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تقدمي

ــا غيــر مســبوق للحالــة الفلســطينية، بســبب ممارســات  ــا عاًم شــكل النصــف األول مــن العــام اجلــاري حتديً

ــا فــي مركــز األبحــاث بتوثيــق ومتابعــة وأرشــفة كافــة هــذه املمارســات  االحتــالل اإلســرائيلي وجرائمــه، قمن

بســرعة وفاعليــة، عبــر رصــد كل مــا كتــب ونشــر بهــذا الســياق فــي وســائل االعــالم والصحــف الفلســطينية، 

ثــم العمــل علــى إيصالهــا إلــى كافــة املهتمــني والباحثــني فــي الشــأن الفلســطيني، محليــاً وعربيــاً ودوليــاً.

اليوميــات الفلســطينية مشــروع مــن عــدة مشــاريع أخــذ مركــز األبحــاث فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية 

علــى عاتقــه تنفيذهــا، ليســهل علــى الباحثــني والكتــاب واملؤرخــني واخملتصــني مهامهــم فــي تنــاول القضيــة 

الفلســطينية ومعاجلتهــا بالشــكل املوضوعــي الدقيــق املطلــوب وتثبيــت الروايــة الفلســطينية.

ــة  ــق كاف ــد وتوثي ــى رص ــة إل ــد، إضاف ــذا اجملل ــى ه ــجد األقص ــة للمس ــررة اليومي ــات املتك ــّدرت االقتحام تص

ممارســات االحتــالل فــي األراضــي الفلســطينية وأهمهــا عمليــات هــدم البيــوت، واالعتقــاالت، وإغالقــات املــدن 

ــالت. ــريد العائ ــطينية وتش ــازل الفلس ــدم املن ــكرية، وه ــز العس ــرى، واحلواج والق

كمــا تصــّدر العــدد تقريــر )منظمــة العفــو الدوليــة( –«أمنســتي«، الــذي اعتبــرت فيــه املنظمــة أنــه ينبغــي 

مســاءلة الســلطات اإلســرائيلية عــن ارتكابهــا جرميــة الفصــل العنصــري ضــد الفلســطينيني. يبــني التقريــر 

ــك  ــا متل ــطيني أينم ــعب الفلس ــى الش ــة عل ــاد وهيمن ــام اضطه ــرض نظ ــرائيل تف ــف أن إس ــل كي بالتفصي

ــه.  ــى حقوق الســيطرة عل

واســتمراراً للجهــود املبذولــة فــي االرتقــاء بالعمــل البحثــي، فــإن املركــز يتابــع تنظيــم برنامــج للسياســات 

يشــمل نــدوات وطــاوالت مســتديرة وإنتــاج أوراق سياســات وتقديــرات موقــف، كمــا يواصــل املركــز العمــل علــى 

تخريــج طــالب شــباب مــن دورات للعمــل البحثــي يتــم التركيــز فيهــا علــى قضايــا احلركــة الوطنيــة، إلــى جانــب 

شــراكات أطلقهــا املركــز مــع وزارات ومؤسســات حكوميــة وأهليــة وأكادمييــة.

اســتطعنا فــي العــام 2022 العمــل علــى اســتثمار كل الطاقــات املتاحــة عبــر التعــاون مــع قاعــدة واســعة 

مــن الباحثــني الشــباب كمتدربــني ســاهموا فــي إدارة ملفــات متخصصــة كالنــدوات وبرنامــج التدريــب والتحرير، 

ــه  ــه التــي تابعــت تطــورات القضيــة الفلســطينية علــى األرض، وواصــل املركــز إصدارات واســتمر املركــز بندوات

البحثيــة الثابتــة، خاصــة »شــؤون فلســطينية«، إلــى جانــب، إصــدار نشــرة مخرجــات األبحــاث الدوليــة التــي 

رصــدت كل مــا كتــب عــن القضيــة الفلســطينية علــى املســتوى الدولــي.

                                                                                                                      د. منتصر جرار

                                                                                          املدير العام 
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السبت 1/1/2022

جنــود االحتــال يعدمــون شــابًا قــرب ســلفيت 
بزعــم محاولتــه القيــام بتنفيــذ عمليــة طعــن

ــد  ــان، بع ــف ري ــر عاط ــاب أمي ــس، الش ــهد، أم استش
أن أطلقــت قــوات االحتــالل النــار عليــه، قــرب مفتــرق 
حــارس، شــمال ســلفيت، بزعــم محاولتــه تنفيــذ 

ــن. ــة طع عملي

وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن جنــود االحتــالل أطلقــوا 
ــى  ــى عل ــوه ملق ــاب وترك ــى الش ــي عل ــاص احل الرص

األرض دون أن يقدموا له اإلسعاف. 

ــم  ــت طواق ــالل منع ــوات االحت ــادر أن ق ــدت املص وأك
الهــالل األحمــر مــن تقــدمي اإلســعافات  جمعيــة 
األوليــة للشــاب، إلــى أن نقلتــه فــي وقــت الحــق 
ــهاده  ــن استش ــن ع ــرائيلية ليعل ــعاف إس ــة إس مبركب
الوقــت  فــي  إســرائيلي.  مستشــفى  فــي  الحقــاً 
الــذي عــززت فيــه قــوات االحتــالل مــن انتشــارها 
املواطنــني. مركبــات  وأعاقــت  املنطقــة   فــي 

وأكــدت وزارة الصحــة، فــي بيــان مقتضــب، استشــهاد 
الشــاب أميــر عاطــف ريــان )36 عامــا(، مــن بلــدة قــراوة 

بنــي حســان مبحافظــة ســلفيت.

بدورهــا، أفــادت مصــادر محليــة بأن الشــاب متــزوج وأب 
ألربعــة أطفــال، وزوجتــه حامــل فــي شــهرها الســادس، 
وهــو شــقيق منصــور ريــان األســير احملــرر فــي صفقــة 

وفاء األحرار واملبعد إلى غزة. 

مــن جهتــه، قــال جيــش االحتــالل: إن جنــوده أحبطــوا 
ــود  ــني وجن ــى مدني ــداء عل ــطيني االعت ــة فلس محاول
مســتوطنة  محيــط  فــي  مفــرق  قــرب  بســكني 

»أريئيل”. 

ــة  ــرب نقط ــيارة ق ــن س ــل م ــاب ترج ــم أن الش وزع
ــاه  ــض جت ــكينا ورك ــال س ــرق حام ــي املف ــكرية ف عس
ــود.  ــتوطنون وجن ــا مس ــالت كان فيه ــة للحاف محط
ــالً، دون أن  ــه وأردوه قتي ــاص صوب ــود الرص ــق اجلن فأطل

تقع إصابات في صفوفهم. 

ــوع  ــبهة الضل ــاً بش ــت مواطن ــه اعتقل ــم أن قوات وزع
ــه  ــرق، وأحالت ــى املفت ــيارته إل ــهيد بس ــل الش ــي نق ف

ــق.1 ــى التحقي إل

1  جريدة األيام

األحد 2/1/2022

مبقاطعــة  يشــرعون  اإلداريــون  املعتقلــون 
االحتــال محاكــم 

 ،500 نحــو  وعددهــم  اإلداريــون  املعتقلــون  أعلــن 
الشــروع مبقاطعــة محاكــم االحتــالل، وذلــك فــي 
إطــار مواجهتهــم لسياســة االعتقــال اإلداري اخملالفــة 

لألعــراف والقوانــني الدوليــة.

ــوا  ــام، قال ــرأي الع ــا لل ــون بيانً ــون اإلداري ــه املعتقل ووج
ــل  ــا يتمث ــا وجماعًي ــا وطنًي ــا موقًف ــه: »لقــد اتخذن في
بإعــالن املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة وغير املســبوقة 
ــال اإلداري  ــة باالعتق ــاء املتعلق ــراءات القض ــكل إج ل

ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس ــة قضائي )مراجع

ــوا »جــزءا  وشــددوا فــي بيانهــم علــى أنهــم لــن يكون
مــن هــذه املســرحية التمثيليــة، واملســتفيد منهــا هــو 
االحتــالل، وأجهزتــه األمنيــة، وخصوًصــا جهــاز اخملابــرات 
ــن  ــني ره ــاء املعتقل ــي إلبق ــرر الفعل ــاباك«، املق »الش

هــذا االعتقــال«.

ــدء فــي خطــوة  ــني بالب ــة األســرى اإلداري وتعهــدت جلن
ــال  ــي ح ــام ف ــن الطع ــوح ع ــي املفت ــراب اجلماع اإلض
لــم تســتجب قــوات االحتــالل ملطالبهــا العادلــة 

واملنســجمة مــع األعــراف والقوانــني الدوليــة.

وكانــت مؤسســات األســرى أعلنــت خــالل مؤمتــر 
صحافــي عقــد فــي مقــر هيئــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن بــرام اهلل فــي الـــ20 مــن اجلــاري عــن خطــوة 
ــيق  ــي بالتنس ــا تأت ــى أنه ــة إل ــذه، الفت ــة ه املقاطع
ــل العمــل  ــة لفصائ ــات التنظيمي مــع مختلــف الهيئ
الوطنــي واإلســالمي، مطالبــني بدعــم شــعبي وإعالمي 
للمقاطعــة ومشــيرين إلــى احتماليــة خــوض املعتقلني 
إضرابـًـا جماعًيــا مفتوًحــا عــن الطعــام »فــي حــال لــم 
ــجمة  ــة واملنس ــم العادل ــالل ملطالبه ــتجب االحت يس

ــة«.2 ــني الدولي ــراف والقوان ــع األع م

االثنني 3/1/2022

نحــارب  أن  منــا  تطلــب  لــم  إيــران  هنيــة: 
عــودة  بشــأن  جديــد  وال  عنهــا  بالوكالــة 

ســوريا مــع  عاقاتنــا 

ــي  ــب السياس ــس املكتت ــة رئي ــماعيل هني ــال اس ق
حلركــة حمــاس، إن العالقــة بــني حركــة حمــاس وإيــان 
ليســت جديــدة، بــل ممتــدة منــذ نحــو 30 عامــاً، وهنــاك 

جريدة األيام   2
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ــة،  ــة القيادي ــتويات احلرك ــف مس ــل مختل ــاع داخ اجم
وأن لــدى حمــاس ممثــل فــي طهــران منــذ عــام 1990، وأن 
ــى حيويتهــا فــي آخــر عهــد رئيــس  العالقــة عــادت إل
ــذي  ــعل، ال ــد مش ــابق خال ــي الس ــب السياس املكت

ــادة اخلــارج. ــاً قي يتولــى حالي

ــة  ــرة، الليل ــاة اجلزي ــة مــع قن ــة فــي مقابل وشــدد هني
ــاس أن  ــن حم ــب م ــم تطل ــران ل ــى أن إي ــة، عل املاضي
ــروطاً  ــاالً مش ــق م ــم تتل ــا، ول ــة عنه ــارب بالوكال حت
»نديــر  وقــال:  قــرار حركتــه مســتقل،  وأن  منهــا، 
مقاومتنــا بقرارنــا، والدعــم لنــا غيــر مشــروط، وال أحــد 

ــل«. ــي مبقاب ــا يعط ــرض علين يف

ولفــت هنيــة إلــى أن إيــران لــم حتــاول إنشــاء أي فصيــل 
ــعب  ــى أن »الش ــداً عل ــزة، مؤك ــاع غ ــي قط ــيعي ف ش
الفلســطيني الــذي يواجــه عــدو األمــة ال يجــب إدخاله 
فــي أي صراعــات طائفيــة، ونحــن حريصــون علــى ذلــك.

وأضــاف: »املقاومــة فــي فلســطني تعمــل علــى االرض 
ــوض  ــي، وال نخ ــدو الصهيون ــد الع ــطينية ض الفلس
حربــاً بالوكالــة عــن أحــد، وإيــران تدعــم املقاومــة فــي 
ــف  ــي تضع ــة الت ــركات املقاوم ــم ح ــطني وتدع فلس
ــترك«.  ــدو مش ــو ع ــغله فه ــي وتش ــدو الصهيون الع
ــاس،  ــة حم ــل حرك ــارات داخ ــود أي تي ــة وج ــى هني ونف
قائــالً »لدينــا ثوابــت واســتراتيجية وهويــة، وهــذه محل 
إجمــاع فــي الداخــل واخلــارج وبــكل دوائــر احلركــة، وحني 
متضــي احلركــة بالقــرار املؤسســي فاجلميــع يلتــزم بــه 

ــه«. وال يخــرج عن

وحــول العالقــة مــع ســوريا، قــال رئيــس املكتــب 
السياســي حلمــاس، أنــه مــع توســع األحــداث الســورية 
قررنــا اخلــروج بكامــل اإلرداة، رغم أنــه كان قــراراً مكلفاً، 
وأغضــب حلفــاء اســتراتيجيني، وذلــك رغــم مــا كانــت 

تشــكله ســوريا مــن غطــاء ودعــم للمقاومــة. 3

أعضاء كنيست يزورون بلدتي بيتا وبرقة

زار وفــد مــن أعضــاء الكنيســت العــرب مــن القائمــة 
ــة فــي محافظــة  ــا وبرق ــي بيت املشــتركة، أمــس، بلدت
نابلــس، وأطلــع علــى معانــاة البلدتــني وكفــاح أهلهمــا 
فــي مواجهــة االســتيطان.وضم وفــد »املشــركة« 
ــا،  ــدة توم ــي، وعاي ــد الطيب ــودة، وأحم ــن ع ــن أمي كال م

ــحادة. ــو ش ــامي أب ــعدي، وس ــامة الس وأس

ــات  ــي مؤسس ــاء وممثل ــد بوجه ــاء الوف ــى أعض والتق
ــا إلــى شــرح  ــني، واســتمعوا فــي بيت وفعاليــات البلدت
ــي  ــار« الت ــتيطانية »افيت ــؤرة االس ــول الب ــي ح تفصيل
أقامهــا املســتوطنون فــوق جبــل صبيــح، وحــول إصــرار 
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أهالــي البلــدة التــي قدمــت حتــى اآلن 8 شــهداء وآالف 
ــعبية  ــم الش ــم ومقاومته ــة نضاله ــى ملواصل اجلرح
حتــى رحيــل املســتوطنني وإزالــة البــؤرة االســتيطانية 

بشــكل كامــل.

ــداءات  ــل اعت ــى تفاصي ــة إل ــي برق ــتمعوا ف ــا اس كم
ــاء مســتوطنة  ــون إعــادة بن ــن يحاول املســتوطنني الذي
»حومــش« اخملــالة، وإصــرار أهالــي البلــدة علــى الدفــاع 
ــودة  ــع ع ــم، ومن ــم وممتلكاته ــم وبيوته ــن أراضيه ع

ــن.  ــف الثم ــا كل ــش« مهم ــى »حوم ــتوطنني إل املس

ــود  ــتركة« بصم ــد »املش ــاء وف ــاد أعض ــم، أش بدوره
ــالل  ــة االحت ــي مواجه ــني ف ــي البلدت ــاالت أهال ونض
ــي  ــام مــع األهال واملســتوطنني، وأكــدوا تضامنهــم الت

باعتبارهــم أصحــاب األرض احلقيقيــني.4 

ــخ  ــق صواري بينيــت مهــدداً حمــاس: مــن يطل
ــؤولية ــل املس ــرائيل يتحم ــو إس نح

ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــال رئي ق
خــالل مســتهل جلســة حكومتــه االســبوعية، صبــاح 
أمــس، األحــد، إن »قصــص البــرق والرعــد التــي تكررهــا 

حمــاس شــتاء بعــد آخــر، لــم تعــد مقبولــة. 

وتابــع »مــن يوجــه صواريــخ جتــاه دولــة اســرائيل 
ســيتحمل املســؤولية«. وقــال بينيــت إن »ســالح اجلــو 
ــداف  ــن األه ــلة م ــة سلس ــل املاضي ــة قب ــم الليل هاج
ــاس  ــة حم ــع حلرك ــخ تاب ــاج الصواري ــع إلنت ــي مجم ف
فــي خــان يونــس، باإلضافــة إلــى مهاجمــة عــدد مــن 

ــزة«. ــدود غ ــى ح ــاس عل ــع حم مواق

ــخ  ــالق صواري ــى إط ــي »رداً عل ــوم يأت ــى أن الهج وادع
أمــس األول »الســبت«، مــن قطــاع غــزة باجتــاه شــواطئ 

البحــر األبيــض املتوســط«.

وفــي الســياق، كشــف مســؤول مصــري حتــدث لوكالــة 
اتصــاالت  عــن  األميركيــة،  بــرس«  »استوشــييتد 
ــة  ــل املقاوم ــرائيلي وفصائ ــب اإلس ــع اجلان ــة م مصري
الفلســطينية فــي غــزة، دعــت مــن خاللهــا إلــى 
»وقــف األعمــال العدائيــة وااللتــزام بوقــف إطــالق النــار 

ــي«. ــار املاض ــي أي ــرب ف ــذ احل ــاري من الس

وجــاءت اجلهــود املصريــة بعــد يوم مــن إطــالق صاروخني 
ســقطا فــي البحــر املتوســط قبالــة تــل أبيــب، لتشــن 
إســرائيل بعدهــا غــارات جويــة علــى مواقــع الفصائــل 

فــي غــزة، فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح أمــس.5
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المجلد الثالثون 2022

أبــو هــواش فــي مرحلــة »اخلطــر الشــديد« 
يعانــي غيبوبــة متقطعــة، واألطبــاء يحــذرون

ــن  ــس، م ــن، أم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــذّرت هيئ ح
خطــورة الوضــع الصحــي لألســير هشــام أبــو هــّواش 
)40 عامــاً(، الــذي يواصــل إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام 

ــي. لليــوم 139 علــى التوال

وقــال املتحــدث اإلعالمــي باســم هيئــة األســرى حســن 
عبــد ربــه: إن األســير أبــو هــّواش دخــل مرحلــة اخلطــر 
الشــديد، ويتعــرض لغيبوبــة متقطعــة نتيجــة إضرابه 

عــن الطعــام، وصحتــه تتراجــع بشــكل ملحــوظ.

ــة  ــى تغذي ــاء عل ــدام األطب ــن إق ــه م ــد رب ــذّر عب وح
األســير أبــو هــّواش قســراً، خاصــة بعــد منــع زوجتــه 
مــن املكــوث معــه بحجــة دخولــه فــي غيبوبــة 

متقطعــة.

ــن  ــة ع ــؤولية كامل ــالل املس ــة« االحت ــت »الهيئ وحّمل
ــة  ــة الدولي ــة اللجن ــو هــّواش، مطالب ــاة األســير أب حي
احلقوقيــة  املؤسســات  وكافــة  األحمــر  للصليــب 
ــل مســؤولياتها فــي إنقــاذه، وعــدم  واإلنســانية بتحّم

ــية. ــة القاس ــذه الطريق ــوت به ــه للم ترك

وأكــد عبــد ربــه أن اجلهــود متواصلــة علــى املســتويني، 
ــّوض  ــالل مف ــن خ ــي، م ــطيني والدول ــمي الفلس الرس
ــاء  ــر، وأعض ــب األحم ــة الصلي ــان، وجلن ــوق اإلنس حق

ــو هــّواش. ــاة األســير أب كنيســت عــرب، إلنقــاذ حي

ــع  ــوزارة تتاب ــة: إن ال ــرة الصحــة مــي الكيل ــت وزي وقال
بشــكل حثيــث، الوضــع الصحــي اخلطيــر لألســير أبــو 

هــّواش.

وتواصلــت الكيلــة، أمــس، مــع زوجــة األســير املتواجــدة 
فــي مستشــفى »أســاف هروفيــه«، والتــي أكــدت 
ــه يعانــي مــن وضــع صحــي حــرج حســب األطبــاء،  أن
مشــيرة إلــى أن الطواقــم الطبيــة اخملتلفــة تتابــع 

ــة. ــه الصحي حالت

ويعانــي األســير أبــو هــّواش مــن حالــة صحيــة حرجــة، 
ــر  ــي البص ــف ف ــة، وضع ــة متقطع ــرض لغيبوب ويتع
ــاكل  ــى مش ــة إل ــكالم، إضاف ــى ال ــدرة عل ــدم الق وع
فــي عضلــة القلــب وضمــور فــي العضــالت، فــي ظــل 
ــه قــد يدخــل  ــاء بأن ــرات واضحــة مــن قبــل األطب حتذي

فــي مرحلــة حرجــة فــي أي وقــت.

وشــكلت وزيــرة الصحــة، األســبوع املاضــي، وفــداً طبياً 
ملتابعــة حالــة األســير أبــو هــّواش، ومعاينتــه ســريرياً، 
والــذي أفــاد بــأن حالتــه الصحيــة حرجــة وقــد يحــدث 
األســوأ فــي أي حلظــة، وذلــك ضمــن املتابعــة احلثيثــة 

مــن الرئيــس محمــود عبــاس، واحلكومــة الفلســطينية.

وأكــدت الكيلــة أن االحتــالل يتعمــد اإلهمــال الطبــي 
بحــق األســرى، معتبــرة أن الصمــت فــي ملــف األســرى 
يعنــي موتــاً محتمــاً لهــم، ال ســيما للمرضــى منهــم، 
حيــث يعانــي 550 أســيراً مــن أمــراٍض بدرجــات خطــورة 
مختلفــة، وهــم بحاجــة إلــى متابعــة ورعايــة صحيــة 
ــرطان  ــون بالس ــل مصاب ــى األق ــم عل ــة، 10 منه حثيث

واألورام.

ــع  ــني اجملتم ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي ــن جهتهــا، دع م
ــط  ــل الضغ ــن أج ــريع؛ م ــل الس ــى التدخ ــي إل الدول
علــى احلكومــة اإلســرائيلية إلطــالق ســراح األســير أبــو 

هــّواش.

وكانــت الشــرطة اإلســرائيلية، اعتقلــت، مســاء أمــس، 
4 شــبان فــي مدخــل مدينــة أم الفحــم خــالل تظاهــرة 
ــوض  ــذي يخ ــّواش، ال ــو ه ــام أب ــير هش ــاندة لألس مس

معركــة األمعــاء اخلاويــة منــذ 139 يومــاً.

وجــاء فــي التفاصيــل، أن قــوات مــن الشــرطة قمعــت 
التظاهــرة واعتــدت علــى املتظاهريــن واعتقلــت عــدداً 
منهــم، مــن ضمنهــم قاصــران بزعــم »إلقــاء حجــارة 

علــى عناصرهــا ومركــز الشــرطة فــي املدينــة”.

ــو هــّواش، إذ رفــع  وجــاءت التظاهــرة نصــرة لألســير أب
ــات  ــوا هتاف ــطينية وأطلق ــالم الفلس ــاركون األع املش
مســاندة لألســرى وضــد سياســة االعتقــاالت اإلداريــة، 
وأغلقــوا الشــارع الرئيــس فــي مدخــل أّم الفحــم أمــام 

حركــة الســير.6

ــي  ــراك السياس ــه للح ــد دعم ــوزراء يؤك ــس ال مجل
ــة  ــوق الوطني ــت احلق ــس لتثبي ــه الرئي ــوم ب ــذي يق ال

املشــروعة لشــعبنا

التحويــات  نظــام  علــى  تعديــات  إجــراء 
الطبيــة مبــا يضمــن اســتدامة تقــدمي اخلدمــات 

للمواطنــني والعنايــة باملرضــى

أكــد مجلــس الــوزراء دعمــه وإســناده لســيادة الرئيــس 
ــوم  ــذي يق ــي ال ــراك السياس ــي احل ــاس ف ــود عب محم
بــه ســيادته فــي احملافــل الدوليــة واإلقليميــة لتثبيــت 
احلقــوق الوطنيــة املشــروعة لشــعبنا، وفــي مقدمتهــا 
ــتقلة  ــه املس ــة دولت ــره، وإقام ــر مصي ــي تقري ــه ف حق

وعاصمتهــا القــدس، وحــق العــودة لالجئــني.

ــوزراء، خــالل جلســته األســبوعية،  ــب مجلــس ال وطال

6  جريدة األيام
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ــس  ــة رئي ــة رام اهلل، برئاس ــي مدين ــني، ف ــوم اإلثن الي
ــل  ــة بالعم ــدول الصديق ــتية، ال ــد اش ــوزراء محم ال
علــى عقــد املؤمتــر الدولــي للســالم، لكســر اجلمــود في 
ــي  ــي يفض ــار سياس ــح مس ــلمية، وفت ــة الس العملي
ــض  ــاوالت التقوي ــن مح ــني م ــل الدولت ــاذ ح ــى إنق إل
ــي  ــوم ف ــع احملم ــر التوس ــل عب ــذا احل ــرائيلية له اإلس
البنــاء االســتيطاني الــذي يتطلــب موقفــا دوليــا جــادا 
لوقفــه، وتطبيــق القــرار األممــي رقــم 2334 الــذي طالــب 
إســرائيل بوقــف االســتيطان فــي الضفــة الغربيــة مبــا 
ــي  ــتوطنات الت ــرعية املس ــدم ش ــدس، وع ــا الق فيه
ــة  ــي احملتل ــا لألراض ــب احتالله ــرائيل عق ــا إس أقامته

ــام 67. ع

ــام  ــى نظ ــالت عل ــراء تعدي ــوزراء إج ــس ال ــرر مجل وق
التحويــالت الطبيــة مبــا يضمــن اســتدامة تقــدمي 
اخلدمــات للمواطنــني واحلفــاظ علــى صحــة املرضــى.

وأجــرى اجمللــس نقاشــا معمقــا حــول ملــف االتصــاالت 
ــاالت  ــر االتص ــدم وزي ــث ق ــات، حي ــا املعلوم وتكنولوجي
ــع  ــا لواق ــدر عرض ــحق س ــات اس ــا املعلوم وتكنولوجي
ــطني،  ــي فلس ــد ف ــات البري ــاالت وخدم ــروف االتص وظ
ــا  ــث، مب ــر والتحدي ــات التطوي ــوزارة إزاء عملي ــة ال ورؤي
ــل األســعار،  ــني بأق يضمــن حتســني اخلدمــات للمواطن
ــص  ــة تخصي ــرت احلكوم ــث أق ــات، حي ــود اخلدم وأج
ــر البنيــة التحتيــة والتشــغيلية  املــوارد املاليــة لتطوي
ــة  ــد إضاف ــب بري ــم 36 مكت ــا ترمي ــا فيه ــوزارة مب لل
لرفــع لتأهيــل موظفــي الـــ”IT” فــي الدوائــر احلكوميــة 
لتمكينهــم مــن تقــدمي اخلدمــات للمواطنــني بكفــاءة 

ــة. ــرعة ودق وس

ــاريع  ــاالت واملش ــن اإلح ــدد م ــى ع ــس عل ــادق اجملل وص
التنمويــة فــي قطــاع امليــاه فــي احملافظــات الشــمالية 
كهربــاء  شــركة  إنشــاء  علــى  ووافــق  واجلنوبيــة، 

ــة. قلقيلي

وأقــر اخملصصــات املاليــة لشــراء مبنــى محافظــة 
القــدس، إضافــة لتشــكيل جلنــة الختيــار رئيــس 
ــات  ــدمي التوصي ــي وتق ــل احلكوم ــركة النق ــس ش مجل

ــوزراء. ــس ال جملل

ــي  ــرارات ف ــن الق ــددا م ــوزراء ع ــس ال ــد مجل واعتم
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات أهمهــا: 
توســعة مركــز البيانــات احلكومــي، وتلبيــة احتياجــات 
احلكومــة مــن احلوســبة الســحابية ورفــع القــدرة 
ــة  ــوارد املالي ــص امل ــى )TB 2000( وتخصي ــة إل التخزيني
ــر البنيــة التحتيــة والتشــغيلية للــوزارة، ورفــع  لتطوي
مســتوى موظفــي تكنولوجيــا املعلومــات )IT( فــي 
ــب  ــل وتدري ــج تأهي ــالل برام ــن خ ــة م ــر احلكومي الدوائ

ــل  متخصصــة لتمكينهــم مــن تقــدمي اخلدمــات وحتّم
أوضــاع  فــي  والنظــر  عاليــة،  بكفــاءة  املســؤولية 
موظفــي البريــد الذيــن لهــم ســنوات خدمــة طويلــة 

ــة. ــي احلكوم ف

وصــادق علــى توصيــات اللجنــة الفنيــة للتقاعــد 
املبكــر بإحالــة عــدد مــن املوظفــني للتقاعــد بنــاًء علــى 
طلبهــم، وأحــال عــددا مــن التشــريعات لدراســتها مــن 
ــني  ــس بتعي ــيادة الرئي ــيب لس ــوزراء، والتنس ــل ال قب

ــة. ــودة البيئ ــلطة ج ــس لس رئي

وقــدم وزيــر املاليــة تقريــرا حــول الوضــع املالي فــي ضوء 
اســتمرار االقتطاعــات اإلســرائيلية اجلائــرة مــن أمــوال 
ــيبذل  ــه س ــوزراء أن ــس ال ــد مجل ــث أك ــة، حي املقاص
جهــودا مضاعفــة مــن أجــل اســتعادة دعــم األشــقاء 
ــة الفلســطينية  ــة الســلطة الوطني ــاء ملوازن واألصدق
ــر  ــة وتوفي ــا املالي ــاء بالتزاماته ــن الوف ــا م لتمكينه
املصاريــف التشــغيلية للمؤسســات، وتســديد الديــون 

ــاص. ــاع اخل ــة للقط املترتب

ــم  ــة، باس ــتهل اجللس ــي مس ــب، ف ــتية رح وكان اش
ــح،  ــب الري ــاد ه ــواء زي ــام الل ــوزراء، بانضم ــس ال مجل
والشــيخ حــامت البكــري، جمللــس الــوزراء وزيريــن للداخلية 

ــاف. واألوق

ــة  ــع باهتمــام كبيــر احلال وأشــار إلــى أن احلكومــة تتاب
ــذي  ــواش ال ــو ه ــام أب ــير هش ــة لألس ــة احلرج الصحي
يواصــل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم 140 علــى التوالي، 
وأنــه مت توجيــه رســائل متطابقــة إلــى جميــع الهيئــات 
ــط  ــة الضغ ــة ملمارس ــة واحلقوقي ــات الدولي واملؤسس
علــى إســرائيل لســرعة اإلفــراج عنــه، وحمــل االحتــالل 
املســؤولية الكاملــة عــن حياتــه، معربــا عن اســتغرابه 
مــن صمــت مؤسســات حقــوق اإلنســان واجملتمــع 
املدنــي الدولــي حــول مــا يجــري لألســرى، مشــيرا إلــى 
أن هنــاك 4600 معتقــل يقبعــون فــي ســجون االحتالل، 

بينهــم أطفــال ونســاء وشــباب وشــيوخ ومرضــى.

وفــي ضــوء التفشــي املتســارع للمتحــور اجلديــد 
ــاء  ــوزراء أبن ــس ال ــا رئي ــم، دع ــي العال ــرون« ف »اوميك
ــم  ــى تلقــي املطاعيــم ملــن ل ــال عل ــى اإلقب شــعبنا إل
ــة الثالثــة  يتلقوهــا حتــى اآلن وتلقــي اجلرعــة التعزيزي
ملــن تلقــى جرعتــني، واالبتعــاد عــن أماكــن االكتظــاظ 
ــر  والتجمــع، مؤكــدا أن احلكومــة ستســتمر فــي توفي
وتقــدمي اللقاحــات مبــا يشــمل جميــع الفئــات العمريــة 
ــراءات  ــة إلج ــاة الكامل ــع املراع ــاء، م ــي الوب ــع تفش ملن

ــا. ــالمة أبنائن ــة وس ــق بصح ــا يتعل ــة، فيم الوقاي

ــا فــي قطــاع  وأدان االعتــداءات اإلســرائيلية علــى أهلن
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غــزة، وسياســة الهــدم والتجريــف والقتــل التــي 
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــالل ف ــلطات االحت ــا س تنتهجه
ــاء  ــن أرواح أبن ــة ع ــؤولية كامل ــرائيل املس ــال إس محم

ــم. ــعبنا وممتلكاته ش

وفــي الشــأن االقتصــادي، توقــع رئيــس الــوزراء أن يحقق 
ــام  ــالل الع ــدل %4 خ ــوا مبع ــطيني من ــاد الفلس االقتص
2022، باالعتمــاد علــى ســيناريو وســطي بــني التفــاؤل 

والتشــاؤم.

ــى مــا ســجله االقتصــاد الفلســطيني مــن  وأشــار إل
منــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي العــام املاضــي مبعــدل 
%6.7، رغــم األزمــة املاليــة واســتمرار جائحــة »كورونــا«، 

وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي.

وأضــاف: خــالل عــام 2021 شــهدت معظــم األنشــطة 
ــا أدى  ــة، م ــة املضاف ــي القيم ــا ف ــة ارتفاع االقتصادي
الرتفــاع فــي نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
ــام  ــب الع ــتوى الطل ــك مس ــزداد بذل ــبة %4.1، لي بنس
ملؤشــري االســتهالك واالســتثمار الكلــي الــذي ارتفــع 
األنشــطة  معظــم  شــهدت  كمــا   ،.11% بنســبة 
االقتصاديــة ارتفاعــاً فــي قيمتهــا املضافــة خــالل عــام 
2021 مقارنــة مــع عــام 2020، الفتــا إلــى ارتفــاع قيمــة 
الصــادرات بنســبة %14 مقارنــة مــع عــام 2020، وارتفاع 

ــرة نفســها. ــواردات بنســبة %9 خــالل الفت قيمــة ال

وبــني أن إجمالــي عــدد العاملــني فــي فلســطني ارتفــع 
مــن 886 ألــف عامــل عــام 2020 إلــى 925 ألــف عامــل 
عــام 2021، وأن معــدل البطالــة انخفــض ليصــل إلــى 
ــاع  ــي قط ــة %51 ف ــة الغربي ــي الضف %27.8، )%17 ف
غــزة(، فيمــا تركــزت معــدالت البطالــة بــني اخلريجــني 
ــن  ــون ع ــم عاطل ــن ه ــل م ــن مجم ــاوز %35، م لتتج
ــي فــي أجــور العمــال  ــن العال ــا أن التباي العمــل، مبين
ــى  ــرائيلي، أدى إل ــالل اإلس ــطني واالحت ــة فلس ــني دول ب
ــة فــي الســوق احملليــة. ــدي العامل وجــود نقــص فــي األي

وقــال رئيــس الــوزراء إنــه رغــم االرتفــاع العاملــي 
لألســعار، خاصــة أســعار الشــحن والبتــرول، فــإن 
متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار املســتهلك 
فــي فلســطني خــالل عــام 2021 ســجل ارتفاعــا 
نســبته %1.2 مقارنــة مــع عــام 2020، مشــيرا إلــى أن 
جهــود احلكومــة أدت إلــى احلــد مــن ارتفاعهــا بشــكل 

ــن. ــدى الكثيري ــا ل ــا كان متوقع ــر مم أكب

وتوقــع ارتفــاع قيمــة الدخــل القومــي اإلجمالــي 
والدخــل القومــي املتــاح اإلجمالــي بنســبة %3.2 الــى 
ــع  ــة م ــام 2022 مقارن ــالل ع ــي، خ ــى التوال %4.2 عل
ــرد  ــب الف ــة نصي ــي قيم ــتقرار ف ــع اس ــام 2021، م ع

ــي  ــي، وارتفــاع قيمــة إجمال ــي االجمال ــاجت احملل مــن الن
االســتهالك )اخلــاص والعــام( بنســبة %2، وارتفــاع 
ــة مــع  قيمــة إجمالــي االســتثمار بنســبة %7.9 مقارن

عــام 7.2021

ــدل 4%  ــوا مبع ــاد من ــق االقتص ــع أن يحق ــتية: نتوق اش
ــام 2022 للع

ــببه  ــة س ــوق احمللي ــي الس ــة ف ــص العمال  نق
التبايــن الكبيــر فــي األجــور مــع االقتصــاد 

اإلســرائيلي

- وجهنــا رســائل إلــى املؤسســات الدوليــة واحلقوقيــة 
ــو  ــير أب ــن األس ــراج ع ــرائيل لإلف ــى إس ــط عل للضغ

هــواش

ــمل  ــات لتش ــدمي اللقاح ــر وتق ــي توفي ــتمر ف - سنس
ــا” ــع تفشــي »كورون ــة ملن ــات العمري ــة الفئ بقي

يحقــق  أن  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  توقــع 
ــام  ــالل الع ــدل %4 خ ــوا مبع ــطيني من ــاد الفلس االقتص
2022، باالعتمــاد علــى ســيناريو وســطي بــني التفــاؤل 

ــاؤم. والتش

ــة  ــتهل جلس ــه مبس ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي وق
ــة رام اهلل،  ــي مدين ــني ف ــوم اإلثن ــة الـــ141، الي احلكوم
إن االقتصــاد الفلســطيني ســجل العــام املاضــي 
ــم  ــدل %6.7، رغ ــي مبع ــي اإلجمال ــاجت احملل ــي الن ــوا ف من
األزمــة املاليــة واســتمرار جائحــة »كورونــا«، وإجــراءات 

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

وأضــاف: خــالل العــام 2021 شــهدت معظم األنشــطة 
ــا أدى  ــة، م ــة املضاف ــي القيم ــاً ف ــة ارتفاع االقتصادي
الرتفــاع فــي نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
ــام  ــب الع ــتوى الطل ــك مس ــزداد بذل ــبة %4.1، لي بنس
ملؤشــري االســتهالك واالســتثمار الكلــي الــذي ارتفــع 
األنشــطة  معظــم  شــهدت  كمــا   ،.11% بنســبة 
االقتصاديــة ارتفاعــاً فــي قيمتهــا املضافــة خــالل 

ــام 2020. ــع الع ــة م ــام 2021 مقارن الع

ــى ارتفــاع  ــة تشــير إل ــرات األولي ــى أن التقدي ولفــت إل
قيمــة الصــادرات بنســبة %14 مقارنــة مــع عــام 2020، 
كمــا ارتفعــت قيمــة الــواردات بنســبة %9 خــالل 

ــها. ــرة نفس الفت

ــي  ــني ف ــدد العامل ــي ع ــوزراء، أن إجمال ــس ال ــني رئي وب
فلســطني ارتفــع مــن 886 ألــف عامــل عــام 2020 إلــى 
ــة ــف عامــل عــام 2021، وانخفــض معــدل البطال 925 أل

7  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة 51%  ــة الغربي ــي الضف ــى %27.8، )%17 ف ــل إل  ليص
فــي قطــاع غــزة(، قيمــا تركــزت معــدالت البطالــة بــني 
اخلريجــني لتتجــاوز %35، مــن مجمــل مــن هــم عاطلــني 
عــن العمــل، كمــا ان التبايــن العالــي فــي اجــور العمال 
ــى  ــرائيلي، أدى إل ــالل اإلس ــطني واالحت ــة فلس ــني دول ب
وجــود نقــص فــي األيــدي العاملــة فــي الســوق احملليــة.

وقــال رئيــس الــوزراء: رغــم االرتفــاع العاملــي لألســعار، 
ــط  ــجل متوس ــرول، س ــحن والبت ــعار الش ــة أس خاص
الرقــم القياســي العــام ألســعار املســتهلك فــي 
ــبته 1.2%  ــاً نس ــام 2021 ارتفاع ــالل الع ــطني خ فلس
مقارنــة مــع العــام 2020، مشــيرا إلــى أن جهــود 
ــر  ــى احلــد مــن ارتفاعهــا بشــكل أكب احلكومــة أدت إل

ــن. ــدى الكثيري ــا ل ــا كان متوقع مم

وتوقــع ارتفــاع قيمــة الدخــل القومــي اإلجمالــي 
والدخــل القومــي املتــاح اإلجمالــي بنســبة %3.2 الــى 
ــع  ــة م ــام 2022 مقارن ــالل ع ــي، خ ــى التوال %4.2 عل
ــرد  ــب الف ــة نصي ــتقرار قيم ــا اس ــام 2021، وأيض الع
ــي  ــي، وارتفــاع قيمــة إجمال ــي االجمال ــاجت احملل مــن الن
االســتهالك )اخلــاص والعــام( بنســبة %2، وارتفــاع 
ــة مــع  قيمــة إجمالــي االســتثمار بنســبة %7.9 مقارن

العــام 2021.

ــع باهتمــام  ــوزراء: نتاب ــس ال ــال رئي وفــي شــأن آخــر، ق
ــو  ــام أب ــير هش ــة لألس ــة احلرج ــة الصحي ــر احلال كبي
هــواش الــذي يواصــل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم 140، 
ــات  ــات واملؤسس ــع الهيئ ــى جمي ــائل إل ــا رس ووجهن
الدوليــة واحلقوقيــة ملمارســة الضغــط علــى إســرائيل 
ــؤولية  ــالل املس ــال االحت ــه، محم ــراج عن ــرعة اإلف لس

ــه. ــة عــن حيات الكامل

ــوق  ــات حق ــت مؤسس ــن صم ــتغرب م ــاف: نس وأض
ــري  ــا يج ــول م ــي ح ــي الدول ــع املدن ــان واجملتم اإلنس
لألســرى، مشــيرا إلــى أن هنــاك 4600 معتقــل يقبعــون 
فــي ســجون االحتــالل، بينهــم أطفــال ونســاء وشــباب 

ــى. ــيوخ ومرض وش

وفــي ضــوء التفشــي املتســارع للمتحــور اجلديــد 
ــاء  ــوزراء أبن ــس ال ــا رئي ــم، دع ــي العال ــرون« ف »اوميك
ــم  ــى تلقــي املطاعيــم ملــن ل ــال عل ــى اإلقب شــعبنا إل
ــة الثالثــة  يتلقوهــا حتــى اآلن وتلقــي اجلرعــة التعزيزي
ملــن تلقــى جرعتــني، واالبتعــاد عــن أماكــن االكتظــاظ 

ــع. والتجم

وأكــد رئيــس الــوزراء أن احلكومــة ستســتمر فــي توفيــر 
وتقــدمي اللقاحــات ليشــمل بقيــة الفئــات العمرية ملنع 
تفشــي الوبــاء، مــع املراعــاة الكاملــة إلجــراءات الوقاية، 

فيمــا يتعلــق بصحــة وســالمة أبنائنــا.

ــا فــي قطــاع  وأدان االعتــداءات اإلســرائيلية علــى أهلن
غــزة وسياســة الهــدم والتجريــف والقتــل التــي 
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــالل ف ــلطات االحت ــا س تنتهجه
ــاء  ــن أرواح أبن ــة ع ــؤولية كامل ــرائيل املس ــال إس محم

ــم. ــعبنا وممتلكاته ش

ورحــب اشــتية، باســم مجلــس الــوزراء، بانضمــام 
اللــواء زيــاد هــب الريــح، والشــيخ حــامت البكــري، جمللــس 

ــاف.8 ــة واألوق ــن للداخلي ــوزراء وزيري ال

الثاثاء 2022/1/4 

بأرضنــا  متمســكني  ســنبقى  عبــاس: 
وصامديــن فيهــا املقاومة الشــعبية ســتنتصر 

ألنهــا تدافــع عــن احلــق والعــدل

ــه  ــال دورت ــح« أعم ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــح اجملل افتت
ــة رام اهلل،  ــة مبدين ــر الرئاس ــي مق ــس، ف ــعة، أم التاس
حتــت عنــوان »دورة الصمــود والثبــات، دورة املقاومــة 
الشــعبية« برئــاس الرئيــس محمــود عبــاس، وبحضــور 

ــح«. ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي ــاء اللجن أعض

وقــال الرئيــس عبــاس فــي كلمتــه ألقاهــا بدايــة 
ــابعة  ــرى الس ــام بالذك ــذه األي ــا ه ــة: »احتفلن اجللس
واخلميــس النطالقــة ثورتنــا اجمليــدة، التــي كانــت تليــق 
بهــذا الشــعب العظيــم الصامــد، والتــي امتــدت 
هــذا العــام لتشــمل بقــاع العالــم كافــة، األمــر الــذي 
يؤكــد أن جماهيــر شــعبنا تقــف بــكل عنفــوان خلــف 
مشــروعنا الوطنــي فــي مواجهــة اخملاطــر احملدقــة 
بقضيتنــا الوطنيــة، وأننــا ســنبقى متمســكني بأرضنــا 

ــات«. ــت الضغوط ــا كان ــا مهم ــن فيه صامدي

وأضــاف: »نوجــه التحيــة ألبطــال املقاومــة الشــعبية 
ــي  ــة ف ــم العاري ــدون بصدوره ــن يتص ــلمية الذي الس
كل مدننــا وقرانــا ومخيماتنــا إلرهــاب املســتوطنني 
وعدوانهــم الــذي يتــم بحمايــة جيــش االحتــالل، والتــي 
ــدل«. 9 ــق والع ــن احل ــع ع ــا تداف ــتنتصر ألنه ــرت وس انتص

تســتهدف  وإخطــارات  هــدم  عمليــات 
منــزالً و51  مســجدين 

أخطــرت ســلطات االحتــالل أمــس بهــدم ووقــف بنــاء 
مســجدين و15 منــزالً ومنشــأة فــي بلــدة نحالــني 
ببيــت حلــم، وفــي الطــور والعيســاوية وشــعفاط وبيــت 
ــدم  ــى ه ــة عل ــرت عائل ــا وأجب ــدس، كم ــا بالق حنين

8  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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منزلهــا فــي صــور باهــر باملدينــة املقدســة، فيمــا هــدم 
ــق  ــرعوا بش ــا، وش ــافر يط ــأة مبس ــتوطنون منش مس
طريــق اســتيطاني فــي أراضــي بلــدة اخلضــر، وواصلــوا 
التجريــف فــي أراضــي كفــر الديــك مبحافظة ســلفيت 
لتوســعة مســتوطنة »عليــه زهــاف«، فــي حــني أصيب 
ــرات  ــالل والعش ــش االحت ــاص جي ــني برص ــدة مواطن ع
ــر  ــت أم ــة وبي ــي برق ــات ف ــالل مواجه ــاق، خ باالختن
وحــوارة وتقــوع، وشــن اجليــش موجــة جديــدة وواســعة 
مــن عمليــات الدهــم واالعتقــاالت طالــت مــا ال يقــل 

ــاً مــن الضفــة. عــن 23 مواطن

وأخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف البنــاء مبســجد فــي 
ــاب  ــرت أصح ــا وأخط ــدس، كم ــاوية بالق ــدة العيس بل
ــت  ــعفاط وبي ــاوية وش ــور والعيس ــي الط ــازل ف 6 من

ــة.  ــة املقدس ــا، باملدين حنين

وتشــمل اإلخطــارات الـــ 6 ســالفة الذكــر، وقــف البناء 
ــذ  ــول من ــى مأه ــاء، ومبن ــد اإلنش ــي قي ــة مبان بثالث

ــعفاط. ــي ش ــقتني ف ــا، زش ــت حنين ــي بي ــني ف عام

ــن  ــاع ع ــة الدف ــو جلن ــص عض ــو احلم ــد أب ــال محم وق
ــدة  ــت البل ــالل اقتحم ــوات االحت ــأن ق ــاوية، ب العيس
وصــورت مســجد »التقــوى« قيــد اإلنشــاء وعــدد مــن 
ــاء  ــف بن ــاراً بوق ــت إخط ــه ووضع ــة ب ــة احمليط األبني
ــيتم  ــص، »وإال س ــدون ترخي ــاء ب ــة البن ــجد بحج املس

ــه«.10 هدم

ــن  ــد م ــداء جدي ــدون العت ــة يتص ــو برق مواطن
املســتوطنني اخطــارات بهــدم بيــوت ومنشــآت 

فــي نحالــني والعيســوية

ــق  ــم بح ــن اعتداءاته ــس، م ــتوطنون، أم ــد املس صّع
املواطنــني وممتلكاتهــم، وهاجمــوا خاللهــا أطــراف 
ــي  ــتيطانية ف ــق اس ــق طري ــرعوا بش ــة، وش ــدة برق بل
ــافر  ــي مس ــة ف ــأة زراعي ــوا منش ــر، وهدم ــدة اخلض بل
ــم  ــرقة أغنامه ــوا س ــاة وحاول ــى رع ــدوا عل ــا، واعت يط
فــي املعرجــات، فــي الوقــت الــذي واصلــت فيــه قــوات 
االحتــالل جتريــف مســاحات واســعة مــن أراضــي بلــدة 
كفــر الديــك خدمــًة للتوســع االســتيطاني، وأخطــرت 
ــدة  ــي بل ــأة ف ــجد ومنش ــازل ومس ــة من ــدم ثماني به
ــي  ــجد ف ــاء مس ــف بن ــآت ووق ــدم منش ــني، وبه نحال

ــوية. ــدة العيس بل

ــي  ــدى األهال ــس، تص ــمال نابل ــة، ش ــدة برق ــي بل فف
حملاولــة مجموعــة مــن املســتوطنني مهاجمــة أطــراف 

ــدة. البل

10  جريدة القدس

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
غســان دغلــس: إن أهالــي برقــة تصــدوا لهجــوم 
مســتوطنني تســللوا مــن موقــع مســتوطنة »حومش« 
ــة  ــدة واملعروف ــرقية للبل ــة الش ــاه املنطق ــالة، باجت اخمل

ــرة”. ــم »املنش باس

ــب  ــة عق ــي املنطق ــت ف ــات اندلع ــاف: إن مواجه وأض
ــتوطنني. ــة للمس ــني احلماي ــالل لتأم ــود االحت ــل جن تدخ

ومســاء أمــس، هاجــم مســتوطنون مركبــات املواطنــني 
قــرب قريــة الناقــورة، شــمال غربــي نابلــس.

وقــال دغلــس: إن عــددا مــن املســتوطنني هاجمــوا 
مركبــات املواطنــني باحلجــارة قــرب مدخــل القريــة، مــا 

ــا. ــدد منه ــرر ع أدى لتض

ودعــا دغلــس املواطنــني إلــى أخــذ احليطــة واحلــذر فــي 
ــق  ــى الطري ــم عل ــتوطنني وجتمعه ــار املس ــل انتش ظ

الواصــل بــني جنــني ونابلــس.

ــق  ــالق الطري ــالل إغ ــوات االحت ــت ق ــار، واصل ــي اإلط ف
ــع  ــوم الراب ــس للي ــني ونابل ــة جن ــني مدين ــة ب الواصل
ــي  ــل بلدت ــالق مداخ ــى إغ ــة إل ــي، إضاف ــى التوال عل
سبســطية وبرقــة، لتأمــني انتشــار املســتوطنني فــي 

ــا. ــالة ومحيطه ــش« اخمل ــتوطنة »حوم مس

ــطية، إن  ــة سبس ــس بلدي ــازم رئي ــد ع ــح محم وأوض
قــوات االحتــالل مــا زالــت تغلــق البوابــة املقامــة علــى 
ــن  ــة م ــطية القريب ــورة وسبس ــي الناق ــل بلدت مدخ
مســتوطنة »شــافي شــمرون«، ومتنــع املواطنــني العبــور 

ــا. ــن خالله م

ــو  ــت نح ــاحنات حتول ــات والش ــة املركب ــد أن حرك وأك
ــمالية،  ــرة الش ــدة عصي ــاه بل ــطية، باجت ــدة سبس بل
ــة خانقــة وتســبب بعــدد مــن  مــا شــكل أزمــة مروري

ــير. ــوادث الس ح

وأكــد أن هــذه البوابــة تعتبر املنفــذ الرئيــس للمواطنني 
ــن يتنقلــون بــني جنــني ونابلــس، مؤكــداً أن قــوات  الذي
االحتــالل تســمح فقــط للمســتوطنني بالتحــرك 

ــة لهــم. وتوفــر احلماي

وفــي بلــدة اخلضــر، جنــوب بيت حلم، شــرع مســتوطنون 
بشــق طريق اســتيطانية فــي أراضــي املواطنني.

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
فــي بيــت حلــم حســن بريجيــة بــأن مســتوطنني 
»الشــعف«  فــي منطقــة  شــرعوا، بشــق طريــق 
ــى  ــل إل ــدة، توص ــرب البل ــيس غ ــني القس ــي ع بأراض
ــى  ــة عل ــز«، املقام ــيدي بوع ــتيطانية »س ــؤرة االس الب
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ــني. ــي املواطن أراض

ــط  ــن وس ــيمر م ــتيطاني س ــارع االس ــاف: إن الش وأض
أراض تقــدر مســاحتها بنحــو 40 دومنــا، مــا يعنــي 
ــام  ــل أي ــه مت قب ــا أن ــي، علم ــن األراض ــد م ــلب املزي س
وبقــرار عســكري احتاللــي، وضــع اليــد علــى أراٍض 
ــة، مــن  ــات حديدي فــي املنطقــة نفســها لنصــب بواب
شــأنها عــزل عشــرات الدومنــات وحرمــان املواطنــني مــن 

ــا. ــول إليه الوص

وفــي مســافر يطا، أقدمــت مجموعــة من املســتوطنني 
علــى هــدم غرفــة زراعية.

ــال جنــوب اخلليــل  ــة بجب وأوضــح منســق جلــان احلماي
فــؤاد العمــور أن مجموعــة مــن املســتوطنني أقدمــت 
ــل  ــن جمي ــود للمواط ــة تع ــة زراعي ــدم غرف ــى ه عل

ــا. ــافر يط ــي مس ــع ف ــة الضب ــور، بخل العم

وأشــار إلــى أن املســتوطنني حاولــوا الدخــول إلــى 
أراضــي املواطنــني ومنعهــم مــن رعــي أغنامهــم إال أن 

ــا. ــم منه ــم وطردوه ــدوا له ــني تص املواطن

وفــي منطقــة املعرجــات، شــمال غربــي أريحــا، هاجــم 
مســتوطنون رعــاة أغنــام.

وقــال أمــني ســر حركــة فتــح فــي املعرجــات ســليمان 
مليحــات: إن عــددا من املســتوطنني املســلحني هاجموا 
رعــاة أغنــام فــي منطقــة عــرب املليحــات فــي أراضــي 
املعرجــات، وحاولــوا ســرقة أغنامهــم، قبــل أن يتصــدى 

لهــم األهالــي ويجبروهــم علــى مغــادرة املــكان.

ــوا قــد أقامــوا،  وأشــار إلــى أن هــؤالء املســتوطنني كان
أول مــن أمــس، بــؤرة اســتيطانية جديــدة فــي منطقــة 

املعرجــات.

ــالل  ــات االحت ــت جراف ــك، واصل ــر الدي ــدة كف ــي بل وف
جتريــف مئــات الدومنــات فــي أراضــي املواطنــني لصالــح 
مســتوطنة »عالــي زهــاف« املقامــة علــى أراضــي 

ــدة. البل

ــك: إن  ــر الدي ــة كف ــس بلدي ــي رئي ــد ناج ــال محم وق
جرافــات االحتــالل تواصــل منــذ أيــام جتريــف مســاحات 
ــن 250  ــر م ــدر بأكث ــدة تق ــي البل ــن أراض ــعة م واس
ــوكية،  ــراق الس ــح، وع ــة القم ــق خل ــي مناط ــا ف دومن
والقرينــة، ومذبــح الثــور، وخانــق عــودة شــمال البلــدة، 
ــى  ــاف« عل ــي زه ــتوطنة »عال ــعة مس ــار توس ــي إط ف

ــة. ــي املنطق ــني ف ــي املواطن ــاب أراض حس

ــح الشــنار: »إن جرافــات  ــزارع صال ــه، قــال امل مــن جهت
االحتــالل تقــوم بتجريــف مســاحات واســعة مــن أرضه 

وأراضــي أشــقائه، تقــدر مســاحتها بـــ 28 دومنــا.

ــال  ــوا بأعم ــم يكتف ــتوطنني ل ــنار أن املس ــد الش وأك
ــجرة  ــرقة 80 ش ــوا بس ــل قام ــب ب ــف والتخري التجري

ــام. ــل أي ــم قب ــن أراضيه ــرار م ــادرة ج ــون ومص زيت

وفــي بلــدة نحالــني، غــرب بيــت حلــم، أخطرت ســلطات 
ــد  ــرى قي ــة وأخ ــازل مأهول ــة من ــدم ثماني ــالل به االحت

اإلنشــاء ومســجد ومنشــأة.

ــوات  ــأن ق ــون ب ــالح فن ــني ص ــة نحال ــس بلدي ــاد رئي وأف
االحتــالل أخطــرت بهــدم املنــازل التــي تقــع فــي 
منطقــة الراحــة وقرنــة الدعمــس جنــوب غربــي البلدة، 
ــه  ــرة ومنزل ــود جناج ــام محم ــني حس ــود للمواطن وتع
مكــون مــن طابــق واحــد قيــد اإلنشــاء، ومنــزل مأهــول 
مــن طابــق واحــد لبهــاء يحيــى جناجــرة، ومنــزل مأهــول 
مكــون مــن طابقــني لشــادي احمــد زايــد، ومنــزل قيــد 
اإلنشــاء مكــون مــن ثالثــة طوابــق لغــامن حســن جناجرة، 
ــف  ــد يوس ــق لرائ ــن 3 طواب ــاء م ــد اإلنش ــزل قي ومن
شــكارنة، ومنــزل مأهــول مــن طابقــني يعــود للمواطــن 
محمــد هانــي عــوض، ومنــزل مأهــول مــن طابــق 
واحــد حملمــد يحيــى جناجــرة، ومنــزل قيــد اإلنشــاء مــن 
طابقــني للمواطــن محمــد يوســف عــوض، إضافــة الى 
ــن  ــود للمواط ــأة تع ــطيب، ومنش ــد التش ــجد قي مس

ســامح عاطــف جناجــرة.

ــة  ــرة لهجم ــذ فت ــرض من ــني تتع ــدة نحال ــد أن بل وأك
ــرف  ــازل والغ ــن املن ــدد م ــدم ع ــت به ــتيطانية متثل اس

ــاء. ــف البن ــدم ووق ــر باله ــدد آخ ــار ع ــة وإخط الزراعي

ــالل  ــلطات االحت ــرت س ــوية، أخط ــدة العيس ــي بل وف
ــاء. ــد اإلنش ــجد قي ــف مس ــآت ووق ــدم منش به

ــالل  ــة االحت ــم بلدي ــة أن طواق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــدم  ــارات ه ــت إخط ــاً، وعلق ــدة، صباح ــت البل اقتحم
ــاف  ــرت بإيق ــا أخط ــازل، كم ــآت واملن ــن املنش ــدد م لع

ــوى. ــجد التق ــي مس ــاء ف ــال البن أعم

ــة االحتــالل برفقــة عناصــر  وأوضحــت أن طواقــم بلدي
املنشــآت  مــن  عــدد  بتصويــر  قامــت  الشــرطة، 
الســكنية، وعلقــت إخطــارات هــدم واســتدعاءات 

ملراجعــة البلديــة.

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل تركــت إخطــاراً بوقــف 
البنــاء فــي مســجد التقــوى، الــذي ال يــزال قيــد 

ــص.11 ــاء دون ترخي ــة البن ــاء؛ بحج اإلنش

11  جريدة األيام
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األربعاء 2022/1/5 

ــر  ــدس تدمي ــي بالق ــز صح ــزل ومرك ــدم من ه
ــوار ــي األغ ــاكن ف ــكات ومس ممتل

ــي  ــزالً ف ــاً ومن ــزاً طبي ــالل مرك ــوات االحت ــت ق هدم
القــدس احملتلــة، أمــس، واســتولت علــى حاويتــي 
نقــل بضائــع »كونتينــز« وهدمــت بركســا فــي بلدتــي 
الزعيــم والعيســوية، كمــا ودمــرت 13 خيمــة للســكن 
ــوار  ــق باألغ ــة ابزي ــي قري ــكات أ×رى ف ــية وممتل وللماش
ــاص  ــني برص ــدة مواطن ــب ع ــا أصي ــمالية، فيم الش
االحتــالل خــالل مواجهــات اندلعــت إثــر اقتحــام اجليش 

ــة. ــق بالضف ــدة مناط ع

وقــال غســان جالجــل، املديــر التنفيــذي ملركــز عبــد اهلل 
الشــيخ الصحــي فــي جبــل املكبــر بالقــدس: »قدمنــا 
ــالل  ــرار الهــدم، إال أن ســلطات االحت اســتئنافاً ضــد ق
ــاحة  ــز مبس ــن املرك ــزءاً م ــي ج ــكل فجائ ــت بش هدم
ــراً مربعــاً، مبــا يعــادل نصــف املســاحة، دون  ثمانــني مت
ــز  ــى املرك ــيراً إل ــتئناف«، مش ــى االس ــرد عل ــار ال انتظ

يخــدم نحــو 21 ألــف نســمة مــن ســكان البلــدة.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــدس، هدم ــا بالق ــت حنين ــي بي وف
ــي،  ــب الرجب ــن صهي ــة املواط ــزل عائل ــن من ــاً م طابق
ــت  ــي، اقتحم ــال الرجب ــص. وق ــدم الترخي ــة ع بحج
ــة االحتــالل برفقــة عناصــر مــن القــوات  طواقــم بلدي
ــة  ــاعة الثامن ــد الس ــا عن ــرطة منزلن ــة والش اخلاص
ــرار  ــببة بأض ــي، متس ــق الثان ــت الطاب ــاً، وهدم صباح

ــكن.  ــح للس ــر صال ــه غي ــق األول، جعلت ــي الطاب ف

وأشــار إلــى أن الطابــق العلــوي مــن املنــزل مبنــى منــذ 
ســبع ســنوات. وفــي قريــة ابزيــق باالغــوار الشــمالية، 
نفــذت قــوات االحتــالل حملــة هــدم وتخريــف ملمتلكات 
املواطنــني، شــملت تدميــر خيمتي ســكن، وســت خيام 
للماشــية، وقواطــع حديــد عــدد 80 ، وعالــف ومشــارب 
ــان  للماشــية عــدد 15، وتضــرر أكــث مــن عشــرة أطن
علــف، تعــود للمواطــن محمــد علــي نصــر اهلل، وجنلــه 
محمــود، كمــا وهدمــت خيمتــي ســكن، وثــالث خيــام 
للماشــية، وخــزان ميــاه، وعــدداً مــن القواطــع، ومخزنــاً 
لألعــالف، تعــود للمواطــن عــادل نصــر اهلل حــروب، كمــا 

أوضــح الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة.12 

املوافقــة علــى إقامــة مســتوطنة جديــدة فــي 
غــاف غــزة وبحــث إنشــاء أخــرى علــى أراضــي 

بلــدة عــني كارم اليــوم

ــاء اإلســرائيلي أمــس،  وافــق مجلــس التخطيــط والبن

12  جريدة القدس

علــى إقامــة مســتوطنة جديــدة فــي غــالف غــزة ضمن 
مــا يســمى باجمللــس اإلقليمــي »ســدوت نيغيــف« فــي 
ــي  ــاء ف ــم والبن ــة للتنظي ــة احمللي ــث اللجن ــني تبح ح
القــدس اليــوم، طلــب إقامــة مســتوطنة جديــدة 
ــن  ــاحة 100 دومن م ــى مس ــت«، عل ــم »كرمي ــل اس حتم

ــدة عــني كارم. أراضــي بل

إن  بيــان،  فــي  اإلســرائيلية  اإلســكان  وزارة  وقالــت 
مجلــس التخطيــط والبنــاء عقــد أمــس، جلســة 
مناقشــة ووافــق فــي ختامهــا وأوصــى احلكومــة 
اإلســرائيلية بإقامــة مســتوطنة »حانــون« شــرقي 
ــس  ــن اجملل ــزة ضم ــالف غ ــي غ ــعد« ف ــس س »كيبوت

نيغيــف«. اإلقليمــي »ســدوت 

وأضــاف البيان أن وزارة اإلســكان ســتعمل علــى الترويج 
خملطــط املســتوطنة اجلديــدة، مشــيراً إلــى أن مجلــس 
التخطيــط والبنــاء قــدم مذكــرة تخطيطيــة أعدتهــا 
مديريــة الشــؤون الريفيــة فــي الــوزارة، لتعزيــز وإنشــاء 

مســتوطنات جديــدة. 

