة إســرائيل وعقليتهــا العدوانيــة املتطرفــة 
ــية  ــتويات السياس ــن املس ــي م ــي تعط ــر الت واألوام

ــر«. ــل املباش ــار والقت ــالق الن ــود بإط للجن

ــارق  ــاد ط ــة اجله ــم حرك ــدث باس ــال املتح ــا ق بينم
عــز الديــن »إن إعــدام الشــاب ســليمة بــدم بــارد، هــو 
ــاء  ــق أبن ــرائيلي بح ــرام اإلس ــل اإلج ــتمرار ملسلس اس
شــعبنا الصابــر، وجرميــة بشــعة تضــاف إلــى ســجله 

ــواد«. األس

وفــي حــني قالــت حركــة حمــاس أنهــا »معركــة 
مفتوحــة مــع االحتــالل لــن تتوقــف إال بتحقيــق 

شــعبنا«. أهــداف 

مــن جهتــه، وصــف قاضــي قضاة فلســطني، مستشــار 
اإلســالمية  والعالقــات  الدينيــة  للشــؤون  الرئيــس 
محمــود الهبــاش، إعــدام جنــود االحتــالل الشــاب 
ــات إجراميــة وال ميــت  ــلوك عصاب ــليمة، بأنــه س س
لإلنســانية واألخــالق، التــي جتــرد منهــا هــذا االحتــالل، 

ــرام. ــية واإلج ــن الوحش ــذي ميته ال

ــد  ــة ض ــرب، وجرمي ــة ح ــا جرمي ــة »أنه ــت اخلارجي وقال
ــى،  ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــانية ب اإلنس

يحاســب عليهــا القانــون الدولــي«.

وفــي املقابــل، أعــرب رئيــس حكومــة االحتــالل نفتالــي 
بينيــت ووزيــر خارجيتــه يائيــر البيــد، عــن دعمهــا 
للجنديــني اللذيــن أطلقــا النــار علــى الشــاب محمــد 
ســليمة وهــو ملقــى علــى األرض دون مقاومــة أو 

ــى أحــد7.  تشــكيل خطــر عل

االثنني 2021/12/6

ــازل  ــذر بهــدم عشــرات املن ــة االحتــال تن بلدي
فــي بلــدة ســلوان 

ــازل  ــرات املن ــدم عش ــرب ه ــالل بق ــة االحت ــذرت بلدي أن
ــت  ــا واصل ــلوان، فيم ــدة س ــول ببل ــي وادي ياص ــي ح ف
قــوات االحتــالل ومســتوطنوه، أمــس، اعتداءاتهــم 
ــة،  ــات الضف ــن محافظ ــدد م ــي ع ــني ف ــق املواطن بح
اقتحــم مئــات املســتوطنني، يتقدمهــم عضــو  إذ 
باحــات  غفيــر،  بــن  إيتمــار  املتطــرف  الكنيســت 
ورشــة  االحتــالل  دمــر  بينمــا  األقصــى،  املســجد 
لتصليــح الســيارات فــي بيــت جــاال غــرب بيــت 
مســاكنها  مغــادرة  علــى  عائــالت  وأجبــر  حلــم، 

 في خربة »إبزيق« في األغوار الشمالية. 
بقــرب  أمــس،  االحتــالل،  بلديــة  أنــذرت  فقــد 
ياصــول  وادي  حــي  فــي  املنــازل  عشــرات  هــدم 

 ببلدة سلوان في القدس الشرقية احملتلة. 
إنــذاراً  االحتــالل  بلديــة  طواقــم  وألصقــت 

7  جريدة القدس
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احملكمــة  قــرار  تنفيــذ  بعزمهــا  للســكان 
الضــوء  أعطتهــا  التــي  اإلســرائيلية  املركزيــة 

 األخضر لهدم املنازل الشهر املاضي. 
»إننــا  إنذارهــا:  فــي  احملكمــة  وقالــت 
لقــرار  وفقــاً  الهــدم  تنفيــذ  علــى  عازمــون 
عــن  مســؤولة  البلديــة  تكــون  ولــن  احملكمــة، 

 األضرار التي تلحق باملمتلكات”. 
وتريــد بلديــة االحتــالل هــدم 84 منــزالً فــي حــي 

 وادي ياصول بداعي البناء غير املرخص. 
وكان الســكان حاولــوا على مــدى ســنوات احلصول على 
ــك. ــت ذل ــالل رفض ــة االحت ــن بلدي ــاء ولك ــص بن  تراخي

االحتــالل،  بلديــة  طواقــم  اقتحمــت  كمــا 
ســلوان  أحيــاء  الشــرطة،  مــن  أفــراد  برفقــة 
وشــوارع. منشــآت  عــدة  بتصويــر   وقامــت 

ــالل اقتحمــت  ــوات االحت ــة أن ق وذكــرت مصــادر محلي
ــت  ــدة، وأغلق ــي البل ــتان ف ــوى والبس ــن اله ــيْ بط حّي
ــي،  ــى األهال ــق عل ــدف التضيي ــرق، به ــن الط ــدداً م ع

 البالغ عددهم نحو 59 ألف مقدسي. 
ــد  ــي كاي ــزل املقدس ــوات من ــك الق ــت تل ــا اقتحم كم
ــاً،  ــه خراب ــت في ــوى، وعاث ــن اله ــي بط ــي ح ــي ف الرجب

ــاالت. ــن اعتق ــغ ع دون أن يبل

وفــي هــذا الســياق، ذكــرت مصــادر محليــة فــي 
القــدس أن 465 مســتوطناً اقتحمــوا املســجد األقصــى 
مــن جهــة بــاب املغاربــة، وأدوا طقوســاً تلموديــة خــالل 

 الفترتني الصباحية واملسائية. 
القــدس  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأوردت 
اقتحامــه  خــالل  رافقــه،  غفيــر  بــن  املتطــرف  أن 
األقصــى عبــر بــاب املغاربــة وخــالل جولتــه فــي 
ــام  ــث ق ــالل، حي ــرطة االحت ــن ش ــراد م ــجد، أف املس
فــي  املتواجديــن  احلــراس  بتصويــر  ومرافقــوه  هــو 

 الساحات، وأداء صلوات تلمودية. 
األقصــى  اقتحمــوا  مســتوطناً   295 أن  وبينــت 

 خالل الفترة الصباحية وحدها. 
وفــي األغــوار، أجبــرت ســلطات االحتــالل، أمــس، 
ــى إخــالء  ــق« عل ــة »إبزي ــة مــن خرب ــالت بدوي عــدة عائ
مســاكنها بذريعــة إجــراء منــاورات عســكرية بالذخيرة 
ــة  ــة »حمص ــي خرب ــام ف ــالث خي ــت ث ــة، وفكك احلي
البقيعــة«، فــي وقــت وفــرت فيــه احلمايــة جملموعــة مــن 
املســتوطنني فــي االســتيالء علــى مســاحات واســعة 

ــه”. ــتوطنة »روعي ــرب مس ــي ق ــن األراض م

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة: إن قــوات 
البقيعــة«،  »حمصــة  خربــة  اقتحمــت  االحتــالل 
ــكن  ــراض الس ــتخدم ألغ ــام تس ــالث خي ــت ث وفكك
ــو  ــود أب ــر محم ــن ياس ــود للمواط ــي تع ــة املواش وتربي

الكباش وابنه سند، واستولت عليها. 

ــد دراغمــة أن االحتــالل ســبق أن فــكك جميــع  وأك
املنشــآت الســكنية وحظائــر املواشــي فــي تلــك اخلربة 
ــي  ــام املاض ــر الع ــل، أواخ ــكل كام ــرات بش ــبع م س
ــه  ــار محاوالت ــي إط ــك ف ــاري، وذل ــام اجل ــع الع ومطل
الهادفــة إلــى اجتثــاث الوجــود الفلســطيني فــي تلــك 

ــة.8 املنطق

الثاثاء 2021/12/7

استشــهاد فتــى علــى حاجــز جبــارة االحتالي 
ــة  ــذه عملي ــم تنفي ــاب بزع ــو مص ــوه وه قتل

دهــس

ــس )15  ــال يون ــد نض ــى محم ــس، الفت ــهد، أم استش
عامــاً(، علــى حاجــز جبــارة العســكري، جنــوب مدينــة 
طولكــرم، بعــد أن فتــح جنــود االحتــالل النار عليــه وهو 
مصــاب بزعــم تنفيــذه عمليــة دهس، فــي الوقــت الذي 
هدمــت فيــه قــوات االحتــالل ثالثــة منــازل وردمــت بئــراً 
فــي مســافر يطــا واقتحمــت مناطــق عــدة، بالتزامــن 
مــع انــدالع مواجهــات فــي مدينــة نابلــس وبلــدة برقــا 

 خالل التصدي القتحامات استيطانية. 
طولكــرم،  فــي  املدنــي  االرتبــاط  أكــد  فقــد 
نابلــس،  مدينــة  مــن  يونــس  الفتــى  استشــهاد 
بهــا  أصيــب  التــي  اخلطيــرة،  بجروحــه  متأثــراً 
ــة  ــى املركب ــار عل ــالل الن ــود االحت ــالق جن ــب إط عق
املذكــور. احلاجــز  علــى  يســتقلها  كان   التــي 

ووثــق شــاهد عيــان إطــالق أحــد جنــود االحتــالل 
لــم  الــذي  احلــادث  بعــد  الفتــى  علــى  النــار 
االحتــالل  جنــود  كان  بينمــا  طبيعتــه  تعــرف 

 منهمكني في نقل اجلندي املصاب. 
ــزل  ــالل، من ــوات االحت ــت ق ــق، اقتحم ــت الح ــي وق وف
الشــهيد يونــس، فــي منطقــة اجلبــل الشــمالي 

 شمال نابلس، وفتشته وعبثت مبحتوياته. 
اإلســرائيلية:  اجليــش  وزارة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
فلســطينيا  شــابا  بالرصــاص  قتلــت  قواتهــا  إن 
اقتحــم بســيارة نقطــة تفتيــش عســكرية فــي 
أســفر  مــا  أمــس،  صبــاح  مــن  مبكــرة  ســاعة 
خطيــرة. بجــروح  إســرائيلي  حــارس  إصابــة   عــن 

وقالــت فــي بيــان: إن احلــارس اإلســرائيلي املصــاب يُعالج 
 في مركز شيبا الطبي في تل أبيب. 

وزعمــت وســائل أعــالم عربيــة بــأن الشــهيد قاد ســيارة 
ــرعة 90  ــز بس ــى احلاج ــا«، عل ــراز »كي ــن ط ــده، م وال
كيلومتــرا في الســاعة، واصطــدم بجنــدي )34 عاما( ما 

8  جريدة األيام
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أدى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة وأن جنديــاً آخــر أطلق 
النــار علــى الفتــى وأصابــه بجــروح بالغــة اخلطــورة، ومت 
 نقلــه إلى مستشــفى »مئيــر« والحقــا أعلن عــن وفاته.

فــي اإلطــار، أصــدر وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس 
ــديد  ــالل بتش ــوات االحت ــات لق ــس، تعليم ــاح أم صب
اإلجــراءات علــى جميــع احلواجــز العســكرية فــي 
ــس. ــى يون ــهاد الفت ــاب استش ــي أعق ــة، ف ــة احملتل الضف

مــن جهــة أخــرى، هدمــت آليــات االحتــالل، منــزالً فــي 
قرية ارفاعية شرق يطا. 

ــوة  ــتيطان: إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا جرافــات اقتحمت 
قريــة ارفاعيــة وهدمــت مســكنا، يعــود للمواطــن أبــو 

صالح اجلعبري. 

بينمــا أكــدت مصــادر محليــة أن جنــود االحتــالل 
ــا(  ــني )75 عام ــليمان الهذال ــن س ــى املواط ــدوا عل اعت

خالل محاولته منع عملية الهدم. 

ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــى أن ق ــة إل ــارت الهيئ وأش
عقــب عمليــة الهــدم خربتــي البويــب وزيــف وهدمــت 

ــراً.9 ــت بئ ــني وردم منزل

األربعاء 2021/12/8

قنــاة عبريــة: تنظيــم يهــودي ســري فــي الرملة 
يخطــط ملهاجمة فلســطينيني

ــيس  ــن تأس ــة ع ــاة الـــ13 العبري ــر للقن ــف تقري كش
خطــط  متطــرف«  ميينــي  يهــودي  »تنظيــم 
»اخملتلطــة«،  املــدن  فــي  الفلســطينيني  ملهاجمــة 
علــى  تدريبــات  أعضائــه  تلقــي  بعــد  وذلــك 
يســتهدف  الــذي  العنيــف  والهجــوم  الضــرب 

 الفلسطينيني خاصة في مدينة الرملة. 
مت  »لفــي«  باســم  تنظيــم  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
تشــكيله مــن قبــل جماعــات مناصــرة لتنظيــم 
والــذي  اليهوديــة«،  القــوة  وحــزب  »لهافــا 
للمواجهــات  أعضائــه  وجتهيــز  بتدريــب  يقــوم 

 القادمة خاصة في مدينة الرملة. 
ــر القنــاة الـــ13 العبريــة أن هــذا التنظيــم  وذكــر تقري
يقــوم بتجنيــد أعضائــه والدعــوة لتدريبهــم ملهاجمــة 
الفلســطينيني عبــر مجموعــات الواتــس أب والتلغــرام 

 التي ظلت قائمة بعد أحداث أيار املاضي. 
أيــار قــام  أنــه خــالل شــهر  التقريــر  وجــاء فــي 
ــدن  ــي »امل ــوارع ف ــى الش ــروج إل ــود باخل ــون يه متطرف
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بهــدف  ومدربــة  منظمــة  مبخططــات  اخملتلطــة« 
االنتقــام مــن الفلســطينيني، حيــث مت االتفــاق بينهــم 
ــه  ــوا خالل ــي دع ــات الت ــذه اجملموع ــر ه ــروج عب للخ

لـ«قتل العرب وقطع رؤوسهم”. 

ــن  ــت لك ــار انته ــهر أي ــداث ش ــر أن أح ــح التقري ويوض
الشــرطة اإلســرائيلية لــم تُغلــق مجموعــات الواتــس 
ــي  ــدة وه ــة جدي ــى مرحل ــا إل ــل عمله ــي انتق أب الت

االستعداد ملواجهة أخرى. 

ويضيــف التقريــر، إن هــذا التنظيــم خطــط فــي 
األيــام األخيــرة ملهاجمــة فلســطيني فــي الرملــة 
إســرائيلي،  شــخص  وبــني  بينــه  شــجار  حصــل 
حيــث جــاء فــي التقريــر أن أحــد قــادة التنظيــم 
واســمه رونــني يســرائيلي حّضــر تدريبــا جملموعــة 
علــى  عنيــف  بهجــوم  للقيــام  املتطرفــني  مــن 
ــن. ــل للطع ــن أن ينتق ــة ميك ــي الرمل ــطيني ف  فلس

وجــاء فــي التقريــر أن رونــني يســرائيلي هــو أحــد 
»القــوة  حــزب  فــي  الرملــة  منطقــة  مســؤولي 
اإلرهابــي  التنظيــم  مجموعــة  ويديــر  اليهوديــة« 
»لفــي« علــى الواتــس أب مــع عضــو الكنيســت ايتمــار 

بن غفير. 

ويوضــح التقريــر أن التدريــب علــى الهجــوم ظهــر 
ــني  ــن رون ــس لك ــن النف ــاع ع ــه دف ــة كأن ــي البداي ف
ــب  ــه يرغ ــوم وأن ــن الهج ــرح ع ــذ يش ــرائيلي أخ يس
ــطينيني. ــد الفلس ــة ض ــة وقوي ــات عنيف ــه هجم بتوجي

فــي  املراقبــة  كاميــرات  فــإن  التقريــر،  وبحســب 
مــكان التدريــب تُظهــر أن املــدرّب يقــوم بتمثيــل 
ورونــني  بســكني،  فلســطيني  طعــن  كيفيــة 
الفلســطيني  مبهاجمــة  ســيقوم  أنــه  يشــرح 
قــوي. بشــكل  وجســده  رأســه  علــى   وضربــه 

ــة  ــا ملهاجم ــز أيض ــم جتّه ــر، إن التنظي ــردف التقري وي
أحيــاء  أحــد  فــي  الفلســطينيني  مــن  مجموعــة 
الرملــة، وتوجيــه طعنــات لهــم، موضحــا أن املهاجمــني 
إلمتــام  الفلفــل  وغــاز  الســكاكني  حضــروا  قــد 

.  الهجوم الذي كان مخططا، السبت املاضي 
وبحســب القنــاة 13 العبرية فإن الشــرطة اإلســرائيلية 
رغــم معرفتهــا بالهجــوم ومكانــه وتفاصيلــه إال أنهــا 
ــم تقــم  ــة ول ــد العملي ــذار لقائ ــه اإلن ثاكتفــت بتوجي

باعتقالــه.10

10  جريدة األيام
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محكمــة االســتئناف فــي الهــاي ترفــض طعــن 
عائلــة زيــادة بحــق غانتــس ومتنحــه احلصانــة

رفضــت محكمــة االســتئناف فــي الهــاي، أمــس، 
الطعــن الــذي قدمتــه عائلــة زيــادة مــن ســكان وســط 
قطــاع غــزة مبحاكمــة بينــي غانتــس بصفتــه رئيســاً 
ألركان اجليــش اإلســرائيلي خــالل حــرب 2014 علــى 
القطــاع، والتــي اشــرف خاللهــا علــى مجــزرة أدت 

ــة.  ــراد العائل ــن أف ــهاد 6 م الستش

ــادة،  ــماعيل زي ــن اس ــة باملواط ــة ممثل ــت العائل وقدم
ــد  ــاي ض ــي اله ــة ف ــة االبتدائي ــام احملكم ــة أم قضي
ــر عــام وزارة  ــد ســالح اجلــو الســابق ومدي غانتــس وقائ
اجليــش اإلســرائيلي حاليــاً أميــر إيشــل، إال أن احملكمــة 
رفضــت القضيــة، مــا دفــع زيــادة بتقــدمي الطعــن أمــام 
ــس،  ــا أم ــت بدوره ــي رفض ــتئناف والت ــة االس محكم
ــت احملكمــة قــد عقــدت جلســة  ــة. وكان هــذه القضي
ــوم 23 أيلــول  االســتماع األولــى للنظــر فــي الطعــن ي

ــس.  ــم أم ــق باحلك ــررت النط 2021، وق

قــرار  بإصــدار  املتهمــني  حملاســبة  زيــادة  ويســعى 
القصــف املتعمــد الــذي تعــرض لــه منــزل عائلتــه فــي 
مخيــم البريــج فــي قطــاع غــزة بتاريــخ 20 متــوز 2014، 
حيــث أدى القصــف إلــى استشــهاد والــدة اســماعيل 
زيــادة )70 عامــا( وثالثــة أشــقاء وزوجــة شــقيقة وابــن 
اخيــه البالــغ مــن العمــر )12 عامــاً( إضافــة إلــى أحــد 

ــة.  ــوف العائل ضي

ــكل  ــف يش ــي، أن القص ــه القانون ــادة وفريق ــد زي وأك
ــادئ  ــاني، وملب ــي اإلنس ــون الدول ــاً للقان ــاكاً صارخ انته

ــاً. ــا دولي ــارف عليه ــان املتع ــوق اإلنس حق

وقــد رفعــت الدعــوى فــي احملاكــم الهولنديــة ألن 
زيــادة ومثــل كثيــر مــن الفلســطينيني ال يســتطيعون 
الوصــول للعدالــة فــي إســرائيل، نتيجــة للممارســت 
ــاعون  ــطينيون الس ــا الفلس ــي يواجهه ــة الت التمييزي
حملاســبة مرتكبــي جرائــم احلــرب بحقهــم، بحســب مــا 
جــاء فــي بيــان حلملــة »العدالــة مــن أجــل فلســطني«، 

منــذ أيــام.

ــدرت  ــد أص ــاي، ق ــي اله ــة ف ــة اإلبتدائي ــت احملكم وكان
ــس  ــأن غانت ــا ب ــي 2020 قراره ــون الثان ــخ 29 كان بتاري
ــة مــن املالحقــة القضائيــة  وإيشــل يتمتعــان باحلصان
ــي  ــه املدع ــام ب ــا ق ــة، وأن م ــم الهولندي ــام احملاك أم
عليهمــا قــد مت أثنــاء قيامهمــا مبهامهــا الرســمية، فــي 
حــني أكــد زيــادة فــي طلــب االســتئناف أن احملكمــة قــد 
ــة  ــة الوظيفي ــداد باحلصان ــا االعت ــي قراره ــأت ف أخط

ــة ال  ــة الوظيفي ــى أن احلصان ــدداً عل ــني، مش للمتهم
متنــح للمتهمــني بارتــكاب جرائــم حــرب، وأن هــذا القرار 
ــة  ــى العدال ــادة فــي الوصــول إل ميثــل انتهــاكاً حلــق زي
ــاب. ــن العق ــالت م ــة اإلف ــز سياس ــي تعزي ــاهم ف ويس

وقــدم زيــادة الدعــوى وفقــاً للقانــون الهولنــدي، والــذي 
ــا  ــي القضاي ــة ف ــة الدولي ــة القضائي ــدأ الوالي ــر مب يق
الوصــول  بأفــراد ال يســتطيعون  املتعلقــة  املدنيــة 

ــر. ــكان آخ ــي م ــة ف للعدال

ــرة  ــدة مــن حيــث كونهــا امل ــة فري وتعــد هــذه القضي
األولــى التــي يتمكــن فيهــا فلســطيني مــن رفــع دعوى 
ــول  ــرب للوص ــم ح ــق بجرائ ــة تتعل ــي قضي ــة ف مدني
ــة  ــة القضائي ــدأ الوالي ــاس مب ــى أس ــة عل ــى العدال إل

ــة.11  الدولي

غانتــس يوعــز مبواصلــة العمليــات ضــد »خاليــا« 
بالضفــة

ــي غانتــس، مســاء  ــر اجليــش اإلســرائيلي بين أوعــز وزي
ــي  ــكرية الت ــات العس ــي العملي ــتمرار ف ــس، باالس أم
ــي  ــة ف ــا املقاوم ــى خالي ــاء عل ــا للقض ــروع فيه مت الش

ــة. ــة الغربي الضف

ــراه  ــاع أج ــم لألوض ــاب تقيي ــي أعق ــس ف ــد غانت وأك
فــي مقــر قيــادة اجليــش اإلســرائيلي بالضفــة الغربيــة، 
ــات  ــوء الهجم ــي ض ــة ف ــادة اليقظ ــرورة زي ــى ض عل
ــره. ــب تعبي ــطينيون حس ــا فلس ــي نفذه ــرة الت األخي

ــه فــي ســماء بعــض  ــق بطائرت ــام غانتــس بالتحلي وق
ــات  ــز املواجه ــة مراك ــة وخاص ــة الغربي ــق الضف مناط

ــي.  ــكاك اليوم واالحت

وأطلــع علــى اخلطــوات التــي اتخــذت مــن قبــل قيــادة 
اجليــش اإلســرائيلي بالضفــة للتعامــل مــع مــا يســمى 
»اجلرميــة القوميــة« التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد 
ــادة  ــى زي ــل عل ــش، والعم ــوات اجلي ــطينيني وق الفلس
عــدد الوحــدات العســكرية فــي مراكــز االحتــكاك بــني 

الفلســطينيني واملســتوطنني.12

االحتــال ينصــب كاميــرات مراقبــة فــي شــارع 
صــاح الديــن

ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق نصب
ــط  ــن وس ــالح الدي ــارع ص ــي ش ــة ف ــرات مراقب كامي

ــة. ــدس احملتل ــة الق مدين

11  جريدة القدس

12  جريدة القدس
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وقالــت مراســلتنا إن قــوات االحتــالل نصبــت كاميــرات 
ــزء  ــي اجل ــع ف ــن الواق ــالح الدي ــارع ص ــي ش ــة ف مراقب
ــر مــن  ــذي يعتب ــدس، وال ــة الق ــن مدين ــرقي م الش
البلــدة  يصــل  حيــث  احليويــة  التجاريّــة  الطــرق 
ــي  ــك ف ــة، وذل ــي املدين ــية ف ــرق الرئيس ــة بالط القدمي
ــة  ــيني، ومراقب ــى املقدس ــق عل ــالت التضيي ــار حم إط
املواطنــني واحملــالت التجاريــة بشــكل خــاص، وضبــط أي 

ــارع. ــي الش ــام ف ــة تق ــاط أو فعالي نش

وكانــت ســلطات االحتــالل شــرعت فــي تركيــب 
ــن بالقــدس  ــة فــي شــارع صــالح الدي ــرات املراقب كامي
ــن 153  ــالح الدي ــارع ص ــم ش ــام 2018. ويض ــع ع مطل

ــا. ــال جتاري مح

اخلميس 2021/12/9

ــار  ــة لانتظ ــا الطاق ــد لدين ــم تع ــس: ل الرئي
والتحمــل وســنتخذ فــي »املركــزي« القــرارات 

ــعبنا ــدة لش املفي

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس، أنــه »ال ميكــن أن ننســى 
ــة  ــقيق، لدول ــعبها الش ــس وش ــقيقة تون ــم الش دع
ــة،  ــه املتعاقب ــل نضال ــي مراح ــعبها ف ــطني وش فلس

ــة”. ــة كاف ــات الدولي ــات واملنظم ــي الهيئ وف

وقــال الرئيــس فــي مؤمتــر صحافــي مشــترك مــع 
نظيــره التونســي قيــس ســعيد: تربطنــا بتونــس 
اخلضــراء، قيــادة وشــعباً عالقــات أخويــة راســخة نعتــز 
بهــا كثيــراً، وال ننســى أيامنــا فــي تونــس فــي العقديــن 
األخيريــن مــن القــرن املاضــي، وال ميكــن أن ننســى 
ــا  ــى وطنن ــة إل ــار الطيب ــذه الدي ــوع ه ــن رب ــا م عودتن
لنبنــي أســس دولــة فلســطني املســتقلة وعاصمتهــا 

ــدس. الق

وقــال: نحــن نحتــرم ونقــدر الشــعب التونســي، ونقــول 
كلمــة تعودنــا عليهــا دائمــاً، إننــا خرجنــا مــن تونــس 
ــة  ــي احملط ــس ه ــت تون ــطني وكان ــى فلس ــا إل وعدن
اجلميلــة الرائعــة التــي عشــنا فيهــا ســنوات عظيمــة 
مؤيديــن مرحبــاً بنــا ومدعومــني مــن كل فــرد تونســي 
ــة  ــم فخام ــكراً لك ــية، ش ــة تونس ــن كل حكوم وم

ــس. الرئي

ــد  ــعيد العدي ــس س ــع الرئي ــث م ــه بح ــى أن ــار إل وأش
مــن املوضوعــات ذات االهتمــام املشــترك، وأطلعــه 
ــرأي  ــادال ال ــطينية، وتب ــتجدات الفلس ــر املس ــى آخ عل
ــا  ــن، وم ــم البلدي ــي ته ــات الت ــل املوضوع ــي مجم ف
يعــزز العالقــات األخويــة بينهمــا فــي جميــع اجملــاالت، 

وتفعيــل االتفاقيــات املوقعــة مبــا يعــزز الشــراكة 
ــا. بينهم

وجــدد الرئيــس املطالبــة بعقــد مؤمتــر دولــي للســالم 
وفقــاً لقــرارات الشــرعية الدوليــة، يهــدف إلنهــاء 
ــدس،  ــا الق ــطني بعاصمته ــة فلس ــالل ألرض دول االحت
ــه  ــي طغيان ــالل ف ــتمر االحت ــه إذا اس ــن أن ــذراً م مح
وممارســاته العدوانيــة ضــد شــعبنا وأرضنــا بعاصمتهــا 
ــي وقــت  ــا ف ــا وإجراءاتن ــا خياراتن القــدس، ســتكون لن

ــب.13 قري

االحتــال ينــكل فــي الشــيخ جــراح بعــد 
مســتوطنة طعــن  بتهمــة  طفلــة  اعتقــال 

ــة دهــم واعتقــال  شــنت قــوات االحتــالل، أمــس، حمل
ــاب  ــي أعق ــة ف ــدس احملتل ــي الق ــعة ف ــل واس وتنكي
زعمهــا بتعــرض مســتوطنة للطعــن علــى يــد طفلــة 
ــيخ  ــي الش ــن ح ــر م ــر التهجي ــا خط ــه عائلته تواج
جــراح، بينمــا نظــم مســتوطنون مســاًء مســيرة 
اســتفزازية بحمايــة جنــود االحتــالل فــي احلــي املهــدد 

وحاولوا اقتحام بناية فيه. 

وقالــت شــرطة االحتــالل فــي بيــان: إنهــا ألقــت 
ــر )14  ــن العم ــغ م ــا تبل ــتبه به ــى مش ــض عل القب
عامــاً( فــي مدرســة بعــد الهجــوم الــذي وقــع صباحــاً 

في الشارع خارج املدرسة. 

وأشــارت فــي وقــت الحــق إلــى أنهــا اعتقلــت املشــتبه 
ــي  ــي ح ــتوطنة ف ــن مس ــة طع ــذ عملي ــا بتنفي به

ــة. ــل املدرس ــن داخ ــة، م ــي املدين ــراح ف ــيخ ج الش

الفتــاة  اســم  الشــرطة  بيــان  يذكــر  ولــم 
املقربــات  النســاء  مــن  »عــدداً  إن  قــال  لكنــه 
لالســتجواب. أيضــاً  اعتقلــن   منهــا« 

وأضافــت إن مســتوطنة تعرضــت للطعــن في ســاعات 
ــت  ــراح، ووصف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــر ف ــاح الباك الصب

إصابتها بالطفيفة. 

وقــال موقــع »آي 24 العبري« إن املســتوطنة اجلريحة )26 
عامــاً( غــادرت مستشــفى هداســا بعد ظهــر أمس بعد 
تعرضهــا جلــروح طفيفــة بعــد أن طعنتهــا فــي الظهــر 
 فتــاة فلســطينية تبلــغ مــن العمــر أربعــة عشــر عاماً.

ــة  ــة ابن ــة املعتقل ــة أن الطفل ــادر محلي ــدت مص وأك
ــا  ــدم طرده ــل ع ــن أج ــح م ــطينية تكاف ــة فلس عائل
ــتوطن  ــة تس ــا اجلريح ــي، بينم ــي احل ــا ف ــن منزله م
احلــي الــذي يتعــرض العتــداءات اســتيطانية متواصلــة 
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كانون أول ٢٠٢١

ــدد  ــذي يته ــت ال ــي الوق ــالل ف ــوات االحت ــة ق بحماي
ــر.14 ــر التهجي ــكانه خط س

يطرحــون  الشــيوخ  مجلــس  جمهوريــو 
ــهداء  ــب الش ــتهدف روات ــون يس ــروع قان مش

لفلســطينيني ا

ــالل  ــون خ ــيوخ اجلمهوري ــس الش ــاء مجل ــدم أعض ق
ــاط  ــى إحب ــدف إل ــون يه ــروع قان ــة، مش ــام املاضي األي
دفــع الســلطة الفلســطينية رواتــب ألســر الشــهداء 
واألســرى الفلســطينيني أو مــا يســمى بـــ »مدفوعــات 

ــهداء«. الش

»تايلــور  املســمى  القانــون،  مشــروع  وســيعرض 
فــورس« ملنــع مدفوعــات الشــهداء، البنــوك األجنبيــة 
للعقوبــات األميركيــة، إذا ثبــت أنهــا تتعامــل عــن 
عمــد مــع مدفوعــات الشــهداء. ويقــوم مشــروع 
القانــون هــذا علــى تشــريع جــرى متريره فــي عــام 2018، 
ــاعدة  ــد املس ــذي يقي ــورس« ال ــور ف ــون تايل ــو »قان وه
األميركيــة للســلطة الفلســطينية فيمــا يتعلــق 
بسياســتها املتمثلــة فــي دفــع رواتــب ألســر الشــهداء 

الفلســطينيني.

ويصــف منتقــدو مثــل هــذه املدفوعــات، ومعظمهــم 
مــن مؤيــدي إســرائيل الذيــن ينســقون مــع منظمــات 
اللوبــي اإلســرائيلي القــوي، بأنــه برنامــج »الدفــع 

ــح«.  ــل الذب مقاب

وقــد ســمي التشــريع علــى اســم تايلــور فــورس، احملارب 
القــدمي باجليــش األميركــي الــذي تعــرض للطعــن فــي 
هجــوم مــن قبــل مهاجــم فلســطيني فــي تــل أبيــب 
ــه.  ــراً بجراح ــق متأث ــت الح ــي وق ــي ف ام 2016، وتوف
وأصيــب عشــرة آخــرون فــي الهجــوم وقتــل املهاجــم 

ــوات اجليــش اإلســرائيلي. الفلســطيني برصــاص ق

وأقــر املشــرعون األميركيــون قانــون تايلــور فــورس فــي 
ــلطة  ــى الس ــط عل ــة للضغ ــي محاول ــام 2018 ف ع
الفلســطينية إلنهــاء البرنامــج، زاعمــني: إن مدفوعــات 
الشــهداء حفــزت الفلســطينيني علــى تنفيــذ هجمات 

مــن خــالل تقــدمي مزايــا ماليــة ألســرهم«.

ويضــع البرنامج، الذي أنشــأته الســلطة الفلســطينية 
ــر  ــات ألس ــاً للمدفوع ــاً متدرج ــام 2004، نظام ــي ع ف
ــجنتهم  ــوا أو س ــوا أو أصيب ــن قتل ــطينيني الذي الفلس
ــن  ــد م ــالل أن العدي ــلطات االحت ــي س ــرائيل. وتدع إس

هــؤالء األشــخاص قامــوا بهجمــات مزعومــة.
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ــه  ــان إن ــي بي ــور، ف ــد تايل ــورس، وال ــتيوارت ف ــال س وق
ــي  ــور ف ــا تايل ــل ابنن ــت مقت ــي تل ــنوات الت ــي الس »ف
ــان أن  ــا لضم ــي جهودن ــا وزوجت ــت أن ــام 2016، كرس ع
ــد  ــاة، وق ــن املأس ــل م ــى األق ــر عل ــض اخلي ــق بع ينبث
ــل،  ــم تكتم ــة ل ــى إدراك أن املهم ــراً إل ــا مؤخ توصلن
واحلقيقــة أن مدفوعــات الشــهداء اســتمرت ولــم 

ــا«.15  ــؤولون عنه ــب املس يحاس

ــورك: مطالبــة إســرائيل بإلغــاء تصنيــف  نيوي
6 منظمــات فلســطينية بـــ »اإلرهابيــة« 

طالــب متحدثــون فــي اجتمــاع مفتــوح عقدتــه جلنــة 
األمم املتحــدة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيني 
حلقوقــه غيــر قابلــة للتصــرف برئاســة ماليزيــا باإلنابة، 
بالتعــاون والتنســيق مــع بعثــة دولــة فلســطني لــدى 
األمم املتحــدة فــي نيويــورك، اجملتمــع الدولــي بالضغــط 
ــة  ــف املنظمــات احلقوقي ــى إســرائيل إللغــاء تصني عل
ــة«، بشــكل فــوري  الفلســطينية الســت بـــ »اإلرهابي

ــل. ودون أي تأجي

وطالبــوا اجلهــات املانحــة باإلســراع فــي إعــالن موقــف 
حــازم بــأن هــذا التصنيــف لــن يثنيهــا عــن االســتمرار 
فــي توفيــر الدعــم املالــي لهــذه املؤسســات الهامــة، 
ــني  ــن ب ــان. وكان م ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــرة ف واملؤث
املتحدثــني فــي االجتمــاع الــذي بحــث التداعيــات 
ــي  ــي ف ــع الدول ــرار، ودور اجملتم ــذا الق ــى ه ــة عل املترتب
حمايــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان فــي فلســطني 
عــن  ممثــال  أحمــد  وســام  التلفيقــات،  هــذه  مــن 
ــالً عــن منظمــة  ــح حجــازي ممث مؤسســة احلــق، وصال
ــن  ــن »هيوم ــالً ع ــاكر ممث ــر ش ــة، وعم ــو الدولي العف

ــش«. 16 ــس ووت رايت

مخــرج فيلــم »أميــرة« يوقــف عروضــه ويدعــو 
لتأســيس جلنــة ملناقشــته

 أكــد مخــرج »فيلــم أميــرة« محمــد ديــاب، أنــه ســيتم 
ــي  ــتياء الت ــة االس ــب موج ــم عق ــروض الفيل ــف ع وق
أثارهــا، حيــث يتنــاول قضيــة حساســة وهــي »تهريــب 

النطــف« مــن ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

ودعــا ديــاب لتأســيس جلنــة مختصــة مــن قبل األســرى 
ــا  ــته، مضيف ــم ومناقش ــاهدة الفيل ــم ملش وعائالته
»نحــن نؤمــن بنقــاء مــا قدمنــاه فــي فيلــم أميــرة، دون 

أي إســاءة لألســرى والقضيــة الفلســطينية«.

15  جريدة القدس

16  جريدة القدس
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وذكــر أن »أســرة الفيلــم تتفهــم الغضــب الــذي اعتــرى 
الكثيريــن علــى مــا يظنونــه إســاءة لألســرى وذويهــم، 
ــدف  ــا أن اله ــه« موضح ــي نتفهم ــب وطن ــو غض وه
ــن أن  ــم ال ميك ــه الفيل ــن أجل ــع م ــذي صن ــامي ال الس
يتأتــى علــى حســاب مشــاعر األســرى وذويهــم والذيــن 
تــأذوا بســبب الصــورة الضبابيــة التــي نســجت حولــه«.

فــارس: قــرار وقــف عــرض الفيلــم »أميــرة« 
خطــوة فــي االجتــاه الصحيــح

قــال رئيــس نادي األســير الفلســطيني قــدورة فــارس، إّن 
املوقــف الــذي صــدر عــن القائمــني علــى فيلــم »أميرة« 
املتمثــل بوقــف عرضــه، هــي خطــوة أولــى فــي االجتــاه 
ــم،  ــذا الفيل ــة ه ــي صفح ــم ط ــى يت ــح حّت الصحي

الــذي يُشــكل طعنــة لنضــال أســرانا وعائالتهــم.

ــه وبشــأن دعــوة  ــادي، أنّ ــان للن ــي بي ــارس، ف وأضــاف ف
طاقــم الفيلــم لتشــكيل جلنــة ملشــاهدته، فإننــا نؤكد 
ــا حرصنــا علــى مشــاهدة الفيلــم مــن ألفــه إلــى  أنّن
يائــه وعقدنــا أكثــر مــن جلســة وتوقفنــا مطــواًل عنــد 
التفاصيــل التــي يتناولهــا، قبــل اإلعــالن عــن موقفنــا 
ــكيل  ــم لتش ــن دعوته ــداًل م ــدر ب ــه، واألج ــض ل الراف
جلنــة أن يتــم طــي صفحــة الفيلــم مــرة واحــدة ولألبد، 
وإذا أرادوا معرفــة مــا املطلــوب عليهــم أن يقــرأوا البيــان 

الصــادر عــن أســرانا األبطــال.

ــعبني  ــف الش ــي ملوق ــره العال ــن تقدي ــارس ع ــر ف وعب
الفلســطيني واألردنــي الرافــض للفيلــم والــذي شــكّل 
ــه،  ــف عرض ــوة وق ــار خط ــي مس ــاس ف ــة األس احللق
وهــذه خطــوة أولــى ويجــب البنــاء عليهــا، بالشــراكة 
مــع كافــة األطــراف، ودعــا الســتمرار اجلهــد الشــعبي 
الــذي يثبــت فــي كل مــرة أن أســرانا هــم مــن يحــددون 

ــة. ّ بوصلتنــا وطريقنــا نحــو احلرّي

وزيــر العمــل اللبنانــي يصــدر قــرارا بالســماح لالجئــني 
علــى  احملصــورة  املهــن  مبمارســة  الفلســطينيني 

اللبنانيــني

ــر العمــل اللبنانــي مصطفــى بيــرم، اليــوم   أصــدر وزي
الواجــب حصرهــا  باملهــن  يتعلــق  قــرارا  األربعــاء، 
باللبنانيــني فقــط، واســتثناء الالجئــني الفلســطينيني 

ــا. ــم مبزاولته ــماح له ــك والس ــن ذل م

ومينــع القانــون اللبنانــي األجانــب، مبــن فيهــم الالجئــني 
ــة  ــن 70 مهن ــر م ــل بأكث ــن العم ــطينيني، م الفلس
كالطــب والصيدلــة والهندســة واحملامــاة ورئاســة 
ــر الصحــف وغيرهــا، إال أنهــا باتــت متاحــة لهــم  حتري

ــد. ــرار اجلدي ــب الق مبوج

ــى  ــاء عل ــاء بن ــرار ج ــذا الق ــل أن ه ــر العم ــح وزي وأوض
العامــة، ومراعــاة للظــروف  مقتضيــات املصلحــة 
ــة  ــر بالئح ــادة النظ ــتدعت إع ــي اس ــة الت االقتصادي

ــني. ــتها باللبناني ــر ممارس ــب حص ــن الواج امله

ــتثنى  ــه »يس ــرار أن ــن الق ــة م ــادة الثاني ــي امل ــاء ف وج
ــودون  ــطينيون املول ــى الفلس ــادة األول ــكام امل ــن أح م
علــى األراضــي اللبنانيــة واملســجلون بشــكل رســمي 
فــي ســجالت وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة، 
واألجنبــي الــذي تكــون والدتــه لبنانيــة أو متزوجــا مــن 
ــة  ــة بطاق ــن حمل ــان م ــي لبن ــودون ف ــة، واملول لبناني
مكتومــي القيــد، مــع التقيــد بالشــروط اخلاصــة 

ــون«. ــة بقان ــن املنظم بامله

ويقــدر عــدد الالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان بنحــو 
ــوزع  ــدة، يت ــرات األمم املتح ــق تقدي ــئ، وف ــف الج 200 أل
معظمهــم علــى 12 مخيمــاً ومناطــق ســكنية أخــرى.

وفيمــا يلــي نــص قــرار  وزيــر العمــل اللبنانــي وفــق مــا 
نشــرته الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم:

“إن وزير العمل، 

 10/9/2021 8376 تاريــخ  بنــاء علــى املرســوم رقــم 
احلكومــة(، )تشــكيل 

بنــاء علــى القانــون الصــادر بتاريــخ 10 متــوز 1962 
)املتعلــق بالدخــول الــى لبنــان واخلــروج منــه(،

بنــاء علــى املرســوم رقــم 17561 تاريــخ 18/9/1964 
وتعديالتــه ال ســيما املادتــان 8 و9 منــه )تنظيــم عمــل 

ــب(، االجان

 10/4/2021 4/1  تاريــخ  رقــم  التعميــم  بنــاء علــى 
)التذكيــر بوجــوب إعطــاء األفضليــة للعامــل اللبنانــي 
ــات  ــة والبلدي ــات العام ــي اإلدارات واملؤسس ــل ف للعم

ــارف(، واملص

ــاة  ــة، ومراع ــة العام ــات املصلح ــى مقتضي ــاء عل بن
ــر  ــادة النظ ــتدعت إع ــي اس ــة الت ــروف االقتصادي للظ
ــني، ــتها باللبناني ــر ممارس ــب حص ــن الواج ــة امله بالئح

يقرر ما يأتي:

ــرى  ــي ت ــن الت ــال وامله ــن االعم ــد م ــى: تع ــادة األول امل
وزارة العمــل ضــرورة حصرهــا باللبنانيــني فقــط، املهــن 

ــة: ــال اآلتي واألعم
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ــدى اإلدارات  ــا ل ــت طبيعته ــا كان ــال أي ــع األعم جمي
العامــة واملؤسســات العامــة والبلديــات.

املهــن املنظمــة بقانــون والتــي يحصــر حــق ممارســتها 
ــى  ــة وبعــد االســتحصال عل ــة املهن للمنتســني لنقاب
ــل:  ــا )مث ــد توجبه ــة عن ــلطة اخملتص ــن الس ــازة م إج
ــراف  ...(. ــة، الطوبوغ ــب، الصيدل ــة، الط ــاة، الهندس احملام

جميــع االعمــال التجاريــة واالســتيراد والتصديــر والبيع 
باجلملــة أو املفــرق لكافــة أنــواع الســلع والبضائع.

األعمــال املتصلــة باملهــن الســياحية بكافــة أنواعهــا 
املعــدة  املؤسســات  لالقامــة،  املعــدة  )املؤسســات 
لتقــدمي الطعــام والشــراب، املؤسســات التــي تســتثمر 
او  الســياحي  الطابــع  ذات  واالنشــاءات  التجهيــزات 
ذات الغايــات الســياحية، هيئــة اقامــة املهرجانــات 
والنقــل  والســياحة  الســفر  وكاالت  الســياحية، 
الســياحي( بحيــث يحصــر باللبنانيــني ممارســة املهــن 
الســياحية ال ســيما: مديــر مؤسســة ســياحية، عامــل 
اســتقبال، عامــل غــرف، طبــاخ، طاهــي، عشــي، شــيف 
ومســاعد شــيف إختصــاص مأكــوالت عربيــة،  عامــل 
صالــة، صيانــة وجتهيــزات مؤسســات ســياحية، منقــذ 
ــج...  ومراقــب ومــدرب أنشــطة ســياحية )ســباحة تزل
ــياحي،  ــد س ــباحة، مرش ــواض الس ــى أح ــل عل (، عام
ســائق حافــالت أو ســيارات ســياحية وغيــره مــن املهــن 

ــة. ذات الصل

ــاع  ــي القط ــا ف ــت طبيعته ــا كان ــال أي ــع األعم جمي
ــني. ــاع التأم ــبي وقط ــي واحملاس ــي واملال املصرف

كانــت  أيــا  أشــكالها  بكافــة  اإلداريــة  األعمــال 
مجلــس  رئيــس  ومنهــا:  الشــركة،  أو  املؤسســة 
ــني،  ــم املوظف ــس قس ــر، رئي ــب املدي ــر، نائ اإلدارة، املدي
امــني الصنــدوق، احملاســب، الســكرتير، املســتكتب، 
املوثــق، امــني محفوظــات - املنــدوب التجــاري، منــدوب 
التســويق، مراقــب أشــغال، مراقــب أعمــال، أمــني 
مســتودع، مدخــل معلومــات، مســتكتب، مفتــش، 
ــات،  ــر مبيع ــودة، مدي ــق اجل ــتريات، تدقي ــؤول مش مس

عالقــات عامــة، أرشــيف.