ــا  ــني »أن ــف إلك ــرائيلي زئي ــكان اإلس ــر اإلس ــال وزي وق
ســعيد بقــرار اجمللــس، هنــاك أهميــة كبيــرة فــي إقامــة 
ــالف  ــي غ ــة ف ــام خاص ــذه األي ــدة ه ــتوطنة جدي مس
غــزة«، حســب تعبيــره، وأضــاف »نحــن مصممــون 
علــى مواصلــة بنــاء وتطويــر املســتوطنات فــي جميــع 
أنحــاء اســرائيل، ومنــذ أن توليــت منصبــي كوزيــر 
للبنــاء واإلســكان عززنــا مرتفعــات اجلــوالن ووادي األردن 
ــز  ــى تعزي ــاً عل ــل أيض ــوم نعم ــة، والي ــة الغربي والضف

ــزة«.  ــالف غ غ

ــكان  ــاء واإلس ــام وزارة البن ــر ع ــاد مدي ــه، أش ــن جانب م
إقامــة  علــى  اجمللــس  مبوافقــة  فريدمــان  افيعــاد 
املســتوطنة اجلديــدة قائــالً: »هــذه خطــوة مهمــة فــي 
توســيع االســتيطان فــي غــالف غــزة، وهــو تعزيــز مهم 
للمنطقــة بأســرها«.وأضاف« نشــهد زيــادة كبيــرة فــي 
الطلــب علــى االنتقــال جنوبــاً وهنــاك جــودة حيــاة هنــا 
ومناطــق واســعة، اتوقــع أن تفيــد املســتوطنة اجلديــدة 
ــش  ــار العي ــي تخت ــابة الت ــالت الش ــن العائ ــد م العدي
ــتوطنة  ــة املس ــى أن إقام ــان عل ــدد فريدم ــا«. وش فيه
غــزة«.  وغــالف  مــع سياســة  »يتماشــى  اجلديــدة 
ــب  ــتلبي مطل ــدة »س ــتوطنة اجلدي ــاً أن املس موضح
االســتيطان فــي املنطقــة وســتقوي حدودنــا اجلنوبيــة 

ــه.  ــب وصف ــزة » حس ــاع غ ــع قط م

ــدة فــي غــالف غــزة  وقــال إن إنشــاء املســتوطنة اجلدي
ــة  ــي املنطق ــراً ف ــتيطانياً كبي ــاً اس ــيعطي »زخم س
وفقــاً للحاجــة املتزايــدة جلمهــور جديــد يجــد اهتمامــاً 
باالســتيطان فــي هــذا اجلــزء مــن البــالد وســوف يلبــي 
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ــي«. ــرر بيئ ــب دون أي ض الطل

ــي  ــان، ســيتم إنشــاء املســتوطنة حلوال وبحســب البي
ــابة  ــالت الش ــتجابة للعائ ــتيطانية اس ــة اس 500 عائل
فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــم والتــي مــن املقــرر 

اســتيعابها فــي املنطقــة.

فــي الســياق ذاتــه، مــن املقــرر أن تبحــث اللجنــة احمللية 
للتنظيــم والبنــاء فــي القــدس اليــوم األربعــاء، طلــب 
ــت«  ــم »كرمي ــل اس ــدة حتم ــتوطنة جدي ــة مس إقام
ــني كارم،  ــدة ع ــي بل ــن أراض ــاحة 100 دومن م ــى مس عل
أبــراج  فــي  وحــدة ســكنية   1.250 بنــاء  تتضمــن 
ــدارس  ــاً وم ــى 15 طابق ــا إل ــل ارتفاعه ــة يص متدرج

ــر.  ــرك تطهي ــال وب ــاض أطف وري

وذكــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أن هذا املشــروع 
الــذي يواجــه مبعارضة أطــراف مختلفة منهــا منظمات 
احلفــاظ علــى البيئــة وســكان عــني كارم الذين يســعون 
ــني  ــع ب ــي«، يق ــا كـــ »إرث عامل ــالن عنه ــل اإلع ــن أج م
حيــي »كريــات يوفيــل«  و«عــني كارم«، وميتــد علــى 

ــاحة 100 دومن. مس

ــدس  ــة الق ــس بلدي ــة رئي ــور نائب ــي تس ــت تعم وقال
ســابقاً ورئيســه مجموعــة »القــدس باقيــة«: »يجحف 
هــذا املشــروع بحــق الطبيعــة ويقلــل مــن أهميــة عــني 
كارم التــي تشــكل ثــروة اقتصاديــة ســياحية، هــذا هــو 
ــاذا  ــث القدســية املســيحية، مل ــع مــن حي ــكان الراب امل

يجــري تدميــره«؟.

ووفقــاً للصحيفــة توجــد فــي هــذه األرض نباتــات 
وحيوانــات نــادرة، اشــتراها قبــل ســنوات طويلــة 
ــة  ــت اللجن ــن رفض ــا لك ــاء عليه ــون أرادوا البن مقاول
ــع  ــن املتوق ــم، وم ــاء مبادراته ــم والبن ــة للتنظي اللوائي
معارضــة لــوره فرتــون عضــو اجمللــس البلــدي عــن حركة 
»ميرتــس« هــذا املشــروع اليــوم  وقالــت: »عــني كارم إرث 
تاريخــي، ثقافــي ودينــي فــي موقــع طبيعــي فريــد مــن 
نوعــه، إنــه جوهــرة جميلــة، ويشــكل كابوســاً مجــرد 
ــني  ــال املالي ــل إدخ ــن أج ــتغل م ــا تس ــر بأنه التفكي
جليــوب بعــض األشــخاص، ادعــو اجلميــع ملعارضــة هــذا 

ــروع«. املش

ــذا  ــوم به ــدس: »يق ــي الق ــالل ف ــة االحت ــت بلدي وقال
املشــروع »أصحــاب األرض«، متــت املصادقــة علــى هــذا 
ــذي قــدم علــى أرض يخصــص جــزء منهــا  املشــروع ال
للمؤسســات العامــة فــي اجلانــب الشــرقي ويخصــص 

ــة«.13  ــي للزراع ــب الغرب اجلان

13  جريدة القدس

إســرائيليني  اإلعــان عــن مقتــل ضابطــني 
مروحيــة بســقوط 

كشــف النقــاب عــن أن املقــدم إيــرز شــحيتي والرائــد 
حــن فوغــل همــا الضابطــان اللــذان قتــال فــي حــادث 
حتطــم مروحيــة »عطلف« )خفــاش( العســكرية مقابل 
ــحيني  ــى أن ش ــار إل ــس األول. ويش ــا أم ــواطئ حيف ش
ــي  ــو ف ــالح اجل ــدة س ــد قاع ــب قائ ــاً( كان نائ )38 عام
رمــات دافيــد، متــزوج وأب لثالثــة، مــن محنيــه يهــودا. 
أمــا الرائــد فوغــل 27 عامــاً، مــن مدينــة حيفــا، فطيــار 
مــن ســرب 193، أمــا الضابــط الثالــث الــذي كان فــي 
ــب  ــة نقي ــة برتب ــات جوي ــط دوري ــو ضاب ــرة فه الطائ
قفــز إلــى امليــاه قبــل حتطــم املروحيــة وقامــت بإنقــاذه 

ــتقرة.  ــه باملس ــف حالت ــة، وتوص ــرطة البحري الش

ــاد  ــدة رم ــن قاع ــرب 193 م ــن س ــة م ــت املروحي انطلق
دافيــد أمــس األول برحلــة تدريــب مقابــل ســواحل 
ــى اآلن ومت  ــروف حت ــر مع ــبب غي ــت لس ــا، وحتطم حيف
ــرة  ــد فت ــة بع ــن املروحي ــز م ــذي قف ــار ال ــاذ الطي إنق
وجيــزة مــن ذلــك وعثــر بعــد أكثــر مــن ســاعة علــى 

ــني. ــي الضابط جثت

مروحيــات  جميــع  حتليــق  وقــف  احلــادث  بعــد  ومت 
ــب. واتضــح  ــق للتدري ــك التحلي ــا فــي ذل »خفــاش«، مب
ــة ســقطت  ــة البحري ــي أن املروحي ــق األول مــن التحقي
ــرب  ــاه ق ــي املي ــرة ف ــوة كبي ــا بق ــق عودته ــي طري ف
ــث  ــق لبح ــة حتقي ــكلت جلن ــت، وش ــاطئ وحتطم الش
أســباب حتطمهــا برئاســة العقيــد »ط«، وفيــا بعــد قال 
مســؤول رفيــع فــي ســالح اجلــو أن حتطــم املروحيــة كان 
نتيجــة عطــل خطيــر فــي أحــد احملــركات حســب مــا 

ــة. ــات األولي ــرت التحقيق أظه

وتوجــد مروحيــات »خفــاش« فــي اخلدمــة العســكرية 
منــذ 25 عامــاً، وتصــل املروحيــات التي ستشــكل بدائل 
عنهــا بعــد أربعــة أعــوام، وتســتخدم هــذه املروحيــات 
ــالح  ــة لس ــاعر 5« التابع ــفن »س ــن س ــق م ــي حتل الت
ــد أهــداف، املراقبــة، التوجيــه  ــة مــن أجــل حتدي البحري
واإلنقــاذ، ويتكــون طاقمهــا مــن طيــار وطيــار مســاعد 
فــي ســالح اجلــو ومشــرف علــى املنظومــت مــن ســالح 

البحريــة وأحيانــاً فنــي طائــرات فــي ســالح اجلــو.

ــية  ــر« الفرنس ــركة »يوروكويت ــاج ش ــن إنت ــة م املروحي
إيربــاص« ذات  اليــوم جــزءاً مــن شــركة  »تشــكل 
احملركــني، قــادرة علــى الوصــول لســرعة 288كم/ســاعة 
والتحليــق ملســافة 472كــم، وشــاركت هــذه املروحيــات 
ــات التــي قــام بهــا ســالح  ــع العملي ــاً فــي جمي تقريب
اجلــو ومنهــا الســيطرة علــى ســفينة األســلحة 
الفلســطينية »كاريــن إيــه« وســفينة مرمــرة التركيــة 
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ــة  ــي محاول ــزة ف ــاع غ ــى قط ــه إل ــت تتج ــي كان الت
ــه.  ــر عن ــع احلص لرف

ــادم  ــاعر6«، وتق ــفن »س ــول س ــراب وص ــع اقت ــرر م تق
ــن  ــات م ــذه املروحي ــن ه ــل ع ــراء بدائ ــاش« ش »اخلف
طــراز »سيكورســكي. ســي. هــواك«، مســتخدمة، مــن 

ــي.14  ــطول األميرك األس

مــع  مفاوضــات  هنــاك  تكــون  لــن  البيــد: 
الــوزراء رئاســة  أتولــى  الفلســطينيني عندمــا 

صــرح وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، رئيس الــوزراء بالتناوب 
ــطينيني  ــع الفلس ــاوض م ــن يتف ــه ل ــد أن ــر البي يائي
ــر  ــا لتقري ــوزراء، وفق ــة ال ــتالمه رئاس ــد اس ــى بع حت

 نشرته اإلذاعة العبرية العامة، امس. 
قــال  البيــد  أن  العامــة  العبريــة  اإلذاعــة  وذكــرت 
خــالل إفــادة للصحافيــني: »بعــد حــدوث التنــاوب، 
ــات  ــراء مفاوض ــوزراء إلج ــس لل ــة كرئي ــدي ني ــس ل لي

 سياسية مع الفلسطينيني”. 
وأضــاف البيد: إن »احلكومة تشــكلت ببيــان واضح مفاده 
أنــه لن تكــون هنــاك مفاوضــات سياســية، ومــن ناحية 
أخــرى لــن تتخــذ أي خطــوة قــد تتدخــل فــي املســتقبل 

 بإمكانية إجراء مفاوضات سياسية”. 
الســلطة  رئيــس  لقــاء  إلــى  البيــد  تطــرق  كمــا 
الفلســطينية محمــود عبــاس مــع وزيــر الدفــاع 
املاضــي،  األســبوع  إســرائيل،  فــي  غانتــس  بينــي 
واملبــادرات  عبــاس  مــع  غانتــس  »اجتمــاع  قائــال: 
املاليــة جتــاه الســلطة الفلســطينية هدفهــا هــو 
تعزيــز الســلطة الفلســطينية والتنســيق األمنــي 
الســماح  »إن  قائــال:  البيــد  واســتطرد  معهــا«. 
معقولــة  اقتصاديــة  بحيــاة  للفلســطينيني 
ــات املســتقبلية، لــم  واحلفــاظ علــى خيــار املفاوض

 يؤديا بعد إلى خطوة سياسية جوهرية”. 
وعلــى الرغــم مــن ان البيــد ال يــزال يؤيــد إقامــة دولــة 
فلســطينية إال أنــه اســتبعد لقــاء أبــو مــازن مفســرا 

 ذلك بعدم وجود سبب سياسي يبرر ذلك. 
إلــى  البيــد  اإلســرائيلي  اخلارجيــة  وزيــر  ولفــت 
فلســطينيني  مبســؤولني  اتصــال  علــى  كان  أنــه 

 آخرين لكنه رفض الكشف عن هويتهم. 
وأشــار البيــد إلــى أن هنــاك مخــاوف مــن ظهــور صــورة 
ــون  ــطينيني مهتم ــة وكأن الفلس ــر صحيح ــة غي دولي
باملفاوضــات وإســرائيل هــي التــي ترفــض، موضحــا أن 

هــذا »ليــس صحيحــا علــى املســتوى الواقعــي”. 15

14  جريدة القدس

15  جريدة األيام

رئيــس الــوزراء يوقــع مــع االحتــاد األوروبــي مذكــرة 
بقيمــة 9 مليــون يــورو لدعــم املناطــق الصناعيــة

ــاء،  ــوم األربع ــتية، الي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــع رئي  وق
مذكــرة تفاهــم مــع االحتــاد األوروبــي ممثــال بنائــب 
مفــوض سياســة اجلــوار هنريكــي ترومتــان، لدعــم 
ــني  ــة 9 مالي ــة بقيم ــدن الصناعي ــز امل ــج حواف برنام

ــة. ــزة الصناعي ــة غ ــني ملنطق ــا 7 مالي ــورو، منه ي

ــة  ــة مخصص ــذه االتفاقي ــوزراء إن »ه ــس ال ــال رئي وق
ــدن  ــي امل ــركات ف ــتثمرين والش ــز للمس ــم احلواف لدع
ــن  ــك ضم ــا، وذل ــال إليه ــني باالنتق ــة والراغب الصناعي
ــة،  ــدن الصناعي ــون امل ــتثمار وقان ــجيع االس ــون تش قان
اللــذان يحــددان حوافــز اســتثمارية للصناعــة، وفــق مــا 

ــوزراء مؤخــرا”. ــس ال ــره مجل أق

ــة  ــة مخصص ــن املنح ــورو م ــني ي ــح أن »7 مالي وأوض
لدعــم املنطقــة الصناعيــة فــي غــزة، التــي تقــع فــي 
ــق  ــعى خلل ــث نس ــج حي ــذا البرنام ــات ه ــب أولوي صل
فــرص تشــغيل ألبنائنــا فــي القطــاع، كما ســيخصص 
ــة  ــم الصناعي ــت حل ــة بي ــا ملنطق ــورو منه ــي ي مليون

ــة”. ــة الزراعي ــا الصناعي ــة أريح ومنطق

ــه »باإلضافــة إلــى هــذه املنــح  ــوزراء أن ــع رئيــس ال وتاب
املقدمــة للمســتثمرين هنــاك حوافــز وتســهيالت علــى 
ــب والرســوم لتشــجيعهم علــى  ــواع الضرائ جميــع أن

االســتثمار”.

ــي علــى  ــوزراء »نشــكر االحتــاد األوروب وأضــاف رئيــس ال
ــة  ــق الصناعي ــطني وللمناط ــل لفلس ــه املتواص دعم
بشــكل خــاص، حيــث إن هــذه االتفاقيــة هامــة وفــي 
ــج  ــاح برنام ــاعينا إلجن ــع مس ــجمة م ــا، ومنس وقته
املــدن الصناعيــة الفلســطينية، وخطــة التنميــة 
الوطنيــة وفــق اســتراتيجية العناقيــد وسياســات 
ــع  ــهم برف ــا يس ــة، مب ــا احلكوم ــي تبنته ــالح الت اإلص
ــل  ــرص العم ــق ف ــادرات وخل ــز الص ــي وتعزي ــاجت احملل الن

للشــباب الفلســطيني”.16

اخلميس 2022/1/6  

املصادقــة علــى بنــاء 7553 وحــدة اســتيطانية 
فــي القــدس

وافقــت مــا تســمى اللجنــة احملليــة للتخطيــط والبناء 
ــاء 3557  ــى بن ــس، عل ــالل، أم ــة االحت ــة لبلدي التابع
وحــدة اســتيطانية ضمــن 5 مخططــات جديــدة، ترمــي 
إلــى قطــع التواصــل بــني مدينتــي القــدس وبيــت حلــم. 

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وبحســب منظمــة »الســالم اآلن« فــإن إحــدى خطــط 
ــدة  ــتيطانية جدي ــدات اس ــة وح ــق بإقام ــاء تتعل البن
بــني مســتوطنتي »هــار حومــا« و«جفعــات هاماتــوس«، 
ومخطــط آخــر علــى حافــة التلــة الفرنســية، واعتبرت 
ــدس  ــة الق ــر مبدين ــراءات تض ــذه اإلج ــأن ه ــة، ب املنظم
وفــرص الســالم، وأن اخملطــط األكثــر ضــرراً مــن حيــث 
إمكانيــة الوصــول حلــل الدولتــني، هــي اخلطــة املعروفــة 
ــس »رمــات  ــوب كيبوت ــاة الســلفلية« جن باســم »القن

راحيــل« إلــى اجلنــوب مــن القــدس.

وحــدة   1465 بنــاء  أنــه ســيتم  املنظمــة،  وبينــت 
قــرب  جديــد  حــي  فــي  جديــدة  اســتيطانية 
مســتوطنتي »جفعــات هاماتــوس« و«هــار حومــا«، 
وذلــك للربــط بينهمــا، ومبــا يقطــع االتصــال بــني 
ــم،  ــت حل ــدس، وبي ــرقي الق ــطينية ش ــاء الفلس األحي
ــراف  ــى أط ــرى عل ــدة أخ ــاء 2.92 وح ــيتم بن ــا س فيم
التلــة الفرنســية ويقطــع معظمهــا خــارج اخلــط 

األخضــر. 

وأوضحــت أن اللجنــة احملليــة لبلديــة االحتــالل بالقدس، 
ــى اخلطــة، والقــرار  ال متلــك أي ســلطة للمصادقــة عل
ســيكون للجنــة اللوائيــة، مشــيرة إلــى انــه فــي 
الســابع عشــر مــن الشــهر اجلــاري ســيتم مناقشــة 

ــاء. ــط والبن ــة التخطي ــي جلن ــداع ف ــات لإلي اخملطط

علــى  دوالر  مليــار   3.5 اســرائيل، صرفــت  أن  يذكــر 
االســتيطان والتهويــد فــي املدينــة احملتلــة خــالل العــام 
ــو  ــري أب ــدس فخ ــؤون الق ــي ش ــث ف ــق الباح 2021، وف

ــاب. دي

ويضيــف، بــأن حكومــة االحتــالل صــادرت خــالل العــام 
املاضــي، 14 ألــف و800 دومن مــن أراضــي مدينــة القــدس، 

لصالــح مشــاريعها االســتيطانية والتهويديــة. 

ــة  ــة اللوائي ــالل و«اللجن ــة االحت ــت بلدي ــا صادق كم
وحــدة  و240  ألــف   18 علــى  والتنظيــم«  للبنــاء 
ــا«،  ــار قلندي ــملت »مط ــة، ش ــي املدين ــتيطانية ف اس
ــية،  ــة الفرنس ــا، التل ــت صفاف ــوس، بي ــات همت جفع
العيســوية، صــور باهــر، ام طوبــا، جبــل املكبــر، الوجلــة، 
ــي«. ــرم املفت ــارف وك ــل املش ــا، جب ــت حنين ــعفاط، بي ش

ويشــار أيضــاً، إلــى أن احلكومــات اإلســرائيلية املتعاقبة، 
ــي  ــتيطان ف ــى االس ــود عل ــتوطنني اليه ــجع املس تش
ــى  ــا تخل ــدس، فيم ــي الق ــة ف ــاء العربي ــب األحي قل
اجليــوب  وحتيــط  منازلهــم،  مــن  الفلســطينيني 
ــة  ــدة القدمي ــوض البل ــدس، بح ــي الق ــتيطانية ف االس
مــن اجلنــوب »فــي ســلوان ورأس العامــود« ومــن الشــرق 
»فــي الطــور وأبــو ديــس« ومــن الشــمال »فــي الشــيخ 

جــراح«، وبعضهــا علــى امتــداد طــرق رئيســة تــؤدي إلى 
ــتيطانية  ــوب اس ــت جي ــك أقيم ــة، كذل ــدة القدمي البل
ــي ذات  ــارى ف ــي النص ــالمي وح ــي اإلس ــب احل ــي قل ف
ــاء  ــه األحي ــتيطانية وج ــاط االس ــرت النق ــدة، وغي البل
الفلســطينية التــي أقيمــت فــي قلبهــا وجعلــت 
ــاة ســكانها جحيمــا ال يطــاق حســب »بتســيلم«  حي
ــة  ــراءات قضائي ــن إج ــطينيون م ــي الفلس ــث يعان حي
ألجــل إخالئهــم مــن منازلهــم وانتهــاكاً خلصوصيتهــم 
ــي  ــتوطنني اليوم ــل املس ــة وتنكي ــاً اقتصادي وضغوط

ــم. 17 به

ــة  ــو حميــد يدخــل فــي غيبوب األســر ناصــر أب
وتوتــر داخــل ســجن عســقان جــراء املماطلــة 

بعاجــه

أكــدت جمعيــة حقوقيــة، أن األســير ناصــر أبــو حميــد 
ــة  ــي غيبوب ــل ف ــرطان، دخ ــاب بالس ــاً( واملص )49 عام
منــذ أمــس األول، في مستشــفى »بــرزالي« اإلســرائيلي، 
ويقبــع حتــت أجهــزة التنفــس االصطناعــي، ويعانــي من 
التهــاب خطيــر فــي الرئتــني، ووضعــه الصحــي خطيــر 
ويتصاعــد بشــكل متســارع، فيمــا شــهدت عــدة 
محافظــات مســيرات ووقفــات تضامنيــة واســنادية لــه 

مطالبــة باإلفــراج الفــوري عنــه. 

ــن  ــة م ــس، أن حال ــان أم ــي بي ــير، ف ــادي األس ــال ن وق
ــد أن  ــقالن« بع ــجن »عس ــادت س ــديد س ــر الش التوت
أبلغــت اإلدارة األســرى بشــكل واضــح عــن وضــع 

ــر. ــه ناص ــر يواجه ــي خطي صح

وأوضــح أن سياســة »القتــل البطــيء« اإلهمــال الطبي، 
التــي تنتجهــا إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي بحــق 
األســرى املرضــى، هــي مــن أوصلــت األســير أبــو حميــد 

إلــى هــذه املرحلــة.

ــدأ بالتدهــور  ــد ب ــو حمي يذكــر أن الوضــع الصحــي ألب
بشــكل واضــح منــذ شــهر آب 2021، حيــث بــدأ يعانــي 
ــورم  ــاب ب ــه مص ــني بأن ــى أن تب ــدره إل ــي ص ــن آالم ف م
ــة 10 ســم مــن  ــة قراب ــه وإزال ــه، ومتــت إزالت ــى الرئ عل
ــى ســجن »عســقالن«  ــه إل ــورم، ليعــاد نقل محيــط ال
قبــل متاثلــه للشــفاء، مــا أوصلــه لهــذه املرحلــة 
اخلطيــرة، والحقــاً وبعــد إقــرار األطبــاء بضــرورة أخــذه 
العــالج الكيميائــي، تعــرض مجــدداً ملماطلــة متعمــدة 
ــراً  ــدأ مؤخ ــى أن ب ــه، إل ــالزم ل ــالج ال ــدمي الع ــي تق ف

ــا.  بتلقيه

ــري  ــم األمع ــن مخي ــد م ــو حمي ــير أب ــر أن األس يذك
قــرب رام اهلل، وهــو معتقــل منــذ عــام 2002، ومحكــوم 

17  جريدة القدس
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ــنة.  ــرات و50 س ــبع م ــد س ــجن املؤب بالس

واســتعرض النــادي أبــرز املعلومــات واحملطــات النضاليــة 
ــد فــي  ــذي ول ــد، ال ــو حمي ــاة األســير ناصــر أب فــي حي
تشــرين األول عــام 1972 فــي مخيــم النصيــرات بغــزة، 
ــث  ــة، حي ــذ الطفول ــة من ــيرته النضالي ــدأت مس وب
واجــه االعتقــال اإلداري ألول مــرة وكان يبلــغ مــن العمــر 
»11 عامــاً ونصــف العــام«، كمــا أصيــب برصــاص 

ــة. ــه بليغ ــت إصابت ــالل وكان االحت

ــام  ــارة ع ــة احلج ــل انتفاض ــال األول قب ــرف لالعتق وتع
1987 وأمضــى أربعــة أشــهر، وأعيــد اعتقالــه مجــدداً 
وحكــم عليــه بالســجن عامــني ونصــف، وأفــرج عنــه 
ــم  ــام 1990، وحك ــة ع ــرة الثالث ــه للم ــاد اعتقال ليع
عليــه االحتــالل بالســجن املؤبــد، أمضــى مــن حكمــه 
ــات  ــع اإلفراج ــه م ــراج عن ــث مت اإلف ــنوات حي ــع س أرب
التــي متــت فــي إطــار املفاوضــات، إلــى أن االحتــالل أعــاد 

ــنوات. ــالث س ــى ث ــام 1996 وأمض ــه ع اعتقال

ــي  ــد ف ــو حمي ــرط أب ــام 2000 انخ ــة ع ــان انتفاض وإب
مقاومــة االحتــالل مجــدداً، واعتقــل عــام 2002، وحكــم 
ــد ســبع مــرات و«50 عامــاً« ومــا  عليــه بالســجن املؤب

يــزال فــي األســر حتــى اليــوم.

وواجــه األســير أبــو حميــد ظروفــاً صحيــة صعبــة جراء 
ــي تعــرض لهــا، وخــالل العــام املنصــرف  ــات الت اإلصاب
تفاقــم وضعــه بشــكل ملحــوظ حتديــداً فــي شــهر آب، 

وتبــني أنــه مصــاب بــورم فــي الرئــة.

ــه  ــرض، واج ــور امل ــبقت ظه ــي س ــرة الت ــالل الفت خ
األســير أبــو حميــد سياســة اإلهمــال الطبــي املتعمــد 
واملماطلــة فــي تقــدمي العــالج، عــدا عــن ظــروف 
ــذي  ــقالن« ال ــي »عس ــداً ف ــية، حتدي ــجن القاس الس
يعتبــر مــن أســوأ الســجون مــن حيــث الظــروف، ومــع 
ــى. ــرى املرض ــن األس ــة م ــه مجموع ــز في ــك حتتج ذل

وفــي 19 تشــرين األول العــام املاضــي 2021، خضــع 
لعمليــة جراحيــة في مستشــفى »بــرزالي« اإلســرائيلي 
ــد  ــدداً بع ــل مج ــني، ونق ــي الرئت ــورم ف ــتئصال ال الس

ــقالن«. ــجن »عس ــى س ــزة إل ــرة وجي فت

فــي الســياق ذاتــه، جابت مســيرة مســاء أمس، شــوارع 
مدينــة رام اهلل، تضامنــاً مــع االســير أبــو حميــد، 
مطالبــة باإلفــراج عنــه. وانطلقــت املســيرة بعــد وقفة 
أمــام مســقط راس أبــو حميــد فــي مخيــم األمعــري، 
باجتــاه دوار املنــارة وســط رام اهلل، وجابت شــوارع املدينة، 
مــرددة الهتافــات التــي تســانده وتدعــو لإلفــراج عنــه، 

وتتوعــد االحتــالل فــي حــال صــل لــه أي مكــروه.

ــة  ــي محافظ ــعبنا ف ــاء ش ــارك ابن ــس، ش ــي نابل وف
نابلــس، مســاء أمــس، فــي وقفــة إســناد لألســير 
املريــض أبــو حميــد واحتفــاء بانتصــار األســير هشــام 
ــة،  ــط املدين ــهداء وس ــدان الش ــي مي ــواش، ف ــو ه أب
ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة التــي دعــت إليهــا 
اللجنــة الوطنيــة العليــا لدعــم األســرى فــي احملافظة، 
الالفتــات املطالبــة باإلفــراج الفــوري عــن األســير 
ــرى  ــور األس ــى، وص ــرى املرض ــة األس ــد وكاف ــو حمي أب

واألعــالم الفلســطينية. 18

هــدم منــزل فــي ســلوان واملســتوطنون يقتلعــون 
عشــرات أشــجار الزيتــون وينفــذون عــدة اعتــداءات

اقتلــع مســتوطنون عشــرات أشــجار الزيتــون فــي بلدة 
كفــر الديــك مبحافظــة ســلفيت، أمــس، واعتــدوا علــى 
أراضــي املواطنــني فــي قريــوت جنــوب نابلــس، واقتحموا 
املســجد األقصــى واملوقــع األثــري فــي بلدة سبســطية 
ــي  ــزالً ف ــالل من ــدم االحت ــا وه ــش، كم ــة اجلي بحماي
ســلوان بالقــدس، ونفــذ حملــة دهــم واعتقــاالت 
طالــت مــا ال يقــل عــن 15 مواطنــاً مــن أنحــاء الضفــة، 
فــي حــني أصيــب مســن بجــروح خطيــرة جــراء دهســه 

مــن آليــة لالحتــالل فــي مســافر يطــا.

واقتلــع مســتوطنون مــن مســتوطنة »عيليــه زهــاف« 
أكثــر مــن 50 شــجرة زيتــون، تعــود ملكيتهــا للمواطــن 
صالــح الشــنار، شــمال بلــدة كفــر الديــك غــرب 

ــلفيت. س

ــا  ــي اقتلعه ــجار الت ــار األش ــأن أعم ــنار، ب ــال الش وق
املســتوطنون مــن أرضــه تتــراوح مــا بــني 6-4 ســنوات، 
ومت ذلــك أثنــاء جتريفهــم مســاحات واســعة مــن 

األراضــي لتوســعة املســتوطنة.

ــا  ــالع م ــدده باقت ــتوطنة ه ــرس املس ــى أن ح ــار إل وأش
تبقــى مــن أشــجار، الفتــاً إلــى أن املســتوطنني ســرقوا 

ــام. مــن املنطقــة 80  شــجرة قبــل أي

وفــي قريــوت جنــوب نابلــس، تصــدى األهالــي العتــداء 
ــع  ــتهدفوا نب ــن اس ــتوطنني الذي ــرات املس ــذه عش نف

ــاك. ــة هن ــاريع زراعي ــب مش ــة تخري ــة، بغي القري

وأفــاد الناشــط في مقاومــة االســتيطان بشــار قريوتي، 
أن األهالــي تصــدوا لهجــوم عشــرات املســتوطنني مــن 
ــاريع  ــب مش ــع وتخري ــى النب ــه« عل ــتوطنة »عيلي مس
زراعيــة غــرب القريــة، موضحــاً أن قــوات االحتــالل 
ــي  ــع األهال ــات م ــت مواجه ــك واندلع ــر ذل ــت أث تدخل

ــات .19  ــن اصاب ــغ ع دون أن يبل

18  جريدة القدس

19  جريدة القدس
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بلديــة االحتــال تصــادق علــى بنــاء 3557 وحــدة 
الشــرقية بالقــدس  جديــدة  اســتيطانية 

صادقــت اللجنــة احملليــة للتخطيــط والبنــاء فــي 
ــات  ــة مخطط ــى خمس ــس، عل ــالل، أم ــة االحت بلدي
ــة  ــرقية احملتل ــدس الش ــي الق ــدة ف ــتيطانية جدي اس

 لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة. 
ــني  ــط ب ــدى اخلط ــالم اآلن«: »إح ــة »الس ــت حرك وقال
ــرى  ــات األخ ــوس واخملطط ــات هامات ــا وجفع ــار حوم ه
ــارف”. ــل املش ــاه جب ــية باجت ــة الفرنس ــة التل ــى حاف عل

ــتقرار  ــيئة الس ــار س ــي أخب ــط ه ــت: »كل اخلط وأضاف
ــر ضــرراً  القــدس وفــرص الســالم، ولكــن اخلطــة األكث
مــن حيــث إمكانيــة الوصــول إلــى دولتــني، هــي اخلطــة 
ــوب  ــفلية« جن ــاة الس ــة القن ــم »خط ــة باس املعروف
كيبوتــس رمــات راحيــل، قــرب جفعــات هاماتــوس وهــار 
حومــا لبنــاء حــي )اســتيطاني( جديــد بـــ 1465 وحــدة 

ســكنية”.

ــى  ــد إل ــتيطاني( اجلدي ــي )االس ــدف احل ــت: »ويه وتابع
ربــط مســتوطنة هــار حومــا بجفعــات هاماتــوس 
وإكمــال احللقــة اجلنوبيــة اإلســرائيلية التــي مــن 
ــني  ــل ب ــطيني احملتم ــال الفلس ــع االتص ــأنها قط ش
ــت  ــرقية وبي ــدس الش ــي الق ــطينية ف ــاء الفلس األحي

ــم”. حل

ــة  ــة لبلدي ــة احمللي ــك اللجن ــه »ال متل ــى ان ــارت ال وأش
القــدس أي ســلطة للمصادقــة علــى اخلطــة بــل 
التوصيــة للجنــة اللوائيــة. ومــع ذلــك، فــي 17 كانــون 
الثانــي 2022، ســتتم مناقشــة اخملططــات لإليــداع فــي 

ــدس”. ــواء الق ــي ل ــاء ف ــط والبن ــة التخطي جلن

ــة  ــة املوافق ــة بصالحي ــة اللوائي ــع اللجن ــال: »تتمت وق
ــداع،  ــى اإلي ــة عل ــر املوافق ــرد متري ــط ومبج ــى اخلط عل
ــتغرق  ــي تس ــي، والت ــط القانون ــة التخطي ــدأ عملي تب
عــادة حوالــي عــام أو عامــني. بعــد موافقــة جلنــة 

ــة”. ــاف اخلط ــب إيق ــة، يصع اللوائي

وأشــارت الســالم اآلن الــى انــه »كمــا فــي حالــة خطــة 
ــدس  ــار الق ــاض مط ــى أنق ــتوطنة عل ــروت )مس عط
ــة  ــي احلكوم ــة ف ــر اليميني ــتغل العناص ــي(، تس الدول
عــدم وجــود اتفــاق ائتالفــي حول موضــوع املســتوطنات 
لدفــع خطــط بعيــدة املــدى تنشــر وقائــع علــى األرض 

تقــوض إمكانيــة ســالم”.

وقالــت: »تضيــف اخلطــط إلــى التوتــر علــى األرض 
ــز الصــارخ الــذي تبنيــه  وتســلط الضــوء علــى التميي

احلكومــة فــي القــدس الشــرقية لإلســرائيليني فقــط، 
ــي  ــطينيني ف ــن الفلس ــات اآلالف م ــني أن مئ ــي ح ف
املدينــة ال ميكنهــم بنــاء أي شــيء تقريًبــا. وعلــى أحزاب 
التحالــف التــي تؤيــد إمكانيــة قيــام دولتــني لشــعبني 
أن تفعــل كل شــيء حتــى ال يتــم الترويــج لهــذه 
ــة”.20 ــة اللوائي ــي جلن ــة ف ــى مناقش ــل إل ــط وال تص اخلط

أهالــي قريــوت يتصــدون العتــداء مســتوطنني 
وســلطات االحتــال تهــدم منــزالً فــي ســلوان

ــالل  ــه خ ــراء دهس ــرة ج ــروح خط ــن بج ــب ُمس أصي
حملــة  شــنِّها  خــالل  االحتــالل  لقــوات  تصديــه 
مصــادرة فــي مســافر يطــا، تزامنــت مــع هدمهــا منــزالً 
ــة،  ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــاء ف ــف بن ــا بوق وإخطاره
ــعبّية  ــة الش ــام للجبه ــني الع ــزل األم ــا من واقتحامه
ــت  ــي الوق ــة رام اهلل، ف ــعدات مبدين ــد س ــير أحم األس
الــذي واصــل املســتوطنون فيــه اعتداءاتهــم، واقتلعــوا 
ــوا  ــك، وحاول ــر الدي ــدة كف ــي بل ــون ف ــجرة زيت 50 ش
ــث  ــوت حي ــة قري ــي قري ــة ف ــاريع زراعي ــب مش تخري

ــم. ــة له ــي القري ــدى أهال تص

ــس  ــوب نابل ــوت، جن ــة قري ــي قري ــدى أهال ــد تص فق
اســتيطاني. لهجــوم 

الناشــط فــي مقاومــة االســتيطان بشــار  وأفــاد 
ــتوطنة  ــن مس ــتوطنني م ــرات املس ــأن عش ــي ب قريوت
»عيليــه« اقتحمــوا منطقــة نبــع القريــة وحاولــوا 

تخريــب مشــاريع زراعيــة.

وأكــد أن األهالــي تصــدوا لهجــوم املســتوطنني، الفتــاً 
ــات  ــت مواجه ــت واندلع ــالل تدخل ــوات االحت ــى أن ق إل

ــات. مــع األهالــي، دون أن يبلــغ عــن إصاب

ــع  ــلفيت، اقتل ــمال س ــك، ش ــر الدي ــدة كف ــي بل وف
ملكيتهــا  تعــود  زيتــون،  شــجرة   50 مســتوطنون 

للمــزارع صالــح الشــنار.

وقــال املــزارع الشــنار: »إن مســتوطني »عالــي زهــاف » 
اقتلعــوا مــا يزيــد علــى 50 شــجرة زيتــون بعمــر أربــع 
إلــى ســت ســنوات، أثنــاء جتريفهــم مســاحات واســعة 
مــن األراضــي، فــي اطــار خطــة توســعة املســتوطنة 
ــة  ــرف بخل ــي تُع ــة، والت ــي املنطق ــاب أراض ــى حس عل

القمــح وعــراق ســوكية”.

وأشــار إلــى أن »مســؤول أمــن« املســتوطنة قــام 
بتهديــده باقتــالع مــا تبقــى مــن أشــجار الزيتــون فــي 

ــه. ــا بنفس ــم باقتالعه ــم يق ــال ل ح

20  جريدة األيام



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

19

المجلد الثالثون 2022

زهــاف«  »عالــي  مســتوطني  أن  بالذكــر  اجلديــر 
ــرقة 80  ــوا بس ــني قام ــي املواطن ــى أراض ــة عل املقام

 شجرة زيتون، قبل عدة أيام. 
وفــي بلــدة سبســطية، شــمال غربــي نابلــس، اقتحــم 

مســتوطنون املوقــع األثــري.

وقــال رئيــس البلديــة محمــد عــازم، إن عــددا مــن 
املســتوطنني اقتحمــوا املوقــع األثــري فــي البلــدة، 

وســط حمايــة مــن جيــش االحتــالل.

وأكــد أن قــوات االحتــالل مــا زالــت تغلــق بوابــة 
ــي  ــى أراض ــة عل ــمرون« املقام ــافي ش ــتوطنة »ش مس
املواطنــني علــى الطريــق الواصــل بــني جنــني ونابلــس، 
ــا  ــم، فيم ــات وتنقله ــرور املركب ــة م ــاق حرك ــا أع م

ــة. ــكل حري ــتوطنني ب ــة املس ــمح بحرك تس

ــزال  ــالل من ــات االحت ــت آلي ــة، هدم ــدس احملتل ــي الق وف
لعائلــة حليســي فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان 

ــى. ــجد األقص ــوب املس جن

ــأن قــوات االحتــالل أقدمــت  وأفــادت مصــادر محليــة ب
علــى هــدم املنــزل بـ«قــص« ســقفه، بحجــة البنــاء دون 

ترخيــص21.

“هيئــة األســرى«: تقــدمي طلــب مســتعجل 
ــد ــو حمي ــر أب ــير ناص ــن األس ــر ع ــراج املبك لإلف

قدمــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، مســاء اليــوم 
اخلميــس، طلبــا مســتعجال ملــا يســمى »جلنــة اإلفــراج 
ــالق  ــرائيلي، إلط ــالل اإلس ــة االحت ــدى حكوم ــر« ل املبك
ــر  ــذي مي ــد، ال ــو حمي ــر أب ــض ناص ــير املري ــراح األس س
ــي  ــق حقيق ــية وقل ــاك خش ــدا، وهن ــر ج ــع خطي بوض

ــه. ــى حيات عل

ــراج  ــب اإلف ــا، أن طل ــان له ــي بي ــة، ف ــت الهيئ وأوضح
ــت  ــذي وصل ــي ال ــع الصح ــورة الوض ــا خلط ــدم وفق ق
إليــه حالــة األســير أبــو حميــد، وتضمــن أســبابا 
طبيــة واضحــة، حيــث يتواجــد حاليــا فــي مستشــفى 
ــة املكثفــة، ومــا زال حتــت  ــرزالي« فــي قســم العناي »ب
أجهــزة التنفــس والتخديــر، ويعانــي مــن صعوبــة 

ــة. ــة غيبوب ــي حال ــو ف ــس، وه بالتنف

وبينــت أنهــا شــكلت طاقمــا قانونيــا ملتابعــة كل مــا 
يتعلــق بحالــة األســير أبــو حميــد على مــدار الســاعة، 
حيــث يقــوم احملاميــان كــرمي عجــوة وســليمان شــاهني 
مبتابعــة حالتــه مــع املستشــفى، والضغــط علــى 
»جلنــة اإلفــراج املبكــر« لقبــول طلــب الهيئــة، مضيفــة 
ــع  ــل م ــل كام ــة تواص ــي حال ــة ف ــدة القانوني أن الوح

21  جريدة األيام

العديــد مــن اجلهــات التــي ميكــن أن تســاعد فــي قبــول 
هــذا الطلــب.

وحملــت الهيئــة حكومة االحتــالل املســؤولية الكاملة 
عــن حيــاة األســير البطــل ناصــر أبــو حميــد، مطالبــًة 
احلقوقيــة  املؤسســات  وكافــة  األحمــر  الصليــب 

ــه. ــراج عن ــوري لإلف ــرك الف ــانية بالتح واإلنس

يذكــر أن األســير أبــو حميــد يعانــي مــن ســرطان فــي 
الرئــة، كمــا يعانــي مــن التهابــات حــادة وخطيــرة أدت 
إلــى دخولــه فــي غيبوبــة وعــدم قدرتــه علــى التنفــس 

الطبيعــي.22
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ــم  ــن مخي ــاباً م ــون ش ــال يعدم ــود االحت جن
ــا  ــة صف ــن قري ــاب م ــهاد ش ــة واستش باط

دهســه مســتوطن

استشــهد أمــس، شــابان أحدهمــا برصــاص االحتــالل 
فــي منطقــة بالطــة البلــد، وآخــر جــراء تعرضــه 

 للدهس على يد مستوطن غرب رام اهلل. 
محمــد  باكيــر  الشــاب  استشــهد  فقــد 
مخيــم  مــن  وهــو  عامــاً(   21( حشــاش  موســى 
عنيفــة  واشــتباكات  مواجهــات  خــالل  بالطــة، 
منطقــة  االحتــالل  قــوات  اقتحــام  أعقبــت 

 بالطة البلد، املالصقة ملدينة نابلس. 
ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــددة: إن ق ــادر متع ــت مص وقال
ــازل  ــت من ــراً ودهم ــة فج ــت املنطق ــالل اقتحم االحت
وفتشــتها واعتقلــت مواطنــاً، مــا أدى إلــى انــدالع 
مواجهــات عنيفــة تصــدى فيهــا الشــبان للقــوة 
باحلجــارة وتخللهــا اشــتباكات مســلحة، أطلقــت 
خاللهــا قــوات االحتــالل الرصــاص بكثافــة، مــا أدى إلــى 

ــه. ــي رأس ــاص ف ــاش بالرص ــاب حش ــة الش إصاب

ــب  ــاش أصي ــاب حش ــة أن الش ــادر طبي ــدت مص وأك
بجــروح حرجــة فــي منطقــة الــرأس ونقــل إلــى 
عــن  ليعلــن  نابلــس،  مبدينــة  رفيديــا  مستشــفى 

استشهاده هناك. 

ــن  ــرج م ــد خ ــا كان ق ــهيد إن ابنه ــدة الش ــت وال وقال
منــزل عائلتــه مبخيــم بالطــة، إلــى منــزل شــقيقه فــي 

تلــك املنطقــة خشــية تعرضــه لالعتقــال.

  
22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فيمــا أكــد معتــز حشــاش، شــقيق الشــهيد، أن 
شــقيقه أخبــره قبــل يومــني أن االحتــالل يريــد اعتقاله، 
ــا  ــذا م ــه، وه ــد اغتيال ــالل يري ــأن االحت ــعر ب ــه يش وأن

ــرى. ج

وعقــب استشــهاد حشــاش خــرج مئــات املواطنــني في 
مســيرة غاضبــة جابــت أزقــة اخمليــم متجــد الشــهيد، 
ــهيد  ــدام الش ــة إع ــن جرمي ــام م ــى االنتق ــت إل ودع

ــه. ــى جرائم ــالل عل ــبة االحت ومحاس

وفــي وقــت الحــق، شــيعت جماهيــر محافظــة نابلــس 
جثمان الشهيد حشاش. 

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
رفيديــا فــي مدينــة نابلــس، باجتــاه منزلــه فــي مخيــم 
بالطــة، إللقــاء نظــرة الــوداع عليــه، ثــم إلــى مســجد 
عبــاد الرحمــن فــي اخمليــم، حيــث أدى املشــاركون 

ــم. ــرة اخملي ــي مقب ــرى ف ــه، وووري الث ــالة علي الص

استشــهد  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  فــي   
الشــاب مصطفــى ياســني فلنــة )25 عامــا( مــن قريــة 
ــى  ــتوطن عل ــدم مس ــد أن أق ــرب رام اهلل بع ــا، غ صف

دهســه.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن فلنــة كان متوجهــاً قرابــة 
الســاعة السادســة صباحــاً إلــى عملــه فــي الداخــل، 
ــن  ــن ع ــه، ليعل ــى دهس ــتوطن عل ــدم مس ــني أق ح

ــور. ــى الف ــهاده عل استش

ــغ  ــة تبل ــزوج وأب لطفل ــهيد مت ــى أن الش ــارت إل وأش
ــام. ــف الع ــاً ونص ــر عام ــن العم م

قريــة  أهالــي  شــيع  الحــق،  وقــت  وفــي 
جثمــان  اجملــاورة،  والبلــدات  والقــرى  صفــا 
األخيــر. مثــواه  إلــى  العيــش  لقمــة   شــهيد 

ــه  ــييع توج ــب التش ــة إن موك ــادر محلي ــت مص وقال
ــم  ــه، ث ــوداع علي ــرة ال ــاء نظ ــه إللق ــزل عائلت ــى من إل
ــا  ــر، وبعده ــا الكبي ــجد صف ــى مس ــان إل ــل اجلثم نق
ــى  ــوالً إل ــة وص ــوارع القري ــييع ش ــب التش ــاب موك ج

ــرى. ــهيد الث ــان الش ــث ووري جثم ــا، حي مقبرته

ــم  ــني جرائ ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي مــن جهتهــا، أدان
املســتوطنون،  يرتكبهــا  التــي  املتعمــدة  الدهــس 
واعتبرتهــا امتــداداً لعقليــة اســتعمارية عنصريــة 

ــتبيح حيــاة املواطــن بأشــكال مختلفــة. تس

وقالــت إنهــا »تنظــر بخطــورة بالغــة حلــوادث الدهــس 
ــت  ــي أصبح ــطينيون، والت ــا الفلس ــرض له ــي يتع الت
ظاهــرة تتكــرر دون أي اهتمــام أو متابعــة مــن شــرطة 
االحتــالل أو أجهزتــه اخملتلفــة، وتعتبرهــا جرائــم ســواء 

اإلهمــال  بحكــم  أو  ومتعمــدة،  مقصــودة  أكانــت 
ــو  والالمبــاالة التــي تبديهــا شــرطة االحتــالل، حتــى ل
ــطيني”.23 ــا فلس ــة ضحيته ــير عادي ــوادث س ــت ح كان

السبت 2022/1/8

قريــة  يهاجمــون  مســلحون  مســتوطنون 
ســيا سو

نفــذه  هجــوم  فــي  بجــروح  مواطنــان  أصيــب 
ــة  ــى قري ــس، عل ــاء أم ــلحون، مس ــتوطنون مس مس

 سوسيا في مسافر يطا جنوب اخلليل. 
ــل،  ــوب اخللي ــة جن ــان احلماي ــي جل ــط ف ــال الناش وق
فــؤاد العمــور: إن مجموعــة مســلحة مــن مســتوطني 
»سوســيا« املقامــة عنــوة علــى أراضــي املواطنــني 
قريــة سوســيا،  املســافر، هاجمــوا  فــي منطقــة 
ــوا  ــني، وحاول ــازل املواطن ــاه من ــاص باجت ــوا الرص وأطلق
االعتــداء علــى املواطنــني العــزل وعلــى النشــطاء 

الفلســطينيني، وشــتموهم بألفــاظ نابيــة.

الهــدار  ســالم  محمــود  املواطــن  إن  وأضــاف: 
ــا  ــفى يط ــل ملستش ــه ونق ــي رأس ــر ف ــب بحج أصي
احلكومــي، حيــث وصفــت إصابتــه باملتوســطة، بينمــا 

 أصيب طفل بجروح طفيفة. 
مــن  وعــدداً  القريــة  أهالــي  أن  إلــى  وأشــار 
تصــدوا  احلمايــة  جلــان  فــي  النشــطاء 

 للمستوطنني، ومنعوهم من دخول القرية. 
ــد  ــا يزي ــا م ــي يقطنه ــيا، الت ــة سوس ــرض قري وتتع
علــى 500 نســمة، منــذ ســنوات طويلــة لعمليــة 
ــق  ــرائيلي بح ــالل اإلس ــا االحت ــري ينفذه ــر قس تهجي
أهلهــا الفلســطينيني، حيــث أقــام االحتــالل عــام 1983 
مســتوطنة »سوســيا« علــى جــزء كبيــر مــن أراضــي 
ــة  ــكان القري ــر س ــام 1986 مت تهجي ــي الع ــة، وف القري
قســراً، بعــد أن أصــدرت ســلطات االحتــالل أمــراً أعلنت 
ــاً«  ــة ومتنزه ــة وطني ــة »حديق ــي القري ــه أراض مبوجب

ــا.24 ــن دخوله ــطينيني م ــت الفلس ومنع

األحد 1/9/ 2022

إغــاق مدخــل ديــر نظام وطــرق في سبســطية 
بعــدة  وإصابــات  ومواجهــات  واقتحامــات 

ــق مناط

أصيــب أمــس، شــاب بالرصــاص احلــي والعشــرات 
باالختنــاق خــالل مواجهــات فــي مخيــم العــروب، فيمــا 

23  جريدة األيام

24  جريدة األيام
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ــع  ــز جب ــى حاج ــاً عل ــالل مواطن ــوات االحت ــت ق اعتقل
بعــد مطاردتــه وإطــالق الرصــاص صــوب ســيارته، بزعم 
محاولتــه دهــس جنــود حــرس احلــدود فــي بلــدة الــرام، 
ــا  ــود، وإغالقه ــة وعاب ــا برق ــع اقتحامه ــك م ــن ذل تزام
طرقــاً ترابيــة فــي محيــط سبســطية، فــي حــني أغلــق 

ــر نظــام. مســتوطنون مدخــل دي

فقــد أفــادت مصــادر محليــة، بــأن مواجهــات اندلعــت 
ــود  ــق جن ــث أطل ــروب، حي ــم الع ــل مخي ــى مدخ عل
االحتــالل الرصــاص احلــي وقنابــل الصــوت والغــاز صــوب 
املواطنــني، مــا تســبب بإصابــة شــاب بالرصــاص ونقــل 
لتلقــي العــالج فــي املستشــفى، إضافــة إلــى عشــرات 

املواطنــني بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاق الغــاز. 

وفــي القــدس احملتلــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
ــالق  ــه وإط ــد مطاردت ــع، بع ــز جب ــى حاج ــاً عل مواطن
الرصــاص صــوب ســيارته، بزعــم محاولتــه دهــس 

ــرام. ــدة ال ــدود ببل ــرس احل ــود ح جن

القــوات الحقــت ســيارة  أن  عيــان،  وذكــر شــهود 
داخــل بلــدة الــرام وضاحيــة األقبــاط شــمال القــدس. 
ــي  ــمالي ف ــل الش ــت املدخ ــوات أغلق ــوا أن الق وأضاف
البلــدة، وانتشــرت فــي شــوارعها خــالل مالحقة ســائق 
الســيارة، وأكــدوا أن الســائق كان يســتقل ســيارة 
مشــطوبة، وحــاول الهــروب مــن قــوات االحتــالل، حتــى 

ــاً. ــه قانوني ــجنه ومالحقت ــه وس ــم اعتقال ال يت

ــاص  ــت الرص ــوات أطلق ــى أن الق ــهود إل ــت الش ولف
احلــي صــوب الســيارة خــالل مالحقــة الســائق، وتصبت 
كمينــاً لــه عنــد حاجــز جبــع وعتقلتــه، واقتادتــه إلــى 

مركــز شــرطة »بنيامــني« قــرب مســتوطنة »آدم«.

مــن ناحيــة أخــرى، أطلــق مقاومــون فلســطينيون النــار 
مســاء أمــس، صــوب حاجــز عســكري لالحتــالل قــرب 

بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني.

ــار  ــوا الن ــني أطلق ــة، أن مقاوم ــادر محلي ــادت مص وأف
ــن  ــم م ــل متكنه ــكري قب ــان العس ــز دوت ــوب حاج ص

ــكان. 25 ــن امل ــحاب م االنس

»تدخــل ســافر بشــؤونه«... عرقلــة ترميــم 
األقصــى لبســط ســيارة االحتــال وانتــزاع 

»األوقــاف« صاحيــة 

ال تــزال ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تضــع العراقيــل 
ــجد  ــل املس ــة داخ ــم والصيان ــات الترمي ــام عملي أم
فــي شــؤون  وتتدخــل  وخارجــه،  املبــارك  األقصــى 
ــدس  ــي الق ــالمية ف ــاف اإلس ــرة األوق ــات دائ وصالحي

25  جريدة القدس

احملتلــة، فــي محاولــة لبســط ســيادتها الكاملــة علــى 
ــجد. املس

وقبــل أيــام، عرقلــت شــرطة االحتــالل عمليــة ترميــم 
املمــر الواصــل بــني بــاب الغوامنــة وحتــى املغاربــة، ممــا 
قــد يــؤدي إلــى عرقلــة وصــول املصلــني إلــى املســجد 

ــق. األقصــى وســقوطهم أثنــاء مرورهــم فــي الطري

ــوا  ــرض موظف ــى، يتع ــل األقص ــم داخ ــالل عمله وخ
جلنــة اإلعمــار فــي األقصــى إلــى اعتــداءات إســرائيلية 
واالســتدعاء  واالعتقــال  املالحقــة  عبــر  مســتمرة، 
للتحقيــق، ناهيــك عــن االبعــاد عــن األقصــى لفتــرات 

ــة. متفاوت

ويعتبــر املســجد األقصــى مــن أكثــر املعالــم قدســية 
عنــد املســلمني، فهــو أولــى القبلتــني وثالــث احلرمــني 
ــة، فهــو  ــه الديني ــه ومكانت الشــريفني، ونظــراً ألهميت
ــم، كــي  ــة وترمي ــة ألعمــال صيان بحاجــة دائمــة ودوري
ــدار  ــى م ــني عل ــتقبال آالف املصل ــاً الس ــون متاح يك

ــبوع. 26 األس

إصابــات خــال مواجهــات واقتحامــات شــنتها 
قــوات االحتــال فــي محافظــات عــدة

ــرات  ــاص والعش ــبان بالرص ــة ش ــس، أربع ــب، أم أصي
باالختنــاق جــراء قمــع مســيرة فــي بلــدة كفــر قــدوم 
ــد،  ــو حمي ــر أب ــض ناص ــير املري ــناداً لألس ــت إس خرج
وذلــك  العــروب،  مخيــم  فــي  مواجهــات  وخــالل 
فــي ســياق حملــة دهــم واقتحــام شــنتها قــوات 
ــاء  االحتــالل فــي محافظــات عــدة، منعــت خاللهــا بن
ــرام  ــدة ال ــت بل ــزا، واقتحم ــت إج ــة بي ــي قري ــزل ف من
واســتهدفت فيهــا مركبــة مــارة بالرصــاص احلــي، 
بــني  الواصلــة  الرئيســة  الطريــق  إغــالق  وأعــادت 
ــة  ــا احلماي ــار تأمينه ــي إط ــس ف ــني ونابل ــي جن مدينت
إغالقهــا  مــع  بالتزامــن  املســتوطنني،  العتــداءات 

 شوارع ترابية في محيط بلدة سبسطية. 
أصيــب  اخلليــل،  شــمال  العــروب  مخيــم  ففــي 
بحــاالت  والعشــرات  احلــي  بالرصــاص  شــاب 

 اختناق خالل مواجهات على مدخل اخمليم. 
رشــقوا  الشــبان  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مدخــل  علــى  املتمركــزة  االحتــالل  قــوات 
وتصــدوا  الفارغــة،  والزجاجــات  باحلجــارة  اخمليــم 

 حملاوالت جنود االحتالل اقتحام اخمليم. 
وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص احلي 
ــل الصــوت والغــاز صــوب املواطنــني، مــا تســبب  وقناب
ــي  ــا لتلق ــى إثره ــل عل ــاص نق ــاب بالرص ــة ش بإصاب
العــالج فــي املستشــفى، عــالوة علــى إصابة العشــرات 

26  جريدة القدس
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 بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز. 
قلقيليــة،  شــرق  قــدوم،  كفــر  بلــدة  وفــي 
باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  ثالثــة  أصيــب 
إســناداً  خرجــت  مســيرة  قمــع  خــالل 

 لألسير املريض ناصر أبو حميد. 
قلقيليــة  إقليــم  فــي  اإلعالمــي  الناطــق  وأفــاد 
انطلقــت،  املســيرة  بــأن  »األيــام«  شــتيوي  مــراد 
عصــر أمــس، تنديــدا بسياســة اإلهمــال الطبــي 
وإســنادا  املرضــى  األســرى  بحــق  املتعمــد 

 لألسير املريض ناصر أبو حميد. 
وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص 
فــي  املشــاركني  صــوب  بكثافــة  الغــاز  وقنابــل 
بجــروح  شــبان  ثالثــة  إصابــة  أدى  مــا  املســيرة 

 والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة. 
األحمــر،  الهــالل  جمعيــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
كفــر  فــي  اإلســعافات  قدمــت  طواقمهــا  إن 
قــدوم لثالثــة شــبان أصيبــوا بالرصــاص املعدنــي 
بالغــاز  اختنــاق  حالــة  و23  باملطــاط،  املغلــف 

 املسيل للدموع إلى جانب إصابة سقوط. 
القــدس  غربــي  شــمال  إجــزا،  بيــت  قريــة  وفــي 

 احملتلة، منعت قوات االحتالل بناء منزل. 
االحتــالل  »قــوات  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
اقتحمــت القريــة ومنعــت بنــاء منــزل واحتجــزت 
فــي  إســمنت،  ومضخــة  باطــون  خالطــات   3

 بيت إجزا؛ بدعوى البناء في منطقة »ج”. 
ــتهدف  ــة، اس ــدس احملتل ــمال الق ــرام، ش ــدة ال ــي بل وف

 جنود االحتالل مركبة بالرصاص احلي. 
مــن  كبيــرة  قــوة  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
وأغلقــت  البلــدة  اقتحمــت  االحتــالل  جيــش 
قنابــل  وأطلقــت  الشــمالي،  مدخلهــا 

 الغاز املسيل للدموع لتفريق املواطنني. 
ــاء  ــة أثن ــتهدفوا مركب ــالل اس ــود االحت ــدت أن جن وأك
مرورهــا بالرصــاص احلــي بعــد أن رفــض ســائقها 

 التوقف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
إغــالق  االحتــالل  قــوات  أعــادت  اإلطــار،  فــي 
ونابلــس،  جنــني  مدينتــي  بــني  الواصلــة  الطريــق 

 بعد أن كانت قد فتحتها لنحو ساعتني. 
وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم، إن 
احلديديــة  البوابــة  إغــالق  أعــادت  االحتــالل  قــوات 
ــطية  ــورة وسبس ــي الناق ــل بلدت ــى مدخ ــة عل املقام
شــمرون«،  »شــافي  مســتوطنة  مــن  بالقــرب 

 ومنعت املواطنني من العبور من خاللها. 
نحــو  حتولــت  املركبــات  حركــة  إن  وأضــاف، 
عصيــرة  بلــدة  باجتــاه  سبســطية،  بلــدة 
مروريــة. أزمــة  شــكل  مــا   الشــمالية، 

ــا  ــاً طرق ــت، أيض ــالل أغلق ــات االحت ــى أن آلي ــار إل وأش

ــرى.27 ــن الق ــدد م ــدة وع ــي البل ــني أراض ــط ب ــة ترب ترابي

ــل  ــني يدخ ــن جن ــزاوي م ــيل عن ــير مارس األس
عامــه الـــ41 فــي األســر

ــني،  ــة جن ــن مدين ــزاوي م ــيل عن ــير مارس ــل األس دخ
اليــوم األحــد، عامــه الـــ14 علــى التوالــي فــي ســجون 

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا«، أن األســير عنــزاوي معتقــل منــذ عــام 2009، 
ــرات  ــى فت ــا، وأمض ــدة 16 عام ــجن مل ــوم بالس ومحك
ــن  ــه ضم ــن زيارت ــه م ــرم أهل ــزل، وح ــي الع ــة ف طويل
سياســة العقــاب اجلماعــي، التــي تنتهجهــا ســلطات 

ــيرة.28 ــة األس ــق احلرك ــالل بح االحت

وقفــة دعــم وإســناد لألســير املريــض ناصــر أبــو حميــد 
فــي رام اهلل

شــارك مواطنــون، مســاء اليــوم األحــد، فــي وقفــة دعم 
واســناد لألســير املريــض ناصــر أبــو حميــد، الــذي يعيش 
ــد  ــة بع ــه، خاص ــدد حيات ــة ته ــة صعب ــا صحي ظروف

دخولــه فــي حالــة غيبوبــة منــذ الثالثــاء املاضــي.

ــط  ــت وس ــي نظم ــة الت ــي الوقف ــاركون ف ــع املش ورف
الهتافــات  ورددوا  لألســير،  صــورا  اهلل،  رام  مدينــة 
ــل أن  ــه، قب ــاذ حيات ــى إنق ــو إل ــي تدع ــعارات الت والش
تنطلــق مســيرة مــن دوار املنــارة، لتجــوب شــوارع 

ــة. املدين

ــة األســير  وطالــب املشــاركون العالــم بالتدخــل حلماي
أبــو حميــد، وكافــة األســير املرضــى فــي ســجون 
االحتــالل  ســلطات  انتهــاج  ظــل  فــي  االحتــالل، 

سياســة االهمــال الطبــي املتعمــدة بحقهــم.

وأشــارت املؤسســات املعنيــة باألســرى إلــى أن األســير 
ــد )49 عامــا(، موضــوع حتــت أجهــزة  ــو حمي املريــض أب
ــة  ــر للغاي ــي خطي ــع صح ــّي بوض ــس الصناع التنف

ــالق. ــى اإلط ــن عل ــر مطمئ وغي

وكانــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، تقدمــت 
ــو  ــير أب ــن األس ــراج ع ــب لإلف ــي بطل ــس املاض اخلمي
إلدارة  التابعــة  املبكــرة  اإلفراجــات  للجنــة  حميــد 
ــى  ــد ردا عل ــق بع ــم تتل ــا ل ــالل، إال أنه ــجون االحت س

الطلــب.

ــور  ــير بدأ بالتده ــي لألس ــع الصح ــى أن الوض ــار إل يش
بشــكل واضــح منــذ شــهر آب/ أغســطس 2021، حيــث 

27  جريدة األيام

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه  ــني بأن ــى أن تب ــدره، إل ــي ص ــن آالم ف ــي م ــدأ يعان ب
ــة  ــة قراب ــه وإزال ــت إزالت ــة، ومت ــي الرئ ــورم ف ــاب ب مص
10 ســم مــن محيــط الــورم، ليعــاد نقلــه إلــى ســجن 
ــذه  ــه له ــا أوصل ــفاء، م ــه للش ــل متاثل ــقالن« قب »عس
املرحلــة اخلطيــرة، والحقــا وبعــد إقــرار األطبــاء بضــرورة 
ــة  ــددا ملماطل ــرض مج ــي، تع ــالج الكيميائ ــذ الع أخ
ــدأ  ــى أن ب ــه، إل ــالزم ل ــالج ال ــدمي الع ــي تق ــدة ف متعم

ــا. ــرا بتلقيه مؤخ

فــي  األمعــري  أبــو حميــد مــن مخيــم  واألســير 
ــام 2002،  ــذ ع ــل من ــرة، معتق ــة رام اهلل والبي محافظ
ومحكــوم بالســجن املؤبــد ســبع مــرات و)50 عامــا(.

شــارك مواطنــون، مســاء اليــوم األحــد، فــي وقفــة دعم 
واســناد لألســير املريــض ناصــر أبــو حميــد، الــذي يعيش 
ــد  ــة بع ــه، خاص ــدد حيات ــة ته ــة صعب ــا صحي ظروف

دخولــه فــي حالــة غيبوبــة منــذ الثالثــاء املاضــي.

ــط  ــت وس ــي نظم ــة الت ــي الوقف ــاركون ف ــع املش ورف
الهتافــات  ورددوا  لألســير،  صــورا  اهلل،  رام  مدينــة 
ــل أن  ــه، قب ــاذ حيات ــى إنق ــو إل ــي تدع ــعارات الت والش
تنطلــق مســيرة مــن دوار املنــارة، لتجــوب شــوارع 

ــة. املدين

ــة األســير  وطالــب املشــاركون العالــم بالتدخــل حلماي
أبــو حميــد، وكافــة األســير املرضــى فــي ســجون 
االحتــالل  ســلطات  انتهــاج  ظــل  فــي  االحتــالل، 

سياســة االهمــال الطبــي املتعمــدة بحقهــم.

وأشــارت املؤسســات املعنيــة باألســرى إلــى أن األســير 
ــد )49 عامــا(، موضــوع حتــت أجهــزة  ــو حمي املريــض أب
ــة  ــر للغاي ــي خطي ــع صح ــّي بوض ــس الصناع التنف

ــالق. ــى اإلط ــن عل ــر مطمئ وغي

وكانــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، تقدمــت 
ــو  ــير أب ــن األس ــراج ع ــب لإلف ــي بطل ــس املاض اخلمي
إلدارة  التابعــة  املبكــرة  اإلفراجــات  للجنــة  حميــد 
ــى  ــد ردا عل ــق بع ــم تتل ــا ل ــالل، إال أنه ــجون االحت س

الطلــب.

ــور  ــير بدأ بالتده ــي لألس ــع الصح ــى أن الوض ــار إل يش
بشــكل واضــح منــذ شــهر آب/ أغســطس 2021، حيــث 
ــه  ــني بأن ــى أن تب ــدره، إل ــي ص ــن آالم ف ــي م ــدأ يعان ب
ــة  ــة قراب ــه وإزال ــت إزالت ــة، ومت ــي الرئ ــورم ف ــاب ب مص
10 ســم مــن محيــط الــورم، ليعــاد نقلــه إلــى ســجن 
ــذه  ــه له ــا أوصل ــفاء، م ــه للش ــل متاثل ــقالن« قب »عس
املرحلــة اخلطيــرة، والحقــا وبعــد إقــرار األطبــاء بضــرورة 
ــة  ــددا ملماطل ــرض مج ــي، تع ــالج الكيميائ ــذ الع أخ
ــدأ  ــى أن ب ــه، إل ــالزم ل ــالج ال ــدمي الع ــي تق ــدة ف متعم

ــا. ــرا بتلقيه مؤخ

فــي  األمعــري  أبــو حميــد مــن مخيــم  واألســير 
ــام 2002،  ــذ ع ــل من ــرة، معتق ــة رام اهلل والبي محافظ
ومحكــوم بالســجن املؤبــد ســبع مــرات و)50 عامــا(.29

االثنني 2022/1/10 

لــم  املصادقــة علــى قانــون شــاكيد ملنــع 
لشــمل ا

صادقــت اللجنــة الوزاريــة للتشــريع، أمــس األحــد، على 
مشــروع قانــون صاغتــه وزيــرة الداخليــة اإلســرائيلية، 
العائــالت  شــمل  لــم  ويحظــر  شــاكيد،  أييليــت 

الفلســطينية.

ــن  ــة م ــاء اللجن ــع أعض ــم جمي ــون بدع ــي القان وحظ
ــة،  ــة البيئ ــرة حماي ــتثناء وزي ــي، باس ــالف احلكوم االئت
ــون،  ــد القان ــت ض ــي صوت ــس(، الت ــرغ )ميرت ــار زاندب مت
بينمــا امتنــع الوزيــر عــن حــزب العمــل، نحمــان شــاي، 

ــت. ــن التصوي ع

ــي تشــارك فــي  ــت القائمــة املوحــدة الت بدورهــا، أعلن
ائتــالف حكومــة نفتالــي بينيــت، أنهــا ســتصوت ضــد 
ــة العامــة  ــت الهيئ ــون إذا طــرح لتصوي مشــروع القان
للكنيســت، فــي صيغتــه املقترحــة مــن قبــل شــاكيد، 
ــون،  ــرح قان ــاكيد، مقت ــة، ش ــرة الداخلي ــت وزي وقدم
»املواطنــة« للمصادقــة عليــه مــن قبــل اللجنــة 
أن يتــم حتضيــره  الوزاريــة للتشــريع، وذلــك قبــل 

ــت. 30 ــت للتصوي ــى الكنيس ــه عل وعرض

ــون  ــتوطنون يهاجم ــات ومس ــارات وإصاب إخط
قطيــع مــواٍش فــي املغيــر

ــي  ــالل احل ــاص االحت ــاب برص ــس، ش ــاء أم ــب مس أصي
ــالل  ــاق خ ــرات باالختن ــاح، والعش ــا املصب ــة خربث بقري
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل واملســتوطنني فــي 
ــي  ــواش ف ــع م ــتوطنون قطي ــم مس ــة، فيمــا هاج برق
املغيــر بالتزامــن مــع قيــام ســلطات االحتــالل بتســليم 
إخطــار هــدم خيــام ألحــد املواطنــني فــي القريــة، كمــا 
أخطــرت باالســتيالء علــى قطعــة أرض مبســاحة 4000 
متــر فــي العيســوية، واســتولت علــى تســجيالت 
كاميــرات مراقبــة مــن محــال جتاريــة فــي بلــدة زعتــرة. 

31

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

30  جريدة القدس

31  جريدة القدس
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مصادقــة علــى إقامــة حــي اســتيطاني جديــد غــرب 
صــور باهــر املســتوطنون يعتــدون مجــددا فــي برقــة 

واملغيــر

صادقــت اللجنــة احملليــة للتخطيــط والبنــاء، التابعــة 
إقامــة حــي  االحتــالل اإلســرائيلي، علــى  لبلديــة 
ــة. ــدس احملتل ــر بالق ــور باه ــرب ص ــد غ ــتيطاني جدي اس

ــا  ــس: إنه ــا أم ــان له ــي بي ــالل، ف ــة االحت ــت بلدي وقال
»قــررت، مــن خــالل اللجنــة احملليــة للتخطيــط والبنــاء 
فــي القــدس، التوصيــة للجنــة اللوائيــة بتقــدمي خطــة 
جديــدة لبنــاء حــي ســكني جديــد فــي مجمــع القنــاة 

اجلنوبــي”.

ــم  ــد يض ــي جدي ــاء ح ــة إنش ــرح اخلط ــت: »تقت وأضاف
ــاً،  ــن 28 طابق ــاً م ــاً مكون ــكنية، وبرج ــدة س 1215 وح
و11 مجمعــاً ســكنياً بــني 7 و11 طابقــاً. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يتــم تقــدمي واجهــة جتاريــة باجتــاه الطريــق 
الرئيــس فــي احلــي فــي 6 قطــع ســكنية، وقســم واحد 

ــي«. ــاورة للمبان ــة اجمل ــة املفتوح ــن العام لألماك

وتابعــت: »باإلضافــة إلــى ذلــك، يوفــر البرنامج مســاحة 
واملؤسســات  للمبانــي  و9 قطــع  عامــة مفتوحــة، 
ــة،  العامــة، والتــي تشــمل مدرســة مــا بعــد االبتدائي
ــة”. ــة رياضي ــال وقاع ــاض أطف ــة، وري ــة ابتدائي ومدرس

وقــال رئيــس بلديــة االحتــالل موشــيه ليــون: »نســتمر 
فــي بنــاء القــدس. بنــاء اجملمــع الســكني جنــوب رمــات 
ــروض  ــادة املع ــة لزي ــة البلدي ــن سياس ــزء م ــل ج راحي
مــن املســاكن باملدينــة، مــن خــالل البنــاء فــي مناطــق 

خاليــة وتعزيــز التجديــد احلضــري”.

ــم  ــتوطنون اعتداءاته ــل املس ــة، واص ــة ثاني ــن جه م
علــى املواطنــني وممتلكاتهــم بحمايــة جنــود االحتــالل، 
ــمال  ــة ش ــي برق ــدة ف ــات جدي ــنوا هجم ــس، إذ ش أم
نابلــس واملغّيــر شــمال رام اهلل، فــي وقــت نفــذت 
ــى. ــجد األقص ً للمس ــدا ــاً جدي ــم اقتحام ــة منه مجموع

ــتال  ــة أش ــة لزراع ــتوطنون فعالي ــم مس ــد هاج فق
ــهيد. ــوم الش ــبة ي ــة ملناس ــة برق ــي قري ــة ف حرجي

وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان 
املســتوطنني  عشــرات  إن  الضفــة:  شــمال  فــي 
فــي  حرجيــة  أشــتال  لزراعــة  فعاليــة  هاجمــوا 
منطقــة القصــور املقابلــة جلبــل القبيبــات، قــرب 
إلــى  اخملــالة، الفتــاً  موقــع مســتوطنة »حومــش« 
بالتدخــل،  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  قيــام 
 ومهاجمــة املواطنــني بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع.

وأشــار إلــى أن عــدداً مــن املواطنــني أصيبــوا باالختنــاق، 

ــة،  ــا العمل ــطني رمي ــون فلس ــلة تلفزي ــم مراس بينه
املفــّوض  بحضــور  نظمــت  الفعاليــة  أن  موضحــاً 
السياســي العــام اللــواء طــالل دويــكات، ورئيــس هيئــة 
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان مؤيــد شــعبان، وفعاليــات 
ومؤسســات قــرى شــمال غربــي نابلــس، بعنــوان »لــكل 

شــهيد شــجرة”.

وقــال دويــكات: إن »مــا حصــل ليــس غريبــاً علــى 
يأتــوا  لــم  »املســتوطنني  إن  مضيفــاً:  االحتــالل«، 
ــل بتوجيهــات مــن املؤسســة  بقــرار مــن أنفســهم، ب
األمنيــة والسياســية اإلســرائيلية، فاالحتــالل مســتمر 
بقمــع شــعبنا، إال أننــا سنســتمر بالنضــال والكفــاح، 
ــى  ــهداء، حت ــى الش ــى خط ــعبية عل ــة الش واملقاوم
حتقيــق حلــم األجيــال ورفــع العلــم الفلســطيني فــوق 

ــدس”. ــوار الق أس

وقــال مؤيــد شــعبان: »إن جيــش االحتــالل شــريك 
رئيــس باالعتــداء مــع املســتوطنني علــى أبنــاء شــعبنا، 
وأرضــه وممتلكاتــه، وذلــك ضمــن عمــل منظــم، توضــع 

ــات مــن قبــل حكومــة االحتــالل”. ــه كافــة اإلمكان ل

ــداً »أن  ــعبية، مؤك ــة الش ــل املقاوم ــى تفعي ــا إل ودع
الشــعب الفلســطيني فــي يــوم الشــهيد، يؤكــد 
ــهداء  ــى درب الش ــائرون عل ــا س ــم بأنن ــاء والقس الوف

حتــى حتريــر األرض الفلســطينية”.32

الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان تديــن اقتحــام 
ــا ــن طلبته ــدد م ــال ع ــت واعتق ــة بيرزي ــالل جامع االحت

أدانــت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان »ديــوان 
املظالــم« جرميــة اقتحــام املســتعربني وجيــش االحتــالل 
جلامعــة بيرزيــت، اليــوم االثنــني، وإطــالق النــار بشــكل 

ــة. ــة عــدد مــن الطلب كثيــف واعتقــال وإصاب

وقالــت الهيئــة فــي بيــان صــدر عنهــا، إن هــذا التصرف 
ــة  ــى املؤسســات األكادميي ــداء فاضحــا عل يشــكل اعت
والثقافيــة الفلســطينية، ويأتــي في ســياق اســتهداف 
ــي  ــلمي ف ــي الس ــل الطالب ــاطات وللعم ــج للنش ممنه

اجلامعــات الفلســطينية.

الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل  وحملــت ســلطات 
ــة  ــني، مطالب ــني واملصاب ــة املعتقل ــالمة الطلب ــن س ع
باإلفــراج الفــوري عنهــم، داعيــة اجملتمــع الدولــي بأخــذ 
ــة للمواطنــني واملؤسســات  مســؤولياته وتوفيــر احلماي
الفلســطينية، كمــا تدعــو منظمــة األمم املتحــدة 
ــة  ــى إدان ــكو( إل ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل للتربي
هــذه اجلرميــة، ومــا تتعــرض لــه املؤسســات التعليميــة 
بحــق  ومضايقــات  اعتــداءات  مــن  الفلســطينية 

32  جريدة األيام
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ــا.33 ــني فيه ــة والعامل الطلب

ــادة  ــراح بقي ــيخ ج ــي الش ــون ح ــتوطنون يقتحم مس
ــر” ــن غفي ــرف »ب املتط

عضــو  يتقدمهــم  املســتوطنني  عشــرات  اقتحــم 
ــر،  ــن غفي ــار ب ــرف إيتم ــرائيلية املتط ــت االس الكنيس
ونائــب رئيــس بلديــة االحتــالل فــي القــدس آريــه 
ــالت  ــة »نح ــو جمعي ــتوطن وعض ــة املس ــج، برفق كين
شــمعون« االســتيطانية، وممثلهــا فــي احملاكم تســاحي 
مامو، مســاء اليــوم االثنــني، حــي الشــيخ جــراح شــرق 

ــة. ــدس احملتل الق

ــرات  ــأن عش ــدس، ب ــي الق ــا« ف ــلة »وف ــادت مراس وأف
املســتوطنني يقودهــم املتطــرف بــن غفيــر ونائــب 
ــدس  ــرق الق ــراح ش ــيخ ج ــي الش ــا ح ــج اقتحم وكين
االحتالل، وركّبــوا  شــرطة  حراســة  حتــت  احملتلــة، 
ــة  ــام أرض عائل ــوا اقتح ــا حاول ــة، كم ــرات مراقب كامي
ــي  ــا ف ــا وأرضه ــن منزله ــالء م ــددة باإلخ ــالم امله س
مــن  ومنعوهــم  املواطنــون  لهــم  وتصــدى  احلــي، 

الدخــول.

ــر«  ــن غفي ــأن املســتوطن »ب وأفــادت مصــادر محليــة ب
ــطينيني:  ــه للفلس ــاً كالم ــع، موجه ــام اجلمي ــدد أم ه

ــآخذها”! ــي وس ــا ل ــوت جميعه ــذه البي »ه

وتصــدى أهالــي احلــي القتحــام املســتوطنني، ورددوا 
هتافــات نصــرة للشــيخ جــراح، واعتــدت قــوات االحتالل 
علــى الناشــط املقدســي محمــد أبــو احلمــص؛ لرفعــه 
الفلســطيني، وعقب هــذا االقتحــام، قــام  العلــم 
املســتوطنون بتركيــب كاميــرات مراقبــة موجهــة نحــو 

ــازل املقدســيني فــي احلــي. من

وقــال املقدســي إبراهيــم ســالم مالــك األرض لـ«وفــا«: 
ــوا  ــراح وحاول ــيخ ج ــي الش ــتوطنون ح ــم املس »اقتح
اقتحــام أرضنــا الســتفزازنا، رغــم انهــم خســروا 
ــم  ــا ول ــن منزلن ــالء م ــر االخ ــد أم ــة ومت جتمي القضي

ــول”. ــم بالدخ ــمح له نس

وكانــت جمعيــات اســتيطانية أخطــرت عائلــة ســالم 
القاطنــة فــي احلــي الغربــي مــن الشــيخ جــراح 
ــن  ــة تقط ــا أن العائل ــا، علم ــالء منزله ــدس بإخ بالق

ــرائيلي. ــالل اإلس ــة االحت ــام دول ــل قي ــزل قب املن

وتقــول العائلــة: إن »القصــة بــدأت منــذ ســنوات 
طويلــة وليــس مــن اليــوم.. فــي عــام 1988 كان هنــاك 
قــرار إخــالء، لكننــا متكنــا مــن جتميده، ويقطــن املنــزل 

ــراد«.34 ــن 10 أف ــة م ــالت مكون 3 عائ
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انطــالق حملــة تضامــن مــع الفنــان محمــد بكــري فــي 
لناصرة ا

أعلــن فــي مدينــة الناصــرة داخــل أراضــي الـــ48، عــن 
ــري،  ــد بك ــان محم ــع الفن ــن م ــة تضام ــالق حمل انط
الــذي يتعــرض منــذ ســنوات ملالحقــات سياســية 
وقضائيــة علــى خلفيــة اخراجــه لفيلــم »جنــني جنني« 
ــي ارتكبــت  ــالل الت ــم االحت ــق ويفضــح جرائ ــذي يوث ال

ــام 2002. ــني الع ــم جن ــي مخي ف

ــة  ــية الفاعل ــزاب السياس ــن االح ــاركون ع ــد مش وأك
فــي اجملتمــع العربــي خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد اليــوم 
ــرورة  ــري، وض ــد بك ــان محم ــاندتهم للفن ــني، مس االثن
تعزيــز حملــة التضامــن الشــعبي محلًيــا وعربًيــا أمــام 
احملــاوالت االســرائيلية املســتمرة منــذ 20 عاًمــا، لتجــرمي 
الفنــان بكــري وفيلمــه الــذي وثــق واحــدة مــن أبشــع 

ــم بحــق الشــعب الفلســطيني. اجلرائ

ــذي  ــم ال ــا«: »الدع ــري لـ«وف ــد بك ــان محم ــال الفن وق
ــي  ــعبنا ف ــاء ش ــاء أبن ــق انتم ــعرني بعم ــهده يش اش
ــدث  ــم يتح ــة ان الفيل ــم، خاص ــن تواجده ــة أماك كاف
عــن قضيــة عادلــة وهــي قضيــة مخيــم جنــني والرواية 

ــة”. ــطينية الصادق الفلس

ــا  ــا لقضاي ــة العلي ــة املتابع ــس جلن ــال رئي ــدوره، ق ب
اجلماهيــر العربيــة بأراضــي الـــ48 محمد بركــة لـ«وفا«: 
الشــعب  وكل  الداخــل  فــي  وشــعبنا  »مجتمعنــا 
الفلســطيني وجميــع االحــرار فــي العالــم يقفــون الــى 
ــة  ــه يدافــع عــن حري ــان محمــد بكــري ألن ــب الفن جان
ــي شــاهدها  ــة الفــن، وعــن احلقيقــة الت ــداع وحري االب
ــني  ــم جن ــي مخي ــه ف ــاهدناها مع ــه وش ــأم عيني ب

العــام 2002”.35

“اخلارجيــة« تســتدعي ممثــل هولنــدا احتجاجا 
علــى قــرار وقــف متويــل جلــان العمــل الزراعــي

ــني،  ــوم االثن ــني، الي ــة واملغترب ــتدعت وزارة اخلارجي اس
ــار،  ــان ب ــس ف ــطني كي ــة فلس ــدى دول ــدا ل ــل هولن ممث
إلبالغــه برســالة احتجــاٍج رســمية علــى قــرار احلكومة 
ــل احتــاد جلــان العمــل الزراعــي  ــة بوقــف متوي الهولندي

ــخ 5/1/2022. ــدر بتاري ــذي ص ــطيني، ال الفلس

صدمــة  عــن  جــادو  أمــل  الــوزارة  وكيــل  وعّبــرت 
ــة  ــرار احلكوم ــاه ق ــطينية جت ــادة الفلس ــتياء القي واس
ــل احتــاد جلــان العمــل الزراعــي  ــة بوقــف متوي الهولندي
بشــكل نهائــي، والــذي مــن شــأنه أن يؤثّــر ســلبا 
وبشــكل مباشــٍر علــى عشــرات اآلالف مــن األَُســر 
ــة، وآالف  ــطة الزراعي ــى االنش ــم عل ــل القائ ذات الدخ
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ــتيالء  ــددة باالس ــق امله ــي املناط ــة ف ــات الزراعي الدومن
عليهــا، واملصنفــة »ج«، رغــم أن نتائــج التحقيــق الــذي 
ــدي، املكلــف بهــذا  ــق االستشــاري الهولن أجــراه الفري
ــث  ــاد، حي ــح االحت ــا لصال ــت مخرجاته ــوص، كان اخلص
ــق  ــت الفري ــم يُثب ــه ل ــادَ، وعلي ــقُ االحت ــِدن الفري ــم يُ ل
ــة  ــرائيلية الكاذب ــاءات اإلس ــن االدع ــاري أيٍّ م االستش

ــه. ــاد وعمل ــد االحت ــة ض وامللّفق

يســتجيب  الهولنديــة  احلكومــة  قــرار  أن  وأكــدت 
اإلســرائيلي  اليمــني  مؤسســات  حتريــض  حلمــالت 
ــع  ــا، واجملتم ــاد خصوص ــد االحت ــة ض ــرف املمنهج املتط
املدنــي الفلســطيني عمومــا، حيــث إن هــذه االدعــاءات 
ــع  ــوت اجملتم ــكات ص ــى إس ــي ال ــكل علن ــدف بش ته
املدنــي الفلســطيني، وتعطيــل عملــه مــن خــالل 
ادعــاءات زائفــة، خاصــة تلــك املؤسســات األهليــة 
الكبــرى التــي تقــدم اخلدمــات فــي املناطــق املصنفــة 
ــة  ــروف احلياتي ــني الظ ــى حتس ــعى ال ــي تس »ج«، والت
ــطينيني،  ــني الفلس ــن املزارع ــتهدفة م ــريحة مس لش
ــررة،  ــتوطنني املتك ــات املس ــن هجم ــون م ــن يعان الذي
ــكل  ــالل بش ــش االحت ــن جي ــداءات م ــون العت ويتعرض

ــي. يوم

ــع  ــة بالتراج ــة الهولندي ــادو احلكوم ــت ج ــا طلب كم
ــاء  ــم، والغ ــاز والظال ــف املنح ــذا املوق ــن ه ــوري ع الف
قــرار إنهــاء التمويــل، والــذي يشــكل ســابقًة خطيــرةً 
فــي تقويــض عمــل مؤسســات اجملتمــع املدنــي، والتــي 
تعــد جــزءا ال يتجــزأ مــن النســيج الوطنــي فــي تعزيــز 
صمــود وبقــاء الفلســطينيني فــي أرضهــم ووطنهــم، 
العدوانيــة  وممارســاته  االحتــالل  مواجهــة  فــي 
ــني  ــراف والقوان ــع األع ــة جلمي ــتيطانية، واخملالف واالس

ــة.36 الدولي

الشــرطة اإلســرائيلية تعتــدي علــى مواطنــني بالنقــب 
تصــدوا لعمليــات جتريــف أراضيهــم

النقــب 2022-1-10 وفــا- اعتدت الشــرطة االســرائيلية، 
اليــوم االثنــني، علــى مواطنــني فــي منطقــة األطــرش 
منزوعــة االعتــراف بالنقــب، بعــد تصديهــم لعمليــات 

جتريــف أراضيهــم.

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن الشــرطة اإلســرائيلية اعتــدت 
علــى عــدد مــن املواطنــني باملنطقــة، واعتقلــت عــددا 

مــن الشــبان.

وأعلــن األهالــي فــي منطقــة األطــرش بالنقــب أن غــدا 
الثالثــاء ســيكون يــوم إضــراب عــام وشــامل سيشــمل 
املــدارس وكافــة املرافــق احلياتيــة، كخطــوة احتجاجيــة 
احلكومــة  قبــل  مــن  املتكــررة  االعتــداءات  ضــد 
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ــة. ــوت العربي ــدم البي ــاول ه ــي حت ــرائيلية الت االس

ــل  ــن قب ــة م ــة شرس ــب، هجم ــي النق ــه أهال ويواج
املؤسســة اإلســرائيلية لهــدم مســاكنهم وترحيلهــم 
ــة  ــض متواصل ــالت حتري ــة حلم ــم، إضاف ــن أراضيه م

ــم.37 ــرائيلي ضده ــالم االس ــنها االع يش

“اإلســالمية املســيحية« حتــذر مــن مخطــط إســرائيلي 
النتــزاع صالحيــات األوقــاف اإلســالمية فــي األقصــى

حــذرت الهيئــة اإلســالمية املســيحية لنصــرة القــدس 
واملقدســات مــن مخطط إســرائيلي متدحــرج لتقويض 
بالوصايــة  واملــس  اإلســالمية  األوقــاف  صالحيــات 

ــارك. ــى املب ــجد األقص ــى املس ــمية عل الهاش

ــني، إن  ــوم اإلثن ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الهيئ وقال
عرقلــة شــرطة االحتــالل اإلســرائيلية لعمــل إدارة 
األوقــاف اإلســالمية بلغــت حــدا مــن التمــادي ال ميكــن 
ــة  ــات مؤسس ــر صالحي ــكل خطي ــدد بش ــه، ويه قبول
األوقــاف باعتبارهــا اجلهــة ذات املســؤولية احلصريــة فــي 
إدارة وعمــارة وصيانــة املســجد األقصــى املبــارك، والتــي 
ــة  ــية والديني ــة والسياس ــرعيتها القانوني ــتمد ش تس
مــن الوصايــة الهاشــمية علــى املقدســات اإلســالمية 

ــيحية. واملس

ــجد  ــل املس ــم داخ ــات الترمي ــة عملي ــدت أن عرقل وأك
ــون  ــا العامل ــرض له ــي يتع ــتمرة الت ــداءات املس واالعت
فــي جلنــة اإلعمــار مــن جانــب شــرطة االحتــالل، إضافة 
ــني  ــة ومتك ــات اليومي ــة االقتحام ــد موج ــى تصاع إل
املســتوطنني مــن ممارســة كافــة أشــكال االنتهــاكات 
ــرا  ــا وخطي ــرا واضح ــكل مؤش ــجد، تش ــة املس حلرم
ــي  ــرائيلية ف ــة اإلس ــة للمؤسس ــداف املبيت ــى األه عل
تغييــر الوضــع التاريخــي والقانونــي والديني للمســجد 
ــي  ــيم الزمان ــس التقس ــى تكري ــوال ال ــى، وص األقص

ــي. واملكان

االحتــالل مــن مغبــة  الهيئــة، ســلطات  وحــذرت 
ــن  ــكله م ــا تش ــات وم ــذه املمارس ــي ه ــتمرار ف االس
ــات  اســتفزاز ملشــاعر املســلمني ومــن مخاطــر وتداعي
ســيتحمل االحتــالل مســؤوليتها، مؤكــدة أن الصمــت 

ــال. ــتمر طوي ــن يس ــات ل ــذه املمارس ــاه ه جت

ودعــت العاملــني العربــي واإلســالمي إلــى ضــرورة 
التعامــل بجديــة إزاء اخملاطــر احملدقــة باملســجد األقصى، 
وإلــى ضــرورة التحــرك علــى كافــة املســتويات إلنقــاذ 
ــه.38 ــة ب ــار احملدق ــن األخط ــه م ــى وحمايت ــجد األقص املس

49 عاما على اغتيال محمود الهمشري

37  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــون  فــي حــدود التاســعة مــن صبــاح الثامــن مــن كان
فــي   175 دالســيه  فــي شــارع   ،1972 للعــام  األول 
ــاد  ــا املوس ــفة وضعه ــحنة ناس ــرت ش ــس، انفج باري
ــطيني  ــي الفلس ــف الدبلوماس ــي هات ــرائيلي، ف االس
بجــروح  ليصــاب  عامــا(،   35( الهمشــري  محمــود 
بالغــة، أستشــهد علــى أثرهــا بتاريــخ 10 كانــون ثانــي 
1973، فــي مستشــفى كوشــان بالعاصمــة الفرنســية 

ــس. باري

ولــد الهمشــري عــام 1938 فــي قريــة أم خالــد املهجرة، 
غــرب طولكــرم، حصــل علــى الدكتــوراه فــي التاريــخ، 
وهــو أول معتمــد إلقليــم حركــة »فتــح« فــي فرنســا، 
ــو  ــر، ُمكلفــاً مــن الشــهيد أب جاءهــا قادمــاً مــن اجلزائ
جهــاد مبهمــة تنظيــم الوضــع الفلســطيني، وخاصــة 
الطالبــي )الوجــود الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة كان 
ــخص  ــة ش ــدى املئ ــا، وال يتع ــودا طالبي ــه وج مبعظم
ــر  ــل )غي ــية(، وأول ممث ــاحة الفرنس ــل الس ــى كام عل
رســمي( ملنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي فرنســا، 
ــراف  ــى االعت ــت عل ــد حصل ــد ق ــن بع ــم تك ــي ل والت
ــد للشــعب الفلســطيني، وأســس  ــل وحي بهــا كممث
فــرع االحتــاد العــام لطلبــة فلســطني فــي فرنســا عــام 

.1968

اتهمــه املوســاد باملســؤولية غيــر املباشــرة عــن عمليــة 
ــرائيليني،  ــن إس ــاز رهائ ــة احتج ــي عملي ــخ، وه ميون
ــي  ــة ف ــة املقام ــاد الصيفي ــاء دورة األوملبي ــت أثن حدث
ــنة 1972،  ــول س ــى 6 أيل ــن 5 إل ــا م ــي أملاني ــخ ف ميون
ــي  ــالً ف ــن 236 معتق ــراج ع ــذاك باإلف ــة حين للمطالب
ســجون االحتــالل اإلســرائيلية، معظمهــم مــن العرب، 
ــر  ــش األحم ــن اجلي ــو« م ــوزو أوكاموت ــى »ك ــة إل إضاف

ــي. اليابان

إســرائيلياً  رياضيــاً   11 مبقتــل  العمليــة  انتهــت 
واستشــهاد 5 مــن منفــذي العمليــة، ومقتــل شــرطي 
وطيــار مروحيــة أملانيــني، واعتقــال 3 منفذيــن، أطلقــت 
ــنة 1972. ــرين األول س ــي 29 تش ــراحهم ف ــا س أملاني

فــي كتابــه، »حياتــي مــن النكبــة إلــى الثــورة« يكتــب 
نبيــل شــعث: أصــدرت غولــدا مائيــر رئيســة وزراء 
ــاب  ــني، والكت ــالم املثقف ــة أع ــا بتصفي ــالل قراره االحت
ــيارات  ــرود، والس ــائل، والط ــر الرس ــطينيني، عب الفلس
ــرائيلي  ــاد اإلس ــول املوس ــن تق ــل كل م ــة، وقت امللغوم
إن لــه عالقــة مبنظمــة »أيلــول األســود«، وأقــرت خطــة 

ــك. ــة لذل إرهابي

ــب  ــم »غض ــة اس ــك العملي ــى تل ــت عل ــر أطلق مائي
ــت  ــة، عرف ــة خاص ــا جلن ــكلت له ــد أن ش ــرب«، بع ال
باســم اللجنــة )x(، بقيادتهــا، ومبشــاركة موشــي ديــان، 

وكلفــت املوســاد بقيــادة اجلنــرال أهــارون ياريــف، وتولــى 
رئيــس املوســاد فــي زاميــر القيــادة املركزيــة للعمليــات، 

ومايــكل هــاراري القيــادة امليدانيــة.

ــني  ــة الرياضي ــن قتل ــام م ــة االنتق ــدف العملي كان ه
اإلســرائيليني فــي ميونــخ، وانطلقــت فــي تشــرين 
ــر  ــة التحري ــادة منظم ــتهدفة ق ــام 1972 مس األول ع
االســود،  أيلــول  منظمــة  وأعضــاء  الفلســطينية، 
وبخاصــة اولئــك الذيــن ســاهموا باإلعــداد، أو التنفيــذ، 
ــال  ــر اغتي ــا، واعتب ــدة 20 عام ــة م ــتمرت العملي واس
ــا. ــر أهدافه ــس، آخ ــي باري ــو ف ــف بسيس ــهيد عاط الش

فــي النهايــة، لــم تنجــح إســرائيل بقتــل أي مــن قــادة 
أيلــول األســود، فقــد فشــلت محاولــة اغتيــال محمــد 
ــاد، وكان  ــو إي ــف أب ــالح خل ــو داود(، أو ص ــودة )أب داود ع
ــي  ــاركني ف ــن املش ــد م ــو الوحي ــو ه ــف بسيس عاط
عمليــة ميونيــخ الــذي مت اغتيالــه بعــد عشــرين عامــا 
ــوا  ــم جنح ــا أنه ــس صحيح ــه لي ــا أن ــس، كم ــي باري ف
فــي اغتيــال الفدائيــني الناجــني مــن عمليــة ميونيــخ، 
فعمليــة غولــدا مائيــر لــم تقتــل إال شــخصيات 
ــة، أو كان  ــا بالعملي ــة له ــة، ال عالق ــية، وثقافي سياس

ــر. ــة التحري ــادة منظم ــي قي ــوي ف ــا دور ثان له

وقــد أكــد ذلــك الكاتــب اإلســرائيلي كاليــن، كمــا أكده 
ــم  ــه فيل ــي علي ــذي بن ــام« ال ــاس »االنتق ــاب جون كت
ــرائيل  ــت إس ــخ«، حاول ــهير »ميوني ــبيلبيرج« الش »س
فــي البدايــة جتســيد فكــرة االنتقــام بإطــالق 11 طلقــة 
ــدد  ــل ع ــا، متث ــطينية اغتالوه ــة فلس ــى كل ضحي عل
الرياضيــني الذيــن قتلــوا فــي العمليــة، ولكــن الهــدف 
ــة  ــخ ذريع ــتخدام ميون ــي كان اس ــرائيلي احلقيق اإلس
الغتيــال قــادة الثــورة الفلســطينية، ومثقفيهــا، وبــث 
الرعــب فــي القلــوب، بإشــاعة فكــرة أن إســرائيل قــادرة 
ــاء  ــطيني، والقض ــد فلس ــى أي قائ ــول إل ــى الوص عل

عليــه فــي أي مــكان يذهــب إليــه.

ــر  ــل زعيت ــقط وائ ــام 1972 س ــرين األول ع ــي 17 تش ف
ــرائيلية  ــة اإلس ــة اإلرهابي ــي الهجم ــهيد األول ف الش
بإحــدى عشــرة رصاصــة أطلقهــا قتلــة املوســاد األحــد 

عشــر فــي ظهــره أمــام مصعــد بنايتــه.

وزعيتــر لــم تكــن لــه عالقــة بأيلــول األســود، أو عمليــة 
ميونــخ، كان شــاعرا ومفكــرا ووطنيــا فلســطينيا، 
جنــد األدبــاء اإليطاليــني، وفــي مقدمتهــم البرتــو 
مورافيــا، الــذي حضــر معــه نــدوة فــي الكويــت للدفــاع 

ــطيني. ــعب الفلس ــن الش ع

وفــي 22 تشــرين الثانــي 1972 انفجــرت عبــوة ناســفة 
ــح  ــل فت ــل«، ممث ــو خلي ــي »أب ــد واف ــه أحم ــي وج ف



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

28

المجلد الثالثون 2022

ومنظمــة التحريــر فــي اجلزائــر، ثــم حســني أبــو اخليــر 
املمثــل في قبــرص، وباســل الكبيســي ومحمــود بوضيا 
فــي باريــس وفــي9 آذار 1973 استشــهد محمــد األســود 
)جيفــارا غــزة( أحــد أهــم قــادة اجلبهــة الشــعبية فــي 
غــزة، وفــي 10 نيســان 1973 استشــهد ثالثــة مــن كبــار 
منظمــة التحريــر، وهــم: كمــال عــدوان، وكمــال ناصــر، 

وأبــو يوســف النجــار.

ــة  ــت مهم ــعث، كان ــاب ش ــي كت ــا ورد ف ــب م وحس
ــم  ــن يعنيه ــكل م ــاع ب ــدث واالجتم ــري التح الهمش
ــه حــراس،  ــم يكــن ل ــة الفلســطينية، ل شــأن القضي
ــني  ــد الصحفي ــاه أح ــه. دع ــدا يراقب ــعر أن أح وال يش
اإليطاليــني لتنــاول فنجــان قهــوة بالقــرب مــن منزلــه 
ــة،  ــئلة مريح ــه أس ــه ل ــارية، ووج ــة اليس ــي الضف ف
ــن  ــد م ــه للتأك ــى ب ــاعتني، التق ــد س ــا بع ــم افترق ث
ــه ورقــم هاتفــه، والصحفــي هــو أحــد مقاتلــي  عنوان
وحــدة قيســارية، طلــب هــراري قائــد وحــدة قيســارية 
مســاعدة وحــدة كيشــت التابعــة للموســاد، املوســاد 
اتهــم الهمشــري بالتــورط فــي تفجيــر طائــرة ســويس 
إيــر فــي 11 شــباط 1970، والتــي كانــت فــي طريقهــا 
مــن زيوريــخ إلــى تــل أبيــب، وأنــه شــريك غيــر مباشــر 
فــي محاولــة اغتيــال ديفيــد بــن غوريــون فــي الدمنــارك 

ــاد. ــلحة والعت ــخ باألس ــة ميوني ــه خللي 1969، ومتويل

وبحســب كتاب »حــروب الظالل اإلســرائيلية وسياســة 
ــاء  ــم أعض ــل: اقتح ــن دار اجللي ــادر ع ــاالت« الص االغتي
ــقة،  ــي للش ــام الثان ــذا االقتح ــقة، كان ه ــة الش اخللي
حيــث قامــوا فــي االقتحــام األول بتصويرهــا مــن جميع 
اجلوانــب، ثــم قــام مقاتلــو قيســارية بتحليــل الصــور، 
وأكــدوا علــى أن أفضــل وســيلة لتصفيــة الهمشــري 
ــى  ــور إل ــارت الص ــد أش ــفة، فق ــوة ناس ــي زرع عب ه
ــن  ــة م ــة معين ــي زاوي ــل ف ــاد العم ــري اعت أن الهمش
الشــقة بجــوار طاولــة الكتابــة، وقــد قــام أحــد خبــراء 
ــق  ــتيكي دقي ــرات بالس ــوح متفج ــع ل ــاد بوض املوس
ــث  ــوة بحي ــدت العب ــد أع ــون، وق ــاز التليف ــت جه حت
ــة  ــة الكتروني ــارت رمزي ــتخدام اش ــا باس ــم تفعيله يت
يتــم التقاطهــا مــن قبــل هوائــي صغيــر، والــذي يقــوم 
ــرة،  ــادة املتفج ــى امل ــي إل ــار كهربائ ــال تي ــدوره بإرس ب
وكان القتلــة يريــدون فقــط ســماع صوتــه ملعرفــة أنــه 
ــذي  فــي البيــت، وكان أقصــى مــدى جلهــاز اإلرســال ال
ســيبث الرمــز اإللكترونــي خمســمائة متــر فــي خــط 

ــق. ــي دون عوائ هوائ

ــي  ــيء ف ــرات أن كل ش ــر املتفج ــد خبي ــد أن تأك وبع
ــقة، دون أن  ــن الش ــرج م ــه، خ ــذي كان علي ــه ال مكان
ــار، وفــي صبيحــة اليــوم التالــي، املوافــق  ــه أث يتــرك أي
ــن  ــق م ــع دقائ ــد بض ــون األول، وبع ــن كان ــن م الثام

مــن  وعــدد  وزميــر  هــراري  الثامنــة، كان  الســاعة 
الطاقــم التنفيــذي ينتظــرون فــي شــقة ســرية علــى 
بعــد قليــل مــن شــقة الهمشــري، وقــد أفــاد طاقــم 
املراقبــة أن الهمشــري عــاد إلــى ســريره للعمل، فــأدار 
الصحفــي رقــم هاتــف الهمشــري، وســمعه يــرن 
ثــالث مــرات، وعندمــا ســمع صوتــا يقــول: هلــو: فقــال 
ــور  ــع الدكت ــدث م ــن أن أحت ــن املمك ــل م ــي: ه الصحف
الهمشــري؟ فــرد الهمشــري قائــال: إنــه يتكلــم، فقــام 
أحــد أعضــاء الطاقــم بضغــط رمــز اإللكترونــي، 
فقطــع االنفجــار الهــدوء الباريســي الســائد، مــا 
ــر  ــرة، وتدمي ــروح خطي ــري بج ــة الهمش ــى إصاب أدى إل
الشــقة كليــا، لكــن اإلصابــة رغــم خطورتهــا لــم تكن 
قاتلــة فــي حلظــة االنفجــار، فأصيــب الهمشــري فــي 
ــل  ــة الشــهر فــي املستشــفى قب وجهــه ومكــث قراب

أن يستشــهد.39

توســيع  لصالــح  دومنــا   50 يجرفــون  مســتوطنون 
نابلــس جنــوب  »يتســهار«  مســتوطنة 

جــرَف مســتوطنون، الييــوم اإلثنــني، مســاحات واســعة 
القريبــة مــن مســتوطنة  املواطنــني  أراضــي  مــن 

ــس. ــوب نابل ــهار«، جن »يتس

وأفــاد مديــر عــام النشــر والتوثيق فــي هيئــة مقاومــة 
األراضــي  بــأن  عــواد،  قاســم  واالســتيطان  اجلــدار 
ــع  ــا وتق ــو 50 دومن ــاحتها نح ــغ مس ــتهدفة تبل املس
ــهار”. ــتوطنة »يتس ــه مس ــة علي ــل املقام ــفل اجلب أس

وأضــاف أن املســتوطنني أقامــوا مؤخــرا عــددا مــن 
الوحــدات االســتيطانية فــي املنطقــة اجملَُرفــة، بشــكل 
يهــدد باالســتيالء علــى مســاحات واســعة مــن أراضــي 
ــوارة  ــن وح ــدات بوري ــرى وبل ــي ق ــوك ألهال ــل اململ اجلب
ــة  ــة معلن ــذه املنطق ــدا أن ه ــة، مؤك ــرة القبلي وعصي
كمناطــق نفــوذ مســتوطنات منــذ عشــرات الســنوات 
وزراعتهــا  إليهــا  الوصــول  مــن  املواطنــني  ومينــع 

واســتصالحها.

ــا  ــتيطانية، م ــاريع االس ــذه املش ــواد أن ه ــح ع وأوض
هــي إال نتــاج تكامــل األدوار بــني أذرع االحتــالل اخملتلفــة 
علــى املســتويات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
ــات املســتوطنني، وأن  وســلوك جيــش االحتــالل وعصاب
ــي  ــى األراض ــتيالء عل ــياق االس ــي س ــي ف ــك يأت كل ذل
وحتويــل الضفــة الغربيــة إلــى كانتونــات معزولــة عــن 

ــض.40 ــا البع بعضه

مســتوطنون يهاجمــون مركبــات املواطنــني قــرب »بيت 
ــمال البيرة ــل« ش اي
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ــوم االثنــني، باحلجــارة،  ــاح الي هاجــم مســتوطنون، صب
مركبــات املواطنــني قــرب مســتوطنة »بيــت ايــل« 
االحتــالل  قــوات  بحمايــة  البيــرة،  شــمال مدينــة 

االســرائيلي.

ــات  ــدة مركب ــأن ع ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر محلي ــادت مص وأف
إلــى  إضافــة  اعتداء املســتوطنني،  بفعــل  تضــررت 
ــني  ــن والقادم ــة للمغادري ــير خانق ــة س ــبب بأزم التس

إلــى مدينتــي رام اهلل والبيــرة.41

الثاثاء 1/11/ 2022

هــل يســرع وقــف هولنــدا متويلهــا للجــان 
العمــل الزراعــي إطــاق »راصــد فلســطني«؟

ــة  ــة والهولندي ــة واإلنكليزي ــات، العربي ــع لغ ــان بأرب بي
والفرنســية، كان الــرد املباشــر مــن احتــاد جلــان العمــل 
الزراعــي علــى قــرار احلكوميــة الهولنديــة وقــف متويــل 

ودعــم االحتــاد.

ــاً  ــة وصيغ ــة مهم ــات تفصيلي ــان معلوم ــن البي تضم
ــرار  ــن ق ــرارة م ــر بامل ــعور كبي ــا ش ــة وفيه ــة قوي بلغ
ــي  ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــم محكم ــي تض ــدا الت هولن
ــن 45%  ــرب م ــا بق ــاد مب ــول االحت ــي مت ــي الت ــاي، وه اله

ــام 2007. ــذ ع ــه من ــن ميزانيت م

إســرائيل بدورهــا رحبــت بالقــرار بشــكل مباشــر 
أيضــاً، فقــد عنــى ذلــك انتصــارا حقيقيــاً أثلــج 
صدرهــا، وحتديــداً بعــد أن صنفــت إضافــة إلــى خمــس 
ــخ 23  ــاب بتاري ــة باإلره ــطينية أهلي ــات فلس مؤسس
اكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام املاضــي مبوجــب قانون 

ــاب. ــة اإلره مكافح

ــان  ــاد جل ــى احت ــة إل ــرائيلي إضاف ــرار اإلس ــمل الق وش
العمــل الزراعــي، ومؤسســة القانــون مــن أجــل حقــوق 

ــر«.  ــة »الضمي ــق« ومؤسس ــان »احل اإلنس

ــة  ــة العاملي ــان، واحلرك ــوق اإلنس ــير وحق ــة األس لرعاي
ومركــز  فلســطني،  فــرع  األطفــال/  عــن  للدفــاع 
»بيســان« للبحــوث، واحتــاد جلــان املــرأة، وفــي تصريحــات 
لـــ »القــدس العربــي« قــال رئيــس احتــاد جلــان العمــل 
ــة  ــراز خط ــيف إن إب ــو س ــؤاد أب ــور ف ــي الدكت الزراع
اجلهــد  خلفــه  ومــن  الهولنــدي،  القــرار  ملواجهــة 
اإلســرائيلي هــو أن تكــون لدينــا مؤسســة تقــوم 
ــوق  ــير ، وحق ــة األس ــطني« لرعاي ــر فلس ــدور »مؤنيت ب
ــال/  ــن األطف ــاع ع ــة للدف ــة العاملي ــان، واحلرك اإلنس
ــاد  ــوث، واحت ــان« للبح ــز »بيس ــطني، ومرك ــرع فلس ف
ــان  ــاد جل ــس احت ــال رئي ــات ق ــي تصريح ــرأة، وف ــان امل جل

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرز  ــيف إن أب ــو س ــؤاد أب ــور ف ــي الدكت ــل الزراع العم
خطــة ملواجهــة القــرار الهولنــدي، وفــي حلقــة اجلهــد 
اإلســرائيلي هــو أن تكــون لدينــا مؤسســة تقــوم بــدور 
ــن  ــرح ع ــطني( يش ــب فلس ــطني« )مراق ــر فلس »مونيت
هــذا املطلــب اجلوهــري: مشــكلتنا الكبــرى أنــه ليســت 
لدينــا مؤسســات كمــا يفعــل االحتــالل الــذي يدعــم 
ــارس  ــق ومت ــب وتدق ــات تراق ــات وجه ــاند مؤسس ويس
الدعايــة وتنشــر معلومــات مضللــة بحــق مؤسســاتنا 
ــن  ــة ونح ــراً للغاي ــداً كبي ــارس جه ــا مت ــة، إنه األهلي
ليــس لدينــا مــا يــوازي هــذا اجلهــد اإلســرائيلي«. 
ويؤكــد أن ذلــك »يحرمنــا وبشــكل منهجــي ومخطــط 
ــة  ــه آل ــا تقول ــة مل ــة معاكس ــدمي رواي ــر وتق ــن نش م
ــة ضــد  ــة اإلســرائيلية التــي حتتــرق تقــدمي دعاي الدعاي

مؤسســاتنا«. 

ويشــدد علــى »أن حاجتنــا ملؤسســة فلســطينية 
بالتوافــق مــا بــني املؤسســات  يفتــرض أن يكــون 
األهليــة واحلكوميــة بحيــث يتــم العمــل علــى إتاحــة 
كل مناخــات العمــل املناســبة كــي تكــون قــادرة علــى 
الــرد املباشــر علــى مــا تنشــره املؤسســات اإلســرائيلية 
التــي تتقــن مراقبــة مؤسســاتنا، وكذلــك تفنيــد 
ــد  ــن اجله ــات ع ــدمي معلوم ــا، وتق ــا ومزاعمه بياناته
ــطينية  ــة الفلس ــات األهلي ــه املؤسس ــوم ب ــذي تق ال
ــد مركــزاً  ــع »نري ــات«، وتاب ــات والبيان ــام واملعطي وباألرق
يجمــع البيانــات ويترجمهــا ويقدمهــا خملتلــف الفئــات 
ــص  ــات مخت ــز معلوم ــن مرك ــارة ع ــه عب ــات، إن واجله
يقابــل مــا تنشــره املؤسســات اإلســرائيلية مثــل 
ــو  ــرأي أب ــي أوز« وب ــة »إن ج ــر احلكومي ــات غي املنظم
ســيف فــإن هــذا جانــب واحــد مــن جوانــب ومتطلبــات 
خطــط  ذلــك  إلــى  إضافــة  فاملطلــوب  املواجهــة، 
مواجهــة اســتباقية نفعلهــا اآلن بحيــث تفضــي 
إلــى برنامــج يعمــل علــى فضــح املؤسســات احملرضــة 
علــى الفلســطينيني، واعتبــر أن مونتــر فلســطني هــو 
ــاف  ــن االلتف ــة م ــى حال ــاج إل ــة، ويحت ــم مواجه جس
ــن  ــتهدفة. وم ــطينية املس ــات الفلس ــى املؤسس عل
ــدا  ــة هولن ــع حكوم ــدث م ــا ح ــإن م ــرة ف ــة نظ جه
ــع  ــات اجملتم ــل مؤسس ــط ب ــاد فق ــتهدف االحت ال يس
الفلســطيني كلــه، وهــذا دليــل إضافــي علــى تضييــق 
ــرور  ــع م ــص م ــذت بالتقل ــي أخ ــل الت ــاءات العم فض
الزمــن، وحــذر مــن أنــه فــي حــال ســقط االحتــاد، الــذي 
يعتبــر األقــوى فلســطينياً، فســتتبعه مؤسســات 

ــرى. 42 ــطينية أخ فلس

42  جريدة القدس
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عشــرات  القتحــام  يتصــدون  مواطنــون 
املســتوطنني وأعضــاء كنيســت حلــي الشــيخ 

جــراح

ــة  ــام مجموع ــس، القتح ــاء أم ــون مس ــدى مواطن تص
ــة  ــرف، برفق ــني املتط ــن اليم ــت م ــاء كنيس ــن أعض م
عشــرات املســتوطنني، حــي الشــيخ جــراح فــي القدس 

احملتلــة، وســط تواجــد وانتشــار لقــوات االحتــالل.

ــر  ــن غفي ــار ب ــرف ايتم ــت املتط ــو الكنيس ــاد عض وق
ــلئيل  ــة« بتس ــة الديني ــي حــزب »الصهيوني ــه ف وزميل
ــن  ــدد م ــه ع ــارك في ــذي ش ــام ال ــموتريتس االقتح س

ــغ. ــه كين ــهم اريي ــى رأس ــني عل املتطرف

ويقــود بــن غفيــر فــي اآلونــة األخيــرة محــاوالت 
ــة  ــاء مدين ــي أنح ــني ف ــتفزاز املواطن ــة الس محموم
بــني شــرطة  مواجهــات  تفجيــر  بهــدف  القــدس 

واملواطنــني. اإلســرائيلية  االحتــالل 

ــن  ــى ب ــرائيليني إل ــني اإلس ــن املتطرف ــدد م ــم ع وانض
ــم األرض  ــدى اقتحامه ــغ ل ــموتريتش وكين ــر وس غفي
املالصقــة لعائلــة ســالم فــي اجلهــة الغربيــة مــن حــي 

الشــيخ جــراح.

ومــن ثــم توجهــت مجموعــة املتطرفــني إلــى منطقــة 
زاروا  حيــث  احلــي  فــي  باإلخــالء  املهــددة  املنــازل 
مســتوطناً كان قــد اســتولى قبــل ســنوات علــى منــزل 

ــي. ــي احل ف

وزعــم بــن غفيــر أن حــي الشــيخ جــراح للمســتوطنني 
وأنهــم سيســتولون عليــه.

ووفــرت قــوات كبيــرة مــن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي 
احلمايــة لالقتحــام االســتفزازي حلــي الشــيخ جــراح.

ــة  ــن أن مجموع ــام مؤكدي ــون لالقتح ــدى مواطن وتص
ــون. ــوص وإرهابي ــم لص ــرائيليني ه ــني اإلس املتطرف

وحمــل الناشــط املقدســي محمــد أبــو احلمــص العلم 
الفلســطيني فــي مواجهــة املتطرفني.

ــص ومخــرب  ــت ل ــر بالقــول: »أن ــن غفي ــى ب وتوجــه إل
ــي”. وإرهاب

الشــيخ  أن  علــى  احلمــص  أبــو  وشــدد 
الفلســطينية  األرض  مــن  جــزء  جــراح 

 احملتلة وللفلسطينيني وحدهم. 
لالحتــالل  مناهضــة  هتافــات  مواطنــون  وردد 

4 3 . ن ســتيطا ال ا و
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ــي أم  ــاء ف ــد اإلنش ــرة قي ــر مقب ــال يدم االحت
ــاب  ــرة ب ــون مقب ــتوطنون يقتحم ــا ومس طوب

ــة الرحم

أمــس  اإلســرائيلي،  االحتــالل  بلديــة  أقدمــت 
االثنــني، علــى تدميــر مقبــرة قيــد اإلنشــاء فــي 

 بلدة أم طوبا بالقدس الشرقية احملتلة. 
امتــداداً  لتكــون  معــدة  املقبــرة  وكانــت 
بلديــة  تقــدم  أن  قبــل  القدميــة  للمقبــرة 
جرافــة. باســتخدام  تدميرهــا  علــى   االحتــالل 

ــر  ــالل توفي ــرطة االحت ــن ش ــرة م ــوات كبي ــت ق وتول
احلمايــة لطواقــم بلديــة االحتــالل أثنــاء تدميــر جــدران 

ــا. ــرة وأرضه املقب

ــهر  ــل 6 أش ــرعوا قب ــا ش ــي أم طوب ــكان ف وكان الس
ــا. ــدمي منه ــزء الق ــلء اجل ــد م ــرة بع ــيع املقب بتوس

ووصلــت طواقــم بلديــة االحتــالل برفقــة شــرطة 
االحتــالل دون ســابق إنــدار.

مــن جهــة ثانيــة، فقــد اقتحــم عــدد مــن املســتوطنني 
املتطرفــني، مســاء أمــس، مقبــرة بــاب الرحمــة باملدينــة.

ووفــرت شــرطة االحتــالل احلمايــة للمســتوطنني أثنــاء 
االقتحــام.

وجــاء االقتحــام فــي إطــار اخلطــوات االســتفزازية 
باملدينــة.44 للمواطنــني 

جنــني: إحيــاء الذكــرى الـــ13 الستشــهاد قــادة 
»فتــح« صــاح خلــف وهايــل عبــد احلميــد 

ــري ــري العم وفخ

 نظمــت جمعيتــا »إنســان للعمــل الوطنــي« فــي 
جنــني و«حــدد هدفــك«، بالشــراكة مــع حركــة »فتــح« 
إقليــم جنــني ومجلــس قــروي رمانــة غــرب جنــني، اليوم 
ــهاد  ــرى الـــ31 الستش ــاء الذك ــة إحي ــاء، فعالي الثالث
القــادة فــي حركــة »فتــح« صــالح خلــف وهايــل عبــد 

ــري. ــري العم ــد وفخ احلمي

ــة  ــي قري ــون ف ــتال زيت ــة أش ــة زراع ــل الفعالي وتخل
رمانــة احملاذيــة جلــدار الفصــل العنصــري، تخليــًدا 
ــة  ــس جمعي ــور رئي ــة، بحض ــهداء الثالث ــرى الش لذك
إنســان العقيــد فــداء تركمــان ورئيــس مجلــس قــروي 
رمانــة حســن صبيحــات، ورئيــس جمعيــة »حــدد 
ــن  ــال ع ــات ممث ــر صبيح ــى، ومني ــراء عيس ــك« ب هدف
حركــة »فتــح« إقليــم جنــني، ورئيــس الهيئــة الوطنيــة 
ــة  ــو اللجن ــش، وعض ــد حب ــهداء محم ــد الش لتخلي

44  جريدة األيام
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ــا،  ــد اهلل قبه ــة عب ــر العربي ــة التحري ــة جلبه املركزي
ــني  ــودي، وممثل ــار جال ــي بش ــه السياس ــر التوجي ومدي
عــن اللجنــة الشــعبية لالجئــني فــي محافظــة جنــني 
ــباب  ــى للش ــس األعل ــي واجملل ــل الوطن ــل العم وفصائ
ــاد  ــني« واحت ــر« و«متك ــة خي ــة »بصم ــة وجمعي والرياض
املعلمــني فــي جنــني وحركــة »فتــح« فــي قــرى رمانــة 
وكفــردان واليامــون والســيلة والطيبــة وزبوبــا وعانــني، 
ومؤسســات  البلديــة،  واجملالــس  احملليــة  والهيئــات 

ــة. ــة رمان ــات قري وفعالي

وألقيــت خــالل الفعاليــة كلمــات أشــادت مبناقــب 
الشــهداء الوطنيــة وتضحياتهــم مــن أجــل القضيــة 
ونضالهــم  ســيرتهم  مســتذكرين  الفلســطينية، 
الوطنــي ضــد االحتــالل حتــى استشــهادهم فــي 

ــام 1991. ــس ع تون

ــة  ــات الدولي ــة املؤسس ــون كاف ــب املتحدث ــا طال كم
بالعمــل علــى إنقــاذ حيــاة األســير املريــض ناصــر أبــو 
ــة  ــن كاف ــه وع ــوري عن ــراج الف ــرورة اإلف ــد، وض حمي
األســرى املرضــى الذيــن يعانــون مــن سياســة اإلهمــال 
ــى  الطبــي داخــل ســجون االحتــالل، داعــني شــعبنا إل
ــب  ــرات الغض ــيرات وتظاه ــي مس ــاركة ف ــع مش أوس
ــو  ــى رأســهم األســير أب نصــرة ألســرانا البواســل وعل

ــد.45 حمي

االحتــالل يحــاول اســتعادة منــوذج »روابــط القــرى« فــي 
القــدس

ــرِض ســيطرته  ــالل جهــدا فــي ســبيل ف ــو االحت ال يأل
علــى مدينــة القــدس وتهويدهــا منــذ احتاللهــا عــام 
ســبعة وســتني، بــدءا بالعبــث بجغرافيــة املدينــة وزرع 
ــزان  ــالل باملي ــا، لإلخ ــا وحوله ــتيطانية فيه ــؤر االس الب
ــى  ــراب عل ــتوطنني األغ ــح املس ــا لصال ــي له الدميغراف

ــني. ــكان األصلي ــاب الس حس

ــن  ــالل م ــلطات االحت ــت س ــك، كثف ــبيل ذل ــي س وف
ــب  ــوت وترهي ــدم البي ــي وه ــر اجلماع ــراءات التهجي إج
ــيف  ــت س ــم حت ــم بأيديه ــوا بيوته ــيني ليهدم املقدس
ــي  ــتوطنني ف ــان للمس ــت العن ــادي، وأطلق ــزاز امل االبت
عربدتهــم، وشــرعت بفــرض مشــروع تســوية امللكيــات 
فــي القــدس لتضــع »حــارس أمــالك الغائبــني« التابــع 
التــي  أمالكهــم  فــي  للمقدســيني  شــريكًا  لهــا 
ــؤر  ــز الب ــرعت بتعزي ــل، وش ــد جي ــال بع ــا جي توارثوه
ــى  ــتوطنات عل ــة للمس ــى التحتي ــتيطانية والبن االس
ــدس،  ــة الق ــي مدين ــطينية ف ــاء الفلس ــاب األحي حس

ــية. ــدات املقدس ــاء والبل ــال األحي ــت أوص وقطع

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

علــى  والوجوديــة  الشــاملة  حربهــا  إطــار  وفــي 
املقدســيني عبــر متزيــق النســيج االجتماعي املقدســي، 
ــع  ــاون م ــرائيلي، بالتع ــالل االس ــة االحت ــت بلدي أعلن
جهــاز اخملابــرات »الشــاباك«، عــن تشــكيل قائمــة مــن 
ــم  ــدات، تض ــاء والبل ــي كل األحي ــيني ف ــر املقدس اخملاتي
ــرات؛ فــي  ــارا جــرى انتقاؤهــم مــن جهــاز اخملاب 20 مخت
ــي  ــي املقدس ــهد االجتماع ــم املش ــة لتصدره محاول
فــي  وليســهموا  للمقدســيني  مرجعيــة  ليكونــوا 
ــي  ــات األراض ــات ملكي ــة ونزاع ــاكل العائلي ــل املش ح
كمدخــل لنفوذهــم وســيطرتهم، ومــن ثــم جــرّ 
ــة  ــات بلدي ــي مخطط ــاركة ف ــى املش ــيني إل املقدس
ــة  ــش« التابع ــج »التعاي ــا وبرام ــالل ومهرجاناته االحت
الفعليــة  املرجعيــة  بالتالــي هــي  لهــا، فتمســي 
ــر. ــك اخملاتي ــر أولئ ــية عب ــة املقدس ــاة االجتماعي للحي

ــي فــي القــدس حــذرت  ــي واألهل ــة العمــل الوطن هيئ
مــن التعامــل مــع هــذه اللجنــة )جلنــة اخملاتيــر( التــي 
ــيطرة  ــا للس ــة له ــالل كواجه ــة االحت ــا بلدي عّينته
ــى اجملتمــع املقدســي ومدخــل للنفــوذ اإلســرائيلي  عل
بالتغلغــل فــي اجملتمــع الفلســطيني املقدســي، ودعــت 
ــا  ــا، واعتبرته ــل معه ــدم التعام ــا وع ــى مقاطعته إل
ــي. ــي املقدس ــيج اجملتمع ــى النس ــا عل ــرًا حقيقيًّ خط

وقالــت الهيئــة فــي بيــان: »أمــام هــذه الهجمــة 
ــى  ــظ عل ــا يحاف ــا مب ــدس وأهله ــى الق ــعورة عل املس
ــة  ــو املؤسس ــا ندع ــي، فإنن ــكنا اجملتمع ــا ومتاس ثوابتن
والفعاليــات  القــوى  وكل  الرســمية  الفلســطينية 
ــز  ــا وتعزي ــف تواصله ــى تكثي ــة إل ــة واألهلي الوطني
جهودهــا فــي تشــكيل جلــان اإلصــالح العشــائري 
والتوســط حلــل نزاعــات امللكيــات حلمايــة الســلم 
األهلــي واجملتمعــي فــي كل حــي وبلــدة مقدســية، مــن 
شــخصيات لهــا حضــور وطنــي ومجتمعــي وشــعبي 
ــة  ــوى العربي ــات والق ــو املؤسس ــا ندع ــائري، كم وعش
وأهلهــا،  القــدس  إلــى دعــم مدينــة  واإلســالمية 
ــقاطه،  ــاله وإس ــط إلفش ــذا اخملط ــى ه ــات إل وااللتف
ــعبية  ــام اإلرادة الش ــرى أم ــط الق ــقطت رواب ــا س كم

ــل”. ــن قب م

ــا  ــي بيانً ــام املاض ــي الع ــدرت ف ــة أص ــت الهيئ وكان
حتذيريًّــا مــن دور بعــض اخملاتيــر وتعاونهــم مــع »املراكــز 
اجلماهيريــة« التابعــة لبلديــة االحتــالل فــي متريــر 
مخططــات هيكليــة ومخططــات التســوية مــن خــالل 
إغــراء النــاس مبصالــح ماديــة فرديــة، وهــي كلهــا أوهام 
ــيطرة  ــز س ــى تعزي ــي إل ــا تنته ــت لكنه ــا مؤق نفُعه
ــدم  ــرد واله ــرة الط ــن وتي ــد م ــالل لتزي ــة االحت بلدي
واالســتيطان والعــدوان علــى املســجد األقصــى املبارك، 

ــس. ــاف، والكنائ ــر، واألوق واملقاب
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وقــال مستشــار محافظــة القــدس للشــؤون االعالمية 
إنــه »منــذ احتــالل  لـــ »وفــا«،  الرفاعــي،  معــروف 
ــالل  ــوات االحت ــعت ق ــدس، س ــة الق ــطني ومدين فلس
ــا  ــاء م ــارة بإنش ــطيني ت ــع الفلس ــراق اجملتم ــى اخت إل
ــات  ــاء بلدي ــني رؤس ــارة بتعي ــرى وت ــط الق ــرف برواب يع
ــع  ــراق اجملتم ــي اخت ــلت ف ــيطرتها، وفش ــني لس خاضع
الفلســطيني وفــي متريــر مــا يعــرف بروابــط القــرى فــي 
ــذا  ــاء ه ــود إلحي ــي، واآلن تع ــرن املاض ــبعينيات الق س
ــدة  ــة جدي ــي محاول ــدس، ف ــة الق ــي مدين ــوذج ف النم
الختــراق اجملتمــع املقدســي بإنشــاء مــا يعــرف بلجــان 
ــة  ــا األمني ــالل أجهزته ــن خ ــة م ــعبية وجماهيري ش

ــاباك”. ــاز الش ــة جه وخاص

وأضــاف: »اجملتمــع املقدســي واٍع لهــذه األســاليب، 
ــا  ــع م ــل م ــل التعام ــن قب ــض م ــا رف ــا، كم ويرفضه
يســمى املراكــز اجلماهيريــة باعتبارهــا إحــدى أذرع 

االحتــالل الختــراق اجملتمــع”.