األعمــال املتصلــة بالقطــاع الصحــي: جميــع األعمــال 
اخملتبــرات،  األدويــة،  الصيدليــات ومســتودعات  فــي 
ــادات، ومراكــز األشــعة، واملستشــفيات، ومحــالت  العي
ومراكــز  الطبيــة،  واملعــدات  الطبيــة،  النظــارات 
الغذائيــة،  واملتممــات  التجميــل،  مســتحضرات 
بكافــة  التمريــض  وأعمــال  النفســانية،  واملعاجلــة 

ــه. أنواع

ــا  ــم م ــي التعلي ــة ف ــن التربوي ــة بامله ــال املتصل األعم
ــدرس أو  ــا: امل ــي ومنه ــي والتقن ــي واملهن ــل اجلامع قب
املعلــم باســتنثاء تدريــس اللغــات االجنبيــة عنــد 
الضــرورة، باحــث، ناظــر، مديــر، إدارة مكتبــات، تنســيق 

ــال. ــن األعم ــا م ــة وغيره ــب، حضان كت

واالعــالن: تصميــم  باإلعــالم  الصلــة  ذات  األعمــال 
إعالنــات، ترويــج، دعايــات، عالقــات عامــة، مذيــع، 
صحافــي وإعالمــي باســتنثاء املراســل، مقــدم برامــج، 
منتــج، مخــرج، رســام كاريكاتــور، محــرر، معــد برامــج، 
ــال. ــن أعم ــابهها م ــا ش ــب، وم ــيناريو، كات ــب س كات

ــواد  ــة م ــارة وصناع ــغال: جت ــاء واألش ــاع البن ــي قط ف
للبنــاء، اعمــال الكيــل واملســاحة واخلرائــط وتخليــص 
ــة  ــة وصناع ــدات الكهربائي ــاء، التمدي ــالت البن معام
تركيــب وصيانــة الشــبكات الكهربائيــة واإلضــاءة، 
تركيــب اجلفصــني واالملنيوم واحلديــد واخلشــب والديكور 
والصحيــة وكافــة األعمــال ذات الصلــة بأعمــال البنــاء 
واإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا وإدارتهــا، إال إذا 
ــجلني  ــال مس ــركة وكان العم ــل ش ــب العم كان صاح
باســم الشــركة وضمــن النســب املقــررة فــي األنظمــة 

ــراء.  املرعية اإلج

املهــن احلرفيــة غيــر املنظمــة بقانــون ســواء أكان يوجد 
نقابــة مهنــة أم ال يوجــد، ال ســيما وعلــى ســبيل املثال: 

ــا  ــا فيه ــا مب ــة أنواعه ــرات بكاف ــع اجملوه ــة وبي صناع
ــة. ــار  الكرمي األحج

ــس  ــح املالب ــي وتصلي ــاء ورت ــم األزي ــة وتصمي اخلياط
ــا. ــارة به ــس والتج ــة املالب ــز، وصناع ــة والتطري واحلياك

 كوي وغسيل املالبس.

والتزيــني  والرجاليــة  النســائية  احلالقــة   صالونــات 
ــال  ــة بأعم ــن املتصل ــة امله ــاج وكاف ــل واملكي والتجمي

ــل. ــني والتجمي التزي

أعمال الطباعة والتجليد والنشر.

أعمــال القصابــني وصناعــة وبيــع وطبــخ اللحــوم علــى 
انواعها.

كافــة  وجتــارة  وصناعــة  البحــري  الصيــد  أعمــال 
البحريــة املنتجــات 

صناعــة احللويــات الشــرقية والغربيــة وبيعهــا والتجارة 
. بها
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ــا  ــة وطهيه ــار والفواكه ــار باخلض ــع واالجت ــة وبي صناع
ــواء  ــات س ــا املعجن ــا فيه ــة مب ــواع األطعم ــة أن وكاف
بشــكل مناقيــش أو بيتــزا أو فطائــر أو ســفيحة أو 

ــره. غي

ــتقات  ــة مش ــان وكاف ــان واألجب ــارة األلب ــة وجت صناع
ــب. احللي

صناعــة املكســرات والفواكــه اجملففــة والــن والشــاي 
وبيعهــا واالجتــار بهــا.

ــب  ــاء ودوالي ــا وكهرب ــدادة وبوي ــك وح ــال امليكاني أعم
ــة.  ــات املتحرك ــة املركب ــيارات وكاف ــت الس ــار زي وغي

فــي محطــات احملروقــات أعمــال تعبئــة البنزيــن واملازوت 
ــار زيت. وغي

اعمال احلدادة االفرجنية بكافة أنواعها والدهان.

ــان  ــا وده ــار به ــا واالجت ــات وتنجيده ــة املفروش صناع
ــا. املوبيلي

التصويــر الفوتوغرافــي أو بواســطة الفيديــو وتصميــم 
ــاع  ــة بقط ــال ذات الصل ــة األعم ــالم وكاف ــور واألف الص

التصويــر، واالنتــاج الفنــي.

ــر  ــب وتصوي ــية والكت ــع القرطاس ــات بي ــال املكتب أعم
ــتندات. ــب واملس الكت

االعمــال االلكترونيــة: صيانــة وتصليــح وبرمجــة وبيــع 
وجتــارة: األجهــزة اخللويــة، والكهربائيــة والهاتفيــة 
بكافــة أنواعهــا، ومكيفــات التبريــد، واملاكنــات بكافــة 

ــر. ــزة الكمبيوت ــا وأجه أنواعه

صيانــة وتصليــح وتشــغيل وبرمجــة ومتديــد شــبكات 
املواقــع  برمجــة  فيهــا  مبــا  والبرمجــة  األنترنــت 
ــع  ــركات توزي ــي ش ــل ف ــا والعم ــة وإدارته االلكتروني
األنترنــت وشــركات خدمــات األنترنــت وكافــة األعمــال 

ــاع. ــذا القط ــة به املتصل

فواتيــر  وحتصيــل  الكهربــاء  مولــدات  صيانــة 
الكهربــاء . وفنيــي  االشــتراكات، 

ــاص،  ــن اخل ــارس واألم ــب ، احل ــة: احلاج ــن اخلدماتي امله
التوصيالت )Delivery( عامــل  عامــل   ، الســائق 
ــران،  ــال األف ــور، عم ــن، الناط ــة الزبائ ــتقبال وخدم اس
والســوبرماركت،  الكبــرى  احملــالت  فــي  الباعــة 
عمــال املصانــع، وعمــال النظافــة فــي اجلامعــات 

الفنــادق. و  املــدارس  و  واملستشــفيات 

ــر  ــي يتوف ــن الت ــال وامله ــع االعم ــة جمي ــورة عام بص
ــغالها. ــون إلش ــال لبناني عم

املادة الثانية: االستثناءات:

ــطينيون  ــى الفلس ــادة األول ــكام امل ــن أح ــتثنى م يس
املولــودون علــى االراضــي اللبنانيــة واملســجلون بشــكل 
والبلديــات  الداخليــة  وزارة  ســجالت  فــي  رســمي 
ــة أو  ــه لبناني ــون والدت ــذي تك ــي ال ــة واألجنب اللبناني
متزوجــا مــن لبنانيــة، واملولــودون فــي لبنــان مــن حملــة 
بطاقــة مكتومــي القيــد، مــع التقيــد بالشــروط 

ــون. ــة بقان ــن املنظم ــة بامله اخلاص

ــي  ــل أجنب ــل لعام ــازة عم ــح إج ــر أن مين ــود للوزي يع
ــر  ــدأ حص ــى مب ــتثناء عل ــة وكاس ــة الثالث ــن الفئ م
املهــن باللبنانيــني فــي حــال عــدم توافــر لبنانــي 
وذلــك بشــرط وجــوب مراعــاة نســب العمــال األجانــب 
ــي  ــة ف ــبة العام ــون النس ــث تك ــني، بحي ــى اللبناني إل
ــبيل  ــى س ــورة عل ــح املذك ــات واملصال ــة املؤسس كاف
ــتثنى  ــي، يس ــل كل أجنب ــني مقاب ــة لبناني ــال ثالث املث
ــث تكــون النســبة  مــن هــذه النســبة: املطاعــم بحي
ــات  ــي املؤسس ــي، وف ــل أجنب ــني مقاب ــة لبناني خمس
التــي تســتخدم عمــال التنظيــف أو عمــال توصيــل، أو 
ــون  ــث تك ــران بحي ــحيم واألف ــيل والتش ــال الغس أعم
النســبة لبنانــي مقابــل أجنبــي. أمــا فــي املؤسســات 
ــي  ــبة لبنان ــون النس ــاء فتك ــال البن ــى أعم ــي تتول الت

ــب. ــة أجان ــل ثالث مقاب

كمــا ميكــن للوزيــر منــح اســتثناء إلحــدى الشــركات أو 
املؤسســات باســتقدام أجانــب علــى أن يســتند تبريــر 

الطلــب إلــى أســباب جديــة ومقنعــة.

 

ــم  ــون رق ــن القان ــادة 74 م ــذا للم ــة: تنفي ــادة الثالث امل
االشــخاص  بحقــوق  29/5/2000)يتعلــق  تاريــخ   220
ــاص  ــاع اخل ــي القط ــل ف ــاب العم ــزم ارب ــني( يل املعوق
ــني )30( وال  ــن ثالث ــا ع ــراء فيه ــدد االج ــل ع ــي ال يق الت
ــن  ــد م ــر واح ــتخدام اجي ــتني )60( باس ــى س ــد عل يزي
املعوقــني، تتوافــر فيــه املؤهــالت املطلوبــة.  أمــا اذا فــاق 
ــزم  ــرا، فيل ــتني اجي ــة الس ــي املؤسس ــراء ف ــدد االج ع
صاحــب العمــل او املؤسســة باســتخدام معوقــني 
ــا،  ــن اجرائه ــل م ــى االق ــة )%3( عل ــة باملئ ــبة ثالث بنس
ــدوق  ــى الصن ــة. وعل ــالت املطلوب ــم املؤه ــر فيه تتواف
ــن  ــن حس ــق م ــي التحق ــان االجتماع ــي للضم الوطن
ــني،  ــف املعوق ــل بتوظي ــاب العم ــب ارب ــق موج تطبي
ويتوجــب عليــه عــدم اصــدار بــراءة ذمــة لــرب العمــل 
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ــف. اخملال

املــادة الرابعــة: ال يجــوز  منــح املوافقــة املســبقة 
وجتديــد إجــازة العمــل ألصحــاب العمــل األجانــب،  فــي 

ــرار. ــذا الق ــى ه ــل عل ــى التحاي ــؤدي إل ــت ت ــال كان ح

ــي  ــة األجنب ــب مهن ــي الطل ــدد ف ــة: حت ــادة اخلامس امل
ــن  ــر م ــى أكث ــل عل ــل التأوي ــة ال حتتم ــورة واضح بص
وجــه، ويرفــض كل طلــب يتضمــن كلمــة خبيــر، فنــي، 
منســق، مستشــار اخصائــي، اختصاصــي، ومــا شــابه 
مــن مصطلحــات غامضــة، بحيــث يجــب تعيــني نــوع 
اخلبــرة أو التنســيق أو العمــل الفنــي أو االستشــاري أو 

االختصــاص محــل إجــازة العمــل.

ــق  ــي يح ــن الت ــة امله ــى الئح ــة: تلغ ــادة السادس امل
ــي  ــع االلكترون ــي املوق ــة ف ــا واملدرج ــب مزاولته لألجان
للــوزارة  واملبلغــة إلــى األمــن العــام وتعتبــر كأنهــا لــم 
تكــن، ويحظــر االســتناد إليهــا أو تطبيقهــا. حتــدد فــي 
اإلجــازة واملوافقــة املبدئيــة الفئــة التــي ينتمــي إليهــا 

العامــل.

 املــادة الســابعة: يضــم إلزاميــا إلــى ملــف طلــب إجازة 
عمــل أو موافقــة مبدئيــة أو مســبقة، قــرار الترخيــص 
للمؤسســة  أو  اإلجــازة  لطالــب  املهنــة  مبزاولــة 
ــزم  ــة تل ــت األنظم ــال كان ــي ح ــا ف ــل فيه ــي يعم الت
االســتحصال علــى إجــازة ممارســة مهنــة، وعلــى 

ــال: ــبيل املث س

لشــركة أو مؤسســة ســياحية )بكافة أصنافهــا( : قرار 
ــياحية  ــة الس ــتثمار املؤسس ــاء واس ــص بإنش الترخي
مــن وزارة الســياحة )وفــق أحــكام املرســوم رقــم 15598 
ــاء  ــة إلنش ــروط العام ــد الش ــخ 21/9/1970 )حتدي تاري

ــه(. واستثماراملؤسســات الســياحية وتعديالت

ملركــز تدليــك: الرخصــة املمنوحــة وفــق مشــروع 
رقــم  املرســوم  مبوجــب  الصــادر  املعجــل  القانــون 
9827 تاريــخ 22/6/1962 )املتعلــق بالتدليــك الطبــي 
ــتيفاء  ــى اس ــظ عل ــة احملاف ــزا موافق ــل( وحائ والتجمي
ــة واآلداب  ــالمة العام ــة والس ــروط الصحي ــز للش املرك

ــة. العام

للجمعيــات والنــوادي الرياضيــة: بيــان أو قــرار تأســيس 
اجلمعيــة أو النــادي.

للمؤسســات املصنفــة: قــرار الترخيــص مبمارســة 
املهنــة صــادر عــن احملافــظ أو القائمقــام.

ــن وزارة  ــع م ــاء مصن ــص بإنش ــرار الترخي ــع: ق للمصان

ــة. الصناع

ــراز  ــني: إب ــة والتزي ــات احلالق ــل وصالون ــز التجمي مراك
ــني  ــافة ب ــرط املس ــاة ش ــادة مراع ــة وإف ــهادة صحي ش

ــة.  ــي للنقاب ــام الداخل ــي النظ ــددة ف ــات احمل الصالون

 املــادة الثامنــة: إن املوافقــة املبدئيــة أو املســبقة هــي 
شــخصية بحيــث ال ميكــن التنــازل عنهــا لطــرف ثالــث.

 املــادة التاســعة: إن إعــادة النظــر يجــب أن تكــون 
معللــة ومثبتــة مبســتندات، وترفــع إلــى الوزيــر مرفقــة 
مبطالعــة الدائــرة اخملتصــة حــول قانونيــة الطلــب 
واســتيفائه الشــروط النظاميــة ومبــررات االســتجابة 

لــه.

 املــادة العاشــرة: إن اجــازة العمــل واملوافقــة املســبقة 
هــي مــن القــرارات االعالنيــة التــي يقتصــر مفعولهــا 
علــى انطبــاق أوضــاع حاملهــا علــى القوانــني واألنظمة 
املرعيــة اإلجــراء. ويتحمــل مقــدم الطلــب  املســؤولية 
عــن صحــة البيانــات وفــي حــال اخملالفــة تســترد 
ــف  ــى اخملال ــق عل ــبقة وتطب ــة املس ــازة أو املوافق اإلج
ومقــدم الطلــب اجلــزاءات املقــررة فــي األنظمــة املرعيــة 

اإلجــراء.

 املــادة احلاديــة عشــر: كل مخالفــة ألحــكام هــذا القرار 
تعــرض اخملالف للمســاءلة.

 املــادة الثانيــة عشــر: يلغــى كل نــص مخالــف ألحــكام 
ــرار. هذا الق

 املــادة الثالثــة عشــر: ينشــر هــذا القــرار فــي اجلريــدة 
الرســمية ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره«.

اجلمعة 2021/12/10

املســتوطنون يواصلــون حملــة التخريــب فــي 
القــدس ومتديــد اعتقــال طفلتــني بادعــاء طعــن 

مســتوطنة

ــدس  ــي الق ــم ف ــن اعتداءاته ــتوطنون م ــد املس صّع
احملتلــة، وأقدمــوا علــى حــرق محــل جتــاري فــي قرية عني 
ــات  ــب جداري ــات وتخري ــاب مركب ــرة، وإعط كارم املهج
فــي حــي الشــيخ جــراح املهــدد بالتهجيــر، فــي الوقــت 
الــذي مــددت فيــه محكمــة االحتــالل توقيــف طفلتــني 
ادعــت مســتوطنة تعرضهــا  أن  مقدســيتني بعــد 
ــم  ــني الته ــكار الطفلت ــن إن ــم م ــى الرغ ــن، عل للطع

ــة. ــب واإلهان ــا للتعذي ــا وتعرضهم ــة إليه املوجه
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فقــد أضــرم مســتوطنون النــار فــي محــل جتــاري يعــود 
 ملقدسي في قرية عني كارم املهجرة. 

وقــال صاحــب احملــل ســليمان البشــيتي )58 عامــاً(: إن 
ــد  ــه عن ــت محّل ــتوطنني اقتحم ــن املس ــة م مجموع
الســاعة الرابعــة فجــرًا، وســرقت مــا فيــه مــن ذهــب 
ــكل  ــه بش ــه وأحرقت ــار في ــت الن ــم أضرم ــة، ث وفض
كامــل، الفًتــا إلــى أن مســاحة محلــه 20 متــراً مربعــاً، 

ــيكل. ــف ش ــن 700 أل ــر م ــائره بأكث ــدراً خس مق

ــة أحــد  وأشــار إلــى أن كاميــرات املراقبــة، وثقــت إصاب
املســتوطنني فــي وجهــه بحــروق أثنــاء ســكبه البنزيــن 
داخــل احملــل، مؤكداً أنــه تعــرض لتهديدات املســتوطنني 
ــني كارم  ــأن »ع ــه ب ــوا يتوعدون ــن كان ــة الذي العنصري
يهوديــة وال مــكان ألي عربــي فيهــا«، منوهــاً بأنــه 

ــني كارم. ــي ع ــد ف ــد الصام ــي الوحي املقدس

وفــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس احملتلــة، أعطــب 
مســتوطنون فجــراً، إطــارات عــدد مــن املركبــات، بعــد 
ــت  ــي اجتاح ــتيطانية الت ــداءات االس ــن االعت ــة م ليل

احلــي املهــدد بالتهجيــر.

ــللوا«  ــتوطنني »تس ــأن املس ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
إلــى احلــي الــذي تنتشــر فيــه شــرطة االحتــالل بكثافة 
وأعطبــوا إطــارات املركبــات؛ وخربــوا الرســومات اجلدارية 
ــة فــي  ــك للمــرة الثالث ــة الكــرد، وذل ــزل عائل أمــام من

أقــل مــن عشــرة أيــام.

وأكــدت أن شــرطة االحتــالل توفر احلماية للمســتوطنني 
ــل  ــارها داخ ــز انتش ــن تعزي ــم م ــى الرغ ــن، عل املعتدي
احلــي وعلــى مدخلــه الرئيــس، وإخضاعهــا املقدســيني 
الداخلــني إليــه لتفتيــش دقيق، باســتثناء املســتوطنني، 
الذيــن يســتبيحونه بحريــة تامــة، الفتــة إلى أن شــرطة 
ــة  ــادرة الفت ــة مبص ــب اجلداري ــتبقت تخري ــالل اس االحت

تضــم أســماء عائــالت احلــي املهــددة بالتهجيــر.

وفــي بلــدة ســلوان فــي القــدس احملتلــة، وثــق نشــطاء 
إقــدام مســتوطنني علــى عرقلــة احلركــة املروريــة 

ــد. ــكل متعم بش

تقــل  حافلــة  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
احلركــة  وإعاقــة  التوقــف  تعمــدت  مســتوطنني 
أن  دون  اســتفزازية  بطريقــة  البلــدة  فــي  املروريــة 

 حترك شرطة االحتالل ساكناً. 
االحتــالل  محكمــة  مــددت  الســياق،  فــي 
بالقــدس، أمــس توقيــف الطفلتــني نفــوذ حمــاد 

 وإسراء غتيت حتى يوم اإلثنني املقبل. 
ــد  ــوة محم ــات وادي حل ــز معلوم ــي مرك ــال محام وق

ــني،  ــف الطفلت ــار مل ــار إحض ــي انتظ ــه ف ــود إن محم
الفتــاً إلــى أن لديــه العديــد مــن األســئلة التــي 
االحتــالل  ومخابــرات  شــرطة  إلــى  ســيوجهها 
تدعيهــا  التــي  املزعومــة  الطعــن  عمليــة  حــول 
بينهــا  مــن  حمــاد،  الطفلــة  بحــق  املســتوطنة 
الطعــن؟«  عمليــة  يوثــق  الــذي  التســجيل  »أيــن 
و«ماهيــة الطعــن وكيــف مت؟« مؤكــداً أن الطفلــة 

 حماد تنكر جميع التهم املوجهة إليها. 
وأشــار إلــى أنــه التقــى الطفلــة حمــاد صباحــاً 
وأكــدت تعرضهــا للتعذيــب والشــتائم واإلهانــات 
وأن  الطعــام،  مــن  واحلرمــان  بكرســي  والضــرب 

 الطفلة غتيت لقيت معاملة مماثلة. 
اعتقلــت  االحتــالل  ومخابــرات  شــرطة  وكانــت 
اقتحمــت  أن  بعــد  أمــس،  مــن  أول  الطفلتــني، 
مدرســتهما بعــد أن ادعــت مســتوطنة تســتوطن حــي 
ــي  ــة الت ــر أن الطفل ــدد بالتهجي ــراح امله ــيخ ج الش
يتهددهــا وعائلتهــا خطــر التهجيــر مــن احلــي قامــت 

بطعنهــا.17

تشييع جثمان الشهيد أبو عياش في بلدة بيتا

 شــيعت جماهــر شــعبنا، مســاء اليــوم اجلمعــة، 
ــى  ــا( إل ــاش )31 عام ــو عي ــل أب ــهيد جمي ــان الش جثم

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــر ف ــواه األخي مث

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
ــمية  ــات الرس ــن الفعالي ــني ع ــاركة ممثل ــا، مبش رفيدي
ــى  ــس، إل ــة نابل ــي محافظ ــة ف ــعبية والوطني والش
ــوداع  ــا، حيــث ألقيــت نظــرة ال ــه فــي بيت ــزل عائلت من

ــدة. ــرة البل ــي مقبـ ــرى ف ــوارى الث ــل أن ي ــه، قب علي

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــد مس وأك
ــة  ــح« أهمي ــة »فت ــة حرك ــي كلم ــس ف ــان دغل غس
االحتــالل،  مواجهــة  فــي  الشــعبية  املقاومــة  ودور 
ــي  ــة ف ــص البطول ــن قص ــا م ــدة بيت ــطرته بل ــا س وم

مواجهــة احملتــل وأطمــاع املســتوطنني.

وشــدد علــى ضــرورة االلتفــاف حــول النفــس الوطنــي 
واملقاومــة الشــعبية، مناشــدا باســم الشــهداء أهالــي 
بلدتــي جبــع وقباطيــة بضــرورة حقــن الدمــاء وتغليــب 

املصلحــة الوطنيــة فــي مواجهــة احملتــل.

17  جريدة األيام
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السبت 2021/12/11

منظمــة إســرائيلية حتــذر مــن عمليــات هــدم 
غيــر مســبوقة قريبــاً فــي بعــض أحيــاء القــدس

ــة  ــارية اخملتص ــم«، اليس ــر عامي ــة »عي ــذرت جمعي ح
ــى  ــازل عل ــدم للمن ــات ه ــن عملي ــدس، م ــؤون الق بش
نطــاق غيــر مســبوق قريبــاً فــي بعــض أحيــاء القــدس 

الشرقية. 

وقالــت: »مــن احملتمــل أن حتــدث عمليــات هــدم للمنــازل 
ــاء  ــض أحي ــي بع ــاً ف ــبوق قريب ــر مس ــاق غي ــى نط عل

القدس الشرقية”. 

للبنــاء  املكثــف  الترويــج  »مقابــل  وأضافــت: 
لإلســرائيليني، بالــكاد تــروّج الدولــة للتخطيــط لألحياء 
الفلســطينية فــي املدينــة، حيــث تتولــى مجتمعــات 
واملكلفــة  املعقــدة  املهمــة  الشــرقية  القــدس 
تواجــه  هيكليــة  خلطــط  الترويــج  فــي  املتمثلــة 
بشــكل مســتقل بالرفــض العنيــد مــن قبــل اللجنــة 
ــراراً”. ــراراً وتك ــط م ــذه اخلط ــض ه ــي ترف ــة الت  اللوائي

وتابعــت: »نتيجــة لذلــك، قــد يتــم قريبــاً تنفيــذ 
ــي وادي  ــبوق ف ــر مس ــاق غي ــى نط ــدم عل ــات ه عملي

ياصول والبستان )سلوان( والوجلة”. 

ولفتــت باملقابل إلــى تصاعد النشــاطات االســتيطانية 
علــى أراضــي املدينة.

األســبوع،  مــن هــذا  وقــت ســابق  »فــي  وقالــت: 
ــي  ــتوطنة/ ح ــة مس ــروج خلط ــة ت ــفنا أن الدول كش
ــي  ــمال ح ــاكيد«، ش ــات حش ــمى »جفع ــد يس جدي
ــذه منطقــة  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا. عل ــت صفاف بي
مدرجــة فــي اخملططــات الهيكليــة احلاليــة لبيــت 
ــا  ــى أنه ــة عل ــج للخط ــم التروي ــه يت ــا، إال أن صفاف
حــي جديــد »منفصــل عــن األحيــاء القائمــة«، وحتــى 
ال يكــون هنــاك شــك فــي هويــة احلــي، قــررت البلديــة 
 أنــه مــن الضــروري بنــاء كنيــس يهــودي هنــاك”.

ــتوطنة  ــي / مس ــاء ح ــاً إنش ــري حالي ــت: »ويج وأضاف
ــت  ــي بي ــى أراض ــوس عل ــات همت ــي جفع ــدة ف جدي

ــي”. ــرق احل ــا ش صفاف

وتابعــت: »ليســت املــرة األولــى التــي يتــم فيهــا 
اســتخدام مســتوطنة لألراضــي التــي هــي جــزء 
ــادي  ــع االقتص ــني الوض ــية لتحس ــة اخلمس ــن اخلط م
فــي القــدس الشــرقية لتعزيــز املســتوطنات. فــي 
األراضــي  الســتيطان  املســتمرة  باملراقبــة  الواقــع، 
مــراراً  نكتشــف  النــاس،  يســكنها  مدينــة  فــي 

 وتكــراراً كيــف يتــم اســتخدامها لهــذا الغــرض”.
القــدس أيضــاً،  أنــه »فــي شــمال  إلــى  وأشــارت 
ــي  ــتوطنة / ح ــة مس ــج خلط ــة التروي ــت الدول حاول

 عطروت اجلديد هذا األسبوع”. 
وقالــت: »ســيؤدي تنفيــذ هــذه اخلطــة فــي قلــب 
املنطقــة احلضريــة الفلســطينية فــي شــمال القــدس، 
ــني،  ــني املدينت ــفني ب ــى دق إس ــن رام اهلل، إل ــرب م وبالق
األراضــي  مــن  املنطقــة  ســكان  أيضــاً  وســيحرم 

18 الضرورية للبناء”. 

ــة اعتقــال شــبكة لالجتــار باألعضــاء فــي  علــى خلفي
اســطنبول: »اخلارجيــة« حتــذر أبنــاء شــعبنا مــن التورط 

مــع هــذه الشــبكات

 حــذرت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، اليــوم الســبت، أبنــاء 
ــوع  ــار املمن ــبكات االجت ــع ش ــورط م ــن الت ــعبنا م ش
باألعضــاء، التــي تقــوم بعمــل غيــر قانونــي ومخالــف 

ــدول. ــة فــي ال ــني املرعي للقوان

ــه ســفارة  ــادت ب ــوزارة عقــب مــا أف ــرات ال جــاءت حتذي
دولــة فلســطني لــدى اجلمهوريــة التركيــة، حــول 
اعتقــال الســلطات التركيــة اخملتصــة شــبكة لالجتــار 
ــن  ــني م ــا تب ــطنبول، وم ــي إس ــاء ف ــوع باألعض املمن
معلومــات حــول تزويــر وثائــق القرابــة وشــهادات امليالد، 

ــة. ــة ضخم ــغ مالي ــني مببال ــن املواطن ــدد م ــزاز ع وابت

وناشــدت الــوزارة فــي بيــان لهــا، أبنــاء شــعبنا بضــرورة 
اتبــاع الطــرق القانونيــة الســليمة إلجــراء مثــل تلــك 

العمليــات، حفاظــا علــى ســالمتهم وأموالهــم.

ــرة  ــجرة مثم ــون 600 ش ــتوطنون يقطع ــس: مس نابل
ــرف ــر ش ــي دي ــن أراض م

600 شــجرة  الســبت،  اليــوم  قطــع مســتوطنون، 
مثمــرة مــن الزيتــون واللوزيــات مــن أراضــي ديــر شــرف 

ــس. ــرب نابل غ

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــاح  ــوا صب ــني توجه ــا، إن املواطن ــس، لوف ــان دغل غس
اليــوم إلــى أراضيهــم فــي منطقــة احلرايــق غــرب ديــر 
ــي  ــمرون«، الت ــافي ش ــتوطنة »ش ــة ملس ــرف، احملاذي ش
جــرى اســتصالحها قبــل خمــس ســنوات، ليكتشــفوا 
ــجار  ــن األش ــدد م ــذا الع ــوا ه ــتوطنني قطع ان املس

ــرة. املثم

واضــاف ان مســاحه االراضــي تقــدر بـــ68 دومنــا، وتعــود 
ــري،  ــازي عنت ــد، وغ ــو صف ــوض أب ــاء ع ــا ألبن ملكيته

18  جريدة األيام
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ــليمان ــن س ــور الدي ــليمان ون ــم س ــد الرحي عب

ــى  ــاء مســتوطنتني عل ــد لبن مخطــط اســرائيلي جدي
أراضــي اجلــوالن احملتــل

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة أن رئيــس احلكومــة 
ــط  ــدمي مخط ــدد تق ــت بص ــي بيني ــرائيلية نفتال اإلس
ــوري  ــوالن الس ــي اجل ــني ف ــتوطنتني جديدت ــاء مس لبن
ــادة عــدد املســتوطنني فــي املنطقــة  احملتــل، بهــدف زي
ــة  ــة »جلن ــالل إقام ــن خ ــك م ــام 2025، وذل ــى الع حت
ــن  ــني ع ــم ممثل ــات، ال تض ــعة الصالحي ــة« واس خاص

ــور”. »اجلمه

ــاملة  ــة ش ــار خط ــت إط ــت حت ــط بيني ــدرج مخط وين
تعمــل عليهــا الســلطات اإلســرائيلية حتــت مســمى 
»تشــجيع منــو دميوغرافــي ثابــت« فــي هضبــة اجلــوالن 
ــرائيلية  ــة اإلس ــى احلكوم ــا عل ــتطرح قريب ــة، س احملتل

مــن أجــل املصادقــة عليهــا.

ويشــمل هــذا اخملطــط بنــاء 12 ألف وحــدة اســتيطانية 
علــى األقــل فــي املســتوطنتني اجلديدتــني اللتــني 
ــار«،  ــيف« و »مت ــني »اس ــمني مؤقت ــا اس ــق عليهم أطل
ــدة  ــتيطانية اجلدي ــدات االس ــى آالف الوح ــة ال باإلضاف
ــاريع  ــاء مش ــة، وبن ــرين« احلالي ــتوطنة »كتس ــي مس ف
زراعيــة ومناطــق تشــغيل وتنفيــذ أعمــال بنــاء واســعة 

ــية. ــة الشمس ــة بالطاق ــاريع متعلق ــر مش وتطوي

ووفــق الصحيفــة، فــإن الهــدف األساســي لهــذا 
ــوالن  ــي اجل ــتوطنني ف ــدد املس ــادة ع ــو زي ــط ه اخملط
احملتــل، وترســيخ الوجــود اليهــودي فيهــا، اذ يبلــغ 
عددهــم اليــوم نحــو 22 الفــا، موزعــون علــى 32 
مســتوطنة صغيــرة حتــت مســمى »مجلــس إقليمــي 
اجلــوالن«، ويهــدف اخملطــط الــى زيادة عــدد املســتوطنني 
ب %50 مــع حلــول العــام 2025، ومضاعفتــه حتــى 

ــي. ــد احلال ــة العق نهاي

يذكــر ان عــدد أهالــي اجلــوالن الســوري احملتــل بلــغ نحــو 
21 الــف نســمة يقطنــون فــي القــرى الســورية األربعة 
التــي بقيــت بعــد احتــالل الهضبــة )مجــدل شــمس، 
بقعاثــا، عــني قنيــا ومســعدة(، ويواجهــون مخططــات 
إســرائيلية متتاليــة للســيطرة علــى أراضيهــم وفــرض 

الهويــة اإلســرائيلية عليهــا.

األحد 2021/12/12

ــة فــي القــدس وقطــع 006 شــجرة   هــدم بناي
فــي ديــر شــرف 

ــية  ــة مقدس ــس، عائل ــالل، أم ــلطات االحت ــرت س أجب
علــى هــدم منزلهــا املكــون مــن ثــالث شــقق فــي بلــدة 
ســلوان فــي القــدس احملتلــة، فــي الوقــت الــذي أقــدم 
فيــه مســتوطنون علــى قطــع 600 شــجرة مثمــرة فــي 

قريــة ديــر شــرف.

وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن ســلطات االحتــالل 
أجبــرت ثــالث أســر مقدســية مــن عائلــة نصــار علــى 
ــة  ــطة جراف ــلوان بواس ــدة س ــي بل ــا ف ــدم منزله ه

ــتئجارها. ــى اس ــرت إل اضط

واضطــرت عائلــة نصــار إلــى تفريــغ محتويــات منزلهــا 
املكــون مــن ثــالث شــقق تســكنها ثــالث أســر مــن 20 
فــردا، فــي حــي واد قــدوم ببلــدة ســلوان جنوب املســجد 
األقصــى، قبــل أن تشــرع فــي هدمهــا جتنبــاً للغرامــات 
ــة  ــالل، خاص ــلطات االحت ــا س ــي تفرضه ــة الت الباهظ
ــف  ــا 200 أل ــالل بتغرميه ــة االحت ــددت بلدي ــد أن ه بع

شــيكل.

بلديــة  »أخطرتنــا  نصــار:  جــواد  املقدســي  وقــال 
ــقق  ــالث ش ــم ث ــذي يض ــا ال ــدم منزلن ــالل به االحت
أنشــأناها العــام 2014، وأســكنها أنــا وشــقيقي وابــن 
شــقيقي، فــي موعــد أقصــاه الرابــع عشــر مــن كانــون 
الهــدم  آلياتهــا عمليــة  األول اجلــاري، وإال ســتنفذ 

ــة”. ــا غرام ــرض علين وتف

ــات  ــع مخالف ــن ندف ــام 2017، ونح ــذ الع ــاف: »من وأض
ــيكل،  ــف ش ــو 52 أل ــى نح ــا إل ــل مجموعه ــاء وص بن
لكــن بلديــة االحتــالل لــم تكتــف بتغرمينــا بذلــك، بــل 
أجبرتنــا علــى هــدم منزلنــا، ليصبــح 20 فــردا منــا بــال 
ــا الربــاط فــي أرضنــا والعيــش فــي  مــأوى، لكننــا قررن

خيمــة، لــن نغــادر املــكان مهمــا حــدث”.

ــه كان يعيــش فــي شــقته مــع زوجتــه  ــى أن وأشــار إل
وأبنائــه األربعــة ووالدتــه، وشــقيقه منــذر يعيــش فــي 
شــقته مــع زوجتــه وأبنائــه )8 أفــراد(، أّمــا محمــد، جنــل 
ــو  ــة وه ــه وأوالده األربع ــع زوجت ــش م ــقيقه، فيعي ش
ــذا  ــيولد ه ــن س ــون أي ــد، ال يعرف ــود جدي ــار مول بانتظ

ــن ســيجد نفســه. الطفــل، وأي

وفــي قريــة ديــر شــرف، غــرب نابلس، أقــدم مســتوطنون 
علــى قطــع 600 شــجرة مثمــرة مــن الزيتــون واللوزيات.
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وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
ــس،  ــاح أم ــوا، صب ــني توجه ــس: إن املواطن ــان دغل غس
ــرب  ــق غ ــة احلراي ــي منطق ــة ف ــم الواقع ــى أراضيه إل
ــمرون«،  ــافي ش ــتوطنة »ش ــة ملس ــرف، احملاذي ــر ش دي
قبــل خمــس ســنوات،  اســتصالحها  التــي جــرى 
ليكتشــفوا أن املســتوطنني قطعــوا هــذا العــدد مــن 

ــرة. ــجار املثم األش

وأضــاف: إن مســاحة األراضــي تقــدر بـــ68 دومنــا، وتعــود 
ملكيتهــا إلــى أبنــاء عــوض أبــو صفــد، وغــازي عنتــري، 

وعبــد الرحيــم ســليمان، ونــور الديــن ســليمان.19

للكتــل  األولويــة  إســرائيلي:  مســؤول 
االســتيطانية و«لكــن جلميــع املســتوطنات 

الوجــود« فــي  احلــق 

بينمــا  إنــه«  كبيــر:  إســرائيلي  مســؤول  قــال 
فــي  للبنــاء  األولويــة  إســرائيل  تعطــي 
املســتوطنات القريبــة مــن اخلــط األخضــر فيمــا 
املســتوطنات  جميــع  فــإن  الكتــل،  يســمى 

 لها احلق في الوجود« على حد تعبيره. 
اإلســرائيلي  إســرائيل«  أوف  »تاميــز  موقــع  ونقــل 
اإلســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  رافــق  مســؤول  عــن 
بينــي غانتــس فــي زيارتــه الــى الواليــات املتحــدة، 
لكــن  كبيــرة  ميــزة  للكتــل  »بالطبــع  إنــه 
الوجــود”. فــي  احلــق  لهــا  األخــرى   )البلــدات( 

وزعــم املســؤول اإلســرائيلي بــأن »إســرائيل تبنــي 
 فقط داخل حدود املستوطنات القائمة”. 

ــات  ــن االعتراض ــؤال ع ــن س ــب ع ــؤول يجي وكان املس
قــرارات اســتيطانية إســرائيلية.  األميركيــة علــى 

مــن جهتــه، فقــد زعــم غانتــس بأنــه خــالل اجتماعاته، 
ــاع  ــر الدف ــع وزي ــنطن م ــي واش ــي، ف ــبوع املاض األس
ــي  ــة األميرك ــر اخلارجي ــن ووزي ــد أوس ــي لوي األميرك
ــؤولي إدارة  ــار مس ــدث كب ــم يتح ــن، »ل ــي بلينك أنتون
بايــدن ضــد بنــاء املســتوطنات بقــدر مــا حتدثــوا 
ينفتــح  سياســي  أفــق  علــى  احلفــاظ  لصالــح 
خلــق  عــدم  وحــول  الفلســطينيني،  وبــني  بيننــا 

 واقع مينع مثل هذا األفق من التطور”. 
وأشــار فــي هــذا الصــدد إلــى انــه أبلــغ أوســن 
وبلينكــن أنــه يدعــم تقويــة الســلطة الفلســطينية، 

 ال سيما على حساب »حماس”. 
ــاءات  ــى اإلمي ــوء عل ــلط الض ــه »س ــس: إن ــال غانت وق
االقتصاديــة التــي روج لهــا جتــاه الفلســطينيني«، 
ــا  ــك، مب ــام بذل ــة القي ــه مبواصل ــن اهتمام ــرب ع وأع
فــي ذلــك منــح الفلســطينيني الوصــول إلــى البنيــة 
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التحتيــة اخللويــة مــن اجليــل الرابــع وكذلــك املشــاريع 
 االقتصادية األخرى في املنطقة )ج(.  

ــوازن  ــى ت ــاظ عل ــن احلف ــد م ــس: »أتأك ــاف غانت وأض
 احتياجات جميع السكان بالضفة الغربية”. 

التوصــل  حاليــا  املمكــن  مــن  »ليــس  وتابــع: 
الفلســطينيني(.  )مــع  سياســية  تســوية  إلــى 
أيضــا  ولكــن  )القيــادة(  بســبب  فقــط  ليــس 

 بسبب احلكومة )اإلسرائيلية(”. 
الضــروري  مــن  »لكــن  غانتــس:  واســتدرك 
فــي  عمليــة  خطــوات  دفــع  بالتأكيــد  واملمكــن 

 اجملال االقتصادي، وهذا ما نقوم به”. 
ــرائيلي  ــؤول اإلس ــر املس ــد أق ــدد، فق ــذا الص ــي ه وف
»الكثيــر  هنــاك  يكــون  أن  ميكــن  أنــه  الكبيــر 
مــن االختالفــات بــني مــا تــراه الواليــات املتحــدة 

 وإسرائيل على أنه حل الدولتني”. 
ــع  ــية م ــوية سياس ــع تس ــم دف ــس يدع ــال: »غانت وق
ــرائيل، ال  ــة إلس ــح األمني ــي املصال ــطينيني حتم الفلس

ــر”.20 ــل األم ــن جتاه ميك

احلكومــة تعقــد جلســة اســتثنائية ملناقشــة 
امللــف الصحــي

رئيــس الــوزراء يشــيد باألجــواء الدميقراطيــة التــي 
ــة ــات احمللي ــن االنتخاب ــى م ــة األول ــادت املرحل س

عقــد مجلــس الــوزراء، مســاء اليــوم األحــد، فــي مدينة 
رام اهلل، جلســة اســتثنائية الســتكمال مناقشــة 
امللــف الصحــي، لضمــان تقــدمي أفضــل اخلدمــات 

ــة.  ــفيات احلكومي ــع املستش ــي جمي ــني ف للمواطن

وفــي كلمتــه مبســتهل اجللســة، أشــاد رئيــس الــوزراء 
ــادت  ــي س ــة الت ــواء الدميقراطي ــتية، باألج ــد اش محم
خــالل املرحلــة األولــى مــن انتخابــات اجملالــس والهيئــات 
ــات  ــع محافظ ــي جمي ــس ف ــرت أم ــي ج ــة الت احمللي
ــت  ــبة تصوي ــجلت نس ــي س ــة، والت ــة الغربي الضف

ــت 66%. بلغ

واعتبــر اشــتية هــذه األجــواء تعبيــرا عــن تــوق املواطنني 
ملمارســة حقهــم فــي اختيــار ممثليهــم، وتأكيــدا علــى 
ــعبنا  ــعى ش ــي يس ــة الت ــة والدميوقراطي ــم احلري قي
ملمارســتها وصــوال إلــى نيــل حقوقــه املشــروعة باحلرية 
ــا  ــتقلة وعاصمته ــة املس ــة الدول ــتقالل وإقام واالس

القــدس وحــق عــودة الالجئــني إلــى أراضيهــم.

ــي  ــزة ف ــل الفائ ــع الكت ــه جلمي ــتية تهاني ــدم اش وق
ــل  ــي للكت ــدور الوطن ــة ال ــدا أهمي ــات، مؤك االنتخاب

20  جريدة األيام
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الفائــزة فــي تقــدمي أفضــل اخلدمــات لشــعبهم، والــذي 
يحّتــم عليهــم مســؤوليات جديــدة وكبيــرة وأن يكونوا 
علــى مســتوى توقعــات الناخبــني، مؤكــدا أن احلكومــة 
ســتبذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل اســتكمال العملية 
ــاء  ــل ألبن ــكل أفض ــات بش ــدمي اخلدم ــة وتق الدميقراطي

شــعبنا فــي املناطــق التــي مت فيهــا االقتــراع.

كمــا وجــه اشــتيه الشــكر لــوزارة احلكــم احمللــي وجلنــة 
ــن  ــا م ــه طواقمه ــا بذلت ــى م ــة عل ــات املركزي االنتخاب
ــاح  ــات وإجن ــى االنتخاب ــراف عل ــي اإلش ــر ف ــد كبي جه
ــة  ــي 377 بلدي ــرت ف ــي ج ــة، الت ــة الدميوقراطي العملي
ــا  ــاركة أهلن ــه مبش ــن أمل ــا ع ــا، معرب ــا قروي ومجلس
ــة  ــالل املرحل ــم خ ــار ممثليه ــي اختي ــاع ف ــي القط ف
الثانيــة مــن االنتخابــات التــي ســتجري فــي الربــع األول 

ــل. مــن العــام املقب

وأعــرب اشــتية عــن أملــه فــي تتويــج العمليــة 
ــدس،  ــة الق ــى مدين ــراع إل ــول االقت ــة بوص الدميقراطي
ــة  ــالل وإقام ــاء االحت ــرر وإنه ــة التح ــتكمال عملي الس
ــراف  ــة األط ــيادة متواصل ــتقلة ذات الس ــة املس الدول
ــق  ــدس، وح ــا الق ــام 1967 وعاصمته ــدود ع ــى ح عل

ــة. ــم بكرام ــي بيوته ــوا ف ــني ليعيش ــودة لالجئ الع

وقدمــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة شــرحا مســتفيضا 
حــول اســتراتيجية الــوزارة لتوطــني اخلدمــة فــي جميع 
فــي  واخلاصــة  واألهليــة  احلكوميــة  املستشــفيات 
ــودة  ــة باجل ــات العالجي ــدمي اخلدم ــان تق ــن، وضم الوط

ــة. العالي

كمــا عرضــت الوزيــرة ملــف التحويــالت الطبيــة خــارج 
مستشــفيات وزارة الصحــة، علــى أن تكــون ضمــن 
نــني ووضــع نظــام  نظــام يضمــن تقــدمي اخلدمــة للمؤمَّ
خــاص باالســتثناءات الواجــب تقدميهــا للحــاالت التــي 
ال يتوفــر لهــا العــالج باملستشــفيات احلكوميــة وفــق 

نســب وســقوف ماليــة محــددة.

يشــار إلــى أن مجلــس الــوزراء ســيعقد جلســته 
األســبوعية يــوم غــد اإلثنــني فــي قلقيليــة.