حتذيريــة  بيانــات  الســابق  فــي  »أصدرنــا  وتابــع: 
ــع  ــون اجملتم ــر« ال ميثل ــؤالء »اخملاتي ــوع، وه ــول املوض ح
ــة  ــة ملقاطع ــة املقدس ــاء املدين ــو أبن ــي، وندع املقدس
هــؤالء اخملاتيــر وعــدم التعامــل معهــم علــى الصعيــد 
أماكــن  وندعــو شــعبنا فــي  واملــادي،  االجتماعــي 
ــة  ــو املؤسس ــا ندع ــي، كم ــك اجملتمع ــده للتماس تواج
الفلســطينية الرســمية وكل الفعاليــات الوطنيــة 
فــي املدينــة املقدســة إلــى تكثيــف وجودهــا وتشــكيل 
جلــان إلصــالح ذات البــني، لســحب البســاط مــن حتــت 
الهيئــات املشــبوهة التــي يشــكلها االحتــالل وأذرعــه 

ــة”. اخملتلف

ورأى مديــر مركــز القــدس للدراســات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة زيــاد احلمــوري أن تشــكيل »جلنــة اخملاتيــر« 
ــي  ــع املقدس ــع اجملتم ــل م ــالل للتواص ــاعدة االحت ملس
ــن  ــالل م ــاول االحت ــد ح ــدة، فق ــة جدي ــت قضي ليس
ــع  ــع اجملتم ــل م ــق تواص ــات وخل ــر مخطط ــل متري قب
ــذه  ــظ ه ــي يلف ــع املقدس ــًدا أن اجملتم ــي، مؤك املقدس

ــرف. ــت أي ظ ــا حت ــل معه ــض التعام ــر ويرف الظواه

ــة  وقــال احلمــوري لـــ »وفــا«: »حاولــت املراكــز اجلماهري
ــر  ــة اخملاتي ــح، وجلن ــم تنج ــن ل ــدور لك ــذا ال ــب ه لع
ــي  ــع املقدس ــي اجملتم ــل وع ــي ظ ــا ف ــل أيًض ستفش

ــع”. ــر واق ــالل كأم ــع االحت ــل م ــض التعام ورف

واعتبــر أمــني ســر حركــة »فتــح« فــي القــدس شــادي 
املطــور أن تشــكيل هــذه اللجنــة يأتــي ضمــن اخملطــط 
ــل  ــد أن وص ــة، بع ــة املقدس ــد املدين ــي لتهوي االحتالل
ــة  ــي معرك ــم ف ــد هزميته ــة بع ــى قناع ــالل إل االحت
البوابــات االلكترونيــة أن املقدســيني هــم الســد املنيــع 

فــي وجــه متريــر مشــاريعهم التهويديــة للمدينــة 
ــة  ــي محاول ــرى ف ــل أخ ــى حي ــأوا إل ــة، فلج املقدس

ــي. ــع املقدس ــراق اجملتم اخت

ــالل  ــا«: »أراد االحت ــث لـــ »وف وأضــاف املطــور فــي حدي
تهويــد البشــر واحلجــر مــن خــالل فــرض ممثلــني علــى 
املقدســيني لكــي يكونــوا عناويــن تقــود هــذا الشــارع 
املقدســي، وهــذا األمــر ليــس جديــًدا علــى املقدســيني، 
ــق  ــى خل ــرائيل عل ــت إس ــالل عمل ــة االحت ــذ بداي فمن
ــة  ــن الوطني ــن العناوي ــال ع ــون بدي ــخصيات لتك ش
ــة،  ــات االحتاللي ــر السياس ــى بتمري ــدس، ترض ــي الق ف
ــال  ــلت، ف ــا وفش ــف أمره ــا انكش ــرعان م ــا س لكنه
ــالل  ــن االحت ــم م ــرار أو جس ــالل وأي ق ــرعية لالحت ش
ــا، املقدســيون كمــا رفضــوا  مرفــوض مقدســيًّا ووطنيًّ
فــي الســابق ســيعيدون الرفــض مــرة أخــرى أي محاولة 
النضاليــة  وعناوينهــم  هويتهــم  علــى  لاللتفــاف 

ــة”. والوطني

ــة املقدســة متمســكني  ــاء املدين وأكــد: »ســيبقى أبن
بــكل العناويــن الوطنيــة الرافضــة لالحتــالل والتعايش 
ــي  ــزرة الت ــا واجل ــة العص ــه، وسياس ــول ب ــه والقب مع
ــن جتــدي  ــة املقدســة ل ــالل فــي املدين ينتهجهــا االحت
نفعــا ونحــن ال نهــاب مــن هــذا االحتــالل ولــن نتنــازل 

ــا الوطنيــة”. عــن حقوقن

واعتبــر الناشــط املقدســي فــادي مطــور »جلنــة اخملاتير« 
خارجــة عــن الصــف الوطنــي والدينــي واألخالقــي ولــن 
ــأي  ــون ب ــن تك ــكل، ول ــأي ش ــا ب ــل معه ــم التعام يت
ــة  ــات الوطني ــن املرجعي ــال ع ــوال بدي ــن األح ــال م ح
والشــخصيات الوطنيــة فــي القــدس، واصفــا محاولــة 
االحتــالل هــذه بالفاشــلة والبائســة تضــاف لعشــرات 
احملــاوالت الســابقة التــي فشــل االحتــالل خاللهــا 
ــه  ــن هويت ــده م ــي وجتري ــع املقدس ــع اجملتم ــي تطوي ف

ــة. الوطني

ودعــا مطــور الــكل املقدســي إلــى رفــض هــذه اللجنــة 
ــم  ــا بأنه ــف أعضائه ــا وتصني ــل معه ــدم التعام وع

ــالل”.46 ــون مــع االحت »متعاون

مــع  جديــد  لتعامــل  تدعــو  اخلارجيــة 
الدولــي معــه  التعايــش  أمــام  االســتيطان 

املســبوق غيــر  اإلســرائيلي  والتصعيــد 

 أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، هجمات املســتوطنني 
ــم  ــطينيني وبلداته ــني الفلس ــد املواطن ــدة ض املتصاع
ــي  ــاتهم، والت ــم ومقدس ــم وممتلكاته ــم وأرضه وقراه

ــالل اإلســرائيلي. ــوات االحت ــة ق ــم بحماي تت

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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واعتبــرت الــوزارة فــي بيــان لهــا، اليــوم الثالثــاء، أن ذلــك 
إمعــان إســرائيلي رســمي فــي تغييــر الواقــع التاريخــي 
والقانونــي والدميغرافــي القائــم فــي الضفــة الغربيــة 
احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــرض مزيــد مــن 
ــا  ــعيا منه ــى األرض س ــتيطانية عل ــرات االس التغيي
ــة  ــة والدولي ــطينية واإلقليمي ــراف الفلس ــار األط إلجب
علــى التعامــل معهــا كحقائــق ُمســلم بهــا، وال ميكــن 

جتاوزهــا فــي أيــة ترتيبــات سياســية مســتقبلية.

ــراءات  ــذه اإلج ــدة له ــة واح ــى أن النتيج ــارت إل وأش
االســتيطانية االســتعمارية التــي تتكــرر يوميــا وهــي 
أن ســلطات االحتــالل تُســابق الزمــن فــي حســم 
مســتقبل قضايــا احلــل النهائــي التفاوضــي مــن جانب 
واحــد بالقــوة، وفقــاً خلارطــة مصاحلهــا االســتعمارية 

ــى البحــر. ــدة مــن النهــر ال املمت

ــام  ــتوطنني واقتح ــداءات املس ــر اعت ــن آخ ــت ع وحتدث
ــة  ــوات تلمودي ــالمية وأداء صل ــة واإلس ــات الديني املقام

ــرى. ــل الق ــالق مداخ ــا، وإغ بداخله

اإلســرائيلي  االحتــالل  حكومــة  الــوزارة  وحملــت 
ــوات  ــاكات ق ــن انته ــرة ع ــة واملباش ــؤولية الكامل املس
منظمــات  فيهــا  مبــا  اخملتلفــة  وأذرعهــا  االحتــالل 
ــان  ــا إمع ــى انه ــيرة إل ــلحة، مش ــتوطنني املس املس
أيــة  جتــاه  الرســمية  اإلســرائيلية  الالمبــاالة  فــي 
مواقــف تظهــر جتــاه تلــك االنتهــاكات ضــد املواطنــني 
ــة  ــل ألي ــاب كام ــل غي ــي ظ ــزل، ف ــطينيني الع الفلس
ــم  ــرائيل للج ــى اس ــي عل ــي ودول ــط إقليم ــة ضغ حال
مــا  وعربداتهــم،  االرهابيــة  املســتوطنني  هجمــات 
ــي  ــت الكاف ــة والوق ــالل الفرص ــلطات االحت ــر لس يوف
ــتعماري  ــروعها االس ــات مش ــذ حلق ــتكمال تنفي الس
االســتيطاني التوســعي فــي أرض دولــة فلســطني 

ــارعة. ــرة متس بوتي

والسياســات  اإلجــراءات  نفــس  »تكــرار  وقالــت 
ــة  ــع حمل ــق م ــي تتراف ــرائيلية الت ــتعمارية االس االس
تضليــل ممنهجــة ميارســها أركان االئتــالف االســرائيلي 
احلاكــم فــي محاولــة خللــق حالــة تعايــش دوليــة مــع 
ــا  ــل معه ــى األرض والتعام ــرائيل عل ــه إس ــا تفرض م

ــا”. ــز عنه ــا أو القف ــن جتاوزه ــق ال ميك كحقائ

ــوق  ــدد حق ــوس يه ــع امللم ــذا الواق ــوزارة أن ه ورأت ال
شــعبنا الفلســطيني، وهــو واقــع ال يقــوى علــى 
ــاء  ــي والبن ــى األراض ــتيالء عل ــن االس ــد م ــع مزي من
بنمطيــة  التفكيــر  يســتدعي  مــا  االســتيطاني، 
مختلفــة للخــروج عــن املألــوف إلجبــار اجملتمــع الدولــي 
علــى حتمــل مســؤولياته فــي وقــف حالــة االســتقواء 

االســتيطاني االســتعماري علــى فلســطني.47

ــام  ــى أم ــرى املرض ــناد لألس ــم وإس ــة دع وقف
ــرة ــي البي ــر ف ــب األحم ــر الصلي مق

 شــاركت فعاليــات رام اهلل والبيــرة وذوو أســرى، اليــوم 
ــيرة  ــة األس ــناد للحرك ــم وإس ــة دع ــي وقف ــاء، ف الثالث

فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

وطالــب املشــاركون فــي الوقفــة التــي نظمتهــا 
ــالمية،  ــة واإلس ــوى الوطني ــرى والق ــات األس مؤسس
األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام 
ــى،  ــرى املرض ــن األس ــراج ع ــرة، باإلف ــة البي ــي مدين ف
ــر  ــرطان ناص ــض بالس ــير املري ــم األس ــي مقدمته وف
ــي  ــة ف ــة املكثف ــي العناي ــد ف ــذي يرق ــد، ال ــو حمي أب
مستشــفى »بــرزالي اإلســرائيلي منــذ أربعــة أيــام.

ســجون  إدارة  االعتصــام،  فــي  املشــاركون  وحّمــل 
ــد،  ــو حمي ــير أب ــاة األس ــن حي ــؤولية ع ــالل املس االحت

ــة. ــة غيبوب ــي حال ــل ف ــذي دخ ال

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة صــور األســرى، والفتــات 
ــراج  ــالل لإلف ــلطات االحت ــى س ــط عل ــب بالضغ تطال

ــار الســن واملرضــى. عــن كافــة األســرى املرضــى وكب

ــادي األســير قــدورة فــارس، إن ســلطات  وقــال رئيــس ن
التعامــل  فــي  وحشــية  جرميــة  متــارس  االحتــالل 
مــع األســير ناصــر أبــو حميــد، وتعرضــه لإلعــدام 
البطــيء بسياســة اإلهمــال الطبــي تتــورط فيهــا كل 
ــه  ــه ملنح ــراج عن ــض اإلف ــرائيل، وترف ــات إس مؤسس
فرصــة تلقــي العــالج فــي اخلــارج، رغــم دخولــه مرحلــة 

ــديد. ــر الش اخلط

وشــدد علــى ضــرورة اســتمرار نضالنــا فــي وجــه 
االحتــالل، واحلفــاظ علــى وحــدة شــعبنا الفلســطيني، 
ــان  ــة العصي ــود حلال ــتراتيجية تق ــق اس ــل وف والعم
الوطنــي الشــامل والتمــرد فــي وجــه االحتــالل«، مؤكدا 
ــادات  ــات واالحت ــة والنقاب ــة الطالبي ــام احلرك ــرورة قي ض

ــالل. ــجون االحت ــي س ــرى ف ــرة األس ــا لنص بدوره

مــن جانبــه، قــال عضــو اجمللــس الثــوري حلركــة فتــح، 
املنعــم  والتنظيــم عبــد  التعبئــة  نائــب مفــوض 
حمــدان، إن احلركــة ســتواصل النضــال ســعياً لتحريــر 

ــرى. األس

تدعــم  التــي  املتحــدة  الواليــات  »علــى  وأضــاف: 
ــه  ــه تدفع ــعبنا وارادت ــة ش ــم أن عزمي ــالل أن تفه االحت
ــي  ــف ف ــه يق ــي، وأن ــكل يوم ــات بش ــدمي التضحي لتق
كل املناطــق دعمــا لألســرى، ولــن يتوقــف عــن احلريــة 
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ــتقالل”. ــة واالس ــل احلري ــن أج ــال م والنض

مــن جانبــه، قــال رئيــس الهيئــة العليــا ملتابعــة شــؤون 
ــض  ــير املري ــومان، إن األس ــني ش ــن أم ــرى واحملرري األس
ــام  ــذ 4 أي ــة من ــة كامل ــي غيبوب ــد ف ــو حمي ــر أب ناص

ــة. ــة الكيميائي ــي اجلرع ــذ أن أعط من

وخاطــب شــومان ضمائــر كل الفلســطينيني وكل 
الهيئــات والفعاليــات والفصائــل واالحتــادات والنقابــات 
ــوة  ــم الدع ــل أن يت ــالً »ال يعق ــة، قائ ــب احلركي واملكات
ــرة  ــون احلضــور بالعشــرات نص ــدن ويك ــى مراكــز امل إل
ــالل”. ــجون االحت ــي س ــة ف ــنوات طويل ــون س ــن ميض للذي

ــي  ــات الوطن ــج الفعالي ــزام ببرنام ــة االلت ــد أهمي وأك
ــهم  ــى رأس ــرى، وعل ــرة األس ــرا لنص ــن مؤخ ــذي أعل ال
ناصــر أبــو حميــد فــي كل محافظــات الوطــن، مشــددا 
اآلالم  بالفعاليــات ملســتوى  االرتقــاء  علــى ضــرورة 
التــي ميــر بهــا، وكلمــا اتســعت ردة الفعــل الشــعبي 
اجلماهيــري، قللــت أيــام مــرض األســرى وإضرابهــم عــن 

ــام. الطع

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــدد عض وش
واصــل أبــو يوســف، علــى ضــرورة اســتمرار الفعاليــات 
وفــي  احملافظــات،  واجلماهيريــة فــي كل  الشــعبية 
القــدس وأراضــي 48 وأينمــا تواجــد أبنــاء شــعبنا 

ــرى. ــاذ األس ــل إنق ــن أج ــم، م ــي العال ــرار ف واألح

وأكــد أن األســير ناصــر أبــو حميــد الــذي يواجــه 
ــب تدخــال عاجــال  ــه، تتطل ــة تهــدد حيات مخاطــر جدي
ــراحه  ــالق س ــل إط ــن أج ــة، م ــتويات كاف ــى املس عل
ــدة  ــالل املتصاع ــم االحت ــى جرائ ــوء عل ــليط الض وتس

ــالت. ــجون واملعتق ــل الس ــرف داخ ــي تقت الت

ــرطان  ــض بالس ــير املري ــة األس ــت زوج ــا، حمل بدوره
عبــد الباســط معطــان، ســلطات االحتــالل املســؤولية 
الكاملــة عــن حيــاة زوجهــا، فــي ظــل منعــه مــن قبــل 
إدارة الســجون مــن احلصــول علــى العــالج الــالزم، وعدم 

عرضــه علــى طبيــب أورام متخصــص.

ــل  ــراج العاج ــة واإلف ــل باحلري ــا يتمث ــت: »مطلبن وقال
والفــوري دون شــروط وعــن كافــة األســرى، خاصــة 

ــم”. ــرطان منه ــى الس مرض

وأشــارت معطــان إلــى أن زوجهــا يقبــع فــي االعتقــال 
ــح  ــي واض ــقف زمن ــررة ودون س ــة مب اإلداري دون تهم

ــري48. ــف س ــود مل ــة وج بحج
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إصابــة العشــرات فــي مواجهــات البيــرة وأبــو 
ــي  ــاً ف ــرف 04 دومن ــال جت ــات االحت ــس جراف دي

بتيــر

أصيــب، أمــس، 5 شــبان بجــروح والعشــرات باالختنــاق 
خــالل مواجهــات فــي مدينــة البيــرة وبلــدة أبــو ديــس، 
فــي الوقــت الــذي شــنت فيــه قــوات االحتــالل حملــة 
هــدم وجتريــف واقتــالع فــي محافظــة بيــت حلــم، 
تزامنــت مــع تصعيــد املســتوطنني اعتداءاتهــم، التــي 
رشــقوا خاللهــا مركبــات املواطنــني باحلجــارة وأغلقــوا 
الطريــق الواصلــة بــني مدينتــي جنــني ونابلــس، ومدخل 
ــرقية، واقتحمــوا مقامــات إســالمية  ــن الش ــة الل قري

فــي بلــدة عورتــا.

املدخــل  باجتــاه  طالبيــة  مســيرة  انطلقــت  فقــد 
الشــمالي ملدينــة البيــرة تنديــدا باعتقــال قــوات خاصة 
إســرائيلية 5 مــن طلبــة جامعــة بيرزيــت وإصابــة 
ــمالي. ــة الش ــل اجلامع ــام مدخ ــاص أم ــم بالرص أحده

ــل  ــى مدخ ــزة عل ــالل املتمرك ــوات االحت ــت ق وهاجم
ــل  ــي وقناب ــاص املعدن ــة الرص ــيرة مطلق ــة املس املدين
ــدالع  ــى ان ــا أدى إل ــة، م ــوع بكثاف ــيل للدم ــاز املس الغ
مواجهــات أصيــب خاللهــا عــدد مــن الطلبــة بجــروح 

ــاق. ــاالت اختن ــرات بح والعش

وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر فــي بيــان بــأن 
إصابــات  خلمــس  اإلســعافات  قدمــت  طواقمهــا 
ــات. ــالل املواجه ــاط خ ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن بالرص

ــب  ــة، أصي ــدس احملتل ــرق الق ــس، ش ــو دي ــدة أب ــي بل وف
ــات. ــالل مواجه ــاق خ ــون باالختن مواطن

االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القــدس،  جامعــة  محيــط  اقتحمــت 
عنيفــة. مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى   مــا 

وأضافــت، إن جنــود االحتــالل أطلقــوا القنابــل الصوتية 
والغازيــة داخــل حــرم اجلامعــة وفــي محيطهــا، مــا أدى 
لتســجيل العديــد مــن اإلصابــات فــي صفــوف الطلبــة.

مــن جهــة أخــرى، جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي 
الزيتــون  أشــتال  عشــرات  واقتلعــت  زراعيــة 
وخزانــا  اســتنادية  جدرانــا  وهدمــت  واللوزيــات، 

 للمياه في بلدة بتير، غرب بيت حلم. 
وأفــاد خليــل معمــر املديــر التنفيــذي جمللــس اخلدمــات 
املشــتركة للريــف الغربــي بــأن قــوة مــن جيــش 
االحتــالل ترافقهــا جرافــات كبيــرة اقتحمــت منطقــة 
القصيــر واخلمــار، وشــرعت بتجريــف أراٍض زراعيــة تقدر 
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ــتنادية  ــدران اس ــدم ج ــا، وه ــو 40 دومن ــاحتها بنح مس
ــاه. ــزان للمي وخ

وأشــار إلــى أنهــا اقتلعــت عــددا مــن أشــتال الزيتــون 
واللوزيــات، تعــود ملواطنــني مــن عائلــة عســيلة وعوينة، 
كمــا جرفــت طريقــا متــر مــن وســط أراضــي املواطــن 
محمــد فهــد عوينــة، للوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة 

التــي يجــري جتريفهــا.

فــي اإلطــار، قالــت مصــادر محليــة، إن قــوات االحتــالل 
هدمــت أيضــا خيمــة مبنطقــة اخملــرور فــي بيــت جــاال 

تعــود للمواطــن رمــزي قسيســية.

هاجــم  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
مســتوطنون مركبــات املواطنــني وأغلقــوا الطريــق 

الواصلــة بــني مدينتــي جنــني ونابلــس.

وقــال محمــد عــازم رئيــس بلديــة سبســطية، إن 
مركبــات  هاجمــت  املســتوطنني  مــن  مجموعــة 
ــى حاجــز »شــافي شــمرون« العســكري  ــني عل املواطن
ــي نابلــس،  ــى أراضــي املواطنــني شــمال غرب املقــام عل
ــق  ــالق الطري ــط إغ ــا، وس ــرر بعضه ــى تض ــا أدى إل م

ــس. ــني ونابل ــني جن ــل ب الواص

وأكــد غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي 
ــرض  ــالل تف ــوات االحت ــة أن ق ــة الغربي ــمال الضف ش
حصــارا علــى قريــة برقــة شــماال منــذ قرابــة الشــهر، 
ــة  ــع احلرك ــكري ومتن ــز العس ــالق احلاج ــتمر بإغ وتس
علــى الطريــق الواصــل بــني جنــني ونابلــس منــذ أكثــر 

ــبوعني.49 ــن أس م

االحتــال مينــع عائلــة األســير أبــو حميــد 
ومحاميــه مــن زيارتــه ووقفــات تضامــن وإســناد 

ــدة ــات ع ــي محافظ ف

شــهدت عــدة محافظــات فــي الضفــة الغربيــة، 
أمــس، وقفــات تضامــن وإســناد، لألســرى فــي ســجون 
ــو  ــر أب ــير ناص ــة األس ــرائيلي، وبخاص ــالل اإلس االحت
حميــد املصــاب مبــرض الســرطان، والــذي يــزداد وضعــه 
خطــورة، فيمــا متنــع ســلطات االحتــالل محاميــه 
وعائلتــه مــن زيارتــه، بحســب مــا أفــادت هيئــة شــؤون 

ــرى. األس

ــل  ــو القــوى والفصائ وشــارك عشــرات املواطنــني وممثل
الفلســطينية فــي وقفــة تضامــن مــع األســرى، جــرت 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة 

البيــرة.

49  جريدة األيام

ــا  ــت له ــي دع ــة، الت ــي الوقف ــون ف ــب متحدث وطال
مؤسســات تُعنــى بقضايــا األســرى، والقــوى الوطنيــة 
واإلســالمية، بتدخــل حقوقــي عاجــل مــن أجــل اإلفــراج 

. عن األسير املريض ناصر أبو حميد 

وقــال قــدورة فــارس، رئيــس نــادي األســير، فــي كلمتــه، 
ــرى.  ــق األس ــيء« بح ــل البط ــارس »القت ــرائيل مت إن إس
قتلهــم  تتابــع عمليــة  االحتــالل  »دولــة  وأضــاف، 
ــرى”. ــية كب ــة وحش ــي جرمي ــيء ف ــكل بط ــرى( بش )األس

ــا كل  ــورط فيه ــي تت ــال الطب ــة اإلهم ــع، »سياس وتاب
ــرائيل(”. ــة )إس ــات الدول مؤسس

مــن جهتــه، دعــا منســق القــوى الوطنيــة واإلســالمية 
ــة  ــع حمل ــى »أوس ــر، إل ــو بك ــام أب ــي رام اهلل، عص ف

ــى”. ــرى املرض ــع األس ــمية م ــعبية ورس ــن ش تضام

وقــال، »نطالــب رســميا وشــعبيا بأوســع حملــة 
تضامــن مــن أجــل تأمــني إطــالق ســراح األســير ناصــر 
ــرى  ــع األس ــى واق ــوء عل ــليط الض ــد، وتس ــو حمي أب
املرضــى مــن أجــل تأمــني اإلفــراج عنهــم وإنقــاذ 

حياتهــم”.

الشــعبي  إلــى »تكثيــف اجلهــد  أبــو بكــر  ودعــا 
والرســمي بأوســع الطاقــات إليصــال رســالة األســرى 
لــكل املؤسســات الدوليــة، وإرســال جلــان حتقيــق وجلــان 
طبيــة تقــف عــن كثــب علــى حقيقــة مــا يجــري مــن 
ــالل”. ــة االحت ــل دول ــن قب ــي م ــون الدول ــاكات للقان انته

كمــا شــهدت محافظتــي طولكــرم وطوبــاس وقفــات 
ــق  ــي« بح ــال الطب ــة اإلهم ــا لـ«سياس ــة، رفض مماثل

ــد.50 ــو حمي ــير أب ــة األس ــى، وبخاص ــرى املرض األس

ــهيد  ــن الش ــل باملس ــة التنكي ــتية: جرمي اش
عمــر أســعد تنــم عــن عقيــدة إرهابيــة يتبناها 

االحتــال

الــوزراء محمــد اشــتية اجلرميــة التــي  أدان رئيــس 
ــوم  ــر الي ــرائيلي فج ــالل اإلس ــوات االحت ــا ق ارتكبته
ــي«، مــا  ــو هان األربعــاء، بحــق املســن عمــر أســعد »أب

أدى إلــى استشــهاده.

وقــال اشــتية إن »أبــو هانــي استشــهد متأثــرا بجرميــة 
التنكيــل بحقه، التــي تنــّم عــن عقيــدة إرهابيــة 

ــتوطنوه”. ــالل ومس ــود االحت ــا جن يتبناه

وقــّدم رئيــس الــوزراء التعــازي ألســرة الشــهيد وألهالــي 
ــه جلجليا.51 قريت

50  جريدة األيام

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املســتمر  التهديــد  البريطانــي:  القنصــل 
القــدس  فــي  بإخــاء عائــات فلســطينية 

حلكومتنــا كبيــر«  قلــق  »مصــدر 

ــان  قالــت القنصــل البريطانــي العــام فــي القــدس، دي
ــدس  ــر الق ــدة تعتب ــة املتح ــة اململك ــر، إن حكوم كورن
الشــرقية أرًضــا محتلــة، مؤكــدةً أن التهديــد املســتمر 
ــي  ــطينية ف ــالت الفلس ــه العائ ــذي تواجه ــالء ال باإلخ
القــدس الشــرقية وأجــزاء أخــرى مــن الضفــة الغربيــة 

مصــدر قلــق كبيــر حلكومــة بالدهــا.

وأضافــت كورنــر فــي بيــان صــدر عــن القنصليــة 
البريطانيــة فــي القــدس، اليــوم األربعــاء، عقــب زيارتها 
أمــس برفقــة مجموعــة مــن الدبلوماســيني إلــى حــي 
ــة  ــر قانوني ــالء غي ــات اإلخ ــرّاح«، أن »عملي ــيخ ج »الش
مبوجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، كمــا أنهــا تســبب 
معانــاة ال داعــي لهــا وال تــؤدي إال إلــى تأجيــج التوتــرات 

ــى األرض”. عل

ــي  ــطينيني ف ــكان الفلس ــى أن الس ــان إل ــار البي وأش
ــث  ــالء، حي ــر اإلخ ــون خط ــراح يواجه ــيخ ج ــي الش ح
ــي  ــي ف ــطيني مقدس ــن 300 فلس ــر م ــاك أكث إن هن
منطقــة »أم هــارون« عرضــة خلطــر اإلخــالء مــن قبــل 
ــل  ــارة القنص ــا أن زي ــرائيلية، موضح ــلطات اإلس الس
الفرصــة  اتاحــت  القــدس  العــام فــي  البريطانــي 
ــه  ــي تواج ــة الت ــات احلالي ــن التحدي ــد ع ــماع املزي لس
ــا  ــارة نوًع الســكان الفلســطينيني، كمــا شــكّلت الزي
ــة لزعزعــة  ــدات املســتمرة املؤدي ــر بالتهدي مــن التذكي

ــرقية. ــدس الش ــي الق ــتقرار ف االس

ــع  ــن اجملتم ــني ع ــا مبمثل ــالل زيارته ــر خ ــت كورن والتق
احمللــي فــي حــي الشــيخ جــراح، ومــع املواطــن محمــد 
كســواني ممثــال عــن العائــالت الفلســطينية فــي احلــي، 
كمــا زارت عائلــة فلســطينية تواجــه تهديــًدا وشــيكًا 

بهــدم منازلهــم.

وذكــر البيــان أن اململكــة املتحــدة تدعــم العديــد مــن 
العائــالت الفلســطينية املهــددة فــي القدس الشــرقية 
بشــكل مســتمر عبــر اجمللــس النرويجــي لالجئــني 

ــة األخــرى. ــة احمللي وعــدد مــن املؤسســات األهلي

وأضــاف البيــان: »تؤكــد هــذه الزيــارة مــن جديــد 
ــي  ــطيني ف ــود الفلس ــدة بالوج ــة املتح ــزام اململك الت
القــدس الشــرقية وترســل رســالة دعــم ألولئــك الذيــن 

ــالء”.52 ــدات باإلخ ــون تهدي يواجه

52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

التظاهــرات  تقمــع  اإلســرائيلية  الشــرطة 
النقــب فــي  االحتجاجيــة 

النقــب 2022-1-12 وفــا- قمعت الشــرطة اإلســرائيلية 
بالقــوة، اليــوم األربعــاء، التظاهــرات التــي جتــددت فــي 
منطقــة النقــب داخــل أراضــي الـ48، إثــر متديــد اعتقال 
عــدد مــن املتظاهريــن الذيــن مت اعتقالهــم خــالل 
اليومــني األخيريــن أثنــاء تصديهــم لتجريــف الشــرطة 
ــة األطــرش مســلوبة االعتــراف. اإلســرائيلية ألراضــي قري

إغــالق  وحاولــوا  اإلطــارات،  املتظاهــرون  واشــعل 
تقاطعــات طــرق رئيســية فــي شــقيب الســالم ورهــط 
ــة  ــن كاف ــوري ع ــراج الف ــني باإلف ــبع، مطالب ــل الس وت
املعتقلــني الذيــن فــاق عددهــم الـــ46 شــخًصا، منهــم 

ــال. ــاء وأطف نس

ــي  ــاص املطاط ــرائيلية الرص ــرطة اإلس ــت الش وأطلق
وقنابــل الغــاز املســيلة للدمــوع جتــاه املتظاهريــن، 
كمــا انتشــرت بأعــداد كبيــرة فــي منطقــة تــل الســبع 

ــن. ــبان املتظاهري ــى الش ــداء عل ــتعدادًا لالعت اس

اخلميس 2022/1/13 

استشهاد مسن في جلجيا

 80( اجمليــد أســعد  املســن عمــر عبــد  استشــهد 
عامــاً(، مــن قريــة جلجليــا شــمال رام اهلل، فجــر أمــس 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــود االحت ــداء جن ــراء اعت ــاء، ج األربع
عليــه والتنكيــل بــه بعــد احتجــازه، بينمــا كان عائــداً 
ــقروي  ــس مجلس ــح رئي ــة. وأوض ــه بالقري ــى منزل إل
أســعد،  عمــر  املســن  أن  قطــوم،  فــؤاد  جلجليــا، 
ــه  ــاء ل ــزل أقرب ــه مــن من ــى منزل ــداً إل وبينمــا كان عائ
ــن  ــة م ــاعة الثاني ــة الس ــم، قراب ــهر عنده ــاد الس اعت
فجــر أمــس، فوجــئ بجنــود االحتــالل، الذيــن هاجمــوا 
ــوا  ــه وكبل ــوا عيني ــا وعصب ــوه منه ــه وأخرج مركبت
يديــه، قبــل أن يجــروه ويلقــوه فــي منــزل قيــد اإلنشــاء 
ــني  ــوه مــع أربعــة مواطن ــا فعل ــرب الشــارع، وهــو م ق

ــكان. ــروا بامل ــن م آخري

وأشــار قطــوم إلــى أن جنــود االحتــالل الــذي جــاؤوا مــن 
ــون  ــوا يوقف ــكان، وكان ــي امل ــزاً ف ــوا حاج ــال نصب اجلب
بتكبيلهــم وتغميــم عيونهــم، ويضعونهــم داخــل 
ورشــة بنــاء قريبــة، وحــني انســحب اجلنــود عنــد حوالي 
ــبنان  ــظ الش ــس، الح ــر أم ــن فج ــة م ــاعة الرابع الس
ــو  ــعد، وه ــن أس ــود املس ــن، وج ــوا محتجزي ــن كان الذي
ــد  ــو فاق ــة، وه ــل غرف ــني داخ ــوب العين ــد ومعص مقي

ــرب.  ــار ض ــه آث ــي، وعلي الوع
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ونــوه قطــوم إلــى أن طواقــم طبيــة مــن مركــز صحــي 
فــي جلجليــا، إنعاشــه وإنقــاذ حياتــه، لكنــه كان قــد 
ــع  ــى مجم ــل إل ــه، ونق ــل ب ــراء التنكي ــهد ج استش

ــة رام اهلل. ــي مبدين ــطني الطب فلس

وقــال املواطــن ممــدوح عبــود، وهــو أحــد املواطنــني الذين 
احتجزهــم جنــود االحتــالل فــي باحــة املنــزل )الورشــة( 
ــا  ــا أجبرن ــعد: مل ــر أس ــن عم ــا املس ــز فيه ــي احتج الت
اجلنــود علــى اجللــوس علــى األرض الحظــت وجــود 
ــى  ــده مغط ــة، وجس ــاكن احلرك ــهيد، كان س ــد الش ي
ــدود  ــاعة بح ــت الس ــه. كان ــرف علي ــم أتع ــف، ل مبعط
ــاف:  ــس«. وأض ــالم دام ــراً، والظ ــف فج ــة والنص الثالث
»تقــدم نحــوه جنــدي، ووضــع يديــه علــى رقبتــه، 
ــده،  ــك قي ــام بف ــهاده، ق ــن استش ــد م ــد أن تأك وبع
وأبقــى العصبــة علــى عينيــه، ثــم غــادر اجلنــود املــكان، 
وتوجهــت فــوراً إلــى الشــهيد، وحينهــا تعرفــت عليــه، 
ونقلنــاه أنــا وصديقــي إلــى العيــادة الطبيــة القريبــة، 
وقــد حــاول الطبيــب إنعاشــه لكنــه لــم يتمكــن مــن 

ــك«.53  ذل

ــاء  ــى إنش ــون عل ــر يعترض ــل املكب ــي جب أهال
علــى  اإلســرائيلية  للشــرطة  قيــاده  مقــر 

أراضيهــم

أجرتهــا جلنــة  التــي  اخلاصــة  املناقشــات  كشــف 
ــس،  ــدس أم ــة الق ــة لبلدي ــاء التابع ــط والبن التخطي
فــي االعتراضــات علــى مخطــط بنــاء مركــز للشــرطة 
جنوبــي  املكبــر  جبــل  أراضــي  علــى  اإلســرائيلية 
املســجد األقصــى املبــارك، عــن احلجــم الضخــم 
للمركــز واملعــدات واملرافــق التــي ســيتم بناؤهــا علــى 
ــى  ــرفة عل ــدس املش ــة الق ــال مدين ــى جب ــد أعل أح
ــعة  ــاحات واس ــور ومس ــة والغ ــة الغربي ــوب الضف جن

ــت واألردن.  ــح املي ــن الب م

وجــاء فــي االعتراضــات التــي قدمــت علــى اخملطــط الــذي متــت 
املصادقــة املبدئيــة عليــه فــي 28 مــن الشــهر املاضــي أن البنــاء 
ــة  ــق ومحط ــن للتحقي ــر وزنازي ــل كبي ــة معتق ــمل إقام سيش
ــث،  ــة للب ــة الغربي ــاه األردن والضف ــة باجت ــراج هوائي ــرادار وأب لل
وكذلــك ســتكون هنــاك ســاحات ومرافــق للتدريــب العســكري 

ــة باألســلحة. والرماي

ــت  ــة كان ــرطة – األولي ــا الش ــي قدمته ــة الت ــي اخلط ــاء ف وج
ــل أن  ــي التفاصي ــول ف ــد الدخ ــني بع ــرة – وتب ــة وصغي غامض
املطــروح خطــة بنــاء ضخمــة، وأدعــى مهنــدس اخملطــط نيابــة 
عــن الشــرطة أنــه إذا لــم تتــم املوافقــة علــى اخلطــة – ســيبقى 
ــة:  ــس البلدي ــب رئي ــكان رد نائ ــرطة. ف ــود للش ــدون وج ــي ب احل
ــوه  ــي ستش ــيئة« الت ــة الس ــذه اخلط ــة ه ــنواصل محارب »س

ــدس. ــوب الق ــام جن ــر الع املنظ
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وتبــني مــن اخلطــة أن فــي املضمــون والتفاصيــل هنــاك خطــة 
ــار املربعــة ومبســاحة  ــغ مســاحتها آالف األمت ــاء ضخمــة تبل بن
4 و5 دومنــات املعروفــة باســم »متســبي – تــل« فــي قمــة جبــل 
ــاء  ــرطة ألعض ــت الش ــتماع، قال ــة االس ــالل جلس ــر، وخ املكب
اللجنــة أنهــا ستنشــر نتائجهــا فــي وقــت الحــق بعــد جلســة 
اســتماع داخليــة، وادعــى مهنــدس اخملطــط نيابــة عــن الشــرطة 
أنــه إذا لــم تتــم املوافقــة علــى اخلطــة – »هــذا ســتبقى املنطقة 
بــدون اســتجابة مناســبة ومتاحــة كمــا ترغــب الشــرطة فــي 

منطقــة نفــوذ قــرى جنــوب مدينــة القــدس الشــرقية.

ووفــق خطــة الشــرطة اإلســرائيلية ســيتم إزالــة وقطــع مئــات 
األشــجار التــي تكســو جبــل املكبــر الــذي يعتبــر موقعــاً 
ــم(  ــرائيلي ضخ ــي إس ــع أمن ــة )مجم ــاً إلقام ــياحياً وطبيعي س
يضــم زنازيــن احتجــاز، ومنــازل للمقاتلــني فــي الوحــدات التــي 
ســتخدم فــي املوقــع، وورش أســلحة، وهوائيــة بارتفــاع عشــرات 
ــات  ــروج املركب ــول وخ ــة، ودخ ــة عام ــة مخاطب ــار، وأنظم األمت
ومركبــات الطــوارئ، وبنــاء منظومــة أمنيــة فــي املنطقــة 
ــة  ــي منطق ــطينيني وف ــازل الفلس ــن من ــة م ــة القريب املفصلي

ــالً. 54 ــة أص مرتفع

بالتجســس  إســرائيليات  يتهــم  الشــابات 
لصالــح إيــران

قــال بيــان صــادر عــن جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي 
)الشــاباك( أمــس، األربعــاء، إنــه باالشــتراك مــع وحــدة 
»الهــف 433« فــي الشــرطة، جــرى التحقيــق فــي 
ــدد  ــد ع ــه مت جتني ــتباه بأن ــي اش ــرة ف ــابيع األخي األس
مــن املواطنــات اإلســرائيليات مــن جانــب جهــات 
ــل  ــات داخ ــذ مهم ــدف تنفي ــة، به ــتخباراتية إيراني اس

ــرائيل. اس

عمليــات مراقبــة  وجــاء فــي البيــان أنــه خــالل 
متواصلــة لألنشــطة والتحقيقــات مــع مســؤول فــي 
االســتخبارات اإليرانيــة، وأنــه خــالل التحقيقــات مت 
ــدمي  ــاالت، ومت تق ــذه االتص ــال ه ــرة حي ــة كثي ــع أدل جم
ــتبهات. ــن املش ــم م ــد قس ــا ض ــاء عليه ــام بن ــح اته لوائ

ــن  ــرى م ــتبهات ج ــى املش ــه إل ــان أن التوج ــع البي وتاب
خــالل »فيســبوك« مــن شــخص تنكــر كيهــودي 

ــدار«. ــود نيم ــم »رامب ــران باس ــي إي ــكل ف يش

ــب  ــى طل ــاء عل ــتبهات بن ــع املش ــال م ــتمر االتص واس
»رامبــود« مــن خــالل تطبيــق »واتســاب«، وفيمــا امتنــع 
»رامبــود« خــالل االتصــاالت املصــورة عــن كشــف 
ــل. ــه ال تعم ــي بحوزت ــرات الت ــاء أن الكامي ــه، بادع وجه

وأضــاف البيــان أنــه بالرغــم مــن أنهــن اشــتبهن 
بأنــه مــن االســتخبارات اإليرانيــة، إال أن قســماً منهــن 
واصلــن االتصــال معــه ووافقــن علــى تنفيــذ مهمــات 

ــه.  ــوال من ــى أم ــن عل ــا وحصل ــن به كلف

54  جريدة القدس
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ويفــرض أمــر حظــر نشــر أســماء املشــتبهات مبوجــب 
قــرار صــادر عــن محكمــة بطلــب مــن محامــي 
القضيــة  هــذه  فــي  األولــى  واملشــتبه  الدفــاع. 
ــون،  ــة حول ــكان مدين ــن س ــي م ــاً، وه ــغ 40 عام تبل
الســلطات لــدى  يعمــل  »رامبــود«  أن   واشــتبهت 

 اإليرانيــة واســتخباراتها، وبقيــت علــى أتصــاالت معــه 
لعــدة ســنوات.

ونفــذت هــذه املشــتبهة عــدة مهمــات، بينهــا تصويــر 
ســرى للســفارة األميركيــة في تــل أبيب، وتصويــر داخل 
مكتــب وزارة الداخليــة ومؤسســة التأمــني الوطنــي في 
ــة  ــات احلراس ــول ترتيب ــات ح ــت معلوم ــا، ونقل مدينته

فــي مجمــع جتــاري فــي حولــون وتصويــره.

وأضــاف البيــان أنــه تبني أثنــاء التحقيــق مع املشــتبهة 
األولــى أن زوجهــا كان علــى علــم باتصاالتهــا مــع 
»رامبــود«، وحتــدث معــه، رغــم اشــتباهه بأنــه مــن قبــل 
االســتخبارات اإليرانيــة، كمــا أنــه ســاعد زوجتــه فــي 
ــذ إحــدى مهماتهــا مــن خــالل نقلهــا بالســيارة  تنفي

مــن أجــل تصويــر الســفارة األميركيــة.

وطلــب »رامبــود« مــن املشــتبه األولــى أن توجــه ابنهــا، 
الــذي أوشــك علــى التجنــد للجيــش اإلســرائيلي، 
إلــى خدمــة عســكرية فــي شــعبة االســتخبارات 
ــاً مــن  ــن هاتفي ــود« مــع االب العســكرية، وحتــدث »رامب
أجــل إعطــاء رأيــه مبســتوى لغتــه الفارســية ومــن دون 

ــور.  ــني األم ــة ب ــن العالق ــدرك االب أن ي

ــت  ــى طولب ــتبهة األول ــإن املش ــبهات، ف ــاً| للش ووفق
بجمــع معلومــات اســتخباراتية حــول مســؤولني فــي 
جهــاز اإلســرائيلي. واملشــتبه الثانيــة مــن ســكان 
ــى  ــت عل ــاً، وكان ــغ 57 عام ــيمش وتبل ــت ش ــة بي مدين
اتصــال مــع »رامبــود« أكثــر مــن أربــع ســنوات، نفــذت 
عــدة  فــي  وحصلــت  مختلفــة  مهمــات  خاللهــا 

مناســبات علــى مبلــغ 5 آالف دوالر. 55

ــرائيل  ــاء إس ــا إخ ــدد معارضته ــنطن جت واش
ــلوان ــراح وس ــيخ ج ــن الش ــات م عائ

ــلطات  ــالء س ــا إخ ــة معارضته ــددت اإلدارة األميركي ج
مــن  فلســطينية  عائــالت  اإلســرائيلي  االحتــالل 
منازلهــا فــي الشــيخ جــراح ولــوان، مشــيرة إلــى وجــود 

ــأن. ــذا الش ــة به ــات جاري نقاش

  

55  جريدة القدس

وقــال املتحــدث بلســان وزارة اخلارجيــة األميركيــة نيــد 
ــام«  ــل لـــ »األي ــني وص ــاز للصحافي ــي إيج ــس ف براي
ــن  ــه م ــداً أن ــني ج ــا واضح ــد كن ــه: »لق ــخة من نس
والســلطة  إلســرائيل  بالنســبة  مبــكان  األهميــة 
الفلســطينية االمتنــاع عــن اخلطــوات األحاديــة اجلانــب 

التي تؤدي إلى تفاقم التوترات”. 

وأضــاف فــي رد علــى ســؤال بشــأن قــرارات إخــالء 
ــلوان:  ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــا ف ــن منازله ــالت م عائ
»كنــا واضحــني جــداً أنــه يتعــني علــى إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية االمتنــاع عــن اخلطــوات 

األحاديــة اجلانــب.

ــي  ــوات الت ــني أن اخلط ــا واضح ــة، كن ــذه احلال ــي ه  ف
تــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات وتقويــض اجلهــود املبذولــة 
ــالء  ــمل إخ ــه تش ــاوض علي ــني املتف ــل الدولت ــع ح لدف
ــي  ــرقية الت ــدس الش ــي الق ــا ف ــن منازله ــالت م العائ
ــض  ــي بع ــال ف ــالت ألجي ــذه العائ ــا ه ــت فيه عاش

احلاالت”. 

 وتابع:»لقدكنا واضحني للغاية بشأن ذلك”. 
احلكومــة  امتثــال  عــدم  بشــأن  علــى ســؤال  ورداً 
اإلســرائيلية ملواقــف الواليــات املتحــدة األميركيــة 
مناقشــة  »نواصــل  برايــس:  قــال  الشــأن،  بهــذا 
كنــا  لقــد  اإلســرائيليني.  شــركائنا  مــع  هــذا 
ــن  ــاً، ولك ــة أيض ــا العام ــي بياناتن ــداً ف ــني ج واضح

 هناك نقاشات جارية حول هذا املوضوع”. 
أن  إلــى  برايــس  أشــار  فقــد  ثانيــة  جهــة  مــن 
متثيــل  مكتــب  فتــح  إعــادة  بشــأن  جديــد  ال 
واشــنطن  فــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

 الذي أغلقته إدارة دونالد ترامب. 
وقــال: »مبــا يتعلــق باملكتــب الفلســطيني، ليــس 
الوقــت، لكنــك  لــدي حتديــث ألقدمــه فــي هــذا 
إنــه بشــكل عــام، تلتــزم هــذه  ســمعتنا نقــول 

 اإلدارة وتنخرط بنشاط مع الفلسطينيني”. 
وأوضــح بهــذا الشــأن أنــه »علــى مــدار األشــهر 
ــة  ــدة رفيع ــات عدي ــا اجتماع ــة، عقدن ــة املاضي القليل
ــع، كان  ــطينيني. بالطب ــؤولني فلس ــع مس ــتوى م املس
ــي رام اهلل منتصــف العــام املاضــي،  ــر بلينكــن ف الوزي
ــة  ــد ووكيل ــاس جرينفيل ــدا توم ــفيرة لين ــت الس وكان
الــوزارة نوالنــد هنــاك في تشــرين الثانــي أيضــاً. ورافقت 
ــر اخلارجيــة يائيــل ملبــرت  القائــم بأعمــال مســاعد وزي
ــت  ــوليفان والتق ــك س ــي جي ــن القوم ــار األم مستش
ــون األول”.56 ــي كان ــطينيني ف ــؤولني الفلس ــار املس بكب

56  جريدة األيام
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ــه  ــوري فتــح« يفتتــح أعمــال دورت برئاســة الرئيــس: »ث
ــات..دورة  ــود والثب ــوان »دورة الصم ــت عن ــعة حت التاس

ــعبية” ــة الش املقاوم

ــة  ــا رؤي ــني ولدين ــنا عدمي ــن لس ــس: نح الرئي
ــم ــا العال ــا به ــية أبلغن سياس

جلســة اجمللــس املركــزي ســتكون هامــة جــدا 
التخــاذ القــرارات احلاســمة والضروريــة حلمايــة 

قضيتنــا الوطنيــة

ــه  ــال دورت ــح« أعم ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــح اجملل افتت
التاســعة، اليــوم اإلثنــني، فــي مقــر الرئاســة مبدينــة رام 
اهلل، حتــت عنــوان »دورة الصمــود والثبــات، دورة املقاومــة 
ــاس،  الشــعبية« برئاســة ســيادة الرئيــس محمــود عب

وبحضــور أعضــاء اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح”.

ــة  ــس كلم ــيادة الرئي ــى س ــة ألق ــة اجللس ــي بداي وف
سياســية، تنــاول فيهــا آخــر املســتجدات علــى صعيــد 

ــطينية. ــة الفلس القضي

ــبة  ــعبنا ملناس ــاء ش ــة أبن ــيادته تهنئ ــدد س ــث ج حي
الثــورة  النطالقــة  واخلمســني  الســابعة  الذكــرى 
ــام بالذكــرى  الفلســطينية، قائــال: »احتفلنــا هــذه األي
ــي  ــدة، الت ــا اجملي ــة ثورتن ــني النطالق ــابعة واخلمس الس
كانــت تليــق بهــذا الشــعب العظيــم الصامــد، والتــي 
امتــدت هــذا العــام لتشــمل بقــاع العالــم كافــة، األمر 
الــذي يؤكــد أن جماهيــر شــعبنا تقــف بــكل عنفــوان 
خلــف مشــروعنا الوطنــي فــي مواجهــة اخملاطــر احملدقة 
بقضيتنــا الوطنيــة، وأننــا ســنبقى متمســكني بأرضنــا 

ــت الضغوطــات”. ــن فيهــا مهمــا كان صامدي

وأضــاف ســيادته: »كذلــك نوجــه التحيــة ألبطــال 
يتصــدون  الذيــن  الســلمية  الشــعبية  املقاومــة 
بصدورهــم العاريــة فــي كل مدننــا وقرانــا ومخيماتنــا 
ــة  ــم بحماي ــذي يت ــم ال ــتوطنني وعدوانه ــاب املس إلره
ــا  ــتنتصر ألنه ــرت وس ــي انتص ــالل، والت ــش االحت جي

ــدل”. ــق والع ــن احل ــع ع تداف

وتابــع الرئيــس: »اننــا نــرى اليــوم اجلميــع يخــرج 
ليشــارك فــي هــذه املقاومــة التــي أثبتــت للعالــم بــأن 
ــرى الشــيوخ  احلــق الفلســطيني لــن يضيــع، فنحــن ن
واألطفــال والنســاء إلــى جانــب الشــباب يهبــون للدفاع 
ــاب  ــذا اإلره ــنوقف ه ــه، وس ــن وتراب ــذا الوط ــن ه ع
ــدوم  ــر ق ــة وكف ــي برق ــل ف ــا يحص ــتيطاني، كم االس
ــا  ــافر يط ــمالية ومس ــرة الش ــتيا وعصي ــا وديراس وبيت
ــا  ــة دولتن ــدس عاصم ــي الق ــم ف ــطية، واأله وسبس

الفلســطينية”.

ــى جلســة اجمللــس املركــزي املزمــع  وتطــرق ســيادته إل
ــس  ــة اجملل ــال »جلس ــن، قائ ــي الوط ــا ف ــا قريب عقده
املركــزي ســتكون هامة جــدا التخــاذ القرارات احلاســمة 
ــي  ــا الت ــة وثوابتن ــا الوطني ــة قضيتن ــة حلماي والضروري
لــم ولــن نحيــد عنهــا مهمــا كان الثمــن، وهــذا اجمللــس 
ســيد نفســه فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن قــرارات 
ــه  ــعبنا وقضيت ــح ش ــتكون لصال ــي س ــة الت مصيري

العادلــة”.

الرئيــس: »نحــن لســنا عدميــني، ولدينــا  وأضــاف 
ــم، وهــي ضــرورة أن  ــا بهــا العال ــة سياســية أبلغن رؤي
ــاك مســار سياســي حقيقــي يقــود إلنهــاء  يكــون هن
ــد،  ــه لألب ــل ببقائ ــن نقب ــذي ل ــرائيلي ال ــالل اإلس االحت
وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة وحتــت مظلــة اللجنــة 

ــة”. ــة الدولي الرباعي

وأشــار ســيادته إلــى أهميــة عقــد املؤمتــر الثامــن حلركة 
ــدة  ــون علــى مرحلــة جدي ــا مقبل »فتــح«، مؤكــدا »أنن
حتــى نتمكــن مــن احلصــول علــى مخرجــات سياســية 
وتنظيميــة تعمــل علــى اســتنهاض القــدرات الكبيــرة 
ــي  ــروع الوطن ــة املش ــة صاحب ــل احلرك ــودة داخ املوج

وعمــوده الفقــري”.

ــة  ــة املالي ــادي واألزم ــع االقتص ــس الوض ــاول الرئي وتن
ــاك  ــدا أن »هن ــطني، مؤك ــة فلس ــا دول ــر به ــي مت الت
ــا،  ــط علين ــل الضغ ــن أج ــا م ــا علين ــارا مفروض حص
ــادرون  ــن ق ــا نح ــعبنا ورص صفوفن ــود ش ــن بصم ولك
علــى مواجهتــه ألننــا أصحــاب حــق، ولــن نتنــازل عــن 
ــت  ــعب أثب ــذا الش ــا، وه ــرانا ومناضلين ــهدائنا وأس ش
فــي كل التجــارب أنــه األحــرص علــى املشــروع الوطنــي 
ــاك  ــيادته أن هن ــدا س ــه«، مؤك ــى حمايت ــدر عل واألق
العديــد مــن املشــاريع االقتصاديــة التــي يجــري العمــل 
علــى تنفيذهــا وذلــك مــن أجــل دعــم صمــود املواطــن 

ــي. ــا الوطن ــة اقتصادن وتقوي

وأشــاد الرئيــس بإجــراء املرحلــة األولــى مــن االنتخابــات 
املواطــن  مــن  إقبــاال  شــهدت  التــي  البلديــة، 
الفلســطيني علــى صنــدوق االقتــراع، مؤكــدا أهميــة 
ــة  ــية احلقيقي ــر اإلرادة السياس ــة، وتواف ــة الثاني املرحل
ــي  ــق ف ــب احل ــو صاح ــن ه ــار املواط ــا باعتب إلجناحه

ــه. ــن ميثل ــار م اختي

وحــول الوحــدة الوطنيــة، جــدد ســيادته التأكيــد علــى 
ــور  ــة ف ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــتعداد لتش االس
ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش ــى ق ــاس« عل ــة »حم موافق

وفيمــا يتعلــق مبلــف وبــاء »كورونــا«، قــال الرئيــس »إن 
ــة  ــة واحلكومي ــة واألمني ــا الطبي ــطني بطواقمه فلس
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تبــذل جهــودا جبــارة ملواجهــة هــذا الوبــاء، واســتطعنا 
ــكل  ــعبنا، ف ــاء ش ــة أرواح أبن ــات حلماي ــر اللقاح توفي
ــا  ــت وم ــرت وعمل ــي تضاف ــود الت ــذه اجله ــر له التقدي

ــة شــعبنا”.57 ــت تعمــل حلماي زال

مستوطنون يقتحمون قرية بيرين جنوب اخلليل

ــالل  ــش االحت ــة جي ــت حماي ــتوطنون حت ــم مس اقتح
اإلســرائيلي، مســاء اليــوم اخلميــس، قريــة بيريــن 

ــل. ــوب اخللي جن

ــان لـــ  ــد برق ــن فري ــروي بيري ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
ــة  ــتوطنني بحماي ــن املس ــات م ــأن مجموع ــا«، ب »وف
ــددًا  ــت ع ــة، وداهم ــت القري ــالل اقتحم ــش االحت جي
ــازل املواطنــني وقامــت بتفتيشــها، عــرف مــن  مــن من
أصحابهــا خالــد برقــان، وحربــي برقــان، مــا أثــار حالــة 
مــن الرعــب والهلــع بــني األطفــال والنســاء، موضًحا أن 
أهالــي القريــة تصــدوا للمســتوطنني، وأجبروهــم علــى 

ــا.58 ــروج منه اخل

“املتابعــة العليــا«: العــدوان البوليســي علــى 
الهبــة  لقمــع  مخطــط  النقــب  مظاهــرة 

الشــعبية

أدانــت جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة فــي 
ــى  ــرائيلية عل ــرطة اإلس ــداء الش ــي الـــ 48، اعت أراض
املتظاهريــن فــي النقــب ضــد جتريــف األراضــي متهيــًدا 

ــا. ملصادرته

وقالــت اللجنــة فــي بيــان صــدر عنهــا، مســاء اليــوم 
ــرس  ــوي الش ــي الدم ــدوان البوليس ــس، إن »الع اخلمي
علــى مظاهــرة النقــب، التــي دعــت لهــا جلنــة التوجيــه 
ــة  ــة املتابع ــن جلن ــة ع ــب املنبثق ــرب النق ــا لع العلي
ــوم اخلميــس، مخطــط بهــدف  ــا، بعــد ظهــر الي العلي
ــي  ــرة ف ــب الدائ ــي النق ــعبية ف ــة الش ــكات الهّب إس
إلــى أن »هــذا الهجــوم  األيــام األخيــرة«، مشــيرةً 
أركان  مــن  بتحريــض  يتــم  املســتمر،  البوليســي 

ــا”. ــرائيلية وأذرعه ــة اإلس ــي احلكوم ــية ف أساس

وأضافــت أن »احلكومــة )اإلســرائيلية( وأذرعهــا مرعوبــة 
مــن حجــم الهّبــة الشــعبية فــي النقــب، دفاعــا عمــا 
ــش  ــات التحري ــة عملي ــي مواجه ــن أراض، وف ــى م تبق
علــى أراضــي أهالــي النقــب العــرب، بهــدف اقتالعهــم، 
ــة  ــا، منطق ــتهدفة حالي ــة املس ــي املنطق ــة ف خاص
ــًة أن  ــن«، موضح ــعوة والصواوي ــي س ــرش وقريت األط
ــع  ــوات القم ــدوان ق ــى أن ع ــير ال ــرات تش »كل املؤش
علــى املتظاهريــن كان مبيتــا وخاصــة انــه ترافــق مــع 

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــل  ــائل التواص ــى وس ــة وعل ــة إعالمي ــة حتريضي حمل
ضــد املظاهــرة وقيادتهــا، اعتقــادا مــن املؤسســة أنهــا 
ــعبنا  ــاء ش ــد أبن ــاة عن ــر إرادة احلي ــى كس ــادرة عل ق

ــات”. ــن هيه ولك

ــال  ــي تط ــاالت الت ــالت االعتق ــة بحم ــددت املتابع ون
العشــرات مــن جميــع األجيــال، »مــع اســتهداف 
خــاص للفتيــان واألطفــال، بهــدف زرع الرعــب فيهــم«، 
مشــيرةً إلــى أن »هــذا التصعيــد احلكومــي البوليســي 
اجلــاري، يلقــى ردا جماهيريــا، نعتــز بــه وباألخــص 
الوقفــة البطوليــة للصبايــا والشــباب الذيــن يدافعــون 

ــة”. ــت والهوي ــن األرض والبي ع

ــني  ــن احملام ــة م ــة امللتزم ــة »الثل ــة املتابع ــت جلن وحّي
الرائعــني الذيــن تنــادوا للدفــاع تطوعــا عــن املعتقلــني 

فــي أروقــة احملاكــم”.

ــي  ــض الت ــة التحري ــة »حمل ــة املتابع ــت جلن ــا أدان كم
تشــنها أوســاط حكوميــة ميينيــة علــى القيــادات 
النقباويــة املناضلــة التــي تقــف فــي صفــوف النضــال 

ــة”. األمامي

ــه »ال  ــة، إن ــد برك ــة محم ــة املتابع ــس جلن ــال رئي وق
ــد  ــن نعتم ــة، ونح ــذه احلكوم ــى ه ــان عل ــكان للره م
ــال كل  ــدان إلفش ــي املي ــري ف ــال اجلماهي ــى النض عل
ــدف  ــش به ــادرة، والتحري ــر واملص ــات التهجي مخطط

ــر”. ــالع البش اقت

وشــدد بركــة علــى أن »هــذه ليســت معركــة النقــب 
ــي  ــعا ف ــا واس ــال جماهيري ــوب تفاع ــل املطل ــده، ب وح
ــا فــي النقــب، فاحلكومــة  كافــة املناطــق دعمــا ألهلن
تراهــن علــى كســر اإلرادة اجلماهيريــة، وال خيــار أمامنــا 
ــة  ــود قري ــذا، فصم ــا، ه ــب رهانه ــأن تكس ــماح ب للس
العراقيــب منــوذج، نريــد لــه أن يســري علــى باقــي 

ــب”. ــق النق مناط

املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  العشــرات  وأصيــب 
باملطــاط وباالختنــاق، اليــوم اخلميــس، خــالل قمــع 
الشــرطة اإلســرائيلية لتظاهــرة شــعبية حاشــدة فــي 
منطقــة النقــب داخــل أراضــي الـــ 48، خرجــت تنديــًدا 
بأعمــال التجريــف لألراضــي بهــدف االســتيالء عليهــا 
فــي قريــة األطــرش مســلوبة االعتــراف. كمــا اعتقلــت 
وحــدات خاصــة مــن الشــرطة اإلســرائيلية عــددا مــن 

ــن.59 املتظاهري

59  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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“نــادي األســير«: إصابــة 7 أســيرات فــي ســجن 
»الدامــون« بفيــروس »كورونــا”

ــة 7  ــادي األســير، مســاء اليــوم اخلميــس، بإصاب أفــاد ن
ــا« فــي ســجن »الدامــون”. ــروس »كورون أســيرات بفي

وبــني نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي، أن إدارة ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي عزلــت األســيرات بعــد اكتشــاف 
إصابتهــن، وهــن: شــروق دويــات، وربــى عاصــي، وشــذى 
عــودة، وتســنيم األســد، وفــدوى حمــادة، حيــث مت 
الكشــف عــن إصابتهــن بعــد مــرور فتــرة مــن ظهــور 
البــدن  شــروق  األســيرتان  أمــا  عليهــن،  األعــراض 
ــا. ــا حديث ــن إصابتهم ــف ع ــد كُش ــواد فق ــان ع ونوره

ــدة، وفقــا  ــة جي ــة صحي ولفــت أن األســيرات فــي حال
ــى اآلن. ــرة حت ــات املتوف للمعلوم

ــتخدمت  ــاء اس ــار الوب ــة انتش ــذ بداي ــه ومن ــر أن يذك
ــل  ــع وتنكي ــروس كأداة قم ــالل الفي ــجون االحت إدارة س
بحــق األســرى الفلســطينيني، مــن خــالل جملــة مــن 

ــف. ــزل املضاع ــا الع ــة أبرزه ــراءات التنكيلي اإلج

ــن  ــرى الذي ــداد األس ــى أن أع ــير إل ــادي األس ــار ن وأش
ثبتــت إصابتهــم منــذ بدايــة انتشــار »كورونــا« ومتكنت 
ــذ  ــا من ــا ومتابعته ــن توثيقه ــة م ــات اخملتص املؤسس
ــت  ــوم وصل ــى الي ــي وحّت ــام املاض ــان الع ــهر نيس ش
ــات  ــرا إصاب ــجلت مؤخ ــث ُس ــات، حي ــى 409 إصاب إل
بــني صفــوف األســرى واألســيرات فــي ســجون: النقــب، 

ــون. ــة للدام ــون، باإلضاف ــر، ورمي وعوف

وحّمــل نــادي األســير إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
مت  أنــه  خاصــة  األســيرات،  مصيــر  عــن  الكاملــة 
ــرور  ــد م ــن بع ــة منه ــة مجموع ــن إصاب ــف ع الكش
فتــرة علــى ظهــور األعــراض عليهــن، األمــر الــذي يؤكــد 
مجــددا سياســة اإلهمــال وانعــدام اإلجــراءات الوقائيــة 

ــيرات. ــرى واألس ــام األس ــل أقس داخ

يذكــر أن األســرى فــي ســجون االحتــالل تلقــوا اللقــاح 
ضــد فيــروس »كورونــا«، وذلــك بعــد ضغــوط ومطالبات 
ــدد  ــد ع ــع تصاع ــرت م ــعة ج ــة واس ــة ودولي محلي

ــني صفوفهــم العــام املاضــي.60 ــات ب اإلصاب

ــاك يدخــل عامــه الـــ81  ــو دي األســير ســامر أب
ــال ــجون االحت ــي س ف

ــيلة  ــدة س ــن بل ــاك، م ــو دي ــامر أب ــير س ــل األس  دخ
الظهــر جنــوب جنــني، اليــوم اخلميــس، عامــه الـــ18 في 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت س

60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا«، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت األســير أبــو ديــاك 
فــي تاريــخ 13/1/2005، وحكمــت عليــه بالســجن مــدى 

احليــاة.