وكان اجمللــس قــرر عقــد جلســاته األســبوعية فــي 
ــن  ــوف ع ــل الوق ــن أج ــن، م ــات الوط ــع محافظ جمي
ــم. ــس احتياجاته ــني وتلم ــب املواطن ــى مطال ــرب عل ق

ــزال  ــواش ال ي ــو ه ــير أب ــا: األس ــذ 118 يوم ــرب من مض
ــة” ــجن الرمل ــادة »س ــي عي ــزا ف محتج

 

قــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
حســن عبــد ربــه، إن األســير أبــو هــواش املضــرب عــن 
ــزال  ــا بعــد املئــة ال ي الطعــام منــذ ثمانيــة عشــر يوًم
ــر  ــي تفتق ــة«، الت ــجن الرمل ــادة »س ــي عي ــزًا ف محتج
ألدنــى مقومــات الرعايــة الصحيــة؛ األمــر الــذي يتهــدد 

حياتــه.

وأكَّــد عبــد ربــه فــي حديــث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
إدارة ســجون االحتــالل مــن  اليــوم األحــد، تهــرب 
ــي  ــرار نهائ ــي ق ــت ف ــا الب ــي، ورفضه ــا القضائ جهازه
ــه اإلداري، واإلفــراج عنــه، أو نقلــه  حــول تعليــق اعتقال

ــة. ــفيات املدني ــدى املستش ــى إح إل

وأشــار إلــى أنَّ االحتــالل ميــارس سياســة املماطلــة فــي 
ــه، وإخضاعــه  ــه، بهــدف كســر إرادت ــت فــي قضيت الب
ــب  ــتجابة ملطال ــدم االس ــدا أنَّ ع ــتهم، مؤك لسياس
ــح أيِّ  ــودة لكب ــة مقص ــي سياس ــني ه األســرى املضرب

محــاوالت لإلضــراب عــن الطعــام، ووضــع حــد لهــا.

املصــري: املطلــوب مــن »حمــاس« فتــح صناديــق 
الدميقراطيــة روح  لتعزيــز  فــي غــزة  االقتــراع 

طالــب أمــني ســر حركــة »فتــح« فــي بيــت حلــم محمد 
ــراع  ــق االقت ــح صنادي ــاس« بفت ــة »حم ــري حرك املص
فــي قطــاع غــزة لكافــة القطاعــات، لتعزيــز روح 
ــا  ــمالية، تكريًس ــات الش ــوة باحملافظ ــة أس الدميقراطي
ــس  ــاس لتكري ــود عب ــس محم ــادة والرئي ــج القي لنه

ــي. ــل الدميقراط العم

»صــوت  إلذاعــة  تصريحــات  فــي  املصــري  وأشــار 
ــات  ــج االنتخاب ــى أن نتائ ــد، إل ــوم األح ــطني«، الي فلس
»فتــح«  أن  أبرزهــا  مهمــة  رســائل  حتمــل  احملليــة 
ــى  ــتعمل عل ــعبنا، وس ــاء ش ــة أبن ــى ثق ــتحوذ عل تس

تعزيزهــا.

احتــاد عمــال فلســطني: االنتخابــات حــق للجميــع 
ــة ــاس« اإلخواني ــم »حم ــت حك ــاع حت ــه القط ــرم من يح

 

ــاهر  ــطني ش ــال فلس ــام لعم ــاد الع ــس االحت ــال رئي ق
ســعد، إن هنــاك ضــرورة ملشــاركة أبنــاء شــعبنا 
بقطــاع غــزة فــي االنتخابــات احملليــة والنقابــات كباقــي 

ــة. ــة الغربي ــات الضف محافظ

ــث إلذاعــة صــوت فلســطني،  وأضــاف ســعد فــي حدي
ــع  ــق للجمي ــات ح ــبت، أن االنتخاب ــوم الس ــاح الي صب
يحــرم منــه القطــاع حتــت حكــم حركــة حمــاس 
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ــة. اإلخواني

وأكــد أن االحتــاد العــام يشــارك فــي االنتخابــات احملليــة 
ترشــحا وانتخابــا حتــى يتســنى لشــعبنا اختيــار 

ــة. ــس احمللي ــي اجملال ــم ف ممثليه

ــع  ــل من ــاس تواص ــة حم ــى أن حرك ــعد عل ــدد س وش
ــة  ــة العملي ــن ممارس ــزة م ــي غ ــات ف ــع القطاع جمي
الدميقراطيــة التــي يحتــاج لهــا اجلميــع، الختيــار 
ــم. ــن ميثله ــني م ــاذ املواطن ــة واتخ ــع الصحيح املواق

خريشــي: %25 نســبة النســاء فــي القوائــم التــي 
قدمــت للجنــة االنتخابــات

ــة  ــي التنمي ــة ف ــرأة العامل ــة امل ــرة جمعي  أكــدت مدي
آمــال خريشــي أهميــة مشــاركة النســاء فــي العملية 
االنتخابيــة فــي كافــة مراحلهــا، مشــيرة إلى أنَّ نســبة 
النســاء فــي القوائــم التــي قدمــت للجنــة االنتخابــات 

املركزيــة بلغــت 25%.

وقالــت خريشــي فــي حديث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
اليــوم الســبت، إنَّ هنــاك تقدًمــا فــي وضعيــة النســاء 
داخــل القوائــم مقارنــة بالســنوات املاضيــة، مبينــة أنَّ 

هنــاك ثــالث نســاء علــى رأس قوائــم انتخابيــة.

ــق  ــى صنادي ــه إل ــرورة التوج ــى ض ــة إل ــت خريش ودع
االقتــراع واالنتخــاب بحريــة، إلــى جانــب االلتــزام بوقــف 

ــات. ــون االنتخاب ــرام قان ــة واحت ــة االنتخابي الدعاي

االثنني 2021/12/13

ــة فــي اخلليــل  ــون بعائل ــود االحتــال ينكل جن
يحطمــون  مســتوطنون  إصابــات  ووقــوع 
»األقصــى« ويقتحمــون  مواطنــني  مركبــات 

ــراح  ــت ج ــلهب وصف ــة س ــن عائل ــابان م ــب ش أصي
أحدهمــا بـــ »اخلطيــرة«؛ بعــد اعتــداء جنــود االحتــالل 
عليهمــا وأفــراد عائلتهمــا بالضــرب، أثنــاء اعتقالهمــا 

ــل. ــوب اخللي ــس جن ــة قلق ــة خرب ــي منطق ف

وقــال نــادي األســير، فــي بيــان: إن قــوات االحتــالل 
نفــذت، فجــر أمــس، »جرميــة بحــقّ عائلــة ســلهب مــن 
اخلليــل، حيــث اعتــدت علــى كافــة أفــراد العائلــة خــالل 
ــال،  ــاء واألطف ــتثن النس ــم تس ــزل، ول ــا للمن اقتحامه
ــلهب )25  ــس س ــن أن ــال كٍل م ــوم باعتق ــل أن تق قب

ــاً(”. ــلهب )23 عام ــامة س ــه أس ــن عم ــاً(، واب عام

وأكــد محمــود ســلهب )57 عامــاً( والــد املعتقــل أنــس، 

»أن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت منزلــه 
ــة ووحشــية،  ــالً، بطريقــة همجي الســاعة الواحــدة لي
عائلتــه،  أفــراد  باالعتــداء علــى كافــة  واســتمرت 
ومنهــم أنــس الــذي مت اعتقالــه الحقــاً، واعتــدت علــى 
ــر  ــن العم ــغ م ــل يبل ــم طف ــال، ومنه ــاء واألطف النس
)16 عامــاً(، وذلــك بإلقائــه علــى األرض والــدوس عليــه 

ــية”. ــة وحش ــه بطريق ــرات وضرب ــدة م ع

وأضــاف: إن قــوات االحتــالل اعتــدت علــى ابــن شــقيقه، 
ــى  ــية حّت ــة وحش ــه بطريق ــلهب، »وضربت ــامة س أس
الــرأس، وكدمــات  بإصابتــه بجــروح فــي  تســببوا 
بكامــل جســده إلــى أن فقــد الوعــي، ومت ســحله مــن 

ــزف”. ــه ين ــدرج ورأس ــى ال ــزل عل ــاب املن ب

وتابــع: »إن القــوة منعــت ســيارات اإلســعاف مــن 
الوصــول إلــى املنــزل، واســتمر املنــع حّتــى مغادرتهــم 

ــراً. ــف فج ــة والنص ــاعة الثاني الس

والحقــاً، مت نقــل 6 أفــراد مــن العائلــة إلــى مستشــفى 
اخلليــل احلكومــي، ومنهــم محمــد ســلهب الــذي 
ــادق، أدى  تعــرض لضــرب شــديد بوســاطة أعقــاب البن

ــده. ــي جس ــديدة ف ــات ش ــه بكدم ــى إصابت إل

ــة  ــؤولية الكامل ــالل املس ــير االحت ــادي األس ــل ن وحّم
عــن مصيــر املعتقلــني أنــس وأســامة، مؤكــداً أّن »هــذه 
ــي  ــاالت الت ــن احل ــات م ــني املئ ــن ب ــدة م ــة واح احلال
ــلطات  ــج س ــث تنته ــة، حي ــداءات مماثل ــت العت تعرض
االحتــالل اإلســرائيلّي أســاليب متعــددة للتنكيــل 
ــر  ــال، عب ــالل االعتق ــيما خ ــني، ال س ــالت املعتقل بعائ
منظومــة عنــف شــاملة، ومبــا ينــدرج ضمــن سياســة 
ــني”.21 ــالت املعتقل ــال عائ ــي تط ــي، الت ــاب اجلماع العق

لبنــان: مقتــل أربعــة أشــخاص و7 جرحــى 
خــال اشــتباك داخــل مخيــم بــرج الشــمالي

قتــل أربعــة عناصــر مــن حركــة حمــاس، أمــس، 
بالرصــاص خــالل تشــييع عنصــر مــن احلركــة قضى في 
انفجــار قبــل يومــني مبخيــم »بــرج الشــمالي« لالجئــني 
ــان. ــوب لبن ــي جن ــور ف ــة ص ــرب مدين ــطينيني، ق الفلس

وقــال مســؤوالن فــي »حمــاس« لرويتــرز: إن أربعــة 
ــني  ــتباك، محمل ــي االش ــرون ف ــرح آخ ــا ُج ــوا، بينم قُتل

ــادث. ــن احل ــؤولية ع ــة املس ــح املنافس ــة فت حرك

ــاس«،  ــم »حم ــت زع ــادث، ورفض ــح« باحل ــّددت »فت ون
ــق  ــج حتقي ــار نتائ ــى انتظ ــراف عل ــع األط ــت جمي وحث

ــه. في
21  جريدة األيام
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وقــع إطــالق النــار خــالل تشــييع جنــازة أحــد املنتمــني 
لـ«حمــاس« ممـّـن قُتلــوا فــي انفجــار باخمليــم الواقــع فــي 
ــة  ــاء اجلمع ــة، مس ــاحلية اللبناني ــور الس ــة ص مدين

املاضــي.

وقــال مســؤول فــي »حمــاس«، طلــب عــدم نشــر 
ــار عمــداً  ــح أطلقــوا الن اســمه: »مســلحو حركــة فت

ــازة”. ــي اجلن ــاركني ف ــاه مش جت

ورفــض الســفير الفلســطيني فــي لبنــان أشــرف دبــور 
مزاعــم »حمــاس”.

ــروت:  ــن بي ــف م ــر الهات ــي رام اهلل، عب ــرز ف ــال لرويت وق
ــار  ــا انتظ ــة، وعلين ــاس مرفوض ــة حم ــات حرك »اتهام
نتائــج التحقيــق. هــذا العمــل مــدان وخــارج عــن 
تقاليدنــا، وجلــان التحقيــق ستكشــف مــن يقــف وراءه، 
وهــو ضــد الشــعب الفلســطيني، والشــهداء هــم مــن 

ــطيني”.22 ــعبنا الفلس ــاء ش أبن

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلي اإلعــام 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 5/12/2021 وحت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.11/12/2021

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)233( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي: املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اإلســرائيلي. اجملتمــع  فــي  سياســّية  لشــخصّيات 

وجــاء علــى صحيفــة »يســرائيل هيــوم« مقــاال حتريضيا 
بعنــوان »احلــذر، مواجهــات أمامــك: الفلســطينيون في 
ــة  ــي نهض ــرائيل ف ــي إس ــرب ف ــة والع ــة الغربي الضف
ــال  ــرغاي، ق ــداف ش ــي ن ــتركة«، للصحف ــة مش قومي
ــة، إمنــا ايًضــا  فيــه: »ليــس فقــط فــي الضفــة الغربّي
ــي  ــك ف ــس أّن هنال ــرائيل، نلم ــرب إس ــوف ع ــي صف ف

هــذه األيــام شــحذًا للســيوف”.

وأضــاف: »العمليــات األخيــرة، علــى غــرار أعمــال 
الشــغب التــي اندلعــت فــي أيــار فــي املــدن املشــتركة، 
كانــت مصحوبــة بنهضــة قوميــة مشــتركة. القاســم 
املشــترك املعلــن بــني الداخليــة الفلســطينية وعــرب 
ــس:  ــة أس ــى ثالث ــوم عل ــزة يق ــامرة وغ ــودا والس يه
الفلســطينية  والهويــة  العــودة  وحــق  النكبــة 

22  جريدة األيام

ــدة”. الواح

وتابــع: »مــا كان تيــارًا عميًقــا لســنوات عديــدة يخــرج 
اآلن مــن اخلزانــة: بعــض العــرب فــي إســرائيل يبتعــدون 
ــع  ــا م ــون متاًم ــم يتعاطف ــرا منه ــرائيل. كثي ــن إس ع
العــدو الفلســطيني ورواياتــه الكاذبــة، مــا يعنــي 
ــف،  ــه يضع ــون في ــذي يعيش ــد ال ــم بالبل أّن التزامه
ــرب  ــإن ع ــة ف ــة الترابطي ــذه الدال ــتمرت ه ــا اس وإذا م
ــى  ــيتحولون إل ــة س ــة الغربي ــرب الضف ــرائيل وع إس
كيــان واحــد، ليــس فقــط مــن حيــث الوعــي امنــا فــي 

ــم”. ــم حلياته ــة ادارته طريق

وفــي »معاريــف« يواصــل ارييــه الــداد التحريــض علــى 
ــب  ــى جان ــف إل ــريك يق ــى أي ش ــلطينيني وعل الفس
حقوقهــم التــي تصــادر منهــم بشــكل يومــّي. ويحاول 
أن يــروج فكــرة بنــاء »التلفريــك« فــي القــدس احملتلــة، 
ــكل  ــس بش ــني، مت ــن اخملتص ــدد م ــق ع ــا وف ــم أنه رغ
ســافر بســكان القــدس واملدينــة املقدســة مــن حيــث 

البيئــة وجــودة احليــاة.

مــا يهــم الكاتــب هــو وصــول الســياح دون اضطرارهــم 
إلــى رؤيــة معانــاة الفلســطيني، ويتجاهــل التداعيــات 
املترتبــة علــى ذلــك ايًضــا مــن تضييــق اضافــي علــى 

ســكان القــدس ومصــادرة اراضيهــم.

هــذا  العليــا  احملكمــة  »ناقشــت  الكاتــب:  يدعــي 
األســبوع التماســا قـُـدم مــن قبــل عــدد مــن منظمــات 
ــي  ــك ف ــة التلفري ــة القام ــرف املعارض ــار املتط اليس
القــدس. مــن املهــم الوقــوف علــى أســباب االلتمــاس 
ألنهــا متثــل املواقــف السياســية والسياســاتية التــي 
يعتمدهــا اليســار، والتــي تتغلــف بادعــاءات مثــل 
ــة أو  ــة األثري ــى املناطــق اخلضــراء او األمكن احلفــاظ عل
تلــك التــي تدعــي احلفــاظ علــى خصوصيــة الفــرد. كل 
ــد لنضــال ذات املؤسســات ضــد  هــذه االدعــاءات تتجن

ــدس”. ــيم الق تقس

يتابــع الكاتــب: »مــن املفتــرض أن يقــوم التلفريــك 
بنقــل ماليــني الســائحني والــزوار ســنويًا بطريقــة 
التفافيــة تتخطــى الدخــول إلــى ازقــة البلــدة القدميــة، 
ــي  ــور ف ــل الطي ــاهدة تنق ــن مش ــزوار م ــن ال ــا مُيك م
ــن أن  ــات م ــك املنظم ــوف تل ــة، وتتخ ــة املقدس املدين
يهــدف التلفريــك إلــى وقــف تطويــر القــدس كمنطقة 
ســياحية عامليــة األمــر الــذي قــد يعكــس االنطبــاع أّن 

ــرة”. ــدة ومزده ــدس موح الق

املناهضــة  اليســار  »منظمــات  الكاتــب  واتهــم 
ــدمي  ــت بتق ــي قام ــرب، الت ــدة للع ــة واملؤي للصهيوني
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اآلثــار،  علــم  فــي  مختصــني  بتجنيــد  االلتمــاس، 
ــي  ــا ف ــل دعمه ــن أج ــني م ــدن، ومثقف ــي م ومخطط
ــار  ــن اليس ــم م ــن مت جتنيده ــم الذي ــا، ومعظ موقفه
املتطــرف، حولــوا أنفســهم إلــى فئــة غبية مســتعملة 

ــدة”. ــة املوح ــداء املدين ــل أع ــن قب م

ادعــاءات  قدمــت  املعارضــة،  »منظمــات  إن  وقــال 
ســخيفة، تتعلــق باجلانــب البيئــي، واملناظــر الطبيعية، 
ــن  ــة العــرب الذي ــة، واملــس بخصوصي او البنــى التحتي

ــم”. ــوق بيوته ــك ف ــر التلفري ــرض أن مي ــن املفت م

ونشــرت القنــاة 13 ضمــن النشــرة اإلخباريــة املســائية 
تقريــرا يلقــي الضــوء علــى نشــاط مجموعــات ميينيــة 
متطرفــة، حيــث زرعــت القنــاة 13 بــني تلــك اجملموعــات 
صحفيــا محققــا، وانضــم الــى مجموعــات »واتســاب« 
اجملموعــات  تدريــب  لقــاءات  والــى  بهــم،  اخلاصــة 

ــة”. ــرا خفي ــا بكامي ــام بتوثيقه ــة وق املتطرف

ــة  ــة املتطرف ــات اليهودي ــذه اجملموع ــر ه ــر التقري أظه
»لهافــا«  حركتــي  مــع  تتماهــى  التــي  املمولــة 
و«عوتســماه يهوديــت« التــي أبــرز قياديهــا عضــو 
»الكنيســت« ايتمــار بــن غفيــر، والــذي مت اتهامــه 
ــة  ــة« باإلضاف ــدن اخملتلط ــي »امل ــاع ف ــد األوض بتصعي
فــي  داعمــي عقيــدة »كاهانــا«  الــى كونــه مــن 
ــاء  ــي اخلف ــل ف ــف تعم ــرب، كي ــد الع ــة ض الكراهي
وممتلكاتهــم. الفلســطينيني  علــى  لالعتــداء  والعلــن 

وفــي شــهادة نقلهــا موقــع منظمــة »كســر الصمــت« 
جلنــدي ســابق فــي جيــش االحتــالل، روى شــهادته خالل 
فتــرة خدمتــه فــي مدينــة اخلليــل، وحتــدث عــن حلظــة 
ــاء  ــطيني، أثن ــن فلس ــى مواط ــتوطن عل ــداء مس اعت
مــروره عــن طريــق اخلطــأ بشــارع الشــهداء، الــذي مينــع 
علــى الفلســطينيني املشــي عليــه بعــد مجــزرة احلــرم 

االبراهيمــي، ويســمح فقــط لليهــود املــرور فيــه.

وقــال اجلنــدي: »عندمــا الحــظ مســتوطن مــرور املواطن 
الفلســطيني علــى هــذا الشــارع، قفــز أمامــه، وضربــه 
وركلــه«، اجلنــدي بــدوره لــم يتحــرك مــن مكانــه، ألنــه 
»مينــع مواجهــة أو التحــدث مــع املســتوطنني فــي 

اخلليــل«، وفــق روايتــه.

ــل  ــني بتموي ــدات لالجئ ــم الوح ــة مبخي ــاح مدرس افتت
ــة ــعودي للتنمي ــدوق الس ــن الصن م

افتتــح ســفير اململكــة العربيــة الســعودية لــدى األردن 
ــة  ــني، مدرس ــوم االثن ــديري، الي ــدر الس ــن بن ــف ب ناي
ــة الغــوث  ــد التابعــة لوكال ذكــور مخيــم عمــان اجلدي

الدوليــة فــي مخيــم الوحــدات، بحضــور املفــوض 
ــرة  ــام دائ ــر ع ــي، ومدي ــب الزارين ــروا« فيلي ــام »لألون الع

ــان. ــق خرف ــي األردن رفي ــطينية ف ــؤون الفلس الش

وقــال الســديري خــالل االفتتاح: »إن الســعودية تســعى 
دائمــا للتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة، وحريصــة علــى 
تكريــس إمكاناتهــا لدعــم القضيــة الفلســطينية في 
ــة  ــاون التاريخي ــة التع ــا عالق ــاالت، ومنه ــف اجمل مختل
مــع وكالــة األونــروا والدعــم املســتمر خلدماتهــا وتقدير 

دورهــا جتــاه دعــم الالجئــني الفلســطينيني”.

ــا  ــاون م ــذا التع ــالل ه ــدم خ ــدوق ق ــاف أن الصن وأض
يقــارب الـــ40 مليــون دوالر، حيــث مت تنفيــذ ســتة 
مشــاريع صحيــة أو تعليميــة بهــدف توفيــر بيئــة 

تعليميــة جيــدة لالجئــني.

ــة الســعودية  ــي أن اململكــة العربي ــدوره، أكــد الزارين ب
ــر  ــم الكبي ــا الدع ــروا، مثمن ــني لألون ــم الداعم ــن أه م
ــروا  ــل األون ــعودية لتواص ــة الس ــه احلكوم ــذي تقدم ال

ــطني. ــي فلس ــة الجئ ــا خلدم عمله

مــن جهتــه، ثمــن خرفــان هــذا الدعــم الســخي الــذي 
ــدوق  ــدا أن الصن ــعوديون، مؤك ــقاء الس ــه االش يقدم
الســعودي للتنميــة لــه اســهامات كبيــرة فــي العمــل 

اخليــري واالنســاني.

وأضــاف أن اســتمرار الدعــم الدولــي »لألونــروا« رســالة 
واضحــة مــن اجملتمــع الدولــي بضــرورة حمايــة الالجئــني 

الفلســطينيني ودعمهــم.

ونفحــة«  »عســقالن«  مبعتقلــي  أســرى  خمســة 
صعبــة صحيــة  أوضاعــا  يشــتكون 

ــرى  ــن، إن 5 أس ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
ــتكون  ــة«، يش ــقالن« و«نفح ــي »عس ــون مبعتقل يقبع
ــة  ــة ماس ــوء وبحاج ــي الس ــة ف ــة غاي ــا صحي أوضاع

ــم. ــة حلاالته ــة طبي لرعاي

ــني، أن  ــوم االثن ــا، الي ــر له ــي تقري ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ــذ  ــالل مبختلــف الســجون مُتعــن بتنفي ســلطات االحت
ــق  ــود بح ــكل مقص ــي بش ــال الطب ــة اإلهم سياس
األســرى، كمــا متاطــل بتشــخيص حاالتهــم، وفــي 
كثيــر مــن األحيــان حتــاول إدارة الســجون تضليــل 
ــدا  ــراض، ع ــن أم ــم م ــا يُصيبه ــم مب ــرى وخداعه األس
ــؤدي  ــا ي ــم، م ــة بحقه ــاء الطبي ــكاب األخط ــن ارت ع
ــل  ــن داخ ــى احملتجزي ــرى املرض ــداد األس ــد أع ــى تزاي إل

الســجون، وتفاقــم أوضاعهــم الصحيــة.
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ورصــد التقريــر حالــة األســير املريــض موســى صوفــان 
ــاكل  ــن مش ــي م ــذي يعان ــرم، ال ــة طولك ــن مدين م
ــل  ــن آالم باملفاص ــتكي م ــث يش ــدة، حي ــة عدي صحي
بالعمــود  ومشــاكل  بالظهــر  وديســكات  والصــدر 
ــة  ــاول 15 حب ــني، ويتن ــن والقدم ــري وآالم باليدي الفق
ــة أخــرى  ــارة عــن مســكنات وأدوي ــا وهــي عب دواء يومي
للمشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا، إضافــة 
لنوعــني مــن البخاخــات ملشــكلة األزمــة التــي يعانــي 
ــية إال أن إدارة  ــة القاس ــه الصحي ــم ظروف ــا، ورغ منه
ســجون االحتــالل تواصــل احتجــازه داخــل زنازيــن 

ــرر. ــن دون أي مب ــقالن« م ــل »عس معتق

ــن  ــم، م ــت حل ــن بي ــرة م ــد زواه ــير محم ــي األس ويعان
مشــاكل فــي البروســتات تُســبب لــه آالم حــادة، وقــد 
بــدأت لديــه هــذه املشــاكل بعــد خوضــه إضرابــا عــن 
الطعــام خــالل عــام 2017، وهــو بحاجــة ماســة لعرضه 
علــى طبيــب مختــص لتقييــم حالتــه الصحيــة 
ــجون  ــن إدارة س ــه، لك ــالزم لوضع ــالج ال ــده بالع وتزوي
ــا أن  ــالج، علم ــي الع ــه لتلق ــل بتحويل ــالل متاط االحت
األســير جــرى نقلــه مؤخــرا مــن معتقــل »جلبــوع« إلــى 

ــقالن”. عس

أمــا األســير ماهــر عيبــات مــن محافظــة بيــت حلــم، 
ويقبــع مبعتقــل »عســقالن«، فهــو يشــتكي مــن 
ــو  ــس، وه ــق بالتنف ــة وضي ــوب األنفي ــاكل باجلي مش
بحاجــة ماســة إلجــراء عمليــة باجليــوب األنفيــة، 
ــم  ــيئة، رغ ــه الس ــرث حلالت ــل ال تكت ــن إدارة املعتق لك

مطالباتــه املتكــررة بخضوعــه للعمليــة.

وكشــف تقريــر الهيئــة عــن حالتــني مرضيتــني مبعتقل 
»نفحــة«، إحداهمــا األســير متيــم مصطفــى مــن 
نابلــس، الــذي يعانــي مــن مشــاكل باألمعــاء وصعوبــة 
فــي اإلخــراج ومــن إصابتــه بأزمــة تُســبب لــه ضيقــا 
بالتنفــس، الفتــة إلــى أن وضعــه الصحــي يــزداد ســوءا 
بســبب الرطوبــة داخــل غــرف الســجن، وهــو بانتظــار 
حتويلــه لعرضــه علــى طبيــب مختــص وإجــراء فحــص 
ــل  ــل إدارة املعتق ــة متاط ــة اللحظ ــن لغاي ــار لك منظ

ــه. بتحويل

فيمــا يشــتكي األســير أميــن جعيــم مــن مدينــة 
طولكــرم مــن إصابتــه بانحــراف بالعــني اليســرى والتي 
ــي  ــاس، ويعان ــق ق ــه لتحقي ــد تعرض ــا بع ــب به أصي
ــا  ــة، علم ــنان واللث ــادة باألس ــاكل ح ــن مش ــاً م أيض
ــراء  ــة إلج ــات طبي ــرات لفحوص ــدة م ــع لع ــه خض أن
العمليــة فــي العــني، وفــي كل مــرة يخضــع للفحــص 
الطبــي تتعمــد إدارة الســجون تأجيــل موعــد العمليــة 

ــر. ــل آخ ــه ملعتق ونقل

الثاثاء 2021/12/14

اســتيطانية  مخططــات  عــن  الكشــف 
لطــرد  ســتؤدي  القــدس  فــي  إســرائيلية 

بيوتهــم مــن  مواطنــني 

كشــف تقريــر إســرائيلي عــن مخططــات لبنــاء 
بيــت  فــي  االســتيطانية  املشــاريع  مــن  عــدد 
وصــور  العامــود  وبــاب  جــراح  والشــيخ  حنينــا 
احملتلــة  الشــرقية  بالقــدس  صفافــا  وبيــت  باهــر 
ســتؤدي إلــى إخــالء فلســطينيني مــن منازلهــم 

 التي يقيمون فيها منذ عشرات السنني. 
ــتندة  ــرائيلية، مس ــس« اإلس ــة »هآرت ــت صحيف وقال
القيــم  »وحــدة  إن  عليهــا،  حصلــت  وثائــق  إلــى 
ــعة  ــة واس ــى خط ــل عل ــدل تعم ــي وزارة الع ــام ف الع
ــدس  ــي الق ــود ف ــكنية لليه ــق س ــاء ومراف ــاء أحي لبن
ــع  ــص الدف ــم فح ــرى، يت ــور أخ ــن أم ــرقية، وضم الش
ــي  ــدة ف ــتوطنات( جدي ــاء )مس ــط ألحي ــاً بخط قدم
ــاب العامــود وحيــني ســكنيني  الشــيخ جــراح وقــرب ب

 قرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر”. 
اجلديــدة  األحيــاء  مــن  جــزء  »بنــاء  وأضافــت: 
فلســطينيني  مســتأجرين  إخــالء  يكتنفــه 
يديرهــا  التــي  العقــارات  هــذه  فــي  يســكنون 

 القيم العام منذ عشرات السنني”. 
كانــت  أنهــا  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  ولفتــت 
ــمى  ــا تس ــام م ــن قي ــي ع ــبوع املاض ــفت األس كش
»الوحــدة وســلطة تطويــر القــدس بتقــدمي خطــة 
بيــت  قــرب  جديــد  )مســتوطنة(  حــي  إلقامــة 
سيســمى  والــذي  القــدس  جنــوب  فــي  صفافــا 
اخملطــط  يتضمــن  حيــث  هشــكيد«،  »جفعــات 
متــت  )اســتيطانية(  ســكنية  وحــدة   470 إقامــة 
املصادقــة عليــه باإلجمــاع فــي األســبوع املاضــي 

 في اللجنة احمللية للتخطيط والبناء”. 
وقالــت: »جفعــات هشــكيد يخطــط لهــا كحــي 
)مســتوطنة( لليهــود، وفيــه كنيــس وخدمــات أخــرى، 
ــوت  ــم أن بي ــا، رغ ــت صفاف ــن بي ــة ع ــورة منفصل بص
احلــي اجلديــد ميكــن أن تبنــى علــى بعــد بضعــة أمتــار 
عــن بيــوت احلــي الفلســطيني. اآلن يتبــني أن جفعــات 
ــا  ــع به ــي يدف ــاء الت ــد األحي ــط أح ــي فق ــكيد ه هش

 قدماً القيم العام في القدس الشرقية”. 
ــؤول  ــام مس ــم الع ــمى »القي ــا يس ــى أن م ــت إل ولفت
حســب القانــون عــن احلفــاظ علــى املمتلــكات اخلاصــة 

التــي ال يعــرف أصحابهــا”.23
23  جريدة األيام
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ــة  ــة داخلي ــر الئح ــب« تُق ــجن »النق ــي س ــح« ف “فت
وجلنــة حتضيريــة لالنتخابــات

 أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم الثالثــاء، 
ــجن  ــي س ــح« ف ــة »فت ــة حلرك ــة التنظيمي أن الهيئ
ــي  ــة الت ــة الداخلي ــرت الالئح ــراوي أق ــب« الصح »النق
تنظــم العمــل التنظيمــي، واحليــاة اليوميــة، ومــا 
ــل. ــل املعتق ــوق داخ ــات، وحق ــن واجب ــا م ــب عليه يترت

ــا  ــتنادا ملصادره ــه اس ــان، أن ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
اخلاصــة، فقــد رافــق إقــرار الالئحــة الداخليــة تشــكيل 
ــن  ــددا م ــم ع ــات، تض ــراء االنتخاب ــة إلج ــة حتضيري جلن

ــو هــالل. املناضلــني، ويترأســها األســير خالــد أب

ــي  ــي ف ــراءات تأت ــذه اإلج ــى أن ه ــة إل ــارت الهيئ وأش
ســياق ترتيــب األوضــاع الداخليــة ألســرى حركــة 
وأن  حتديــداً  واملعتقــالت،  الســجون  داخــل  »فتــح« 

الهجمــة عليهــم كبيــرة، والتحديــات صعبــة24.

مســؤولون فلســطينيون: إســرائيل تســابق 
ــدس ــي الق ــد ف ــع جدي ــرض واق ــن لف الزم

إن  )اإلثنــني(  أمــس  فلســطينيون  مســؤولون  قــال 
ــي  ــد ف ــع جدي ــرض واق ــن لف ــابق الزم ــرائيل تس إس
مدينــة القــدس لتغييــر طابعهــا اجلغرافــي والدميغرافي 
بهــدف جعــل األغلبيــة الســكانية فيهــا لصالــح 
ــة  ــول تفاوضي ــد أي حل ــذي يعق ــر ال ــتوطنني، األم املس

ــتقبل.  ــي املس ف

وقالــت وكيــل وزارة اخلارجيــة واملغتربــني فــي الســلطة 
إن خطــط االســتيطان  أمــل جــادو  الفلســطينية 
ــات  ــل احلكوم ــي ظ ــف ف ــتمر ال يتوق ــل مس مسلس

اإلســرائيلية املتعاقبــة«.

ــط  ــينخوا« أن اخلط ــاء »ش ــة أنب ــادو لوكال ــت ج وأضاف
ــي  ــكل أساس ــتهدف بش ــرائيلية تس ــراءات اإلس واإلج
اجلــزء الشــرقي فــي القــدس بهــدف فــرض واقــع جديــد 

علــى األرض ال ميكــن تغييــره فــي املســتقبل. 

ــس أن  ــرائيلية أم ــس« اإلس ــة »هآرت ــفت صحيف وكش
ــرائيلية  ــدل اإلس ــي وزارة الع ــة ف ــم العام ــرة القي دائ
تعمــل علــى دفــع خطــط وبنــاء واســعة النطــاق 
لوحــدات ســكنية فــي شــرق القــدس، وأن اخلطــط غيــر 
ــادرة  ــن مب ــن ع ــى يعل ــرة األول ــه وللم ــبوقة كون مس
لبنــاء أحيــاء ومبــان فــي خمــس مناطــق فــي القــدس 
الشــرقية ممــا ســيترتب عليهــا إخــالء عــدد كبيــر مــن 

ــم.  ــن منازله ــطينيني م الفلس
24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــس  ــرائيلية أم ــات إس ــرعت آلي ــك ش ــع ذل ــا م وتزامن
ــرقي  ــل الش ــى املدخ ــة أرض عل ــر قطع ــف وحف بتجري
ــة  ــت البلدي ــدس كان ــرق الق ــراح ش ــيخ ج ــي الش حل
اإلســرائيلية قــد صادرتهــا بحجــة »املنفعــة العامــة« 

ــطينية.  ــادر فلس ــاد مص ــا أف ــب م بحس

وقالــت وكالــة األنبــاء الفلســطينية الرســمية )وفــا(، 
ــي األرض  ــل ف ــدأت العم ــدس ب ــة الق ــم بلدي إن طواق

ــع.  ــر مرب ــو 4700 مت ــاحتها نح ــغ مس ــي تبل الت

فلســطينية  عائــالت  ألربــع  األرض  ملكيــة  وتعــود 
ــات.  ــاً للمركب ــلة وموقف ــتخدمها كمغس ــت تس كان
ويأتــي ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن إعــالن بلديــة القــدس 
ــن  ــبت ع ــرى الس ــرائيلية أخ ــع وزارات إس ــاون م بالتع
ــر  ــو مت ــي بطــول 12 كيل ــي الثان ــاح النفــق اجلنوب افتت
ــة  ــة مبدين ــة الغربي ــوب الضف ــتوطنة جن ــط مس لرب
القــدس بحســب مــا ذكــرت اإلذاعــة اإلســرائيلية 

ــة. العام

الرئاســة  ديــوان  مستشــار  قــال  جهتــه،  مــن 
الفلســطينية أحمــد رويضــي إن مــا يجــري هــو قيــام 
احلكومــة اإلســرائيلية بإزالــة لغبــار عــن مشــاريع 
ــى  ــل عل ــابقاً واآلن تعم ــرة س ــت مق ــتيطانية كان اس
تنفيذهــا بهــدف قلــب احلقائــق وتثبيــت االحتــالل علــى 

األرض.

املشــاريع  أن  »شــينخوا«  لـــ  الرويضــي  واضــاف 
األحيــاء  حتاصــر  القــدس  فــي  االســتيطانية 
الفلســطينية ومتنــع متددهــا بهــدف إغــالق البــاب 
ــأن ال تكــون القــدس الشــرقية  أمــام الفلســطينيني ب

لفلســطني. عاصمــة 

ولفــت إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه العالم 
ــية  ــة سياس ــاس ألي عملي ــني كأس ــل الدولت ــن ح ع
مســتقبلية تضــع احلكومــة اإلســرائيلية العصــي فــي 

الدواليــب فــي محاولــة للقضــاء علــى هــذا احلــل.25 

مســتوطنون برفقــة وحمايــة جنــود االحتــال 
يقتحمــون األقصــى

 64 إن  القــدس،  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  قالــت 
ــن و5  ــود و27 مجندي ــن اليه ــياح م ــتوطناً و5 س مس
ــى  ــجد األقص ــوا املس ــرطة، اقتحم ــط ش ــة ضاب برفق

املبــارك أمــس، خــالل الفتــرة الصباحيــة.

ــالة  ــد ص ــي بع ــام الثان ــاف، أن االقتح ــت األوق وأضاف
مــن  و43  مســتوطناً   48 فيــه  شــارك  الظهــر 

25  جريدة القدس
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ــلمني. ــر املس ــياحة لغي ــمى الس ــت مس ــرائيليني حت اإلس

والهيئــة  اإلســالمية  األوقــاف  حــذرت  ذلــك،  إلــى 
والديــار  القــدس  ومفتــي  العليــا  اإلســالمية 
التــي  التصريحــات  خطــورة  مــن  الفلســطينية، 
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــي ف ــي الصهيون ــا اللوب يصدره
ــة  ــى طبيع ــرس، عل ــي الكوجن ــاء ف ــة وأعض األميركي
الصــراع الــذي يتحــول كمــا يبــدو تدريجيــاً إلــى صــراع 

ــي. دين

الدينيــة  واملرجعيــات  والهيئــة  األوقــاف  وأكــدت 
والوطنيــة، علــى خطــورة تصريحــات عضــو الكوجنــرس 
املتطــرف الــذي دعــا إلــى نقــل األقصــى املبــارك لبنــاء 
ــكل  ــجد ب ــى أن املس ــددت عل ــوم، وش ــكل املزع الهي
ــجداً  ــه مس ــه ومصليات ــاحاته ومصاطب ــه وس مرافق
للمســلمني وحدهــم وأي مــس بــه سيشــعل املنطقــة 

ــا.  ــم إال اهلل مداه ــرب ال يعل ــي ح ــا ف برمته

ودعــت الهيئــات واملرجعيــات اإلســالمية إلــى الضــرب 
بيــد مــن حديــد علــى هــؤالء الذيــن يؤججــون الصــراع 

ويزرعــون الفتنــة.

ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ــي الع وأدان املفت
خطيب املســجد العــام للقــدس والديار الفلســطينية، 
ــد  ــيخ محم ــارك الش ــى املب ــجد األقص ــب املس خطي
حســني، تصريحــات عنصريــة صــدرت عــن عضــو 
الكوجنــرس األميركــي عــن احلــزب اجلمهــوري بــول 
ــك  ــى تفكي ــدة إل ــا األمم املتح ــا فيه ــي دع ــار الت جوس

ــه. ــن مكان ــه م ــجد، ونقل املس

ــان، أمــس، أن هــذه التصريحــات  وذكــر حســني فــي بي
العنصريــة تتقاطــع مــع تصريحاتــت أدلــى بهــا احلاخام 
ــا  ــا فيه ــي دع ــابقاً، والت ــن س ــوب هيم ــرف يعق املتط
إلــى احلاجــة ملهندســني لتفكيــك قبــة الصخــرة مــن 
ــداً  ــرة ج ــات خطي ــذه التصريح ــر أن ه ــا. واعتب مكانه
ــع  ــارض م ــة، وتتع ــطط والعنصري ــي الش ــة ف ومبالغ
الوضــع املقــر دوليــاً بخصــوص املدينــة املقدســة، 

ــى.  ــجد األقص ــا املس ودرته

وأكــد أن املســجد األقصــى هــو للمســلمني وحدهــم، 
ــس  ــرار للم ــه، وأن أي ق ــل في ــم التدخ ــق لغيره وال يح
ــه هــو مــس بعقيــدة املســلمني فــي العالــم أجمــع. ب

وطالــب العالــم احلــر بتطبيق قــرارات الشــرعية الدولية 
التــي تخــص القضيــة الفلســطينية، ورفــض املواقــف 
العنصريــة اجملاملــة للمحتــل وكســب تأييــد الغاصبــني 

حلقــوق شــعبنا واملعتديــن علــى أرضنــا ومقدســاتنا.

ــذل  ــالمية، ب ــة واإلس ــني العربي ــني األمت ــد حس وناش
ــدس،  ــى والق ــة األقص ــة حلماي ــا الفاعل ــى جهوه أقص
ــاظ  ــة، للحف ــرق املتاح ــائل والط ــكل الوس ــا ب ونصرته
علــى املدينــة ومنــع سياســة فــرض األمــر الواقــع التــي 
جتــري علــى قــدم وســاق، على قــدم وســاق، علــى األرض، 

بهــدف تغييــر مالمحهــا العربيــة واإلســالمية.26

“هيومــن رايتــس ووتــش«: انتهــاكات إســرائيلية بحــق 
الفلســطينيني فــي اللــد خــالل الهبــة الشــعبية بأيــار 

املاضــي

قالــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، إن »القــوات 
اإلســرائيلية اســتخدمت القــوة املفرطــة لتفريــق 
تظاهــرات ســلمية للفلســطينيني فــي مدينــة اللــد« 
ــي  ــعبية ف ــة الش ــالل الهب ــي الـــ48، خ ــل أراض داخ
ــع  ــا م ــاءت التحاًم ــي ج ــي، والت ــو املاض ــهر أيار/ماي ش
القــدس احملتلــة التــي شــهدت اعتــداءات مــن االحتــالل 
علــى املســجد األقصــى املبــارك واملصلــني خــالل 
شــهر رمضــان املبــارك، ومحــاوالت التهجيــر القســري 
ــب  ــى جان للفلســطينيني مــن حــي الشــيخ جــرّاح، إل

ــزة. ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان اإلس الع

ــهيد  ــد الش ــي الل ــعبية ف ــة الش ــالل الهب ــى خ وارتق
موســى حســونة برصــاص املســتوطنني، وأصيــب عــدد 
ــن  آخــر جــراء قمــع الشــرطة اإلســرائيلية للمتظاهري
الســلميني، فــي حــني اعتقل أكثــر من 200 فلســطيني 
مــن املدينــة بعــد مداهمــة عشــرات البيــوت العربيــة 

واالعتــداء علــى ســكانها.

وأشــارت »هيومــن رايتــس ووتــش« فــي تقريــر أصدرتــه، 
ــدت  ــرائيلية ب ــرطة اإلس ــى أن الش ــاء، إل ــوم الثالث الي
ــاه  ــاٍو جت ــر متس ــكل غي ــور وبش ــرف بفت ــا تتص وكأنه
ضــد  املتطرفــون  اليهــود  يرتكبــه  الــذي  العنــف 

ــي الـــ48. ــي أراض ــطينيني ف ــني الفلس املواطن

العلنيــة  التصريحــات  أن  »بــدا  التقريــر:  وأضــاف 
ــل  ــّجع ردود الفع ــرائيليني تش ــؤولني اإلس ــار املس لكب
ــاء رد  ــاء. وج ــلطات والقض ــل الس ــن قب ــة م التمييزي
الشــرطة فــي اللــد وســط متييــز ممنهــج متارســه 
احلكومــة اإلســرائيلية ضــد املواطنــني الفلســطينيني 
ــم”. ــب حياته ــن جوان ــر م ــي كثي ــق الـــ48 ف ــي مناط ف

ــطني  ــي فلس ــش« ف ــس ووت ــن رايت ــر »هيوم ــال مدي وق
وإســرائيل عمــر شــاكر، »ردت الســلطات اإلســرائيلية 
ــق  ــالل تفري ــن خ ــد م ــي الل ــار ف ــداث مايو/أي ــى أح عل
بالقــوة،  ســلمًيا  املتظاهريــن  الفلســطينيني 

26  جريدة القدس
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كانون أول ٢٠٢١

ولــم تتصــرف  التحريضــي،  واســتخدمت اخلطــاب 
مبســاواة عندمــا هاجــم القوميــون اليهــود املتطرفــون 
الفلســطينيني. هــذا الــرد، الــذي يبــدو أنــه متييــزي، يبرز 
احلقيقــة أن جهــاز الدولــة اإلســرائيلي مينــح امتيــازات 
ــطينيني،  ــاب الفلس ــى حس ــرائيليني عل ــود اإلس لليه

ــي”. ــم القانون ــا كان وضعه ــوا ومهم ــا كان أينم

وأضــاف: علــى »جلنــة التحقيــق بشــأن إســرائيل 
أنشــأها  التــي  احملتلــة«  الفلســطينية  واألراضــي 
ــع لــألمم املتحــدة« فــي  »مجلــس حقــوق اإلنســان التاب
ــدو  ــي تب ــق فــي هــذه املمارســات الت ــار التحقي مايو/أي
متييزيــة، ومــا إذا كانــت التعليقــات التحريضيــة التــي 
أدلــى بهــا كبــار املســؤولني اإلســرائيليني حرّضــت علــى 

ــف. العن

ــش«  ــس ووت ــن رايت ــا »هيوم ــالت أجرته ــتنادًا ملقاب واس
ــل عــدة مقاطــع  ــد، وحتلي ــة الل مــع ســكان مــن مدين
ــات  ــى منص ــرت عل ــة ونش ــالل الهب ــّورت خ ــو ص فيدي
التواصــل االجتماعــي، فــإن األدلــة تشــير إلــى أن 
»الســلطات اإلســرائيلية اســتجابت لألحــداث بطريقــة 
ــر. ــي التقري ــاء ف ــا ج ــا مل ــدو«، وفًق ــا يب ــى م ــة عل متييزي

اإلســرائيلية  »الســلطات  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
فرّقــت بالقــوة العديــد مــن التظاهــرات التــي نظمهــا 
الفلســطينيون داخــل أراضــي الـــ48 والضفــة الغربيــة 

ــرة”. ــك الفت ــالل تل خ

ــدًءا  ــداث، ب ــا لألح ــاًل زمنًي ــر تسلس ــتعرض التقري ويس
مــن 10 أيار/مايــو املاضــي، والــذي شــهد قمــع الشــرطة 
اإلســرائيلية لتظاهــرة ســلمية أمــام املســجد العمــري 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــت الغ ــث أطلق ــد، حي ــي الل ف

ــن. ــاه املتظاهري ــة جت ــل الصوتي والقناب

ــي  ــاالت، الت ــض احل ــي بع ــه »ف ــى أن ــر إل ــار التقري وأش
ــوات  ــت الق ــش«، اكتف ــس ووت ــن رايت ــا »هيوم وثقته
ــل  ــم تتدخ ــرج أو ل ــد بالتف ــي الل ــرة ف ــة املنتش األمني
فــي الوقــت املناســب حلمايــة الســكان الفلســطينيني 
ــني  ــود املتطرف ــني اليه ــف القومي ــن عن ــد م ــي الل ف

ــا. ــت أنظاره ــوات أو حت ــذه الق ــرب ه ــن ق املتواجدي

وأضــاف التقريــر أن »شــهود عيان قالــوا إنــه كان بينهم 
أعضــاء فــي جماعــات يهوديــة قوميــة متطرفــة جــاؤوا 
مــن خــارج اللــد. فــي إحــدى احلــاالت، أفــادت صحيفــة 
ــة وفــرت أماكــن إقامــة  هآرتــس اإلســرائيلية أن البلدي

ألعضــاء هــذه اجملموعــات”.

ــداث  ــاب األح ــي أعق ــه ف ــى أن ــر إل ــار التقري ــا أش كم

التــي شــهدها شــهر أيار/مايــو، وعلــى مــدار أســبوعني 
ــا، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية 2,142 شــخصا  تقريًب
مــن مناطــق الـــ48 والقــدس الشــرقية، %90 منهــم من 

ــطينيني. الفلس

وقالــت »هيومــن رايتــس ووتــش« إن الفلســطينيني فــي 
ــد  ــا فــي العدي ــزا ممنهًج مناطــق الـــ48 يواجهــون متيي
ــي،  ــع القانون ــا الوض ــرى، منه ــاة األخ ــب احلي ــن جوان م
وسياســات األراضــي، واحلصــول علــى املــوارد واخلدمــات، 
حيــث يعكــس هــذا التمييــز السياســة العامــة 
ــود  ــل اليه ــة بتفضي ــرائيلية القاضي ــة اإلس للحكوم

ــطينيني. ــاب الفلس ــى حس ــرائيليني عل اإلس

ــش«  ــس ووت ــن رايت ــت »هيوم ــر، توصل ــب التقري وبحس
جرميتــني  ترتكــب  اإلســرائيلية  الســلطات  أن  إلــى 
ــري  ــل العنص ــي الفص ــني ف ــانية متمثلت ــد اإلنس ض
واالضطهــاد، بنــاء علــى سياســة احلكومة اإلســرائيلية، 
ــى  ــود عل ــرائيليني اليه ــة اإلس ــى هيمن ــاظ عل للحف
الفلســطينيني أينمــا كانــوا، وانتهــاكات جســيمة 
ــي  ــي األراض ــون ف ــن يعيش ــطينيني الذي ــد الفلس ض
الفصــل  جرميــة  وتُرتكــب  احملتلــة.  الفلســطينية 

ــر. ــذه العناص ــع ه ــا جتتم ــري عندم العنص

وأكــد أن »القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان يلــزم 
الســلطات اإلســرائيلية بتوفيــر املســاواة للجميــع أمام 
القانــون، دون متييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو األصــل 
القومــي أو اإلثنــي. ويقــع علــى عاتــق الســلطات واجــب 
حمايــة حــق كل فــرد فــي احليــاة، دون متييــز، األمــر الــذي 
يتطلــب اتخــاذ إجــراءات معقولــة ملنــع الهجمــات التي 
تهــدد احليــاة، والتحقيــق مــع املرتكبــني ومقاضاتهــم. 
ــوات  ــان ق ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــِزم القان ــا يُل كم
ــض  ــلمي، بغ ــع الس ــي التجم ــق ف ــة احل ــن بحماي األم
النظــر عــن اآلراء السياســية للمتظاهريــن أو هويتهــم، 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــة. ف ــوة املفرط ــتخدام الق دون اس
علــى القــوى األمنيــة الــرد علــى أعمــال العنــف 
بطريقــة متناســبة تقلــل مــن اســتخدام القــوة 

ــز”. ــكات دون متيي ــخاص واملمتل ــي األش وحتم

تقريرهــا،  فــي  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  ودعــت 
الســلطات اإلســرائيلية إلــى التحقيــق فــي الطريقــة 
ــو  ــي أيار/ماي ــرة ف ــة األخي ــى الهب ــا عل ــي ردت به الت
املاضــي فــي اللــد وكافــة مناطــق الـــ48، مؤكــدةً فــي 
الوقــت نفســه أن علــى املفوضــني فــي جلنــة التحقيــق 
التابعــة لــألمم املتحــدة التــي شــكّلها مجلــس حقــوق 
ــي  ــت ف ــي ارتكب ــاكات الت ــي االنته ــر ف ــان للنظ اإلنس
ــة  ــات احلكوم ــي تصرف ــق ف ــي، التحقي ــو املاض أيار/ماي
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ــد وتعاملهــا مــع الفلســطينيني  اإلســرائيلية فــي الل
فــي جميــع مناطــق الـــ48 واألراضــي احملتلــة.

ــطني  ــي فلس ــش« ف ــس ووت ــن رايت ــر »هيوم ــال مدي وق
وإســرائيل: يبــدو أن الشــرطة والســلطات اإلســرائيلية 
فــي اللــد تعامــل املواطنــني بشــكل مختلــف بحســب 
مــا إذا كانــوا يهــودا أو فلســطينيني. علــى جلنــة 
ــبوقة  ــر املس ــة غي ــام الفرص ــة اغتن ــق األممي التحقي
التــي  االنتهــاكات  مــن  وغيــره  التمييــز  ملعاجلــة 
يواجههــا الفلســطينيون داخــل أراضــي الـــ48 فقــط 

ــم.27 ــبب هويته بس

مقــر  أمــام  لألســرى  وإســناد  دعــم  وقفــة 
البيــرة فــي  األحمــر  الصليــب 

األســرى،  وذوو  والبيــرة  اهلل  رام  فعاليــات   شــاركت 
ــرى  ــناد لألس ــم وإس ــة دع ــي وقف ــاء، ف ــوم الثالث الي
ــرى  ــات األس ــا مؤسس ــالل، نظمته ــجون االحت ــي س ف
ــة  ــر اللجن ــام مق ــالمية، أم ــة واإلس ــوى الوطني والق

ــرة. ــة البي ــي مدين ــر، ف ــب األحم ــة للصلي الدولي

ســجون  إدارة  االعتصــام،  فــي  املشــاركون  وحّمــل 
ــو  ــام أب ــير هش ــاة األس ــن حي ــؤولية ع ــالل املس االحت
هــواش، الــذي يخــوض منــذ 120 يومــا إضرابــا مفتوحــا 

ــال اإلداري. ــد االعتق ــام ض ــن الطع ع

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة، صــور األســرى والفتــات 
ــب  ــى وقــف سياســة االعتقــال اإلداري، وتطال تدعــو إل
بالضغــط علــى ســلطات االحتــالل لإلفــراج عــن 
كافــة األســرى، خاصــة كبــار الســن واملرضــى ومحــرري 

ــاليط”. ــة ش »صفق

ــادي األســير قــدورة فــارس، إن ســلطات  وقــال رئيــس ن
ــع  ــل م ــي التعام ــيا ف ــلوكا وحش ــارس س ــالل مت االحت
ــه  ــراج عن ــض اإلف ــواش، وترف ــو ه ــام أب ــير هش األس
أو وضــع حــد العتقالــه اإلداري رغــم تــردي حالتــه 

ــديد. ــر الش ــة اخلط ــي مرحل ــه ف ــة ودخول الصحي

وأضــاف فــارس، أن مماطلــة االحتــالل فــي ملــف األســير 
أبــو هواش يشــكل انعكاســا لتدني مســتوى املســاندة 
والتضامــن الشــعبي فــي الشــارع الفلســطيني، األمــر 
الــذي يجــب أن يكــون محــل نقــاش لــدى كافــة 

ــل. الفصائ

وأكــد أن معــارك اإلضــراب عــن الطعــام يجــب أال 
ــرة  ــة، ومقتص ــوار الزنزان ــل أس ــورة داخ ــى محص تبق
علــى األســرى وحدهــم، إذ أن املضربــني يواجهــون قانــون 

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االعتقــال اإلداري اجلائــر الــذي ال يطالهــم وحدهــم وإمنــا 
ــطيني. ــعبنا الفلس ــاء ش ــة أبن ــدد كاف يه

ــب  ــت وتطال ــة بيرزي ــام جامع ــن اقتح ــة« تدي “اخلارجي
ــة ــات التعليمي ــة للمؤسس ــر احلماي بتوفي

ــي  ــام الهمج ــني االقتح ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  أدان
ــرم  ــوم حل ــاح الي ــالل صب ــوات االحت ــه ق ــت ب ــذي قام ال
جامعــة بيرزيــت، واالعتــداء علــى حــرس اجلامعــة، 

ــكات. ــات، واملمتل ــب احملتوي وتخري

ــاء،  ــوم الثالث ــا، الي ــان له ــي بي ــة، ف ــرت اخلارجي واعتب
االقتحــام امتــدادا لهجمــة االحتــالل التــي تســتهدف 
فيهــا  مبــا  الفلســطينية  التعليميــة  املؤسســات 
ــة  ــي الضف ــدارس ف ــي وامل ــم العال ــات التعلي مؤسس
الغربيــة احملتلــة عامــة، وفــي القــدس احملتلــة والبلــدة 
القدميــة فــي اخلليــل خاصــة، وانتهــاكا صارخــا لألعراف 
ــات. ــذه االقتحام ــل ه ــرم مث ــي جتّ ــة، الت ــني الدولي والقوان

ــدوان  ــن ع ــزأ م ــزء ال يتج ــداء ج ــذا االعت ــدت أن ه وأك
االحتــالل وحربــه املتواصلــة ضد شــعبنا الفلســطيني، 
ــه، ومؤسســاته. ــه، وأرضــه، ومقدســاته، وممتلكات وحقوق

وطالبــت اجملتمــع الدولــي واملؤسســات األمميــة اخملتصــة، 
ــام،  ــذا االقتح ــة ه ــكو« إدان ــا »اليونس ــي مقدمته وف
ورفــع صوتهــا عاليــا فــي وجــه مــا تتعــرض لــه 
ــداءات  ــن اعت ــطينية م ــة الفلس ــات التعليمي املؤسس
وتضييــق، واتخــاذ مــا يلــزم مــن االجــراءات التــي 
ــعبنا  ــة لش ــر احلماي ــي لتوفي ــون الدول ــا القان يفرضه

التعليميــة. واملؤسســات 

ــة  ــح ثالث ــى لصال ــراءة األول ــوت بالق ــت« تص “الكنيس
ــوق  ــس حق ــرى ومت ــتهدف األس ــة تس ــني عنصري قوان

الفلســطينيني

 صوتــت الكنيســت اإلســرائيلية، اليــوم الثالثــاء، علــى 
متريــر ثالثــة قوانــني عنصريــة تســتهدف األســرى، ومتس 
حقــوق الفلســطينيني، وتوســع مــن صالحيــات جيــش 

وشــرطة االحتــالل.

ومت التصويــت بالقــراءة األولــى علــى قانــون يتيــح 
ــا تســمى مبصلحــة الســجون بقــوات  ــوات م ــز ق تعزي
مــن جيــش االحتــالل، وذلــك بهــدف قمــع األســرى فــي 

ــم. ــاق عليه ــق اخلن ــجون، وتضيي الس

كمــا جــرى التصويــت علــى تشــريع آخــر يتيــح جليــش 
االحتــالل ارســال قــوات تعزيزيــة خاصــة لشــرطة 
االحتــالل، وذلــك حتــت إطــار مــا أســماه القانــون 
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ــة”. ــداف قومي ــة أه »خدم

امــا القانــون الثالــث، فيســتهدف اجملتمع الفلســطيني 
داخــل أراضــي عــام 1948، حيــث يتيــح اقتحــام جيــش 
ــول  ــها، دون احلص ــازل وتفتيش ــالل للمن ــرطة االحت وش
علــى أمــر مــن احملكمــة، حتــت ذريعــة جلــم ومكافحــة 

اجلرميــة والعنــف داخــل أراضــي 48.

ــجبت  ــا ش ــتركة بيان ــة املش ــدرت القائم ــا، أص بدوره
فيــه هــذه القوانــني، وأكــدت أنهــا متــس احلقــوق 

للفلســطينيني. األساســية 

يجــرّم  قانــون  إللغــاء  تدعــو  أميركيــة  صحيفــة 
ــرائيل ــع اس ــي تقاط ــركات الت ــراد والش ــات واألف املنظم

اليوميــة  تاميــز«  »أركنســاس  صحيفــة   رفعــت 
أقــره  قانــون  إللغــاء  دعــوى قضائيــة،  األميركيــة، 
ــراد  ــات واالف ــة املنظم ــرمي ومعاقب ــة بتج ــان الوالي برمل
والشــركات التــي تقاطــع اســرائيل او تفــرض عقوبــات 

عليهــا او تســحب اســتثمارات منهــا.

وقالــت الصحيفــة وهــي كبــرى الصحــف احملليــة فــي 
واليــة أركنســاس، إنهــا تتعــرض لضغــوط إلعــالن 

ــرائيل. ــا إلس والئه

ــات  ــت«، أن هيئ ــة »آالن ليفري ــس الصحيف ــر مؤس وذك
ــه  ــن صحيفت ــت م ــة طالب ــبه حكومي ــة وش حكومي
ــة  ــي مقاطع ــا ف ــدم انخراطه ــاً بع ــهد خطي أن تش
ــا  ــد عقوده ــي جتدي ــركات ف ــتمر الش ــرائيل، لتس اس

اإلعالنيــة.

وتابــع: »ال نتخــذ مواقــف سياســية مقابــل اإلعــالن، إذا 
وقعنــا علــى التعهــد، أعتقــد أننــا ســنقوم بالتخلــي 
ــط  ــددا بالضغ ــر«، من ــة الضمي ــي حري ــا ف ــن حقن ع
للتعهــد بدعــم إســرائيل باعتبــاره غيــر دســتوري فــي 

األســاس.

ــني املناهضــة للمقاطعــة،  وحــذر مــن أن »هــذه القوان
التــي تســمح للحكومــة باســتخدام األمــوال ملعاقبــة 
املعارضــني، ستشــجع علــى إنشــاء املزيــد مــن القوانني 
القمعيــة التــي تخاطــر بخنــق حريــة التعبير لســنوات 

قادمــة”.

الهدمــي: االحتــالل يعمــل علــى إخــالء املواطنــني مــن 
منازلهــم لتنفيــذ مشــاريع اســتيطانية

حــذر وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي، مــن إقــدام 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي علــى إخــالء املواطنــني 

مــن منازلهــم فــي القــدس احملتلــة، لتنفيــذ مشــاريع 
ــتيطانية. اس

ــى أن  ــاء، إل ــوم الثالث ــان، الي ــي بي ــي ف ــار الهدم وأش
ــدة فــي بيــت  ــث عــن مشــاريع اســتيطانية جدي احلدي
ــر  ــور باه ــود وص ــاب العام ــراح وب ــيخ ج ــا والش حنين
وبيــت صفافــا يتزامــن مــع تصاعــد شــبح الهــدم فــي 
ــة. ــة احملتل ــاء باملدين ــن األحي ــا م ــلوان وغيره ــور وس الط

ولفــت الــى إقــدام ســلطات االحتــالل على جتريــف أرض 
مبســاحة 4700 متــر مربــع فــي حــي الشــيخ جــراح بات 
يضاعــف مــن اخملاطــر التــي تتهــدد عشــرات العائــالت 
املقدســية املهــددة باإلخــالء مــن منازلهــا التــي تقيــم 

فيهــا منــذ عقــود.

ــع  ــن م ــتيطانية تتزام ــاريع االس ــذه املش ــر أن ه وذك
تزايــد اعتــداءات املســتوطنني علــى الســكان كمــا بــات 

ــا فــي حــي الشــيخ جــراح. يحــدث يومي

ــد  ــوم واح ــر ي ــكاد ال مي ــدس: »ي ــؤون الق ــر ش ــال وزي وق
دون اإلعــالن عــن اســتهداف جديــد للمقدســيني، تــارة 
بقــرارات هــدم وإخــالء املنــازل أو اإلعــالن عــن مخططات 
ــيع  ــن توس ــالن ع ــتيطان، أو باإلع ــدف االس ــالء به إخ
ــدة”. ــتوطنات جدي ــة مس ــة أو إقام ــتوطنات قائم مس

ــه »فــي الوقــت الــذي تصعــد  وأشــار الهدمــي الــى أن
ــرارات الهــدم واالخــالء  ــه ســلطات االحتــالل مــن ق في
املدينــة مــن ســكانها  إخــالء  بهــدف  واالســتيالء 
األصليــني، فإنهــا تصعــد مــن قــرارات االســتيطان 

ــتوطنني”. ــالل للمس ــة إح ــذ عملي ــدف تنفي به

وحــذر مــن التناغــم الواضــح مــا بــني املؤسســة 
االحتالليــة واملســتوطنني واحملاكــم اإلســرائيلية، وقــال: 
»احملاكــم اإلســرائيلية تعطــي الضــوء األخضــر للهــدم 
ــى  ــة عل ــة االحتاللي ــادق املؤسس ــا تص ــالء فيم واالخ
مشــاريع االســتيطان وتنفــذ عمليــات االخــالء والهــدم 

ــتوطنني”. ــح املس ــي صال ــك ف ــب كل ذل ــا يص فيم

ــط  ــرض احلائ ــرب ع ــرائيلية تض ــة اإلس ــع: »احلكوم وتاب
بقــرارات األمم املتحــدة واملواقــف الدوليــة الرافضــة 

ــازل”. ــالء املن ــدم وإخ ــتيطان وه لالس

وشــدد علــى أن مــا يجــري فــي مدينــة القــدس احملتلــة 
ــذي  ــي ال ــة اجملتمــع الدول ــة امتحــان ملصداقي هــو مبثاب
عليــه التحــرك فــورا لتحويــل أقوالــه الــى أفعــال بوقف 

االنتهــاكات اإلســرائيلية اليوميــة ضــد املقدســيني.
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األربعاء 2021/12/15

مســاعدة وزيــر اخلارجيــة األميركيــة لـ«األيــام«: 
موضــوع االســتيطان يثــأر فــي كل مــرة نلتقــي 

فيهــا اإلســرائيليني

قالــت فيكتوريــا نوالنــد، مســاعدة وزيــر اخلارجيــة 
ــاص  ــث خ ــي حدي ــية، ف ــؤون السياس ــة للش األميركي
ــار فــي كل مــرة  ــام«، إن موضــوع االســتيطان يث لـ«األي

ــرائيليون. ــون واإلس ــا األميركي ــي فيه يلتق

وقالــت نوالنــد، التــي اختتمــت، أمــس، زيــارة الــى 
فلســطني وإســرائيل، »إن موقفنــا مــن االســتيطان لــم 
يتغيــر، نحــن نعــارض االســتيطان ونعــارض أي خطــوات 
ــث عــن هــذه األمــور”. ــر وســنواصل احلدي تتســبب بالتوت

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــاء للغاي ــا أقوي ــد كن ــت، »لق وأضاف
مبوقفنــا مــن هــذا األمــر وهــو يأتــي فــي كل مــرة يلتقي 

ــرائيليون”. ــون واإلس ــا األميركي فيه

وأكــدت علــى أن موضــوع عنــف املســتوطنني »موضــوع 
مهــم جــدا« متــت إثارتــه مــع اجلانــب اإلســرائيلي.

وجــددت فــي احلديــث الــذي خصــت بــه »األيــام« التأكيد 
علــى التــزام الواليــات املتحــدة األميركيــة بإعــادة فتــح 

القنصليــة األميركيــة العامــة فــي القدس.

وقالــت، »نحــن ملتزمــون بإعــادة فتــح القنصليــة 
ونعمــل علــى كافــة التفاصيــل« وأضافــت، »هــذه 
ــن  ــن أتكه ــذا ل ــراءات ول ــض اإلج ــب بع ــور تتطل األم

بالتوقيــت، ولكننــا نظــل ملتزمــني”.

ــب  ــح مكت ــادة فت ــى أن إع ــارت ال ــد أش ــل، فق باملقاب
متثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي واشــنطن 

ــة”. ــدة للغاي ــة معق ــي »قضي ه

ــد،  ــت نوالن ــطينية قال ــة الفلس ــة املالي ــأن األزم وبش
ــم  ــى دع ــدول عل ــف ال ــجع مختل ــع نش ــن بالطب »نح

ــطينية”. ــلطة الفلس الس

 وفيما يلي نص احلديث: 
قريبــا  ســيعاد  بأنــه  الكثيــر  قيــل  “األيــام«: 
بالقــدس،  األميركيــة  القنصليــة  افتتــاح 
فــي  اتخاذهــا  مت  التــي  اخلطــوات  هــي  مــا 

 وزارة اخلارجية إلعادة افتتاح القنصلية؟ 
نوالنــد: كمــا قــال وزيــر اخلارجيــة بلينكــن حينمــا كان 
هنــا فــي أيــار، نحــن ملتزمــون بإعــادة فتــح القنصليــة 

ونعمــل علــى كافــة التفاصيــل.

مــا  شــيئا  نتوقــع  ان  ميكــن  هــل  “األيــام«: 
 في بداية العام املقبل او منتصفه..؟ 

ــض  ــب بع ــور تتطل ــذه األم ــم أن ه ــت تعل ــد: أن نوالن
اإلجــراءات ولــذا لــن أتكهــن بالتوقيــت، ولكننــا نظــل 

ــني. ملتزم

“األيــام«: إحــدى اإلمكانيــات التــي يتحــدث عنهــا 
العــام  القنصــل  تعيــني  إمكانيــة  هــي  البعــض 
ــل مت  ــة؟ ه ــح القنصلي ــادة فت ــل إع ــدس قب ــي الق ف

 بحث هذه اإلمكانية في وزارة اخلارجية؟ 
نوالنــد: لســت متأكــدة مــن أنــه مــن املنطقــي فصــل 

القضايــا ولكننــا نعمــل مــن خــالل كل ذلــك.28

القــوة  اســتخدمت  اإلســرائيلية  القــوات 
الســلمية  التظاهــرات  لتفريــق  املفرطــة 

اللــد لفلســطيني 

ــوات  ــش«، إن ق ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم قال
املفرطــة  القــوة  اســتخدمت  اإلســرائيلية  األمــن 
ــق تظاهــرات ســلمية للفلســطينيني فــي اللــد  لتفري

 خالل اضطرابات في املدينة في أيار 2021. 
ــي  ــام«، »ف ــل »األي ــث وص ــر حدي ــي تقري ــت ف وأضاف
بعــض األحيــان بــدت الشــرطة وكأنهــا تتصــرف 
بفتــور وبشــكل غيــر متســاٍو جتــاه العنــف الــذي 
ضــد  املتطرفــون  اليهــود  القوميــون  يرتكبــه 

 املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل”. 
لكبــار  العلنيــة  التصريحــات  أن  »بــدا  وتابعــت، 
املســؤولني اإلســرائيليني تشــجع ردود الفعــل التمييزية 
مــن قبــل الســلطات والقضــاء. جــاء رد الشــرطة 
فــي اللــد وســط متييــز ممنهــج متارســه احلكومــة 
فــي  الفلســطينيني  املواطنــني  ضــد  اإلســرائيلية 

 إسرائيل في كثير من جوانب حياتهم”. 
وقــال عمــر شــاكر، مديــر قســم إســرائيل وفلســطني 
الســلطات  »ردت  ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  فــي 
ــالل  ــن خ ــد م ــي الل ــار ف ــداث أي ــى أح ــرائيلية عل اإلس
ــوة،  ــلميا بالق ــن س ــطينيني املتظاهري ــق الفلس تفري
ولــم تتصــرف  التحريضــي،  واســتخدمت اخلطــاب 
مبســاواة عندمــا هاجــم القوميــون اليهــود املتطرفــون 
الفلســطينيني. هــذا الــرد، الــذي يبــدو أنــه متييــزي، يبرز 
احلقيقــة أن جهــاز الدولــة اإلســرائيلي مينــح امتيــازات 
ــطينيني،  ــاب الفلس ــى حس ــرائيليني عل ــود اإلس لليه

ــي«.29 ــم القانون ــا كان وضعه ــوا ومهم ــا كان أينم

28  جريدة األيام

29  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

33

كانون أول ٢٠٢١

مســؤولون فلســطينيون يرفضــون مشــروع قانــون 
إســرائيلي يتعلــق باألســرى

)الثالثــاء(  أمــس  فلســطينيون  مســؤولون  رفــض 
ــراءة  ــرائيلي بالق ــان( اإلس ــت )البرمل ــة الكنيس مصادق
باألســرى  يتعلــق  قانــون  مشــروع  علــى  األولــى 

إســرائيل. لــدى  الفلســطينيني 

ويتيــح مشــروع القانــون الــذي صــوت عليه الكنيســت 
فــي وقــت ســابق أمــس بالقــراءة األولــى تعزيــز قــوات 
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــة للش ــجون التابع ــة الس مصلح
بقــوات مــن اجليــش اإلســرائيلي بهــدف تضييــق اخلنــاق 
ــا  ــب م ــني، بحس ــطينيني األمني ــرى الفلس ــى األس عل

ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية.

ــي  ــن ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــر رئي واعتب
ــو بكــر فــي  ــر الفلســطينية قــدري أب منظمــة التحري
تصريــح لوكالــة أنبــاء )شــينخوا( أن مشــروع القانــون 
واألعــراف  للقوانيــني  واضحــاً  »انتهــاكاً  يشــكل 

ــة«.  الدولي

ذكــر أبــو بكــر أن الكنيســت أقــر ســابقاً عــدة قوانــني 
تتعلــق باألســرى منهــا قانــون اقتطــاع مبالغــة ماليــة 
ــا  ــادل م ــا يع ــطينية مب ــب الفلس ــدات الضرائ ــن عائ م
ــب لعائالتهــم. تدفعــه الســلطة الفلســطينية كروات

ــع أن االســتهداف ليــس لألســرى داخــل الســجون  وتاب
ــارج  ــب خ ــون روات ــن 7 آالف يتلق ــر م ــاك أكث ــا هن وإمن
الســجون مالحقــون مــن قبــل جهــات إســرائيلية عبــر 
البحــث علــى ملفــات قدميــة تديــن بعضهــم وتغرمهم 

أمــواالً كبيــرة.

وأشــار أبــو بكــر إلــى أن مشــروع القانــون اجلديــد يأتــي 
فــي ظــل تصعيــد إدارة الســجون ضــد األســرى خاصــة 
ــي  ــاً اجملتمــع الدول األطفــال والنســاء واملرضــى، مطالب
بالتحــرك للجــم السياســات اإلســرائيلية ووقــف 

ــطيني. ــان الفلس ــوق اإلنس ــاكات حلق االنته

األســير  نــادي  رئيــس  فــارس  قــدورة  أدان  بــدوره، 
غيــر حكوميــة( مشــروع  )منظمــة  الفلســطيني 
ــش  ــي اجلي ــة خريج ــى خدم ــص عل ــذي ين ــون ال القان
فــي األقســام التــي يعتقــل فيهــا أســرى فلســطينيون 
أمنيــون وليــس لتعزيــز إدارة الســجون بشــكل عــام.

وقــال فــارس لـــ »شــينخوا« إن اســتقدام قــوات للجيش 
اإلســرائيلي إلــى أقســام األســرى األمنيــني هدفــه 
ــات  ــن تداعي ــذراً م ــراء إداري«، مح ــس إج ــي ولي »قمع

ــالث. ــراءات الث ــون بالق ــرار القان ــال مت إق ــوة ح اخلط

ــن 4 آالف  ــر م ــجونها أكث ــي س ــرائيل ف ــل إس وتعتق
فلســطيني فــي 23 ســجناً، بينهــم عشــرات أمضــوا 
أكثــر مــن 20 عامــاً و41 أســيرة و225 طفــالً و520 
إحصائيــات فلســطينية  إداريــاً، بحســب  معتقــال 

ــمية. رس

وفــي الســياق ذاتــه، اعتبــر أمــني ســر اجمللــس الوطنــي 
الفلســطيني محمــد صبيــح أن الكنيســت أكبــر 
»بــؤرة موجــودة فــي إســرائيل إلصــدار تشــريعات 
ــي«. ــون الدول ــع القان ــق م ــة ال تتواف ــني عنصري وقوان

وقــال صبيــح »شــينخوا« إن مســؤولية البرملانــات 
الدوليــة مواجهــة الكنيســت فــي هــذه القــرارات 
ــوالً  ــة وص ــراءات عملي ــه بإج ــط علي ــالل الضغ ــن خ م

ــه. ــا ب ــحب اعترافاته لس

ــذي  وذكــر صبيــح أن اجمللــس الوطنــي الفلســطيني ال
يعتبــر برملــان دولــة فلســطني يخاطــب برملانــات العالم 
الطالعهــم علــى مــا يقــوم بــه الكنيســت ومطالبتهم 
بتحمــل مســؤولياتهم جتــاه القوانــني التــي يشــرعها.30 

ــادق و08  ــة فن ــروع إلقام ــى مش ــة عل املصادق
وحــدة اســتيطانية ومحــال جتاريــة جنــوب 

ــدس  الق

صادقــت بلديــة االحتــالل، مــن خــالل جلنــة التخطيــط 
والبنــاء احملليــة، علــى مخطــط جديــد لبنــاء أكثــر مــن 
ــارة  ــة للتج ــص منطق ــتيطانية وتخصي ــدة اس 80 وح
ــث  ــوب القــدس، حي ــل جن ــى شــارع اخللي ــادق عل والفن
تبلــغ مســاحته حوالــي 1.7 دومن عبــارة عــن قطعــة أرض 
مرتفعــة وخاليــة مــن البنــاء، ويشــمل اخملطــط تشــييد 
ــتيطانية،  ــدة اس ــم 80 وح ــاً يض ــن 18 طابق ــى م مبن
منهــا 47 وحــدة لإليجــار طويــل األمــد ملــدة 15 عامــاً، 
و17 غرفــة فندقيــة، مــع واجهــة جتاريــة باجتــاه طريــق 
اخلليــل، وحوالــي 750 متــراً مربعــاً مــن املكاتــب، و200 
ــات  ــة خلدم ــة املبني ــاحات العام ــن املس ــع م ــر مرب مت
للمهاجريــن،  داخليتــان  »شــقتان  مثــل  الرعايــة، 
وشــقق للمعاقــني، ومركــز ملمارســة احلقــوق واخلدمــات 

ــني.« ــادية للمواطن اإلرش

»اخلطــة مقدمــة  فــإن  االحتــالل  بلديــة  وحســب 
ــى طــول خطــوط  ــر عل ــاء والتطوي وفــق سياســة البن
الســكك احلديديــة اخلفيفــة، ولالســتخدامات اخملتلطــة 
ــب«. ــادق واملكات ــة والفن ــكنية والتجاري ــي الس للمبان

وأكــدت البلديــة أن »اللجنــة ناقشــت االعتراضــات على 

30  جريدة القدس
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اخملطــط وقــررت أن اخلطــة املقدمــة تتوافق مع سياســة 
االكتظــاظ علــى محــاور الســكك احلديديــة اخلفيفــة، 

وأوصــت جلنــة املنطقــة بتنفيــذ اخلطــة«. 

ــني  ــى املتطرف ــوب عل ــة احملس ــس البلدي ــف رئي وكش
ــد  ــط جدي ــداع مخط ــن إي ــاب ع ــون، النق ــيه لي موش
للتجديــد احلضــري وقــال: »قــررت بلديــة القــدس، مــن 
خــالل جلنــة التخطيــط والبنــاء احملليــة، أن توصــي جلنــة 
ــي  ــدة ف ــالء« جدي ــاء إخ ــة »بن ــداع خط ــة بإي املنطق
ــق  ــن طري ــر م ــة، بالق ــوب املدين ــو جن ــتوطنة جيل مس

ــة«. ــة اخلفيف ــكك احلديدي ــي للس ــل اجلماع النق

ــو 10  ــي نح ــة تغط ــالل، إن »اخلط ــة االحت ــت بلدي وقال
دومنــات، منهــا ثــالث مبــان مقترحــة للهــدم«، مضيفــة 
أن اخملطــط يوفــر جتديــداً حضريــاً فــي املنطقــة، حيــث 
ســيتم بنــاء 413 وحــدة ســكنية، ومبنــى واحــداً مــن 
ــني،  ــني إضافي ــت، ومبني ــارع األخ ــل ش ــاً مقاب 30 طابق
ــى 9  ــل إل ــر يص ــاً واآلخ ــن 30 طابق ــون م ــا مك أحدهم

ــق. طواب

وقالــت البلديــة فــي املشــروع املــودع، إنــه ينــص علــى 
القائمــة لتخصيــص  املســاحة  توســيع مخطــط 
املبانــي واملؤسســات العامــة، مــع إضافــة ريــاض 
أطفــال، ومراكــز رعايــة نهاريــة، ومعابــد يهوديــة، 
ومركــز مجتمعــي، ومركــز للمســنني، وآخــر للشــباب، 

كاســتجابة ضروريــة الحتياجــات اجلمهــور«.

وأوضحــت جلنــة التنظيــم والبنــاء أنهــا بصــدد دراســة 
ألــون«،  »رامــوت  مســتوطنة  لتوســيع  مخطــط 
املعروفــة اختصــاراً باســم »رامــوت«، وهــي أكبــر حــي 
اســتيطاني فــي اســرائيل، ويبلــغ عــدد ســكانها 
حوالــي 55000 نســمة، وميكــن اعتبارهــا حتــى مدينــة 

ــم. ــطة احلج متوس

ــة اإلســرائيلية للتخطيــط  ــة اللوائي ــت إن »اللجن وقال
ــاء  ــة للبن ــداع خارط ــت بإي ــدس، قام ــي الق ــاء« ف والبن
ــام  ــام 2016 والع ــي الع ــوت« ف ــتوطنة »رام ــي مس ف
ــام  ــي الع ــة ف ــعة ثالث ــدد توس ــا بص ــد أنه 2019، يب
ــدس.  ــتوطنات الق ــر مس ــم أكب ــب وحج 2022 تتناس

وكانــت بلديــة االحتــالل، قــد أودعــت مخططــاً هيكلياً 
ــي  ــاب أراض ــى حس ــوت« عل ــتوطنة »رام ــع مس لتوس
قــرى لفتــا وبيــت اكســا وبيــت حنينــا، باســم مشــروع 
ــن 419  ــر م ــاحة أكث ــى مس ــوت« عل ــدرات رام »منح
دومنــاً، ويتضمــن إقامــة 1435 وحــدة اســتيطانية، و240 

وحــدة خاصــة »فلــل«. 

ويتضمــن املشــروع توســيع املرصــد املفتــوح فــي 
»رامــوت« فــي اجلــزء اجلنوبــي مــن جبــل لفتــا، بارتفــاع 
714 متــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر، وهــي منطقــة 
ــنني.31  ــات الس ــذ مئ ــر من ــرش أخض ــة ح ــة مبثاب مفتوح

االحتــالل يقتحــم جامعــة بيرزيــت وينفــذ حملــة 
اعتقاالتــت فــي صفــوف طلبــة »النجــاح«

ــة  ــرم جامع ــس ح ــر أم ــالل فج ــوات االحت ــت ق اقتحم
ــكات  ــت ممتل ــها، وخرب ــى حراس ــدت عل ــت، واعت بيرزي
الكتــل الطالبيــة وصادرتهــا، كمــا وشــنت حملــة 
النجــاح  جامعــة  طلبــة  صفــوف  فــي  اعتقــاالت 
الوطنيــة مبدينــة نابلــس، فــي وقــت تلقــى فيــه املئــات 
ــرات  ــن مخاب ــد م ــائل تهدي ــني رس ــة اجلامعت ــن طلب م
ــن  ــا م ــم فيه ــة حتذره ــام املاضي ــالل األي ــالل خ االحت

املشــاركة باألنشــطة الطالبيــة.32

االحتــالل يخطــر بوقــف العمــل فــي عــدد من املســاكن 
واملنشــآت جنــوب اخلليل

 اخطــرت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
بوقــف العمــل فــي عــدد مــن املســاكن واملنشــآت، مــن 
ــوب  ــا جن ــافر يط ــي مس ــال ف ــة لألطف ــا حديق بينه

اخلليــل.

وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي سوســيا لـ«وفا«، بــأن قوات 
االحتــالل اقتحمــت قريــة سوســيا فــي مســافر يطــا، 
ــي،  ــس« للمواش ــي »برك ــل ف ــف العم ــرت بوق واخط
وغرفــة ســكنية يعــودان للمواطــن محمــود نواجعــة، 

وبئــر ميــاه للمواطــن نصــر نواجعــة.

أنشــأته  قــد  لألطفــال كانــت  ومتنــزه  وبحديقــة 
ــال  ــح اطف ــام 2017 لصال ــل ع ــاذ الطف ــة انق مؤسس

ــام.33 ــذا الع ــه ه ــه وترميم ــرى صيانت ــة، وج القري

ــية  ــروف معيش ــة وظ ــاع صحي ــرى«: أوض ــة األس “هيئ
ــوارة” ــو »ح ــا معتقل ــة يواجهه صعب

ــر  ــي تقري ــن ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ  أف
أصدرتــه اليــوم األربعــاء، بــأن األســرى داخــل املعتقــالت 
اإلســرائيلية يتعرضــون النتهــاكات وأســاليب تنكيليــة 

ــالل. ــجون االحت ــل إدارة س ــن قب ــة م ممنهج

31  جريدة القدس

32  جريدة القدس

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وظــروف  حياتيــة  بأوضــاع  زجهــم  الــى  واشــارت 
اعتقاليــة مأســاوية، وحرمانهــم مــن الرعايــة الطبيــة، 
ــني  ــى واملصاب ــالج للمرض ــدمي الع ــي تق ــة ف واملماطل
ــاط  ــه ضب ــذي يتبع ــب ال ــى التعذي ــة إل ــم، إضاف منه

ــالل. ــة االحت ــل أقبي ــم داخ ــق معه التحقي

ــز  ــر مراك ــن أكث ــا أن م ــي تقريره ــة ف ــت الهيئ وتابع
التوقيــف ســوءا »مركــز توقيــف حــوارة«، حيــث يفتقــر 
إلــى أدنــى املقومــات املعيشــية واآلدميــة، فــإدارة 
ــن  ــه م ــن في ــرى احملتجزي ــان األس ــد حرم ــل تعم املعتق
األغطيــة واملالبــس، وتقــوم بتزويدهــم ببطانيــات قــذرة 
ــم  ــر له ــك ال توف ــة، كذل ــة الرطوب ــا رائح ــوح منه تف
ــائل  ــن وس ــم م ــتحمام وحترمه ــاخنة لالس ــاه الس املي
التدفئــة، عــدا عــن إهمالهــم طبيــا وتركهــم يعانــون 

ــراض. ــن األم م

ورصــد محامــي الهيئــة عقــب زيارتــه »ملركــز توقيــف 
حــوارة«، حالــة مرضيــة محتجــزة هنــاك، وهــي حالــة 
ــس،  ــة نابل ــن مدين ــة م ــني طبنج ــزة مع ــل حم املعتق
ــمه  ــرارة جس ــديد بح ــاع ش ــن ارتف ــي م ــذي يعان ال
ــوم،  ــرة بالي ــن م ــر م ــتفرغ أكث ــان ويس ــداع واحتق وص
ــم  ــة، ل ــة اللحظ ــة ولغاي ــة صعب ــة صحي ــو بحال وه
تقــم إدارة املعتقــل بعالجــه، مــا أدى الــى تفاقــم 

ــي. ــه الصح وضع

وحملــت هيئــة األســرى ســلطات االحتــالل املســؤولية 
الكاملــة عــن حيــاة األســرى ال ســيما معتقلــي 
»حــوارة«، الذيــن يتــم انتهاكهــم بشــكل يومــي، 
بالشــعب  مســاس  باألســرى  املســاس  أن  مؤكــدة 

بأكملــه. الفلســطيني 

ــل  ــا داخ ــني حالي ــدد املعتقل ــره أن ع ــر ذك ــن اجلدي وم
ــز توقيــف حــوارة« 13 معتقــال.34 »مرك

اخلميس 2021/12/16

فــي  مواجهــات  خــال  اإلصابــات  عشــرات 
العــروب هــدم ثاثــة منــازل فــي ســلوان بقــرار 

ــال ــن االحت م

ــي  ــات ف ــالل مواجه ــاق خ ــرات باالختن ــب العش أصي
ــالل  ــلطات االحت ــرت س ــا أجب ــروب، بينم ــم الع مخي
ــازل فــي بلــدة  ــة من عائلــة مقدســية علــى هــدم ثالث
فــي مســاكن  العمــل  بوقــف  وأخطــرت  ســلوان، 
ــني  ــت مزارع ــال ومنع ــة أطف ــا حديق ــآت بينه ومنش
مــن حراثــة أرضهــم فــي مســافر يطــا، وأخطــرت ســت 
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عائــالت بإخــالء منازلهــا مجــدداً في األغــوار الشــمالية 
متهيــداً إلجــراء منــاورات عســكرية، فــي الوقــت الــذي 
ــائكة  ــالك الش ــاً باألس ــتوطنون أرض ــه مس ــّيج في س

 في حي الشيخ جراح بالقدس احملتلة. 
وقــال رئيــس جلنــة طــوارئ مخيــم العــروب، عبــد 
احلــي جوابــرة، إن قــوات االحتــالل اقتحمــت اخمليــم 
مــا  داخلــه،  ثابتــة  عســكرية  حواجــز  ونصبــت 
وقــوات  الفتيــة  بــني  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى 
الغــاز  مــن  بوابــل  رشــقتهم  التــي  االحتــالل 
املســيل للدمــوع، مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات 

 منهم باالختناق، مت إسعافهم ميدانياً. 
وأضــاف جوابــرة: إن قــوات االحتــالل قامــت الليلــة 
قنابــل  إلطــالق  منصــة  بتركيــب  املاضيــة  قبــل 
ــل  ــى مدخ ــام عل ــكري املق ــرج العس ــى الب ــاز عل الغ
بكثافــة  الغــاز  بإطــالق  أمــس،  وباشــرت،  اخمليــم، 
ــالل  ــب االحت ــاً أن نص ــات، موضح ــذه املواجه ــالل ه خ
ــيرفع  ــم س ــل اخملي ــكرية داخ ــاط العس ــز والنق احلواج
ــني،  ــق املواطن ــالل بح ــود االحت ــداءات جن ــرة واعت وتي

 وسيزيد معاناتهم وحركتهم اليومية. 
ســلطات  أجبــرت  احملتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
ــازل  ــة من ــدم ثالث ــى ه ــية عل ــة مقدس ــالل عائل االحت

ــلوان.35 ــدة س ــي بل ــدوم ف ــي واد ق ــي ح ــا ف متتلكه

التطريــز  فــن  تعتمــد  »اليونســكو« 
الفلســطيني ضمــن التــراث الثقافــي غيــر 

للبشــرية املــادي 

 اعتمــدت اللجنــة احلكوميــة الدوليــة حلمايــة التــراث 
الثقافــي غيــر املــادي فــي منظمــة »اليونســكو«، 
التطريــز  إدراج »فــن  الفلســطيني  الطلــب  أمــس، 
فــي فلســطني: »املمارســات، واملهــارات، واملعــارف، 
والطقــوس« فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي 
غيــر املــادي للبشــرية، وذلــك خــالل اجتماعها الســادس 

ــس ــي باري ــاً ف ــد حالي ــر املنعق عش

ــاوالت  ــد مح ــطيني بع ــز الفلس ــاد التطري ــاء اعتم وج
والتطريــز  الثــوب  لتوظيــف  مؤخــراً  إســرائيلية، 
الفلســطيني كتــراث »إســرائيلي« فــي مســابقة 

»ملكــة جمــال الكــون 2021”.

وأكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، أن القــرار، خطــوة 
مهمــة وفــي وقتهــا، فــي ســبيل حمايــة هويتنــا وتراثنا 
وروايتنــا الفلســطينية، فــي وجــه محــاوالت االحتــالل 

ســرقة مــا ال ميلــك.

35  جريدة األيام
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وشــكر اشــتية منظمــة »اليونســكو« علــى اعتمادهــا 
الطلــب الفلســطيني خــالل اجتماعهــا الســادس 
عشــر املنعقــد حاليــاً فــي العاصمــة الفرنســية 

ــس.36 باري

ــية  ــيرة مقدس ــى أس ــدي عل ــون« تعت ــوات »النحش ق
واألســرى يقــررون إغــالق األقســام كخطــوة احتجاجيــة 

أوليــة

ــى  ــس، عل ــوم اخلمي ــون«، الي ــوات »النحش ــدت ق اعت
إحــدى األســيرات املقدســيات خــالل نقلهــا عبــر 

»البوســطة”.

ــات  ــا ملعلوم ــه، وفق ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــاد ن وأف
مؤكــدة نقلهــا أحــد األســرى الــذي بــدوره واجــه 
ــات  ــد معلوم ــه ال يوج ــداء، بأن ــر االعت ــون« إث »النحش

ــى اآلن. ــيرة حت ــم األس ــن اس ــدة ع مؤك

وأضــاف أن األســرى فــي ســجن »رميــون« وســجون 
أخــرى قــرروا إغــالق األقســام، رفضــا لعمليــة االعتــداء 
خطــوات  اتخــاذ  بصــدد  أنهــم  وأكــدوا  اخلطيــرة، 

احتجاجيــة إضافيــة.