وأضــاف أن األســير ســامر أبــو ديــاك هــو شــقيق 
ــذي  ــاك، ال ــو دي ــامي أب ــيرة س ــة األس ــهيد احلرك ش
ارتقــى بتاريــخ 26/11/2019، فــي ســجون االحتــالل 

جــراء اإلهمــال الطبــي املتعمــد.61

مقتل ضابطني في اجليش اإلسرائيلي

قالــت وســائل إعــالم إســرائيلية، إن ضابطــني فــي 
اجليــش اإلســرائيلي قتــال خــالل أنشــطة حراســة قــرب 
قاعــدة عســكرية فــي منطقــة النبــي إليــاس باألغــوار، 
نتيجــة خطــأ بتحديــد هوياتهــم مــا أســفر عــن إطالق 

نــار متبــادل.

ــا  ــه ووفق ــرائيلية، أن ــالم اإلس ــائل اإلع ــت وس وأوضح
ــدة  ــن وح ــني م ــح أن الضابط ــة اتض ــات أولي لتحقيق
ــدة  ــط القاع ــي محي ــة ف ــا بدوري ــا خرج ــوز« كان »اج
العســكرية، ورصــدا شــخصية مشــبوهة ونفــذوا إجراء 
اعتقــال حيالهــا والــذي انتهــى بإطــالق النــار بالهــواء، 
ــدور عــن  ــث ي ــني بالوحــدة اعتقــد أن احلدي أحــد املقاتل
عمليــة إطــالق نــار وأنهــم يطلقــون النــار نحــوه، وقــام 
بإطــالق النــار جتــاه الضابطــني مــا أســفر عــن مقتلهــم 

ــاءت عمليــات انعاشــهما بالفشــل. الحقــا بعــد أن ب

يذكــر أنــه قبــل عشــرة أيــام لقــي طيــاران مصرعهمــا 
فــي حــادث حتطــم مروحيــة عســكرية مقابل شــواطئ 
مدينــة حيفــا الســاحلية شــمال إســرائيل، ونتــج 
احلــادث عــن عطــل وحريــق بأحــد احملــركات، كمــا أصيب 

ــة اإلســرائيلية فــي احلــادث.62 ضابــط آخــر بالبحري

اجلمعة 2022/1/14 

مواطنــو برقــة وبزاريــا يتصــدون العتــداءات 
املســتوطنني االحتــال ينفــذ حملــة دهــم 

واقتحــام فــي محافظــات عــدة

أصيــب ثمانيــة شــبان بالرصــاص والعشــرات بحــاالت 
االحتــالل  قــوات  قمــع  جــراء  متفاوتــة  اختنــاق 
ــتوطنني  ــداءات املس ــدي العت ــت للتص ــيرة خرج مس
فــي بلدتــي برقــة وبزاريــا، وخــالل مواجهــات فــي 
مدينــة طوبــاس، وذلــك فــي ســياق حملــة دهــم 
واقتحــام شــنتها فــي محافظــات عــدة، أجبــرت 
خاللهــا مقدســياً علــى هــدم منشــأته التجاريــة، 
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ــة إلــى جبــل صبيــح فــي بلــدة  وجرفــت الطــرق املؤدي
ــتوطنون  ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال ــي الوق ــا، ف بيت
اعتداءاتهــم وأقدمــوا خاللهــا علــى مهاجمــة طاقــم 
تلفزيــون فلســطني شــمال مدينــة البيــرة، ورشــق 

 مركبات املواطنني باحلجارة شمال نابلس. 
ففــي بلــدة برقــة شــمال نابلــس، أصيب ســبعة شــبان 
بالرصــاص والعشــرات بحــاالت اختنــاق خــالل مواجهات 
أعقبــت قمع قــوات االحتــالل مســيرة خرجــت للتصدي 
العتــداءات املســتوطنني ومحاوالتهــم االســتيالء علــى 

 أراضي املواطنني في املنطقة. 
فــي  املشــاركني  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
وصــور  الفلســطينية  األعــالم  رفعــوا  املســيرة 
ــات  ــد ورددوا الهتاف ــو حمي ــر أب ــض ناص ــير املري األس

 املنددة بجرائم االحتالل واملستوطنني. 
هاجمــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
الرصــاص  مطلقــة  املســيرة  فــي  املشــاركني 
أدى  مــا  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل 

 إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق. 
وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان 
فــي شــمال الضفــة الغربيــة: إن قــوات االحتــالل 
أغلقــت طريــق »شــافي شــمرون« بــكال االجتاهــني 
ــتوطنني  ــى أن املس ــيراً إل ــيارات، مش ــة الس ــام حرك أم
علــى  باحلجــارة  املواطنــني  ســيارات  رشــقوا 
إلــى  أدى  مــا  نابلــس  غــرب  شــرف  ديــر  مفــرق 

 حتطم زجاج عدد منها دون وقوع إصابات. 
وأكــد وقــوع عشــرات اإلصابــات باالختنــاق خــالل 
املواجهــات مــع االحتــالل جــراء كثافــة إطالقــه قنابــل 
ــني.63 ــاه املواطن ــة باجت ــل الصوتي ــيل والقناب ــاز املس الغ

إصابــات  االحتــال:  تواصل انتهــاكات 
طريــق وإغــاق  واعتقــاالت 

اإلســرائيلي  االحتــالل  جنــود  واصــل 
ــعبنا  ــى ش ــم عل ــتوطنون، اليوم اجلمعة، عدوانه واملس
ــات  ــه، حيــث ســجلت عــدة إصاب ومقدســاته وممتلكات
ــي  ــات ف ــع فعالي ــالل وقم ــع االحت ــات م ــالل مواجه خ
نابلــس وقلقيليــة، فيمــا أغلــق االحتــالل طريقــاً قــرب 
نابلــس، واعتقــل 6 مواطنــني فــي القــدس وطولكــرم.

وقمــع  االحتــالل  مــع  مواجهــات  خــالل   إصابــات 
ليــات فعا

ــاالت  ــي، و15 بح ــاص املعدن ــني بالرص ــب 8 مواطن أصي
اختنــاق، خــالل مواجهــات اندلعــت مــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي فــي قريــة بيــت دجــن شــرق نابلــس، عقــب 

قمــع مســيرة مناهضــة لالســتيطان.

63  جريدة األيام

املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــني   6 وأصيــب 
باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق، خــالل مواجهــات مــع 
ــدوم  ــر ق ــة كف ــي قري ــرائيلي ف ــالل اإلس ــوات االحت ق
ــبوعية  ــيرة األس ــالق املس ــب انط ــة، عق ــرق قلقيلي ش
الرافضــة لالســتيطان، واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة 

ــا. ــن 17 عام ــر م ــذ أكث ــق من املغل

كمــا أصيــب فتــى بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطاط، 
خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي قــرب 

املعبــر الشــمالي ملدينــة قلقيلية.

6 معتقلني من طولكرم والقدس

ــدة  ــن بل ــبان م ــة ش ــالل  خمس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــود  ــرر محم ــير احمل ــم: األس ــرم، وه ــمال طولك ــا ش زيت
ــد  ــد أحم ــي، وعه ــر مرع ــد ناص ــلبي، ومحم ــد ش أحم
ــو  ــد اب ــد خال ــدة، وأحم ــح زبي ــة صال ــرقية، وحذيف ش

العــز.

ــت  ــدس، اعتقل ــة الق ــي مدين ــة ف ــدة القدمي ــن البل وم
ــد. ــه بع ــرف هويت ــم تع ــى ل ــالل فت ــوات االحت ق

االحتالل يغلق طريقاً في سبسطية 

أغلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بالســواتر ترابيــة، 
ــن  ــة م ــة الغربي ــي اجله ــد ف ــي الوحي ــق التراب الطري

ــس.64 ــرب نابل ــمال غ ــطية ش ــدة سبس بل

04 جنمــا مــن هوليــوود يعتبــرون إســرائيل دولــة 
فصــل عنصــري

ــان  ــي بي ــوود، ف ــن هولي ــا م ــن 40 جنم ــر م ــن أكث أعل
ــر«  ــاري بوت ــالم »ه ــة أف ــع جنم ــم م ــترك، تضامنه مش
إميــا واتســون، التــي تتعــرض حلملــة إســرائيلية نتيجــة 

ــطني. ــع فلس ــا م تضامنه

وتضــم قائمــة املشــاهير مــن املمثلــني املوقعــني علــى 
رســالة التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، جنومــا 
ــو،  ــارك روفال ــاراندون، وم ــوزان س ــم: س ــني بينه معروف
ــني  ــدي، وماكس ــر كابال ــال، وبيت ــيا برن ــل جارس وجاي
ــارلز  ــان، وتش ــتيف كوج ــن، وس ــو مورتنس ــك، وفيج بي

ــر. ــت والت ــس، وهاريي دان

وأكــد الفنانــون دعمهــم لفلســطني، وقالــوا فــي 
لدعــم  واتســون  إميــا  إلــى  »ننضــم  رســالتهم: 
العبــارة البســيطة بــأن التضامــن هــو فعــل، مبــا فــي 
ــن  ــطينيني الذي ــع الفلس ــادف م ــن اله ــك التضام ذل
ــب  ــانية مبوج ــم اإلنس ــل حقوقه ــن أج ــون م يكافح
القانــون الدولــي، نحــن نعــارض الظلــم فــي أي مــكان 
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فــي العالــم، ونقــف مــع كل الذيــن يســعون إلــى إنهــاء 
االضطهــاد”.

ــني  ــن ب ــوة الكام ــوازن ق ــي ت ــالل ف ــى »اخت ــاروا إل وأش
إســرائيل القــوة احملتلــة، والفلســطينيني كشــعب 
والفصــل  العســكري  االحتــالل  لنظــام  خاضــع 
العنصــري، كمــا وصفتــه هيومــن رايتــس ووتــش 
ــيلم(،  ــرائيلية )بتس ــان اإلس ــوق اإلنس ــة حق ومنظم
ومــن قبــل خبــراء حقوقيــني فلســطينيني ودوليــني”.

ــار النجــوم تضامنــه مــع مــا نشــرته  ــان كب ــن بي وأعل
ــهر  ــع الش ــا مطل ــى صفحته ــون عل ــة واتس النجم
احلالــي علــى موقــع »انســتغرام«، حــني شــاركت عبــارة 
ــورة  ــى ص ــة عل ــل« مكتوب ــو فع ــن ه ــول »التضام تق
ــع  ــة م ــيرة متضامن ــي مس ــت ف ــن التقط ملتظاهري
ــك  ــة لذل ــة نتيج ــت النجم ــث تعرض ــطني، حي فلس

ــرائيلية.65 ــة إس حلمل

نتنياهــو يفــاوض للتوصــل لصفقــة تنهــي 
محاكمتــه وتبعــده عــن احللبــة السياســية 7 

ــنوات س

يفــاوض رئيــس حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي الســابق، 
رئيــس املعارضــة اآلن بنيامــني نتنياهــو، املستشــار 
ــث  ــة بحي ــى صفق ــل إل ــة للتوص ــي للحكوم القانون
تنتهــي محاكمتــه دون أن يحكــم عليــه بالســجن 
ــن  ــيمنعه م ــا س ــار، م ــه الع ــرض علي ــي ويف الفعل
العــودة إلــى احللبــة السياســية ملــدة 7 ســنوات كمــا 

ــرائيلي. ــون اإلس ــص القان ين

ــف  ــي مل ــه ف ــق مع ــن التحقي ــوم األول م ــذ الي فمن
والشــمبانيا  الســيجار  مبلــف  واملعــروف   ،»1000«
والبــدالت واجملوهــرات مــن رجــل أعمــال إســرائيلي 
ــه ال  ــول إن ــو يق ــتني، ونتنياه ــى ميلش ــي يدع أميرك
يوجــد شــي ولــم يكــن هناك شــي، مدعيــا أن الشــرطة 
اإلســرائيلية واملستشــار القانونــي تآمــروا عليــه علــى 

ــر. ــني األخي ــن ع ــو م ــه ه ــن أن ــم م الرغ

ــرى  ــا أخ ــف قضاي ــي املل ــق ف ــالل التحقي ــرت خ وظه
ــف  ــذي مت الكش ــف 2000« ال ــل »املل ــو مث ــد نتنياه ض
ــة  ــك صحيف ــوة مال ــة رش ــو محاول ــة، وه ــه صدف عن
ــت  ــا قام ــي مــوزس، ومت عندم ــوت« نون »يديعــوت أحرون
الشــرطة اإلســرائيلية بتفتيــش منــزل مديــر عــام 
وزارة االتصــاالت اإلســرائيلية موشــه فلبــر، وعثــر فيــه 
علــى شــريط تســجيل محادثــة بــني نتنياهــو ومــوزس 
الــذي ســجلها فلبــر، بأمــر مــن نتنياهــو، الــذي حــاول 
ابتــزاز مــوزس بــأن يوقــف إصــدار ملحــق فــي صحيفــة 
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ــوت«  ــة »يديع ــة لصحيف ــوم«، املنافس ــرائيل هي »يس
ــه. ــو وعائلت ــن نتنياه ــة ع ــار اإليجابي ــر األخب ــل نش مقاب

ــزك« املعــروف بـــ  كمــا اتهــم نتنياهــو فــي ملــف »بي
ــك  ــن مال ــوة م ــى الرش ــول عل ــف 4000« باحلص »املل
شــركة االتصــاالت اإلســرائيلية بيــزك، ومالــك املوقــع 
ــواقل  ــني الش ــى مالي ــل عل ــش« حص ــاري »الوبيت االخب
ــرى  ــركات أخ ــزك وش ــركة بي ــني ش ــات ب ــن صفق م
ــه،  ــو وعائلت ــن نتنياه ــة ع ــار إيجابي ــر أخب ــل نش مقاب
كذلــك نشــر أخبــار متــس مبنافســي نتنياهــو إن كانــوا 

ــرى. ــزاب أخ ــن أح ــود أو م ــن الليك م

وقــد ســؤل نتنياهــو فــي مناســبات كثيــرة إذا مــا كان 
ســيعقد صفقــة مــع النيابــة العامــة وكان رده دائما ال، 
وأنهــع »ســيثبت فــي احملكمــة أن هنــاك مؤامــرة حتــاك 
ــرطة  ــة والش ــزة القضائي ــار واألجه ــن اليس ــده م ض

اإلســرائيلية”.

وجــرى حتــى اآلن االســتماع إلــى شــهادات مديــر عــام 
موقــع »واال« الــذي كشــف النقــاب عــن أن عائلــة 
نتنياهــو ســيطرت علــى املوقــع بالكامــل، وكان نتنياهو 
أو الناطــق باســمه مــن يحــرر املوقــع، مقابــل االمتيازات 

مباليــني الشــواقل التــي حصــل عليهــا »الوبيتــش”.

وكان لنيــر حيفتــس الشــاهد الثانــي املقــرب مــن 
عائلــة نتنياهــو، والناطــق الرســمي باســم نتنياهــو، دور 
فــي الصفقــات بــني الوبيتــش ونتنياهــو، وحصــل علــى 
ــتمرت  ــم، واس ــدل أن يحاك ــك ب ــاهد مل ــون ش أن يك
شــهادته ألكثــر مــن ثالثــة أســابيع كشــف فيهــا عــن 

ــر مــن فســاد نتنياهــو. الكثي

وعــن الشــاهد القــادم وهــو أيضــا شــاهد ملــك 
شــلومو فلبــر والــذي كان يتلقــى التعليمــات مــن 
ــو كان  ــرة نتنياه ــك الفت ــي تل ــخصيا )ف ــو ش نتنياه
وزيــرا لالتصــاالت بعــد أن أقــال وزيــرا آخــر مــن املنصــب( 
وينفذهــا فــي ملــف شــركة بيــزك وحصــول صديقــه 

ــواقل. ــني الش ــى مالي ــش عل الوبيت

وقــد تكــون شــهادة فلبــر الضربــة القاضيــة لنتنياهــو 
ــطة  ــاالت بواس ــدأ باالتص ــو ب ــك ه ــة، لذل ــي احملكم ف
للحكومــة  القانونــي  املستشــار  مــع  محاميــه 
اإلســرائيلية، مــن أجــل التوصــل إلــى صفقة شــروطها 
أن يعتــرف بتهمتــي اخلــداع وخيانــة األمانــة، وال يتهــم 
بالرشــوة فــي »ملــف 4000«، وإلغــاء الئحــة االتهــام بـــ 
»ملــف 2000« )ملــف مــوزس( وأن يحكــم عليــه بالعمل 
لصالــح اجلمهــور، لكــن إلغــاء العــار مــن احلكــم، لكــي 

يتســنى لــه العــودة الــى احليــاة السياســية.

ــرائيلية  ــة اإلس ــي للحكوم ــار القانون ــر املستش ويص
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أبيحــا مندبلــت علــى العــار، وأن يبتعــد نتنياهــو عــن 
احليــاة السياســية ملــدة 7 ســنوات كمــا ينــص القانــون 

ــن تتــم الصفقــة. اإلســرائيلي، ودون ذلــك ل

وفــي حــال غــادر نتنياهــو السياســة، فمــن شــأن ذلــك 
ــرائيلي،  ــي اإلس ــاز السياس ــة باجله ــزة أرضي ــداث ه إح
ــرة  ــس األخي ــنوات اخلم ــدار الس ــى م ــه وعل ــا أن كم

ــم.66 ــة واحملاك ــرطة والنياب ــم الش هاج

السبت 2022/1/15 

بلديــة االحتــال تصــادق علــى بنــاء 0051 وحدة 
اســتيطانية فــي جبــل املشــارف بالقدس

ــالل  ــن خ ــت، م ــا صادق ــالل أنه ــة االحت ــت بلدي أعلن
ــة  ــداع ثالث ــى إي ــة، عل ــاء احمللي ــط والبن ــة التخطي جلن
ــي  ــة ف ــة اللوائي ــي اللجن ــدة ف ــاء جدي ــات بن مخطط
جبــل املشــارف فــي القــدس، مشــيرة إلــى أن اخلطــط 
ــة  ــتوطنة التل ــني مس ــة ب ــلة متصل ــتخلق سلس س

ــارف. ــل املش ــى جب ــي عل ــرم اجلامع ــية واحل الفرنس

اخملططــات مســاحة  »تغطــي  بيــان:  فــي  وقالــت 
للدولــة. دومنًــا مملوكــة   150 نحــو  تبلــغ  إجماليــة 

اجلامعــة  حالًيــا مجمعــات ســكن  اجملمــع  يضــم 
العبريــة وموقًفــا للســيارات بالقــرب مــن مدخــل احلــرم 
اجلامعــي”. وأشــارت إلــى أن احلديــث يــدور عــن »حوالــي 
ــة،  ــكنية محمي ــة س ــكنية، 200 غرف ــدة س 1500 وح
500 غرفــة نــوم للطالــب، سلســلة مــن الطــرق 
ــق  ــة واملناط ــي العام ــق للمبان ــد مناط ــدة، حتدي اجلدي
العامــة املفتوحــة/ الســاحات احلضريــة، البنــاء املكثــف 
ــتقبل،  ــي املس ــف ف ــار اخلفي ــور القط ــول مح ــى ط عل

ــا”. ــيتم بناؤه ــكنية س ــراج الس ــن األب ــدد م وع

ــيتم  ــع، س ــدة للودائ ــة املعتم ــب اخلط ــت: »حس وقال
ــة  ــق سياس ــات وف ــي اجملمع ــراج ف ــن األب ــدد م ــاء ع بن
التكثيــف البلديــة، وســيكون مزيــج الشــقق متوافًقــا 
مــع احتياجــات احلــي )املســتوطنة( مــع التركيــز علــى 
ــتخدام  ــيتم اس ــرف«، وس ــن 4 غ ــة م ــدات املكون الوح
حوالــي 15٪ مــن الشــقق املعتمــدة كمســاكن إيجارية 

طويلــة األجــل”.

وتابعــت: »باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تخصيــص جــزء 
كبيــر مــن مســاحة اجملمــع لبنــاء املبانــي العامــة، والتي 
ســتخاطب ســكان اجملمعــات وســكان مســتوطنة 
التلــة الفرنســية، هــذا علــى خلفيــة الترويــج ملشــاريع 

التجديــد احلضــري فــي املســتوطنة«.

66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأشــارت إلــى أنــه »يتــم الترويــج للبرنامــج مــن خــالل 
ســلطة أراضــي إســرائيل«.

وقــال رئيــس بلديــة االحتــالل موشــيه ليــون: »نواصــل 
ــتزيد  ــارف س ــل املش ــى جب ــط عل ــدس! اخلط ــاء الق بن
املعــروض مــن الشــقق فــي املدينــة ومســاكن الطلبــة 
واألماكــن العامــة، وســتلبي االحتياجــات اخملتلفــة فــي 

املدينــة«.67

ــرلة  ــى أس ــي عل ــت الدول ــة«: الصم “اخلارجي
ــني ــل الدولت ــط بح ــدس تفري ــد الق وتهوي

ــي  ــت الدول ــني، إن الصم ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي قال
ــد فــي  واألميركــي علــى عمليــات االســتيطان والتهوي

ــني. ــط بحــل الدولت القــدس تفري

ــوم  ــا، الي ــدر عنه ــان ص ــي بي ــة« ف ــت »اخلارجي وأضاف
الســبت، أن احلكومــة اإلســرائيلية تســابق الزمــن فــي 
ــذ مخططاتهــا االســتيطانية االســتعمارية فــي  تنفي
ــرض  ــة لف ــي محاول ــة، ف ــطني احملتل ــة فلس أرض دول
ــي  ــي والقانون ــع التاريخ ــى الواق ــرى عل ــرات كب تغيي
ــة،  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــم ف ــي القائ والدميغراف
بحيــث يصعــب جتاوزهــا في أيــة مفاوضات مســتقبلية، 
ــتعمارية  ــرائيل االس ــح إس ــة مصال ــق خارط ــا يحق مب
فــي األرض الفلســطينية احملتلــة، وفــي مقدمتهــا 
ــة  ــة دول ــة إلقام ــة فرص ــام أي ــا أم ــاب نهائًي ــالق الب إغ
فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 

ــرقية. ــدس الش ــا الق بعاصمته

ــتهدف  ــتيطانية تس ــاريع االس ــذه املش ــت أن ه وتابع
املســاحة األكبــر مــن املنطقــة املصنفــة »ج«، وتتركــز 
باألســاس بالقــدس الشــرقية احملتلــة ومحيطهــا، 
بهــدف اســتكمال الطــوق االســتيطاني الضخــم 
ــطيني  ــا الفلس ــن محيطه ــدس ع ــل الق ــذي يفص ال
ــدف  ــة، وبه ــن جه ــرائيلي م ــق اإلس ــا بالعم ويربطه
إغــراق األحيــاء والبلــدات املقدســية بالقــدس فــي 
ــارة عــن جــزر  ــح عب محيــط اســتيطاني واســع لتصب
ــة  ــة املقدس ــم املدين ــي معال ــا، لتختف ــط بينه ال راب

ــرى. ــٍة أخ ــن جه ــة م ــا احلضاري وهويته

ــتيطانية  ــاريع االس ــذه املش ــر ه ــى أن آخ ــارت إل وأش
االحتالليــة كان مــا حتــدث عنــه االعــالم العبــري بشــأن 
ــة  ــاء التابع ــط والبن ــة للتخطي ــة اللوائي ــام اللجن قي
لبلديــة االحتــالل الشــروع بالدفــع مبخططــات لبنــاء 6 
أحيــاء اســتيطانية جديــدة بجبل املشــارف فــي القدس 
احملتلــة، بشــكٍل يتزامــن باســتمرار مــع عمليــات هــدم 
ــازل الفلســطينية  ــع اخطــارات بالهــدم آلالف املن وتوزي

67  جريدة األيام
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ــة  ــت بلدي ــا تقدم ــة، كم ــدس اخملتلف ــق الق ــي مناط ف
االحتــالل بطلــب التمــاس حملاكــم االحتــالل مــن أجــل 
ــد  ــجد عب ــم مس ــر يض ــالمي كبي ــع إس ــدم مجم ه
الرحمــن وقبتــه الذهبيــة ومرافقــه األخــرى فــي بيــت 
صفافــا جنــوب القــدس، وذلــك رضوًخــا لطلبــات 
ــم  ــن كرهه ــروا ع ــن عب ــني الذي ــتوطنني املتطرف املس
وضائقتهــم مــن هــذه القبــة التــي تشــبه قبــة 

ــرفة. ــرة املش الصخ

ــن  ــي م ــمال الغرب ــي الش ــة ف ــى أن الوجل ــت إل ولفت
ــدس  ــة الق ــدود مدين ــة حل ــم واملتاخم ــت حل ــة بي مدين
اجلنوبيــة، تشــهد موجــات اســتيطانية متالحقــة 
ــل  ــو حاص ــا ه ــدس، كم ــل الق ــتكمال فص ــدف اس به
ــة  ــني احلني ــع ع ــد نب ــتيطانية عن ــات االس ــي احلفري ف
األثــري والســيطرة علــى مــا يزيــد عــن 3 آالف دومن 
محيطــة بــه، يضــاف الى ذلــك املشــاريع االســتيطانية 
التهويديــة التــي جتــري فــي باطــن األرض فــي القــدس 
ــتيطانية  ــرق اس ــق ط ــالل ش ــن خ ــمائها، وم ــي س وف
ــق  ــا لتحقي ــرقًا وغربً ــني ش ــي كال االجتاه ــة ف ضخم
ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــرى، كج ــدس الكب ــمى بالق ــا تس م

ــة. ــد املدين ــرلة وتهوي ــات أس عملي

وأدانــت اخلارجيــة االســتقواء اإلســرائيلي االســتيطاني 
علــى القــدس وعمليــات هــدم املنــازل والتطهيــر 
ــات  ــل والتضييق ــع والتنكي ــات القم ــي، وعملي العرق
ــني  ــى املواطن ــالل عل ــلطات االحت ــا س ــي تفرضه الت
محّملــًة  القــدس،  فــي  الصامديــن  املقدســيني 
احلكومــة اإلســرائيلية املســؤولية الكاملــة واملباشــرة 
ــا  ــدس ومحيطه ــي الق ــا ف ــا وجرائمه ــن انتهاكاته ع
ــد  ــب واح ــن جان ــتقبلها م ــم مس ــا حس ومحاوالته
وبالقــوة، واجراءاتها وتدابيرها االســتعمارية التوســعية 
التــي تســير باجتــاٍه واحــد لتكريــس االحتــالل وتهجيــر 
املواطنــني الفلســطينيني واســتكمال بنــاء نظــام 
فــي  »األبارتهايــد«  البغيــض  العنصــري  الفصــل 

ــة. ــطني احملتل فلس

وحــذّرت مجــددًا مــن مخاطــر هــذا التغول االســتيطاني 
ــاس  ــى أس ــالم عل ــة الس ــاء عملي ــة احي ــى فرص عل
مبــدأ حــل الدولتــني، مؤكــدةً أن التمســك مببــدأ حــل 
الدولتــني يجــب أال يكــون موقًفــا لالســتهالك اإلعالمــي 
أو التالعــب باأللفــاظ أو شــعارًا شــكلًيا ال يترافــق مــع 
خطــوات عمليــة إلطــالق عمليــة ســالم حقيقيــة 
وجــادة وذات معنــى، تضمــن حمايتــه وســرعة تطبيقــه 

ــى األرض. عل

وطالبــت »اخلارجيــة« الرباعيــة الدوليــة بســرعة عقــد 
اجتمــاع علــى املســتوى الــوزاري حتضيــرًا لعقــد مؤمتــر 
دولــي للســالم يطلــق مفاوضــات جــادة بإشــراف 

ــدأي  ــة ومب ــالم الدولي ــات الس ــا ملبدئي ــة وفًق الرباعي
ــني. ــل الدولت ــالم، وح ــل الس األرض مقاب

وأضافــت: »حتــى يتــم ذلــك فــإن املطلــوب مــن اجملتمــع 
الدولــي الضغــط علــى احلكومــة االســرائيلية لوقــف 
ــأرض  ــتيطانية ب ــاريعها االس ــطتها ومش ــع أنش جمي

دولــة فلســطني كضمانــة حلمايــة حــل الدولتــني”.68

األحد 2022/1/16 

علــى  معــازل  تفــرض  إســرائيل  بتســيلم: 
العســكرية  والتدريبــات  األغــوار  مواطنــي 

مزروعاتهــم وتدميــر  لترحيلهــم  حجــة 

كشــف تقريــر ملركــز حقــوق اإلنســان »بتســيلم« 
ــن  ــعة م ــاحات واس ــالل مس ــش االحت ــر جي ــن تدمي ع
ــل  ــة باحملاصي ــطينيني املزروع ــني الفلس ــي املواطن أراض
صبــاح األحــد املاضــي، عبــر اجتيــاح عشــرات الدبابــات 
ــر  ــي أكث ــا ف ــكرية له ــاحناتت العس ــات والش واجلراف
ــع –  ــا جتم ــن بينه ــي م ــوي وزراع ــدوي ورع ــع ب ــن جتم م

ــمالية.  ــوار الش ــي األغ ــق – ف ــة إبزي خرب

وقــال املركــز فــي تقريــر لــه، إن التدريبــات العســكرية 
ــة  ــي إال عملي ــا ه ــة، م ــك املنطق ــي تل ــرائيلية ف اإلس
ســد للطريــف علــى أي تطويــر فلســطيني فــي الغــور 
ولتمكــني إســرائيل مــن تعميــق ســيطرتها علــى 
املنطقــة واســتغالل مواردهــا الحياجاتهــا حصريــاً 
ــطينيني  ــر الفلس ــر تهجي ــتوطنات، عب ــيع املس ولتس
التــراب  وســرقة  ومحاصيلهــم  منازلهــم  بتدميــر 
األحمــر، حتــت غطــاء »التدريبــات العســكرية« وبحجــة 

ــة.  ــكرية مغلق ــة عس أن املنطق

ــت  ــا زال ــة م ــات املزعوم ــك التدريب ــر أن تل ــال التقري وق
ــات  ــات مئ ــات واجلراف ــت الدباب ــث خرب ــتمرة، حي مس
ــعير  ــة والش ــة باحلنط ــول املزروع ــن احلق ــات م الدومن
ــا.  ــتعداداً لزرعه ــي اس ــا األهال ــرى حرثه ــوالً أخ وحق
إضافــة إلــى ذلــك حملــت اجلرافــات كميــات هائلــة مــن 
التــراب وكومتهــا داخــل األراضــي وخربــت طرقــاً زراعية، 
وتزامــن ذلــك مــن حمايــة اجليــش للمســتوطنني 
الذيــن يســرقون أشــجار الزيتــون املعمــرة مــن أراضــي 
مداخــل  فــي  زراعتهــا  أو  لبيعهــا  الفلســطينيني 
ــر القانونيــة فــي شــمال الضفــة  ــتوطنات غي املس

ــة. ــة احملتل الغربي

ــار  ــوا الن ــالل اطلق ــود االحت ــر : إن جن ــي التقري ــاء ف وج
ــار  ــات األمت ــد مئ ــع تبع ــي مواق ــة ف ــف املدفعي وقذائ
ــب  ــة لترهي ــة والزراعي ــات الرعوي ــازل التجمع ــن من ع

68  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عــن  للرحيــل  ودفعهــم  الفلســطينيني  املواطنــني 
ــم«،  ــدر رزقه ــر مص ــي تعتب ــم الت ــم ومزارعيه أراضيه
مؤكــداً أن جيــش االحتــالل يســتعرض أمــام الشــرائح 
ــة  ــي محاول ــطيني ف ــع الفلس ــي اجملتم ــة ف الضعيف
ــي  ــطيني ف ــود الفلس ــر الوج ــددة حلص ــة ومتج قدمي
ذات  احلساســة  واملرافــق  واملرافــق  الغــور  منطقــة 
ــؤر  ــالت والب ــا للتكت ــاه لضمه ــرت املي ــة ووف اخلصوب

ــاك. ــر هن ــي تنتش ــتيطانية الت االس

عبــر  تواصــل  إســرائيل  أن  »بتســيلم«،  وأوضــح 
ــق –  ــة ابزي ــكان خرب ــرد س ــفية، ط ــاتها التعس ممارس
فــي هــذه املــرة بواســطة تخريــب حقــول وهــدم منــازل 
هــي  واحلقيقــة  العســكرية«  »التدريبــات  بذريعــة 
ــات  ــاة مئ ــات حي ــوت ورزق ومقوم ــف لق ــة جتري عملي

الفلســطينيني.69  وآالف 

واقتحامـــات  مواجهـــات  خــال  إصابــــات 
ــدة ــق عـــ ــي مـنــاطــ ــال فــ ــوات االحت لـقــــ

ــاالت  ــرات بح ــروح والعش ــابان بج ــس، ش ــب، أم أصي
ــة  ــت عملي ــات أعقب ــالل مواجه ــة خ ــاق متفاوت اختن
اقتحــام شــنتها قــوات االحتــالل فــي مخيم الدهيشــة 
ــدوم  ــر ق ــدة كف ــي بل ــيرة ف ــع مس ــاب قم ــي أعق وف

ــد. ــو حمي ــر أب ــض ناص ــير املري ــنادًا لألس ــت إس خرج

ففــي مخيــم الدهيشــة، أصيــب شــابان بجــروح 
والعشــرات باالختنــاق خــالل تصــدي املواطنــني لعملية 

ــام. اقتح

ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
دهــم  وشــنت حملــة  اخمليــم  اقتحمــت  االحتــالل 

واســعة اعتقلــت خاللهــا ســتة مواطنــني.

وأشــارت إلــى أن اخمليــم شــهد مواجهــات عنيفــة 
تصــدى خاللهــا األهالــي للقــوة املقتحمــة ورشــقوها 
ــت  ــي الوق ــة، ف ــة واحلارق ــات الفارغ ــارة والزجاج باحلج
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــود االحت ــه جن ــق في ــذي أطل ال
ــابني  ــة ش ــى إصاب ــا أدى إل ــة، م ــاز بكثاف ــوت والغ الص
والعشــرات  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص 

ــة. ــاق متفاوت ــاالت اختن بح

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
ــى  ــة عل ــات عنيف ــالل مواجه ــاق خ ــرات باالختن العش
ــيرة  ــالل مس ــوات االحت ــع ق ــب قم ــدة عق ــل البل مدخ

ــد. ــو حمي ــر أب ــض ناص ــير املري ــنادية لألس إس

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي »األيــام”: بــأن املواجهــات اندلعــت عصــر أمــس 

69  جريدة القدس

ــنادًا  ــت إس ــيرة خرج ــالل مس ــع االحت ــاب قم ــي أعق ف
ــى غــروب الشــمس. ــت حت ــد وتواصل ــو حمي لألســير أب

وأشــار إلــى أن مواجهــات عنيفــة اندلعــت خــالل 
محاولــة قــوات االحتــالل اقتحــام البلــدة، أمطــر 
خاللهــا الشــبان قــوات االحتــالل باحلجــارة والزجاجــات 
الفارغــة بينمــا أطلــق جنــود االحتــالل الرصــاص وقنابل 
الغــاز بكثافــة، مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات بحــاالت 

ــا. ــا ميدانًي ــت جميعه ــة، عوجل ــاق متفاوت اختن

وفــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس، أطلقــت قــوات 
ــل  ــح قناب ــل صبي ــة جب ــى قم ــزة عل ــالل املتمرك االحت
اإلنــارة بكثافــة وشــنت عمليــات متشــيط فــي محيطه 

ــار. ــالق ن ــا إلط ــم تعرضه بزع

ــت  ــالل دفع ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
بتعزيــزات إلــى قمــة اجلبــل الــذي تســيطر عليــه خدمة 

للتوســع االســتيطاني وســط إطالقهــا الرصــاص.70

ــرى  ــار أس ــض اعتب ــرائيلية ترف ــة اإلس احملكم
ــرب ــرى ح ــوع أس ــق جلب نف

رفضــت احملكمــة االســرائيلية التــي عقــدت فــي مدينة 
الناصــرة بأراضــي العــام 48، اليــوم األحــد، اعتبــار 
ــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن  األســرى الســتة الذي
جلبــوع بأيلــول املاضــي واعيــد اعتقالهــم، أســرى 
حــرب، وأجلــت اســتمرار املــداوالت فــي قضيتهــم حتــى 

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــرين م ــس والعش اخلام

وقــال محامــي هيئــة شــؤون األســرى رســالن محاجنــة 
ــق  ــرى نف ــر أس ــة يعتب ــق الدولي ــق املواثي ــا«: »وف لـ«وف
احلريــة أســرى حــرب، وقــد تقدمنــا للمحكمــة بطلــب 
التعامــل مــع ملفهــم علــى هــذا االســاس، اال أن 
ــي”. ــون الدول ــي للقان ــر املناف ــك، األم ــت ذل ــة رفض احملكم

ــاكات  ــون النته ــرى يتعرض ــة »ان األس ــاف محاجن واض
ســافرة، اذ تتــم محاكمتهــم مرتــني، مــرة عبــر احملاكــم 
القضائيــة، واخــرى عبــر مــا تســمى باحملاكــم التأديبيــة 
داخــل ســجون االحتــالل، اذ يســجنون بزنازيــن انفراديــة 
لعقوبــات  ويخضعــون  الزيــارات  مــن  ويحرمــون 

ــديدة”.71 ش

عضــو مــن مجلــس إدارة »ســيدني« يقــدم 
ــان ــرائيلي للمهرج ــل إس ــبب متوي ــتقالته بس اس

ــيدني 2022«  ــان »س ــس إدارة مهرج ــو مجل ــّدم عض  ق
ــاء  ــان إنه ــض املهرج ــد رف ــتقالته، بع ــو اس ــني ل بنيام
ــفارة  ــن الس ــف دوالر م ــة 20 أل ــة بقيم ــة رعاي صفق

70  جريدة األيام

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــرائيلية. اإلس

وقــال لــو عبــر تغريــدة لــه علــى موقــع تويتــر، »رغــم 
ــس اإلدارة أو  ــم مجل ــدث باس ــتطيع التح ــي ال أس أنن
ــان  ــي مهرج ــف لفنان ــخصياً آس ــا ش ــان، فأن املهرج
ألنكــم  الفنــون  مجــال  فــي  والعاملــني  ســيدني 
ــم”. ــل والقي ــني العم ــار ب ــع لالختي ــي وض ــم ف وُضعت

وأوضــح أنــه توســط فــي االجتماعات بــني مجلــس إدارة 
ــتمرار  ــي اس ــه ف ــن أمل ــاً ع ــني، معرب ــان واحملتج املهرج
ــارى  ــذل قص ــه ب ــى أن ــيرا إل ــات، مش ــك االجتماع تل
جهــده خلدمــة املهرجــان، ودعــوة الفنانــني واملســاعدة 

ــة”. ــة والضروري ــات الصعب ــهيل احملادث ــي تس ف

ــاء  ــور االنته ــة ف ــتبدأ املراجع ــر »س ــى تويت ــب عل وكت
ــات  ــج والتوصي ــيدني 2022، والنتائ ــان س ــن مهرج م

ــهر”. ــالل أش ــزة خ ــتكون جاه س

ــد  ــيدني ديفي ــان س ــس مهرج ــال رئي ــه، ق ــن جهت م
كيــرك، إن مجلــس إدارة املهرجــان لــم يـُـدرك التداعيــات 
احملتملــة عندمــا قبــل متويــل مــن الســفارة اإلســرائيلية 
فــي أســتراليا«. واصفــا قبــول التمويــل مــن »إســرائيل« 
ــدد  ــحاب ع ــث أدى النس ــد«، حي ــر املتعم ــأ غي »باخلط

كبيــر مــن الفنانــني العامليــني مــن املهرجــان.

ــهر  ــذا الش ــيدني كان ه ــان س ــره أن مهرج ــر ذك اجلدي
موضــوع جــدل حــول التمويــل، وشــهد انســحاب 
ــي  ــاركة ف ــن املش ــني م ــني والعامل ــن الفنان ــد م العدي

ــة. ــة الفني ــذه الفعالي ه

ــة  ــو مقاطع ــد نح ــط متزاي ــدث بضغ ــل احل ــا قوب كم
املهرجــان مــن قبــل منظمــة مقاطعــة وســحب 
االســتثمارات وفــرض العقوبــات )BDS(، حيــث جــاء 
الضغــط لقبــول املهرجــان بتمويــل مــن الســفارة 
 ”Decadence“ اإلســرائيلية لدعــم إنتاج عــرض بعنــوان

ــن. ــاد نهاري ــرائيلي أوه ــات اإلس ــم الرقص ملصم

ــابيع  ــي األس ــان ف ــوا املهرج ــن قاطع ــني الذي ــن ب وم
األخيــرة الفنــان خالــد سبســبي، وفرقــة الرقــص بيندي 
بــوس، ومغنــي الــراب بــركاء، والكوميديــني نظيــم 
إميــي ماكوايــر،  بــاالرد، والصحفيــة  حســني وتــوم 

ــتاين. ــي س ــة يوم واملؤلف

ــال  ــني، ق ــل يوم ــان قب ــن املهرج ــدر ع ــان ص ــي بي وف
رئيــس مجلــس اإلدارة ديفيــد كيــرك إن »املهرجــان واجه 

ــام”. ــذا الع ــبوقة ه ــر مس ــات غي حتدي

ــادة الضغــط بشــكل  ــى زي وأضــاف: »لقــد أدى هــذا إل
كبيــر علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، واملوظفــني، 

واألهــم مــن ذلــك، الفنانــني”.72

ــود  ــد محم ــاب أحم ــير املص ــرى«: األس “األس
ــتعجلة ــة مس ــة صحي ــة ملتابع بحاج

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم األحــد، إن 
األســير أحمــد محمــد أحمــد محمــود مــن بوريــن فــي 
ــي أوضاعــا صحيــة صعبــة بحاجــة إلــى  نابلــس، يعان

متابعــة ســريعة.

ــه  ــل اعتقال ــاري قب ــار ن ــود بعي ــير محم ــب األس وأصي
ــى  ــره ال ــى أث ــل عل ــي آذار 2021، نق ــهر ف ــة أش بثالث
املستشــفى ومت إخــراج غالبيــة الشــظايا مــن جســمه، 
أن يخضــع لعمليــة جراحيــة  املفتــرض  وكان مــن 
ــه  ــالل اعتقلت ــوات االحت ــالج، إال أن ق ــتكمال الع الس

ــك. ــل ذل قب

فــي  طبيبــا  فــإن  الهيئــة،  محاميــة  وبحســب 
مستشــفى العفولــة أكــد لألســير محمــود أنــه 
ــتئصال  ــتعجلة الس ــة مس ــة جراحي ــة لعملي بحاج
ــة  ــظية قريب ــود ش ــرى، لوج ــه اليس ــن خصيت ــزء م ج

ــرايني. ــن الش ــدا م ج

ــود  ــير محم ــت األس ــالل أعتقل ــوات االحت ــر أن ق يذك
ــل  ــو مكب ــه وه ــوم 24/6/2021، واقتادت ــه ي ــن منزل م
ــوارة،  ــكر ح ــى معس ــني إل ــوب األع ــل ومعص بالسالس
ــه،  ــى رأس ــرب عل ــه بالض ــداء علي ــود باالعت ــام اجلن وق
ــا فــوق جســده وســاروا فوقــه  ووضعــوا ســلما حديدي

ــه.73 ــكان إصابت ــى م ــط عل ــن الضغ متعمدي

االثنني 2022/1/17 

ــاص  ــبع تضامن ــر الس ــي بئ ــاج ف ــة احتج وفق
مــع النقــب

ــر  ــة بئ ــي مدين ــة ف ــام احملكم ــرون أم ــب متظاه طال
الســبع، صبــاح أمــس، بتســريح كافــة معتقلــي 
ــر  ــن اعتقلتهــم الشــرطة اإلســرائيلية، إث النقــب الذي
ــة  ــه قري ــا تتعــرض ل ــى م تصديهــم واحتجاجهــم عل
األطــرش – ســعوة مــن جتريــف لألراضــي وحتريشــها مــن 
قبــل الســلطات اإلســرائيلية، واعتقــاالت، واقتحامــات 
للمنــازل، وقمــع الحتجاجاتهــم التــي انطلقتــت ضــد 
ــرائيلية.  ــلطات اإلس ــل الس ــن قب ــم م ــلب أراضيه س

ونظــرت احملكمــة، أمــس، فــي طلــب الشــرطة تتمديــد 
ــم  ــب، بزع ــن النق ــاة م ــاباً وفت ــو 45 ش ــال نح اعتق
اإلخــالل بالنظــام العــام، وأطلقــت ســراح عــدد منهــم 

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم. ــال غالبيته ــددت اعتق ــدة، وم ــروط مقي بش

ــى  ــة، إل ــادات عربي ــة قي ــدة احملكم ــي قاع ــدت ف وتواج
جانــب محامــني متطوعــني مــن النقــب واجملتمــع 

ــني. ــن املعتقل ــاع ع ــي للدف العرب

وقــال احملامــي شــحدة بــن بــري إن »األجــواء فــي 
ــل  ــي ظ ــة، ف ــرة للغاي ــا متوت ــة وخارجه ــة احملكم قاع
إشــارات ســيئة صــادرة عــن النيابــة العامــة والقضــاة 
مــع  والتعاطــي  االعتقــاالت  لتمديــد  وتوجهاتهــم 
ــة«. ــة متطرف ــات مييني ــط جه ــت ضغ ــك حت ــات، وذل امللف

ــى أن »احملكمــة تتنظــر فــي ملفــات اعتقــال  وأشــار إل
ــالل  ــم اإلخ ــب، بزع ــن النق ــاة م ــاباً وفت ــو 45 ش نح
بالنظــام العــام«. وكانــت محكمــة الصلــح فــي 
ــن  ــدد م ــراح ع ــة، س ــت، اجلمع ــد أطلق ــبع ق ــر الس بئ
معتقلــي مظاهــر النقــب، وفــرض احلبــس البيتــي علــى 
بعــض الشــبان، وجــرى متديــد اعتقــال نــوال أبــو كــف 
ــو  ــؤاد أب ــرش وف ــق األط ــس، وتوفي ــة أم ــاً( لغاي )52 عام
كــف وعبــد اهلل أبــو كــف، لغايــة اليــوم اإلثنــني. هــذا، 
ــب  ــي النق ــرب ف ــا للع ــه العلي ــة التوجي ــاً للجن ووفق
ــرة.74  ــام األخي ــالل األي ــاوز 132 خ ــني جت ــدد املعتقل ــإن ع ف

مســتوطنون يهاجمــون سبســطية وبرقــة 
وإصابــة العشــرات واالحتــال يغلــق طريــق 

نابلــس – جنــني

ــاء  ــاق، مس ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــدد م ــب ع أصي
ــى  ــتوطنني عل ــوم مس ــم لهج ــالل تصديه ــس، خ أم

قرية برقة شمال غربي نابلس. 

قــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
غســان دغلــس: إن عشــرات املســتوطنني هاجمــوا 
منــزل املواطــن إيــاد راغــب صــالح فــي املنطقــة 
ــم،  ــي له ــدى األهال ــد تص ــة، وق ــن القري ــة م الغربي
ــب  ــة عق ــي املنطق ــت ف ــات اندلع ــاً: إن مواجه مضيف
تدخــل جنــود االحتــالل لتأمــني احلمايــة للمســتوطنني، 
ــاق  ــاالت اختن ــني بح ــرات املواطن ــة عش ــا أدى إلصاب م

بالغاز املسيل للدموع. 

ــة  ــل برق ــرب مدخ ــروا ق ــتوطنني انتش ــع: إن مس وتاب
علــى طريــق جنــني - نابلــس، وهاجمــوا املركبــات، األمــر 

ــذي أدى لتضــرر عــدد منهــا. ال

اعتــداءات  تشــهد  املنطقــة  أن  يذكــر   
أكثــر  منــذ  للمســتوطنني  متكــررة  واقتحامــات 
االحتــالل. قــوات  حمايــة  حتــت  شــهر،   مــن 

ومســاء أمــس، هاجــم مســتوطنون منزلني علــى مدخل 

74  جريدة القدس

 بلدة سبسطية شمال غربي نابلس. 
وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم: إن 
باحلجــارة  منزلــني  هاجمــوا  املســتوطنني  عشــرات 
ملكيتهمــا  تعــود  البلــدة،  مدخــل  مــن  بالقــرب 
ــدى  ــد تص ــر، وق ــالل عم ــر وب ــد مخمي ــني أحم للموطن

األهالــي لهــم.

ــعاً  ــاراً واس ــهد انتش ــة تش ــاف: إن املنطق وأض  
للمســتوطنني مــن مدخــل سبســطية حتــى مفتــرق 
ــق الواصــل بــني جنــني  ــا، علــى طــول الطري بلــدة بزاري

ونابلس. 

ــق  ــالل طري ــوات االحت ــت ق ــة، قطع ــة ثاني ــن جه م
نابلــس - جنــني بإغــالق البوابــة احلديديــة عنــد مدخــل 
ــمرون«،  ــافي ش ــتوطنة »ش ــرب مس ــورة، ق ــدة الناق بل

أمس. 

ــالل  ــوات االحت ــطية: إن ق ــة سبس ــس بلدي ــال رئي وق
ــاً  ــذاً رئيس ــكل منف ــي تش ــة، الت ــالق البواب ــادت إغ أع
ــني  ــي جن ــني محافظَت ــون ب ــن يتنقل ــني الذي للمواطن
ــن األهالــي مــن فتحهــا، فــي وقــت  ونابلــس، بعــد متكّ

ــابق. س

وأضــاف: قــوات االحتــالل اســتدعت املزيــد مــن جنودهــا 
ــر  ــرور عب ــط امل ــل خ ــرى حتوي ــة، وج ــط البواب ــي محي ف

بلــدة سبســطية باجتــاه مدينــة نابلــس

ــرى  ــدات وق ــى بل ــاراً عل ــالل حص ــوات االحت ــرض ق وتف
شــمال غربــي نابلــس منــذ منتصــف كانــون األول 
أحــد  مقتــل  عقــب  حركتهــم،  وتعيــق  املاضــي، 
املســتوطنني قــرب موقــع مســتوطنة »حومــش« اخملــالة 

ــس. ــني ونابل ــني جن ــل ب ــق الواص ــى الطري عل

قــوات  نصبــت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
أمــس،  مســاء  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
حلــم. بيــت  جنــوب  عســكريني   حاجزيــن 

وقالــت مصــادر أمنيــة فلســطينية: إن قــوات االحتــالل 
نصبــت حاجــزاً عســكرياً فــي منطقــة النشــاش، 

. املدخل اجلنوبي ملدينة بيت حلم 

وأوضحــت املصــادر أن االحتــالل نصــب حاجــزاً آخــر على 
ــدة بيــت فجــار جنــوب محافظــة  ــي لبل املدخــل الغرب

بيت حلم. 

ــى  ــدت إل ــالل عم ــوات االحت ــأن ق ــادر ب ــادت املص وأف
وتفتيــش  الفلســطينيني  املواطنــني  اســتفزاز 

هوياتهــم. فــي  والتدقيــق  مركباتهــم 

ــجد  ــات املس ــتوطنون باح ــم مس ــدس، اقتح ــي الق وف
 األقصى، أمس، بحراسة شرطة االحتالل. 
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القــدس  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
املعاهــد  وطــالب  املســتوطنني  عشــرات  بــأن 
األقصــى  اقتحمــوا  وحاخامــات،  التوراتيــة 
شــكل  علــى  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
باحاتــه. فــي  تلموديــة  وأدوا طقوســاً   مجموعــات، 

كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل منــزل محافــظ القدس 
عدنــان غيــث فــي بلــدة ســلوان جنــوب األقصــى، 

ــقيقه. ــن ش ــت اب واعتقل

للشــؤون  القــدس  محافــظ  مستشــار  وقــال 
اإلعالميــة معــروف الرفاعــي: إن قــوة مــن جيــش 
مــن  املكــون  غيــث،  حــوش  اقتحمــت  االحتــالل 
منــزل احملافــظ ومنــازل أشــقائه، ونفــذت عمليــات 
محتوياتهــا  وحطمــت  املنــازل،  فــي  تفتيــش 
ــا خــارج املنــازل، واعتقلــت ابــن  وألقــت جــزءاً منه
 شــقيقه الطفــل معتــز صــادق غيــث )12 عامــاً(.

ــهر آب  ــالل ش ــددت، خ ــالل ج ــلطات االحت ــر أن س يذك
ــدس،  ــظ الق ــق محاف ــادرة بح ــرارات الص ــي، الق املاض
القاضيــة مبنعــه مــن دخــول أراضــي الضفة واملشــاركة 
ــاعدة  ــدمي أي مس ــات، أو تق ــات أو فعالي ــي أي اجتماع ف

ألبنــاء القــدس.

ــن  ــث م ــظ غي ــع احملاف ــى من ــالل عل ــرار االحت ــّص ق ون
التحــرك أو التواجــد داخــل القــدس الشــرقية، متضمناً 
ــذي  ــي ال ــل احل ــيره داخ ــط س ــدد خ ــق حت ــة طري خارط
ــال  ــن االتص ــه م ــلوان، ومنع ــدة س ــه ببل ــكن في يس
والتواصــل مــع 51 شــخصية فلســطينية، ومنعــه مــن 

دخــول الضفــة لـــ 3 ســنوات.

ــي  ــه ف ــرته عمل ــور مباش ــرة ف ــرار ألول م ــدر الق وص
ــال 28  ــرض لالعتق ــني تع ــك احل ــذ ذل ــام 2018، ومن الع

ــرة.75 م

األســير منتصــر أبــو غليــون مــن مخيــم جنــني 
يدخــل عامــه الـــ91 في األســر

دخــل األســير منتصــر صالــح محمــد أبــو غليــون )45 
عامــا( مــن مخيــم جنــني، اليــوم اإلثنــني، عامه التاســع 

عشــر علــى التوالــي فــي ســجون االحتــالل.

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا«، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت األســير أبــو غليون 
بتاريــخ 17/1/2004، وخضــع لتحقيــق قــاٍس ألكثــر مــن 
ــل أن  ــة، قب ــجن اجللم ــي س ــة ف ــهر متواصل ــة أش ثالث
ــاً  ــه حكم ــكرية بحق ــر العس ــة عوف ــدر محكم تص

بالســجن املؤبــد 5 مــرات إضافــة لـــ 50 عامــا.

75  جريدة األيام

ــذ  ــل من ــقيق معتق ــون ش ــو غلي ــير أب ولألس
عــام 8002، ومحكــوم بالســجن 41 عامــا.76

احلكومــة تقــرر إنشــاء وحــدة خاصــة ملعاجلــة صافــي 
اإلقــراض فــي الهيئــات احملليــة

ــني  ــد للعامل ــكادر املوح ــق ال ــى تطبي ــة عل املصادق
ــوري” ــة »خض ــطني التقني ــة فلس ــي جامع ف

التنســيب للرئيــس بإعفــاء احلاصلــني علــى موافقات 
لــم الشــمل فــي قطــاع غــزة مــن رســوم املعامــات

عقــد جلســة مجلــس الــوزراء األســبوع املقبــل فــي 
محافظــة طوبــاس

مؤسســية  وحــدة  إنشــاء  الــوزراء  مجلــس   قــرر 
القضايــا  كافــة  ومتابعــة  مبعاجلــة  متخصصــة 
املتعلقــة بصافــي اإلقــراض ولضمــان اســتدامة عمــل 

الهيئــات احملليــة وتقــدمي اخلدمــات للمواطنــني.

ــي  ــبوعية الت ــته األس ــالل جلس ــس، خ ــرر اجملل ــا ق كم
ــة  ــني، برئاس ــوم اإلثن ــة رام اهلل، الي ــي مدين ــدت ف عق
رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، تطبيــق الــكادر املوحــد 
ــة خضــوري،  ــني فــي جامعــة فلســطني التقني للعامل
ــاء  ــاس إلعف ــود عب ــس محم ــيادة الرئي ــيب لس والتنس
ــاع  ــي قط ــمل ف ــم الش ــات ل ــى موافق ــني عل احلاصل

ــم. ــة به ــالت اخلاص ــوم املعام ــن رس ــزة م غ

كمــا صــادق علــى جملــة التوصيــات للنهــوض بقطــاع 
احلكــم احمللــي تشــمل اجلوانــب القانونيــة واملاليــة 

ــات. ــا املعلوم وتكنولوجي

ــى تعيــني مجلــس  ــوزراء عل ــك، صــادق مجلــس ال كذل
إدارة بنــك االســتقالل للتنميــة واالســتثمار، وعلــى 
ــوزراء  ــس ال ــة جملل ــة العام ــة الــ )UNDP( واألمان اتفاقي
الفلســطيني لتنفيــذ  املركــزي لإلحصــاء  واجلهــاز 
اخلدمــات  عــن  املواطنــني  رضــا  مســح  مشــروع 
ــني  ــني العمومي ــن املوظف ــددا م ــال ع ــة، وأح احلكومي

ــم. ــى طلبه ــاء عل ــر بن ــد املبك للتقاع

وقــد أجــرى مجلــس الــوزراء نقاشــا معمقــا فــي 
ــم  ــر احلك ــدم وزي ــث ق ــة، حي ــات احمللي ــوع الهيئ موض
احمللــي عرضــا لإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــوزارة جلهــة 
ــي  ــا ف ــي ودوره ــم احملل ــات احلك ــات وهيئ ــر البلدي تطوي

ــا. ــا ومالي ــا إداري ــة ومتكينه ــة التنمي عملي

وكان رئيــس الــوزراء أعــرب، فــي كلمتــه مبســتهل 
اجللســة، عــن أملــه بــأن تتمكــن فصائــل العمــل 
الوطنــي، التــي تشــارك فــي احلــوار الــذي تســتضيفه 

76  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــؤدي  ــق ي ــى تواف ــل إل ــن التوص ــة، م ــة اجلزائري العاصم
ــام. ــة االنقس ــي صفح ــى ط إل

اجلزائريــة  للجمهوريــة  شــكره  عــن  أعــرب  كمــا 
الشــقيقة الســتضافتها جلســات احلــوار الوطنــي 
ــل  ــع فصائ ــاركة جمي ــة، مبش ــة اجلزائري ــي العاصم ف
العمــل الوطنــي، للبحــث عــن صيغــة توافقيــة تــؤدي 
إلــى طــي صفحــة االنقســام، والعمــل بــروح الشــراكة 
الوطنيــة ملواجهــة التحديــات السياســية واالقتصاديــة 
مــع  والعمــل  وطنيــة  وحــدة  وتشــكيل حكومــة 
ــر  ــد مؤمت ــاه عق ــط باجت ــم للضغ ــي العال ــا ف أصدقائن
دولــي للســالم يفضــي إلــى متكــني شــعبنا مــن نيــل 
ــر  حقوقــه املشــروعة وفــي مقدمتهــا حقــه فــي تقري
مصيــره وإقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

ــني. ــودة لالجئ ــق الع وح

ووجــه اشــتية الشــكر للشــقيقة مصــر علــى دعمهــا 
املتواصــل ماديــا وسياســيا، مشــيرا إلــى أنهــا قدمــت 

وتقــدم منحــا دراســية لطالبنــا فــي مصــر.

وفــي موضــوع آخــر، وصــف اشــتية تصريحات الســفير 
األميركــي اجلديــد لــدى إســرائيل تومــاس نايــدز، التــي 
ــرائيلية  ــتوطنات اإلس ــزور املس ــن ي ــه »ل ــا إن ــال فيه ق
ــاه  ــا باالجت ــوال« بأنه ــن األح ــال م ــأي ح ــة ب ــي الضف ف
اإلدارة  داعيــا  كافيــة،  غيــر  كانــت  وإن  الصحيــح 
ــتيطان  ــف االس ــل وق ــن أج ــط م ــة ألن تضغ األميركي
وإعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس، 
ــاهمان  ــة يس ــح القنصلي ــتيطان وفت ــف االس ألن وق
بشــكل مباشــر فــي احلفــاظ علــى حــل الدولتــني الــذي 

ــة«. ــة احلالي ــه اإلدارة األميركي ــادي ب ــن وتن تؤم

ــا أصحــاب األرض األصليــني  ــه أهلن وأدان مــا يتعــرض ل
ــة  ــاد والعنصري ــات االضطه ــن سياس ــب م ــي النق ف
والتطهيــر العرقــي، التــي تســتهدف ســلب أراضيهــم، 
ســلطات  مطالبــا  ممتلكاتهــم،  علــى  واالســتيالء 
االحتــالل بوقــف تلــك االنتهــاكات التــي تشــكل خرقــا 
للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني، مشــددا 
ــم  ــى ممتلكاته ــاظ عل ــا احلف ــق أهلن ــن ح ــى أن م عل

ــا. ــاع عنه والدف

ــليمان  ــيخ س ــى روح الش ــوزراء عل ــس ال ــم رئي وترح
اليــوم متأثــرا  الــذي استشــهد صبــاح  الهذالــني 
بإصابتــه بعــد أن دعســته مركبة عســكرية إســرائيلية 
ــالل  ــود االحت ــل جن ــة قت ــك جرمي ــام، وأدان كذل ــل أي قب
للشــاب فالــح موســى جــرادات مــن بلــدة ســعير، داعيا 
ــة اجلرميــة والعمــل  ــة إلدان ــة الدولي املنظمــات احلقوقي
ــتمرة  ــداءات املس ــل واالعت ــات القت ــف عملي ــى وق عل

ــعبنا. ــاء ش ــد أبن ض

كمــا حــذر مــن عمليــات التطهيــر العرقــي فــي مدينــة 
القــدس، وخاصــة فــي حــي الشــيخ جــراح، ومحــاوالت 
ــتوطنني  ــالل املس ــح إح ــة لصال ــة صاحلي ــالء عائل إخ
ممثــل  لتضامــن  شــكره  عــن  معربــا  مكانهــم، 
ــة  ــدول الصديق ــي ال ــن ممثل ــدد م ــي وع ــاد األوروب االحت
مــع العائلــة، داعيــا األمم املتحــدة لتوفيــر احلمايــة 
ــة  ــاد والعنصري ــات االضطه ــن سياس ــني م للمواطن

ــي. ــر العرق والتطهي

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــتية اللجن ــب اش وطال
بزيــارة األســيرات الفلســطينيات فــي ســجن الدامــون 
اإلســرائيلي، واالطــالع علــى أوضاعهــن الصحيــة، 
خاصــة بعــد ثبــوت إصابــة بعضهــن بفيــروس كورونــا، 
وحمــل حكومــة االحتــالل املســؤولية عــن ســالمتهن، 
مجــددا مطالبتــه بإطــالق ســراح األســير املريــض ناصر 
أبــو حميــد، »الــذي نتابــع حالتــه الصحيــة احلرجــة عــن 

كثــب«.

ووجــه رئيــس الــوزراء التحيــة لدولــة النرويــج الصديقة، 
التــي تولــت منــذ بدايــة هــذا الشــهر رئاســة مجلــس 
ــهم  ــدور يس ــا ب ــه لقيامه ــن تطلع ــرب ع ــن، وأع األم
فــي فتــح أفــق سياســي، والعمــل علــى وقــف التوســع 
ــى  ــتوطنني عل ــاب املس ــع إره ــق م ــتيطاني املتراف االس
شــعبنا فــي العديــد مــن املــدن والقــرى والبلــدات، فــي 
ــة  ــدوم واملســافر وبقي ــا وكفــر ق ــة والســاوية وبيت برق

األراضــي الفلســطينية.

ــاد  ــة واالبتع ــر الوقاي ــد بتدابي ــني للتقي ــا املواطن ودع
عــن أماكــن االكتظــاظ وارتــداء الكمامــات والتعقيــم 
ــا  ــم يتلقاه ــن ل ــات مل ــي اللقاح ــى تلق ــال عل واإلقب
ــوا  ــن تلق ــززة مل ــة املع ــة الثالث ــي اجلرع ــى اآلن وتلق حت
ــداد  ــد بأع ــاع املتزاي ــوء االرتف ــي ض ــك ف ــني. وذل اجلرعت

ــرون«. ــد »أوميك ــور اجلدي ــني باملتح املصاب

كمــا دعــا إلــى التقيــد بتعليمــات الدفــاع املدنــي، فــي 
ضــوء التقاريــر الــواردة حــول األحــوال اجلويــة الســائدة، 
ــوت  ــل البي ــة داخ ــا بالتدفئ ــق منه ــا يتعل ــة م خاص
ــاد  ــة، واالبتع ــن املنخفض ــي األماك ــة ف ــازل الواقع واملن

ــاه. عــن مجــرى الســيول وتدفقــات املي

وحــول مستشــفى خالــد احلســن، قــال رئيــس الــوزراء 
إن فكــرة إنشــاء املستشــفى جــاءت مــن أجــل توطــني 
اخلدمــة الصحيــة وتوفيــر خدمــات ألهلنــا وســالمتهم.

وأشــار إلــى أن الرئيــس محمــود عبــاس شــكل مجلــس 
أمنــاء برئاســة املرحــوم الطيــب عبــد الرحيــم ملتابعــة 
الفكــرة ومت تكليــف »بكــدار« لتحضيــر اخملططــات 
ــترك  ــة اش ــابقة دولي ــت مبس ــي طرح ــية والت الهندس
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فيهــا مكتــب هندســي فلســطيني وآخــر أردنــي 
والثالــث بريطانــي متخصــص باملستشــفيات، وأجنــزت 
ــث  ــدا، حي ــة ج ــت مرتفع ــة كان ــات والتكلف اخملطط
تصــل تكلفــة البنــاء إلــى أكثــر مــن 160 مليــون دوالر 

ــدات. ــن املع ــدا ع ع

وأضــاف »أن مجلــس األمنــاء أراد بــدء العمــل مــن أجــل 
تشــجيع املانحــني على املســاعدة فــي إجناز املشــروع ومت 
احلديــث مــع بعــض األشــقاء العــرب ولكــن لــم نحصل 

علــى التمويــل املطلــوب«.

وأشــار إلــى »أنــه مت الدعــوة إلــى التبــرع إلنشــاء 
املستشــفى ومت جمــع التبرعــات للمشــروع لكنهــا 
كانــت متواضعــة جــدا باملقارنــة مــع التكلفــة وأودعت 
فــي حســاب خــاص، وأصبــح رئيــس الصنــدوق محمــد 
مصطفــى رئيســا جمللــس أمنــاء املستشــفى، وأفادنــي 
بــأن املبلــغ مــودع لــدى البنــك وأنــه يتــم تدقيقــه مــن 

ــة.” ــو غزال ــالل أب ــركة ط ــل ش قب

بتشــكيل  قــرارا  الرئيــس  أصــدر  »الحقــا  وتابــع: 
ــة  ــرطان برئاس ــراض الس ــن ألم ــد احلس ــة خال مؤسس
ــددا  ــم ع ــاء يض ــس أمن ــا مجل ــة ومعه ــرة الصح وزي
مــن املتخصصــني، وأعطــى توجيهاتــه بــأن يصــار إلــى 
ــدة فــي املستشــفيات احلكوميــة  ــر أقســام جدي تطوي
واخلاصــة ملســاعدة مرضــى الســرطان، وأن يتــم إعــادة 
ــل  ــرح أق ــفى املقت ــون املستش ــث يك ــات بحي اخملطط

ــاز«. ــال لإلجن ــة وقاب تكلف

وحيــا رئيــس الــوزراء اجلاليات الفلســطينية فــي أميركا 
ــن  ــعبية م ــا الش ــل وفعالياته ــا املتواص ــى جهده عل
ــوج برفــع  ــذي ت ــا، وال أجــل رفــع اســم فلســطني عالي

ــا. ــي كاليفورني ــة ف ــة العاملي ــى القري ــم عل العل

وقــرر مجلــس الــوزراء عقــد جلســته األســبوع املقبــل 
فــي محافظــة طوبــاس.77

ــال  ــود االحت ــدام جن ــن إع ــوزراء يدي ــس ال رئي
ــرادات ــاب ج الش

رام اهلل 2022-1-17 وفــا- أدان رئيــس الــوزراء محمــد 
اشــتية، جرميــة االحتــالل بإعــدام الشــاب فالح موســى 
جــرادات مــن بلــدة ســعير فــي محافظــة اخلليــل قــرب 

مفــرق »عتصيــون« جنــوب بيــت حلــم.

الدوليــة  احلقوقيــة  املنظمــات  اشــتية،  وطالــب 
بالتدخــل حلمــل اســرائيل علــى وقــف عمليــات القتــل 

واالعتــداءات املتواصلــة علــى أبنــاء شــعبنا.

77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقــال رئيــس الــوزراء، إن جنــود االحتــالل تركــوا الشــاب 
ــات  ــه، وإن اإلعدام ــت روح ــى فاض ــزف حت ــرادات ين ج
ــي  ــم الت ــة املنظ ــاب الدول ــدة إره ــل عقي ــة متث امليداني

ــود.78 ــؤالء اجلن ــا ه يعتنقه

الثاثاء 2022/1/18 

شهيدان من محافظة اخلليل

استشــهد صبــاح أمــس، ســليمان الهذالــني )75 عامــاً( 
ــراً بجــروح بليغــة كان أصيــب بهــا جــراء عمليــة  متأث
ــالل  ــالل خ ــوات االحت ــة لق ــن مركب ــدة م ــس متعم ده
ــة أم اخليــر مبســافر  فعاليــة ضــد االســتيطان فــي قري
يطــا قبــل عــدة أيــام، كمــا واستشــهد الشــاب فالــح 
موســى شــاكر جــرادات )39 عامــاً( برصــاص االحتــالل، 
ــن  ــة طع ــذ عملي ــه تنفي ــم محاولت ــس، بزع ــر أم عص
ــت  ــوب بي ــتيطاني جن ــون« االس ــرق »عصي ــد مفت عن

حلــم. 

استشــهاد  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
ــرة  ــه اخلط ــراً بجروح ــني، متأث ــليمان الهذال ــن س املس
التــي أصيــب بهــا عنــد مدخــل قريــة أم اخليــر مبســافر 
ــة تابعــة  ــل، بعــد أن دهســته مركب ــوب اخللي يطــا جن
ــاري.  ــهر اجل ــن الش ــس م ــي اخلام ــالل، ف ــوات االحت لق

ومت دهــس الهذالــني خــالل محاولتــه التصــدي القتحــام 
قريتــه أم اخليــر فــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل.

ــن  ــني البارزي ــن املدافع ــني م ــليمن الهذال ــيخ س والش
ــون  ــا يتعرض ــه م ــي وج ــا ف ــافر يط ــي مس ــن أهال ع
ــرض  ــتوطنني، وتع ــالل واملس ــداءات االحت ــن اعت ــه م ل

ــدة.  ــرات عدي ــل م ــداء واعتق لالعت

وقــال استشــاري جراحــة األعصــاب د. عمــاد تالحمــة، 
ــه،  ــد إصابت ــني بع ــالج الهذال ــى ع ــرف عل ــذي اش ال
فــي حديــث منــذ حلظــة وصــول املســن الهذالــني إلــى 
مستشــفى امليــزان حاولنــا تقــدمي كل مــا يلــزم، حيــث 
ــات بالغــة جــداً فــي أنحــاء جســده«. ــي إصاب كان يعان

ــة،  ــات الالزم ــني كل العملي ــت للهذال ــاف: »أجري وأض
ــف  ــة، ومت توقيــف النزي ــزم مــن أدوي وأعطــى كل مــا يل
لديــه، ولكــن نزيفــه كان شــديداً، وعانــى هبوطــاً فــي 
ضغــط الــدم بســبب النزيــف قبــل وصولــه املشــفى، 
وكان لديــه ضــرر كبيــر جــداً بالدمــاغ والقلــب والرئتــني 
ــى  ــائل، وأعط ــكل الوس ــه ب ــا إنعاش ــى، وحاولن والكل
كميــات كبيــرة مــن الــدم ومدعمــات الــدم ولكــن لــم 

ــتمرار«. ــتطع االس يس

78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــن  ــى م ــني عان ــى أن الهذال ــة إل ــب تالحم ــوه الطبي ون
ــه  ــي الوج ــم ف ــرأس، وتهش ــي ال ــديدة ف ــة ش إصاب
واجلمجمــة والدمــاغ، وتهشــم فــي العنــق، ومــن 
ــي  ــة ف ــن إصاب ــا، وم ــرات وازاحته ــي الفق ــور ف كس
ــى  ــوض عل ــن رض ــالع، وم ــي األض ــور ف ــدر وكس الص
الرئتــني وفــي البطــن، ومــن متــزق فــي األمعــاء، وإصابــة 
ــام  ــي عظ ــور ف ــة وكس ــال وإصاب ــي الطح ــزق ف ومت

ــذ. ــوض والفخ احل

واستشــهد عصــر أمــس أيضــاً، الشــاب فالــح موســى 
شــاكر جــرادات )39 عامــاً( مــن بلــدة ســعيد مبحافظــة 
اخلليــل، جــراء إطــالق مســتوطن وجنــود االحتــالل النــار 
ــتيطاني  ــون« االس ــع »عصي ــرق مجم ــد مف ــه عن علي
ــة  ــذ عملي ــه »تنفي ــم محاولت ــم، بزع ــت حل ــوب بي جن

طعــن«. 

ــت  ــالل منع ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــادت مص وأف
وصــول طواقــم اإلســعاف إلــى الشــاب جــرادات، وهــو 
ــنة  ــاوز الس ــم يتج ــم ل ــال )أصغره ــة أطف أب خلمس

ــه. ــار علي ــالق الن ــد إط ــره(، بع ــن عم م

ــه  ــب عمم ــان مقتض ــي بي ــالل ف ــش االحت ــم جي وزع
علــى وســائل اإلعــالم، أنــه مت إطــالق النــار علــى 
فلســطيني »حــاول تنفيــذ عمليــة طعــن »بالقــرب من 
التجمــع االســتيطاني »غــوش عتصيــون«، دون أن يبلــغ 
ــالل. ــوات االحت ــتوطنني وق ــوف املس ــات بصف ــن إصاب ع

ــة  ــه حملط ــاب توج ــإن الش ــالل ف ــم االحت ــاً ملزاع ووفق
للحافــالت و«حــاول طعــن« مجموعــة مــن اجلنــود 
واملســتوطنني، حيــث مت إطــالق النــار عليــه وإصابتــه. 

الشــاب  أن  تداولهــا  مت  فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت 
الفلســطيني أصيــب بعــد إطــالق النــار عليــه مــن قبل 
ــث  ــده، حي ــن جس ــوي م ــزء العل ــى اجل ــتوطن عل مس
كان ينــزف مــن وجــه وصــدره، ومنعــت قــوات االحتــالل 

ــاب. 79 ــعاف للمص ــم اإلس ــول طواق وص

إخائهــا  محاولــة  تواجــه  صاحليــة  عائلــة 
نفســها بإحــراق  بالتهديــد 

هدمــت قــوات االحتــالل مشــتالً لعائلــة صاحليــة 
وحاولــت إخالءهــا مــن منزليهــا وأرض متلكهــا، فــي حي 
الشــيخ جــراح بالقــدس، مــا دفــع العائلــة لالعتصــام 
علــى ســطح بيتهــا والتهديــد بإحــراق نفســها، األمــر 
الــذي فجــر موجــة غضــب وتنديــد واســعة باعتــداءات 
ــة  ــدة صحي ــة وح ــاً بإزال ــر أيض ــذي أخط ــالل، ال االحت
)حمامــات( تتبــع نــادي جبــل الزيتــون، فــي حــني أصيــب 
ــاء  ــت مس ــات اندلع ــالل مواجه ــني خ ــرات املواطن عش

79  جريدة القدس

ــة  ــا وبرق ــي بيت ــي بلدت ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــس م أم
ــس. ــة نابل مبحافظ

وهدمــت قــوات االحتــالل مشــتالً تعــود ملكيتــه 
للمواطــن محمــود صاحليــة، فــي حــي الشــيخ جــراح، 
ــني  ــى العامل ــدت عل ــه واعت ــى محتويات ــتولت عل واس
فيــه خــالل ذلــك، كمــا وطالبــت العائلــة بإخــالء منزلني 
وقطعــة أرض لهــا، مــا دفــع العائلــة لالعتصــام علــى 
ــاً  ــها رفض ــراق نفس ــد بإح ــا والتهدي ــطح منزله س

ــك.  لذل

ــة  ــود صاحلي ــي محم ــالل منزل ــوات االحت ــرت ق وحاص
ــيخ  ــي الش ــة حل ــرق املؤدي ــت الط ــقيقته، واغلق وش
جــراح، وطالبــت العائلــة باخلــروج منهــا، لكــن املواطــن 
ــرق  ــدد بح ــه، وه ــطح منزل ــى س ــد إل ــة صع صاحلي
نفســه. وحتصنــت العائلــة علــى ســطح منزلهــا 
ــعال  ــددت بإش ــطح، وه ــى الس ــود عل ــكبت الوق وس
أأن هددهــا  النــار وتفجيــر اســطوانات غــاز، بعــد 
ــا.80  ــن منزله ــا م ــوة إلخالئه ــتخدام الق ــالل باس االحت

االحتــال يعــدم مواطنًــا قــرب بيــت حلــم، 
عاًمــا(   57( الهذالــني  الشــيخ  واستشــهاد 

دهســه نتيجــة 

أعدمــت قــوات االحتــالل بــدم بــارد، أمــس، شــاباً لــدى 
مــروره علــى مفتــرق »غــوش عتصيــون«، جنــوب بيــت 
ــت  ــي الوق ــاة، ف ــارق احلي ــى ف ــزف حت ــه ين ــم، وتركت حل
الــذي استشــهد فيــه الشــيخ ســليمان الهذالــني )75 
ــالل واالســتيطان  عامــاً(، الناشــط فــي مقاومــة االحت
ــي  ــرة الت ــه اخلطي ــراً بجروح ــا متأث ــافر يط ــي مس ف
ــته  ــد أن دهس ــاري بع ــهر اجل ــع الش ــا مطل ــب به أصي
شــاحنة تابعــة لقــوات االحتــالل خــالل حملــة مصــادرة 

 في قريته املهددة بالتهجير »أم اخلير”. 
فقــد أطلقــت قــوات االحتــالل املتمركــزة عنــد مفتــرق 
»غــوش عتصيــون« االســتيطاني، الرصــاص صــوب 
املواطــن فالــح موســى شــاكر جــرادات )39 عامــاً( مــن 
 بلدة ســعير مبحافظــة اخلليل، أثنــاء مروره علــى املفترق.

وأكــد شــهود عيــان أن قــوات االحتــالل تركــت الشــاب 
ــن  ــعاف م ــم اإلس ــت طواق ــى األرض ومنع ــى عل ملق
ــن  ــه مواط ــق في ــذي وث ــت ال ــي الوق ــه ف ــول إلي الوص
يصوبــون  وهــم  االحتــالل  جنــود  تســجيل  فــي 
بنادقهــم نحــو الشــاب وهــو ملقــى علــى ظهــره علــى 
ــن  ــوي م ــم العل ــن القس ــزف م ــق وين ــة الطري قارع
ــرت  ــا أظه ــاة، بينم ــد احلي ــى قي ــزال عل ــده، وال ي جس
االحتــالل  بجنــود  يشــيدون  مســتوطنني  لقطــات 
ــود  ــرى جن ــات أخ ــرت لقط ــا أظه ــز، فيم ــى احلاج عل

80  جريدة القدس
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االحتــالل وهــم يقومــون بوضــع غطــاء علــى جثمانــه 
 في إشارة إلى إعالنهم مفارقته احلياة. 

ــان  ــي بي ــة، ف ــدت وزارة الصح ــق، أك ــت الح ــي وق وف
موســى  فالــح  املواطــن  »استشــهاد  مقتضــب، 
مبحافظــة  ســعير  بلــدة  مــن  جــرادات  شــاكر 
ــى  ــرائيلي عل ــالل اإلس ــوات االحت ــاص ق ــل، برص اخللي

 مفترق »عتصيون« جنوب بيت حلم”. 
يعيــل  الشــهيد  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أصغرهــم  أطفــال  خمســة  مــن  مكونــة  عائلــة 
عمــره لــم يتجــاوز العــام، مشــيرة إلــى أن قــوات 
شــقيقه  احلــادث  عقــب  اســتدعت  االحتــالل 
 محمــد واحتجزتــه فــي مركــز حتقيــق عتصيــون.

مــن جهتــه، زعــم جيــش االحتــالل فــي بيــان، إحبــاط 
ــد  ــون عن ــوش عتصي ــرق غ ــد مفت ــن عن ــة طع محاول
محطــة حافالت، مشــيرا إلــى أن »أحــد جنــود االحتياط 

 في اجليش رد بإطالق النار وحّيد املنفذ”. 
ــيارته  ــم بس ــدم مهاج ــان: »تق ــي بي ــش ف ــال اجلي وق
نحــو مفتــرق مســتوطنات غــوش عتصيــون ونــزل مــن 
ــذي  ــدي ال الســيارة حامــالً ســكيناً، وحــاول طعــن جن

 قام بدوره بإطالق النار عليه وشل حركته”. 
الشــيخ  أمــس،  استشــهد،  أخــرى،  جهــة  مــن 
اخلطــرة  بجروحــه  متأثــراً  الهذالــني،  ســليمان 
اخليــر  أم  قريــة  مدخــل  عنــد  بهــا  أصيــب  التــي 
دهســته  أن  بعــد  اخلليــل،  جنــوب  يطــا  مبســافر 

 مركبة تابعة لقوات االحتالل مؤخراً. 
ــني،  ــهاد الهذال ــس، استش ــة، أم ــدت وزارة الصح وأك
متأثــراً بجروحــه اخلطــرة بعــد أن دهســته مركبــة تابعة 

لقوات االحتالل، في اخلامس من اجلاري. 

ــهد  ــني، استش ــأن الهذال ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
اخلليــل،  امليــزان مبدينــة  فــي مستشــفى  صباحــاً 
يومــاً،  عشــر  الثنــي  كابدهــا،  وآالم  أوجــاع  عقــب 
بفعــل الكســور واجلــروح البليغــة التــي أصابتــه 
ــه  ــراء دهس ــه ج ــدره وحوض ــه وص ــه وبطن ــي رأس ف
مــن آليــة تابعــة لقــوات االحتــالل فــي اخلامــس 
لعمليــة  التصــدي  محاولتــه  خــالل  اجلــاري،  مــن 

 مصادرة شنتها قوات االحتالل في قريته. 
وقــال إبراهيــم الهذالــني شــقيق الشــهيد، إن جثمانــه 
ــس،  ــو دي ــي أب ــي ف ــب العدل ــد الط ــى معه ــل إل نق
ــفى  ــى املستش ــه إل ــيتم نقل ــا س ــريح، وبعده للتش
ــم  ــه مراس ــتتم ل ــث س ــل، حي ــة اخللي ــي مبدي األهل
ــل.81 ــي اخللي ــر ف ــجد أم اخلي ــن مس ــكرية م ــييع عس تش

81  جريدة األيام

رئيــس الــوزراء: فلســطني بأفرادهــا ومؤسســاتها قــادرة 
علــى املنافســة دوليــا

ــزة  - هنــأ جامعــة بيرزيــت علــى حصولهــا علــى جائ
ــام  ــي ه ــوي ووطن ــي وترب ــوان تعليم ــكو: عن اليونس

ــطني بفلس

- اإلعــام مهــم لتعزيــز روايتنــا واليــوم لدينــا رواة 
بارعــون للدفــاع عــن روايتنــا وقضيتنــا العادلــة

- أبــو زهــري: التميــز واإلبــداع الفلســطيني قــادر على 
ــاوز كل التحديات جت

ــد  ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ــا- ق رام اهلل 2022-1-18 وف
اشــتية: »إن الشــباب ماكينــة التغييــر فــي أي مجتمع، 
وتطويــر املعرفــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة مهــم لتعزيــز 
دورهــم فــي إحــداث التغييــر ويصــب فــي اســتراتيجية 

احلكومــة”.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء احتفالــي نظمــه مكتــب 
رئيــس الــوزراء اليــوم الثالثــاء، مبناســبة فــوز فلســطني 
ممثلــة مبركــز تطويــر االعــالم فــي جامعــة بيرزيــت عــن 
برنامجــه »التثقيــف اإلعالمــي واملعلوماتــي مــن أجــل 
اجملتمعــات املســتدامة« بجائــزة اليونســكو اليابــان 

ــتدامة 2021”. ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م »التعلي

الــوزراء: »إن فلســطني، مبؤسســاتها  رئيــس  وتابــع 
وأفرادهــا، قــادرة علــى املنافســة دوليــا واحلصــول علــى 
ــر  ــزة ونعب ــذه اجلائ ــوم به ــي الي ــز، ونحتف ــل اجلوائ أفض
ــت،  ــة بيرزي ــالم بجامع ــر االع ــز تطوي ــا مبرك ــن فخرن ع
ــا  ــا وتربوي ــا تعليمي ــد عنوان ــي تع ــة الت ــذه اجلامع ه

ــطني”. ــا بفلس ــا هام ووطني

ــي  ــكو »الت ــكره لليونس ــن ش ــوزراء ع ــس ال ــر رئي وعب
كانــت مــن أوائــل املنظمــات الدوليــة التي انضمــت لها 
ــة،  فلســطني وأصبحــت فيهــا عضــوا كامــل العضوي
ــة  ــى الرواي مــن أجــل مواجهــة احلــرب اإلســرائيلية عل
ــا  ــة حلربه ــرب موازي ــي ح ــطينية، وه ــة الفلس الثقاف

ــان واألرض”. ــى اإلنس عل

ــوم  ــة، والي ــز لرواي ــة لتعزي ــالم أداة هام ــاف: »اإلع وأض
ــطني  ــاء فلس ــا وأصدق ــة وجالياتن ــاتنا الوطني مبؤسس
ــا  ــا رواة بارعــون للدفــاع عــن روايتن ــم، لدين حــول العال

ــة”. ــا العادل وقضيتن

وشــكر اشــتية اليابان علــى رعايتهــا للجائــزة النوعية، 
واهتمامهــا باخللــق واإلبــداع معتبــرا أن اليابــان منوذجــا 

لفلســطني فــي االســتثمار باإلنســان والتعليــم.

وشــارك فــي اللقــاء كل مــن رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
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ــري،  ــو زه ــدان أب ــي زي ــوم عل ــة والعل ــة والثقاف للتربي
ماســيوكي  فلســطني  لــدى  اليابانــي  والســفير 
ــي،  ــارة دومان ــت بش ــة بيرزي ــس جامع ــي، ورئي ماغوش
ومديــرة مكتــب اليونســكو فــي فلســطني نهــى باوزير، 
ونقيــب الصحفيــني ناصــر أبــو بكــر، وممثلــني عــن مركــز 

ــت. ــة بيرزي ــي جامع ــالم ف ــر اإلع تطوي

وأكــد أبــو زهــري أن التميــز واإلبــداع الفلســطيني 
قــادر علــى جتــاوز كل التحديــات ســواء كان االحتــالل او 
ــا، قائــالً: »فــوز فلســطني بهــذه اجلائــزة  جائحــة كورون
ــة املؤسســات مــن  ــا مــع كاف ــة عملن ســيعزز مواصل
أجــل تســجيل العديــد مــن اإلجنــازات والبنــاء علــى مــا 

حتقــق منهــا”.

ــطني  ــدى فلس ــي ل ــفير اليابان ــأ الس ــه هن ــن جانب م
ــا  ــي متوله ــزة الت ــوز باجلائ ــذه الف ــت به ــة بيرزي جامع
اليابــان، مؤكــدا دعــم بــالده لفلســطني ومؤسســاتها 
احلكوميــة واملدنيــة واألكادمييــة والقطــاع اخلــاص، 

ــن. ــني البلدي ــاون ب ــة التع ومواصل

وأعــرب دومانــي عــن فخــره واعتــزازه بحصــول اجلامعــة 
ممثلــة مبركــز تطويــر االعــالم علــى هــذه اجلائــزة، مؤكــداً 
علــى الــدور االجتماعــي واجملتمعــي للجامعــة، والقــدرة 
علــى املنافســة دوليــاً وحصــد املزيــد مــن اجلوائــز 

العامليــة.

ــة  ــة اإلعالمي ــد املعرف ــر: »تع ــت باوزي ــا قال ــن جانبه م
واملعلوماتيــة أحــد اجملــاالت األساســية لليونســكو، 
وهــي فــي صميــم حريــة التعبيــر واإلعــالم، ألنهــا متكن 
األشــخاص مــن الوصــول بشــكل أفضــل للمعلومــات، 
املســتدامة ميكــن  التنميــة  أجــل  مــن  والتعليــم 
املتعلمــني مــن جميــع األعمــار مبعاجلــة ومواجهــة 
التحديــات العامليــة املترابطــة التــي نواجههــا، وجــزء ال 

ــم”. ــودة التعلي ــن ج ــزأ م يتج

ــة مشــاريع  ــا لثالث ــزة مُتنــح ســنويّاً عاملي يذكــر أن اجلائ
ــس  ــل اجملل ــن قب ــها م ــزة، ومت تأسيس ــج متمي أو برام
ــار  ــي إط ــه الـــ 195 ف ــي دورت ــكو ف ــذي لليونس التنفي
ــل  ــن أج ــم م ــول التعلي ــي ح ــل العامل ــج العم برنام
ــر  ــي مؤمت ــا ف ــالن عنه ــتدامة، ومت اإلع ــة املس التنمي
اليونســكو العاملــي حــول التعليــم مــن أجــل التنميــة 

املســتدامة 2014.

ــم  ــال وحقوقه ــة األطف ــو حلماي ــي يدع ــاد األوروب االحت
ــال اإلداري ــتخدام االعتق ــف اس ووق

 

عائلته: أمل بحاجة ملتابعة طبية حثيثة

ــطني  ــي فلس ــي ف ــاد األوروب ــل االحت ــب ممث ــا مكت  دع
اســتخدام  ووقــف  وحقوقهــم،  األطفــال  حلمايــة 

رســمية. تهــم  توجيــه  دون  اإلداري  االعتقــال 

وقــال فــي تعليقــه علــى متديــد اعتقــال الطفــل أمــل 
نخلــة مــن مخيــم اجللــزون شــمال رام اهلل، إنــه »لقــد 
ــث مت  ــو 2022، حي ــى 18 أيار/ماي ــه حت ــد اعتقال مت متدي
اعتقالــه إداريــا مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية منــذ 
21 كانــون ثاني/ينايــر 2021 حيــث قضــى مــا يقــرب مــن 
عــام فــي الســجن دون إبالغــه بالتهــم املوجهــة إليــه”.

وتابــع أن »أمــل يعانــي مــن مــرض مناعــي ذاتــي شــديد 
ويشــكل الســجن خطــرا كبيــرا علــى صحتــه، ومبوجب 
ــم،  ــال وحقوقه ــة األطف ــب حماي ــي يج ــون الدول القان
ــم  ــه ته ــال اإلداري دون توجي ــتخدام االعتق ــف اس ووق

رســمية”.

وقــال معمــر عرابــي والــد األســير أمــل، إن جنلــه 
املعتقــل فــي ســجن »عوفــر« يعانــي مــن مــرض 
ــي  ــي الشــديد، وهــو مــرض مناعــي ذات الوهــن العضل
ــه، حيــث ال يســتطيع  ــى صحت ــه تبعــات عل ــر ل خطي
ــه،  ــك أطراف ــهولة، وحتري ــس بس ــام، والتنف ــع الطع بل
واألخطــر أن هــذه األعــراض تأتــي فــي ظــروف نفســية 

ــالل. ــجون االحت ــل س ــة داخ صعب

ــض  ــالل يرف ــى أن االحت ــا« إل ــث لـ«وف ــي حدي ــار ف وأش
إدخــال العــالج ألمــل، واالســتجابة لتقاريــر طبيــة مــن 
أطبــاء حقــوق اإلنســان والتــي تطالــب باإلفــراج الفــوري 
ــة  ــى متابع ــة إل ــه بحاج ــرط، ألن ــد أو ش ــه دون قي عن
ــاما  ــاك أجس ــث إن هن ــبوعياً، حي ــة أس ــة حثيث طبي

ــي. ــازه املناع ــم جه ــادة تهاج مض

ولفــت عرابــي إلــى أن جنلــه )18( عامــاً كان أجــرى عملية 
جراحيــة إلزالــة ورم ســرطاني فــي رئتــه، وهنــاك قلــق 
حقيقــي بــأن يعــود الــورم، وبالتالــي هــو بحاجــة إلــى 

إجــراء فحوصــات أشــعة متخصصــة.

كل  احلائــط  بعــرض  إســرائيل  »ضربــت  وتابــع: 
املناشــدات والتحــرك الدولــي علــى املســتوى احلقوقــي 
والدبلوماســي، ورســالة االحتــالل واضحــة بأنهــا ال تريد 
أن تســمح للفلســطيني باالنتصــار حتــى لــو كان 

ــه”. ــى جبروت ــا عل معنوي

اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  عرابــي  وحمــل 
ــرأ  ــات تط ــن أي تداعي ــرة ع ــى واملباش ــؤولية األول املس
علــى صحــة أمــل، مشــيراً إلــى أن »اســتمرار اعتقالــه 
ليــس فضيحــة أخالقيــة، ألن االحتــالل لــم يكــن 
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أخالقيــاً يومــا مــا، بــل فضيحــة قانونيــة لدولــة تدعــي 
الدميقراطيــة وســيادة القانــون”.

ــرة  ــل للم ــال أم ــدد اعتق ــالل م ــى أن االحت ــار إل يش
الرابعــة علــى التوالــي فــي الثالــث عشــر مــن الشــهر 
ــي/  ــون الثان ــخ 21 كان ــي تاري ــل ف ــا اعتق ــاري، فيم اجل
ينايــر 2021، بعــد 40 يومــا مــن اإلفــراج عنــه مــن 

االعتقــال األول.

األربعاء 2022/1/19  

اقتحــام مدرســة واعتــداءات علــى تاميــذ 
واقتــاع  ومنشــآت  منــازل  هــدم  ومعلمــني 

وإصابــات أشــجار 

ــام  ــر نظ ــة دي ــس مدرس ــالل أم ــوات االحت ــت ق اقتحم
اخملتلطــة، واعتــدت علــى عــدد مــن الطلبــة واملعلمــني 
وأطلقــت قنابــل غــاز وصــوت داخــل املدرســة، واعتقلت 
ــاب  ــب ش ــا أصي ــا، فيم ــة صفهم ــن غرف ــن م تلميذي
برصــاص اجليــش في نابلــس، وأصيــب العشــرات بحاالت 
اختنــاق عنــد مدخــل بلــدة بيتــا خــالل تصــدي األهالــي 
للمســتوطنني الذيــن أغلــق املئــات منهــم العديــد مــن 
طــرق الضفــة بحمايــة اجليــش، كمــا وأجبــر االحتــالل 
ــل  ــعفاط وجب ــا وش ــت حنين ــن بي ــني م ــة مواطن ثالث
ــم،  ــن له ــزل ومتجري ــدم من ــى ه ــدس عل ــر بالق املكب
وهــدم منشــآتني فــي بلــدة حــارس وقريــة النبــي الياس، 
ــرات  ــالع عش ــوارة، واقت ــي ح ــأة ف ــة منش ــر بإزال وأخط
األشــجار وإخــالء أرض زراعيــة ببلــدة كفــر الديــك، 
ــافر  ــون مبس ــجرة زيت ــتوطنني 30 ش ــع مس ــا اقتل فيم
ــى  ــالل أنهــا ســتنفذ حت يطــا، وأعلنــت شــرطة االحت
ــة  ــة صاحلي ــزل عائل ــدم من ــة ه ــل عملي ــاء املقب الثالث
ــن 20  ــل ع ــا ال يق ــش م ــل اجلي ــراح، واعتق ــيخ ج بالش

ــات دهــم بالضفــة. 82 ــاً خــالل عملي مواطن

الرئيــس يبــذل جهــوداً مكثفــة لإلفــراج الفوري 
عــن األســير أبــو حميد

ــود  ــس محم ــطينية، أن الرئي ــة الفلس ــت الرئاس أعلن
ــير  ــي لألس ــع الصح ــب الوض ــن كث ــع وع ــاس يتاب عب
ــع  ــن وض ــي م ــذي يعان ــد، ال ــو حمي ــر أب ــض ناص املري
صحــي حــرج للغايــة، نتيجــة اإلهمــال الطبــي املتعمد 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــلطات االحت ــل س ــن قب م

وأوضحــت الرئاســة أن الرئيــس »أبــو مــازن« يبــذل 
جهــوداً مكثفــة مــع األطــراف كافــة ذات العالقــة 
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ــل  ــد، ويحم ــو حمي ــير اب ــن األس ــوري ع ــراج الف لإلف
ــه. ــن حيات ــؤولية ع ــرائيلي املس ــالل اإلس ــة االحت حكوم

وأكــدت، أن الرئيــس يتلقــى تقاريــر مفصلــة مــن 
ــير  ــع األس ــني لوض ــطينيني املتابع ــؤولني الفلس املس
أبــو حميــد الصحــي، كمــا تلقــى صبــاح أمــس، تقريــراً 
ــول  ــن ح ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــن هيئ ــالً م مفص
ــول  ــن ح ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــن هيئ ــورات م تط

ــد. ــو حمي ــير أب ــي لألس ــع الصح ــورات الوض تط

والدوليــة  احلقوقيــة  املنظمــات  الرئيــس،  وطالــب 
ــط  ــل، والضغ ــل العاج ــة بالتدخ ــات ذات العالق واجله
ــو  ــن أب ــوري ع ــراج الف ــالل لإلف ــة االحت ــى حكوم عل

حميــد، واألســرى املرضــى كافــة. 

ــا  ــي ينظمه ــعبية الت ــات الش ــس الوقف ــا الرئي وحي
ــو  ــير أب ــناداً لألس ــاً وإس ــتمرار دعم ــعبنا باس ــاء ش ابن
حميــد، والتــي تؤكــد أن قضيــة األســرى هــي القضيــة 

ــطيني. ــعبنا الفلس ــادة ولش ــة للقي املركزي

وكان ناجــي أبــو حميــد شــقيق االســير »ناصــر«، احملتجز 
فــي العنايــة املكثفــة مبستشــفى »بــرزالي« قــد أوضــح 
ــد أن  ــقيقه أك ــة ش ــى حال ــرف عل ــب املش أن الطبي

ــى اللحظــة. ــراً حت وضعــه الصحــي مــا زال خطي

وأوضــح ناجــي أن املشــكلة الرئيســية فــي حالــة ناصــر 
وفقــاً ملــا أكــده الطبيــب، هــو إنســداد مجــرى التنفــس 
ــه،  ــودة في ــوائل املوج ــرة الس ــبب كث ــني بس ــي الرئت ف

وإفــرازات تغلــق اجملــاري الهوائيــة.

وتابــع أن الطبيــب قــال إنهم اعتقــدوا أن هذه الســوائل 
ســتخرج مــع الوقــت عــن طريــق الســعال، لكــن ناصــر 
ضعيــف جــداً وإلــى اآلن ال يقــوى علــى الســعال، وفــي 
حــال لــم يتــم إزالتهــا ســتجرى لــه عمليــة جراحيــة 

لفتــح الرئتــني.

ــو  ــني وممثل ــرات املواطن ــارك عش ــة، ش ــة ثاني ــن جه م
مؤسســات األســرى والقــوى الوطنيــة، أمــس فــي وقفة 
ــام  ــة االعتص ــي خيم ــد، ف ــو حمي ــير أب ــناد لألس إس
الدائــم التــي تقــام أمــام مخيــم األمعــري فــي مدينــة 

البيــرة.

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة، صور األســير أبــو حميد، 
ــلطات  ــى س ــط عل ــى الضغ ــو إل ــات تدع ورددوا هتاف
االحتــالل لإلفــراج عنــه وباقــي األســرى املرضــى وكبــار 

الســن.

وبــني رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس، أن األنبــاء التــي 
ــى  ــرأ عل ــذي ط ــن ال ــول التحس ــس األول، ح ــت أم نقل
ــه،  ــاً في ــاؤالً مبالغ ــل تف ــد حتم ــو حمي ــر أب ــع ناص وض
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خاصــة أن األســير يعانــي مــن مــرض خطيــر وتعطلــت 
ــة  ــوط املناع ــة أدت لهب ــه بجرثوم ــة إصابت ــاه نتيج رئت
ــة. 83 لديــه ملســتوى صفــر، مــا أدى لدخولــه فــي الغيبوب

ــتوطنون  ــا واملس ــي بيت ــات ف ــرات اإلصاب عش
يعربــدون فــي شــوارع الضفــة ويغلقــون عــدة 

ــدون ــرق ويعت ط

قــوات  حمايــة  وحتــت  املســتوطنني،  مئــات  نفــذ 
االحتــالل، مســاء امــس، عمليــات عنــف وعربــدة 
فــي شــوارع الضفــة الغربيــة، ونظمــوا مســيرات 
الرئيســة  الطــرق  مفترقــات  علــى  اســتفزازية 
الفلســطينية. والبلــدات  املــدن  بــني   والرابطــة 

فقــد أصيــب 28 مواطنــا علــى األقــل، باالختنــاق 
ــت  ــات اندلع ــالل مواجه ــوع، خ ــيل للدم ــاز املس بالغ
مــع قــوات االحتــالل، مســاء امــس، علــى مدخــل بلــدة 
بيتــا جنــوب نابلــس، فيمــا شــهدت عــدة شــوارع 
ــن  ــتوطنني، الذي ــا للمس ــة، جتمع ــي الضف ــة ف رئيس

 أغلقوا بعضها، وهاجموا مركبات املواطنني. 
فــي املقابل، ذكرت القناة اإلســرائيلية 12 أّن نحو 20 ألفا 
مــن اليمينيــني، قــد تظاهــروا في أكثــر مــن 100 نقطة، 

 للمطالبة بإسقاط احلكومة اإلسرائيلية. 
ــر اإلســعاف والطــوارئ فــي الهــالل األحمــر  وأفــاد مدي
الفلســطيني بنابلــس، أحمــد جبريــل، بــأن »الطواقــم 
قدمــت العــالج امليداني لـــ28 مواطنا، أصيبــوا باالختناق 
بالغــاز املســيل للدمــوع، خــالل املواجهــات مــع الشــبان 
الذيــن خرجــوا للتصدي ملســيرة املســتوطنني«، مشــيرا 

 إلى أن املواجهات تواصلت الليلة املاضية. 
للتصــدي  البلــدة  مدخــل  إلــى  املواطنــون  وخــرج 
ــارات  ــعلوا اإلط ــا، وأش ــتوطنني عليه ــداءات املس العت

املطاطيــة.

وقمعــت قــوات االحتــالل املواطنــني بإطــالق وابــل مــن 
 قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع. 

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة، 
غســان دغلــس، إن املواطنــني خرجــوا للتصدي ملســيرات 
دعــت إليهــا جماعــات املســتوطنني، مســاء امــس، حتت 
 عنــوان: »إســرائيل فــي خطــر... نريــد يهوديــة الدولــة«.

وأضــاف، إن مواجهــات اندلعــت علــى مدخــل بلــدة بيتــا 
ــالل والشــبان، وســط إطــالق كثيــف  ــوات االحت ــني ق ب

 لقنابل الغاز املسيل للدموع والصوت. 
مــن  العشــرات  جتمــع  القــدس،  محافظــة  وفــي 
شــرقي  شــمال  مخمــاس  دوار  علــى  املســتوطنني 
االحتــالل  قــوات  حمايــة  حتــت  احملتلــة،  القــدس 

 اإلسرائيلي، وأعاقوا حركة املركبات. 
ــر مــن  وفــي محافظــة بيــت حلــم، احتشــد عــدد كبي
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املســتوطنني علــى مفتــرق »غــوش عتصيــون« جنــوب 
ــدس –  ــس الق ــارع الرئي ــع الش ــوه م ــة، وأغلق احملافظ
اخلليــل، ورددوا هتافــات عنصريــة ضــد الفلســطينيني، 

 وحاولوا االعتداء على سيارات املواطنني. 
العشــرات مــن  وفــي محافظــة قلقيليــة، جتمــع 
ملدينتــي  الرئيســي  الطريــق  علــى  املســتوطنني 
قريتــي  مفتــرق  علــى  نابلــس”،   – »قلقيليــة 
»قدوميــم«،  مســتوطنة  مــن  بالقــرب  جيــت، 
»كرنــي  مســتوطنة  مــن  بالقــرب  القــف  وكفــر 

 شمرون«، حتت حماية جيش االحتالل. 
وفــي محافظــة ســلفيت، جتمعــت أعــداد كبيــرة مــن 
ــي  ــمال غرب ــي ش ــق الرئيس ــى الطري ــتوطنني عل املس
احملافظــة، قــرب اإلشــارة الضوئيــة علــى مفتــرق بلــدة 
ــتوطنة  ــن مس ــب م ــارس القري ــل ح ــارس، ودوار كف ح
ــز  ــى حاج ــل إل ــارع الواص ــداد الش ــى امت ــل«، وعل »أرئي

ــالل.84 ــش االحت ــة جي ــت حماي ــك حت ــرة، وذل زعت

تشييع حاشد للشهيد سليمان الهذالني

شــيعت جماهيــر غفيــرة فــي محافظــة اخلليــل، 
جثمــان الشــهيد الشــيخ ســليمان الهذالــني )75 
مهيــب  وشــعبي  عســكري  موكــب  فــي  عامــاً(، 
ــقط  ــى مس ــوالً إل ــل وص ــة اخللي ــن مدين ــق م انطل

 رأسه قرية أم اخلير في مسافر يطا. 
نشــطاء  أبــرز  مــن  يعــد  الــذي  الهذالــني،  وكان 
ــهد،  ــا، استش ــافر يط ــي مس ــعبية ف ــة الش املقاوم
متأثــراً بجــروح وكســور بليغــة أصيــب بهــا عنــد 
مدخــل قريتــه، بعــد أن دهســته شــاحنة تابعــة 
ــاري  ــهر اجل ــن الش ــس م ــي اخلام ــالل، ف ــوات االحت لق

 أثناء شنها حملة مصادرة في قريته. 
وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام املستشــفى 
ــت  ــات جاب ــيرة مركب ــي مس ــل ف ــة اخللي ــي مبدين األهل
نحــو  ويطــا  اخلليــل  مدينتــي  فــي  عــدة  شــوارع 
مســقط رأســه، فــي الوقــت الــذي عــّم فيــه اإلضــراب 
ــوة  ــتجابة لدع ــا، اس ــا وضواحيه ــة يط ــامل مدين الش

 القوى للمشاركة في تشييع الهذالني. 
ــذي طــاف شــوارع  ورفــع املشــاركون فــي التشــييع، ال
ــالم  ــافرها، األع ــا ومس ــل ويط ــي اخللي ــة مبدينت رئيس
الفلســطينية، ورددوا الهتافــات املنــددة بجرائم االحتالل 
 بحــق األطفــال والنســاء والشــيوخ واملواطنــني العــزل.

ــة أم  ــل قري ــى مدخ ــات إل ــب املركب ــول موك ــدى وص ول
اخليــر، حمــل املشــيعون جثمــان الشــهيد فــي مســيرة 
ــو  ــطينية، نح ــالم الفلس ــون األع ــم يحمل ــة وه راجل
ــرة  ــوداع األخي ــرة ال ــت نظ ــث ألق ــه حي ــزل عائلت من
ــد  ــي متج ــات الت ــرات والهتاف ــع التكبي ــى وق ــه عل علي

84  جريدة األيام
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ــم أدى  ــن ث ــه وم ــى نهج ــير عل ــد الس ــهيد، وتؤك الش
املشــّيعون صــالة اجلنــازة علــى جثمانــه، ليحمــل بعــد 
ذلــك علــى األكتــاف وقــد لــف بالعلــم الفلســطيني، 

 قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية. 
ــري  ــح صب ــة فت ــة حلرك ــة املركزي ــو اللجن ــد عض وأك
»أبنــاء  وان  الشــعبية،  املقاومــة  اســتمرار  صيــدم، 
الشــعب الفلســطيني ســيبقون متجذريــن بأراضيهــم 

 إلى أن يرحل االحتالل ومستوطنوه”. 
ــة  ــس هيئ ــال رئي ــم بأعم ــار القائ ــه، أش ــن ناحيت م
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان مؤيــد شــعبان، إلــى 
ــا  ــي أحبه ــه الت ــوارى بأرض ــني »ي ــهيد الهذال أن الش
ــا  ــالل أنن ــة االحت ــى حكوم ــالة إل ــذه رس ــه وه وأحبت
ــي يحــاول  ــا الت ــن نرحــل مــن أراضين ــا ول ســنبقى هن

االحتــالل ومســتوطنوه ســرقتها بالقــوة”. 85

األســرى«  »عمــداء  قائمــة  األســرى:  هيئــة 
ترتفــع إلــى 711 اســيراً

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن قائمــة 
ــيراً  ــى )117( أس ــل إل ــت لتص ــرى« ارتفع ــداء األس »عم
ــادق  ــازم ص ــيرين ح ــام األس ــد انضم ــطينيا، بع فلس
القواســمي )43 عامــاً( مــن اخلليــل، وعمــاد راجــح 
ســرحان )43 عامــا( مــن مدينــة حيفــا فــي أراضــي عــام 
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ــد  ــت ق ــالل كان ــلطات االحت ــة أن س ــت الهيئ وأوضح
اعتقلــت األســيرين ســرحان والقواســمي، فــي حادثتــني 
ــام 2002،  ــر ع ــون ثاني/يناي ــخ 20 كان ــني، بتاري منفصلت
ــح«،  ــة »فت ــاء حلرك ــالل واالنتم ــة االحت ــة مقاوم بتهم
وأصــدرت بحــق ســرحان، حكمــاً بالســجن املؤبــد 
ــق  ــدرت بح ــا أص ــنوات، فيم ــر س ــى عش ــة ال باإلضاف

ــنة(. ــدة )25 س ــجن مل ــا بالس ــمي حكم القواس

وبينــت أن مــن بــني »عمــداء األســرى« يوجــد نحــو )35( 
ــا،  ــن 25 عام ــر م ــم أكث ــى اعتقاله ــى عل ــيرا مض أس
وهــؤالء يُطلــق عليهــم الفلســطينيون مصطلــح 
»جنــراالت الصبــر«، منهــم )25( أســيراً معتقلــون منــذ 
ــة  ــة الرابع ــون بالدفع ــا يُعرف ــلو«، وم ــل »أوس ــا قب م
التــي تنصلــت حكومــة االحتــالل مــن اإلفــراج عنهــم 
ــة  ــة أمريكي ــية برعاي ــات السياس ــار التفاهم ــي إط ف
عــام 2013، ويوجــد مــن بــني هــؤالء )13( أســيراً مضــى 
علــى اعتقالهــم مــا يزيــد عــن )30( ســنة فــي ســجون 
االحتــالل بشــكل متواصــل، ومــن بــني هــؤالء يوجــد )8( 
ــنة  ــن 35 س ــر م ــم أكث ــى اعتقاله ــى عل ــرى مض أس
ــر  ــرمي وماه ــيرين ك ــم األس ــل، أقدمه ــكل متواص بش

ــر عــام 1983. ــذ يناي ــس املعتقــالن من يون

85  جريدة األيام

وأشــارت الهيئــة إلــى أنــه وباإلضافــة إلــى هــؤالء هناك 
عشــرات آخــرون ممــن حتــرروا فــي صفقــة تبــادل لألســرى 
عــام 2011، واعتقلــوا مجــددا عــام 2014 وأعيــدت لهــم 
ــي  ــل البرغوث ــير نائ ــم األس ــابقة وأبرزه ــكام الس األح
ــا  ــني وم ــى فترت ــا عل ــن 41 عام ــر م ــى أكث ــذي أمض ال

يــزال فــي األســر.

ودعــت الهيئــة فــي بيانهــا كافــة املؤسســات املعنيــة 
ــى منــح هــؤالء »األســرى  ووســائل اإلعــالم اخملتلفــة إل
القدامــى« األهميــة التــي يســتحقونها وتســليط 
الضــوء علــى معاناتهــم املتفاقمــة والعمــل مــن أجــل 

ــراج عنهــم. ضمــان اإلف

“عمــداء األســرى« مصطلــح يطلــق علــى مــن مضــى 
علــى اعتقالهــم فــي ســجون االحتــالل أكثــر مــن 20 

عامــا علــى التوالــي.86
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اجلــوز  بــواد  واثنــني  صاحليــة  منزلــي  هــدم 
والرماضــني

ــي  ــة ف ــة صاحلي ــي عائل ــالل منزل ــوات االحت ــت ق هدم
حــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتلــة، فجــر أمــس، بعــد 
ــا  ــني معه ــة واملتضامن ــراد العائل ــى أف ــدت عل أن اعت
واعتقلــت عــدداً منهــم، كمــا واعتقلــت عدد آخــر خالل 
اعتصــام احتجاجــي أمــام منــزل رئيــس بلديــة االحتالل، 
وأجبــرت مواطنــاً آخــر مــن القــدس علــى هــدم منزلــه، 
وهدمــت منــزل عائلــة فــي الرماضــني جنــوب اخلليــل، 
ــدداً  ــا ع ــت خالله ــم اعتقل ــات ده ــدة عملي ــذت ع ونف

مــن املواطنــني مــن أنحــاء الضفــة. 

وشــردت قــوات االحتــالل عائلــة صاحليــة املكونــة مــن 
13 فــرداً، بعــد أن حاصرتــت منزليهــا وهدمتهمــا عنــد 
ــة  ــراد العائل ــى أف ــدت عل ــراً، واعت ــة فج ــي الثالث حوال
واملتضامنــني معهــا، واعتقلــت 6 منهــم و5 متضامنــني 

إســرائيليني.

ــن  ــة م ــم الصحافي ــالل الطواق ــوات االحت ــت ق ومنع
مــن  وأخرجتهــم  منزلــي صاحليــة،  إلــى  الوصــول 
املنطقــة بالقــوة خــالل إخــالء العائلــة وتنفيــذ عمليــة 

ــدم. اله

وبعــد أن هدمــت املنزلــني، عــادت آليــات االحتــالل إلــى 
موقــع الــركام وباشــرت بإزالتــه لتســريع عمليــة 
االســتيالء علــى املــكان. وكانــت قــوات االحتــالل هدمت 
يــوم اإلثنــني منشــأة زراعيــة )مشــتل( لعائلــة صاحليــة، 
وحاصــرت منزلهــا لهدمــه، لكــن العائلــة صعــدت إلــى 

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ســطح املبنــى وهــددت بإحــراق نفســها.

ــي فــي  وأفــاد محامــي عائلــة صاحليــة، أحمــد قضمان
ــس  ــددت أم ــالل م ــة االحت ــي، أن محكم ــان صحاف بي
ــة،  ــادل صاحلي ــة، وع ــود صاحلي ــن : محم ــال كل م اعتق
وأميــر صاحليــة، وعمــر العكرمــاوي، وبــالل غيــث، الذيــن 

ــة. ــزل العائل اعتقلتهــم خــالل هدمهــا من

ــر بالذكــر، أن عائلــة صاحليــة كانــت هجــرت عــام  جدي
ــيخ  ــي الش ــى ح ــأت إل ــني كارم، وجل ــدة ع ــن بل 1948 م
ــرى  ــرة أخ ــريدها م ــس تش ــالل أم ــاود االحت ــراح، ليع ج
ــى املــكان إلقامــة  بعــد هــدم منزليهــا واالســتيالء عل

ــه.  ــي موقع ــتيطانية، ف ــق اس حدائ

ومســاء أمــس، اعتقلــت الشــرطة االحتــالل 5 مواطنني 
ومتضامنــني خــالل مشــاركتهم فــي وقفــة احتجاجية 
نظمــت أمــام منــزل رئيــس بلديــة االحتــالل فــي 
ــة، كمــا  ــة صاحلي ــي عائل ــداً بهــدم منزل القــدس، تندي
واعتصــم عشــرات املواطنــني واملتضامنــني أمــام مركــز 
حتقيــق املســكوبية بالقــدس، للمطالبــة باإلفــراج عــن 
أفــراد العائلــة واملتضامنــني معهــا الــذي مت اعتقالهــم 

فجــراً خــالل عمليــة الهــدم.

وفــي القــدس أيضــاً، أجبــرت ســلطات االحتــالل عائلــة 
فيصــل اجلعبــري علــى هــدم منزلهــا الكائــن فــي حــي 

وادي اجلــوز باملدينــة. 

ــذ  ــي من ــاً ومبن ــراً مربع ــزل 70 مت ــاحة املن ــغ مس وتبل
عــام 2016، وتعيــش فيــه عائلــة اجلعبــري املكونــة مــن 
ــل،  ــوب اخللي ــني جن ــدة الرماض ــي بل ــراد. وف ــة أف ثماني
هدمــت قــوات االحتــالل منــزالً تعــود ملكيتــه للمواطن 
ــن  ــة م ــه املكون ــريد عائلت ــا أدى لتش ــق، م ــح ارقي صال

ــرد القــارس. خمســة أفــراد بينهــم أطفــال، فــي الب

يشــار إلــى قــوات االحتــالل ســلمت منــذ مطلــع 
ــازل و4  ــزل 6 من ــدم من ــارات به ــاري، إخط ــهر اجل الش
بركســات تعــود لعائــالت: الزغارنــة وحجــة والفريجاتت 

ــني. 87 ــي الرماض ف

ــوا  ــراح: اعتقل ــيخ ج ــي الش ــر ف ــة الفج جرمي
ــم ــروا بيته ــة ودم ــة صاحلي ــراد عائل أف

100 شــرطي إســرائيلي عائلــة  باغــت أكثــر مــن 
فجــر  مــن  الثالثــة  الســاعة  فــي  صاحليــة، 
قبــل  متضامنــني  مــع  أفرادهــا  واعتقلــوا  أمــس، 

 هدم املنزل وحتويله إلى ركام. 
العائلــة،  محامــي  تايــه،  أبــو  وليــد  وقــال 
لـ«األيــام«: »داهمــت قــوات كبيــرة مــن الشــرطة 

87  جريدة القدس

أمــس،  فجــر  مــن  الثالثــة  الســاعة  فــي  املنــزل، 
إلــى  واقتادتهــم  فيــه  مــن  بالقــوة  واعتقلــت 

 مركز الشرطة في شارع صالح الدين”. 
وأضــاف: أغلقــت الشــرطة اإلســرائيلية املنطقــة، 
لبلديــة  تابعــة  جرافــة  فيــه  قامــت  وقــت  فــي 
قــرار  وجــود  عــدم  رغــم  املنــزل،  بهــدم  االحتــالل 

 من احملكمة اإلسرائيلية أصالً بهدمه. 
ومؤسســات  فلســطينيون  مســؤولون  ووصــف 
حــرب  بجرميــة  املنــزل  وهــدم  إخــالء  فلســطينية 
ــواب  ــف ن ــا وص ــري، فيم ــالء قس ــي وإخ ــر عرق وتطهي
ومؤسســات يســارية إســرائيلية مــا جــرى باللصوصية 
التــي تســلط الضــوء علــى مــا يقــوم بــه االحتــالل ضد 

 املواطنني الفلسطينيني بالقدس الشرقية. 
التــي نفذتهــا قــوات كبيــرة مــن  وكان املداهمــة 
شــرطة االحتــالل للمنــزل، فــي ســاعات البــرد القــارس، 
ومتضامنــاً  26 فلســطينياً  اعتقــال  إلــى  أدت  قــد 

 يسارياً إسرائيلياً وغربياً داخل املنزل. 
ــن  ــة م ــن الغالبي ــالل ع ــرطة االحت ــت ش ــد أفرج وق
املعتقلــني، لكنهــا أبقــت علــى اعتقــال 5 منهــم 

 مبن فيهم مالك املنزل محمود صاحلية. 
ــح  ــة الصل ــى أن محكم ــه إل ــو تاي ــي أب ــار احملام وأش
اإلســرائيلية قــررت إخــالء ســبيل جميــع املعتقلــني من 
عائلــة محمــود صاحليــة، لكنهــا اشــترطت عــدم تقدمي 

 شرطة االحتالل استئنافاً ضد قرار اإلفراج. 
القضمانــي أشــار الحقــاً  احملامــي أحمــد  أن  غيــر 
عــادل  صاحليــة،  محمــود  اعتقــال  متديــد  إلــى 
صاحليــة، أميــر صاحليــة، عمــر العكرمــاوي، وبــالل 
ــة  ــة املركزي ــة للمحكم ــد جلس ــار عق ــث، بانتظ غي
اســتئناف  فــي  للنظــر  اليــوم،  اإلســرائيلية، 

 شرطة االحتالل على قرار محكمة الصلح. 
ــة  ــة مخالف ــا جرمي ــرى بأنه ــا ج ــه م ــو تاي ــف أب ووص
ــون  ــاً للقان ــا أيض ــي وإمن ــون الدول ــط للقان ــس فق لي

اإلســرائيلي.

وقــال شــهود عيــان: إنــه، قرابــة الســاعة الثالثــة مــن 
فجــر أمــس، داهــم أكثــر مــن 100 شــرطي إســرائيلي 
ــن  ــزل م ــة املن ــروا منطق ــرّاح وحاص ــيخ ج ــي الش ح
ــن  ــدد م ــالق ع ــزل بإط ــام املن ــل اقتح ــا قب كل جهاته

 قنابل الصوت، ثم إخراج من فيه بالقوة. 
كانــت  الكهربــاء  أن  إلــى  العيــان  شــهود  وأشــار 
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــتخدمت الش ــا اس ــة، فيم مقطوع
طائــرات مــن دون طيــار ملراقبــة املنــزل، وجلبــت معهــا 

 سيارة املياه العادمة حتسباً ملواجهات. 
شــرطة  فــإن  العيــان،  شــهود  وبحســب 

 االحتالل باغتت من حتصنوا باملنزل. 
جرافــة  دفــع  مت  املنــزل،  إخــالء  اســتكمال  ومــع 



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

59

المجلد الثالثون 2022

األرض  داخــل  إلــى  االحتــالل  لبلديــة  تابعــة 
.  حيث تولت هدم املنزل وحتويله إلى ركام 

بيــان:  فــي  اإلســرائيلية،  الشــرطة  وقالــت 
الشــرطة  ســاعدت  األخيــرة،  الســاعات  »فــي 

 بلدية القدس في تنفيذ أمر إخالء األرض”. 
متّــت  التــي  األرض  عــن  يــدور  »احلديــث  وأضافــت: 
إنشــاء  لغــرض  البلديــة  قبــل  مــن  مصادرتهــا 

 مؤسسات تعليمية لصالح سكان احلي”. 
وتابعــت: »مت إخــالء أشــخاص حتصنــوا فــي املبنــى 
بشــكل غيــر قانونــي، ومت توقيــف قســم منهــم 
ــي،  ــر قضائ ــرق أم ــبهة خ ــق بش ــى التحقي ــوا إل وأحيل
وبعــد  العــام،  بالنظــام  واإلخــالل  عنيــف  حتصــن 
ــدأت إجــراءات إخــالء  إخــراج األشــخاص مــن املــكان، ب

 املبنى على يد مندوبني من البلدية”. 
املنــزل  مداهمــة  االحتــالل  بلديــة  واســتبقت 
وإخــالء مــن فيــه قبــل هدمــه بعقــد لقــاء مــع 
تخلــي  أنهــا  فيــه  زعمــت  األجانــب،  الصحافيــني 
املنــزل لغــرض إقامــة مدرســة لــذوي االحتياجــات 
الشــرقية. القــدس  ســكان  مــن   اخلاصــة 

وقالــت بلديــة االحتــالل: »كجــزء مــن البرنامــج، ســيتم 
ــاض  ــب 6 ري ــى جان ــاً، إل ــاً خاص ــالً تعليمي ــاء 18 فص بن

 أطفال ومالعب رياضية وقاعات ترفيهية”. 
ــة  ــة أن اخلط ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــه »عل ــت أن وزعم
ــذ  ــة من ــي امليزاني ــا ف ــا ووضعه ــة عليه ــت املوافق ّ مت
كبيــر  تأخيــر  هنــاك  كان  أنــه  إال  ســنوات،  عــدة 
علــى  عائلــة  اســتيالء  بســبب  تنفيذهــا،  فــي 

 األرض«، على حد تعبير بلدية االحتالل. 
ولكــن محمــود صاحليــة اســتذكر قبــل اعتقالــه 
ــة  ــم إقام ــة بزع ــالل ألرض قريب ــة االحت ــادرة بلدي مص
عليهــا  أقامــت  البلديــة  لكــن  للبنــات،  مدرســة 
ــل  ــب العم ــرائيلية ومكت ــة اإلس ــوزارة الداخلي ــراً ل مق
بشــرطة  اخلاصــة  للقــوات  ومقــراً  اإلســرائيلي 

االحتــالل.88

اجلمعة 2022/1/21

مواجهــات وإصابــات فــي كفــر قــدوم وقباطيــة 
فــي جالــود  أراضــي  يجرفــون  مســتوطنون 

ــع للتوس

ــاق  ــرات باالختن ــروح والعش ــابان بج ــس، ش ــب، أم أصي
ــدة كفــر  خــالل قمــع قــوات االحتــالل مســيرةً فــي بل
ــواتر  ــرق بالس ــالق ط ــى إغ ــا عل ــت خالله ــدوم، أقدم ق
الترابيــة وإتــالف خطــوط ميــاه رئيســة، بالتزامــن مــع 
إخطارهــا بهــدم منــزل فــي بلــدة الســيلة احلارثيــة، في 

88  جريدة األيام

ــم  ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
 وأقدموا على جتريف أراض في قرية جالود. 