ــكل  ــي تُش ــداء الت ــة االعت ــير عملي ــادي األس وأدان ن
مؤشــرا خطيــرا علــى مصيــر األســيرات اللواتــي 
ــا  ــة، ومنه ــة ممنهج ــل يومي ــات تنكي ــن عملي يواجه
عمليــات النقــل املتكــررة عبــر »البوســطة«، عــدا عــن 
الظــروف االعتقاليــة القاســية التــي تفــرض عليهــن، 

ــى. ــال األول ــة االعتق ــذ حلظ ــدأ من ــي تب والت

ــر  ــن أكث ــر م ــون« تُعتب ــوات »النحش ــى أّن ق ــت إل ولف
القــوات عنًفــا، حيــث ُســجلت العديــد مــن االعتــداءات 
ــي  ــببت ف ــم، تس ــة نقله ــالل عملي ــرى خ ــقّ األس بح
ــي  ــرى، وه ــوف األس ــي صف ــات ف ــاالت بإصاب ــض احل بع
ــق  ــي تراف ــة الت ــل املمنهج ــات التنكي ــن عملي ــزء م ج
األســير خــالل عمليــة نقلــه عبــر »البوســطة«، والتــي 

يســميها األســرى بـ«رحلــة العــذاب”.

ــغ  ــالل بل ــجون االحت ــي س ــيرات ف ــدد األس ــر أن ع يذك
حتــى نهايــة تشــرين الثانــي املاضــي 32 أســيرة، يقبعن 

فــي ســجن »الدامــون37”.

36  جريدة األيام
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اجلمعة 2021/12/17

مقتــل مســتوطن وإصابــة آخريــن فــي هجــوم 
مســّلح شــمال الضفــة

ــروح  ــرَان بج ــتوطنان آخ ــب مس ــتوطن وأُصي ــل مس قُت
ــرب  ــم ق ــتهدفت مركبته ــار اس ــالق ن ــة إط ــي عملي ف
مســتوطنة »حومــش« اخملالة علــى طريق جنــني - نابلس 
الرئيســة، فــي الوقــت الــذي دفعت فيــه قــوات االحتالل 
بتعزيــزات كبيــرة إلــى املنطقــة ونفــذت عمليــات 
ــتوطنني  ــن املس ــع ش ــن م ــعة، بالتزام ــيط واس متش

 حملة اعتداءات بحق املواطنني وممتلكاتهم. 
وقــال متحــدث عســكري إســرائيلي: إن مســتوطناً 
بالرصــاص،  هجــوم  فــي  آخــرَان  وأُصيــب  قُتــل 
إلــى  هرعــا  والشــرطة  اجليــش  أن  إلــى  مشــيراً 

 املوقع، وباشرا أعمال البحث والتمشيط. 
مــن جهتــه، قــال مســعف فــي »جنمــة داود احلمــراء«: 
ــي  ــد اخللف ــي املقع ــب ف ــاش راك ــاً إنع ــاول عبث ــه ح إن
ــة،  ــه برصاص ــد إصابت ــي بع ــداً الوع ــيارة كان فاق للس

ــه”. ــالن وفات ــى إع ــا إل ــاً: »اضطررن مضيف

بينمــا قالــت طواقــم إســعاف إســرائيلية إنــه مت 
ــن وكالهمــا فــي العشــرين مــن  ــني اآلخري نقــل املصاب
العمــر إلــى املستشــفى فــي حالــة مــا بــني متوســطة 

ــة. وطفيف

ــرائيلية )زاكا( إن  ــاذ اإلس ــة اإلنق ــت منظم ــا قال بدوره
مروحيــة عســكرية أخلــت املصابــني إلى املستشــفيات، 

مشــيرة إلــى أن القتيــل فــي الثالثــني مــن عمــره.

ونــدد رئيس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالي بينيــت بالهجوم 
 »الفظيع« في بيان صادر عن مكتبه. 

القبــض  األمنيــة  القــوى  »ســتلقي  وأضــاف: 
حتقيــق  وســنضمن  جــداً  قريبــاً  اإلرهابيــني  علــى 

العدالة”. 

غانتــس:  بينــي  اإلســرائيلي  اجليــش  وزيــر  وقــال 
»ســنضاعف املراقبــة ونحــن جاهــزون إلفشــال اإلرهــاب 

فــي يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة(”.

وأضــاف: »ســنواصل اتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة فــي 
مواجهــة اجملموعــات اإلرهابيــة فــي املنطقــة”.

االحتــالل  قــوات  أغلقــت  العمليــة،  أعقــاب  وفــي 
ــة  ــل مدين ــى مداخ ــة عل ــكرية املقام ــز العس احلواج
نابلــس، ودفعــت بتعزيــزات عســكرية إلــى املنطقــة.
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ــت  ــالل أغلق ــوات االحت ــة أن ق ــادر أمني ــت مص وأوضح
حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس، وحاجــز صــرة غربــاً، 
و«شــافي شــمرون« شــماالً، وبيــت فوريــك شــرقاً، 
ــني  ــة ب ــق الواصل ــى الطري ــا عل ــن إجراءاته ــددت م وش
نابلــس وجنــني، فــي ظــل انتشــار مكثــف جلنــود 

االحتــالل.38

السبت 2021/12/18

االحتــال يقمــع وقفــة تضامنيــة فــي الشــيخ 
جــرّاح

قمعــت شــرطة االحتــالل، أمــس، وقفــة ســلمية 
تضامنيــة مــع عائلــة ســالم فــي حــي الشــيخ 
خطــر  تواجــه  التــي  احملتلــة،  بالقــدس  جــرّاح 
منــذ  فيــه  تقيــم  الــذي  منزلهــا  مــن  اإلخــالء 
إســرائيليني. مســتوطنني  لصالــح   1952  العــام 

ــة  ــى قطع ــة عل ــالة اجلمع ــني ص ــرات املواطن وأدى عش
أرض قبالــة املنــزل املهــدد باإلخــالء، قبــل أن تســتخدم 
دون  ضدهــم  املفرطــة  القــوة  االحتــالل  شــرطة 

مبرر. 

ــري، خطيــب املســجد  وخّصــص الشــيخ عكرمــة صب
األقصــى، خطبــة اجلمعــة بالصــالة التــي أقيمــت 
ــازل  ــدم املن ــالء وه ــرارات إخ ــد بق ــى األرض، للتندي عل
 بالتزامــن مــع تصعيــد النشــاطات االســتيطانية.

ــراوات  ــني باله ــالل املتضامن ــرطة االحت ــت ش وهاجم
وقنابل الصوت دون مبرر. 

وزعمــت شــرطة االحتــالل، فــي بيــان، أن الفلســطينيني 
ــي  ــوا الكراس ــم ألق ــرق، وأنه ــا بالتف ــوا طلباته رفض
ــة أحدهــم بجــروح  علــى عناصرهــا، مــا أدى إلــى إصاب

طفيفة. 

وتســبب القمــع اإلســرائيلي بتدافــع مــع املتضامنــني 
اثنــني منهــم،  الذيــن اعتقلــت شــرطة االحتــالل 

ــرب. ــن بالض ــى آخري ــدت عل واعت

ــة  ــور وكال ــرر مص ــالل دون مب ــرطة االحت ــت ش وهاجم
»أسوشــيتدبرس« محمــود عليــان، واعتــدت عليــه 
بالضــرب غيــر املبــرر، مــا أدى إلــى إصابتــه فــي وجهــه 

ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش ــه إل ونقل

وكانــت ســلطات االحتــالل أنــذرت عائلــة ســالم 
العــام  منــذ  فيــه  تقيــم  الــذي  منزلهــا  بإخــالء 
مــن  والعشــرين  التاســع  حتــى  طوعــاً،   1952
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 الشهر اجلاري، وإال سيتم طردهم بالقوة. 
مبلكيــة  املنــزل  أن  املســتوطنني  جماعــات  وتزعــم 
مــا يســمى حــارس أمــالك الغائبــني اإلســرائيلي، 
اإلســرائيلية  املزاعــم  ترفــض  العائلــة  ولكــن 

 وتصر على بقائها في منزلها. 
وكان مســتوطنون متطرفــون حاولــوا، األربعــاء املاضــي، 
االســتيالء علــى أرض مالصقــة للمنــزل، لكــن املواطنني 
أزالــوا الســياج الــذي وضعــه املســتوطنون فــي محيط 

األرض39.

األحد 2021/12/19

توتــر فــي ســجون االحتــال واحلركــة األســيرة 
تهــدد بـ«خطــوة تصعيديــة«

فــي  األجــواء  علــى  يســيطر  التوتــر  يــزال  ال 
خلفيــة  علــى  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســجون 
الهجمــة املمنهجــة التــي تشــنها إدارة الســجون 
مــا  بحســب  الفلســطينيات،  األســيرات  علــى 
غــزة. قطــاع  فــي  األســرى  إعــالم  مكتــب   أفــاد 

وذكــر املكتــب أن األســرى »يرتــدون زي الســجن تعبيــراً 
عــن اســتعدادهم ألي طــارئ«، فــي ظــل اعتــداءات 
محتملــة مــن قبــل عناصــر القمــع التابعــة ملصلحــة 

ــجون. الس

ويرفــض األســرى اخلــروج للفحــص األمنــي، كمــا 
رفضــوا االســتجابة للتشــخيص أثنــاء العــد اليومــي، 

ــرى. ــالم األس ــب إع ــاً ملكت وفق

ويعتــزم األســرى اتخــاذ »خطــوة تصعيديــة أخــرى«، في 
ــالل  ــجون االحت ــام س ــي أقس ــاع ف ــت األوض ــال بقي ح
ــوم، و«ســيعلن  ــه حتــى مســاء الي ــى مــا هــي علي عل

عنهــا فــي حينهــا”.

االحتــالل  ســجون  فــي  األســيرة  احلركــة  وكانــت 
خطــوات  فــي  الشــروع  قــررت  قــد  اإلســرائيلية، 
احتجاجيــة، رفضــاً لتحويــل اثنتــني مــن األســيرات إلــى 
ــير  ــادي األس ــن ن ــا أعل ــب م ــرادي، بحس ــس االنف احلب

ــة. ــه، اجلمع ــدر عن ــان ص ــي بي ــطيني، ف الفلس

وأضــاف إن األســرى قــرروا »تنفيــذ خطــوات احتجاجيــة 
ــات،  ــروق دوي ــيتني ش ــيرتني املقدس ــزل األس ــاً لع رفض
ومــرح باكيــر، فــي زنازيــن ســجن »الدامــون«، وكذلــك 
ــع  ــة تتب ــوة أمني ــون« )ق ــوات »نحش ــداء ق ــا العت رفًض
ــيات،  ــيرات املقدس ــدى األس ــى إح ــجون( عل إدارة الس

اخلميس”. 

39  جريدة األيام
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ــي  ــل ف ــرى تتمث ــوات األس ــير إن خط ــادي األس ــال ن وق
االحتــالل،  ســجون  بــإدارة  اخلــاص  اللبــاس  ارتــداء 
والــذي يعنــي أن األســرى فــي حالــة اســتعداد ألي 

مواجهة. 

وأضــاف إن األســرى قــرروا أيضــا »إغــالق األقســام، 
ــل اإلدارة  ورفــض مــا يســمى بالفحــص األمنــي، وحتمي
ــل  ــدث داخ ــد حت ــة ق ــة مواجه ــن أي حال ــؤولية ع املس

السجون”. 

ووفــق البيــان فقــد أمهــل األســرى إدارة الســجون 
عــزل  وإنهــاء  ملطلبهــم  لالســتجابة  ســاعة   24

األسيرتني. 

ــدأت بإغــالق  وأشــار البيــان إلــى أن خطــوات األســرى ب
األقسام ليلة اخلميس - اجلمعة. 

عامــاً(   22( وباكيــر  عامــاً(   24( دويــات  واألســيرتان 
معتقلتــان منــذ عــام 2015، ومحكومتــان بالســجن 16 

عاماً، وفق نادي األسير. 

وبحســب مؤسســات تعنــى بشــؤون األســرى، تعتقــل 
ــو  ــجونها نح ــي س ــرائيلية ف ــالل اإلس ــلطات االحت س
4550 أســيراً مــن بينهــم 32 أســيرة، بحســب املعطيات 

الصــادرة نهايــة تشــرين الثانــي املاضــي.40

ــة  ــون خطواتهــم االحجاجي ــون يواصل املعتقل
علــى عــزل دويــات وباكيــر

ــن  ــاً« م ــواش »40 عام ــو ه ــام أب ــير هش ــل األس يواص
بلــدة دورا جنــوب اخلليــل، إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام 

ــه اإلداري.  ــي، رفضــاً العتقال ــى التوال ــوم 124 عل للي

ــؤون  ــة ش ــدى هيئ ــرة ل ــات املتوف ــتناداً للمعلوم واس
األســرى واحملرريــن، مــا يــزال األســير أبــو هــواش محتجزا 
ــاك خطــر حقيقــي  ــة«، وهن ــادة ســجن »الرمل فــي عي
ــالح  ــؤال واألم ــة الس ــص كمي ــراء نق ــه ج ــى حيات عل
فــي جســمه، إضافــة لنقــص حــاد فــي وزنــه واإلعيــاء 
ــن  ــة إال م ــى احلرك ــوى عل ــديدين، وال يق ــاد الش واإلجه

خــالل كرســي متحــرك.

كمــا يعانــي مــن دوخــان، وهنــاك خشــية مــن تعرضــه 
النتكاســة صحيــة مفاجئــة، قــد تــؤدي الستشــهاده، 
ــف  ــرر وظائ ــبب تض ــي، بس ــازه العصب ــة جه أو إصاب
ــني.  ــى، والرئت ــد، والكل ــب والكب ــة، كالقل ــه احليوي اعضائ

ورفضهــا  تعنتهــا  االحتــالل  محاكــم  وتواصــل 

40  جريدة األيام

االســتجابة ملطلبــه بإنهــاء اعتقالــه اإلداري، بــل أصــدر 
ــدة 4  ــه مل ــت اعتقال ــراراً بتثبي ــبوع ق ــو اس ــل نح قب

ــهر. أش

مــن جهــة ثانيــة، يواصــل األســرى فــي ســجون 
ــتمرار  ــاً الس ــة رفض ــم االحجاجي ــالل، خطواته االحت
عــزل األســيرتني شــروق دويــات ومــرح باكيــر، ولالعتــداء 
ــل  ــه األســيرة إســراء غتيــت مــن قب ــذي تعرضــت ل ال

قــوات »النحشــون«.

ــني  ــان، ورفــض قوان وتتمثــل خطــوات األســرى بالعصي
ــتجب  ــم تس ــال ل ــي ح ــه ف ــددوا بأن ــجو، وه إدارة الس
ووقــف  األســيرتني،  عــزل  بإنهــاء  ملطلبهــم  اإلدارة 
ــوات  ــيخوضون خط ــم س ــة، فإنه ــراءات التنكيليل اإلج

اجتجاجيــة إضافيــة.41 

مســتوطنون يتظاهــرون بالقــدس ويهتفــون 
ــرب« ــوت للع »امل

ــر مــن 100 مســتوطن، مســاء أمــس، فــي  شــارك أكث
مســيرة عنــد جســر »ســترينغ«، احتجاجــاً علــى 
ــا  ــي كان آخره ــرة والت ــطينية األخي ــات الفلس العملي
يــوم اخلميــس املاضــي وأدت ملقتــل مســتوطن وإصابــة 

ــس. ــرب نابل ــن ق آخري

وبحســب قنــاة »ريشــت كان« العبريــة، فــإن املشــاركني 
ــع  ــا دف ــات، م ــة املركب ــوا حرك ــرق ومنع ــوا الط أغلق
ــم. ــدد منه ــال ع ــل واعتق ــرائيلية للتدخ ــرطة اإلس الش

وأشــارت إلــى أن املســتوطنني رددوا شــعارات منهــا 
ــة  ــرى مناهض ــرق«، وأخ ــم حتت ــرب .. قراك ــوت للع »امل
للحكومــة اإلســرائيلية التــي اتهموهــا بالتقصيــر 

ــتوطنني. 42 ــن للمس ــر األم ــاه توفي جت

ترامــب يكشــف تفاصيــل عمليــة اغتيــال قاســم 
ســليمان

ــرائيلية  ــات اإلس ــرار العالق ــن أس ــرى م ــة أخ ــي وجب ف
ــت  ــي البي ــابقة ف ــد اإلدارة الس ــي عه ــة ف – االميركي
ــد،  ــاراك رافي ــي ب ــب الصحاف ــف الكاتت ــض، كش األبي
ــد  ــس دونال ــن الرئي ــاض م ــاعر االمتع ــن مش ــد م املزي
ــة  ــس املعارض ــابق رئي ــوزراء الس ــس ال ــاه رئي ــب جت ترام
ــه  ــال إن ــو، وق ــني نتنياه ــرائيل، بنيام ــي إس ــي ف احلال
ــاع  ــة الدف ــار »خط ــي إط ــة، وف ــم أن اإلدارة األمركي رغ
املشــترك« الســرية حلالــة الطــوارئ اإلقليمــي، تعهــدت 
مبســاعدة إســرائيل فــي إعــادة إعمــار كل مــا يتهــدم 

41  جريدة القدس

42  جريدة القدس
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فــي البنيــة التحتيــة فــي حــال تضررهــا جــراء صواريــخ 
ــرص  ــد ح ــا، وق ــرب معه ــوب ح ــال نش ــي ح ــران ف إي
رافيــد علــى أخــذ رد نتنياهــو فقــال مــن خــالل مســؤول 
ــم  ــح أن إســرائيل ل ــه: »صحي ــي عمــل حتــت قيادت أمن
ــليماني  ــال س ــن اغتي ــزءاً م ــون ج ــي أن تك ــب ف ترغ
ولكــن مــن احملادثــات بــني األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية 
واالميركيــة اقترحــت إســرايل أن تكــون هــي مــن ينفــذ، 
لكــن األميركيــني أصــروا علــى أن يكونــوا هم مــن ينفذ 
ــي  ــس األميرك ــب الرئي ــى أن »نائ ــار إل ــال«. وأش االغتي
حينهــا، مايــك بنــس، اتصــل مبستشــار األمــن القومــي 
اإلســرائيلي، مئيــر بــن شــابات، فــي وقــت متأخــر مــن 
الليــل، شــاكراً إيــاه علــى أن إســرائيل قامــت مبســارات 

ــاة جنــود أميركيــني فــي العــراق«. أنقــذت حي

ــب  ــس ترم ــه أن إدارة الرئي ــي كتاب ــد ف ــف رافي ويضي
املشــترك«  الدفــاع  »خطــة  إطــار  فــي  تعهــدت، 
طــوارئ  حلالــة  الســرية  األميركيــة   – اإلســرائيلية 
إقليميــة، أن تقــدم إلســرائيل كل مــا حتتاجــه وتطلبــه 
ــئ  ــا موان ــة وبضمنه ــة مدني ــة حتتي ــار بني ــادة إعم إلع
ــوارع  ــاه والش ــاالت واملي ــاء واالتص ــبكاتت الكهرب وش
وأي مســاعدة أخــرى تطلبهــا، مــن أجــل إعــادة إعمــار 
جبهتهــا الداخليــة فــي حــال تضررهــا مــن جــراء حــرب 

ــران. ــع إي م

ــل العســكري  وأكــد هــذا النشــر، اجلمعــة، أيضــاً احملل
فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، أليكــس فيشــمان، 
فكتــب: »بنــد إعــادة اإلعمــار فــي اخلطــة ســري 
ــؤولني  ــن املس ــداً م ــل ج ــدد قلي ــط لع ــروف فق ومع
السياســيني واألمنيــني فــي إســرائيل. وقــد متــت 
ــى  ــام 2018، وحت ــي الع ــه ف ــة علي ــة النهائي املصادق
ــار  ــى دم ــرة إل ــنصل م ــه س ــن أن ــد يؤم ــوم ال أح الي
بهــذا احلجــم«. وقــال: »إســرائيل والواليــات املتحــدة ال 
ــا  ــى اآلن. ولكنهم ــكري حت ــف عس ــن حتال ــان ع تتحدث
تقيمــان عالقــات تعــاون عميقــة خصوصــاً بــني مقــرات 
القيــادات األمنيــة فــي اجلانبــني، حيــث تتشــاركان فــي 
املعلومــات فــي مجــاالت اســتخباراتية وعســكرية 
ــرائيل«.  ــن إس ــوي ع ــاع اجل ــتركة للدف ــات مش وعملي
ــة بأنهــا  »شــكل مــن  ووصــف فيشــمان هــذه العالق
أشــكال التحالــف أو ميكــن تســميتها خطــوة التفافية 
علــى التحالــف«. وقــال إنــه »مت بنــاء هــذه اخلطــوة على 
مراحــل. بدايــة أثنــاء حــرب اخلليــج األولــى، عــام 1991، 
فــي أعقــاب إرســال بطاريــة »باترويــوت« أميركيــة 
ــم  ــرائيل، ث ــت إس ــي هاجم ــخ الت ــراض الصواري العت
تطورتــت إلــى »خطــة الدفــاع املشــترك« فــي أعقــاب 
ــت  ــا تدرب ــام 2003، عندم ــراق، ع ــي للع ــزو األميرك الغ
وحــدات الدفــاع جــوي أميركيــة فــي إســرائيل، وبقيــت 

ــة«.43 ــج الثاني ــرب اخللي ــوال ح ــا ط فيه

االثنني 2021/12/20

ــداءات املســتوطنني  ــة مواطنــني فــي اعت إصاب
املتصاعــدة ومواجهــات عقــب اقتحــام جيــش 

االحتــال مناطــق عــدة

ســياراتهم  رشــق  جــراء  مواطنــني  ثالثــة  أصيــب 
ــتوطنني،  ــل املس ــن قب ــة م ــة برق ــرب قري ــارة ق باحلج
ــي  ــوا هجماتهــم فــي شــمال الضفــة، ف ــن واصل الذي
ــى  ــارها عل ــن انتش ــالل م ــوات االحت ــت ق ــت كثف وق
الطــرق واملفترقــات بــني مدينَتــي نابلــس وجنــني، 

ــرى. ــن الق ــد م ــل العدي ــت مداخ وأغلق

وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي 
ــراء  ــوا ج ــة أصيب ــني الثالث ــة: إن املواطن ــمال الضف ش
ــتوطنني  ــل مس ــن قب ــارة م ــياراتهم باحلج ــق س رش
ــالة،  ــش« اخمل ــتوطنة »حوم ــن مس ــرب م ــوا بالق جتمع

ــالل. ــش االحت ــة جي ــت حماي حت

وفــي طولكــرم، هاجــم مســتوطنون منــزالً فــي بلــدة 
رامــني، شــرق احملافظــة.

وقــال جنــل صاحــب املنــزل أدهــم أبــو عــوض: إن أســرته 
فوجئــت، بينمــا كان أفرادهــا نيامــاً، بأصــوات تكســير 
لنوافــذ املنــزل املكــون مــن طابقــني باحلجــارة، مــن قبــل 

عشــرات املســتوطنني.

وأوضــح أن املســتوطنني الذوا بالفــرار، بعــد تدخــل 
شــبان البلــدة، الذيــن هبــوا لنجدتهــم.

كمــا أغلقت قــوات االحتــالل مداخــل بلدة سبســطية، 
ــمال نابلس. ش

وقــال محمــد عــازم رئيــس بلديــة سبســطية: إن 
ــات  ــدة باملكعب ــل البل ــت مداخ ــالل أغلق ــوات االحت ق
ــن  ــني م ــل املواطن ــة تنق ــت حرك ــمنتية، وأعاق اإلس

ــدة. ــى البل وإل

وأوضــح أن الطريــق الواصــل بــني جنــني ونابلس تشــهد 
انتشــاراً واســعاً جلنــود االحتــالل منــذ اخلميــس املاضي، 

عقــب مقتــل أحــد املســتوطنني فــي املنطقة.

والتعليــم  التربيــة  مديريــة  أخلــت  نابلــس،  وفــي 
مدرســتني فــي قريــة تــل غــرب احملافظــة، عقــب انــدالع 

ــالل. ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه

43  جريدة القدس
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ــارق  ــس، ط ــي نابل ــم ف ــة والتعلي ــر التربي ــاد مدي وأف
عالونــة، بأنــه مت إخــالء مدرســَتي »روحــي الهنــدي 
األساســية«، و«ذكــور تــل الثانويــة«، وذلــك إثــر محاولــة 
الــذي  األمــر  الطلبــة،  اســتفزاز  االحتــالل  قــوات 

اســتدعى إخالءهــم، حفاظــاً علــى ســالمتهم.44

االحتــال يدعــي اعتقــال منفــذي العمليــة 
ومخيــم  احلارثيــة  الســيلة  مداهمــة  بعــد 

ــني جن

ــن  ــس، ع ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س أعلن
ــة  ــدة الســيلة احلارثي ــي بل ــني ف اعتقــال ســتة مواطن
ــت: إن  ــني، قال ــم جن ــي مخي ــابع ف ــني، وس ــرب جن غ
بينهــم أربعــة هــم منفــذي عمليــة إطــالق النــار 
بالقــرب مــن موقــع مســتوطنة »حومــش« اخملــالة 
ــل  ــي أدت ملقت ــي، والت ــس املاض ــني، اخلمي ــوب جن جن
مســتوطن وإصابــة آخريــن بجــروح مختلفــة، فــي 
عمليــة عســكرية شــنتها قــوات االحتــالل فــي بلــدة 
الســيلة احلارثيــة غــرب جنــني، وشــاركت فيهــا وحــدات 
مــن قــوات »اليمــام« اخلاصــة، وتابــع تفاصيلهــا رئيــس 

ــت. ــي بيني ــرائيلي نفتال ــوزراء اإلس ال

ونقلــت مصــادر صحافيــة إســرائيلية عــن جهــاز 
ــة  ــل أربع ــه اعتق ــاباك«، أن ــرائيلي »الش ــن اإلس األم
فلســطينيني مــن ســكان منطقــة جنــني يقفــون وراء 
عمليــة إطــالق النــار جتــاه مركبــة للمســتوطنني قــرب 
ــة. ــيلة احلارثي ــن الس ــم م ــش«، وه ــتوطنة »حوم مس

ــم  ــرادات، وإبراهي ــف ج ــد يوس ــم: محم ــون ه واملعتقل
طحاينــة،  غالــب  ومحمــود  طحاينــة،  موســى 
والشــقيقان عمــر وغيــث أحمــد محمــد جــرادات، 
ــدة  ــن بل ــم م ــالح، وجميعه ــو ص ــليمان أب ــر س وطاه
الســيلة احلارثيــة، وعبــد الرحمــن صــالح يعقــوب مــن 

ــني. ــم جن مخي

ــوا  ــة نقل ــني األربع ــري: إن املعتقل ــالم العب ــال اإلع وق
ــه مت  ــرائيلية، وإن ــن اإلس ــزة األم ــدى أجه ــق ل للتحقي
ــي  ــتخدمة ف ــة املس ــلحة واملركب ــى األس ــور عل العث
عمليــة إطــالق النــار علــى مركبــة املســتوطنني، دون أن 
يحــدد األربعــة الذيــن يتهمهــم بتنفيــذ الهجــوم مــن 

ــبعة. ــني الس ــني املعتقل ب

وادعــت مصــادر إســرائيلية أنــه مت خــالل عمليــة 
االعتقــاالت فــي منطقــة جنــني، ضبــط بندقيتــني مــن 
ــتخدمة  ــيارة املس ــو«، والس ــالح »كارل ــوع M -16 وس ن
مركبــة  علــى  املســلح  الهجــوم  تنفيــذ  فــي 

44  جريدة األيام

ــتوطنة  ــع مس ــن موق ــا م ــدى خروجه ــتوطنني ل املس
»حومــش« اخملــالة45.

حــول  تفاصيــل  تنقــل  األســرى«  “هيئــة 
االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا األســيرات فــي 

»الدامــون”

 نقلــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، تفاصيــل مؤملة 
ملــا تعرضــت لــه أســيرات معتقــل »الدامــون« مــن قمع 
وتعذيــب وعــزل وانتهــاكات جســيمة علــى يــد وحــدات 

القمــع والســجانني خــالل األيــام املاضيــة.

ــني،  ــوم اإلثن ــا، الي ــر له ــي تقري ــة ف ــت الهيئ وأوضح
أنــه بتاريــخ 14 كانــون األول اجلــاري طلبــت إدارة ســجن 
»الدامــون« بشــكل مفاجــئ مــن ممثلــة األســيرات مــرح 
باكيــر إفــراغ إحــدى غــرف األســيرات، وهــذا مــا رفضتــه 
ــة  ــس وصعوب ــوء الطق ــت وس ــر الوق ــيرات لتأخ األس
إزالــة احملتويــات مــن الغرفــة، وطلبــوا تأجيــل املوضــوع 
ــن إدارة  ــع اإلدارة، لك ــاوض م ــاح والتف ــاعات الصب لس
املعتقــل قامــت بقطــع التيــار الكهربائــي عــن القســم 
بأكملــه الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف ليــال، 
ــة،  ــع الغرف ــدات القم ــن وح ــرة م ــوة كبي ــت ق واقتحم
رغــم طلــب ممثلــة األســيرات مــن اإلدارة إرجــاع وحــدات 
ــة، إال  ــن الغرف ــن م ــيرات بإرادته ــروج األس ــع وخ القم
أن اإلدارة رفضــت ذلــك وقامــت باالعتــداء عليهــن 
)بالســحب واجلــر(، وتوزيعهــن علــى الغــرف األخــرى، وردا 
علــى االعتــداء بــدأت األســيرات بالطــرق علــى األبــواب 

ــة. ــوة احتجاجي كخط

التالــي اســتمرت  اليــوم  أنــه فــي  البيــان،  وتابــع 
اإلجــراءات التعســفية بحــق األســيرات، واقتحمــت 
ــم، ومت  ــدداً القس ــرة  مج ــداد كبي ــع بأع ــدات القم وح
قطــع التيــار الكهربائــي بحجــة إجــراء تفتيشــات فــي 
ــاء-  ــة )ســخان امل الغــرف، ومت ســحب األدوات الكهربائي
ــرف،  ــن الغ ــو( م ــون- الرادي ــخني- التلفزي ــة التس بالط
ــزج ممثلــة األســيرات ونائبتهــا وثــالث  وبعدهــا قامــوا ب
ــر  ــمني جاب ــدان وياس ــى قع ــن من ــات ه ــيرات أخري أس
ــوا  ــم قام ــن ث ــزل، وم ــن الع ــل زنازي ــي داخ ــى عاص ورب

ــرف. ــني الغ ــيرات ب ــالت لألس ــة تنق ــراء حمل بإج

وأشــارت الهيئــة إلــى أنــه بعــد انســحاب قــوات 
القمــع مــن غــرف األســيرات، قامــوا بإعــادة األســيرتني 
ــتمرار  ــع اس ــم، م ــي للقس ــى عاص ــر ورب ــمني جاب ياس
ــروق  ــا ش ــر ونائبته ــرح باكي ــيرات م ــة األس ــزل ممثل ع
ــات واألســيرة منــى قعــدان حتــى اللحظــة، علمــا  دوي
ــن  ــا ع ــا مفتوح ــن إضراب ــن بخوضه ــيرات أبلغ أن األس

45  جريدة األيام
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ــي  ــن ف ــرف وزجه ــن الغ ــن م ــور إخراجه ــام ف الطع
ــزل. ــن الع زنازي

وأضافــت، أنــه مت عقــد محاكمــات غيابيــة جلميــع 
األســيرات القابعــات باملعتقــل، وُفرضــت بحقهــن 
ــا  ــارة والكانتين ــن الزي ــن م ــت بحرمانه ــات متثل عقوب
ــي،  ــون اجلبال ــيرات: ميس ــن األس ــا ع ــهر، أم ــدة ش مل
ونورهــان عــواد، وشــروق دويــات، وملــك ســلمان، ومــرح 
باكيــر، فقــد ُفــرض بحقهــن عقوبــة مضاعفــة وغرامة 

ــة. مالي

ــيرات  ــت األس ــجون أبلغ ــة أن إدارة الس ــرت الهيئ وذك
أنــه ســيتم حتويــل قســم األســيرات مــن قســم أمنــي 

ــي وإلغــاء متثيــل األســيرات. لقســم مدن

ولفتــت إلــى أن حالــة مــن التوتــر والقلق تســود املعتقل 
ــن  ــلة م ــرض سلس ــيرات وف ــم األس ــالق قس ــد إغ بع
اإلجــراءات التنكيليــة بحقهــن والتــي متثلــت مبنعنهــن 
مــن اخلــروج مــن الغــرف بشــكل قطعــي، وحرمانهــن 
مــن االســتحمام ملــدة 3 أيــام، ومنــع مرافقــة أي أســيرة 
ــفى،  ــادة أو املستش ــروج للعي ــاء اخل ــرى أثن ــيرة أخ ألس
وتهديدهــن بشــكل مســتمر بالــرش بالغــاز فــي حــال 
ــن،  ــرض بحقه ــراء يُف ــى أي إج ــراض عل ــاك اعت كان هن

عــدا عــن انتهــاك خصوصيتهــن بشــكل صــارخ.

يشــار إلــى أن األســيرات يقمــن حتــى اللحظــة بإرجــاع 
وجبــات الطعــام احتجاجــا علــى مــا يتعرضــن لــه مــن 
اعتــداءات جســيمة، واحتجاجــا علــى عــزل زميالتهــن 

األســيرات وعــدم معرفــة أيــة معلومــة عنهــن.

ــاة  ــر وحي ــى مصي ــا عل ــن قلقه ــة ع ــت الهيئ وأعرب
ــدات  ــززة بوح ــجون مع ــة أن إدارة الس ــيرات، خاص األس
ــة  ــن ضارب ــا بحقه ــرض انتهاكاته ــن بف ــع متع القم
ــت  ــة، وطالب ــني واألعــراف الدولي ــط القوان بعــرض احلائ
ــف  ــل لوق ــانية بالتدخ ــة واإلنس ــات احلقوقي املؤسس

ــن.46 ــب بحقه ــع املرتك القم

ــا  ــكيك بدوره ــض التش ــة ترف ــاف األردني األوق
ــى ــي إدارة األقص ف

أكــدت وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية 
فــي األردن، رفضهــا التــام حملــاوالت اإلســاءة إليهــا 
ولرســالتها ودورهــا فــي إدارة شــؤون املســجد األقصــى 
ــا  ــان رفضه ــي بي ــة ف ــوزارة األردني ــدت ال ــارك. وأك املب
الدينيــة  املؤسســة  باعتبارهــا  لدورهــا  اإلســاءة 
ــن  ــا م ــني عليه ــاءة للقائم ــك اإلس ــمية، وكذل الرس

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــؤولني. ــاء ومس ــة وعلم أئم

واســتهجنت الــوزارة اســتخدام األوصــاف غيــر املقبولة 
بحــق العلمــاء واملســؤولني لديهــا، فــي برنامــج حــواري 
عــرض علــى إحــدى القنــوات التلفزيونية، أخيــراً، مؤكدة 
انهــا لــم توجــه أي عقوبــات إداريــة خلطبــاء املســاجد، 
ــم  ــة لتناوله ــن اخلطاب ــم ع ــراراً بإيقافه ــدر ق أو تص

مواضيــع متعلقــة باملســجد األقصــى املبــارك.

وشــددت فــي هــذا اإلطــار علــى أنهــا تخصــص 
ــي  ــدة الت ــب املوح ــن اخلط ــة م ــام مجموع ــالل الع خ
تتحــدث عــن املســجد األقصــى املبــارك وأهميتــه لــدى 

ــه. ــه وحمايت ــاع عن ــرورة الدف ــلمني وض املس

وأشــارت إلــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه فــي رعايــة 
ــي  ــالمية ف ــاف اإلس ــى واالوق ــجد األقص ــؤون املس ش
القــدس الشــريف، اســتناداً للوصايــة الهاشــمية علــى 
ــرة  ــالل دائ ــن خ ــيحية، م ــالمية واملس ــات اإلس املقدس

أوقــاف القــدس التابعــة للــوزارة.

ــر  ــا غي ــدت أنه ــة، أك ــة اجلمع ــق بخطب ــا يتعل وفيم
محــددة بدقائــق كمــا ذكــر بالبرنامــج، وأن موضوعاتهــا 
متنوعــة، وتغطــي العديــد مــن املناســبات اإلســالمية 
والوطنيــة واجملتمعيــة، مثلمــا أكــدت رفضهــا املطلــق 
لالتهامــات التــي طالــت القائمــني علــى امللــف الدينــي 
بالضعــف، ووصــف العلمــاء بأوصــاف ال تليــق بهــم من 

ــا الوطنيــة والشــؤون الدينيــة.  تقصيــر فــي القضاي

وأكــدت احترامهــا حلريــة الــرأي والتعبيــر والنقــد البنــاء 
واملبنــى علــى احلقائــق، مشــيرة إلــى أنهــا علــى تواصــل 
مســتمر وتعــاون دائــم مــع مختلــف وســائل اإلعــالم، 
ــخرية  ــن س ــج م ــي البرام ــاء ف ــا ج ــس م ــى عك عل
ــة  ــن املهني ــدة ع ــة بعي ــات مضلل ــتهزاء واتهام واس

ــة. اإلعالمي

ــن  ــؤولني ع ــأن املس ــاء ب ــتنكر اإلدع ــا تس ــت، إنه وقال
ــي  ــل التخل ــب مقاب ــاب واملنص ــون األلق ــوزارة يطلب ال
ــا  ــدة احتفاظه ــم مؤك ــم وأماناته ــم ودوره ــن دينه ع
القائمــني علــى  القانونــي فــي مســاءلة  بحقهــا 
ــاءات  ــات واس ــن مغالط ــه م ــا ورد في ــج، وكل م البرنام

واتهامــات. 47

مت  مســتعمرة  إلــى  يتســللون  مســتوطنون 
االحتــال  قــوات  ويهاجمــون  إخاؤهــا 

تســلل مســتوطنون، فجــر أمــس، إلــى بــؤرة »حومــش« 
االســتيطانية شــمالي الضفــة الغربية احملتلــة، واعتدوا 

47  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

42

كانون أول ٢٠٢١

علــى قــوات االحتــالل التــي حاولــت منــع املســتوطنني 
ــي  ــا ف ــي مت إخالؤه ــتوطنة الت ــى املس ــول إل ــن الوص م

العــام 2005. 

ــدر  ــان ص ــي بي ــرائيلي، ف ــالل اإلس ــش االحت ــال جي وق
ــه  ــر تعرض ــب إث ــره أصي ــد عناص ــس، إن أح ــاء أم مس
ــى  ــيراً إل ــتوطنني، مش ــد املس ــل أح ــن قب ــس م للده
ــات  ــى أن مئ ــدداً عل ــة« مش ــدي »طفيف ــة اجلن أن حال
املســتوطنني حاولــوا التســلل إلــى املســتوطنة إلقامــة 

ــة«. ــر قانوني ــان غي »مب

ــف  ــتخدموا »العن ــتوطنني اس ــان أن املس ــاف البي وأض
ــت  ــي أقيم ــز الت ــوا احلواج ــن«، واخترق ــوات األم ــد ق ض
ــي مت  ــتيطان الت ــة االس ــوا منطق ــة، ودخل ــي املنطق ف
ــرطة  ــالل وش ــوات االحت ــت ق ــع »حاول ــا«، وتاب إخالؤه
»حــرس احلــدود«، والشــرطة منــع وصــول املســتوطنني 
واســتخدموا العنــف اجلســدي واللفظــي وتخريــب 

ــوات«. 48 ــرور الق ــة م ــكرية وعرقل ــكات العس املمتل

الثاثاء 2021/12/21

ــادي  ــة« ون ــي »نفح ــجاناً ف ــن س ــير يطع أس
قمــع  عمليــة  تنفيــذ  مــن  يحــذر  األســير 

واســعة

طعــن أســير فلســطيني، مســاء أمــس، ســجاناً 
حــادة،  بــأداة  نفحــة،  ســجن  فــي  إســرائيلياً 
مــا  بحســب  وجهــه،  فــي  بجــروح  وأصابــه 

 أفادت مصلحة السجون اإلسرائيلية. 
ــي  ــع ف ــير يقب ــجون، إن األس ــة الس ــت مصلح وأضاف
القســم التابــع حلركــة حمــاس، وقــد هاجــم الســّجان 
بــأداة حــادة خــالل نقلــه إلــى عيــادة الســجن، ومت نقلــه 

 إلى قسم العزل بعد مهاجمة السجان. 
ــي  ــة ف ــروح طفيف ــب بج ــّجان أصي ــت أن الس وأوضح

ــوم. ــة الهج ــه، نتيج وجه

ــات  ــرى، أن »مروحي ــالم األس ــب إع ــر مكت ــاً، ذك والحق
ســجن  ســماء  فــي  حلقــت  لالحتــالل  تابعــة 
نفحــة«، مضيفــاً إن ذلــك »مؤشــر خطيــر يدلــل 

 على وجود جرحى في صفوف األسرى”. 
ــيرات  ــى األس ــداء عل ــأن االعت ــراراً ب ــا م ــع: »حذرن وتاب
ــالل  ــل االحت ــاب، ونحّم ــر دون عق ــن مي ــر ل ــط أحم خ
املســؤولية الكاملــة عــن األحــداث داخــل الســجون”.

وادعــت مصلحــة الســجون، أنهــا تلقــت خــالل األيــام 
ــرى  ــة أس ــول ني ــرات ح ــن التحذي ــد م ــة، العدي املاضي

48  جريدة القدس

ــة. ــجن نفح ــل س ــجانني داخ ــة س ــاس مهاجم ــن حم م

واألســير منّفــذ عمليــة الطعــن، هــو يوســف طلعــت 
املبحــوح، مــن مخيــم جباليــا فــي قطــاع غــزة احملاَصــر.

ــني أحــد  ــرت ب ــير أّن »مواجهــة ج ــادي األس ــد ن وأكّ
األســرى وســجان فــي ســجن نفحــة«، مضيفــاً: »تقــوم 
إدارة الســجن بإرســال تعزيــزات مــن قــوات القمــع 

ــرى”. ــام األس ألقس

ــة شــؤون األســرى، إّن »ضابطــاً إســرائيلياً  ــت هيئ وقال
يعمــل فــي إدارة الســجون قــد ُطعــن، وذلــك فــي 
أعقــاب الهجمــة الشرســة واملســتمرة علــى األســرى 
ــل  ــرائيل تتحم ــة، وإس ــام املاضي ــالل األي ــيرات خ واألس
املســؤولية الكاملــة عــن أي تدهــور، خصوصــاً أن قــوات 
ــا  ــي طريقه ــع ف ــدات القم ــالل ووح ــش االحت ــن جي م

ــى ســجن نفحــة”. إل

ــام  ــذ الع ــدت من ــجون صّع ــى أن إدارة الس ــار إل وأش
2019 مــن عمليــات القمــع وُســجل أعنفهــا في ســجن 
»النقــب«، و«عوفــر« و«رميــون« فــي حينــه، وكانت األشــد 
عنفــاً منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، علمــاً أنــه منــذ 
ــي  ــجون ف ــتمرت إدارة الس ــاري اس ــام اجل ــع الع مطل
ــيرات  ــقّ األس ــا بح ــع، كان آخره ــات قم ــذ عملي تنفي
ــدار  ــى م ــة عل ــع متتالي ــات قم ــن عملي ــي واجه اللوات

ــام.49 أي

ــية  ــة مقدس ــر عائل ــال تخط ــلطات االحت س
ــراح ــيخ ج ــي الش ــا ف ــا ومنزليه ــاء أرضه بإخ

عائلــة  أمــس،  االحتــالل،  ســلطات  أخطــرت 
فــي  ومنزليهــا  أرضهــا  بإخــالء  مقدســية 
القــدس  مدينــة  شــرق  جــراح  الشــيخ  حــي 

 احملتلة، واالستيالء على األرض. 
االحتــالل  بلديــة  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
ــي  ــراراً يقض ــة ق ــود صاحلي ــي محم ــلمت املقدس س
التــي يقــام عليهــا منــزال العائلــة  بإخــالء األرض 
خــالل  الثانيــة  للمــرة  جــراح  الشــيخ  حــي  فــي 
أربعــة أشــهر، وأمهلتــه حتــى الـــ25 مــن كانــون 
املنفعــة  بحجــة  القــرار،  لتنفيــذ  املقبــل  الثانــي 

 العامة وبدعوى إنشاء مدارس عليها. 
تســكن  عائــالت  ثــالث  »إن  صاحليــة:  وقــال 
وأضــاف:  األرض«،  هــذه  علــى  املبنيــني  املنزلــني 
وأطفالهــا  وشــقيقتي  اخلمســة،  وأطفالــي  »أنــا 

 األربعة، ووالدتي نسكن في املنزلني”. 
ــام  ــي الع ــا ف ــد أن تهجرن ــا بع ــى هن ــا إل ــع: جئن وتاب

49  جريدة األيام
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1948 مــن قريــة عــني كارم.. فــي البدايــة عشــنا 
ــاً،  ــاحتها 30 دومن ــة مس ــي البالغ ــرم املفت ــي أرض ك ف
ــام 1967  ــي الع ــالل، وف ــلطات االحت ــا س ــم صادرته ث
اشــترى والــدي هــذه األرض البالغــة مســاحتها 6 
ــلطات  ــدرت س ــني أص ــني املاضي ــالل العام ــات، وخ دومن
االحتــالل أمــر مصــادرة بحــق األرض؛ بحجــة »املنفعــة 

 العامة« بغرض إنشاء مدارس عليها. 
وأكــد أن هــدف بلديــة االحتــالل فعليــاً هــو الســيطرة 
ــدة  ــد مل ــي التمدي ــوا عل ــث عرض ــي، »حي ــى األراض عل
أُصبــح  ورقــة  علــى  بالتوقيــع  إلقناعــي  أشــهر   8

 مبوجبها مستأجراً للمنزل لكني رفضت”. 
وكشــف صاحليــة عــن أن صموده فــي منزلــه كلفه نحو 
600 ألــف شــيكل بــني غرامــات فرضتهــا عليــه بلديــة 

 االحتالل ورفع قضايا وتوكيل محامني. 
وشــدد علــى صمــوده فــي أرضــه قائــالً: “ُهجــرت مــرة 
ــة  ــى أي ورق ــع عل ــن أوق ــرى، ول ــرةً أخ ــر م ــن أُهّج ول
يعرضهــا االحتــالل ولــن أخــرج مــن منزلــي الــذي 

 أسكنه منذ العام 1988 إال إلى القبر”. 
مقدســي   500 يتهــدد  التهجيــر  خطــر  أن  يذكــر 
ــات  ــدي جمعي ــى أي ــي عل ــزالً باحل ــي 28 من ــون ف يقطن
ــي  ــالل الت ــم االحت ــن محاك ــة م ــتيطانية مدعوم اس

ــالت.50 ــبع عائ ــر س ــراراً بتهجي ــراً ق ــدرت مؤخ أص

الهندســي  الفريــق  يســتقبل  عمــرو  أبــو 
القطــاع فــي  اإلعمــار  إعــادة  علــى  املشــرف 

ــوم  ــرو، الي ــو عم ــاد أب ــس الوزراء زي ــب رئي ــتقبل نائ اس
الثالثــاء، فــي رام اهلل، الفريــق الفنــي الهندســي املصري 
الــذي يشــرف علــى تنفيــذ مبــادرة الرئيــس عبــد الفتاح 
ــور  ــكنية وطــرق وجس ــات س ــاء مجمع ــي لبن السيس
ومرافــق عامــة فــي قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى إعــادة 
ــى  ــرائيل عل ــنتها إس ــي ش ــرب الت ــه احل ــا دمرت ــاء م بن
القطــاع فــي شــهر مايــو املاضــي مــن أبــراج وبنايــات.