ــاص  ــابان بالرص ــب ش ــدوم أصي ــر ق ــدة كف ــي بل فف
بحــاالت  والعشــرات  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي 
أعقبــت  مواجهــات  خــالل  متفاوتــة  اختنــاق 
عصــراً،  خرجــت،  مســيرة  االحتــالل  قــوات  قمــع 

 إسناداً لألسير املريض ناصر أبو حميد. 
قلقيليــة  إقليــم  فــي  اإلعالمــي  الناطــق  وأفــاد 
اندلعــت  املواجهــات  بــأن  »األيــام«  شــتيوي  مــراد 
االحتــالل  قمــع  أعقــاب  فــي  أمــس  عصــر 

 مسيرة خرجت إسناداً لألسير أبو حميد. 
وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل هاجمــت املشــاركني فــي 
ــاز  ــل الغ ــاص وقناب ــن الرص ــالً م ــًة واب ــيرة مطلق املس
املســيل للدمــوع، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات أصيب 

 خاللها شابان بجروح والعشرات باالختناق. 
ولفــت إلــى أن قــوة كبيرة من جيــش االحتــالل اقتحمت 
إلــى  أدى  ترافقهــا جرافــة عســكرية، مــا  البلــدة 

.  جتدد املواجهات في أزقة وشوارع البلدة 
ــكرية أقدمــت علــى إغــالق  ــد أن اجلرافــة العس وأك
ــا أدى  ــة، م ــواتر الترابي ــدة بالس ــل البل ــدة داخ ــرق ع ط
ــن  ــاه ع ــاع املي ــس وانقط ــاه رئي ــط مي ــاب خ ــى إعط إل
ــد  ــان العدي ــى حرم ــالوة عل ــدة ع ــازل البل ــم من معظ
ــدداً  ــم، مش ــى منازله ــول إل ــن الوص ــني م ــن املواطن م
علــى أن سياســة العقوبــات اجلماعيــة لــن تثنــي 

 األهالي عن التصدي لالحتالل واملستوطنني. 
وفــي بلــدة قباطيــة، جنــوب جنــني، اندلعــت مواجهــات 

 خالل تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
جيــش  مــن  قــوة  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
مــن  عــدداً  ودهمــت  البلــدة  اقتحمــت  االحتــالل 
ــه،  ــم أب وجنل ــني بينه ــة مواطن ــت ثالث ــازل واعتقل املن
خاللهــا  رشــق  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى  مــا 
والزجاجــات  باحلجــارة  املقتحمــة  القــوة  الشــبان 

 الفارغة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
وفــي بلــدة الســيلة احلارثيــة، أخطــرت ســلطات 
ــقيقني  ــيرين الش ــة األس ــزل عائل ــدم من ــالل به االحت

 غيث وعمر أحمد ياسني جرادات. 
ــث  ــقيقني غي ــت الش ــالل اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان

 وعمر في العشرين من كانون األول املاضي. 
ســلم  إنــه  بيــان:  فــي  االحتــالل  جيــش  وقــال 
جــرادات  وعمــر  غيــث  األســيرين  عائلــة 
بهــدم  قــراراً  »حومــش«(  عمليــة  )منفــذَي 

 منزلها في بلدة سيلة احلارثية. 
وفــي قريــة جالــود، جنــوب نابلــس، شــرع مســتوطنون 

 بتجريف أراض خدمة للتوسع االستيطاني. 
ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــؤرة  ــتوطني ب ــة ملس ــات تابع ــس، إن جراف ــان دغل غس
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»أحيــاه«، شــرعت بتجريــف أراض تقــدر مســاحتها 
بنحــو خمســة دومنــات مــن احلــوض )18( مبنطقــة جبــل 
ــازل  ــن من ــر م ــد 200 مت ــى بع ــع عل ــي تق ــروس، الت ال
ــيع  ــدا لتوس ــة متهي ــة اجلنوبي ــن اجله ــود م ــة جال قري

ــتيطانية.89 ــؤرة االس الب

السبت 2022/1/22

واملتضامنــني  الفلســطينيني  مئــات 
اإلســرائيليني واألجانــب يتحــّدون االحتــال فــي 

جــراح الشــيخ 

واملتضامنــني  الفلســطينيني  مئــات  أزال 
وضعــه  ســياجا  أمــس،  واألجانــب،  اإلســرائيليني 
ســابق  وقــت  فــي  إســرائيليون  مســتوطنون 
فــي  ســالم  لعائلــة  تابعــة  أرض  قطعــة  حــول 
احملتلــة. الشــرقية  بالقــدس  الشــيخ جــراح   حــي 

االحتــالل  شــرطة  مــن  قــوات  وهاجمــت 
ــة  ــروعهم بإزال ــد ش ــني عن ــطينيني واملتضامن الفلس
يقودهــم  مســتوطنون  وضعــه  الــذي  الســياج 

 نائب رئيس بلدية االحتالل ارييه كينغ. 
علــى  بالضــرب  االحتــالل  شــرطة  واعتــدت 
اإلســرائيليني  واملتضامنــني  الفلســطينيني 
منهــم. عــددا  واعتقلــت   واألجانــب 

ــول  ــياج والدخ ــة الس ــن إزال ــوا م ــات متكن ــر أن املئ غي
ــزل  ــى من ــطيني عل ــم الفلس ــع العل ــى األرض ورف إل
ــات  ــل جماع ــن قب ــادرة م ــدد باملص ــالم امله ــة س عائل

 استيطانية مدعومة من حكومة االحتالل. 
مسدســه  بإشــهار  املســتوطنني  احــد  وقــام 
توقفــه  أن  قبــل  الفلســطينيني،  أحــد  ضــد 
واضحــا  يكــون  ان  دون  اإلســرائيلية  الشــرطة 

 ما إذا كانت أفرجت عنه الحقا. 
ونظــم الفلســطينيون واملتضامنــون اإلســرائيليون 
الشــيخ  حــي  داخــل  واألجانــب مســيرة حاشــدة 
الفلســطيني  العلــم  رفــع  خاللهــا  مت  جــراح 
لالحتــالل  الرافضــة  الشــعارات  وترديــد 

 واالستيطان والتطهير العرقي. 
زوال«  إلــى  »االحتــالل  املتظاهــرون  وهتــف 
الفتــات  رفعــوا  كمــا  ســارقون«  و«املســتوطنون 

 كتب عليها »ال لالحتالل« و«ال للتهجير”. 
ــة  ــة صاحلي ــى أرض عائل ــا إل ــيرة الحق ــت املس وتوجه
ــل يومــني  ــالل قب ــة االحت حيــث هدمــت شــرطة وبلدي

 منزل العائلة بعد تهجير واعتقال أفرادها. 
واملتضامنــون  الفلســطينيون  وأزال 
وضعتهــا  التــي  احلواجــز  واألجانــب  اإلســرائيليون 

89  جريدة األيام

 شرطة وبلدية االحتالل في األرض. 
واألجانــب منــذ  املتضامــون اإلســرائيليون  وينظــم 
ــوم جمعــة بالشــيخ جــراح  ســنوات اعتصامــات كل ي
ــر  ــرة إث ــابيع األخي ــي األس ــا ف ــبت زخم ــا اكتس ولكنه

ــرائيلي.90 ــد اإلس التصعي

األحد 2022/1/23

جلنــة التحقيــق فــي وفــاة الطفــل ســليم 
النواتي توصـــي بإحـالــة امللــــف إلـى النيابـة 

العامـة

ــات  ــي مالبس ــق ف ــة بالتحقي ــة املكلف ــرت اللجن اعتب
وفــاة الطفــل ســليم النواتي )16 عامــاً( من قطــاع غزة، 
ــا«،  ــدم »اللوكيمي ــرطان ال ــرض س ــن م ــي م وكان يعان
مــا حــدث معــه مــن رفــض اســتقباله مــن قبــل أكثــر 
مــن مستشــفى ســقوطاً أخالقيــاً وإنســانياً، موصيــة 
ــرة شــراء اخلدمــة فــي  ــة عمــل دائ بإعــادة النظــر بآلي
ــن  ــة كل م ــاً، ومعاقب ــاً ومالي ــاً وإداري ــة فني وزارة الصح
ــاة  ــف وف ــي مل ــأ ف ــكاب خط ــه بارت ــارة إلي ــت اإلش مت

 الطفل، وإحالة القضية للنيابة العامة. 
عقدتــه  صحافــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
اهلل،  رام  فــي  الصحــة  وزارة  مقــر  فــي  اللجنــة 
مبشــاركة  أعمالهــا،  نتائــج  عــن  لإلعــالن  أمــس، 
اللجنــة  ورئيــس  كيلــة،  مــي  الصحــة  وزيــرة 

 أسامة النجار، وعضوها نظام جنيب. 
ترفــض  جهــة  أي  علــى  أن  اللجنــة،  رأت  كمــا 
ــوزارة،  ــل ال ــن قب ــا م ــول إليه ــض مح ــتقبال مري اس

 توضيح السبب بشكل رسمي وموثق. 
جــدالً  أثــار  النواتــي  الطفــل  وفــاة  ملــف  وكان 
مستشــفى  مــن  أكثــر  رفــض  بعدمــا  واســعاً، 
ــع  ــا الوض ــن ضمنه ــة، م ــباب مختلف ــتقباله ألس اس
املالــي للســلطة الوطنيــة، ووجــود ديــون عليهــا 
ضمنهــا  مــن  خاصــة،  مستشــفيات  لصالــح 
مستشــفى النجــاح اجلامعــي فــي نابلــس، وهــو 

 ما تناوله التقرير الصادر عن اللجنة. 
وقــال النجــار: نحــن كلجنــة ووزارة، ال نبرر إطالقــاً ونقارن 
بــني إنقــاذ حيــاة إنســان والوضع املالــي، فحياة اإلنســان 
تفــوق كل شــيء، بالتالــي كان هنــاك ســقوط أخالقــي 
وإنســاني فــي هــذا املوضــوع، ال ميكــن القبول بــه، ويجب 

 أن نتعظ مما حدث حتى ال يتكرر من جديد. 
»شــيء  النواتــي  مــع  حصــل  مــا  أن  واعتبــر 
ينــدى لــه اجلبــني«، مضيفــا »ســقطنا فــي هــذا 
بطريقــة  اخلاصــة  ..املستشــفيات  االمتحــان 
حالــة  قبــول  لعــدم  مقبولــة،  او  معقولــة  غيــر 
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اللوكيميــا،  مريــض  حالــة  يعلمــون  وهــم  إنقــاذ 
بالتالــي ال يعقــل منــذ 12-26 املاضــي حتــى يــوم 

 وفاة النواتي، أن ال يدخل أي مستشفى”. 
وذكــر أنــه ســتتم متابعــة ورقابــة املستشــفيات 
اخلاصــة فيمــا يتعلــق بقبــول احلــاالت أو عــدم قبولهــا 
خــالل الفتــرة املقبلة، وســتكون هنــاك إجــراءات صارمة 
 مــن قبــل الــوزارة بخصــوص رفــض اســتقبال احلــاالت.

علــى  يحتــم  األخالقــي  اجلانــب  أن  وبــني 
حتــى  الطارئــة،  احلــاالت  اســتقبال  املستشــفيات 
املريــض  لــدى  أو  حتويلــة  هنــاك  تكــن  لــم  لــو 
بــأن  مصــرون  »نحــن  مضيفــاً  صحــي،  تأمــني 
اخلدمــة يجــب أن تقــدم فــي كل األحــوال، بغــض 

 النظر عن الوضع املالي ألي مستشفى”. 
مستشــفى  أن  إلــى  خلصــت  اللجنــة  أن  وبــني 
تعامــل  القطــاع،  فــي  الرنتيســي«  العزيــز  »عبــد 
أخفــق  لكنــه  »النواتــي«،  املريــض  مــع  مبهنيــة 
مســألة  حتويلــه  أن  إلــى  واإلشــارة  حتويلــه  بأمــر 
ــيق  ــررة للتنس ــاوالت املتك ــم احمل ــاً »رغ ــة، مضيف طارئ
أنــه  إال  الضفــة،  فــي  للعــالج  للدخــول  للطفــل 
ــل  ــى أدخ ــرات حت ــالث م ــرائيلي ث ــض اإلس ــل بالرف قوب

 عبر مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية”. 
وتابــع: أخطــأ مستشــفى النجــاح اجلامعي فــي نابلس، 
بالتعامــل مــع احلالة، لألســباب التالية: رفض اســتقبال 
املريــض وعــدم إدخالــه رغــم العلــم بحالتــه الصحيــة، 
ولــم يكلــف املستشــفى نفســه الطلــب مــن الطبيب 
اخملتــص بفحــص حالة الطفــل وتقييمــه، وأخطــأ بعدم 
ــك، ومراســلة غــزة  ــه لذل ــرار بحاجت ــه رغــم اإلق إدخال
بالرفــض دون إبــالغ الضفــة بذلــك رغــم تأكيــد قبولــه 
ملرتــني فــي مستشــفى النجــاح، واســتند املستشــفى 

 للقرار اإلداري وليس الطبي في رفض احلالة. 
ــي  ــارج ف ــي اخل ــالج ف ــرة الع ــأت دائ ــتدرك: أخط واس
الــوزارة، بالتعامــل مــع احلالــة لألســباب التاليــة: 
إصــدار حتويلــة ملستشــفى بيــت جــاال احلكومــي رغــم 
علمهــا بعــدم توفــر اخلدمــة ملــن هــم بعمــر الطفــل أو 
االجــراءات الطبيــة املطلوبــة، وعــدم التواصــل املباشــر 
مــع إدارة مستشــفى النجــاح للطلــب منهــا بقبولــه 
ــالث  ــع ث ــك م ــه بذل ــم قيام ــاة، رغ ــاذ حي ــة إنق كحال

ــفيات.91 ــة املستش ــن كاف ــت م ــة رفض ــاالت موثق ح
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االثنني 2022/1/24 

ــون  ــتوطنون ميارس ــرّ: املس ــرائيلي يق ــر إس وزي
ــطينيني ــد الفلس ــاً ض ــاً منظم إرهاب

ــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي عومــر بارليــف،  أقــر وزي
ــد  ــا« ض ــا منظًم ــتوطنني »إرهابً ــة املس ــس، مبمارس أم

ــة. ــة احملتل ــة الغربي ــطينيني بالضف الفلس

جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلــى بهــا بارليــف لهيئــة 
البــث اإلســرائيلية، تعليًقــا علــى اعتــداء مســتوطنني 
ملثمــني علــى نشــطاء إســرائيليني وفلســطينيني 
جنــوب مدينــة نابلــس بالضفــة الغربيــة، اجلمعــة 
 4 بينهــم  10 متضامنــني،  أصيــب  املاضــي، حيــث 
إســرائيليني )بعضهــم فــوق الـــ70 عاًمــا(، فــي هجــوم 
عنيــف نفــذه مســتوطنون إســرائيليون بالهــراوات 
ــطينية،  ــن الفلس ــدة بوري ــن بل ــرب م ــارة، بالق واحلج

ــم. ــيارة له ــي س ــار ف ــوا الن وأضرم

ــاط  ــذا نش ــل: »ه ــزب العم ــي حل ــف املنتم ــال بارلي وق
منظــم جلماعــة إرهابيــة جــاءت لتــؤذي مواطنــي 

ــكان«. ــي امل ــر ف ــوا للتظاه ــن أت ــة الذي الدول

ــي  ــن، ف ــبق أن أعل ــف س ــر بارلي ــى أن الوزي ــار إل يش
ــة  ــع حلراس ــات يخض ــه ب ــي، أن ــون األول املاض 27 كان
مشــددة علــى مــدار 24 ســاعة؛ بعــد تلقيــه تهديــدات 

ــود«.92 ــن يه ــل م ــرب، ب ــن ع ــس م »لي

مجلــس الــوزراء يصــادق علــى حزمــة مــن 
املشــاريع التنمويــة والتطويريــة فــي محافظــة 

ــاس طوب

ــل  ــع املراح ــي جمي ــة ف ــة التعليمي ــتمرار العملي اس
ــا  ــم ومرافقه ــة والتعلي ــدارس ووزارة التربي ــاء امل وإبق

ــاد ــة كاملعت مفتوح

ــاريع  ــن املش ــة م ــى حزم ــوزراء عل ــس ال ــادق مجل  ص
التنمويــة والتطويريــة فــي محافظــة طوبــاس واألغــوار 
الشــمالية؛ فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والتعليــم 
العالــي والطاقــة والســياحة واحلكــم احمللــي والتنميــة 
والثــروة  والزراعــة  والعمــل  والطــرق  االجتماعيــة 

ــة. احليواني

كمــا صــادق اجمللــس خــالل جلســته التــي عقــدت فــي 
ــة عــدد  ــى إحال ــوم االثنــني، عل ــاس، الي محافظــة طوب
مــن العطــاءات ملشــاريع تنمويــة فــي التعليــم وامليــاه 
ــمالية  ــات الش ــة احملافظ ــي كاف ــة ف ــة والصح واملالي

ــة. واجلنوبي
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ووافــق علــى تعيــني شــركة استشــارات قانونيــة 
 )PPA( ــة ــراء الطاق ــة ش ــداد اتفاقي ــة إلع ــة مالي فني
ملشــروع زهــرة الفنجــان وتعيــني مجلــس إدارة شــركة 

ــاه. ــطينية للمي فلس

ــة  ــة اخلاص ــة الوبائي ــات اللجن ــس توصي ــد اجملل واعتم
بكورونــا واملطالبــة بتشــديد الرقابــة ملنــع التجمعــات 
ــاء  ــات، وإبق ــى اللقاح ــني عل ــر احلاصل ــة لغي واخملالط
اللجنــة الوبائيــة فــي حالــة انعقــاد لتقييــم األوضــاع 

ــتمر. ــكل مس بش

كمــا اعتمــد اجمللــس توصيــات وزارة التربيــة والتعليــم 
لإلبقــاء علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة فــي 
ــا  ــوزارة ومرافقه ــدارس وال ــاء امل ــل وإبق ــع املراح جمي

ــاد. ــة كاملعت مفتوح

ــتهل  ــي مس ــه ف ــالل كلمت ــوزراء خ ــس ال ــذر رئي وح
اجللســة مــن تصاعــد عنــف وإرهــاب املســتوطنني 
ــى  ــداء عل ــن اعت ــن م ــي بوري ــل ف ــا حص ــدا م وحتدي

واملتضامنــني. النشــطاء 

وأدان رئيــس الــوزراء قيــام املئــات مــن املســتوطنني 
باالســتيالء علــى مســاحات مــن أراضــي بلدات ســنيريا 
ومســحة وكفــر الديــك وتســييجها وزراعــة األشــجار 
فيهــا، ووضــع الفتــات حتــذر املواطنــني وأصحــاب األرض 

مــن دخولهــا.

ــا  ــرائيلي وم ــالل اإلس ــلطات االحت ــام س ــا أدان قي كم
يســمى بـــ »بلديــة القــدس« بضــخ مئــات اآلالف مــن 
ــب مــن  ــاه العادمــة فــي وادي القلــط القري أكــواب املي
ــد مــن املواقــع  ــه العدي ــذي تقــع في ــة أريحــا، وال مدين

ــة. ــي املنطق ــة ف ــيحية واألثري ــة املس الديني

ــة،  ــاس احملافظ ــي طوب ــوم ف ــن الي ــتية: »نح ــال اش وق
وطوبــاس املدينــة التــي حتــرس حدودنــا الشــرقية 
ــر  ــارة النه ــقيق، وج ــوم األردن الش ــى تخ ــة عل الواقع
ــد ان  ــاء، بع ــن م ــه م ــا في ــر مم ــخ أكث ــه تاري ــذي في ال
ــاس  ــر، طوب ــرى آخ ــى مج ــه إل ــرائيل مياه ــت إس حول
تتربــع علــى اجلغرافيــا الفلســطينية فــي أبهــى 
ــية”. ــة اجليوسياس ــق املعادل ــي عم ــي ف ــها، وه تضاريس

وتابــع: »طوبــاس هــي الفدائيــون وخــزان النضــال 
الوطنــي، وخــط الدفــاع األول فــي مواجهــة االســتيطان 
ومصــادرة األراضــي، ناهضــة وعامــرة بأهلهــا الطيبــني 
ــلة  ــي س ــاء، وه ــبابها املعط ــرفة وش ــا املش وكفاءاته
اخلضــار الفلســطينية، نحــن اليــوم هنــا لنشــد علــى 
أزر طوبــاس مبركزهــا وقراهــا وعزبهــا وخربهــا وأغوارهــا، 
ــا  ــث أولويته ــأنها، ونبح ــي ش ــا، ونعل ــزز صموده ونع

ــا”. ــتطيع منه ــا نس ــي م ــا ونلب واحتياجاته

وأوضــح رئيــس الــوزراء، أن محافظــة طوبــاس واألغــوار 
التدريجــي  القضــم  شــاهد حــي علــى سياســة 
للضفــة مــن خــالل اســتهداف األغــوار حيــث تواصــل 
قــوات االحتــالل تدميــر األرض الفلســطينية وحراثتهــا 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــكرية الثقيل ــات العس ــات واآللي بالدباب
ــات  ــع مقوم ــر جمي ــح، وتدمي ــول القم ــات وحق املزروع
صمــود الفلســطيني فــي األغــوار مــن ميــاه وكهربــاء 
ومنــازل ومنشــآت ومصالــح اقتصاديــة، وطــرد املواطنني 
ــات العســكرية  مــن أماكــن ســكنهم بحجــة التدريب
ــررة  ــة متك ــي عملي ــا، ف ــودة اليه ــن الع ــا م وحرمانه
حتــى يســيطر اليــأس مــن جــدوى العــودة علــى نفــوس 
الفلســطينيني ليضطــروا ملغــادرة املــكان بشــكل 
نهائــي، واســتباحة جميــع مقــدرات األغــوار الطبيعيــة 
مبــا فــي ذلــك ســرقة التــراب األحمــر وأشــجار الزيتــون 
ــكال  ــن أش ــا م ــتوطنني، وغيره ــح املس ــرة لصال املعم
ــع  ــي يخض ــة الت ــعة واخملتلف ــي البش ــر العرق التطهي
بهــدف  األغــوار،  الفلســطيني فــي  املواطــن  لهــا 
ــة  ــي للضف ــم تدريج ــم وض ــي قض ــص ف ــد يتلخ واح
ــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــرض  ــة مب ــة احملتل الغربي
النظــام اإلســرائيلي مــن النهــر إلــى البحــر وتكريــس 
ــد« فــي  نظــام الفصــل العنصــري البغيــض »األبرتهاي

ــة”. ــطني احملتل فلس

وأشــار اشــتية إلــى أنــه ومنــذ تســلم احلكومــة 
الزراعيــة، عملــت  العناقيــد  اســتراتيجية  وضمــن 
ــر  ــف مت ــادة 450 أل ــاه بزي ــة املي ــة كمي ــى مضاعف عل
مكعــب، وزيــادة األرض املرويــة، وشــق 65 كــم مــن 
ــة، واســتفاد 8500 مــزارع مــن خدمــات  الطــرق الزراعي
ــة  ــر البدوي ــية لألس ــا شمس ــة، وخالي ــة مختلف زراعي

واســتفادت منهــا 920 أســرة.

وأضــاف: »نعــرف أن هنــاك احتياجــات ألهلنــا فــي 
طوبــاس، كتأهيــل شــوارع وإنشــاء ملعــب بلــدي 
املســتحقات  بإعــادة  وســنقوم  وخدمــات صحيــة، 
ــتمع  ــي، وسيس ــي املواش ــني ومرب ــة للمزارع الضريبي
مجلــس الــوزراء إلــى تقريــر حــول احتياجــات احملافظــة 

مــن احملافــظ والفعاليــات الرســمية والشــعبية”.

ــي  ــة ف ــق دولي ــة حتقي ــكيل جلن ــتية بتش ــب اش وطال
اجملــازر التــي ارتكبتهــا إســرائيل فــي قريــة الطنطــورة، 
ــازر  ــف اجمل ــرائيلي لكش ــيف اإلس ــح األرش ــا لفت داعي
التــي ارتكبتهــا إســرائيل بحــق أهلنــا فــي الفتــرة مــا 

ــزرة. ــى 70 مج ــل إل ــي تص ــني 1956-1948 والت ب

وقــال اشــتية: »هــذا يؤكــد صــدق الرواية الفلســطينية 
ويؤكــد جســامة املظلمــة الفلســطينية وحجــم 
الفظائــع واملذابــح التــي ارتكبهــا االحتــالل بحــق 
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شــعبنا ومــا يــزال يرتكبهــا، ونطالــب بتشــكيل جلنــة 
دوليــة للتحقيــق فــي اجملــازر التــي ارتكبتهــا إســرائيل 
ــة الطنطــورة الفلســطينية عــام 1948 وفــي  فــي قري
ــرائيل  ــى إس ــل أن تبق ــن أن نقب ــق، ال ميك ــة املناط بقي
تتمتــع باحلصانــة مــن دون مســاءلة وال محاســبة 
ــيف  ــح األرش ــب بفت ــتمرة، ونطال ــا املس ــى جرائمه عل
اإلســرائيلي لكشــف اجملــازر التــي ارتكبتهــا بحــق أهلنا 
ــى 70  ــل إل ــي تص ــني 1956-1948 والت ــرة ب ــي الفت ف

ــزرة”. مج

وحــول »كورونــا«، دعــا رئيــس الــوزراء ومــع تزايــد أعــداد 
املصابــني بالفيــروس، املواطنــني إلــى االقبــال علــى 

ــالمة. ــراءات الس ــد بإج ــات والتقي ــي اللقاح تلق

وأعــرب مجلــس الــوزراء عــن تقديــره للمملكــة العربية 
الســعودية العتمادهــا جــواز الســفر الفلســطيني 
ــت اهلل  ــاج بي ــهيالت حلج ــا التس ــن وتقدميه للمعتمري

احلــرام.

واســتمع اجمللــس إلــى تقريــر مــن وزيــرة الصحــة حــول 
ــي،  ــى الوبائ ــاع املنحن ــوء ارتف ــي ض ــة ف ــة الوبائي احلال
ــاد  ــة واالبتع ــر الوقاي ــد بتدابي ــى التقي ــت إل ــث دع حي
عــن التجمعــات واإلقبــال علــى تلقــي املطاعيــم 
ــي  ــم الت ــع مراكــز التطعي واملطعــوم املعــزز فــي جمي
تســتقبل الراغبــني بتلقــي اللقــاح حيــث تبــني أن 
معظــم مــن أدخلــوا الــى املستشــفيات هــم ممــن لــم 

ــات. ــوا اللقاح يتلق

ــة عــدد  ــى إحال ــة عل ــي: - املصادق ــرر اجمللــس مــا يل وق
مــن العطــاءات ملشــاريع تنمويــة فــي التعليــم وامليــاه 
ــمالية  ــات الش ــة احملافظ ــي كاف ــة ف ــة والصح واملالي

ــة. واجلنوبي

ــدة  ــي ع ــة ف ــاريع التنموي ــن املش ــة م ــاد حزم - اعتم
مجــاالت فــي محافظــة طوبــاس تشــمل الزراعــة 
والعمــل والطــرق والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة 
والصحــة والطاقــة والســياحة والتعليــم العالــي 

ــخ. ــي إل ــم احملل واحلك

ــة  ــارات قانوني ــركة استش ــني ش ــى تعي ــة عل - املوافق
 PPA ــة ــراء الطاق ــة ش ــداد اتفاقي ــة إلع ــة / مالي / فني

ــان. ــرة الفنج ــروع زه ملش

- تعيني مجلس إدارة شركة فلسطني للمياه.

ــا  - اعتمــاد توصيــات اللجنــة الوبائيــة اخلاصــة بكورون
ــن  ــة مل ــات واخملالط ــع التجمع ــة لتمن ــديد الرقاب لتش
ــة  ــاء اللجن ــات وإبق ــى اللقاح ــني عل ــر حاصل ــم غي ه
الوبائيــة فــي حالــة انعقــاد لتقييــم األوضــاع بشــكل 

ــتمر. مس

- اعتمــاد توصيــات وزارة التربيــة والتعليــم لإلبقــاء على 
ــل  ــع املراح ــي جمي ــة ف ــة التعليمي ــتمرار العملي اس
ــوزارة ومرافقهــا مفتوحــة كاملعتــاد. وإبقــاء املــدارس وال

- املصادقــة علــى التقاعــد املبكــر لعــدد مــن املوظفــني 
بنــاء علــى طلبهــم.

ــركات  ــل الش ــات متوي ــن طلب ــدد م ــى ع ــة عل - املوافق
ــة. ــر الربحي غي

- تشــكيل اللجنــة الفلســطينية األوروبيــة املشــتركة 
األوروبــي  الدعــم  مشــاريع  ومتابعــة  لتخطيــط 

للقطاعــات اخملتلفــة.

- إحالة عدد من التشريعات للوزراء لدراستها.93

الثاثاء 2022/1/25

مخيــم  فــي  اإلصابــات  وعشــرات  شــهيد 
قلنديــا ومســتوطنون يشــنون اعتــداء واســعا 

ــوارة ــدة ح ــى بل عل

اسُتشــهد أمــس، مواطــن وأُصيــب ســتة شــبان 
متفاوتــة  اختنــاق  بحــاالت  والعشــرات  بالرصــاص 
خــالل مواجهــات عنيفــة أعقبــت اقتحــام قــوات 
االحتــالل مخيــم قلنديــا، بالتزامــن مــع اقتحــام مائــة 
ــا  ــريف، وإخطاره ــي الش ــرم اإلبراهيم ــا احل ــن جنوده م
بهــدم أربعــة منــازل فــي بلــدة روجيــب، ودهمهــا 
قريتــي أم اخليــر والتوانــة فــي مســافر يطــا، فــي الوقــت 
الــذي صّعــد فيــه املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم 
ــدة  ــي بل ــداءات واســعة بحــق أهال ــة اعت وشــنوا حمل
حــوارة، حطمــوا خاللهــا زجــاج عشــرات املركبــات 
وأتلفــوا مســاحات واســعة مــن  ونكلــوا بشــاب، 

 محاصيل املواطنني في األغوار الشمالية. 
ــاً(  ــد )57 عام ــي حم ــن فهم ــهد املواط ــد اسُتش فق
ــة  ــدس احملتل ــة الق ــمال مدين ــا ش ــم قلندي ــن مخي م
بعــد ســاعات مــن اختناقــه نتيجــة استنشــاقه 
للغــاز املســيل للدمــوع أثنــاء اقتحــام قــوات االحتــالل 

 اإلسرائيلي خمليم قلنديا صباح أمس. 
أمــس،  مســاء  القــدس،  محافظــة  وأفــادت 
بإصابتــه  متأثــراً  ارتقــى  حمــد  املواطــن  بــأن 
ــراض  ــن أم ــي م ــهيد يعان ــت أن الش ــاق، وبين باالختن
الكثيــف  الغــاز  حتمــل  علــى  يقــَو  ولــم  مزمنــة 
منزلــه. صــوب  االحتــالل  قــوات  أطلقتــه   الــذي 

ــت  ــالل أغلق ــوات االحت ــددة إن ق ــادر متع ــت مص وقال
االجتاهــني،  كال  فــي  العســكري  قلنديــا  حاجــز 

93  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــره، خــالل  ــات مــن املــرور عب ومنعــت املواطنــني واملركب
 االقتحام، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. 

للقــوة  تصــدوا  الشــبان  عشــرات  أن  وأكــدت 
والزجاجــات  باحلجــارة  ورشــقوها  املقتحمــة 
االحتــالل  جنــود  أحــد  أن  إلــى  الفتــة  الفارغــة، 

 أصيب بحجر في رأسه خالل املواجهات. 
وأشــارت إلــى أن جنود االحتــالل أطلقوا الرصــاص وقنابل 
الغــاز بكثافــة، مــا أســفر عــن وقــوع إصابــات، واعتقلوا 

 شاباً بعد االعتداء عليه بالضرب املبرح. 
األحمــر  الهــالل  جمعيــة  أفــادت  جهتهــا،  مــن 
فــي بيــان بــأن طواقمهــا تعاملــت مــع 6 إصابــات 
نقلــت  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص 
الطبــي  فلســطني  مجمــع  إلــى  منهــا  ثالثــاً 

 مبدينة رام اهلل وعاجلت ثالثاً أخرى ميدانياً. 
مــن  مائــة  نحــو  اقتحــم  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 

 جنود االحتالل احلرم اإلبراهيمي. 
ــداء  ــة االعت واســتنكرت وزارة األوقــاف والشــؤون الديني
علــى احلــرم واســتباحته بإقامــة نشــاط احتاللــي 
ــاب  ــا يســمى قــوات حــرس احلــدود فــي منطقــة الب مل

 الشرقي لـ«اجلاولية« الشرقية للحرم. 
وشــددت علــى ان مثــل هــذه االقتحامــات مؤشــر 
االســرائيلي  االحتــالل  نيــة  علــى  جــدا  خطيــر 
فــرض الســيطرة الكاملــة علــى احلــرم ومحاولــة 

 تهويده وحتويله لكنيس يهودي. 
االحتــالل  قــوات  دهمــت  يطــا،  مســافر  وفــي 

 قريتي أم اخلير والتوانة جنوب اخلليل. 
ــي  ــد ربع ــة محم ــروي التوان ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
وأغلقــت  القريــة  دهمــت  االحتــالل  قــوات  بــأن 
ــف  ــدة نص ــه م ــني واحتجزت ــي كال االجتاه ــا ف مدخله

 ساعة وفتشت مركبته وعبثت مبحتوياتها. 
ــت  ــر واقتحم ــة ام اخلي ــت قري ــا دهم ــى أنه ــار إل وأش
ــليمان  ــهيد س ــقيق الش ــني ش ــم الهذال ــزل إبراهي من
الهذالــني، وتوعدتــه وهددتــه بســبب الضجــة اإلعالمية 
والتفاعــل  الشــهيد  بهــا شــقيقه  التــي حظــي 

 الشعبي والرسمي والعاملي مع قضيته. 
أخطــرت  نابلــس،  شــرق  روجيــب  بلــدة  وفــي 

 سلطات االحتالل بهدم أربعة منازل. 
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
غســان دغلــس: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت منطقــة 
»خلــة الراجــح« فــي بلــدة روجيــب وســلمت املواطنــني 
وزكريــا عيســى،  ورافــع عديلــي،  ســاهر عجــوري، 

 وعزام اخلراز، إخطارات بهدف منازلهم. 
شــن  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
حــوارة  بلــدة  علــى  واســعاً  اعتــداء  مســتوطنون 
بحمايــة قــوات االحتــالل، مــا أســفر عــن إصابــة فتــى 

.  بجروح وحتطيم زجاج عشرات املركبات 

نظمــوا  إن مســتوطنني  متعــددة:  وقالــت مصــادر 
ــز  ــن حاج ــت م ــتفزازية انطلق ــات اس ــيرة مركب مس
ــوات  ــة ق ــت حماي ــدة حت ــو البل ــكري نح ــرة العس زعت
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ــرد  ــدس ويش ــي الق ــزال ف ــدم من ــال يه االحت
ــل  ــي اخللي ــدون ف ــتوطنون يعت ــني واملس عائلت

ــا ــافر يط ومس

فــي تصعيــد جديــد، هدمــت ســلطات االحتــالل 
منــزال فــي القــدس، أمــس، فيمــا واصلــت قواتــه 
املواطنــني  بحــق  اعتداءاتهــم  ومســتوطنوه 
اإلصابــات  مــن  العديــد  أوقــع  مــا  وممتلكاتهــم، 

 في أنحاء مختلفة من الضفة. 
االحتــالل  بلديــة  أقدمــت  القــدس،  ففــي 
ســكني  منــزل  هــدم  علــى  أمــس،  اإلســرائيلي، 
تشــريد  فــي  وتســببت  الطــور  بلــدة  فــي 

 عائلتني، بحجة البناء دون ترخيص. 
ــزل  ــالل من ــرطة االحت ــن ش ــرة م ــوات كبي ــرت ق وحاص
عائلــة كرامــة في بلدة الطــور قبل أن تســتخدم طواقم 
ــة االحتــالل جرافــة لهــدم شــقتني مبســاحة 200  بلدي

 متر مربع في الطابق الثاني من املبنى. 
ــزل  ــه أقــام املن ــزل، إن ــك املن وقــال محمــد كرامــة، مال

 قبل 8 سنوات وكان يعيش فيه 15 نفرا. 
الســكان  علــى  االحتــالل  شــرطة  واعتــدت 
املصــور  فيهــم  مبــن  والصحافيــني  واملواطنــني 
الصحافــي احمــد غرابلــة الــذي أصيــب برصاصــة 

 معدنية مغلفة باملطاط بالكتف. 
الرصــاص  االحتــالل  شــرطة  واســتخدمت 
الصــوت  وقنابــل  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي 
باالعتــداء. للدمــوع  املســيل   والغــاز 

انــه  الفلســطيني،  األحمــر«  »الهــالل  وقــال 
ســجل ٩ إصابــات خــالل اعتــداء قــوات االحتــالل 
هــدم  خــالل  الشــبان  مــن  مجموعــة  علــى 

 منزل في حي الطور بالقدس احملتلة. 
للمستشــفى  مصابــني   ٦ نقــل  »مت  وأضــاف: 

 و3 مت عالجهم ميدانياً”. 
فــي  املســتأجرين  أحــد  قــرّش،  حمــادة  وقــال 
ســابق  أمــر  أي  يتســلم  لــم  إنــه  املبنــى، 
بعمليــة  صباحــا،  وتفاجــأ،  الهــدم،  أو  باإلخــالء 

 اإلخالء متهيدا لهدم شقتني من املبنى. 
الثالثــة  وأطفالــه  زوجتــه  مــع  قــرّش  ويســكن 
ســنوات،  ثــالث  نحــو  منــذ  املنــزل  هــذا  فــي 
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 واملبنى مقام منذ أكثر من 12 سنة. 
ــابني:  ــالل الش ــوات االحت ــت ق ــس، اعتقل ــاء أم ومس
ــس  ــو دي ــدة أب ــن بل ــور، م ــراج كاش ــدر، وس ــوب ب يعق

 عقب استدعائهما للتحقيق معهما. 
ــني  ــن املواطن ــدد م ــب ع ــس، أصي ــة نابل ــي محافظ وف
بحــاالت اختنــاق عقــب مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 

 على مدخل بلدة برقة شمال املدينة. 
ــة،  ــمال الضف ــتيطان بش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــبان  ــني الش ــت ب ــات اندلع ــس، إن مواجه ــان دغل غس
القريــة  مدخــل  إغــالق  عقــب  االحتــالل  وجنــود 
وإعاقــة حركــة املواطنــني، وســط إطــالق كثيــف 
إلــى  أدى  مــا  الدمــوع،  املســيل  الغــاز  لقنابــل 

 إصابة عدد من األهالي بحاالت اختناق. 
منــذ  يوميــة  مواجهــات  برقــة  وتشــهد 
عقــب  املاضــي،  األول  كانــون  منتصــف 
املنطقــة. فــي  املســتوطنني  أحــد   مقتــل 

ــوم  ــي هج ــوض ف ــاب برض ــب ش ــل، أصي ــي اخللي وف
وممتلكاتهــم،  املواطنــني  علــى  نفــذه مســتوطنون 

 ورشقوهم باحلجارة في البلدة القدمية. 
ــك  ــذي ميل ــي، ال ــور التميم ــدر الداع ــن ب ــاد املواط وأف
محــال جتاريــا لبيــع املقتنيــات التراثيــة فــي »عــني 
عســكر« بالبلــدة القدميــة إن مســتوطني )بيــت رومانو( 
ــة  ــى مــرأى وبحماي املســلحني، هاجمــوا املواطنــني، عل
جنــود االحتالل، ورشــقوهم باحلجــارة ما تســبب بإصابة 
شــاب برضــوض، وحتطيــم محتويــات محــل جتــاري تعود 

 ملكيته لتجمع أصحاب احلرف السياحية. 
وقــال التميمــي، إن عــدة مركبــات ومحــال جتاريــة تعــود 
ملكيتهــا ملواطنــني مــن عائــالت الشــويكي ومســودة 

.  وطباخي وأبو خلف تضررت بفعل الهجوم 
ــوات  ــوم إال أن ق ــد الهج ــوا ص ــني حاول ــر أن املواطن وذك
االحتــالل وفــرت احلمايــة للمســتوطنني، وأطلقــت 
ــل  ــاط وقناب ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل الرص

ــني.٩5 ــوب املواطن ــوت ص الص

االحتــال ينقــل أســرى »جلبــوع« الســتة إلــى 
العــزل فــي ســجون أخــرى

ــت  ــالل نقل ــجون االحت ــير إن إدارة س ــادي األس ــال ن  ق
ــم  ــزاع حريته ــن انت ــوا م ــن متكن ــتة الذي ــرى الس األس
ــني  ــم، املعزول ــد اعتقاله ــوع«، وأعي ــجن »جلب ــن س م
فــي ســجني »أيالــون« و«بئــر الســبع«، إلــى العــزل فــي 

ــرى. ــجون أخ س

ــاء  ــه، مس ــدر عن ــان ص ــي بي ــير ف ــادي األس ــح ن وأوض
 اليــوم األربعــاء، أنــه مت نقــل األســير محمــود العارضــة
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 إلــى عــزل ســجن »أوهليكيــدار«، واألســير زكريــا زبيدي 
إلــى عــزل ســجن »رميونيــم«، واألســير مناضــل نفيعات 
إلــى عــزل ســجن »رامــون«، فيمــا مت نقــل األســير علــي 

أبــو بكــر إلــى عــزل ســجن »مجــدو”.96

األســير محمــد غــوادرة مــن جنــني يدخــل 
ــال ــجون االحت ــي س ــه الـــ91 ف عام

 جنــني 2022-1-26 وفــا- دخــل األســير محمــد توفيــق 
حســني غــوادرة )39 عامــا( مــن قريــة بيــر الباشــا 
ــر  ــع عش ــه التاس ــاء، عام ــوم األربع ــني، الي ــوب جن جن
ــوم  ــو محك ــالل، وه ــجون االحت ــي س ــي ف ــى التوال عل

ــا. ــى 35 عام ــة إل ــرات، اضاف ــد 3 م ــجن املؤب بالس

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـ«وفــا«، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت غــوادرة فــي العــام 
ــو  ــهر، وه ــن 3 أش ــر م ــق ألكث ــع للتحقي 2004، وخض
ــدان  ــن فق ــة، وم ــة متردي ــاع صحي ــن أوض ــي م يعان
البصــر بنســبة 80 باملئــة فــي إحــدى عينيــه، واألخــرى 
ــق  ــن طري ــني ع ــال طبي ــأ وإهم ــة خط ــة نتيج 40 باملئ
ــلطات  ــت س ــجن، وحرم ــل الس ــة داخ ــه حقن إعطائ
ــاب  ــنوات كعق ــذ س ــه من ــن زيارت ــه م ــالل عائلت االحت

ــفي.97 تعس

اتفاقيــات بقيمــة 200 مليــون يــورو بــني االحتــاد األوروبي 
وحكومتــي فرنســا وأملانيــا مــع بنوك فلســطينية

- بهــدف االســتثمار فــي الطاقــة املتجــددة ودعــم 
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة

ــي  ــي، وحكومت ــاد األوروب ــني االحت ــات ب ــت اتفاقي وقع
 PROPARCO ــة ــاتهما املالي ــا ومؤسس ــا وأملاني فرنس
الوكالــة الفرنســية للتنميــة، وبنــك التنميــة األملانــي، 
ــة 200  ــطينية، بقيم ــوك الفلس ــن البن ــدد م ــع ع م

ــورو. ــون ي ملي

وجــرى توقيــع االتفاقيــات، اليــوم األربعــاء، فــي مكتــب 
رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية مبدينــة رام اهلل، برعايتــه 
الفلســطيني ودعــم  االقتصــاد  لتعزيــز  وحضــوره، 
االســتثمار فــي الطاقــة املتجــددة، ودعــم ومتويــل 
مــن  املتضــررة  واملتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 

ــا”. ــة »كورون جائح

ــركاء  ــني ش ــترك ب ــد مش ــادرة، كجه ــذه املب ــي ه وتأت
ــات  ــطينية، ومؤسس ــة الفلس ــا واحلكوم ــق أوروب فري
القطــاع اخلــاص، لتعزيــز االســتثمار األوروبــي فــي 
فلســطني، مبــا يســاهم فــي خلــق فــرص العمــل 

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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والنمــو املســتدام.

ويشــمل 90 % مــن املبلــغ قروضــا وضمانــات علــى 
ــارة عــن منــح، وجميعهــا موجهــة  القــروض، و10٪ عب

ــوك. ــر البن ــطيني وعب ــاص الفلس ــاع اخل للقط

وتشــمل االتفاقيــات إطــالق املرحلــة الثانيــة مــن 
برنامــج “SUNREF Palestine”، وهــو برنامــج متويــل 
 ”PROPARCO - AFD Group“ أخضــر مشــترك بــني
واالحتــاد األوروبــي، بالشــراكة مــع بنــك فلســطني 
ــد  ــض جدي ــى تفوي ــة ال ــان، إضاف ــرة عم ــك القاه وبن
مــن االحتــاد األوروبــي للصنــدوق األوروبــي الفلســطيني 
لضمــان االئتمــان، مت تنفيــذه مــع بنــك التنميــة لتمويل 
ــن  ــررت م ــي تض ــطة الت ــرة واملتوس ــركات الصغي الش

ــا”. ــة »كورون جائح

وسيســمح التمويــل الــذي مت جتنيــده باســتثمارات 
ــدة مــن قبــل آالف الشــركات الفلســطينية عبــر  جدي
ــتثمار  ــيمكن االس ــاد، وس ــات االقتص ــف قطاع مختل
ــاريع  ــة واملش ــاءة الطاق ــددة، وكف ــة املتج ــي الطاق ف
األخضــر  االقتصــادي  التحــول  ودعــم  البيئيــة، 
لفلســطني وحتســني اســتقاللها فــي مجــال الطاقــة.

ــي  ــركات الت ــي الش ــي تعاف ــك ف ــاعد ذل ــا سيس كم
تضــررت بشــدة مــن جائحــة »كورونــا«، وتوســيع نطــاق 
الوصــول إلــى الســيولة بالنســبة للشــركات العاملــة 
فــي مجــاالت مثــل الســياحة والضيافــة، كمــا ســيتم 
ــق  ــم املناط ــل لدع ــن التموي ــددة م ــغ مح ــر مبال توفي
اجلغرافيــة احملرومــة، مبــا فــي ذلــك قطــاع غــزة والقــدس 
الغربيــة،  الضفــة  مــن  »ج«  واملنطقــة  الشــرقية 
ــاع  ــى القط ــل إل ــة التموي ــه حزم ــيتم توجي ــا س كم
ــطينية  ــوك الفلس ــن البن ــدد م ــالل ع ــن خ ــاص م اخل
وللمــرة األولــى أيضــا مــن خــالل مؤسســات التمويــل 

ــالمي. اإلس

ــراس ملحــم: »هــذه  ــال محافــظ ســلطة النقــد ف وق
ــم  ــل لدع ــاد التموي ــل إيج ــن أج ــة م ــات مهم االتفاقي
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة فــي فلســطني، 
وشــراكتنا مــع االحتــاد األوروبــي شــراكة اســتراتيجية«، 
ــني الفرنســية  ــي واحلكومت ــا دعــم االحتــاد األوروب مثمن
واألملانيــة ووكالتهــا للتنميــة، والــذي يأتــي وفــق رؤيــة 
احلكومــة الفلســطينية، مرحبــا بالبنــوك التــي قامــت 
واإلســالمي  فلســطني  وهــي:  االتفاقيــات  بتوقيــع 

ــان. ــرة عم ــدس والقاه ــطيني والق الفلس

فــون  كــون  ســفني  األوروبــي  االحتــاد  ممثــل  وقــال 
ــي  ــدى سياس ــا منت ــام أطلقن ــذ ع ــدورف: »من بورغس
جديــد جلــذب االســتثمار األوروبــي بشــكل أفضــل فــي 

ــي  ــاد األوروب ــني االحت ــتثمار ب ــة االس ــطني، ومنص فلس
وفلســطني”.

ــتثمارات  ــن اس ــرى م ــة أخ ــن حزم ــن ع ــاف »أعل وأض
ــطيني،  ــاص الفلس ــاع اخل ــم القط ــا لدع ــق أوروب فري
االقتصــاد  فــي جــدوى  الثقــة  الــى  هــذا مؤشــر 
ــى  ــه عل ــه وقدرت ــى مرونت ــدل عل ــا ي ــطيني، م الفلس
التعافــي مــن األزمــات األخيــرة املتعــددة، مبــا فــي ذلــك 

التداعيــات االقتصاديــة جلائحــة كورونــا”.

وأعــرب بورغســدورف عــن ثقتــه مــن أن حزمــة التمويــل 
هــذه ســتمكّن فلســطني مــن إعــادة بنــاء اقتصادهــا 
بشــكل أفضــل، وجعلــه أكثــر خضــرة وشــمولية، مــا 
ــة  ــني نوعي ــة وحتس ــار والرفاهي ــق لالزده ــد الطري ميه

ــاة للشــعب الفلســطيني. احلي

ــه  ــام ريني ــي الع ــل الفرنس ــال القنص ــه، ق ــن جانب م
تــروكاز: »لتمكــني املزيــد مــن املشــاريع املبتكــرة مثــل 
Propar- تلتــزم املؤسســات الفرنســية مثــل ،SUNREF

ــع  ــة م ــراكات تعاوني ــة ش ــة AFD بإقام co ومجموع
املؤسســات الفلســطينية اخلاصــة والعامــة وشــركاء 

ــر حقيقــي”. ــق تأثي ــي، مــن أجــل حتقي االحتــاد األوروب

مــن ناحيتــه، عبــر ممثــل جمهوريــة أملانيــا االحتاديــة عــن 
ســعادته مــن »توقيــع مســاهمة إضافيــة مــن االحتــاد 
ــطينية  ــة الفلس ــة األوروبي ــح املؤسس ــي لصال األوروب
ــذي  ــم ال ــذا الدع ــى ان ه ــا إل ــان«، الفت ــان االئتم لضم
يكمــل التمويــل الســابق مــن أملانيــا، هــو عــرض 
للتعــاون الناجــح بــني أملانيــا واالحتــاد األوروبــي واجلانــب 

ــطيني. الفلس

وأشــار إلــى أنــه ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى أرض 
الواقــع، مضيفــا »منــذ تأســيسEPCGF، مت ضمــان 
أكثــر مــن 15 ألــف قــرض بحجــم حوالــي 395 مليــون 
ــل”. ــة عم ــف فرص ــي 46 أل ــر حوال ــا يوف ــي، م دوالر أميرك

ــاد  ــني االحت ــتثمار ب ــة االس ــاء منص ــه مت إنش ــر أن يذك
األوروبــي وفلســطني مــن قبــل االحتــاد ومكتــب رئيــس 
الــوزراء، فــي محاولــة لتعزيــز حــوار السياســات حــول 
ــات  ــد وترتيــب أولوي االســتثمار، وللمســاعدة فــي حتدي
وتنســيق وتعزيــز فــرص االســتثمار التــي توفرهــا خطــة 
االحتــاد لالســتثمار اخلارجــي مــن خــالل أدواتهــا العديدة 

فــي فلســطني.

ــى مناقشــة  ــع املســتوى عل ويعمــل هــذا املنتــدى رفي
ــل  ــن أج ــتثمار، م ــوط االس ــة وخط ــات السياس أولوي
ضمــان مواءمــة االســتثمارات التــي ترعاهــا احلكومــة 
مــع األولويــات السياســية والسياســاتية واإلصالحيــة 



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

67

المجلد الثالثون 2022

ــطني.98 لفلس

اخلميس 2022/1/27

ــدون فــي سبســطية وبيــت  املســتوطنون يعت
ــس –  ــق نابل ــاق طري ــد إغ ــال يعي ــم االحت حل

جنــني

علــى  هجماتهــم  املســتوطنون  وّســع 
عــدة  مناطــق  فــي  وممتلكاتهــم  املواطنــني 
قــوات  أعــادت  فيمــا  أمــس،  الضفــة،  مــن 

 االحتالل إغالق طريق نابلس - جنني. 
عائلــة  مســتوطنون  هاجــم  نابلــس،  ففــي 
فــي  املواطنــني  مركبــات  واســتهدفوا 
املدينــة. غربــي  شــمال  سبســطية   بلــدة 

سبســطية:  بلديــة  رئيــس  عــازم  محمــد  وقــال 
منــزل  هاجمــت  املســتوطنني  مــن  مجموعــة  إن 
ــا  ــن أفراده ــدداً م ــوا ع ــزال، وأصاب ــد غ ــن أحم املواط

 بحروق بالوجه، جراء رشهم بغاز الفلفل. 
وأضــاف: إن االحتــالل أعــاد قطــع الطريــق بــني نابلــس 
وجنــني، بإغــالق بوابة »شــافي شــمرون«، وســط انتشــار 
مكثــف للمســتوطنني في املنطقــة، الذي يســتهدفون 
ــق. ــي الطري ــدون ف ــني باحلجــارة ويعرب ــات املواطن  مركب

مســتوطنون  اعتــدى  حلــم،  بيــت  وفــي 
واحتجزوهمــا،  أغنــام  راعيَتــي  علــى 

 في قرية كيسان شرق املدينة. 
مــن  مجموعــة  إن  غــزال:  أحمــد  الناشــط  وقــال 
علــى  املقامــة  عامــوس«  »معاليــه  مســتوطني 
ــا  ــام هم ــي أغن ــى راعيَت ــدوا عل ــني، اعت ــي املواطن أراض
الشــقيقتان فاطمــة ونايفــة محمــد عبيــات، فــي 
باحلجــارة،  ورشــقوهما  مــن عمرهمــا،  الثالثينيــات 
ــم مت  ــا، ث ــى أغنامهم ــا وعل ــكالب عليهم ــوا ال وأطلق

 احتجازهما ألكثر من ساعة. 
زادت  املســتوطنني  اعتــداءات  إن  غــزال:  وأضــاف 
األغنــام فــي  رعــاة  األخيــرة بحــق  الفتــرة  خــالل 
الذيــن  املواطنــني  قريــة كيســان، بهــدف تهجيــر 
ــم،  ــدر رزق له ــية كمص ــة املاش ــى تربي ــدون عل يعتم

 واالستيالء على األرض ألطماع استيطانية. 
االحتــالل  قــوات  أجبــرت  األغــوار،  وفــي 
املراعــي  تــرك  علــى  أغنــام  رعــاة  اإلســرائيلي 

.  شرق خربة مكحول في األغوار الشمالية 
وأفــاد الناشــط احلقوقــي، عــارف دراغمــة، بــأن االحتــالل 
أجبــر الرعاة علــى ترك أراضــي الرعي بالقــوة والحقوهم 
خــالل رعيهــم مواشــيهم، مضيفــاً: إن الرعــاة فــي تلك 
املناطــق يواجهــون بشــكل شــبه يومــي مضايقــات من 

98  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 املستوطنني وجيش االحتالل اإلسرائيلي. 
مســتوطنون  نفــذ  القــدس،  وفــي 
األقصــى،  للمســجد  جديــداً  اقتحامــاً 

 بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 
وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس: إن 
التوراتيــة،  املعاهــد  عشــرات املســتوطنني وطــالب 
وموظفــني فــي حكومــة االحتــالل، اقتحمــوا املســجد 
األقصــى بأعــداد كبيــرة برفقــة حاخامــات، مــن جهــة 
بــاب املغاربــة، علــى شــكل مجموعــات، وأدوا طقوســاً 
فــي  خصوصــاً  وســاحاته،  باحاتــه  فــي  تلموديــة 
ــة.99 ــاب الرحم ــى ب ــرب مصل ــه ق ــرقية من ــة الش املنطق

اجلمعة 2022/1/28

عــن  عاجــزًا  يــزال  ال  حميــد  أبــو  األســير 
أطرافــه اســتخدام 

أكــد نــادي األســير أن األســير ناصــر أبــو حميــد ال يــزال 
ــتخدم  ــه، ويس ــتخدام أطراف ــى اس ــدرة عل ــداً الق فاق
ــى  ــة إل ــو بحاج ــل، وه ــي التنّق ــرّكاً ف ــياً متح كرس

مساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية. 

وذكــر نــادي األســير فــي بيــان، مســاء أمــس، أن األســير 
 أبــو حميــد يتمّتــع بذاكــرة قويــة، ويــدرك ما يــدور حوله.

»بــن  احملامــي  أجراهــا  زيــارة  عقــب  ذلــك  جــاء 
ــه  ــه دعوت ــل عن ــد، ونق ــو حمي ــير أب ــي« لألس مرمريل
مواصلــة  إلــى  واحلقوقيــة  الرســمية  اجلهــات 

 الّضغط على االحتالل إلطالق سراحه. 
ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــدت هيئ ــياق، أك ــي الس ف
أن هنــاك تكتمــاً مــن إدارة ســجون االحتــالل علــى 
امللــف الطبــي لألســير أبــو حميــد، خاصــة أنــه بحاجــة 

 لتأهيل وعالج طبيعي لليدين والقدمني. 
االحتــالل  ســجون  إدارة  إقــدام  أن  علــى  وشــددت 
علــى نقــل األســير املريــض أبــو حميــد، الثالثــاء 
عيــادة  إلــى  »بــرزالي«  مستشــفى  مــن  املاضــي، 

 »سجن الرملة« يزيد اخلطورة على حياته. 
وطالبــت الهيئــة بنقــل األســير أبــو حميــد إلــى 
مستشــفى مدنــي، يوفــر لــه العالجــات الطبيــة 
ــادة »ســجن  ــه لعي الالزمــة، محــذرة مــن مخاطــر نقل
الرملــة« بســبب افتقارهــا للتجهيــزات الطبيــة حلالتــه 

ــة. الصحي

ــة  ــؤولية الكامل ــجون املس ــة إدارة الس ــت الهيئ  وحّمل
ــرة أن نقلــه مــن  ــو حميــد، معتب ــاة األســير أب عــن حي
»بــرزالي« قــرار رســمي بإعدامــه، وقالــت: حــان الوقــت 

99  جريدة األيام
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ــه.100 ــه ووقــف قتل احلقيقــي لإلفــراج الفــوري عن

السبت 2022/1/29

دولــة  لقيــام  معارضتــه  يجــدد  بينيــت 
فلســطينية الشــيخ: قيــام الدولــة لــن ينتظــر 

موافقتــك

بينيــت  نفتالــي  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  هــدد 
بإســقاط احلكومــة فــي حــال اجتــه وزيــر اخلارجيــة يائيــر 
ــى اتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية بعــد  ــد إل البي

ــاوب. ــاق التن ــام اتف إمت

ــارض  ــوم« أع ــرائيل هي ــة »إس ــت لصحيف ــال بيني وق
ــوزراء  ــا لل ــت رئيًس ــا دم ــد، وم ــلو« جدي ــاق أوس “اتف
فلــن يكــون هنــاك اتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية 

ــطينية. ــة فلس ــة دول ــى إقام ــي إل يفض

الســلطة  برئيــس  ألتقــي  »لــن  بينيــت:  وقــال 
ــود  ــق اجلن ــذي يالح ــاس ال ــود عب ــطينية محم الفلس
أمــوال لإلرهابيــني«. اإلســرائيليني فــي الهــاي ويحــول 

وقــال إن: »اللقــاءات التــي يعقدهــا البيــد وغانتــس مــع 
املســؤولني فــي الســلطة الفلســطينية ضمــن املقــام 

املشــترك املتفــق عليــه”.

ــة  ــة حلرك ــة املركزي ــو اللجن ــال عض ــدد، ق ــذا الص وبه
“فتــح« الوزيــر حســني الشــيخ إن رحيــل االحتــالل 
ــت  ــة بيني ــرا موافق ــن ينتظ ــطني ل ــة فلس ــام دول وقي

ــة. ــة تاريخي ــا حتمي ألنهم

ــدد  ــم أن ع ــت أن يعل ــى بيني ــيخ، إن عل ــاف الش وأض
دول العالــم التــي تعتــرف بدولــة فلســطني أكبــر مــن 
ــان  ــن واألم ــًدا أن األم ــرائيل، مؤك ــني بإس ــدد املعترف ع
ــالل  ــل االحت ــون إال برحي ــن تك ــالم ل ــتقرار والس واالس

ــطني.101 ــة فلس ــام دول وقي

األحد 2022/1/30 

رواتــب  دفــع  معارضتهــا  جتــدد  واشــنطن 
األســرى والتحقيــق فــي اجلرائــم اإلســرائيلية

قالــت املتحدثــة باســم وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، 
جالينــا بورتــر، أمــس األول، أن موقــف الواليــات املتحــدة 
مــن مســألة دفــع رواتــب األســرى الفلســطينيني 
ــني  ــاك قوان ــروف، وهن ــرائيلية مع ــجون اإلس ــي الس ف
ــط  ــوص ترب ــذا اخلص ــي به ــرس األميرك ــنها الكونغ س

100  جريدة األيام

101  جريدة األيام

الفلســطينية  للســلطة  األميركيــة  املســاعدات 
ــم.  ــا له ــي تقدمه ــب الت ــرة، للروات ــذه األخي ــف ه بوق
وقالــت بورتــر التــي كانــت تــرد فــي مؤمترهــا الصحفــي 
علــى ســؤال وجتــه لهــا »القــدس« بشــأن مــا نشــرته 
وســائل إعــالم إســرائيلية األســبوع املاضي، عــن أن إدارة 
الرئيــس األميركــي جــو بايــدن عرضــت علــى الســلطة 
تغييــر نظــام الدفــع هــذا لألســرى واســتبداله بأنظمــة 
ضمــان اجتماعــي »ســأقول فقــط إن كونغــرس الواليات 
املتحــدة قــد أوضــح وجهــات نظــره بشــأن املدفوعــات 
ــع،  ــنوات. وبالطب ــدة س ــجناء لع ــطينية للس الفلس
ــي  ــأن، وف ــذا الش ــي به ــون األميرك ــى القان ــد عل نعتم
هــذا الســياق، أجــرت كل إدارة أميركيــة مناقشــات 
مــع كل مــن اإلســرائيليني والفلســطينيني حــول هــذه 
ــة  ــة طويل ــي سياس ــتنا ه ــذات، وسياس ــة بال القضي
األمــد حلكومــة الواليــات املتحــدة، ونحــن نشــجع علــى 

ــجناء«.  ــات الس ــام مدفوع ــالح نظ إص

ــة  ــول عنصري ــي ح ــي – أميرك ــام أميرك انقس
ــرائيل إس

تــل أبيــب بعــد ســنني طويلــة كان فيهــا اللوبــي 
ــي،  ــام األميرك ــرأي الع ــى ال ــيطراً عل ــرائيلي مس اإلس
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــية ف ــاحة السياس ــول الس تتح
مــن  الكثيــر  فيهــا  يتجنــد  صــراع  حلبــة  إلــى 
ومواجهــة  الفلســطينيني  ملناصــرة  األميركيــني 
النشــاط اإلســرائيلي. ويــوم أمــس، جتلــى هــذا الصــراع 
فــي مواجهــة خطــر تصنيــف إســرائيل كدولــة فصــل 

عنصــري )أبرتهايــد(.