وقــدم الفريــق الفنــي الهندســي عرضــاً مصــوراً 
وشــرحاً وافيــاً ملــا حتقــق مــن إجنــازات علــى أرض الواقــع 
حتــى اآلن، وكذلــك للمخططــات التــي مت إقرارهــا 
ــتراتيجية  ــة واالس ــاريع احليوي ــذه املش ــتكمال ه الس
ــري  ــق املص ــع الفري ــاق م ــرى االتف ــد ج اخملتلفــة، وق
ــد  ــيق وعق ــاون والتنس ــة التع ــى مواصل ــقيق عل الش
والقاهــرة  رام اهلل وغــزة  اللقــاءات املشــتركة فــي 

ــرة. ــاريع املق ــذ املش ــود وتنفي ــيق اجله لتنس

وأشــاد أبــو عمــرو باســم احلكومــة الفلســطينية مبــا 
ــة مصــر العربيــة مــن جهــود  ــه جمهوري ــه وتبذل بذلت

50  جريدة األيام

ــاء  ــاعدة أبن ــى اآلن ملس ــازات حت ــن إجن ــه م ــا حققت وم
الرئيــس  غزة، مؤكدا حــرص  قطــاع  فــي  شــعبنا 
محمــود عبــاس واحلكومــة الفلســطينية علــى تقــدمي 
كل دعــم ممكــن لألشــقاء فــي مصــر مــن أجــل إجنــاح 
مبــادرة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى أكمــل 

ــه.51 وج

القــوات اإلســرائيلية تتنشــر كاميــرات مراقبــة عاليــة 
الدقــة فــي البلــدة القدميــة بعضهــا محظــورة دوليــاً

عشــية أعيــاد امليــالد اجمليــدة، وبهــدف تشــديد اخلنــاق 
الداخلــي  األمــن  وزارة  أعلنــت  املقدســيني،  علــى 
ــروع  ــاء مش ــن انه ــالل، ع ــرطة االحت ــرائيلية وش اإلس
جتديــد وتغييــر وتنظيــف وتركيــب املزيــد مــن الكاميرات 
ــارات  ــة وح ــات وأزق ــم طرق ــي معظ ــة ف ــة الدق عالي
فــي محيــط  القدميــة وخاصــة  القــدس  وشــوارع 
ــي  ــة وف ــة القيام ــارك وكنيس ــى املب ــجد األقص املس
ســاحة عمــر ابــن اخلطــاب وأبــواب العمــود واألســباط 

ــاهرة. والس

واألمــن  بيــان مقتضــب لشــرطة االحتــالل  وقــال 
ــدة  ــي فــي هــذا اخلصــوص، إن »املنظومــة اجلدي الداخل
ــي  ــا دور ف ــاً وله ــر وضوح ــة وأكث ــر دق ــرات أكث للكامي
ــر مــن  ــط الكثي ــة وضب ــي املدين ــا يجــري ف متابعــة م
اخملالفــات املروريــة واألمنيــة واملواجهــات التي تشــهدها 

ــرة«. ــة األخي ــالل املرحل ــا خ ــدس وإحيائه الق

ووفــق البيــان، فقــد مت خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة 
تغييــر الكاميراتــت القدميــة بأخــرى للمســح الضوئــي 
مــزودة مبصابيــح كاشــفة ومكبــرات صــوت، فــي 
ــدة القدميــة ومحيطهــا  ــاء داخــل البل الشــوارع واالحي
مــن مياديــن وســاحات وشــوارع رئيســه، بتكلفــة زادت 
علــى ثالثــة ماليــني شــيكل وقالــت إن التقنيــة اجلديــدة 
ــي  ــا عال ــأن تصويره ــز ب ــرات، تتمي ــذه الكامي ــي ه ف
ــى 1000  ــورة حت ــر الص ــى تكبي ــدرة عل ــه ق ــودة ول اجل
ــالل  ــن خ ــة وم ــا الدقيق ــى تفاصله ــول إل ــرة والدخ م
دمــج تقنيــة للتعــرف علــى الوجــه باســتخدام شــبكة 
ــج  ــام مدم ــو نظ ــة، وه ــف الذكي ــرات والهوات الكامي
ــذ العــام 2018 فــي الصــني باســم  ومتطــور عــرف من
ــة  ــب واملنظوم ــا يتناس ــره مب ــب األزرق« ومت تطوي »الذئ
األمنيــة والشــرطية والعســكرية اإلســرائيلية، ونشــر 
منــه مئــات الكاميــرات فــي مدينتــي القــدس واخلليــل 
ــي  ــتوطنني ف ــن للمس ــن األم ــر م ــدر كبي ــر ق لتوفي
املدينتــني وفــي مفــارق الطــرق الرئيســية فــي الضفــة 

ــة. ــة احملتل الغربي

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وســبق وأن أشــارت منظمــة »بتســيلم«، إلــى أن بعــض 
ــن  ــورة م ــخة املتط ــي النس ــتخدمة ف ــة املس األنظم

ــاً. ــرات محظــورة دولي املنظومــة اخلاصــة بالكامي

املنصــرم قيــام عشــرت  ولوحــظ خــالل األســبوع 
الفــرق الهندســية والعمــال التقنيــني، وهــم يقومــون 
ــث منهــا وتلميعهــا  ــرات وتركيــب احلدي ــر الكامي بتغي
ــواب  ــي أب ــماعات ف ــب س ــة وتركي ــا باإلضاف وتزويده
الســاهرة والعامــود واألســباط وفــي مدخــل املســجد 
األقصــى قــرب بــاب الغوامنــة وبــاب اجمللــس وعنــد 
املدرســة التنكزيــة فــي بــاب السلســلة، وبــاب العمــود 
وعلــى طــول شــارع الســلطان ســليمان وشــارع صــالح 

ــن.  الدي

مــن جهــة أخــرى، شــنت قــوات االحتــالل أمــس، 
ــدس، مت  ــاء الق ــي أحي ــات ف ــات واقتحام ــة مداهم حمل
ــدة القدميــة  خاللهــا اعتقــال 5 شــبان مــن داخــل البل
ــة  ــزة األمني ــدى األجه ــق ل ــم للتحقي ــرى حتويله وج
ــد  ــعبية ض ــة ش ــال مقاوم ــي أعم ــاركة ف ــم املش بزع

ــالل. 52 ــوات االحت ــتوطنني وق املس

صحافيــان من »اسوشــييتد برس« يســتعيدان 
حلظــات قصــف »بــرج اجلــاء« فــي حــرب غزة 

ــتمرت 11  ــي اس ــرب الت ــن احل ــادس م ــوم الس ــي الي ف
يومــاً بــني إســرائيل وحركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة 
ــهاد  ــن استش ــفرت ع ــي، وأس ــار( املاض ــو )أي ــالل ماي خ
أكثــر مــن 260 فلســطينياً ومقتــل 13 إســرائيلياً، 
قصــف ســالح اجلــو اإلســرائيلي »بــرج اجلــالء« املكــون 
ــع  ــره جمي ــن أم ــاعة م ــو س ــد نح ــاً، بع ــن 12 طابق م
ســكان العقــار بإخــالء املكان. صحيــح أنه لــم يصب أي 
شــخص بــأذى، ولكــن املبنــى دمــر بالكامــل، وكان يضم 
مكاتــب تابعــة لوكالــة »اسوشــييتد بــرس« األميركية، 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــة القطري ــرة« الفضائي ــاة »اجلزي وقن
ــة  ــا أدل ــرائيل إن لديه ــت إس ــالت، وقال ــرات العائ عش
ــراض  ــى ألغ ــتخدم املبن ــاس« تس ــة »حم ــى أن حرك عل
عســكرية، ولكنهــا لــم تنشــر أي دليــل علنــي يدعــم 

هــذا اإلدعــاء.

ــة  ــي وكال ــض صحافي ــي بع ــر، يحك ــذا التقري ــي ه ف
ــذه  ــة ه ــي تغطي ــاركني ف ــرس« املش ــييتد ب »اسوش

ــة.  ــم اخلاص ــالل جتاربه ــن خ ــة م ــرب، القص احل

فارس أكرم – مراسل من قطاع غزة

ــة  ــرس( مبثاب ــييتد ب ــب )اسوش ــر مكت ــد كان تدمي “لق
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ــارة عــن  ــا جميعــاً، فقــد كان املكتــب عب هجــوم علين
ــام  ــا ين ــنوات، وكان معظمن ــدى س ــى م ــا عل ــزل لن من
هنــاك طــوال فتــرة احلــرب، معتقديــن خطــأ، أنــه أحــد 
ــه  ــا أن ــزة، كم ــاع غ ــي قط ــادرة ف ــة الن ــن اآلمن األماك
قبــل أيــام قليلــة مــن تدميــر املبنــى، مت تدميــر مزرعــة 
عائلتــي أيضــاً بقنبلــة أطلقتهــا طائــرة مقاتلــة 
إســرائيلية، وكانــت هــذه املزرعــة، التــي تقــع بالقــرب 
مــن احلــدود اإلســرائيلية شــمال غــرة، مبثابــة مــالذ مــن 
ــذرة. ــوارع الق ــانية والش ــازل اخلرس ــزة ذي املن ــاع غ قط

ــي  ــارة زوجت ــر لزي ــر مص ــادرت غزةعب ــرب. غ ــد احل بع
ــد  ــن ق ــم أك ــدا، ول ــي كن ــون ف ــن يعيش وأوالدي الذي
التقيتهــم منــذ نحــو العامــني بســبب عمليــات 
ــا(  ــاء فيــروس )كورون اإلغــالق املفروضــة فــي أعقــاب وب
ــتغرقت 4  ــي اس ــارة، الت ــذه الزي ــت ه ــتجد، وكان املس
أشــهر، هــي اطــول فتــرة مكثــت فيهــا خــارج وطنــي 
ــع  ــاره، والواق ــذي مت إفق ــم، ال ــاحة، املزدح ــر املس صغي

ــط. ــض املتوس ــر األبي ــاطئ البح ــى ش عل

ــى أن  ــت أمتن ــرب، كن ــى احل ــهر عل ــرور 6 أش ــد م وبع
أمتكــن مــن القــول إن األمــور قــد بــدأت تتحســن، ولكــن 
لــم يتحســن أي شــيء، فعمليــة إعــادة اإلعمــال علــى 
نطــاق واســع لــم تبــدأ بعــد، كمــا أن احلصــار علــى غزة 
ال يــزال قائمــاً منــذ نحــو 15 عامــاً، فضــالً عــن تعطــل 
ــد  ــل األم ــف طوي ــى وق ــل إل ــة للتوص ــود املبذول اجله
ــرب  ــدالع ح ــن ان ــاوف م ــت اخمل ــد بات ــار. وق ــالق الن إلط
ــة  ــير عملي ــع، وتس ــاق واس ــى نط ــرة عل ــرى منتش أخ
ــا  ــي احدثته ــرة الت ــطء، واحلف ــا بب ــاء مكتبن ــادة بن إع
القنبلــة التــي مت قصــف مزرعــة عائلتــي بهــا، ال تــزال 

ــراً. ــزل مدم ــزال املن ــودة، وال ي موج

كانــت هــذه املزرعــة مكانــي املفضــل فــي غــزة، فهــو 
املــكان الــذي كنــت أتطلــع للذهــاب إليــه فــي عطــالت 
نهايــة االســبوع، وكانــت املــكان الــذي ميكنننــي قضــاء 
ليالــي الشــتاء البــاردة فيــه والتدفئــة بالنيــران، أومــن 
خــالل حــرارة فــرن الطــني الــذي يعمــل باحلطــب أثنــاء 
ــات واألكالت األخــرى، حتــى إننــي  ــز عائلتــي املعجن خب
قمــت بعــزل نفســي هنــاك أثنــاء فتــرة اإلغــالق، ألننــي 
كنــت أشــعر باحلريــة أثنــاء الســير فــي احلقــل وأثنــاء 
إطعــام الدجــاج، ولكــن كل هــذه االشــياء اجلميلــة قــد 

أصبحــت اآلن مجــرد ذكــرى«.

جوزيــف فيدرمــان – مديــر مكتــب »اسوشــييتد بــرس« 
فــي القــدس

“وقعــت الغــارة اجلويــة فــي اليــوم الســادس مــن احلــرب، 
ــى  ــام القليليــة األول ــا نعمــل خــالل تلــك األي وقــد كن
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ــت  ــه، إذ كان ــاق علي ــا باالنف ــني قمن ــني مع ــاً لروت وفق
ــط،  ــرق األوس ــي الش ــار ف ــرة األخب ــوب، مدي ــن ل كاري
تعمــل علــى متابعــة القصــة فــي الصبــاح، وفــي هــذه 
األثنــاء أقــوم أنــا بإجــراء املقابــالت التلفزيونيــة أو أذهــب 
ــى  ــد عل ــن جدي ــل م ــود للعم ــم أع ــالً، ث ــاح قلي الرت
ــامل  ــائي الش ــر املس ــة التقري ــوم بكتاب ــة وأق القص
فــي نهايــة اليــوم، وقعــت الغــارة اجلويــة يــوم الســبت 
الــذي كان هادئــاً نوعــاً مــا لــذا خرجــت إلجــراء مقابلــة 
ــا  ــادة عندم ــي(، وع ــون الصين ــع )التلفزي ــة م تلفزيوني
ــي  ــغيل هاتف ــف تش ــة، أوق ــالت تلفزيوني ــوم مبقاب أق
اجلــوال وأضعــه جانبــاً حتــى أمتكــن مــن التركيــز علــى 
املقابلــة، ولذلــك قمــت بإيقــاف تشــغيل هاتفــي 
ــا  ــة. وعندم ــى االنتهــاء مــن املقابل ــق حت ــدة 10 دقائ مل
ــه  ــات فائت ــاك 8 مكامل ــد أن هن ــغيله، وج ــدت تش اع
ــاذا يحــدث بحــق  ــة، فتســاءلت: م ــب الوكال مــن مكت
ــه  ــي وجدت ــي هاتف ــدق ف ــت اح ــا كن ــم؟ وبينم اجلحي
يــرن مــرة أخرى...كانــت هــذه املــرة كاريــن التــي تتصــل 
وتشــعر بالذعــر، إذ قالــت إننــا تلقينــا للتــو حتذيــر مــن 
ــد  ــذي يوج ــى ال ــأن املبن ــاده ب ــرائيلي، مف ــش اإلس اجلي
ــفه،  ــم نس ــك أن يت ــى وش ــزة عل ــي غ ــا ف ــه مكتبن ب
ــة  ــخاص ملعرف ــض األش ــال ببع ــي االتص ــت من وطلب
مــا إذا كان بإمكاننــا إيقــاف قصــف املبنــى، ثــم قالــت: 
)لقــد أعطانــا اجليــش اإلســرائيلي مهلــة ســاعة 

ــى(. ــالء املبن إلخ

ــت  ــد أعطي ــت ق ــى، كن ــف املبن ــن قص ــني م ــل يوم قب
ــا،  ــع مكتبن ــن موق ــات م ــرائيلي إحداثي ــش اإلس اجلي
للتأكيــد مــن أن يتــم قصفــه عــن طريــق اخلطــأ، ولــذا 
ــم  ــا إذا كان بإمكانه ــة م ــم ملعرف ــال به ــت باالتص قم
ــي  ــذي أجابن ــى، وكان الشــخص ال إيقــاف قصــف املبن
التفاصيــل  مــن  مزيــداً  وطلــب  للغايــة،  لطيفــاً 
ــات  ــض املكامل ــيجري بع ــه س ــال إن ــى، وق ــول املبن ح
ــيء،  ــل أي ش ــه فع ــا إذا كان ميكن ــة م ــة ملعرف الهاتفي
ــرائيلية،  ــة اإلس ــوزارة اخلارجي ــال ب ــت باالتص ــم قم ث
ــر إســرائيل  ــي أن تدمي ــذي أجابن ــرت الشــخص ال وأخب
مكتــب وكالــة )اسوشــييتدبرس( ســيمثل كارثــة فــي 
العالقــات العامــة، وقــد وعــد بإجــراء بعــض املكاملــات 
ــت  ــم اتصل ــاعدة، ث ــه املس ــا إذا كان ميكن ــة م ومعرف
ــت  ــي حصل ــرائيلي، ولكنن ــوزراء اإلس ــس ال ــب رئي مبكت
علــى رد مختلــف للغايــة، إذا لــم تكــن هنــاك أي 
عــروض للمســاعدة، واكتفــى الشــخص الــذي أجابنــي، 
ــاك،  ــن هن ــك م ــراج موظفي ــن إخ ــد م ــول: )تأك بالق
ــف  ــيتم قص ــه س ــت أن ــا، علم ــان(، وحينه ــم بأم وأنه
املكتــب، وفــي ذلــك الوقــت هرعــت إلــى املنــزل، وفتحت 
فــي  ينفجــر  وهــو  وشــاهدت مكتبنــا  التلفزيــون 

ــن  ــم يك ــر، ل ــي املباش ــت التلفزيون ــى الب ــا عل حلظته
هــذا أســوأ حــادث مررنــا بــه، إذ أنــه فــي عــام 2014، قتل 
اثنــان مــن موظفــي الوكالــة بحــادث انفجــار فــي غــزة، 
ــك،  ــة، ولذل ــروح بالغ ــر بج ــف آخ ــب موظ ــا أصي كم
فــإن قصــف املبنــى لــم يكــن هــو األســوأ، علــى االقــل 
ــاعة  ــني س ــدى املوظف ــد كان ل ــان، لق ــع بأم كان اجلمي
ــذ كل  ــا أخ ــوا خالله ــر، حاول ــن املق ــروج م ــدة للخ واح
مــا بوســعهم، األمــر املدهــش هــو أنهــم غــادروا املبنــى 
ــوا خاللهــا أخــد كل  ــوا للخــروج مــن املقــر، حاول وذهب
مــا بوســعهم، األمــر املدهــش هــو أنهــم غــادروا املبنــى 
ــث  ــها، حي ــف نفس ــة القص ــة عملي ــوا لتغطي وذهب
ــى والتقطــوا  ــدرج، وخرجــوا مــن املبن ــى ال ركضــوا عل
لقطــات مذهلــة، وأجــروا مقابــالت مــع أشــخاص، 
ــش  ــد اجلي ــذي كان يناش ــى ال ــك املبن ــى مال ــذوا إل وحت
ــوا علــى صــور ال  أيضــاً أال يقــوم بهــدم املبنــى، وحصل
تصــدق، كمــا قمنــا بكتابــة قصــص صحافيــة رائعــة 
صحيــح أن األمــر لــم يكــن ســهالً، ولكــن اجلميــع كان 
يعــرف، نوعــاً مــا، مــاذا يتعــني عليــه أن يفعــل، ففريقنا 

ــداً. 53 ــرف دوره جي ــف يع ــاة، وكل موظ ــض باحلي الناب

األربعاء 2021/12/22

شــهيد جــراء إطــاق النــار علــى مركبتــه 
واشــتعالها قــرب يعبــد هــدم منزلــني فــي 
ــي  ــجار ف ــاع أش ــر واقت ــل املكب ــني وجب نحال

ترقوميــا

ــاء  ــالل، مس ــوات االحت ــاص ق ــاب برص ــهد ش استش
ــتعالها  ــه واش ــى مركبت ــار عل ــالق الن ــر إط ــس، إث أم
ــد  ــدة يعب ــرب بل ــكري ق ــان« العس ــز دوت ــد »حاج عن

ــني. ــي جن ــوب غرب جن

استشــهاد  الفلســطيني  االرتبــاط  واكــد   
 22( موســى  حكمــت  العزيــز  عبــد  الشــاب 
جنــني. جنــوب  مركــة  بلــدة  مــن   عامــا( 

ــاول  ــاب ح ــإن الش ــة ف ــالم عبري ــادر إع ــب مص وبحس
تنفيــذ عمليــة دهــس لعــدد مــن جنــود االحتــالل 

اإلسرائيلي املتواجدين على احلاجز. 

وقالــت املصــادر العبريــة: إن النــار اشــتعلت فــي 
ــدة أن  ــس، مؤك ــة الده ــع محاول ــي موق ــني ف مركبت

مركبــة عســكرية اشــتعلت نتيجــة العمليــة.

ــب  ــنة الله ــد ألس ــو، تصاع ــع فيدي ــرت مقاط وأظه
مــن ســيارة فلســطينية تقــف فــي مواجهــة مركبــة 

53  جريدة القدس
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 عسكرية بالقرب من احلاجز. 
ــد أن  ــيارة بع ــار الس ــى انفج ــان إل ــهود عي ــار ش وأش

ــل. ــران بالكام ــا الني ــت عليه أت

وقــال متحــدث باســم طواقــم اإلطفــاء التابعــة 
ــاء،  ــة اإلطف ــة عملي ــي نهاي ــالل: »ف ــلطات االحت لس
دون  متفحمــة  جثــة  علــى  التعــرف  مــن  متكنــا 

 عالمات حياة، داخل إحدى السيارات”. 
وشــهد ســهل يعبــد انتشــارا مكثفــا لقــوات االحتالل، 
وذكــر شــهود عيــان أن قــوات االحتــالل نصبــت حاجــزا 

عســكريا علــى املدخــل الرئيســي لبلــدة يعبــد.

ومنعــت قــوات االحتــالل األهالــي مــن الدخــول واخلــروج 
ــف  ــد مكث ــى تواج ــهود إل ــار الش ــدة، وأش ــى البل إل
ــدة. ــن البل ــة م ــة اجلنوبي ــي املنطق ــالل ف ــوات االحت لق

ــس،  ــالل، أم ــوات االحت ــت ق ــة، هدم ــة ثاني ــن جه م
ــت  ــرب بي ــني غ ــدة نحال ــي بل ــني ف ــن طابق ــزالً م من

حلم. 

ــأن  ــون ب ــي فن ــني هان ــة نحال ــس بلدي ــب رئي ــاد نائ وأف
ــة  ــت منطق ــار اقتحم ــا حف ــالل يرافقه ــوات االحت ق
ــو كيــر« شــرق البلــدة، وأغلقتهــا، ومنعــت وصــول  »أب

املواطنني إليها. 

ــام  ــالل االقتح ــت خ ــالل هدم ــوات االحت ــاف: إن ق وأض
منــزل املواطــن عاطــف جميــل يوســف النيــص، املكــون 
ــراً  ــا )80 مت ــد منهم ــاحة كل واح ــني، مس ــن طابق م

مربعاً(. 

املواطنــني  بــني  املوقــع  فــي  مواجهــات  واندلعــت 
الغــاز  قنابــل  أطلقــوا  الذيــن  االحتــالل  وجنــود 

والصوت. 

ولفــت إلــى أن ســلطات االحتــالل صّعــدت خــالل 
الشــهر اجلــاري مــن إجراءاتهــا التعســفية بحــق أهالــي 
ــدم  ــرت به ــة وأخط ــرف زراعي ــت 3 غ ــني، فهدم نحال
ــازل  ــاء فــي من مزرعــة وســلمت إخطــارات بوقــف البن

وغرف زراعية أخرى. 

احملتلــة،  بالقــدس  املكبــر  جبــل  بلــدة  وفــي 
أجبــرت ســلطات االحتــالل مقدســياً علــى هــدم 

منزله. 

ــي  ــالل ف ــة االحت ــأن بلدي ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
جعابيــص  محمــد  املقدســي  أجبــرت  القــدس، 
متــراً،   60 البالغــة مســاحته  منزلــه  علــى هــدم 

 ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه األربعة. 

وقــال جعابيــص: إنــه اضطــر لهــدم منزلــه ذاتيــا جتنبــا 
لدفــع غرامــات باهظــة تفرضهــا عليــه بلديــة االحتالل 
فــي حــال قامــت طواقمهــا بعمليــة الهــدم، علمــا أن 
ــن 20  ــر م ــل أكث ــاه قب ــذي بن ــده ال ــود لوال ــزل يع املن

عامــاً.54

الرئاســة تديــن تصريحــات منصــور عبــاس 
التــي يدعــو فيهــا شــعبنا لاعتــراف بالدولــة 

ــة اليهودي

القوميــة  لقانــون  بغيضــة  ترجمــة  اعتبرتهــا   -
ي لعنصــر ا

ــن  ــاء، ع ــوم األربع ــطينية، الي ــة الفلس ــرت الرئاس عب
ــس  ــات رئي ــديدين، لتصريح ــخطها الش ــا وس رفضه
القائمــة املوحــدة منصــور عبــاس، والتــي يدعــو فيهــا 
ــة. ــة اليهودي ــراف بالدول ــطيني لالعت ــعب الفلس الش

وقالــت الرئاســة، إن هــذه التصريحــات غيــر املســؤولة 
تتســاوق مــع دعــوات املتطرفــني فــي إســرائيل لتهجيــر 
ــى  ــجد األقص ــة املس ــس مبكان ــطينيني، وللم الفلس
ــر العصــور. ــخ الشــعب الفلســطيني عب ــارك، وتاري املب

أن منصــور عبــاس مبثــل هــذه  الرئاســة،  وأكــدت 
التصريحــات ال ميثــل إال نفســه، وال ميثــل الشــعب 
الفلســطيني فــي الوطــن وفــي كل مــكان فــي العالم، 
مجــددة إدانتهــا ملثــل هــذه التصريحــات اخملالفــة للدين 
ــات  ــذ بداي ــد من ــطيني املمت ــراث الفلس ــخ والت والتاري

ــخ. التاري

أن  املؤســف  مــن  أنــه  علــى  الرئاســة،  وشــددت 
ــوق  ــى حق ــاز إل ــن أن ينح ــا ع ــاس عوض ــور عب منص
املشــروع  يعــزز  تيــار  مــن  جــزءا  أصبــح  شــعبه، 
ــن االســتيطان  ــدل أن يدي ــي، فب االســتعماري الصهيون
ــر التــي يرتكبهــا االحتــالل،  وعمليــات القتــل والتهجي
ومخططــات املتطرفــني اإلســرائيليني لتفريــغ األراضــي 
ــة  ــه احلرك ــا تروج ــرر م ــوم يك ــراه الي ــطينية، ن الفلس

ــة. ــخ بصل ــت للتاري ــب ال مت ــن أكاذي ــة م الصهيوني

وقالــت الرئاســة، »نديــن كذلــك صمتــه الغريــب 
ــس  ــن تدني ــتوطنون م ــه املس ــوم ب ــا يق ــب عم واملري
لباحــات املســجد األقصــى املبــارك، وســكوته املشــني 
ــود  ــاتها، وجه ــدس ومقدس ــى الق ــة عل ــاء املعرك أثن
الرئيــس محمــود عبــاس فــي التصــدي لصفقــة 
القــرن وإســقاطها، ومنــع بيــع القــدس«، معتبــرة 
ــون  ــة لقان ــة بغيض ــة حرفي ــات ترجم ــذه التصريح ه

54  جريدة األيام
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القوميــة الــذي أصدرتــه الدوائــر املتطرفــة والعنصريــة 
ــرائيل.55 ــي إس ف

افتتــاح  إعــادة  مصيــر  يكتنــف  الغمــوض 
القــدس فــي  األميركيــة  القنصليــة 

يخيــم الغمــوض علــى مصيــر إعــادة فتــح القنصليــة 
فــي القــدس، حيــث بــات مــن امللحــوظ أن وزارة اخلارجية 
ــت  ــا إذا ال زال ــوح عم ــة بوض ــب اإلجاب ــة تتجن األميركي
ملتزمــة بتعهداتهــا املتتابعــة فــي إعــادة فتحهــا بعــد 
أن أغلقهــا الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب عــام 2019. 

وقــد وجهتــت »القــدس« ســؤاال للمتحــدث الرســمي 
باســم وزارة اخلارجيــة األميركيــة، نيــد برايــس، يخــص 
ــردد اإلدارة فــي إجاباتهــا علــى تســاؤالت الصحفيــني  ت
ــاول أن  ــن ال نح ــالً: »نح ــة، قائ ــر القنصلي ــأن مصي بش
ــس  ــات، ولي ــب حتديث ــك تطل ــني، لكن ــون غامض تتك

ــه«. ــي نقدم ــث ك ــا أي حتدي لدين

ولــدى متابعــة ومطالبــة »القــدس« بضــرورة توضيــح 
موقــف اإلدارة قــال برايــس، لقــد ســمعتهم وزيــر 
اخلارجيــة أنتونــي بلينكــن فــي مناســبتني علــى األقــل، 
ــى  ــر عل ــدث أي تغيي ــم يح ــه ل ــر أن ــي األم ــا ف وكل م
ــهر  ــي ش ــني ف ــات بلينك ــى تصريح ــيراً إل ــك، ، مش ذل
ــة،  ــة الغربي ــرائيل والضف ــى إس ــه إل ــاء زيارت ــار أثن أي
وأثنــاء اســتضافته لــوزراء خارجيــة اإلمــارات والبحريــن 
وإســرائيل فــي ايلــول املاضــي مبناســبة مــرور عــام علــى 

ــع. 56 ــات التطبي اتفاقي

رئيــس املوســاد الســابق كشــف عاقــة جهازه 
بطبيــب زعيــم عربي

متباهيــاً أمــام عشــيقته التــي تعمــل مضيفــة طيــران 
ــي  ــابق يوس ــاد« الس ــس »املوس ــف رئي ــا، كش وزوجه
كوهــني، عــن عالقــة املوســاد بطبيــب احــد القــادة إلــى 

جانــب أســرار أخــرى. 

جــاء ذلــك فــي تقريــر تلفزيونــي للقنــاة »13« العبريــة 
حــول العالقــات العاطفيــة التــي كانــت جتمــع كوهــني 
الــذي كان مقربــاً جــداً مــن رئيس الــوزراء الســابق رئيس 

املعارضــة احلالــي بنيامــني نتنياهــو. 

ــدأت  ــة ب ــة الغرامي ــإن »العالق ــاة »13« ف ــب القن وحس
فــي أواخــر عــام 2018، حيــث راح كوهــني يتفاخــر أمــام 
الزوجــني حــول تفاصيــل نشــاطات ســرية مختلفــة من 
ــة  ــم، باإلضاف ــول العال ــس ح ــة التجس ــات وكال عملي

55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

56  جريدة القدس

إلــى تزويدهــا مبعلومــات عــن رحالتــه العامليــة«. 

مــن جانبــه، أوضــح غــاي شــيكر، زوج املضيفــة، وهــو 
ــال اإلســرائيلية،  رجــل أعمــال معــروف فــي أســواق امل
ــي  ــا ف ــول، مب ــن الفص ــر م ــد روى الكثي ــج: »لق للبرنام
ــاد  ــا أن املوس ــار... أخبرن ــه ثرث ــاد ... إن ــن املوس ــك ع ذل
علــى عالقــة بطبيــب ألحــد القــادة العــرب املعروفــني«. 
وأشــار شــيكر إلــى إن كوهــني شــارك أيضــاً بتفاصيــل 
حــول أســلوب إدارتــه، وفــق مــا نقلــت صحيفــة »تاميــز 

ــرائيل«. أوف إس

وأضــاف الــزوج: »قــال لــي .. عندمــا مت تعيينــي رئيســاً 
للموســاد اســتمع جيــداً ... فــي غضــون 10 أيــام 
ــوا  قمــت بفصــل 6 مســؤولني كبــار، ألنهــم لــم يكون
ــوا  ــن ... ظن ــوا جيدي ــم يكون ــام ... ل ــني للنظ مخلص
ــاوين،  ــا متس ــا كن ــم عندم ــق له ــل صدي ــي أفض أنن
ــم دون  ــا طردته ــي فيه ــي مت تعيين ــة الت ــي اللحظ وف

ــة«.  رحم

ــد  ــاء فق ــة واللق ــف العالق ــم ين ــني ل ــم أن كوه ورغ
ــا  ــم يطلعهم ــه ل ــول إن ــر بالق ــى التقري ــاء رده عل ج
ــم  ــات ل ــة أو اي معلوم ــرار أمني ــى أي أس ــاً عل مطلق
يكــن مــن املفتــرض أن يعلنهــا. وفــي مقطــع منفصــل 
مــن البرنامــج، الــذي بــث بالكامــل أمــس الثالثــاء، قــال 
شــيكر إن كوهــني أرســل رســائل إلــى زوجته اســتخدم 
ــب  ــت حت ــل: »أن ــي«. واكم ــي« و«جميلت ــات »أميرت صف

ــة اآلن«. 57 ــر عائل ــت تدم ــك.. أن ــي حتب ــي، وه زوجت

اخلميس 2021/12/23

األســير أبــو هــواش يواصــل إضرابــه لليــوم 
ــه  ــورة وضع ــن خط ــرات م ــط حتذي الـــ821 وس

الصحــي

عامــاً(   40( هــّواش  أبــو  هشــام  األســير  يواصــل 
الـــ128؛  لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح  إضرابــه 
وضعــه  خطــورة  رغــم  اإلداري،  العتقالــه  رفضــاً 

 الصحي، ودخوله مرحلة حرجة. 
وتعنتهــا  رفضهــا  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
هــّواش،  أبــو  األســير  ملطلــب  االســتجابة  فــي 
خطــورة  تؤكــد  التــي  الطبّيــة  التقاريــر  رغــم 
وضعــه الصحــي، وال تكتفــي بذلــك، بــل تواصــل 
إدارة  وترفــض  »الرملــة«،  ســجن  فــي  احتجــازه 

 السجون نقله إلى مستشفى مدني. 
ــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن ــت اللجن  كمــا أعرب

57  جريدة القدس
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 قلقهــا البالــغ إزاء تدهــور احلالــة الصحيــة لألســير أبو 
ــة  ــة التابع ــم الطبي ــى أن الطواق ــة إل ــّواش«، منوه ه
ــة  ــتواصل مراقب ــام، وس ــزوره بانتظ ــة ت ــة الدولي للجن

وضعــه عــن كثــب.

وقــال منــدوب الصليــب األحمــر: إنــه متوقــف منــذ 48 
ســاعة عــن تنــاول امللــح، وهــو أمــر خطيــر من شــأنه أن 
يــؤدي إلــى تعفــن فــي األمعــاء، وتوقــف وظائــف القلــب 

عن العمل، وقد يسبب املوت املفاجئ. 

ــة حرجــة، وهــو  ــو هــواش فــي حال وأكــد أن األســير أب
ــن  ــاً ع ــة، معرب ــة مختص ــة طبي ــى متابع ــة إل بحاج
ــي ال  ــة الت ــة احملتمل قلقــه أيضــاً مــن العواقــب الطبي
ــدان  ــى فق ــف إل ــؤدي لألس ــد ت ــي ق ــا، والت ــة فيه رجع
ــع  ــة جمي ــون كرام ــرورة ص ــى ض ــدداً عل ــاة، مش احلي

املعتقلني ومعاملتهم بإنسانية. 

ــو هــّواش، مــن  ــة األســير أب مــن جهتهــا، حــذرت عائل
تعــرض حياتــه للخطــر بعــد التدهــور الكبير الــذي طرأ 
ــالل  ــلطات االحت ــت س ــة، وحّمل ــه الصحي ــى حالت عل

املسؤولية الكاملة عن حياة ابنها. 

ــي  ــد ف ــي عق ــر صحاف ــالل مؤمت ــة، خ ــذرت العائل وح
االحتــالل  قيــام  احتمــال  أمــس، مــن  دورا،  مدينــة 
القــوة  واســتخدام  هشــام،  بابنهــا  باالســتفراد 
ــل  ــن أج ــات م ــه بالفيتامين ــومي وحقن ــه للتن إلخضاع
الســيطرة علــى وضعــه الصحــي وكســر إرادتــه، األمــر 

الذي يشكل خطراً على حياته. 

ــام  ــع هش ــدث م ــا يح ــّواش: »م ــو ه ــة أب ــت عائل وقال
هــو عمليــة قتــل ينفذهــا االحتــالل ببــطء، ويتجاهــل 
ــة الصحيــة احلرجــة التــي وصــل إليهــا بحســب  احلال
ــان،  ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــاء م ــي ألطب ــر الطب التقري
حيــث طالبــت بضــرورة نقلــه إلــى مستشــفى مدنــي 
مؤهــل للتعامــل مــع هــذه احلالــة، إال أن ســلطات 
االحتــالل ترفــض ذلــك ومتنــع دخــول أطبــاء منــذ أكثــر 

ــة.58 ــه الصحي ــة حالت ــبوع ملعاين ــن أس م

ــرائيل  ــارة إس ــي لزي ــره املغرب ــو نظي ــد يدع البي
ــاً ــاق قريب ــع النط ــادي واس ــار اقتص ــاق إط واتف

البيــد  يائيــر  اإلســرائيلي  اخلارجيــة  وزيــر  دعــا 
ــرائيل  ــارة إس ــى زي ــة إل ــر بوريط ــي ناص ــره املغرب نظي
الفيديــو،  عبــر  اجتمــاع  أثنــاء  وذلــك  قريبــاً، 
األميركــي  اخلارجيــة  وزيــر  أيضــاً  ضــم  أمــس، 
علــى  عــام  مــرور  ملناســبة  بلينكــن،  أنتونــي 

58  جريدة األيام

 تطبيع عالقات البلدين برعاية أميركية. 
ــارة  ــر بوريطــة لزي وقــال البيــد: »أرحــب بصديقــي الوزي
ــادرات  ــالق مب ــن، وإط ــت ممك ــرب وق ــي أق ــرائيل ف إس
ــرة  ــي مباش ــب أن نلتق ــا. يج ــة عالقاتن ــدة لتقوي جدي

ونبني أشياء كبيرة لصالح شعبينا”. 

بــدوره، أعــرب وزيــر اخلارجيــة املغربــي عــن »أملــه بزيــارة 
إســرائيل قريبــاً«، ولقــاء البيــد مجــدداً بعدمــا كان قــد 

زار الرباط في آب. 

ــى هــذا االتفــاق، عقــد لقــاء  وملناســبة مــرور عــام عل
مقتضــب، أمــس، جمــع ناصــر بوريطــة مــن مقــر وزارة 
ــي  ــرائيلي واألميرك ــه اإلس ــاط بنظيرَي ــة بالرب اخلارجي
أنشــطة  إقامــة  دون  مــن  الفيديــو،  تقنيــة  عبــر 

أخرى. 

ــدة  ــات املتح ــادة الوالي ــن إش ــرر بلينك ــه، ك ــن جهت م
ــح  ــط وفت ــق الرواب ــن تعمي ــن م ــذي مكّ ــاق »ال باالتف
مؤكــداً  مشــتركة«،  منافــع  لتحقيــق  الســبل 
اســتمرار واشــنطن فــي دعــم وتوســيع اتفاقيــات 
العربيــة. والبلــدان  إســرائيل  بــني   التطبيــع 

ــاق  ــع اتف ــرائيل بتوقي ــرب وإس ــات املغ ــت عالق وتعمق
ــبة  ــي مبناس ــرين الثان ــر تش ــبوق أواخ ــر مس ــي غي أمن
زيــارة وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس للربــاط. 
ــدات  ــول مع ــاً احلص ــرب خصوص ــاق للمغ ــح االتف ويتي

ــهولة.59 ــا بس ــة التكنولوجي ــرائيلية عالي إس

فــي  تصعيدهــا  تواصــل  الســجون  إدارة 
ــرى ــقّ األس ــل بح ــات نق ــذ عملي ــة« وتُنف »نفح

أكّــد نــادي األســير، أّن معلومــات تــرد تباًعــا عــن 
ــقّ  ــالل بح ــجون االحت ــا إدارة س ــل تنفذه ــات نق عملي
ــة  ــة الوجه ــة«، دون معرف ــجن »نفح ــي س ــرى ف األس

ــا. ــوا إليه ــي نُقل الت

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان صحفــي، اليــوم 
ــى أّن  ــح عل ــر واض ــل مؤش ــات النق ــس، أّن عملي اخلمي
إدارة ســجون االحتــالل ماضيــة فــي تصعيــد إجراءاتهــا 
التنكيليــة بحــقّ األســرى، الفًتــا إلــى أنــه وحتــى 
اللحظــة ال تتوفــر معلومــات واضحــة عن مصيــر الذين 
تعرضــوا للضــرب خــالل عمليــة القمــع الواســعة، مــن 
ــد  ــه أح ــذي واج ــوح ال ــف املبح ــير يوس ــم األس بينه

ــجانني. الّس

وكانــت إدارة ســجون االحتــالل قــد نكّلــت بحــقّ 
ــى  ــم إل ــالل إخراجه ــن خ ــم )12(، م ــي قس ــرى ف األس

59  جريدة األيام
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ســاحة الســجن »الفــورة« فــي البــرد القارس لســاعات، 
ــن، واعتــدت علــى مجموعــة منهــم  وإبقائهــم مقيدي
ــن  ــى زنازي ــرى إل ــرف األس ــت غ ــرح، وحّول ــرب املب بالض

ــات. ــة املقتني ــن كاف ــا م ــد أن جرّدته بع

جهــات  لكافــة  مطالبتــه  األســير  نــادي  وجــدد 
ــي،  االختصــاص وعلــى رأســها الصليــب األحمــر الدول
بضــرورة التدخــل وبــذل جهــد مضاعــف لطمأنــة 

عائــالت األســرى، ومعرفــة مصيــر أبنائهــم.

يُشــار إلــى أّن عمليــات القمــع التــي تُنفذهــا إدارة 
ســجون االحتــالل شــكّلت هــذا العــام أبــرز السياســات 
األســرى،  بحــقّ  اســتخدمتها  التــي  املســتمرة 
ــت  ــي تل ــرة الت ــي الفت ــوظ ف ــكٍل ملح ــدت بش وتصاع
ــت آخــر عمليــات القمــع  ــة«، وكان ّ عمليــة »نفــق احلرّي
ــون«،  ــجن »الدام ــي س ــيرات ف ــقّ األس ــرت بح ــي ج الت
ــي  ــة«، والت ــجن »نفح ــي س ــرى ف ــا ج ــى م ــة إل إضاف
ــي  ــني ف ــرى القابع ــاس األس ــكل أس ــتهدفت بش اس

قســم )12(.

مــن اجلديــر ذكــره  أّن إدارة الســجون صّعــدت منــذ 
ــا  ــجلت أعنفه ــع وُس ــات القم ــن عملي ــام 2019، م ع
فــي ســجن »النقــب«، و«عوفــر« و«رميــون« فــي حينــه، 
وكانــت األشــد عنًفــا منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، 
ــع  ــات القم ــالل عملي ــن خ ــجون م ــدف إدارة الس وته
واالقتحامــات املتكــررة، إبقــاء األســرى فــي حالــة عــدم 

ــم.60 ــيطرة عليه ــن الس ــد م ــرض مزي ــتقرار«، وف »اس

ــب  ــتوطنني وتطل ــاب املس ــن إره ــة تدي الرئاس
ــعبنا ــة لش ــة الفوري ــة الدولي احلماي

عبــرت الرئاســة الفلســطينية عــن إدانتهــا الشــديدة 
الســتمرار اعتــداءات املســتوطنني اإلرهابيــة علــى 
االعتــداءات  آخرهــا  كان  والتــي  شــعبنا،  أبنــاء 
اإلرهابيــة املتواصلــة مــن املســتوطنني بحمايــة قــوات 
محافظــات  أهالــي  لهــا  يتعــرض  االحتالل التــي 
ــس،  ــرب نابل ــمال غ ــة ش ــة برق ــة قري ــمال، وخاص الش
ــا،  ــن 125 مواطن ــر م ــة أكث ــن إصاب ــفرت ع ــي أس والت
عــدا عــن ترويــع األطفــال وتخريــب املمتلــكات وقطــع 

ــرق. الط

ــؤولية  ــرائيلية مس ــة اإلس ــة احلكوم ــت الرئاس وحمل
اســتمرار اعتــداءات املســتوطنني اإلرهابيــة، والتــي فــي 
حــال اســتمرارها ســتؤدي لدخــول املنطقــة إلــى مربــع 
العنــف والتوتــر، وهــو مــا تســعى إليــه دوائــر التطــرف 

فــي إســرائيل.

60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وجــددت الرئاســة مطالبــة اجملتمــع الدولــي وفــي 
ــر  ــل لتوفي ــل العاج ــن، بالتدخ ــس األم ــه مجل مقدمت
احلمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني، حيــث ال ميكن 

ــون. ــوق القان ــة ف ــرف كدول ــرائيل تتص ــى إس أن تبق

وشــددت الرئاســة علــى ضــرورة العمــل للضغــط 
علــى احلكومــة اإلســرائيلية لوقــف االســتيطان وجلــم 
ــى  ــاس إل ــدف باألس ــي ته ــتوطنني الت ــداءات املس اعت
ــى  ــة إل ــة الرامي ــة والدولي ــود األميركي ــال اجله إفش

ــية.61 ــة السياس ــاء العملي إحي

شهيد برصاص قوات االحتال في البيرة

استشــهد الشــاب محمــد عيســى عبــاس )26 عامــاً(، 
ــى  ــار عل ــالل الن ــود االحت ــر إطــالق جن مســاء أمــس، أث
الســيارة التــي كان يســتقلها فــي مدينــة البيــرة، 
كمــا وأصيــب شــاب آخــر برصــاص االحتــالل فــي 
مخيــم عايــدة، واعتــدى اجلنــود علــى مزارعــني واتلفــوا 
كميــات مــن اخلضــار واســتولوا علــى البســطات التــي 
يســتخدمونها لبيــع محاصيلهــم علــى الطريــق بــني 
ــالل  ــلطات االحت ــت س ــل، ورفض ــوار واخللي ــم الف مخي
تســليم جثمــان الشــهيد حكمــت عبــد العزيــز، الــذي 
ــر إطــالق قــوات االحتــالل  ارتقــى مســاء أمــس األول، إث
ــد  ــدة بع ــرب بل ــتعالها ق ــه واش ــى مركبت ــار عل الن
مبحافظــة جنــني، وشــن اجليــش حملــة دهــم وتفتيــش 
واســعة اعتقلــت خاللهــا مــا ال يقــل عــن 18 مواطنــاً 

ــة.62 ــاء الضف ــن أنح م

أميــركا ال تعــارض عــودة ســوريا إلــى اجلامعــة 
العربيــة.. مــع تنــازالت

تتســاءل جهــات سياســية عربيــة عــن متانــة العالقــة 
بــني جمهوريــة مصــر العربيــة والواليــات املتحــدة فــي 
ــو 11  ــل نح ــدأ قب ــذي ب ــدن ال ــو باي ــها ج ــد رئيس عه
ــيد  ــار س ــو انتظ ــا ه ــام، ودافعه ــة أي ــهراً إال بضع ش
البيــت األبيــض خمســة أشــهر قبــل االتصــال بنظيــره 
املصــري عبــد الفتــاح السيســي، علمــاً أن العالقــة بــني 
ــو  ــل أن ــس الراح ــام الرئي ــدأت أي ــرة ب ــنطن والقاه واش
الســادات وبعــد إخراجــه اخلبــراء الســوفيات مــن بــالده 
ــث أصبحــت  ــم تطــورت فــي ســرعة، بحي اســتمرت ث
حتالفــاً وتعاونــاً سياســياً وأمنيــاً وعســكرياً واقتصاديــاً 
ــه  ــد اغتيال ــلطة بع ــة والس ــي الرئاس ــه ف ــع خلف م
أي الرئيــس حســني مبــارك، وحتــى فــي أثنــاء الواليــة 
القصيــرة بعــد »ربيــع مصــر« للرئيــس محمــد مرســي 
لــم تتضــرر العالقــة ألن »جماعــة االخــوان املســلمني« 

61  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

62  جريدة القدس
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التــي ينتمــي إليهــا ربطنهــا فــي حينــه عالقــة جيــدة 
بواشــنطن، إال أنــه لــم يكمــل واليتــه كــي ميكــن 

ــردد كثيــراً. احلكــم عليــه وعلــى »التفاهــم« الــذي ت

ــا  ــس أوبام ــني إدارة الرئي ــه ب ــي حين ــاً ف ــه كان قائم أن
واجلماعــة املذكــورة أعــاله. اســتمرت العالقــة بــني 
اجلنــرال عبــد الفتــاح السيســي الــذي خلــف مرســي 
بعــد الثــورة الشــعبية عليــه التــي ســاعد هــو واجليش 
الــذي كان يشــغل فيــه موقعاً مؤثــراً في إجناحهــا، لكن 
ذلــك لــم مينــع الرئيــس اجلديــد فــي حينــه ملصــر مــن 
انتهــاج سياســة محافظــة علــى التحالــف مــع أميركا 
ــح  ــا، إذ انفت ــدة معه ــة جي ــى عالق ــل عل ــى األق أو عل
علــى روســيا فالدمييــر بوتــني فــي مجــاالت عــدة، كمــا 
أنــه انتهــج سياســات اقليميــة لــم تشــجعه عليهــا 
واشــنطن رمبــا مثــل إبقــاء حــد أدنــى مــن عالقــة مصــر 
بســوريا بشــار االســد انطالقــا مــن اعتبــاراً مهــم هــو 
أن »بــالد الشــام« بدولهــا هــي جــزء مــن االمــن القومــي 

لبــالده مصــر.

التســاؤل املطــروح أعالهــه فــي محلــه ألن تاخــر اتصال 
ــا  ــة وخارجه ــي املنطق ــه ف ــن حلفائ ــدد م ــدن بع باي
ــرار  ــاب الق ــال باصح ــن االتص ــى اآلن ع ــه حت وامتناع
ــاه  ــدم رض ــن ع ــراً ع ــم كان تعبي ــي بالدته ــي ف الفعل
ــق  ــات ال تتواف ــؤالء أو تصرف ــة له ــف معين ــى مواق عل

ــة. 63 ــم الدميوقراطي ــع القي ــته وال م سياس

اجلمعة 2021/12/24

برقــة وســيلة الظهــر تتصديــان لاحتــال 
وتضــرر  اإلصابــات  عشــرات  واملســتوطنني 

منــازل وحتطيــم شــواهد قبــور

ــاالت  ــروح وح ــني بج ــرات املواطن ــس، عش ــب، أم أصي
منــازل  وتضــررت  بالرصــاص،   42 بينهــم  اختنــاق، 
وأُغلقــت طرقــات وُحطمــت شــواهد قبــور فــي ســياق 
سلســلة اعتــداءات شــنتها قــوات االحتــالل وآالف 
املســتوطنني بحــق أهالــي بلدتــي برقــة وســيلة الظهر، 
الواقعتــني فــي محافظتــي جنــني ونابلــس، فــي الوقــت 
الــذي اندلعــت فيــه مواجهــات فــي قريــة بزاريــا خــالل 
مســاندة أهالــي القريــة للبلدتــني املســتهدفتني، وذلــك 
فــي ســياق مســيرة اســتيطانية اســتفزازية فــي موقع 

ــالة. ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس

فقــد اســتبقت قــوات االحتــالل منــذ ســاعات الصبــاح 
ــتوطنني  ــادة املس ــا ق ــا إليه ــتفزازية دع ــيرة اس  مس
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فــي موقــع مســتوطنة »حومــش« اخملــالة الواقعــة بــني 
ــالث  ــرق الث ــالق الط ــس، بإغ ــني ونابل ــي جن محافظت
الرابطــة بــني بلــدة برقــة والشــارع الواصل بــني مدينتي 
الترابيــة، وشــددت مــن  جنــني ونابلــس بالســواتر 
إجراءاتهــا العســكرية، وأعلنــت الطريــق الواصلــة بــني 
بلدتــي ســيلة الظهــر وديــر شــرف منطقــة عســكرية 
مغلقــة، بذريعــة تأمــني مســيرة املســتوطنني، ونصبــت 
ــركات  ــت حت ــني وأعاق ــي احملافظت ــكرية ف ــز عس حواج

املواطنني. 

ــدت  ــالل عم ــوات االحت ــة إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــة مــن موقــع  ــدات القريب ــى قطــع الطــرق عــن البل إل
ــال  ــي ح ــاندة ف ــن املس ــي م ــان األهال ــش« حلرم »حوم

تعرضهم العتداءات املستوطنني. 

ــى  ــت عل ــة اندلع ــات عنيف ــى أن مواجه ــارت إل وأش
ــوات  ــت ق ــد أن جلب ــاً بع ــة، صباح ــدة برق ــل بل مدخ
االحتــالل جرافــة عســكرية وشــرعت فــي إغــالق 
العشــرات مــن  انتشــار  بالتزامــن مــع  مداخلهــا، 

جنودها في شوارعها. 

ــاص  ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت ــى أن ق ــت إل ولفت
ــا أدى  ــدة، م ــي البل ــوب أهال ــة ص ــاز بكثاف ــل الغ وقناب
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــني بالرص ــة 6 مواطن ــى إصاب إل
باملطــاط، ومواطــن بحــروق، والعشــرات بحــاالت اختنــاق 

ــون. ــم صحافي ــوع بينه ــيل للدم ــاز املس بالغ

وأكــدت أن الطواقــم الطبيــة أخلــت ســكان منــزل فــي 
ــذي  ــوع ال ــيل للدم ــاز املس ــة الغ ــة كثاف ــة، نتيج برق
ــوا  ــاً أصيب ــى أن 35 مواطن ــة إل ــالل، الفت ــه االحت أطلق

بحاالت اختناق صعبة. 

ــرات  ــة عش ــى املنطق ــت إل ــق، وصل ــت الح ــي وق وف
جانبــاً  لقطــة  وأظهــرت  االســتيطانية،  احلافــالت 
ــا  ــا م ــر فيه ــتيطانية، ظه ــالت االس ــة احلاف ــن قافل م
يزيــد علــى 23 حافلــة كبيــرة وهــي فــي طريقهــا 
إلــى مســتوطنة »شــافي شــمرون« املقامــة علــى 
أراضــي املواطنــني شــمال غربــي نابلــس، حيــث ترجــل 
ــع  ــاه موق ــة باجت ــيرة راجل ــوا مس ــتوطنون ونظم املس
ــالم  ــون األع ــم يرفع ــالة، وه ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس
اإلســرائيلية ويــرددون الهتافــات العنصريــة، بينمــا 
انتشــرت مجموعــات مــن املســتوطنني علــى الطريــق 
ــت  ــس ومارس ــني ونابل ــي جن ــني محافظت ــة ب الرابط

ــالل.64 ــوات االحت ــة ق ــدة بحماي ــال عرب أعم

64  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

51

كانون أول ٢٠٢١

السبت 2021/12/25

احلكومــة اإلســرائيلية ســتقر غــدا مخططــا 
ملضاعفــة االســتيطان فــي اجلــوالن احملتــل

خــالل  اإلســرائيلية  احلكومــة  تصــادق  أن  يتوقــع 
فــي  ســتعقده  الــذي  األســبوعي  اجتماعهــا 
ــد،  ــوم غ ــة، ي ــوالن احملتل ــة اجل ــي هضب ــتوطنة ف مس
ــة  ــتوطنني وإضاف ــدد املس ــة ع ــة ملضاعف ــى خط عل
ــة  ــس احلكوم ــر رئي ــا اعتب ــتيطانية، فيم ــاريع اس مش
اإلســرائيلية، نفتالــي بينيــت، أنــه يوجــد إجمــاع 
لنــا”. »اجلــوالن  أن  علــى  و«اليســار«  اليمــني   فــي 

وتقضــي اخلطــة احلكوميــة بتوســيع البنيــة التحتيــة 
ــة  ــني، إضاف ــتوطنتني جديدت ــة مس ــوالن وإقام ــي اجل ف
ــة  ــزم احلكوم ــة. وتعت ــتوطنات قائم ــيع مس ــى توس إل
حتويــل اجلــوالن احملتــل إلــى مركــز »لتكنولوجيــا الطاقة 
املبتكــرة اإلســرائيلية«، حســبما ذكــرت صحيفــة 

ــس. ــوم« أم ــرائيل الي »إس

ــط  ــذا اخملط ــي ه ــرائيلية ف ــة اإلس ــتثمر احلكوم وتس
االســتيطاني مليــار شــيكل. وأشــارت الصحيفــة إلــى 
أن بينيــت ووزيــر العــدل، غدعــون ســاعر، يقــودان هــذا 

اخملطــط.

ــل  ــوالن احملت ــي اجل ــتيطاني ف ــط االس ــي اخملط ويقض
التخطيــط  لصالــح  شــيكل  مليــون   576 برصــد 
ــدة  ــة 3 آالف وح ــة قراب ــك إضاف ــن ذل ــكن، وبضم والس
خمــس  خــالل  »كتســرين«  ملســتوطنة  ســكنية 
ســنوات، و4 آالف وحــدة ســكنية ملســتوطنات اجمللــس 
اإلقليمــي »جــوالن«. ويقضــي اخملطــط مبنــح محفــزات 
اقتصاديــة للمســتوطنات، وذلــك مــن أجــل إضافــة 23 

ألف مستوطن في اجلوالن. 

ومبوجــب اخملطــط االســتيطاني، ســتقام مســتوطنتان 
وحــدة   2000 وبنــاء  و«متــار«،  »أســيف«  جديدتــان، 
ــد  ــة بتجني ــي اخلط ــا. وتقض ــي كل منهم ــكنية ف س
اخلــاص  القطــاع  مــن  الشــواكل  ماليــني  مئــات 
ــية،  ــة الشمس ــال الطاق ــي مج ــاريع ف ــح مش لصال
وبضمنهــا مشــاريع تخزيــن طاقــة فــي مســاحة 
وتطويــر  أبحــاث  ومشــاريع  دومن،   4000 علــى  متتــد 
وستنشــر  دومن.   600 مســاحة  فــي  كهربائيــة 
دومن.  2000 فــي  مشــابهة  ملشــاريع   مناقصــات 

ــدم  ــد يصط ــط ق ــى أن اخملط ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــن  ــني، الذي ــتوطنني احلالي ــن املس ــم م ــة قس مبعارض
ــع  ــا يتوق ــتوطنات، كم ــيع املس ــى توس ــون عل يعترض
ــة البيئــة، كــون  معارضــة مــن جانــب جمعيــات حماي

 اخملطط سيلحق أضراراً بطبيعة اجلوالن. 
ونقلــت الصحيفــة عــن ســاعر اعتبــاره أن »قــرار 
عليــه،  للتصويــت  ســيطرح  الــذي  احلكومــة 
يــوم األحــد، هــو تطبيــق لالتفــاق االئتالفــي مــع 
ســاعر(،  يرأســه  )الــذي  حداشــا  تيكفــا  حــزب 
»مــن أجــل دفــع وحتويــل ميزانيــة خلطــة قوميــة 
ــة  ــا خط ــمال، وبضمنه ــر الش ــز وتطوي ــدف لتعزي ته
ــرين  ــة كتس ــوالن ومدين ــة اجل ــر هضب ــة لتطوي خاص

 من خالل إرساء ذلك بقرارات احلكومة”. 
وادعــى ســاعر أن »مســتقبل اجلــوالن ســُيحدد باألفعــال 
ــتقبل  ــخ مس ــة لنرس ــا فرص ــوال. وأمامن ــس باألق ولي
اجلــوالن ألجيــال قادمــة وذلــك كجــزء ال يتجــزأ مــن دولة 
إســرائيل. واالســتيطان في اجلــوالن هو صهيونــي وجودة 
ــة واقعيــة  ــاة فــي الوقــت نفســه. ونحــن نقــرّ غاي حي

 وهي مضاعفة االستيطان في اجلوالن”. 
ــة  ــي الصحيف ــره ف ــال نش ــي مق ــت ف ــر بيني واعتب
نفســها أن »اجلــوالن ليــس فقــط كنــزاً إســتراتيجياً لــه 
ــة  ــت وقطع ــه بي ــتراتيجية. إن ــية وإس ــة سياس أهمي

ــا”.65 ــهد وطنن ــن مش م

األحد 2021/12/26

يوعــز  اإلســرائيلي  السياســي  املســتوى 
»حومــش« مســتوطنة  فــي  البنــاء  بتعليــق 

ــره  ــى نظي ــرائيلي، إل ــي اإلس ــتوى السياس ــز املس أوع
ــي  ــدة ف ــاٍن جدي ــاء مب ــة بن ــدم إتاح ــكري، بع العس
ــي  ــى أراض ــة عل ــالة املقام ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس
بلدتــي بُرقــة وســيلة الظهــر العــام 2005، لكــن 
ــت  ــام األرض حت ــن اقتح ــوا ع ــم يتوقف ــتوطنني ل املس

ذريعة إقامة »مدرسة دينّية”. 

جــاء ذلــك بحســب مــا أوردت هيئــة البــّث اإلســرائيلية 
ــه  ــر ذكــرت خالل )»كان 11«(، مســاء اجلمعــة، فــي تقري
أّن املســتوى السياســي اإٍلســرائيلي، ال يريــد تكــرار مــا 
حــدث فــي مــا يخــّص البــؤرة االســتيطانية »إفياتــار«، 
علــى قمــة جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا قضــاء 

نابلس. 

وكانــت احلكومــة اإلســرائيلية برئاســة نفتالــي بينيــت، 
ــع  ــوية م ــى تس ــي، إل ــران املاض ــي حزي ــت ف ــد توصل ق
قــادة مجلــس املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 

احملتلة، والتي تقضي بإخالء »إفياتار”. 

 ومبوجــب التســوية، مت االتفــاق علــى إبقاء قوة عســكرية 

65  جريدة األيا
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ــم فــي املوقــع الــذي  مــن جيــش االحتــالل بشــكل دائ
تقــرر حينهــا أن تقــام عليــه بعــد 6 أســابيع مدرســة 
ــة  ــة القانوني ــة عســكرية، وبعــد فحــص الوضعي ديني

لألراضي املقامة عليها البؤرة االستيطانية. 

ــد  ــي بع ــذه تأت ــة ه ــّث، أّن التوصي ــة الب ــرت هيئ وذك
ــم  ــراء تعرّضه ــني، ج ــة اثن ــتوطن وإصاب ــل مس مقت
ــة  ــش«، الواقع ــتوطنة »حوم ــرب مس ــار ق ــالق ن إلط
بــني سبســطية وبرقــة، شــمال نابلــس، فــي الســادس 

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــر م عش

وقالــت إّن احلكومــة »لــم تقــرّر بعــد كيفيــة التعامــل 
ــر  ــش«، غي ــؤرة »حوم ــي ب ــودي« ف ــود اليه ــع الوج م
ــاء  ــد إعط ــالل »ال تري ــلطات االحت ــرت أن س ــا ذك أنه
ــؤرة(  ــي )فــي الب »مكافــأة علــى اإلرهــاب«، وهــدم املبان
ــي  ــة أن مبان ــتوطن(«، زاعم ــل املس ــل )قت ــد القت بعي
ــنوات  ــي »الس ــتمرار ف ــَدم باس ــت تُه ــتوطنة كان املس

األخيرة، كل بضعة أشهر«.66  

إدارة الســجون تنفــذ جرميــة بحــق األســير 
املصــاب  معطــان  الباســط  عبــد  اإلداري 

بالســرطان

قــال نــادي األســير، إّن إدارة ســجن »عوفــر« تُنّفــذ جرميــة 
بحــقّ املعتقــل اإلدارّي املريــض بالســرطان عبد الباســط 
معطــان )48 عاًمــا( مــن بلــدة برقــة فــي محافظــة رام 

اهلل والبيــرة.

وأوضــح نــادي األســير فــي بيانــه، اليــوم األحــد، أّن إدارة 
ــالج  ــر الع ــي توفي ــد ف ــكٍل متعم ــل بش ــجن متاط الس
الــالزم لــه، مــا أدى إلــى تفاقــم وضعــه الصحــّي مؤخــرًا 

بشــكل ملحــوظ.

ولفــت إلــى أّن معطــان املعتقــل منــذ 25 تشــرين األول/ 
ــل  ــة قب ــات جراحي ــدة عملي ــع لع ــر 2021، خض أكتوب
اعتقالــه، جــرى خاللهــا اســتئصال جــزء مــن القولــون، 
وتبــني الحًقــا أن اخلاليــا الســرطانية لــم تنتــه، وهنــاك 
ــه  ــى حيات ــات عل ــرض، والتخوف ــار امل ــة بانتش احتمالي
كبيــرة، خاّصــة أنــه بــدأ يُعانــي مؤخــرًا مــن مشــاكل 

فــي التنفــس وأوجــاع فــي الصــدر.

العاجــل  التدخــل  وطالــب نــادي األســير بضــرورة 
باإلفــراج عــن املعتقــل معطــان الــذي يواجــه اعتقــااًل 

ــرّي«. ــف س ــود »مل ــة وج ــت ذريع ــة حت ــال تهم ب

66  جريدة األيام

ــو  ــى نح ــابق أمض ــير س ــان أس ــى أّن معط ــار إل يُش
ــن  ــم ره ــالل، غالبيته ــجون االحت ــي س ــنوات ف 9 س
االعتقــال اإلدارّي، وهــو متــزوج وأب ألربعــة مــن األبنــاء.

وحّمــل نــادي األســير إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
ــن  ــة، الذي ــى كاف ــرى املرض ــاة األس ــن حي ــة ع كامل
يواجهــون سياســات ممنهجــة تســببت بإصابتهــم 
بأمــراض مزمنــة، وشــكّلت سياســة اإلهمــال الطبــي 
املتعمــد )القتــل البطــيء(، إضافــة إلــى بنية الســجون 
مبــا فيهــا مــن تفاصيــل تنكيليــة، أســبابًا مركزيــة فــي 
إصابــة األســرى بأمــراض خطيــرة، ســيما ممــن أمضــوا 

ســنوات طويلــة فــي األســر67.

اســتهداف املســتوطنني للمــدارس واملســاجد 
واملزارعــني يرمــي إلــى دفــع الفلســطينيني 

ــتعمار  ــح االس ــم لصال ــرك أراضيه لت

دعــت منظمتــان حقوقيتــان، إســرائيل كقــوة احتــالل، 
إلــى كــف يــد املســتوطنني ووقــف عنفهــم ضــد 
ــكان  ــة الس ــدة أن حماي ــزل، مؤك ــطينيني الع الفلس
الفلســطينيني فــرض وواجــب مبوجــب القانــون الدولــي 
الــذي تعهــدت إســرائيل باحترامــه وااللتــزام بــه، 
ــة  ــي الضف ــتوطنني ف ــف املس ــى أن عن ــيرتان إل مش

الغربيــة وجرائمهــم تضعفــت 200%.

فقــد أكــدت منظمــة »يــش ديــن« أن الســلطات 
اإلســرائيلية ال تفعــل مــا يكفــي ملنــع هجماتــت 
املســتوطنني وانتهــاك حقــوق األراضــي الفلســطينية، 
ال بــل وضعــت هــذه الســلطات واجليــش سياســة غيــر 
معلنــة مــن الليونــة والتنــازالت وعــدم تنفيــذ القانــون، 
كمــا لــم يتــم التحقيــق فــي العديــد مــن اجلرائــم التي 
ارتكبهــا املســتوطنون أو التحقيــق انتهــى فــي القليــل 

ــة. ــات رادع ــا دون عقوب منه

ــر  ــع األخي ــالل الرب ــن«، خ ــش دي ــات »ي ــب معطي بحس
ــاً  ــداءاً وعنف ــق 24 اعت ــد مت توثي ــام 2021، فق ــن الع م
ضــد الفلســطينيني وممتلكاتهــم وثقتهــا املنظمــة، ومت 
ــن  ــاالت، ولك ــس ح ــي خم ــرطة ف ــكوى للش ــدمي ش تق

ــة. ــالق القضي ــكاوى مت إغ ــع الش ــن جمي م

وأوضحــت املنظمــة أن عنــف املســتوطنني وجرائمهــم 
أصبــح أحــداث روتنيــة ومألوفــة فــي الضفــة الغربيــة. 
والدافــع الــذي يقــف مــن وراء هــذه املمارســات العنيفة 
واإلضــرار باملمتلــكات التــي تســمى أحيانــاً ب« اإلجــرام 
ــة مــن ورائهــا  األيديولوجــي«، هــو اســتراتيجي. فالعاي
ــة  ــي بغي ــد حقيق ــق تهدي ــطينيني وخل ــع الفلس تروي

67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي  ــم احليات ــص حيزه ــم، وتقلي ــن أراضيه ــم م جتريده
املعــاش.

وتابعــت تقــول: »ســعياً لتحقيــق هــذه الغايــة، ميــارس 
مســتوطنون وســائل مختلفــة مــن العنــف فــي احليــز 
اخلــاص أيضــاً: شــوارع القــرى، واملــدارس، واملبانــي 
العامــة، وحتــى فــي منــازل وبيــوت الســكان، وتشــكل 
ــي التــي تقــع بجــوار  ــة، واملبان ــي املنعزل البيــوت واملبان
ــة أو  ــر املرخص ــتيطانية غي ــؤر االس ــتوطنات والب املس
ــة  ــع مفضل ــة و«مواق ــاً ثابت ــة، أهداف ــوارع اجلانبي الش
وعلــى  احلقــول  فــي  بالفلســطينيني  األذى  إلحلــاق 
أطــراف الطــرق وقــرب املــدارس، تــؤدي االعتــداءات 
وإحلــاق األذى باملمتلــكات إلــى اثمــان يدفعهــا الســكان 
ــة  ــمانية واقتصادي ــان جس ــا أثم ــطينيون، منه الفلس
ــداءات  ــذه االعت ــاً ه ــانية، وخصوص ــة ونفس واجتماعي
التوســع  آخــذة فــي  مــن ظاهــرة  تشــكل جــزءاً 

ــار. واالنتش

ــم  ــرائيلية، إن اجلرائ ــة اإلس ــة احلقوقي ــدت املنظم وأك
األيديولوجيــة التــي اقترفتها مســتوطنون إســرائيليون 
فــي  الفلســطينية  والقــرى  البلــدات  داخــل  فــي 
الســنوات األخيــرة، ال ترتكــب فــي معــزل عن سياســات 

ــة. 68 ــة الغربي ــي الضف ــرائيل ف إس

االثنني 2021/12/27

واعتقــاالت  وإصابــات  مواجهــة  ســاحات 
اعتــداءات  تواصــل  عــدة  محافظــات  فــي 
وممتلكاتهــم املواطنــني  علــى  املســتوطنني 

ــرى  ــي ق ــاً ف ــم، خصوص ــتوطنون عربدته ــل املس واص
وطــرق شــمال الضفــة، فيمــا اندلعــت مواجهــات 
بــني املواطنــني وقــوات االحتــالل فــي عــدة محافظــات، 
ــي  ــاص املطاط ــرات بالرص ــة العش ــن إصاب ــفرت ع أس

ــرون. ــل آخ ــا اعُتِق ــاق، فيم ــاالت اختن وبح

ــاء  ــتوطنون، مس ــق مس ــة رام اهلل، أغل ــي محافظ فف
ــة. ــمال املدين ــنجل ش ــدة س ــل بل ــس، مدخ أم

املســتوطنني  عشــرات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
احتشــدوا قــرب الشــارع الرئيــس رام اهلل -نابلــس 
احملــاذي للبلــدة، وســط تواجــد كثيــف لقــوات االحتــالل 
فــي املــكان، حيــث مت إغــالق مدخلهــا الشــمالي لنحــو 
ــر  ــن التوت ــة م ــط حال ــاعة، وس ــف الس ــاعة ونص س

ــة. ــادت املنطق س
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كمــا اندلعــت مواجهــات بــني الشــبان وقــوات االحتالل، 
مســاء أمــس، قــرب مدخــل مخيم اجللــزون.

وأوضــح شــهود عيــان أن املواجهــات اندلعــت إثــر 
قمــع االحتــالل مســيرة انطلقــت مــن مخيــم اجللــزون 
ــي  ــعبنا ف ــاء ش ــاً ألبن ــناداً ودعم ــات، إس ــاركة املئ مبش

ــتوطنني. ــداءات املس ــرض العت ــي تتع ــرى الت الق

الرصــاص  أطلقــت  االحتــالل  قــوات  إن  وأضافــوا: 
الصــوت  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي 

 والغاز املسيل للدموع صوب الشبان. 
ــم  ــة الشــعبية فــي مخي ــدوره، أوضــح رئيــس اللجن ب
اجللــزون، محمــود مبــارك، أن هــذه الفعاليــة تأتــي 
ــي تتعــرض  ــا فــي القــرى الت فــي إطــار مســاندة أهلن
بدعــم  مســتمر  بشــكل  املســتوطنني  العتــداءات 
ــعبنا  ــاء ش ــارك أبن ــا مب ــالل. ودع ــوات االحت ــة ق وحماي
إلــى التكاتــف ملواجهــة اعتــداءات املســتوطنني وجيش 

ــالل. االحت

ــن الشــبان  ــب عــددٌ م ــة، أصي ــي محافظــة قلقيلي وف
ــوات  ــع ق ــالل قم ــس، خ ــاء أم ــرون، مس ــل آخ واعتق
االحتــالل وقفــة نظمهــا نشــطاء علــى شــارع نابلــس 
– قلقيليــة قــرب قريــة الفنــدق، إســناداً ألهالــي برقــة، 
ــداءات  ــون العت ــن يتعرض ــس،، الذي ــي نابل ــمال غرب ش
مســتمرة مــن قبــل املســتوطنني وأفــاد الناشــط 
ــوا  ــة رفع ــي الوقف ــاركني ف ــأن املش ــة، ب ــف جمع عاك
ــداءات  ــددة باعت ــعارات املن ــطني وردّدوا الش ــم فلس عل
ــة  ــي قري ــة ف ــعبنا، خاص ــاء ش ــى أبن ــتوطنني عل املس

ــالل. ــوات االحت ــة ق ــم بحماي ــي تت ــة، والت برق

وأشــار جمعــة إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا األعيــرة 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــاط والغ ــة باملط ــة املغلف املعدني
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــيرة، م ــي املس ــاركني ف ــوب املش ص
ــاً،  ــوا ميداني ــاق عوجل ــاالت اختن ــبان بح ــن الش ــدد م ع

ــن. ــال آخري ــة العتق إضاف

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، ذكــر شــهود عيــان أن فتــى )16 
ــي فــي الصــدر، خــالل  عامــاً( أصيــب بالرصــاص املعدن

مواجهــات اندلعــت فــي البلــدة.69

احلكومــة تقــرر تقــدمي تعويضــات جلبــر األضــرار 
ــة  ــي برق ــكات أهال ــازل وممتل ــت مبن ــي حلق الت

ــتوطنني  ــاب املس ــراء إره ج

قــرر مجلــس الــوزراء، فــي جلســته التــي عقدهــا 
ــر  ــات جلب ــدمي تعويض ــرم، تق ــي طولك ــني، ف ــوم اإلثن الي

69  جريدة األيام
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ــة  ــي قري ــكات أهال ــازل وممتل ــت مبن ــي حلق ــرار الت األض
ــاب  ــا إلره ــراء تعرضه ــس، ج ــرب نابل ــمال غ ــة، ش برق

املســتوطنني.70

حكومــة االحتــال تقــر خطــة لبنــاء 0037 
وحــدة اســتيطانية فــي اجلــوالن احملتــل

اجتماعهــا  اإلســرائيلية خــالل  احلكومــة  صادقــت 
األســبوعي الــذي عقدتــه فــي مســتوطنة فــي هضبــة 
ــة  ــى خط ــد، عل ــس األح ــة، أم ــورية احملتل ــوالن الس اجل
تهــدف إلــى مضاعفــة عــدد املســتوطنني فــي اجلــوالن 
ــة  ــذه اخلط ــة له ــدت احلكوم ــام 2030. ورص ــى الع حت
مبلــغ مليــار شــيكل، بينهــا 576 مليــون شــيكل 
لبنــاء 7300 وحــدة اســتيطانية جديــدة خــالل خمــس 
البنيــة  لتحســني  شــيكل  مليــون  و160  ســنوات، 
ــي  ــم ف ــة والتعلي ــازي الصح ــر جه ــة وتطوي التحتي
اجلــوالن، و162 مليــون شــيكل لبنيــة حتتيــة ســياحية 

ــة. ــة وجتاري ــز صناعي ــر مراك وتطوي

ــي  ــى جــذب اليهــود لالســتيطان ف وتهــدف اخلطــة إل
اجلــوالن، عبــر تخصيــص حوافــز اقتصاديــة لتطوير تلك 
املناطــق، وجــذب نحــو 23 ألــف يهــودي للســكن فيهــا، 
ــني فــي اجلــوالن، »أســيف«  ــاء مســتوطنتني جديدت وبن
ــة األلغــام وتغييــر خطــط  ــار« والعمــل علــى إزال و«مت
مناطــق إطــالق النــار والتدريبــات العســكرية، وتطويــر 
البنيــة التحتيــة للمواصــالت، إلــى جانــب تطويــر 
ــم والســياحة والتكنولوجــي  ــق بالتعلي مشــاريع تتعل
ــة  ــق بالطاق ــاريع تتعلي ــن، ومش ــق باألم ــرى تتعل وأخ

ــية. 71 الشمس

أبــو ردينــة: شــعبنا لــن يســمح باســتمرار 
ومســتوطنيه االحتــال  اعتــداءات 

ــة: »إن  ــو ردين ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــق باس ــال الناط ق
الشــعب الفلســطيني لــن يســمح باســتمرار اعتداءات 
االحتــالل ومســتوطنيه«، مؤكــداً أن شــعبنا لديه كافة 
ــتهانة  ــوز االس ــه، وال يج ــن حقوق ــاع ع ــائل للدف الوس
ــي  ــر ف ــة التحري ــل منظم ــه، وأن فصائ ــه وعزميت بقدرات
مقدمتهــا حركــة »فتــح« مــا زالــت ملتزمــة بالقانــون 
الدولــي الــذي تصــر حكومــة االحتــالل ومســتوطنوها 

علــى خرقــه وعــدم االعتــراف بــه. 

وأدان أبــو ردينــه، أمــس األحــد، اســتمرار اعتــداءات 
املســتوطنني اإلرهابيــة علــى أبنــاء شــعبنا، والتــي كان 
آخرهــا االعتــداءات اإلرهابيــة أمــس علــى قــرى: برقــة، 

70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وسبســطية وبزاريــا، والتــي أســفرت عــن إصابــة أكثــر 
ــرق. ــع الط ــكات وقط ــب املمتل ــاً، وتخري ــن 250 مواطن م

ــراً  ــيبقى صاب ــطيني س ــعب الفلس ــاف، أن الش وأض
صامــًد متمســكاً بحقوقه املشــروعة، وموقفه حاســم 
ــتوطنات،  ــرعية املس ــدم ش ــدس وع ــاه الق ــازم جت وح
مؤكــداً أن جلســة اجمللــس املركــزي القادمــة، ســتضع 
املنطقــة أمــام أبــواب مرحلــة جديــدة، إذا اصــرت 
ــاتها  ــتمرار بسياس ــى االس ــرائيلية عل ــة اإلس احلكوم
العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، وبقــي اجملتمــع 
ــاب  ــررة، وخط ــم املتك ــذه اجلرائ ــاً إزاء ه ــي صامت الدول
الرئيــس فــي االمم املتحــدة ورســائله إلــى قيــادات العالم 
واضحــة ومصيريــة، وقــال أبــو ردينــة: إن الوضــع احلالــي 
جــراء سياســات إســرائيل فــي األراضــي الفلســطينية 
مبثابــة »لعــب بالنــار« وهــو »غيــر مقبــول«، وال يحتمــل، 
ــن  ــال م ــأي ح ــوز ب ــتمراره«، وال يج ــمح باس ــن يس ول
الفلســطينية  القيــادة  عزميــة  امتحــان  األحــوال 
ــم  ــعب العظي ــذا الش ــدره ه ــية، وق ــا السياس وإرادته
الصامــد املتســلح بحقوقــه التاريخيــة وبالقانــون 
ــة الشــهداء واألســرى  ــى أن قضي ــي، مشــدداً عل الدول
وحقوقهــم هــي خــط أحمــر كالقــدس ومقدســاتها ال 

ــاً. ــا إطالق ــاس به ــماح باملس ــن الس ميك

ــة  ــدة األميركي ــات املتح ــي والوالي ــع الدول ــث اجملم وح
الشــعب  مــع  عالقاتهــم  وضبــط  تــوازن  علــى 
القانــون  تعهداتهــم وحســب  وفــق  الفلســطيني 

الدولــي.72

هنيــة: حمــاس والقســام تتابعــان مــا يجــري 
داخــل ســجون االحتــال

ــي  ــب السياس ــس املكت ــة، رئي ــماعيل هني ــد اس أك
حلركــة »حمــاس« أمــس، إن القيادتــني السياســية 
ــرى  ــدث لألس ــا يح ــان م ــة، تتابع ــكرية للحرك والعس

واألســيرات، داخــل ســجون االحتــالل اإلســرائيلية.

ــة مــع األســير  ــك اتصــال هاتفــي، أجــراه هني جــاء ذل
ــرائيل  ــه إس ــت عن ــذي أفرج ــدرة، ال ــد الق ــرر أحم احمل
مــن  عامــاً   19 بعــد  اجلــاري  األول  كانــون   22 فــي 
وكتائــب  حمــاس  »قيــادة  هنيــة:  وأضــاف  األســر. 
ــع األســرى واألســيرات  ــا يجــري م القســام تتابعــان م
ــالل  ــلطات االحت ــل س ــالل، وحتم ــجون االحت ــل س داخ
ــة  ــح هني ــم«. وأوض ــن حياته ــة ع ــؤولية الكامل املس
»أهميــة تضافــر كل اجلهــود الوطنيــة والدوليــة لنصرة 
ــة  ــالً: »حريتهــم أمان ــة األســرى واألســيرات«، قائ قضي

ــا«. ــي أعناقن ف
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وكانــت الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة 
ــالل  ــيدخل »خ ــه س ــد، أن ــس األح ــت أم ــاس، أعلن حم
ــن  ــراب ع ــي إض ــرى ف ــن األس ــوج األول م ــاعات« الف س
الطعــام، يتقدمهــم القــادة الرمــوز، فصــالً جديــداً مــن 
ــالل. ــجون االحت ــع إدارة س ــة م ــة املفتوح ــول املعرك فص

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان مقتضــب لهــا، أنــه 
ــوح عــن الطعــام حــل  ســيتبع خطــوة اإلضــراب املفت
فعلــي للتنظيــم، مشــيرة إلــى أن هــذه اخلطــوة 

ــا. 73 ــا بعده ــيكون م س

أبــو ردينــة: شــعبنا لــن يســمح باســتمرار 
ومســتوطنيه االحتــال  اعتــداءات 

ــة: »إن  ــو ردين ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــق باس ــال الناط ق
الشــعب الفلســطيني لــن يســمح باســتمرار اعتداءات 
االحتــالل ومســتوطنيه«، مؤكــداً أن شــعبنا لديه كافة 
ــتهانة  ــوز االس ــه، وال يج ــن حقوق ــاع ع ــائل للدف الوس
بقدراتــه وعزميتــه، وأن فصائــل منظمــة التحريــر وفــي 
مقدمتهــا حركــة »فتــح« مــا زالــت ملتزمــة بالقانــون 
ــوطنوها  ــة االحتاللومس ــر حكوم ــذي تص ــي ال الدول

علــى خرقــه وعــدم االعتــراف بــه. 

وأدان أبــو ردينــة، أمــس األحــد، اســتمرار اعتــداءات 
املســتوطنني اإلرهابيــة علــى أبنــاء شــعبنان والتــي كان 
آخرهــا االعتــداءات اإلرهابيــة أمــس علــى قــرى: برقــة، 
وسبســطية، وبزاريــا، والتــي أســفرت عــن إصابــة أكثــر 
ــف املمتلــكات وقطــع الطــرق. ــاً، وتخري مــن 250 مواطن

ــراً  ــيبقى صاب ــطيني س ــعب الفلس ــاف، أن الش وأض
املشــروعة، وموقفــه  بحقوقــه  صامــداً متمســكاً 
شــرعية  وعــدم  القــدس  جتــاه  وحــازم  حاســم 
املركــزي  أن جلســة اجمللــس  املســتوطنات، مؤكــداً 
القادمــة، ســتضع املنطقــة أمام أبــواب مرحلــة جديدة، 
إذا أصــرت احلكومــة اإلســرائيلية علــى االســتمرار 
ــطيني،  ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــاتها العدواني بسياس
إزاء هــذه اجلرائــم  الدولــي صامتــاً  وبقــي اجملتمــع 
املتكــررة، وخطــاب الرئيــس فــي األمم املتحــدة ورســائله 
ــو  ــال أب ــة، وق ــة ومصيري ــم واضح ــادات العال ــى قي إل
ــرائيل  ــات إس ــراء سياس ــي ج ــع احلال ــة: إن الوض ردين
فــي األراضــي الفلســطينية مبثابــة »لعــب بالنــار« وهــو 
ــتمراره«،  ــح باس ــن ميس ــل، ول ــول، وال يحتم ــر مقب »غي
وال يجــوز بــاي حــال مــن األحــوال امتحــان عزميــة 
ــدرة  ــية، وق ــا السياس ــطينية وإرادته ــادة الفلس القي
ــه  ــلح بحقوق ــد املتس ــم الصام ــعب العظي ــذا الش ه
التاريخيــة وبالقانــون الدولــي، مشــدداً علــى أن قضيــة 
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الشــهداء واألســرى وحقوقهــم هــي خــط أحمــر 
ــاس  ــماح باملس ــن الس ــاتها ال ميك ــدس ومقدس كالق

ــاً. ــا إطالق به

وحــث اجملتمــع الدولــي والواليــات املتحــدة علــى تــوازن 
ــق  ــطيني وف ــعب الفلس ــع الش ــم م ــط عالقاته وضب

ــي.74 ــون الدول ــب القان ــم وحس تعهداته

الثاثاء 2021/12/28

ــكان  ــه ال م ــنطن بأن ــا لواش ــت: أوضحن بيني
لقنصليــة مخصصــة للفلســطينيني فــي 

ــدس الق

ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــال رئي ق
لــإلدارة  أوضحــت  حكومتــه  إّن  أمــس،  مســاء 
أميركيــة  لقنصليــة  مــكان  »ال  أن  األميركيــة 

 مخّصصة للفلسطينيني في القدس”. 
ووردت تصريحــات بينيــت خــالل جلســة للهيئــة العاّمة 
القنصليــة  فتــح  لنقــاش  خّصصــت  للكنيســت 
ــو  ــني عض ــن أربع ــوة م ــدس، بدع ــي الق ــة ف األميركي

ــت. كنيس

وتابــع بينيــت أّن حكومتــه ال تــروّج ملوقفهــا ضــد 
ــح  ــرّ باملصال ــك يض ــا ألّن ذل ــة إعالمًي ــح القنصلي فت

اإلســرائيلية.

وأضــاف بينيــت أن حكومتــه »ملتزمــة باحملافظــة علــى 
املصالــح اإلســرائيلية«، زاعمــاً أن ذلــك »يحصــل بهدوء 

أو بأقــل هــدوء إذا مــا تطلــب األمــر ذلــك”.

ــض  ــه الراف ــف حكومت ــدد موق ــد ج ــت، ق وكان بيني
ــدس  ــي الق ــة ف ــة األميركي ــاح القنصلي ــادة افتت إلع
احملتلــة، وذلــك خــالل مؤمتــر صحافــي عقــده فــي 
ــاب  ــي أعق ــي، ف ــي املاض ــرين الثان ــن تش ــادس م الس
متكــن االئتــالف احلكومــي مــن املصادقــة علــى املوازنــة 

العامــة اإلســرائيلية.

وقــال بينيــت إن »احلكومــة اإلســرائيلية مبختلــف 
ــارة  ــي إش ــوة«، ف ــذه اخلط ــل ه ــارض مث ــا تع مركباته
إلــى إعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس، 
اإلدارة  إلــى  املوقــف  هــذا  نقــل  مت  »لقــد  مضيفــاً 

األميركيــة”.

ورداً علــى ســؤال للصحافيــني بشــأن تعامــل واشــنطن 
مــع موقــف حكومــة بينيــت بهــذا الشــأن، قــال بينيت 
»نحــن ال نتفــق مــع إدارة الرئيــس األميركــي جــو باديــن 
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فــي كل شــيء، ونعــي جيــداً كيــف نديــر اخلالفــات عنــد 
الضــرورة، ونتجنــب الدرامــا والشــجار واخلالفــات”.

وكان الرئيــس األميركــي الســابق، دونالــد ترامــب، أغلــق 
القنصليــة األميركيــة العامــة فــي القــدس فــي عــام 
2019، بعــد أن نقــل الســفارة األميركيــة لــدى إســرائيل 
ــط  ــة أواس ــدس احملتل ــة الق ــى مدين ــب إل ــل أبي ــن ت م

العــام 2018.

ــح  ــادة فت ــدن، بإع ــو باي ــي ج ــس األميرك ــد الرئي ووع
القنصليــة خــالل حملتــه االنتخابيــة، دون حتديــد 

ــك. ــد لذل موع

الفلســطيني، محمــود  الرئيــس  اجتمــع  ومؤخــراً، 
إذ  األميركيــة،  اإلدارة  فــي  مســؤولني  مــع  عبــاس، 
اســتقبل كل مــن املستشــار األميركــي لألمــن القومي، 
جيــك ســوليفان، ومســاعدة وزيــر اخلارجيــة األميركيــة 

ــد. ــا نوالن ــية فيكتوري ــؤون السياس للش

ــذ  ــرورة تنفي ــطيني بض ــب الفلس ــاس املطل ــرر عب وك
ــي  ــة ف ــح القنصلي ــادة فت ــا وإع ــدن لتعهداته إدارة باي
القدس.  وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »معاريــف«، 
قالــت نوالنــد إن وزيــر اخلارجيــة، أنتونــي بلينكــن، 
ــا هــي إعــادة فتــح  »أوضــح أن األفضليــة بالنســبة لن

القنصليــة”.

وأضافــت »يوجــد عمــل كثيــر فــي الطريــق إلــى هــذه 
ــات مــع مســؤولني إســرائيليني.  ــة، وإجــراء محادث الغاي
وأنتــم تعرفــون ســبب وضــع هــذا املوضــوع علــى رأس 
أولوياتنــا، فهــذه ســتكون عمليــاً عــودة إلــى ســتاتيكو 

7 5 قدمي”. 

عــن  إضرابــه  يواصــل  هــواش  أبــو  األســير 
التوالــي علــى   431 لليــوم  الطعــام 

 أكــدت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن أن األســير 
ــن  ــوح ع ــه املفت ــل إضراب ــواش، يواص ــو ه ــام أب هش
الطعــام لليــوم 134 علــى التوالــي، رغــم قــرار ســلطات 
ــه اإلداري. ــر اعتقال ــد أم ــرائيلي بتجمي ــالل اإلس االحت

وقــال املتحــدث باســم الهيئــة حســن عبــد ربــه فــي 
اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، أن األســير أبــو هــواش الــذي 
يعانــي مــن وضــع صحــي خطيــر يوصــل إضرابــه، حتــى 

انتــزاع قــرار باإلفــراج عنــه.

ــي  ــة، ويُعان ــى احلرك ــه عل ــد قدرت ــه فق ــى إنّ ــار إل وأش
مــن صعوبــة بالغــة فــي الــكالم، ومت نقلــه مــن ســجن 
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»الرملــة« حيــث يقبــع، إلــى مستشــفى »أســاف 
ــه”. هروفي

يذكــر أن التجميــد ال يعنــي إلغــاء االعتقــال اإلداري 
لكنــه يعنــي إخــالء مســؤولية إدارة ســجون االحتــالل، 
واخملابــرات )الشــاباك( عــن مصيــر وحيــاة املعتقــل، 
وحتويلــه إلــى »معتقــل« غيــر رســمي فــي املستشــفى، 
وســيبقى حتــت حراســة »أمــن« املستشــفى بــدال مــن 
حراســة الّســجانني، وفعليــا يُبقــي عائلتــه غيــر قــادرة 
ــة  ــراد العائل ــا أن أف ــكان، علًم ــى أّي م ــه إل ــى نقل عل
وفقــا  مريــض  كأي  زيارتــه  يســتطيعون  واألقــارب 

ــفى. ــني املستش لقوان

يُشــار إلــى أن هشــام أبــو هــواش معتقــل منــذ الـــ27 
مــن شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول عــام 2020، وحــّول إلى 
ــزوج وأب  ــدة ســتة شــهور، وهــو مت االعتقــال اإلدارّي مل
ــن،  خلمســة أطفــال وهــم: )هــادي، ومحمــد، وعــز الدي
ــدة  ــال ع ــواش لالعتق ــو ه ــرض أب ــبأ(. تع ــاس، وس ووق
مــرات ســابًقا، حيــث بــدأت مواجهتــه لالعتقــال منــذ 
ــغ مجمــوع  ــني أحــكام واعتقــال إدارّي، وبل عــام 2003 ب
ســنوات اعتقالــه )8( ســنوات منهــا )52( شــهرًا رهــن 

ــال اإلدارّي. االعتق

يذكــر أّن نحــو )500( معتقــل إدارّي، سيشــرعون بخطوة 
ــون  ــن كان ــي األول م ــالل ف ــم االحت ــة محاك مقاطع
الثانــي 2022، رفًضــا لسياســة االعتقــال اإلدارّي، التــي 
ــت  ــني، حت ــني اإلداري ــن املعتقل ــات م ــار املئ ــرقت أعم س

ذريعــة وجــود »ملــف ســرّّي«.

ــل  ــراب املعتق ــات إض ــرز محط ــير أب ــادي األس ــق ن ووث
هشــام أبــو هــواش، فبعــد انتهــاء األمــر اإلدارّي األول في 
الـــ27 نيســان / أبريــل 2021، أصــدرت مخابــرات االحتالل 
أمــر اعتقــال إدارّي جديــد بحّقــه ومدتــه ســتة شــهور، 
وبعــد مــرور نحــو أربعــة شــهور علــى األمــر، قــرر فــي 
1 آب/ أغســطس املاضــي، خــوض معركــة اإلضــراب عــن 

الطعــام.

بقــي أبــو هــواش محتجــزًا فــي زنازيــن ســجن »عوفــر« 
لنحــو شــهر قبــل نقلــه إلــى ســجن »الرملــة«، وخــالل 
ــة  ــراءات التنكيلي ــن اإلج ــة م ــه جمل ــدة واج ــذه امل ه
ــه،  ــني ل ــارات احملام ــة زي ــه وعرقل ــيما عزل ــه، الس بحّق
عــدا عــن أّن املعتقــل املضــرب يحــرم تلقائًيــا مــن زيــارة 

العائلــة.

خــالل فتــرة إضرابــه نقل عــدة مــرات إلى املستشــفيات 
املدنيــة التابعــة لالحتــالل، إال أّن إدارة الســجون كانــت 

تقــوم بإعادتــه فــي كل مــرة إلــى ســجن »الرملــة«.
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ــاء  ــد انته ــه، وبع ــى إضراب ــا عل ــرور )71( يوًم ــد م وبع
األمــر اإلدارّي الثانــي، أصــدرت مخابــرات االحتــالل بحّقه 

ــه 6 شــهور. ــد مدت أمــر اعتقــاٍل إدارّي جدي

ــة  ــدت احملكم ــي، عق ــرين الثان ــن تش ــث م ــي الثال وف
العســكرية لالحتــالل جلســة تثبيــت لــه، وفــي الثامــن 
منــه أصــدرت احملكمــة قــرارًا يقضــي بتخفيــض األمــر 
اإلدارّي لــه مــن )6( – )4( شــهور )غيــر جوهــرّي( أي قابلــة 
ــد  ــأت عق ــد أرج ــت ق ــة كان ــا أّن احملكم ــد، علًم للتمدي
ــو هــواش عــدة  جلســات احملاكــم اخلاصــة باملعتقــل أب
مــرات، لعــدم تقــدمي تقريــر طبــّي محــدث حــول حالتــه 
ــة  ــالل املماطل ــزة االحت ــد أجه ــث تتعم ــة، حي الصحي
فــي تنفيــذ ذلــك كنــوع مــن التنكيــل بحــقّ املعتقــل.

ــة  ــني جلس ــي، مت تعي ــرين الثان ــن تش ــي الـــ24 م وف
جديــدة للمعتقــل أبــو هــواش، للنظــر فــي االســتئناف 
املقــدم ضــد قــرار تثبيــت اعتقالــه اإلدارّي، إال أّن احملكمة 
ــار  ــذر إحض ــد أن تع ــة، بع ــاء اجللس ــررت إرج ــددًا ق مج

ــو هــواش خلطــورة وضعــه الصحــّي. األســير أب

وفــي األول مــن كانــون األول اجلــاري، عقــدت لــه محكمة 
العســكرية،  االســتئنافات  محكمــة  فــي  جديــدة 

ــه. ــي قضيت ــت ف ــت الب ورفض

ــة  ــه جلس ــدت ل ــون األول عق ــن كان ــادس م ــي الس وف
ــررت  ــك ق ــالل، وكذل ــا لالحت ــة العلي ــي احملكم ــرى ف أخ
ــن  ــي الثام ــدت ف ــا عق ــه، كم ــي قضيت ــت ف ــدم الب ع
األول جلســة جديــدة فــي محكمــة  مــن كانــون 
ــوم  ــي الي ــرارًا ف ــدرت ق ــكرية، وأص ــتئنافات العس االس
التالــي أي فــي التاســع مــن كانــون األول يتمثــل بعــدم 

ــرار. ــدار الق ــاء إص ــددًا وإرج ــة مج ــي القضي ــت ف الب

ــرة  ــة م ــررت احملكم ــون األول ق ــن كان ــر م ــي العاش وف
ــي  ــوم، وف ــى الي ــة حت ــي القضي ــت ف ــاء الب ــرى إرج أخ
ــة«  ــجن »الرمل ــن س ــه م ــد أن نقلت ــوم وبع ــس الي نف
ــددًا  ــه مج ــه« أعادت ــاف هروفي ــفى »أس ــى مستش إل
ــر. ــب، واخلطي ــيّ الصع ــه الصح ــم وضع ــجن رغ للس

وبعــد إرجــاء متكــرر للقــرار قــررت محكمــة االحتــالل 
ــه أربعــة شــهور. تثبيــت أمــر اعتقالــه اإلدارّي ومدت

ــه  ــدت ل ــون األول عق ــن كان ــر م ــادس عش ــي الس وف
جلســة محكمــة فــي »العليــا« للنظــر فــي االلتمــاس 
ــه  ــه اإلدارّي، ونقل ــق اعتقال ــب تعلي ــأن طل ــدم بش املق
ــر  ــع عش ــي التاس ــادت ف ــي ع ــي، الت ــفى مدن ملستش
ــادس  ــي الس ــاس، وف ــت االلتم ــون األول ورفض ــن كان م
والعشــرين مــن كانــون األول عّلقــت )جمــدت( ســلطات 

االحتــالل أمــر اعتقالــه اإلدارّي، ونقلتــه إلى مستشــفى 
»أســاف هروفيــه« بوضــع صحــي حــرج.76

ردا علــى تصريحــات بينيــت: أبــو ردينــة يؤكــد 
فــي  األميركيــة  القنصليــة  فتــح  ضــرورة 
ــي ــمي أميرك ــزام رس ــو الت ــرقية وه ــدس الش الق

ــو  ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــمي باس ــق الرس ــال الناط ق
ــي  ــح ف ــب أن تفت ــة يج ــة األميركي ــة، إن القنصلي ردين
مدينــة القــدس الشــرقية، بغــض النظــر عــن موافقــة 

ــت أم ال. ــي بيني ــرائيلية نفتال ــة اإلس ــس احلكوم رئي

ــودة«  ــاة »ع ــات لقن ــي تصريح ــة ف ــو ردين ــاف أب وأض
الفضائيــة، أن تصريحــات بينيــت يــوم أمــس التــي قــال 
ــة  ــة مخصص ــة أميركي ــكان لقنصلي ــه ال م ــا أن فيه
للفلســطينيني فــي القدس” مرفوضــة”، وهــي رســالة 
موجهــة إلــى اإلدارة األميركيــة، ألن قرارهــا بإعــادة 
فتحهــا يأتــي مــن منطلــق تعزيــز التواصــل مــع 
الفلســطيني-  والشــعب  الفلســطينية  الســلطة 

ــة- . ــة األميركي ــه اخلارجي ــت ب ــا صرح ــب م حس

ــع أي  ــل م ــن تتعام ــطينية ل ــادة الفلس ــد أن القي وأك
ــن  ــم يك ــا ل ــرقية، م ــدس الش ــة الق ــي مدين ــان ف كي
مخصصــا للقضيــة الفلســطينية، كونهــا جــزءا 
مــن األرض احملتلــة عــام 1967، مشــيراً إلــى أن املوقــف 
الشــرعية  لقــرارات  اســتنادا  يأتــي  الفلســطيني 
ــد  ــي تؤك ــن 34/ 23، والت ــس األم ــرار مجل ــة، وق الدولي
ــة. ــي أرض محتل ــرقية ه ــدس الش ــى أن الق ــا عل جميعه

وقــال: بينيــت يكــرر يوميــا بأنــه غير مســتعد للســالم، 
ــل  ــرار مث ــتقرار، وق ــن واالس ــن األم ــث ع ــد البح وال يري
ــر  ــة توت ــي حال ــة ف ــاء املنطق ــى بق ــيؤدي إل ــك س ذل

ــان. وغلي

وشــدد الناطــق باســم الرئاســة علــى أن القــدس 
ليســت مدينــة عاديــة، فهــي عاصمــة دولة فلســطني، 
ــي  ــا، وه ــاس بأراضيه ــا، وال املس ــاس به ــوز املس ال يج
املوقــف  أن  مؤكــداً  عربيــة،  فلســطينية  مدينــة 
الفلســطيني واضــح متامــا بوجــوب أن تعــي إســرائيل 
ــمح  ــن يُس ــدس، ول ــق دون الق ــن يتحق ــالم ل ــأن الس ب

ــدس. ــالما دون الق ــد س ــد أن يعق ألح

ــاء  ــا ج ــم وإدراك م ــرورة فه ــى ض ــة إل ــو ردين ــار أب وأش
بخطــاب الرئيــس محمــود عبــاس أمــام اجلمعيــة 
لقواعــد  يؤســس  كونــه  املتحــدة،  لــألمم  العامــة 
ــي  ــي ف ــي والقانون ــي والدبلوماس ــتباك السياس االش

76  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مواجهــة االحتــالل اإلســرائيلي، وفــي صياغــة العالقــة 
مــع اجملتمــع الدولــي، خاصــة فــي الشــق املتعلــق 
باالعتــراف باحلقــوق الوطنيــة املشــروعة وانتزاعهــا.

وأكــد أن كل املؤامــرات التــي حتــاك ضــد القضيــة 
كمــا  إســقاطها،  ســيتم  الفلســطينية 

القــرن«. أُســقطت “صفقة 

ــال  ــزي، ق ــس املرك ــرارات اجملل ــول ق ــؤال ح ــى س وردا عل
أبــو ردينــة: ان اجمللــس املركــزي ســيد نفســه، وســيتخذ 
القــرارات التــي يراهــا مناســبة، فــال تنــازل عــن القدس، 
الوطنيــة، واالســتيطان جميعــه  الثوابــت  وال عــن 
ــر شــرعي، مؤكــدا  علــى ضــرورة أن يلتــف اجملتمــع  غي
الدولــي مــع شــعبنا الفلســطيني، علــى األســس التي 

ــي. ــون الدول تنســجم مــع الشــرعية الدوليــة والقان

ــا  ــد أمن ــن جت ــار، ول ــث بالن ــرائيل تعب ــح أن إس وأوض
الشــرعية  بقــرارات  تلتــزم  لــم  مــا  اســتقرارا،  أو 
ال  عربيــة،  فلســطينية  أرض  ففلســطني  الدوليــة، 
يســمح باملســاس بهــا، وشــعبها متجــذر فيهــا، 
ــي  ــة، وهــذه األســس الت ــه دول ومــن حقــه أن يكــون ل
ــر  تلتــزم بهــا القيــادة الفلســطينية ومنظمــة التحري
الفلســطينية، وســتحافظ عليهــا، ونناضــل مــن أجــل 

حتقيقهــا.77

األربعاء 2021/12/29

إصابــات بالرصــاص خــال مواجهــات وعمليات 
هــدم واســعة فــي األغــوار واخلليــل

أصيــب ســبعة شــبان بالرصاص احلــي، أحدهــم جروحه 
مواجهــات  باالختنــاق، خــالل  والعشــرات  خطيــرة، 
أعقبــت عمليــات اقتحــام شــنتها قــوات االحتــالل فــي 
محافظــات عــدة، أقدمــت خاللهــا علــى هــدم عشــرات 
املســاكن واملنشــآت فــي خربــة ابزيــق، عــالوة علــى هدم 
منــزل وتســوية وخــزان مياه فــي مدينــة اخلليــل، واقتالع 

 250 شجرة في قريتي حوسان وواد فوكني. 
شــبان  ســتة  أصيــب  طوبــاس،  مدينــة  ففــي 
باالختنــاق  والعشــرات  احلــي  بالرصــاص 

 خالل تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت املدينــة، فجــرا، وشــنت عمليــات دهــم 
ــا 3  ــت خالله ــدة، واعتقل ــازل ع ــت من ــش طال وتفتي
مواطنــني، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة 
قــوات  خاللهــا  أطلقــت  اشــتباكات  تخللتهــا 

 االحتالل الرصاص وقنابل الغاز بكثافة. 
77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأشــارت إلــى أن ســتة شــبان أصيبــوا بالرصــاص 
وصفــت  أحدهــم  املواجهــات،  خــالل  احلــي 
صــدره،  فــي  إصابتــه  جــراء  باخلطيــرة  إصابتــه 
إلــى  نقلــوا  املصابــني  جميــع  أن  إلــى  الفتــة 
العــالج. لتلقــي  التركــي  احلكومــي   املستشــفى 

وفــي قريــة عاطــوف، باألغــوار الشــمالية، أصيــب 
مواطنون بحاالت اختناق. 

االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
اقتحمــت منطقــة البــارود بالقريــة، مــا أدى إلــى انــدالع 
مواجهــات، أحــرق خاللهــا الشــبان اإلطــارات، ورشــقوا 
قــوات االحتــالل باحلجــارة، بينمــا أطلــق جنــود االحتــالل 

قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع. 

ــش  ــن جي ــوة م ــت ق ــري، اقتحم ــم األمع ــي مخي وف
االحتالل منازل واعتقلت شابني. 

ــوا  ــالل أطلق ــود االحت ــة: إن جن ــادر محلي ــت مص وقال
الرصــاص وقنابــل الغــاز خــالل املواجهــات التــي أعقبــت 
عمليــة االقتحــام مــا أدى إلــى إصابــة شــاب بالرصــاص 
احلــي فــي قدمــه، وجــرى نقلــه إلــى مجمــع فلســطني 

الطبي مبدينة رام اهلل لتلقي العالج. 

وفــي بلــدة اخلضــر، أصيــب طلبــة مــدارس باالختنــاق، 
ــل الغــاز باجتاههــم،  جــراء إطــالق قــوات االحتــالل قناب

أثناء خروجهم من مدارسهم. 

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جنــود االحتــالل املتمركزين 
ــوا  ــة أطلق ــدة القدمي ــي البل ــل ف ــة الت ــرب منطق ق
قنابــل الغــاز والصــوت باجتــاه الطلبــة أثنــاء مغادرتهــم 
ــي علــى التوالــي، مــا أدى إلــى  مدارســهم لليــوم الثان
إصابــة عــدد منهــم بحــاالت اختنــاق وغثيــان، وســرعان 

مــا اندلعــت املواجهــات فــي املنطقــة.78

يتيــح  قانــون  علــى  يصــادق  »الكنيســت« 
مشــاركة جيــش االحتــال بعمليــات قمــع 

األســرى

صادقــت الهيئــة العامــة للكنيســت اإلســرائيلي 
قانــون  علــى  والثالثــة  الثانيــة  بالقراءتــني 
بعمليــات  االحتــالل  جيــش  مشــاركة  يتيــح 
الســجون  فــي  الفلســطينيني  األســرى  قمــع 
اإلســرائيلية، وعلــى قانــون آخــر يقضــي مبشــاركة 
وحــدات مــن جيــش االحتــالل بقمــع التظاهــرات 

 واالحتجاجات داخل أراضي العام الـ 48. 
ويهــدف القانــون املتعلــق باألســرى الفلســطينيني 

78  جريدة األيام
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أمــر  متديــد  عبــر  عليهــم،  اخلنــاق  تضييــق  إلــى 
بقــوات  الســجون،  إدارة  قــوات  وتعزيــز  الطــوارئ 
ــن  ــا لزنازي ــة اقتحاماته ــالل، وإتاح ــش االحت ــن جي م

 األسرى، واملشاركة بعمليات قمعهم. 
فيمــا ينــص القانــون املتعلــق بقمــع التظاهــرات 
ــري  ــة يج ــدات خاص ــل وح ــى تفعي ــات عل واالحتجاج
العمــل علــى تدريبهــا، ومنحهــا األدوات الالزمــة لقمــع 
املتظاهريــن فــي القــرى، والبلــدات العربيــة داخــل 
ــة  ــدات اخملتلط ــمى البل ــا تس ــة م ــي 48، وخاص أراض
كـ«يافــا، واللــد، والرملــة، وحيفــا، وعــكا«، ويأتــي 

.  هذا القانون في أعقاب هبة أيار األخيرة 
وقــد صوتــت الهيئــة العامــة للكنيســت علــى هذيــن 
القانونــني بتأييــد غالبيــة 56 عضــو كنيســت، مقابــل 

معارضــة 53 عضــوا.79

جثامــني  باســترداد  تطالــب  وقفــة  جنــني: 
لألســرى  وإســنادا  احملتجــزة  الشــهداء 

ــهداء  ــا وذوي الش ــني ومخيمه ــات جن ــت فعالي  طالب
ــة  ــاء، كاف ــوم األربع ــاء الي ــم، مس ــزة جثامينه احملتج
املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية بالضغــط علــى 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي لتســليم جثامــني 
تســعة شــهداء محتجــزة فــي ثالجــات االحتــالل مــن 
ــزة. ــهداء احملتج ــني الش ــة جثام ــني وكاف ــة جن محافظ

جــاء ذلــك خــالل اعتصــام متواصل نظــم داخــل اخليمة 
املنصوبــة منــذ 70 يومــا مبشــاركة عائــالت الشــهداء، 
وفصائــل العمــل الوطنــي واإلســالمي وفعاليــات جنــني 
ومخيمهــا، وذلــك مبيــدان عميــد األســرى كــرمي يونــس 

مقابــل املســجد الكبيــر.

وأكــد املشــاركون فــي الوقفــة، أنهــم مســتمرون فــي 
تنظيــم سلســلة الفعاليــات حتــى يتــم تســليم 
جثامينهــم، ووقــف سياســة العقــاب التعســفي بحق 
ــراك  ــن احل ــد م ــذل مزي ــني بب ــيرة، مطالب ــة األس احلرك

ــرى.80 ــع األس ــن م والتضام

الرئيس يعلن حالة الطوارئ ملدة 03 يوما

أصــدر رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، اليــوم 
األربعــاء، مرســوما رئاســيا بإعــالن حالــة الطــوارئ ملــدة 
ــق 28-12،  ــس، املواف ــوم أم ــن ي ــارا م ــا، اعتب ــني يوم ثالث

ــا81”. ضمــن اإلجــراءات ملكافحــة فيــروس »كورون

79  جريدة األيام

80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــق  ــة خل ــاول أهمي الشــيخ: لقــاء الرئيــس بغانتــس تن
أفــق سياســي يــؤدي إلــى حــل سياســي وفــق قــرارات 

ــة الشــرعية الدولي

ــس  ــح«، رئي ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــو اللجن ــال عض ق
الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة، الوزيــر حســني 
الشــيخ »إن لقــاء الرئيــس محمــود عبــاس بالوزيــر بيني 
غانتــس تنــاول أهميــة خلــق أفــق سياســي يــؤدي إلــى 

ــة«. ــرعية الدولي ــرارات الش ــق ق ــي وف ــل سياس ح

وأوضــح الوزيــر الشــيخ، عبــر تغريــدة لــه على حســابه 
علــى »توتيــر«، أن االجتمــاع تنــاول أيضــا األوضــاع 
املســتوطنني،  ممارســات  بســبب  املتوتــرة  امليدانيــة 
ــة  ــا األمني ــن القضاي ــد م ــي العدي ــث ف ــك البح وكذل

واإلنســانية.82 واالقتصاديــة 

اخلميس 2021/12/30

ــتوطنني  ــف املس ــف عن ــب وق ــنطن: يج واش
ضــد الفلســطينيني

دعــت اإلدارة األميركيــة الــى وقــف عنــف املســتوطنني 
اإلســرائيليني ضــد املواطنــني الفلســطينيني.

وقــال نيــد برايــس، الناطــق بلســان وزارة اخلارجيــة 
األميركيــة، فــي اإليجــاز اليومــي الــذي وصلــت نســخة 
منــه لـــ »األيــام«: »ســنترك دبلوماســيتنا مــع إســرائيل 
ــر  ــق األم ــا يتعل ــن عندم ــة. ولك ــواب املغلق ــف األب خل
مبســألة عنــف املســتوطنني، ميكننــي القــول إننــا 
ــع  ــع جمي ــكان أن متتن ــة مب ــن األهمي ــه م ــد أن نعتق
األطــراف عــن اخلطــوات التــي تــؤدي إلــى تفاقــم 
حــل  لدفــع  املبذولــة  اجلهــود  وتقويــض  التوتــرات 
الدولتــني املتفــاوض عليــه، هــذا يشــمل العنــف ضــد 
ــل”.83 ــن قب ــة م ــذه النقط ــا ه ــد أوضحن ــني، لق املدني

حــدث فــي الشــيخ جــراح.. مســتوطن أطلــق 
ــار فتــم اعتقــال فلســطيني الن

ــار باجتــاه  أقــدم مســتوطن إســرائيلي علــى إطــالق الن
ــرقية  ــدس الش ــراح بالق ــيخ ج ــي الش ــي ح ــارة ف امل
ــد  ــت أح ــرائيلية اعتقل ــرطة اإلس ــن الش ــة، ولك احملتل

ــي. ــي احل ــطينيني ف الفلس

وقــال الســكان إن املســتوطن، الــذي كان برفقــة عــدد 
ــطيني،  ــي الفلس ــام للح ــي اقتح ــتوطنني ف ــن املس م
أقــدم علــى إطــالق النــار، مــا أثــار الرعــب فــي أوســاط 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

83  جريدة األيام
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الســكان وبينهــم األطفــال.

ووصلــت إلــى احلــي قــوات كبيــرة مــن شــرطة االحتــالل 
بداعــي توفيــر احلمايــة للمســتوطنني املقتحمــني.

ــطينًيا  ــت أن فلس ــرائيلية زعم ــرطة اإلس ــن الش ولك
رشــق املســتوطنني باحلجــارة، مــا أدى الــى إصابــة أحــد 

املســتوطنني بجــروح طفيفــة.

ــى  ــوات الشــرطة إل ــان: »مت اســتدعاء ق ــي بي ــت ف وقال
مــكان احلــادث، وأظهــر حتقيــق أولــي فــي مــكان احلــادث 
أنــه الحقــا وردا علــى عمليــة إلقــاء احلجــارة التــي بدأت، 

أطلــق مدنــي عيــارًا ناريًــا فــي الهــواء.84

هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة

قــال إســماعيل هنيــة رئيــس املكتــب السياســي 
ــة  ــة الغربي ــاء، إن الضف ــس األربع ــاس، أم ــة حم حلرك
تشــهد بــوادر انتفاضــة، ونهوضــاً للمقاومــة مــن 
جديــد، وعمليــات بطوليــة متواصلــة يرصدهــا القريــب 

ــد. والبعي

ــر  ــالل مؤمت ــس خ ــه أم ــة ل ــي كلم ــة ف ــاف هني وأض
تنظمــه  الــذي  عشــر  اخلامــس  العلمــي  القــدس 
مؤسســة القــدس الدوليــة فــي فلســطني، إن الشــعب 
ــواق  ــر كل أط ــة كس ــي الضف ــر ف ــطيني الثائ الفلس
ــة  ــة الهادف ــات االحتاللي ــل كل اخملطط ــوف، وأفش اخل
إلــى بنــاء مــا يســمى »الفلســطيني اجلديد« املنشــغل 

ــي. ــادي واملعيش ــع االقتص ــط بالوض فق

وتابــع هنيــة إن »هنــاك متغيــرات كبيــرة وهائلــة جــداً 
ــي  ــوى، ف ــة قص ــه ذات أهمي ــام انعاطف ــا أم ــد أنن تؤك
قلبهــا معركــة ســيف القــدس واالنســحاب األمريكــي 
مــن افعانســتان، ونهــوض املقاومــة مجــدداً فــي 
الضفــة، وعــودة احليويــة لــدور شــعبنا وللمقاومــة فــي 
ــر املســبوقة  ــة غي ــب املواقــف العاملي ــى جان اخلــارج، إل
ــيف  ــة س ــق مبعرك ــا يتعل ــة«. وفيم ــة للقضي الداعم
ــا  ــده أنه ــاس، تأكي ــة حم ــس حرك ــدد رئي ــدس ج الق
كانــت مــن أجــل الدفــاع عــن القــدس، وتأكيــد هويتهــا 
ــع  ــراع م ــور الص ــدداً كمح ــا مج ــالمية، وإبرازه اإلس

ــتثنائية. 85 ــة اس ــا معرك ــراً أنه ــالل، معتب االحت

84  جريدة األيام

85  جريدة القدس

اجلمعة 2021/12/31

إصابــات خــال مواجهــات عنيفــة فــي ســلوان 
عقــب حملــة اعتقــاالت واســعة

ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــون بح ــب مواطن أصي
ــدت  ــلوان، وامت ــدة س ــهدتها بل ــة ش ــات عنيف مواجه
ســاعات عــدة، عقب حملــة اعتقــال واســتجواب طالت 
34 مواطنــاً فــي محافظــات عــدة، تركــزت غالبيتهــا في 
محافظــة القــدس، وشــملت دهــم منــازل وتفتيشــها 
واســتدعاء شــبان، بهــدف منــع فعاليــات إحيــاء ذكــرى 
انطالقــة حركــة فتــح فــي القــدس احملتلــة، فــي الوقــت 
ــرات  ــع عش ــى قط ــتوطنون عل ــه مس ــدم في ــذي أق ال
ــة بوريــن ومهاجمــة  أشــجار الزيتــون املعمــرة فــي قري
مركبــات املواطنــني باحلجــارة علــى طريــق جنــني نابلــس.

ففــي بلــدة ســلوان، أفــادت مصــادر متعــددة بــأن 
ــالل  ــوات االحت ــام ق ــب اقتح ــت عق ــات اندلع املواجه

ــدة. البل

وأشــارت إلــى أن عشــرات الشــبان تصــدوا للقــوة 
املقتحمــة ورشــقوها باحلجــارة وأطلقــوا باجتاههــا 
املفرقعــات واأللعــاب الناريــة فــي مواجهــات اســتمرت 

ساعات عدة. 

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل دفعــت بتعزيــزات 
ــل الغــاز  كبيــرة إلــى البلــدة وأطلقــت الرصــاص وقناب
املســيل للدمــوع، والصــوت، بكثافــة، بعــد أن أغلقــت 
الشــارع الرئيــس فــي حــي بئــر أيــوب، ونشــرت جنودهــا 

في عدد من املفترقات. 

املواجهــات  خــالل  متكنــوا  الشــبان  أن  وأكــدت 
 من إضرام النيران في سيارة مستوطن. 

ــات  ــالل مبركب ــوات االحت ــت ق ــق، دفع ــت الح ــي وق وف
ــة  ــا امللوث ــت مياهه ــدة وضخ ــى البل ــة إل ــاه املنتن املي
ــتدت  ــذي اش ــت ال ــي الوق ــني، ف ــازل املواطن ــاه من باجت

فيه حدة املواجهات. 

وكانــت قــوات االحتــالل شــنت فــي وقــت ســابق مــن 
أمــس حملــة اعتقــاالت واســتدعاءات بحــق أبنــاء 

ــة. ــة احلرك ــرى انطالق ــع ذك ــاً م ــح تزامن ــة فت حرك

االحتــالل  قــوات  بــأن  متعــددة  مصــادر  وأفــادت 
دهمــت العديــد مــن املنــازل واعتقلــت عــدداً مــن 
ــي  ــح ف ــة فت ــر حرك ــني س ــم أم ــرف منه ــني ع املواطن
وفــادي مطــور، وجــاداهلل  القــدس شــادي مطــور، 

 الغول، وناصر عجاج وعاهد الرشق. 
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اســتدعت  االحتــالل  مخابــرات  أن  إلــى  وأشــارت 
ــرباتي  ــن الش ــي وأمي ــد العباس ــالمية، وأحم ــوض الس ع
للتحقيــق فــي مراكزهــا، بينمــا اقتحمــت منــزل عضــو 
قيــادة إقليــم القــدس عاهــد الرشــق فــي البلــدة 
القدميــة بالقــدس احملتلــة، وأجــرت تفتيشــا دقيقــا 
فيــه، ومنــزل أمــني ســر حركــة فـــتح فــي بلــدة بيــت 

ــوض. ــر ع ــدس، عام ــا بالق حنين

مــن  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  ولفتــت 
بلــدة ســلوان الطفلــني محمــد زيتــون وعمــر أبــو 

ميالة. 

ــة اعتقــاالت  ــالل حمل ــوات االحت فــي اإلطــار، شــنت ق
ــة. ــدة حزمــا شــمال شــرقي القــدس احملتل ــة فــي بل مماثل

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــالل شــنت 
ــا  ــا تخلله ــدة حزم ــي بل ــاالت ف ــم واعتق ــة ده حمل

عمليات استجواب وحتقيق ميداني. 

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل اعتقلــت مــن البلــدة 
ــب  ــح اخلطي ــودة صبي ــالمة ع ــدرس س ــني: امل املواطن
وجنلــه محمــد، وأســامة ربــاح صــالح الديــن وابنــه عــز 
ــد اهلل،  ــه عب ــب وابن ــامة اخلطي ــدرس أس ــن، وامل الدي
ــب  ــل ذي ــر خلي ــب، وصق ــان اخلطي ــاد كنع ــوض زي وع
صــالح الديــن، وعــودة ســالم عســكر، وموســى مجــدي 
عســكر اخلطيــب، ومحمــد فــوزي اخلطيــب، وزايــد 
ــد اهلل  ــل، وعب ــو خلي ــر أب ــد ثائ ــان، ومحم ــد كنع احم
مــراد اخلطيــب، ومحمــد عبــد احلميــد اخلطيــب، وعــادل 
ــك  ــث مال ــوده، ولي ــالل ج ــت ط ــب، ورأف ــام اخلطي عص
صبيــح، وعبــد باســم فــزاع العمــري، ومحمــد بســام 
كمــال صبيــح اخلطيــب، رمز فرحــان اخلطيــب، وعبد اهلل 
اســامة اخلطيــب، ولــؤي بســام فــزاع العمــري، ومحمــد 
 رشــدي صــالح الديــن، وأســامة علــي عيســى اخلطيــب.

ــاكات  ــى انته ــرض إل ــا تتع ــدة حزم ــى أن بل ــت إل ولفت
متواصلــة مبــا فــي ذلــك حمــالت اعتقــال وهــدم 
ودهــم واســتجواب، إلــى جانــب إغــالق مداخلهــا منــذ 

 حوالي 3 أسابيع والتضييق على األهالي. 
وفــي محافظــة جنــني، وذكــرت مصــادر أمنيــة أن قــوات 
االحتــالل اعتقلــت املــدرس زيــاد محمــد ياســني جــرادات 
منزلــه  اقتحامهــا  بعــد  ومحمــد،  وولديــه طــارق 
والعبــث مبحتوياتــه فــي بلــدة الســيلة احلارثيــة غــرب 

ــني.86 جن

ــم  ــي دع ــان األميرك ــب باإلع ــي يرح ــو هول أب
ــون دوالر ــمبلغ 99 ملي ــروا« بـ »األون

86  جريدة األيام

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــب عض  رح
الفلســطينية، رئيــس دائــرة شــؤون الالجئــني أحمــد أبو 
ــرة  ــني والهج ــكان والالجئ ــب الس ــالن مكت ــي بإع هول
فــي وزارة اخلارجيــة األميركيــة متويــل »األونــروا« بـــمبلغ 

مالــي بقيمــة 99 مليــون دوالر. 

ــو هولــي، فــي بيــان صحفــي، اليــوم اجلمعــة،  وقــال أب
إن الدعــم األميركــي املعلــن عنــه ســيخصص منــه 20 
مليــون دوالر لدعــم ميزانيــة عــام 2021، و79 مليون دوالر 
ــة  مليزانيــة عــام 2022 التــي »ســتوفر التعليــم والرعاي
ــات اآلالف  ــاالت الطــوارئ ملئ ــي ح ــة ف ــة واإلغاث الصحي

مــن األطفــال واألســر الفلســطينية«.

ــف  ــاهم بتخفي ــي س ــل األميرك ــى أن التموي ــت إل ولف
ــام  ــروا« للع ــة »األون ــي ميزاني ــي ف ــز املال ــدة العج ح
ــن  ــا م ــون دوالر، ومكَنه ــدر بـــ 60 ملي ــذي يق 2021 ال
ــاري. ــون األول اجل ــهر كان ــن ش ــا ع ــب موظفيه ــرف روات ص

وأوضــح أن اإلدارة األميركيــة قدمــت دعمــا كبيــرا 
لألونــروا فــي عــام 2021 يقــدر بـــ 338.400 مليــون دوالر 
مكًنهــا مــن االســتمرار فــي تقــدمي خدماتهــا إلــى 5.6 

ــطيني. ــئ فلس ــون الج ملي

ودعــا الــدول املانحــة التــي أوقفــت أو خفضــت متويلهــا 
لألونــروا فــي عــام 2021 إلــى العــدول عــن قرارهــا 
ــام  ــي ع ــا ف ــادة متويله ــن زي ــالن ع ــي اإلع ــادرة ف واملب

ــروا«. ــة »األون ــم مليزاني ــل دائ ــني متوي 2022، لتأم

ــاني  ــوي واإلنس ــدور احلي ــى ال ــي عل ــو هول ــدد أب وش
الــذي تقــوم بــه »األونــروا« فــي خدمــة الالجئــني 
الفلســطينيني فــي مناطــق عملياتهــا اخلمــس، وفــي 
ــني. ــات الالجئ ــل مجتمع ــتدامة داخ ــة املس ــز التنمي تعزي

يذكــر أن اإلدارة األميركيــة قــررت الليلــة املاضيــة، حتويل 
99 مليــون دوالر مــن املســاعدات املاليــة لصالــح وكالــة 

غوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا«.87

اجمللــس الوطنــي: ثــورة شــعبنا تواصــل مســيرة النضال 
حتــى العــودة والدولة املســتقلة

ــورة شــعبنا  ــي الفلســطيني، إن ث ــال اجمللــس الوطن  ق
اجمليــدة تواصــل مســيرتها النضاليــة الســتعادة احلقوق 
الوطنيــة املشــروعة، ممثلــة بالعــودة والدولــة املســتقلة 
بعاصمتهــا القــدس، وفقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة 

ذات الصلــة.

واســتحضر اجمللــس فــي بيــان لــه، اليــوم اجلمعــة، فــي 

87  وكالة األنباء واملعلوامات الفلسطينية، وفا
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الذكــرى الـــ57 النطالقــة الثــورة الفلســطينية، وحركة 
ــي  ــى، وف ــرى واجلرح ــهداء واألس ــات الش ــح، تضحي فت
مقدمتهــم الشــهيد القائــد الرمــز ياســر عرفــات 
وأخوتــه ورفاقــه، الذيــن قــادوا مســيرة كفــاح شــعبنا، 
ــة  ــا كقضي ــطينية مكانته ــة الفلس ــادوا للقضي وأع
ــه  ــى أرض ــه ال ــره وعودت ــر مصي ــعى لتقري ــعب يس ش
ونيــل حريتــه واســتقالله، وصانــوا القــرار الوطنــي 
ــدة  ــروا للوح ــروف، وانتص ــك الظ ــي أحل ــتقل ف املس

ــة. ــة الضيق ــح الفصائلي ــى املصال ــة عل الوطني

شــعبنا  الــى  بالتهنئــة  الوطنــي  اجمللــس  وتقــدم 
ــوده  ــا صم ــي، مثمن ــن واملناف ــي الوط ــطيني ف الفلس
ومتســكه بحقوقهــم، مســجال أســمى معانــي اإلجالل 
األبــرار، ومؤكــدا ضــرورة  الشــهداء  واإلكبــار ألرواح 
ــي  ــطينية الت ــورة الفلس ــج الث ــى نه ــتمرار عل االس
انطلقــت للدفــاع عــن عــزة وكرامــة شــعبنا وحقوقــه 

ــة. ــه الوطني ــت هويت ــروعة، وكرس املش

وقــال، إنــه رغــم مــا يقترفــه االحتــالل اإلســرائيلي بكل 
ــان  ــم، ف ــاب وجرائ ــن إره ــة م ــه القمعي ــه وأذرع أدوات
ــال  ــة بإفش ــجاعته، كفيل ــة وش ــعبنا الصلب إرادة ش
مخططاتــه ومشــاريعه التــي تســتهدف حقوقــه 
غيــر القابلــة للتصــرف، ولــن يضعــف أمــام الضغــوط 
الشــهداء  لدمــاء  وفيــا  وســيبقى  والتهديــدات، 

ــى. ــرى واجلرح ــات االس وتضحي

وأعــاد اجمللــس الوطنــي التأكيــد علــى ضرورة اســتكمال 
اجلهــود إلغــالق ملــف االنقســام وصــوالً الــى اســتعادة 
الوحــدة الوطنيــة، وجتــاوز هــذه املرحلــة احلاســمة 
شــعبنا  مســتقبل  علــى  واحلفــاظ  والتاريخيــة 

ومشــروعه ومؤسســاته الوطنيــة.

وشــدد علــى ضــرورة االلتفــاف حــول منظمــة التحريــر 
ــعبنا،  ــد لش ــرعي والوحي ــل الش ــطينية املمث الفلس
ــود  ــس محم ــادة الرئي ــده، بقي ــن تواج ــة أماك ــي كاف ف

ــاس. عب

وجــدد اجمللــس دعــوة اجملتمــع الدولــي مبؤسســاته 
املعنيــة ملغــادرة مربــع اإلدانــة واملماطلــة والتعامــل مــع 
االحتــالل كدولــة فــوق القانــون تســتطيع اإلفــالت دائما 
ــراءات  ــام باإلج ــرورة القي ــبة، وض ــاب واحملاس ــن العق م
ــرعية  ــرارات الش ــاع لق ــى االنصي ــاره عل ــة إلجب الالزم
العالــم  إرادة  الدوليــة ذات الصلــة، حتــى تتحقــق 
بصنــع الســالم وإرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي 

ــة. املنطق

ــى  ــة ال ــه التحي ــه بتوجي ــي بيان ــس الوطن ــم اجملل وخت

أبنــاء شــعبنا الذيــن يواصلــون الــرد علــى جرائــم 
االحتــالل واملســتوطنني، خاصــة فــي هــذه األيــام التــي 
ــدن الفلســطينية لهجمــة  تتعــرض فيهــا القــرى وامل
االحتــالل  جيــش  يقودهــا  مســعورة  اســتعمارية 

ومنظمــات اإلرهــاب االســتيطانية.

ــة  ــي كاف ــعبية ف ــة الش ــال املقاوم ــا أبط ــا حّي كم
مواقــع الصمــود والتضحيــة وبشــكل خــاص فــي 
ــة  ــلوان وبرق ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــدس ف ــة الق مدين
ــي  ــدوم ومســافر يطــا، وف ــت دجــن وكفــر ق ــا وبي وبيت
ــل  ــة جلع ــدة املقاوم ــيع قاع ــى توس ــا ال ــوار، داعي األغ

ــا.88 ــا وغالي ــالل مكلف ــتمرار االحت ــن اس ثم

اشــتية: شــعلة الثــورة تــزداد توقــدا منــذ 
انطاقتهــا مــن عيلبــون وصــوال إلــى بيتــا 

والقــدس وبرقــة 

 أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية أن شــعلة الثــورة 
تــزداد توقــدا وتوهجــا عامــا بعــد عــام منــذ انطالقتهــا 
ــن  ــام 1965 م ــي ع ــون الثان ــن كان ــي األول م ــدة ف اجملي
ــا  ــى بيت ــوال إل ــون وص ــق عيلب ــن نف ــي م ــرن املاض الق
وبرقــة والقــدس ورفــح وجنــني وكفــر قــدوم، فــي تأكيــد 
علــى إصــرار شــعبنا الفلســطيني علــى نيــل حقوقــه 
ــتقلة  ــه املس ــره وإقامة دولت ــر مصي ــروعة بتقري املش

وعاصمتهــا القــدس وحــق العــودة لالجئــني .

ــوم  ــاء الي ــه، مس ــدر عن ــان ص ــي بي ــتية ف ــدد اش وش
للثــورة  الـــ57  الذكــرى  إحيــاء  ملناســبة  اجلمعــة، 
ــث لطــي  ــى اســتمرار العمــل احلثي الفلســطينية، عل
صفحــة االنقســام، وتوحيــد الوطــن ملواجهــة اخملاطــر 

ــطينية. ــة الفلس ــه القضي ــي تواج ــة الت اجلدي

ــة  ــر بحتمي ــن أكث ــي، نؤم ــوم ميض ــع كل ي ــال: »م وق
انتصــار الوطــن على االحتــالل، واألرض على االســتيطان، 
والثبــات والصمــود علــى أرضنــا، والدفــاع عــن حقوقنــا 
ــوازع  ومقدســاتنا اإلســالمية واملســيحية، ومواجهــة ن
ــى  ــجد األقص ــد للمس ــاك والتهوي ــتباحة واالنته االس
واحلــرم  القــدس،  فــي مدينــة  القيامــة  وكنيســة 
ــل  ــات القت ــل، وعملي ــي اخللي ــريف ف ــي الش اإلبراهيم

ــكات«. ــي واملمتل ــادرة األراض ــدم ومص واله

ــت  ــا قدم ــي طامل ــة الت ــدول الصديق ــتية ال ــا اش ودع
الدعــم  للقضيــة الفلســطينية إلــى مواصلــة تقــدمي 
دعمهــا لشــعبنا حتــى ينــال حقوقــه املشــروعة؛ وفــي 
ــه  ــة دولت ــره، وإقام ــر مصي ــي تقري ــه ف ــا حق مقدمته
ــني. ــودة لالجئ ــق الع ــدس وح ــا الق ــتقلة وعاصمته املس

88  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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كانون أول ٢٠٢١

واســتذكر الشــهداء الذيــن ارتقــوا علــى درب النضــال 
ــل، وفــي مقدمتهــم الرئيــس الراحــل الشــهيد  الطوي
ياســر عرفــات، وجميــع القــادة والفدائيــني الذيــن قضوا 

فــي طريــق احلريــة.

ــي  ــيرات ف ــرى واألس ــا األس ــة أبنائن ــتية حري ــد اش وأك
ســجون االحتــالل، داعيــا لإلفــراج عنهــم خاصــة 
األســيرات واملرضــى، واألطفــال منهــم، واألســير هشــام 
أبــو هــواش الــذي يدخــل يومــه 137 فــي إضرابــه 

ــه.89 ــل حريت ــام لني ــن الطع ــل ع املتواص

ــن جرميــة االحتــال بحــق الشــاب  اشــتية يدي
ــان: إمعــان فــي سياســة القتــل أميــر ري

ــعة  ــتية اجلرمية البش ــد اش ــوزراء محم ــس ال  أدان رئي
التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بحــق 
الشــاب أميــر عاطــف ريــان )37 عامــا( مــن قــراوة بنــي 

ــلفيت. ــة س ــان مبحافظ حس

ــذه  ــة، أن ه ــوم اجلمع ــان، الي ــي بي ــتية ف ــر اش واعتب
اجلرميــة إمعــان فــي سياســة القتــل ألجــل القتــل، التي 
ــرائيلية. ــكرية اإلس ــة العس ــادة املؤسس ــا ق ــن عنه أعل

ــه  ــهيد وزوجت ــدي الش ــن وال ــوزراء م ــس ال ــدم رئي وتق
وأطفالــه وعائلتــه وأهالــي البلــدة بأحــر التعــازي، 
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــى ع ــائال املول س

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ويس

يشــار إلــى أن جيــش االحتــالل أطلــق النــار على الشــاب 
ــلفيت،  ــمال س ــارس ش ــرق ح ــرب مفت ــا ق ــان صباح ري
مــا أدى إلصابتــه بجــروح حرجــة أســفل البطــن قبــل أن 
يعلــن عــن استشــهاده الحقــا، وهــو متــزوج وأب ألربعــة 

أطفال، وزوجتــه حامــل بالشــهر الســادس.90
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