ــى  ــالة إل ــرس برس ــي الكونغ ــواً ف ــرج 42 عض ــد خ فق
ــه باســتغالل  ــي بلينكــن، يطالبون ــر اخلارجيــة انتون وزي
ــوق  ــس حق ــه مجل ــع توج ــم ملن ــي العال ــالده ف ــو ب نف
ــغ  ــى دم ــدة، إل ــألمم املتح ــع ل ــي، التاب ــان العامل اإلنس
الدولــة العبريــة بــال »أبرتهايــد« فيمــا انطلقــت حملة 
أميركيــة ملئــات الفعاليــات التضامنيــة مــع الشــعب 
االحتــالل  ممارســات  علــى  احتجاجــاً  الفلســطيني 

ــرائيلي. اإلس

ــات  ونشــرت شــبكة اجلاليــة الفلســطينية فــي الوالي
املتحــدة عبــر صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، للمشــاركة بكثافــة فــي هــذه الفعاليــات. 
وقــد افتتــح أمــس اجلمعــة نشــاط غيــر مســبوق فــي 
وزنــه النوعــي وحجمــه ويقــام فــي واليــة كاليفورنيــا، 
ــاط  ــذا النش ــل ه ــام، وتتخل ــة أي ــدة ثالث ــتمر مل وسيس
مســيرة مركبــات تنديــداً بسياســة التطهيــر العرقــي 
ــي  ــرائيلي ف ــالل اإلس ــوات االحت ــا ق ــوم به ــي تق الت
مدينــة القــدس والتهجيــر فــي النقــب. كمــا ســتعقد 
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اســتضافة  وســتتم  مفتوحــة،  وحــوارات  نــدوات 
الشــعب  أبنــاء  معانــاة  عــن  للتحــدث  نشــطاء 
الفلســطيني، وفــي أولويــة هــذه الفعاليــات مطالبــة 
اإلدارة بوقــف منــح إعفــاءات ضريبيــة لألميركيــني 
الذيــن يتبرعــون باملــال إلــى اجلمعيــات اليهوديــة 
ــق  ــي املناط ــتوطنني ف ــتوطنات واملس ــول املس ــي مت الت
الفلســطينية احملتلــة ومتويــل »الصنــدوق القومــي 
اليهــودي« ومنظمــات املســتوطنني التــي متــارس أعمــال 

ــطينيني. ــد الفلس ــي ض ــر العرق ــف والتطهي العن

ــو  ــة »ل ــو ملنظم ــريط فيدي ــرض ش ــس األول ع ومت أم
الفلســطينية،  للحقــوق  املؤيــده  أميــركا«  تعلــم 
ــة،  ــى الشــبكات االجتماعي ــذي انتشــر بكثافــة عل وال
ــال  ــن األطف ــدث ع ــو يتح ــان وه ــو دقيقت ــدة الفيدي م
ــني  ــرائيلي. ويب ــف اإلس ــا العن ــطينيني ضحاي الفلس
ــرائيل  ــم إس ــطينياً قتلته ــالً فلس ــرط أن 78 طف الش
عــام 2021، مقابــل طفــل إســرائيلي واحــد قتلــه 
فلســطينيون، وأطلقــت هــذه املنظمــة حملــة ملطالبة 
أعضــاء الكونغــرس الذيــن صوتــوا ملنــح إســرائيل 
ــن  ــى م ــي جتب ــب الت ــن الضرائ ــدوالرات م ــارات ال ملي
األميركيــني، مبشــاهدة الفيديــو للتعــرف علــى كيفيــة 

ــة. ــب األميركي ــوال الضرائ ــرائيل أم ــتخدام إس اس

أطلقــت  قــد  اإلســرائيلية  اخلارجيــة  وزارة  وكانــت 
ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــرعية مجل ــض ش ــة لتقوي حمل
التابــع لــألمم املتحــدة وجلنــة التحقيــق التــي شــكلها 
ــرة  ــرائيلية األخي ــة اإلس ــة احلربي ــي احلمل ــق ف للتحقي
ــري، إن  ــال( العب ــع »وال ــال موق ــزة، وق ــاع غ ــى قط عل
إســرائيل تخشــى أن تخــرج اللجنــة بتقريــر عــن 
ــكل  ــة بش ــطينية احملتل ــق الفلس ــي املناط ــاع ف األوض
متشــدد فتنعتهــا بأنهــا »دولــة أبرتهايــد« كمــا يفعــل 
الفلســطينيون. واعلنــت تــل أبيــب أمــس أنهــا جنحــت 
ــن  ــرس م ــي الكونغ ــواً ف ــع 42 عض ــع تواقي ــي جتمي ف
احلزبــني اجلمهــوري والدميقراطــي علــى رســالة موجهــة 
إلــى بلينكــن تطابــه بالعمــل علــى وقــف نشــاط هــذه 
ــة  ــرائيل ك »دول ــف إس ــن تصني ــا م ــة أو منعه اللجن
ــه«. ــر نزي ــه »غي ــف بأن ــذا التصني ــوا ه ــد« ووصف ابرتهاي

احلكومــة  واملغتربينفــي  اخلارجيــة  وزارة  أن  يذكــر 
»حتريضــاً  احلملــة  هــذه  اعتبــرت  الفلســطينية، 
ــة  ــان ومحاول ــوق اإلنس ــس حق ــد مجل ــرائيلياً ض إس
ــم  ــى جرائ ــة عل ــرائيلية للتغطي ــف إس ــاب وتخوي إره
االحتــالل واملســتوطنني«. وقالــت إن »إســرائيل ال تكتفي 
مبوالــة االنتهــاكات واجلرائــم وتصعيــد االســتقواء 
أي  وتقويــض  وأرضــه،  علــى شــعبنا  االســتيطاني 
فرصــة إلقامــة دولــة فلســطينية بعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، بــل حتــاول وقــف أي انتقــادات أو إدانــات 

العنصريــة  االســتعمارية  وممارســاتها  لســلوكها 
وتشــن حملــة حتريــض واســعة النطــاق ضــد أي 
ــذه  ــح ه ــي يفض ــرار دول ــة أو ق ــة أممي ــة أو منظم دول
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إصابــات فــي قمــع االحتــال مســيرة كفــر 
ــة بالبلــدة القدميــة  قــدوم وإغــاق محــال جتاري

ــل ــي اخللي ف

ــالل  ــاق خ ــرات باالختن ــروح والعش ــابان بج ــب ش أصي
قمــع قــوات االحتــالل مســيرةً فــي بلــدة كفر قــدوم، في 
الوقــت الــذي أغلقــت فيــه قــوات االحتــالل عــدداً مــن 
احملــال التجاريــة فــي البلــدة القدمية مــن مدينــة اخلليل، 
ومنعــت ســيارة نقــل موتــى تقــل جثمــان والدة شــهيد 
ــة،  ــى املســجد األقصــى بحجــج واهي مــن الدخــول إل
تزامــن ذلــك مــع إقامــة أهالــي قريــة فــروش بيــت دجــن 
ــس،  ــة، أم ــش القري ــة لتعطي ــة رافض ــطاء، وقف ونش
بعــد أن أصــدرت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، أول مــن 

 أمس، قراراً يتيح هدم خزان مياه فيها. 
ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيب شــابان 
ــالل  ــع االحت ــب قم ــاق عق ــرات باالختن ــروح والعش بج

 مسيرة منددة باالحتالل واالستيطان. 
ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي بــأن املســيرة انطلقــت عصــر أمــس، مبشــاركة 
واســعة مــن املواطنــني الذيــن رددوا الشــعارات الوطنية 

 الداعية لتصعيد املقاومة الشعبية. 
ولفــت إلــى أن مواجهــات عنيفــة اندلعت بــني املواطنني 
وقــوات االحتــالل تصــدى خاللها الشــبان جلنــود االحتالل 

 باحلجارة وأحرقوا اإلطارات املطاطية. 
وأشــار إلــى أن جنــود أطلقــوا الرصــاص املعدنــي 
املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
باألعيــرة  شــابني  إلصابــة  أدى  مــا  بكثافــة، 

 املعدنية والعشرات باالختناق. 
االحتــالل  قــوات  أغلقــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
فــي  الشــاللة  شــارع  فــي  جتاريــة  محــال 
اخلليــل. مدينــة  مــن  القدميــة   البلــدة 

االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ــكل  ــاللة بش ــارع الش ــي ش ــة ف ــال جتاري ــت مح أغلق
ــبوع  ــالل األس ــدت خ ــا عم ــى أنه ــة إل ــئ، الفت مفاج
املاضــي علــى إغــالق محــال جتاريــة فــي شــوارع 
البلديــة، بالتزامــن مــع  الشــاللة، والزاهــد، وبــاب 

 تصاعد اعتداءات املستوطنني بحق التجار. 
ــير  ــل تيس ــة اخللي ــس بلدي ــتنكر رئي ــه، اس ــن جهت م
ــغ  ــتمرة تفري ــالل املس ــاوالت االحت ــنينة، مح ــو س أب
التجاريــة  احملــال  إغــالق  معتبــراً  القدميــة،  البلــدة 
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 مؤشراً خطيراً على تهويد قلب اخلليل. 
وشــّدد علــى ضــرورة التحــرك علــى مختلف املســتويات 
ــج  ــأنها تأجي ــن ش ــي م ــات الت ــذه املمارس ــف ه لوق
ــة  ــذه القضي ــع ه ــة تتاب ــاً ان البلدي ــاع، موضح األوض

ــة.103 ــة املكلف ــة القانوني ــالل اللجن ــن خ ــاً م قانوني

االثنني 2022/1/31 

ــي  ــجار ف ــاع اش ــة واقت ــزل بالعقب ــدم من ه
حوســان

ــة  ــة العقب ــي قري ــزالً ف ــالل من ــوات االحت ــت ق هدم
ــة  ــاس، أمــس، وقمعــت وقفــة فــي قري مبحافظــة طوب
اخلــان االحمــر، فيمــا اقتلــع مســتوطنون عشــرات 
أشــتال الزيتــون مــن أراضــي حوســان مبحافظــة بيــت 
حلــم، وواصــل اجليــش محاصــرة قريــة برقــة لليــوم الـــ 
ــة اعتقــاالت بالقــدس  ــي، ونفــذت حمل ــى التوال 35 عل
ــق  ــاً، فــي حــني اطل ــت مــا ال يقــل عــن 17 مواطن طال
ــة  ــو نقط ــار نح ــة الن ــل املاضي ــة قب ــلحون الليل مس
ــوار  ــف األغ ــؤول مل ــال مس ــس، وق ــرب نابل ــش ق للجي
مبحافظــة طوبــاس معتــز بشــارات، إن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت قريــة العقبــة، وهدمــت منــزالً قيــد اإلنشــاء 
يعــود للمواطــن اســماعيل طالــب، واعتقلــت شــقيقه 

ــة. ــه اخلاص ــى مركبت ــتولت عل ــني، واس ياس

وأكــد بشــارات أن املنــزل )البالغــة مســاحته 220 متــراً 
مربعــاً(، الــذي هدمتــه قــوات االحتــالل مقــام علــى أرض 
ــى  ــل عل ــا، وحاص ــماء أصحابه ــة بأس ــة ومطوي مملوك

ترخيــص مــن وزارة احلكــم احمللــي.

ــتوطنون  ــدم مس ــم، أق ــت حل ــب بي ــان غري ــي حوس وف
علــى اقتــالع أكثــر مــن 50 شــتلة زيتــون، تعــود لعــدة 

ــة،  ــالت، زرعــت مؤخــراً فــي أرضــي القري عائ

ــن  ــت م ــجار اقتلع ــة أن االش ــادر محلي ــادت مص واف
منطقــة عــني قديــس، التــي تتعــرض العتــداءات دائمــة 
ــة  ــاعيهم الهادف ــن مس ــتوطنني ضم ــل املس ــن قب م

ــا. ــتيالء عليه االس

ضــد  تضامنيــة  وقفــة  االحتــالل  قــوات  قمعــت 
اعتــداءات االحتــالل بحــق أهالــي النقــب، نظمــت أمس 

ــا. ــوب أريح ــر جن ــان األحم ــة اخل ــي قري ف

وأطلقــت قــوات االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز باجتــاه 
املشــاركني فــي الوقفــة التــي نظمتهــا هيئــة مقاومــة 

اجلــدار واالســتيطان.

ــي  ــاندة أهال ــى مس ــو إل ــارات تدع ــاركون عب وردد املش
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ــروي  ــس ق ــس مجل ــد رئي ــر. وأك ــان األحم ــب واخل النق
ــدم  ــي وع ــات األهال ــني، ثب ــد جهال ــر عي ــان األحم اخل
ــال، أن  ــن، وق ــف الثم ــا كل ــة مهم ــن القري ــل م الرحي
ــن 196  ــر م ــا أكث ــم هدمه ــت رغ ــب بقي ــة العراقي قري

ــك. 104 ــتبقى كذل ــر س ــان األحم ــة اخل ــرة، وقري م

تظاهرتــان ضــد هــدم املنــازل فــي القــدس 
النقــب أراضــي  ومصــادرة 

تظاهــرت أمــس أكثــر مــن 150 عائلــة مهــددة منازلهــا 
بالهــدم، فــي جبــل املكبــر بالقــدس احملتلــة، أمــام مبنى 
بلديــة االحتــالل، مبشــاركة عشــرات املتضامنــني، وذلــك 
ــذ  ــدم، من ــار ه ــن 400 إخط ــر م ــى أكث ــاً عل احتجاج

مطلــع العــام اجلــاري 2022.

وتزامــن هــذا مــع تظاهــرة نظمهــا فلســطينيون 
مــن الداخــل الفلســطيني، أمــام مقــر احلكومــة 
ــي  ــادرة أراض ــازل ومص ــدم املن ــاً له ــرائيلية، رفض اإلس

ــب. ــي النق ــني ف املواطن

طالــب املتظاهــرون بوقــف سياســة الهــدم واملصــادرة 
واالســتيطان التــي تســتهدف الفلســطينيني فــي 
لوقفهــا  ودعــوا  القــدس،  مدينــة  وفــي  الداخــل 
والكــف عــن السياســة العنصريــة التــي تعمــل علــى 
ــح  ــني لصال ــا األصلي ــالع أصحابه ــة واقت ــد املدين تهوي

االســتيطان واملســتوطنني. 

ــر  ــا »ال للتطهي ــن بينه ــات م ــاركون الفت ــع املش ورف
العرقــي«، و«أوقفــوا سياســة هــدم البيــوت«، »إرادة 
املقدســيني صلبــة، وأهدافكــم سياســة عنصريــة«. 

وقــال راســم عبيــدات عضــو جلنــة الدفــاع عــن أراضــي 
جبــل املكبــر هــذه الوقفــة تأتــي فــي إطــار االحتجــاج 
لوقــف عمليــات الهــدم التــي تقــوم بهــا بلديــة 
االحتــالل فــي جبــل املكبــر علــى وجــه التحديــد، 
حيــث أن هنــاك نحــو 150 منــزالً مهــددة بالهــدم 
بذريعــة وجودهــا فــي نطــاق ومســار الشــارع األمريكــي 
الــذي التهــم مئــات الدومنــات مــن أراضــي صــور باهــر 
والشــيخ ســعد وجبــل املكبــر، حيــث أخطــر أصحــاب 
هــذه املنــازل بــأن يهدموهــا بأيديهــم أو أن تقــوم 
ــدم.  ــة اله ــف عملي ــم تكالي ــا وحتمله ــة بهدمه البلدي

وأشــار عبيداتــت إلــى أن عمليــات الهــدم طالــت العــام 
ــل  ــكنية، وقب ــأة س ــزالً ومنش ــو 317 من ــي نح املاض
ــدم  ــد مت ه ــام اجلدي ــن الع ــهر األول م ــذا الش ــاء ه انته
ــدس.  ــة الق ــي مدين ــأة ف ــزل ومنش ــن 35 من ــر م أكث

ــدس ــدة الق اجلري
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ــراح  ــاق س ــس بإط ــب الرئي ــة: مطل ــو ردين أب
األسرى دائم عـلـــى أجـنـــدة الـقيـــادة ولـيـس 

ــرًا سرّياً أمـ

ــة أن  ــو ردين ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــق باس ــدد الناط ش
ــس  ــد الرئي ــوى عن ــة قص ــا أولوي ــرى له ــة األس قضي
ــي  ــم ف ــراج عنه ــب باإلف ــذي يطال ــاس، ال ــود عب محم
ــع  ــرائيليني أو م ــع اإلس ــت م ــواء كان ــه، س كل لقاءات

ــة. ــة دولي ــع أي جه ــي، أو م ــب األميرك اجلان

وأوضــح أبــو ردينــة فــي تصريــح إلذاعــة »صــوت 
فلســطني« الرســمية، اليــوم األحــد، أن مــا يتــم تداولــه 
فــي وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية حــول مطلــب ســري 
ــس  ــي غانت ــالل بين ــش االحت ــر جي ــن وزي ــس م للرئي
بإطــالق ســراح الدفعــة الرابعــة مــن أســرى مــا قبــل 
أوســلو هــو مطلــب دائــم علــى أجنــدة ســيادته، 
واملطالبــة بإطــالق ســراح األســرى مســتمر علــى مــدار 

ــاعة. الس

ــود  ــس محم ــها الرئي ــى رأس ــادة وعل ــاف، أن القي وأض
عبــاس ســتواصل املعركــة الدائمــة، واملســتمرة علــى 
معاشــات األســرى والشــهداء، وســيتم تقاســم لقمــة 

العيــش معهــم.

وأشــار أبــو ردينــة إلــى أن هنــاك جهــات حتــاول ان تعبــث 
ــس  ــن اجملل ــطينية، لك ــة الفلس ــيء للقضي أو أن تس
ــة  ــيادته الدائم ــالة س ــيؤكد رس ــادم س ــزي الق املرك
ــاك أمــن وال اســتقرار دون القــدس  ــن يكــون هن ــه ل بأن

ــرى.105 ــر األس وحتري

ــن  ــادري م ــوب ق ــير يعق ــل األس ــرى«: نق ــة األس “هيئ
ــل” ــزل »إيش ــى ع ــم« إل ــزل »رميوني ع

ــوم  ــن، مســاء الي ــة شــؤون األســرى واحملرري ــادت هيئ أف
اإلثنــني، بــأن إدارة ســجون االحتــالل نقلــت األســير 
ــى  ــم« إل ــزل »رميوني ــن ع ــا( م ــادري )49 عام ــوب ق يعق

ــل”. ــزل »إيش ع

ــة بئــر الباشــا جنــوب جنــني،  واألســير قــادري مــن قري
معتقــل منــذ عــام 2003 وأصــدر االحتــالل بحقــه 
حكمــا بالســجن املؤبــد مرتــني باإلضافــة إلــى 35 عاما، 
ــم  ــوا حريته ــن انتزع ــتة الذي ــرى الس ــد األس ــو أح وه
ــفله،  ــره أس ــق مت حف ــر نف ــوع« عب ــجن »جلب ــن س م

ــم.106 ــالل اعتقاله ــاد االحت وأع

ــال  ــدة وإهم ــة متعم ــاء طبي ــرى«: أخط ــة األس “هيئ
ــالل ــجون االحت ــل س ــرى داخ ــق األس ــود بح مقص

105  جريدة األيام

106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــالت  ــف املعتق ــالل مبختل ــجون االحت ــل إدارة س  تواص
سلســلة اجلرائــم الطبيــة بحــق األســرى املرضــى 
واملصابــني منهــم، فهــي تســتهدفهم بشــكل ممنهــج 
ومقصــود، ضاربــة بعــرض احلائــط كافــة القوانــني 

ــى. ــرى مرض ــم كأس ــل حقوقه ــي تكف ــة الت الدولي

ــان،  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــارت هيئ وأش
اليــوم االثنــني، إلــى أن ســلطات االحتــالل ال تتوقــف عن 
االســتهتار بحيــاة األســرى واملماطلــة بتشــخيص مــا 
يعانونــه مــن أمــراض، وتركهــم بــال عــالج، وفــي كثيــر 
ــرى،  ــل األس ــجون تضلي ــاول إدارة الس ــان حت ــن األحي م
وخداعهــم مبــا يُصيبهــم مــن أمــراض، عــدا عــن 
ارتــكاب األخطــاء الطبيــة بحقهــم، والتعامــل معهــم 

ــة. ــة أو مهني ــؤولية طبي ــال مس ب

وبينــت، أن مــن بــني ضحايــا االنتهــاكات واجلرميــة 
علــي  األســير  االحتــالل،  ســجون  داخــل  الطبيــة 
حســان مــن مدينــة قلقيليــة، والقابــع حاليــا مبعتقــل 
»نفحــة«، والــذي تعــرض خلطــأ طبــي قبــل 8 ســنوات 
ــة،  ــى احلرك ــدرة عل ــه الق ــة أفقدت ــه حقن ــد إعطائ بع

ــي. ــي املش ــة ف ــه صعوب ــببت ل وس

ــي حينهــا مــن  وأوضحــت أن األســير حســان كان يعان
آالم الديســك فــي الظهــر، ومت نقلــه إلــى عيــادات 
ــة  ــد مماطل ــه بع ــه« لعالج ــاف هروفي ــفى »أس مستش
لســنوات طويلــة، وهنــاك مت إعطــاؤه حقنــة فــي 
الظهــر لتخفيــف اآلالم مــن دون معرفــة طبيعــة 

احلقنــة وماهيتهــا.

وتابعــت، أن احلقنــة ســببت لألســير حســان مضاعفات، 
وتلفــا باألعصــاب، وانتفاخــا باليديــن والقدمــني، ومنــذ 
ــا،  ــوءا وتفاقم ــزداد س ــير ت ــة األس ــت وحال ــك الوق ذل
ويســتخدم حاليــا مشــدات لقدميــه، وعــكازا للســير، 
وفــي كثيــر مــن األحيــان يفقــد التــوازن، ويســقط أرضا، 
لعــدم قدرتــه علــى الســيطرة علــى قدميــه، ويتنــاول 
8 أنــواع مــن األدويــة، وهــو بحاجــة ماســة لتشــخيص 
ــع  ــة، م ــة حثيث ــة طبي ــليم ورعاي ــكل س ــه بش وضع
العلــم بــأن األســير حســان معتقــل منــذ العــام 2004، 

ومحكــوم بالســجن املؤبــد، باإلضافــة إلــى 20 عامــا.

كمــا نقــل تقريــر الهيئــة تفاصيــل مــا يعانيــه األســير 
ــر اســتيا فــي  ــدة دي محمــود فــارس )29 عامــا( مــن بل
ــام 2017  ــذ الع ــاب من ــو مص ــلفيت، فه ــة س محافظ
ــه  ــت ل ــد أُجري ــة، وق ــدد الليمفاوي ــي الغ ــرطان ف بس
ــع  ــتئصال األورام، وخض ــة الس ــات جراحي ــدة عملي ع
ــل 6  ــا قب ــي كان آخره ــالج كيميائ ــات ع ــدة جلس لع

ــه. ــن اعتقال ــهر م أش
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وأضافــت، أن األســير فــارس معتقــل منــذ تاريــخ 
»مجــدو«،  مبعتقــل  حاليــا  ومحتجــز   ،31/8/2021
ووضعــه يســتدعي املتابعــة احلثيثــة وإجــراء فحوصــات 
ــة، لكــن إدارة املعتقــل تتجاهــل وضعــه وتكتفــي  دوري
ــع  ــه تراج ــا أن وضع ــط، علم ــكنات فق ــه املس بإعطائ
ــزال  ــن ه ــتكي م ــات يش ــو ب ــرة فه ــرة األخي ــي الفت ف
ــا  ــتمر، كم ــكل مس ــأ بش ــده ويتقي ــي جس ــب ف وتع
ــه  ــة لعرض ــون، وبحاج ــي القول ــاع ف ــن أوج ــي م يعان

ــالج.107 ــي الع ــص، وتلق ــب مخت ــى طبي عل

األســرى اإلداريــون يواصلــون مقاطعــة محاكــم 
االحتــال لليــوم الـ13

ــم  ــم حملاك ــير إداري، مقاطعته ــو 500 أس ــل نح يواص
االحتــالل اإلســرائيلي، لليــوم الـــ 31 علــى التوالــي، فــي 

ــال اإلداري. ــة االعتق ــم سياس ــار مواجهته إط

ووفقــا للمعلومــات املتوفــرة لــدى هيئة شــؤون األســرى 
واحملرريــن، »تشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــالل إربــاكا 
لــدى إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، بحيــث يصبح 
هنــاك انقطــاع بينهــا وبــني األســرى، إضافــة لتعريــف 
الوفــود األجنبيــة التــي تــزور الســجون كل فتــرة 
بقضيــة االعتقــال اإلداري، وبالتالــي تداولهــا وتســليط 

الضــوء عليهــا، ونقلهــا للعالــم.

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة 
ــن  ــان م ــا، كاحلرم ــني حملاكمه ــرى املقاطع ــد األس ض

ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي الزي

ــون اتخــذوا فــي األول مــن الشــهر  وكان األســرى اإلداري
اجلــاري، موقفــا جماعيــا يتمثــل بإعــالن املقاطعــة 
الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء املتعلقــة 
ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس ــة قضائي ــال اإلداري )مراجع باالعتق

وأكــدوا: »لــن نكــون جــزءا مــن هــذه املســرحية 
ــالل  ــو االحت ــا ه ــد منه ــتفيد الوحي ــة، املس التمثيلي
وأجهزتــه األمنيــة خصوصــا جهــاز اخملابــرات )الشــاباك( 
ــال«. ــذا االعتق ــن ه ــني ره ــاء املعتقل ــي إلبق ــرر الفعل املق

وإزاء ذلــك، أعلنــت احلركــة األســيرة فــي ســجون 
ــرى  ــرار األس ــل لق ــا الكام ــا وتأييده ــالل دعمه االحت
اإلداريــني باملقاطعــة الشــاملة للمحاكــم العســكرية، 
ــة  ــتقوم مبتابع ــة س ــا التنظيمي ــة أّن هيئاته موضح

ــرار. الق

ــالع  ــف ق ــي مختل ــني ف ــرى اإلداري ــع األس ــت جمي ودع
األســر إلــى االلتــزام الكامــل بهــذه اخلطــوة، والتحلــي 
بالصبــر والنفــس الطويــل، مــن أجــل حتقيــق األهــداف 

107  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــال اإلداري. ــة االعتق ــاء سياس ــوة بإلغ املرج

ــم  ــة محاك ــكل مقاطع ــير، تُش ــادي األس ــا لن ووفق
ــي  ــالل ف ــة االحت ــز ملالحق ــة واملرتك ــالل املقدم االحت
ــن  ــة م ــذه السياس ــكله ه ــا تش ــة، مل ــل الدولي احملاف

ــعبنا.108 ــاء ش ــق أبن ــم بح جرائ

108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الثاثاء 2022/2/1 

ــطينيني  ــرد« الفلس ــف »ط ــب وق ــس: يج الرئي
مــن القــدس

جــدد الرئيــس محمــود عبــاس، التأكيــد لوزيــر اخلارجيــة 
ــر  ــي غي ــع احلال ــن، أن الوض ــي بلينك ــي، انتون األميرك
قابــل لالســتمرار، مشــدداً علــى ضــرورة إنهــاء االحتــالل 
اإلســرائيلي ألرض دولــة فلســطني، ووقــف النشــاطات 
االســتيطانية، ووقــف اعتــداءات وإرهــاب املســتوطنني، 
وأهميــة احتــرام الوضــع التاريخــي فــي احلرم الشــريف، 
ووقــف طــرد الســكان الفلســطينيني مــن أحيــاء 
القــدس، والتنكيــل باألســرى واحتجــاز اجلثامــني، ووقــف 

اقتطــاع الضرائــب وخنــق االقتصــاد الفلســطيني.

جــاء ذلــك خــالل اتصــال هاتفــي، جــرى مســاء أمــس، 
األميركــي  اخلارجيــة  ووزيــر  عبــاس،  الرئيــس  بــني 
ــتجدات  ــر املس ــث آخ ــه بح ــن، مت خالل ــي بلينك انتون
ــني  ــة ب ــات الثنائي ــطينية والعالق ــي الفلس ــي األراض ف

اجلانبــني الفلســطيني واألميركــي.

ــات  ــف املمارس ــرورة وق ــى ض ــس عل ــدد الرئي ــا ش كم
حــل  تقــوض  التــي  اجلانــب  أحاديــة  اإلســرائيلية 
الدولتــني، واالنتقــال لتطبيــق االتفاقيــات املوقعــة بــني 
اجلانبــني، وعقــد اجتماعــات اللجنــة الرباعيــة الدولــي 
ــة  ــدء بعملي ــل الب ــن أج ــوزاري، م ــتوى ال ــى املس عل
ــة،  ــرارات الشــرعية الدولي ــة وفــق ق سياســية حقيقي
وأن اجمللــس املركــزي القــادم ســيقوم بتقييــم األوضــاع، 
ــح  ــوق ومصال ــة حق ــة حلماي ــرارات الالزم ــاذ الق واتخ

ــطيني. ــعب الفلس الش

ــز  وأشــار الرئيــس إلــى أهميــة مواصلــة العمــل لتعزي
ــة،  ــات املتحــدة األميركي ــة مــع الوالي ــات الثنائي العالق
ــق هــذه العالقــات.1  ــات التــي تعتــرض طري وتذليــل العقب

ــم  ــي املطاعي ــني لتلق ــو املواطن ــة تدع احلكوم
ــن األرواح ــد م ــد املزي ــا حلص جتنب

ــد  ــني للتقي ــوة للمواطن ــوزراء، الدع ــس ال ــدد مجل ج
وااللتــزام  للمطاعيــم  وتلقــي  الوقايــة  بتدابيــر 
الكمامــة جتنبــاً  وارتــداء  الصحيــة  بالبروتوكــوالت 
ــد »أوميكــرون« الــذي يســجل  ــة باملتحــور اجلدي لإلصاب
ارتفاعــاً كبيــراً فــي أعــداد املصابــني، وذلــك فــي ضــوء 

ــي. ــى الوبائ ــد املنحن تصاع

وأدان مجلــس الــوزراء، فــي جلســته التــي عقدهــا 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــة رام اهلل، برئاس ــي مدين ــس، ف أم
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ــن  ــاء م ــب األطب ــن نقي ــدر م ــا ب ــتية، م ــد اش محم
تصرفــات عبــر مقبولــة ضــد أعضــاء اللجنــة الوزاريــة 
ــة  ــالل جلس ــاء، خ ــة األطب ــع نقاب ــوار م ــة باحل املكلف

ــاء. ــق باألطب ــا تتعل ــي قضاي ــث ف ــت للبح خصص

وشــدد علــى أن العالقــة بــني احلكومــة والنقابــات 
قائمــة علــى روح احلــوار واملســؤولية الوطنيــة،  خاصــة 

ــة. ــة احلالي ــة املالي ــل األزم ــي ظ ف

واســتمع اجمللــس إلــى تقريــر مــن وزيــر التعليــم 
ــي حــول أســباب تعطــل الدراســة فــي جامعــة  العال
بيرزيــت واجلهــود التــي بذلــت الســتئنافها مبــا يحقــق 
مصالــح الطلبــة وإنقــاذ العــام الدراســي مــن الضيــاع 
فــي اجلامعــة العريقــة التــي عرفــت منــذ تأسيســها 
باعتمــاد احلــوار اجلــاد واملثمــر واملســؤول بــني إدارة 
اجلامعــة وطلبتهــا نهجــاً وتقليــداً ثابتــاً، لضمــان 
فــي  بهــا  والنــأي  التعليميــة  العمليــة  اســتمرار 

ــيرتها. ــل مس ــات تعط ــن أي خالف ــة ع اجلامع

وكلــف وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمــي مبتابعة 
ــات األمــور فــي جامعــة بيرزيــت والتنســيق مــع  مجري

كافــة اجلهــات لضمــان عــودة انتظــام الدراســة.

ــن  ــدد م ــة لع ــاالت النهائي ــى اإلح ــس عل ــادق اجملل وص
ــرق  ــم والط ــاالت التعلي ــي مج ــة ف ــاريع التنموي املش
والصــرف الصحــي، واعتمــد جــدول العطــل الرســمية 
ــد  ــا اعتم ــة، كم ــة والوطني ــبات الديني ــة املناس لكاف
العمــل فــي  أوقــات  زيــادة  العــام ملقتــرح  اإلطــار 
املستشــفيات احلكوميــة وحتســني جــودة اخلدمــات 
وتوفرهــا مــن قبــل أطبــاء االختصــاص والطواقــم 

الصحيــة.

كمــا صــادق علــى توصيــات عــدد مــن اللجــان احلكومية 
فــي مجــال احلقــوق الرقميــة والعــدل واألوقــاف، وعلــى 
منــح تراخيــص لوســائل إعالميــة جديــدة، فيمــا أحــال 

عــدداً مــن القوانــني واألنظمــة للــوزارة لدراســتها.2 

املصادقــة علــى 3 مشــاريع لبنــاء 0271 وحــدة 
ســكنية فــي مســتوطنات بالقــدس

والبنــاء  للتخطيــط  الوبائيــة  اللجنــة  صادقــت 
اإلســرائيلية، برئاســة أميــر شــكيد، علــى إيــداع ثالثــة 
مخططــات اســتيطانية فــي القــدس في مســتوطنات 

ــم«. ــال« و«غونيني ــات يوف ــو« و«كري »جيل

ــو«  ــة، أن اخملطــط فــي مســتوطنة »جيل ــت اللجن وقال
علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 11 دومنــاً، ويقــع 
ــاء 400  ــة بن ــمل اخلط ــوت«، وتش ــع »رحوف ــي مجم ف
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وحــدة اســتيطانية فــي برجــني مــن 30 طابقــاً ومبنــى 
مــن ٩ طوابــق. ومــن بــني جميــع الوحــدات الســكنية، 
ــتمل  ــا تش ــرة، كم ــدة صغي ــص 80 وح ــيتم تخصي س
ــي العامــة، وحوالــي 800 متــر  ــع للمبان ــر مرب ٦000 مت
ــا  ــيتم بناؤه ــي س ــة الت ــاحات التجاري ــن املس ــع م مرب
علــى واجهــات املبانــي، باإلضافــة إلــى تخصيــص 
1.5 دومن لصالــح املســاحات العامــة املفتوحــة، أمــا 
اخملطــط فــي مســتوطنة »كريــات يوفــال« فيقــام علــى 
ــي  ــع ف ــواي 4.5 دومن ويق ــغ ح ــة تبل ــاحة إجمالي مس

ــس. ــوف« الرئي ــارع »بوروش ش

ــي  ــتيطانية ف ــدة اس ــاء 240 وح ــة بن ــن اخلط وتتضم
ــي مــن 21  ــق والثان ــف األول مــن 10 طواب ــني، يتأل مبني
طابقــاً، ومــن بــني جميــع الوحــدات االســتيطانية، 
صغيــرة،  وحــدة   48 حوالــي  تخصيــص  ســيتم 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اخملطــط فــي »كريــات 
يوفــال« يشــمل حوالــي 500 متــر مربــع للمناطــق 
التجاريــة، وحوالــي 570 متــراً مربعــاً للمبانــي العامــة 
ــة  ــي ســيتم اســتخداهها لروضــة أطفــال وحضان الت
ــاص  ــط اخل ــا اخملط ــتوطنة، أم ــد املس ــي، بع ــام املبان أم
ــل  ــق اخللي ــى طري ــم« عل ــتيطاني »غونني ــي االس باحل
جنــوب غــرب القــدس، فيقــام علــى مســاحة إجماليــة 

ــاً. ــي 40 دومن ــغ حوال تبل

علــى  اســتيطانية،  وحــدة   1080 اخلطــة  وتشــمل 
شــكل متسلســل بناؤهــا فــي 12 مبنــى مــن ٦ إلــى 31 
طابقــاً. ومــن بــني جميــع الوحــدات الســكنية، ســيتم 

ــرة. ــقق الصغي ــدة للش ــي 20٦ وح ــص حوال تخصي

ــي 2500  ــم« حوال ــي »غونيني ــي ح ــة ف ــمل اخلط وتش
ــع  ــر مرب ــف، و2200 مت ــارة والتوظي ــع للتج ــر مرب مت
ــة  ــز الرعاي ــال ومراك ــاض األطف ــة لري ــي العام للمبان
ــي.  ــات املبان ــى واجه ــام عل ــودي يق ــس يه ــة وكني النهاري

ــة  ــن حديق ــط يتضم ــإن اخملط ــك، ف ــى ذل ــة إل إضاف
عامــة كبيــرة مبســاحة ٦05 دومن تقريبــاً، ومدرســة علــى 

ــات.3  ــاحة ٦ دومن مس

ــرج  ــي ح ــع صح ــي وض ــد ف ــو حمي ــير أب األس
ــراحه ــاق س ــتمرة إلط ــود مس واجله

قالــت وزيــرة الصحــة الدكتــورة مــي الكيلــة، إن 
ــة  ــي سياس ــن ف ــرائيلي متع ــالل اإلس ــلطات االحت س
اإلهمــال الطبــي بحــق األســرى املرضــى واجلرحــى، 

ــطء. ــم بب ــك قتهل ــدة بذل قاص

ــس،  ــد أم ــي عق ــر صحف ــي مؤمت ــة، ف ــت الكيل وأضاف
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فــي مقــر وزارة الصحــة مبدينــة رام اهلل، أن مــا يحــدث 
ــد،  ــو حمي ــر أب ــرطان ناص ــض بالس ــير املري ــع األس م
هــو سياســة إســرائيلية ممنهجــة، وخطــة مدروســة، 
وليــس لهــا أي مبــرر أو دواع أمنيــة، حيــث ال يقــوى علــى 
ــكل  ــف سيش ــه، فكي ــك أطراف ــى حتري ــير، وال عل الس
ــالل؟، محــذرة مــن انتكاســة  ــة االحت ــى دول خطــراً عل
ــي أي  ــر« ف ــير »ناص ــا األس ــرض له ــد يتع ــة ق صحي
حلظــة، فهــو ال يتلقــى العــالج الــالزم، وال يتواجــد 
ــالل  ــر االحت ــن تدمي ــدا ع ــالً، ع ــة أص ــة صحي ــي بيئ ف
حلالتــه النفســية التــي هــي مــن أهــم خطــوط الدفــاع 

ــى. للمرض

وقالــت »إن ناصــر بحاجــة إلــى عائلتــه، وبحاجــة إلــى 
ــال  ــي ح ــه ف ــل لعالج ــى األق ــي عل ــفى مدن مستش
اســتمرار رفــض االحتــالل نقلــه إلــى مستشــفى 
فلســطيني، حيــث يعانــي من الســرطان، ومت اســتئصال 
النصــف األســفل مــن رئتــه اليســرى، ويخضــع للعــالج 
الكيمــاوي، ومؤخــراً تعــرض إلــى التهــاب رئــوي حــاد أدى 

إلــى انهيــار اجلهــاز التنفســي لديــه«.

وأشــارت إلــى أن حالــة األســير أبــو حميــد فــي الوضــع 
الطبيعــي حتتــاج إلــى متابعــة عالجيــة مســتمرة 
ــى  ــة إل ــه بحاج ــى أن ــة إل ــاص، إضاف ــب خ ــع طبي م
رعايــة علــى مســتوى التغذيــة للحفــاظ علــى جهــازه 
ــرض،  ــة امل ــن مقاوم ــن م ــى يتمنك ــاً حت ــي قوي املناع
وهــذا ليــس متوفــراً أبــداص فــي ســجون االحتــالل، أو 

ــة. ــجن الرمل ــادة س ــمى عي ــا تس ــي م ف

ــة  ــؤولية الكامل ــالل املس ــة، إدارة االحت ــت الكيل وحمل
الطبــي بحــق  اإلهمــال  عــن اســتمرار مسلســل 
ــات  ــة ومؤسس ــات الدولي ــت املؤسس ــرى، وطالب األس
ــة  ــب الوالي ــر صاح ــب األحم ــان والصلي ــوق اإلنس حق
علــى أســرى احلــرب، بالقيــام بدورهــا الــالزم جتــاه 
قضيــة األســرى، مبــا تضمنتــه اتفاقيــات جنيــف 
ــان،  ــوق اإلنس ــي حلق ــد الدول ــة، والعه ــة والرابع الثالث

واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة.

ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــدد رئي ــدوره، ش ب
قــدري أبــو بكــر، علــى أن األســير أبــو حميــد نقــل إلــى 
ــجني  ــطوانة اكس ــه اس ــة« ومع ــجن الرمل ــادة س »عي
ومعــدات للتنفــس االصطناعــي، وهــذا يؤكــد أن حالتــه 
الصحيــة مــا زالــت صعبــة مبــا يتعــارض مــع مــا حتــاول 
ــدأ  ــي ب ــه الصح ــأن وضع ــاءه ب ــالل إدع ســلطات االحت
ــذا  ــى ه ــون عل ــرى يطلق ــاف أن االس ــتقرار، وأض باالس
ــد  ــكان يتواج ــو م ــاء« وه ــرة األحي ــفى »مقب املستش
مــع أصحــاب األمــراض اخلطيــرة  فيــه 1٦ أســيراً 
ــدد  ــه ع ــرطان، وفي ــى والس ــيل الكل ــة كغس والصعب
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ــن.4  ــرى املقعدي ــن األس م

قابــل  غيــر  الوضــع  لبلينكــن:  الرئيــس 
لاســتمرار واجمللــس املركــزي ســيتخذ القرارات 

الازمــة

جــرى اتصــال هاتفي، مســاء أمــس، بني الرئيــس محمود 
ــن. ــي بلينك ــي أنتون ــة األميرك ــر اخلارجي ــاس، ووزي  عب

ــي  ــتجدات ف ــر املس ــث آخ ــال بح ــالل االتص ــرى خ وج
بــني  الثنائيــة  والعالقــات  الفلســطينية  األراضــي 

 اجلانبني الفلسطيني واألميركي. 
ــي  ــة األميرك ــر اخلارجي ــد لوزي ــس التأكي ــدد الرئي وج
وعلــى  لالســتمرار،  قابــل  غيــر  احلالــي  الوضــع  أن 
دولــة  ألرض  اإلســرائيلي  االحتــالل  إنهــاء  ضــرورة 
ــف  ــتيطانية، ووق ــاطات االس ــف النش ــطني، ووق فلس
احتــرام  وأهميــة  املســتوطنني،  وإرهــاب  اعتــداءات 
ــرد  ــف ط ــريف، ووق ــرم الش ــي احل ــي ف ــع التاريخ الوض
ــف  ــدس، ووق ــاء الق ــن أحي ــطينيني م ــكان الفلس الس
ووقــف  اجلثامــني،  واحتجــاز  باألســرى  التنكيــل 
 اقتطــاع الضرائــب وخنــق االقتصــاد الفلســطيني.

املمارســات  وقــف  ضــرورة  علــى  الرئيــس  وشــدد 
حــل  تقــّوض  التــي  اجلانــب  أحاديــة  اإلســرائيلية 
الدولتــني، واالنتقــال لتطبيــق االتفاقيــات املوقّعــة 
ــة الرباعيــة  ــات اللجن ــد اجتماع ــني، وعق ــني اجلانب ب
أجــل  مــن  الــوزاري،  املســتوى  علــى  الدوليــة 
البــدء بعمليــة سياســية حقيقيــة وفــق قــرارات 
القــادم  املركــزي  اجمللــس  وأن  الدوليــة،  الشــرعية 
ــة  ــرارات الالزم ــاذ الق ــاع، واتخ ــم األوض ــيقوم بتقيي س
 حلمايــة حقــوق ومصالــح الشــعب الفلســطيني.

العمــل  مواصلــة  أهميــة  إلــى  الرئيــس  وأشــار 
الواليــات  مــع  الثنائيــة  العالقــات  لتعزيــز 
التــي  العقبــات  وتذليــل  األميركيــة،  املتحــدة 

 تعترض طريق هذه العالقات. 
ــن  ــي بلينك ــة األميرك ــر اخلارجي ــل وزي ــه، نق ــن جانب م
وتأكيــده  للرئيــس عبــاس،  بايــدن  الرئيــس  حتيــات 
بحــل  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  التــزام  علــى 

 الدولتني وأهمية خلق أفق سياسي. 
مــن ناحيــة أخــرى، أشــار بلينكــن إلــى إدراك إدارة 
ــة  ــية واالقتصادي ــات السياس ــدن للصعوب ــس باي الرئي
الفلســطينية، مؤكــدا  الســلطة  التــي متــر بهــا 
رفــض اإلدارة لالســتيطان واعتــداءات املســتوطنني، 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــق الس ــي مناط ــات ف واالجتياح
مؤكــدا  البيــوت،  وهــدم  الســكان  طــرد  ورفــض 
القنصليــة  فتــح  بإعــادة  األميركيــة  اإلدارة  التــزام 

 األميركية في القدس الشرقية. 

4  جريدة القدس

ــس  ــى الرئي ــينقل إل ــه س ــن أن ــر بلينك ــح الوزي وأوض
التحديــات  إدارتــه صــورة  فــي  واملســؤولني  بايــدن 
وأنــه  الفلســطينيني،  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
ســيقوم بإجــراء االتصــاالت مــع جميــع األطــراف 
املعنيــة، والعمــل املشــترك مــع اجلميــع للمضــي قدمــا 

لتحقيــق الســالم واالســتقرار فــي املنطقــة.5

تقريــر متفجــر ملنظمــة »أمنســتي« اليــوم 
ــد  ــرائيلي ض ــد« اإلس ــام »أبارتهاي ــوان: نظ بعن

لفلســطينيني ا

الدوليــة  العفــو  ملنظمــة  حديــث  تقريــر  فجــر 
حتــى  حــادا  إســرائيليا  غضبــا  »أمنســتي« 
مؤمتــر  خــالل  اليــوم،  رســميا،  نشــره  قبــل 

 صحافي في القدس الشرقية احملتلة. 
وفــي دعــوات وجهــت لوســائل اإلعــالم قالــت املنظمــة، 
إن تقريرهــا ســيكون بعنــوان »نظــام الفصــل العنصري 
)أبارتهايــد( اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيني: نظام قاس 

 يقوم على الهيمنة وجرمية ضد اإلنسانية”. 
فيهــا  تطلــق  التــي  األولــى  املــرة  هــي  وهــذه 
توصيــف  إســرائيل  علــى  العفــو  منظمــة 
اإلســرائيلي«  العنصــري  الفصــل  »نظــام 

 وهو ما أغضب احلكومة اإلسرائيلية. 
وأضافــت املنظمــة الدوليــة فــي دعوتهــا، »عمــل هــذا 
ــف  ــق كي ــى توثي ــه، عل ــمولي بطبيعت ــر، الش التقري
الفلســطينية  واملمتلــكات  األراضــي  مصــادرة  أن 
ــروع،  ــر املش ــل غي ــات القت ــع، وعملي ــاق واس ــى نط عل
علــى  الصارمــة  والقيــود  القســري،  والتهجيــر 
حقــوق  مــن  الفلســطينيني  وحرمــان  احلركــة، 
االنتهــاكات  هــذه  جميــع  واملواطنــة،  اجلنســية 
هــي مكونــات نظــام عنصــري متييــزي يرقــى إلــى 
 جرميــة ضــد اإلنســانية مبوجــب القانــون الدولــي”.

ســيتناول  التقريــر  أن  إلــى  وأشــارت 
الهيمنــة  فــي  القاســي  إســرائيل  »نظــام 

 على الفلسطينيني وقمعهم”. 
اخلارجيــة  وزارة  هاجمــت  مســبوقة،  غيــر  وبلغــة 
اإلســرائيلية، فــي بيــان، تقريــر منظمــة العفــو، معتبرة 

ــرعية”.٦ ــر ش ــا »غي ــامية« وإنه ــة للس ــا »معادي إياه

5  جريدة األيام

6  جريدة األيام
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األربعاء 2022/2/2

ــى  ــرائيل عل ــاءلة إس ــب مس ــتي«: يج »أمنس
ضــد  العنصــري  الفصــل  جرميــة  ارتــكاب 

لفلســطينيني ا

قالــت منظمــة العفــو الدوليــة، إن الفصــل العنصــري 
الــذي متارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيني هــو 
نظــام هيمنــة قــاٍس وجرميــة ضــد اإلنســانية، مشــددة 
ــرائيلية  ــلطات اإلس ــاءلة الس ــي مس ــه ينبغ ــى أن عل

 على ارتكاب جرمية الفصل العنصري. 
وأكــدت فــي تقريــر حديــث أعلنــت عنــه، أمــس، 
احملتلــة  الشــرقية  بالقــدس  مؤمتــر صحافــي  فــي 
علــى انــه »يقتضــي حجــم وخطــورة االنتهــاكات 
تغييــر هائــل فــي مقاربــة  إجــراء  وثّقتهــا  التــي 
فــي  اإلنســان  حقــوق  ألزمــة  الدولــي  اجملتمــع 

 إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة”. 
الواليــة  ممارســة  الــدول  جلميــع  ميكــن  وقالــت، 
الذيــن  األشــخاص  علــى  الشــاملة  القضائيــة 
ــة  ــم جرمي ــي ارتكابه ــول ف ــو معق ــى نح ــتبه عل يُش
الدولــي.  القانــون  مبوجــب  العنصــري  الفصــل 
الفصــل  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  الــدول  أمــا 

 العنصري، فمن واجبها القيام بذلك. 
ــر  ــرض حظ ــى ف ــي إل ــن الدول ــس األم ــت »مجل ودع
ــب  ــرائيل، يج ــى إس ــالح إل ــد الس ــى توري ــامل عل ش
والذخائــر،  األســلحة  أنــواع  كافــة  يشــمل  أن 
ــل  ــراً للقت ــون، نظ ــاذ القان ــدات إنف ــى مع ــالوة عل ع
الفلســطينيني  املدنيــني  آلالف  املشــروع  غيــر 

 على أيدي القوات اإلسرائيلية”. 
ــرض  ــاً ف ــن أيض ــس األم ــى مجل ــني عل ــت، »ويتع وقال
عقوبــات تســتهدف أشــخاصاً محدديــن، مثــل جتميــد 
ضلوعــاً  األكثــر  اإلســرائيليني  املســؤولني  أصــول 

 في ارتكاب جرمية الفصل العنصري”. 
كمــا دعــت املنظمــة »احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
العنصــري  الفصــل  جرميــة  فــي  النظــر  إلــى 
األراضــي  فــي  احلاليــة  حتقيقاتهــا  ســياق  فــي 
الــدول  »جميــع  مناشــدة  احملتلــة«  الفلســطينية 
ممارســة الواليــة القضائيــة الشــاملة وتقــدمي مرتكبــي 

 جرائم الفصل العنصري إلى العدالة”. 
وقالــت أنيــاس كاالمــار، األمينــة العامة ملنظمــة العفو، 
ال يجــوز بعــد، اآلن، أن يقتصــر الــردّ الدولي علــى الفصل 
العنصــري علــى اإلدانــات العقيمــة واملراوغــة؛ فــإذا لــم 
نعالــج األســباب اجلذريــة، ســيظل الفلســطينيون 
التــي  العنــف  دوامــة  أســرى  واإلســرائيليون 

 دمرت حياة عدد كبير جداً من الناس. 
تفكيــك  إســرائيل  علــى  وينبغــي  وأضافــت، 

مبعاملــة  والبــدء  العنصــري  الفصــل  نظــام 
احلقــوق  فــي  متســاوين  كبشــر  الفلســطينيني 
والكرامــة. وإلــى أن تفعــل ذلــك، ســيظل الســالم 
لإلســرائيليني  املنــال  بعيــَديْ  احتماَلــنْي  واألمــن 

 والفلسطينيني على حد سواء. 
إســرائيل  أن  كيــف  بالتفصيــل  التقريــر  ويبــنّي 
تفــرض نظــام اضطهــاد وهيمنــة علــى الشــعب 
ــه.  ــى حقوق ــيطرة عل ــك الس ــا متل ــطيني أينم الفلس
فــي  املقيمــني  الفلســطينيني  يشــمل  وهــذا 
احملتلــة، فضــالً  الفلســطينية  واألراضــي  إســرائيل 

 عن الالجئني النازحني في بلدان أخرى. 

 “جرمية ضد اإلنسانية” 
يوثــق التقريــر الشــامل املؤلــف مــن 182 صفحــة 
)أبارتهايــد(  العنصــري  الفصــل  نظــام  بعنــوان 
ــوم  ــاٍس يق ــاٌم ق ــطينيني: نظ ــد الفلس ــرائيلي ض اإلس
علــى الهيمنــة وجرميــة ضــد اإلنســانية، كيــف أن 
عمليــات االســتيالء الهائلــة علــى األراضــي واملمتلكات 
املشــروعة،  غيــر  القتــل  وأعمــال  الفلســطينية، 
والنقــل القســري، والقيــود الشــديدة علــى حريــة 
التنقــل، وحرمــان الفلســطينيني مــن حقــوق املواطنــة 
ــى  ــام يرق ــن نظ ــزاًء م ــا أج ــكل كله ــية تش واجلنس
ــون  ــب القان ــري مبوج ــل العنص ــتوى الفص ــى مس إل
ــل  ــام بفع ــذا النظ ــى ه ــاظ عل ــم احلف ــي. ويت الدول
االنتهــاكات التــي تََبــنّي ملنظمــة العفــو الدوليــة أنهــا 
تشــكل فصــالً عنصريــاً وجرميــة ضــد اإلنســانية كمــا 
ــة  ــي واالتفاقي ــا األساس ــام روم ــي نظ ــة ف ــي ُمعرّف ه
ــة  ــري واملعاقب ــل العنص ــة الفص ــع جرمي ــة لقم الدولي

 عليها )اتفاقية الفصل العنصري(. 
وقالــت كاالمــار، إن »تقريرنــا يكشــف النطــاق الفعلــي 
لنظــام الفصــل العنصــري فــي إســرائيل. وســواء 
ــدس  ــزة، أو الق ــي غ ــون ف ــطينيون يعيش كان الفلس
إســرائيل نفســها، فهــم  أو  اخلليــل،  أو  الشــرقية، 
يُعاَملــون كجماعــة عرقيــة دونيــة ويُحرمــون مــن 
حقوقهــم علــى نحــو ممنهــج. وقــد تبــني لنــا أن 
سياســات التفرقــة ونــزع امللكيــة واإلقصــاء القاســية 
املتبعــة فــي جميــع األراضــي اخلاضعــة لســيطرة 
إســرائيل تصــل بوضــوح إلــى حــد الفصــل العنصــري. 

 ومن واجب اجملتمع الدولي التصرف”. 
ــى  ــي عل ــام بُن ــن لنظ ــرر ممك ــن مب ــا م ــت، م وأضاف
ــني النــاس.  القمــع العنصــري املَُمأســس واملطــّول ملالي
وال مــكان للفصــل العنصــري فــي عاملنــا، والــدول التــي 
تقــرر أن تقبــل جتــاوزات إســرائيل ســتجد نفســها فــي 
اجلانــب اخلطــأ مــن التاريــخ. واحلكومــات التــي تواصــل 
ــاءلة  ــن املس ــا م ــلحة وحتميه ــرائيل باألس ــد إس تزوي
فــي األمم املتحــدة تســاند نظــام فصــل عنصــري، 



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

77

المجلد الثالثون 2022

ــاة  ــم معان ــي، وتفاق ــي الدول ــام القانون ــّوض النظ وتق
الشــعب الفلســطيني. وينبغــي علــى اجملتمــع الدولــي 
أن يواجــه واقــع الفصــل العنصــري فــي إســرائيل، وأن 
ــي  ــة، والت ــى العدال ــة إل ــدة املؤدي ــبل العدي ــع الس يتب

 من املعيب أنها لم تُستكشف بعد. 
ولفتــت منظمــة العفــو إلــى إن »نظــام الفصــل 
العنصــري هــو منظومــة مُمأسســة للقمــع والهيمنــة 

 متارسها جماعة عرقية ضد أخرى”. 
وقالــت، إنــه »انتهــاك خطيــر حلقــوق اإلنســان يُحّظــره 
القانــون الدولــي العــام. ويُظهــر البحــث الواســع 
والتحليــل القانونــي اللــذان أجرتهمــا منظمــة العفــو 
إســرائيل  أن  خارجهــا  مــن  خبــراء  مــع  بالتشــاور 
مــن  الفلســطينيني  ضــد  النظــام  هــذا  تُطّبــق 
ــة  ــن إدام ــات تضم ــات وممارس ــني وسياس ــالل قوان خ

 معاملتها العنصرية القاسية لهم”. 
تُعــّد  الدولــي،  اجلنائــي  القانــون  »وفــي  وأضافــت، 
تُرتكــب  التــي  احملــددة  القانونيــة  غيــر  األفعــال 
ــه  ــة إدامت ــة بنّي ــع والهيمن ــن القم ــام م ــن نظ ضم
ــانية.  ــد اإلنس ــة ض ــري املرتكب ــل العنص ــة الفص جرمي
الفصــل  اتفاقيــة  فــي  ُمدرجــة  األفعــال  وهــذه 
العنصــري وفــي نظــام رومــا األساســي، وتشــمل 
ــري،  ــل القس ــب، والنق ــروع، والتعذي ــر املش ــل غي القت
. “  واحلرمان من احلقوق واحلريات األساسية 

وتابعــت، »وثّقــت منظمــة العفــو الدوليــة أفعــاالً 
ُمحرّمــة فــي اتفاقيــة الفصــل العنصــري ونظــام 
ــيطر  ــي تس ــق الت ــة املناط ــي كاف ــي ف ــا األساس روم
عليهــا إســرائيل، مــع أنهــا حتــدث فــي األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة بصــورة أكثــر تكــراراً وعنفــاً ممــا 
ــق الســلطات اإلســرائيلية  حتــدث فــي إســرائيل. وتطّب
ــن  ــداً م ــطينيني عم ــان الفلس ــددة حلرم ــر متع تدابي
ذلــك  فــي  مبــا  األساســية،  وحرياتهــم  حقوقهــم 
قيــود قاســية علــى حريــة التنقــل فــي األراضــي 
ــن  ــل املزم ــتثمار الضئي ــة، واالس ــطينية احملتل الفلس
ــطينية  ــات الفلس ــي اجملتمع ــز ف ــى التميي ــم عل القائ
داخــل إســرائيل، وحرمــان الالجئــني مــن حــق العــودة. 
كمــا يوثـّـق التقريــر النقــل القســري، واالعتقــال اإلداري، 
ــي كل  ــروعة ف ــر املش ــل غي ــال القت ــب، وأعم والتعذي

 من إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة”. 
وقــد وجــدت منظمــة العفــو أن هــذه األفعــال تشــكل 
جــزءاً مــن هجــوم ممنهــج وواســع النطــاق موجــه ضــد 
ــام  ــة نظ ــة إدام ــب بنّي ــطيني، وتُرتك ــعب الفلس الش
القمــع والهيمنــة. لــذا فهــي تشــكل جرميــة الفصــل 

ــة ضــد اإلنســانية. العنصــري املرتكب

  

 معاملة الفلسطينيني 
 كتهديد دميوغرافي 

ــة إســرائيل العــام  ــام دول ــذ قي ــه »من ــى ان وأشــارت إل
ــة  ــة دميوغرافي ــن أغلبي ــة تكوي ــت سياس 1٩48، انتهج
يهوديــة ثــم احلفــاظ عليهــا، وتعظيــم ســيطرتها على 
ــي  ــود. وف ــرائيليني اليه ــة اإلس ــوارد ملنفع ــي وامل األراض
1٩٦7، وّســعت هــذه السياســة لتشــمل الضفــة 
ــة  ــتمر إدارة كاف ــوم، تس ــزة. والي ــاع غ ــة وقط الغربي
ــد  األراضــي التــي تخضــع لســيطرة إســرائيل مبــا يفي
ــطينيني،  ــاب الفلس ــى حس ــود عل ــرائيليني اليه اإلس
الفلســطينيني”. الالجئــني  إقصــاء  يســتمر   فيمــا 

ــة  ــرائيلية املتعاقب ــات اإلس ــرت احلكوم ــت، »اعتب وقال
ــر  ــت تدابي ــاً، وفرض ــداً دميوغرافي ــطينيني تهدي الفلس
للســيطرة علــى وجودهــم ووصولهــم إلــى األراضي في 
ــل  ــة، وللتقلي ــطينية احملتل ــي الفلس ــرائيل واألراض إس
الدميوغرافيــة  األهــداف  ذلــك. وتتضــح هــذه  مــن 
جيــداً مــن اخلطــط الرســمية لـ«تهويــد« مناطــق 
ضمنهــا  ومــن  الغربيــة،  والضفــة  إســرائيل  فــي 
آالف  يُعــرّض  يظــل  مــا  وهــو  الشــرقية،  القــدس 

 الفلسطينيني خلطر النقل القسري”. 

 ً  قمع ال يعرف حدودا
اإلســرائيلية  الســلطات  بــأن  املنظمــة  وبينــت 
دونيــة  عرقيــة  كجماعــة  الفلســطينيني  تعامــل 
اليهــودي.  غيــر  العربــي  وضعهــم  يُحددهــا 
القوانــني  العنصــري فــي  التمييــز  ويترســخ هــذا 
أنحــاء  كل  فــي  الفلســطينيني  فــي  تؤثــر  التــي 

 إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة. 
ــال، يُحــرم الفلســطينيون  وقالــت، »فعلــى ســبيل املث
مــن حملــة اجلنســية اإلســرائيلية مــن القوميــة، 
اإلســرائيليني  عــن  قانونيــاً  تباينــاً  ينشــئ  مــا 
حيــث  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  وفــي  اليهــود. 
منــذ  الســكان  ســجل  علــى  إســرائيل  تســيطر 
جنســية  الفلســطينيون  يحمــل  ال   ،1٩٦7 العــام 
ويُعــّد معظمهــم منعدمــي اجلنســية ويحتاجــون 
ــي  ــرائيلي ك ــش اإلس ــن اجلي ــة م ــات هوي ــى بطاق إل

 يعيشوا في األراضي احملتّلة ويعملوا فيها”. 
الفلســطينيون  الالجئــون  »ويظــل  وأضافــت، 
ــيْ 1٩47- ــي َحربَ ــروا ف ــن ُهّج ــم، الذي ــدرون منه واملنح

ــن  ــى أماك ــودة إل ــق الع ــن ح ــون م 1٩4٩ و1٩٦7، يُحرم
ــّد إقصــاء إســرائيل لالجئــني  إقامتهــم الســابقة. ويُع
املاليــني  تــرك  الدولــي  للقانــون  صارخــاً  انتهــاكاً 

 معّلقني في حالة تهجير قسري دائمة”. 
القــدس  فــي  الفلســطينيون  »ومُينــح  وتابعــت، 
الشــرقية، التــي ضمتهــا إســرائيل قســراً إليهــا، 
إقامــة دائمــة بــدالً مــن اجلنســية – مــع أن هــذه 
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العــام  ومنــذ  فقــط.  باالســم  دائمــة  احلالــة 
1٩٦7، ُســحبت اإلقامــة ممــا يزيــد علــى 14 ألــف 
أدى  مــا  الداخليــة،  وزارة  تقديــر  وفــق  فلســطيني 

 إلى نقلهم قسراً إلى خارج املدينة”. 

 مواطنون أقل درجة 
مــن  الفلســطينيون  »يواجــه  انــه  إلــى  وأشــارت 
يشــكلون  الذيــن   – اإلســرائيلية  اجلنســية  حملــة 
ــن  ــدة م ــكاالً عدي ــكان – أش ــن الس ــة م ــو 21 باملئ نح
ــد  ــز ض ــور التميي ــي 2018، تبل ــس. ف ــز املَُمأس التميي
الفلســطينيني فــي قانــون دســتوري كــرّس للمــرة 
األولــى إســرائيل كـ«دولة قوميــة لليهود« حصــراً. ويعزز 
القانــون أيضــاً بنــاء املســتوطنات اليهوديــة ويُخّفــض 

 مكانة اللغة العربية كلغة رسمية”. 

نزع امللكية 

مــن  امللكيــة  نــزع  »يشــكل  املنظمــة  وأكــدت 
الفلســطينيني وتهجيرهــم مــن منازلهــم ركنــاً مهمــاً 
جــداً فــي نظــام الفصــل العنصــري اإلســرائيلي؛ 
عمليــات  فرضــت  إســرائيل،  دولــة  قيــام  فمنــذ 
اســتيالء جماعيــة وقاســية علــى األراضــي ضــد 
ــني  ــرات القوان ــق عش ــل تطبي ــطينيني، وتواص الفلس
والسياســات إلرغــام الفلســطينيني علــى العيــش 
تهــدم   ،1٩48 العــام  ومنــذ  معــازل صغيــرة.  فــي 
إســرائيل مئــات اآلالف مــن منــازل الفلســطينيني 
وغيرهــا مــن املمتلــكات فــي كافــة املناطــق اخلاضعــة 

 لواليتها القضائية وسيطرتها الفعلية”. 
منظمــات  تســتهدف  مــا  »غالبــاً  وقالــت، 
احلكومــة  مــن  بالكامــل  املدعومــة  املســتوطنني 
القــدس  فــي  الفلســطينية  األحيــاَء  اإلســرائيلية 
الفلســطينية  األســر  تهجيــر  بهــدف  الشــرقية، 

 وتسليم منازلها للمستوطنني”. 

 قيود قاسية على حرية التنقل 
منــذ  اإلســرائيلية  الســلطات  »فرضــت  وقالــت، 
ــو  ــى نح ــة عل ــوداً صارم ــعينيات قي ــف التس منتص
متزايــد علــى تنقــل الفلســطينيني فــي األراضــي 
مــن  شــبكة  وتســيطر  احملتلــة.  الفلســطينية 
الطــرق  وحواجــز  العســكرية  التفتيــش  نقــاط 
تنقــل  علــى  املنشــآت  مــن  وغيرهــا  واألســيجة 
الفلســطينيني داخــل األراضــي الفلســطينية احملتلــة، 

 وتُقّيد سفرهم إلى إسرائيل أو اخلارج”. 
ودعــت »إلــى وضــع حــد للممارســة الوحشــية املتمثلة 
 بهــدم املنازل وعمليات اإلخالء القســري كخطــوة أولى”.

جميــع  منــح  إســرائيل  علــى  »وينبغــي  وقالــت، 

األراضــي  وفــي  فيهــا  املقيمــني  الفلســطينيني 
الفلســطينية احملتلــة حقوقــاً متســاوية مبــا يتماشــى 
مــع مبــادئ القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون 
اإلنســاني الدولــي. كمــا ينبغــي عليهــا االعتــراف بحــق 
ــودة  ــم بالع ــن عنه ــطينيني واملنحدري ــني الفلس الالجئ
إلــى ديارهــم التــي كانــت فيمــا مضــى تعيــش فيهــا 
ــا  ــى ضحاي ــة إل ــات كامل ــدمي تعويض ــم، وتق عائالته
ــانية”.7 ــد اإلنس ــم ض ــان واجلرائ ــوق اإلنس ــاكات حق انته

اخلميس 2022/2/3

ــل  ــي جب ــتوطنة ف ــة مس ــر إقام ــال يق االحت
صبيــح هــدم منشــأة وردم آبــار فــي عناتــا 

ــا ــافر يط ومس

ــط  ــى مخط ــس، عل ــالل، أم ــلطات االحت ــت س صادق
ــي  ــح ف ــل صبي ــي جب ــى أراض ــتوطنة عل ــاء مس إنش
بلــدة بيتــا، فــي الوقــت الــذي أقدمــت فيــه علــى هــدم 
ــا تعيــل 15  ــدة عنات ــة فــي بل ــف منشــأة صناعي وجتري
عائلــة، وردمــت أربــع آبــار فــي مســافر يطــا، وأخطــرت 
ــاري  ــل جت ــازل ومح ــة من ــجد وثالث ــاء مس ــف بن بوق

 ومنع شق طريق زراعي في قرية مردا. 
حلكومــة  القضائــي  املستشــار  صــادق  فقــد 
مخطــط  علــى  ماندلبليــت،  أفيحــاي  االحتــالل، 
إقامتهــا  املزمــع  »أفيتــار«  مســتوطنة  إنشــاء 
علــى  االســتيطانية  البــؤرة  أراضــي  علــى 
 »جبــل صبيــح« فــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس.

»اخلطــوة  إن  الرابعــة  العبريــة  القنــاة  وقالــت 
مــن  دينيــة،  مدرســة  إنشــاء  ســتكون  املقبلــة 
خــالل إعــالن أراضــي البــؤرة أراضــَي دولــة، وهــي 
غانتــس،  بينــي  اجليــش  وزيــر  لهــا  روّج  خطــوة 
تنفيذهــا”. بشــأن  تعليماتــه  الحقــاً   وســيصدر 

املنطقــة  تلــك  عــن  اإلعــالن  بعــد  أنــه  وبينــت 
بأنهــا »أراضــي دولــة«، ســتكون هنــاك مهلــة 45 
ــدم؛  ــم يق ــال ل ــي ح ــتئناف، وف ــدمي أي اس ــاً لتق يوم
ســيتم تلقائيــاً إصــدار أمــر التخطيــط، مشــيرة 
إلــى أن »الترويــج لذلــك يعتمــد علــى اســتعداد 

 غانتس، من خالل تسريع اإلجراءات”. 
مــن جهتــه، قــال موقــع القنــاة العبريــة الســابعة، إّن 
ماندلبليــت، صــادق فــي اليــوم األخيــر لــه فــي منصبه، 
على مســار التســوية بني املســتوطنني وجيش االحتالل، 

 الذي يهدف إلنشاء مستوطنة »أفيتار”. 
ــذي  ــت ال ــة ماندلبلي ــاة، أن مصادق ــع القن ــر موق وذك
أنهــى واليتــه بعــد ٦ ســنوات فــي اخلدمــة، تأتــي بعــد 
جهــود حثيثــة بذلهــا رئيــس احلكومــة نفتالــي بينيــت 
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 وغانتس ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد. 
وأشــار إلــى أّن ماندلبليــت صــادق على مســار التســوية 
الــذي يشــمل أمــر »تخطيــط خــاص«، قبيــل املرحلــة 
التاليــة التــي تســبق إقامــة املســتوطنة وتتمثــل فــي 
اإلعــالن عــن األراضي فــي املنطقــة أنهــا »أراضــي دولة« 

 وهي اخلطوة التي يعكف عليها غانتس. 
األرض  عــن  اإلعــالن  وبعــد  إنــه  املوقــع  وأضــاف 
ــالل  ــتئناف خ ــال لالس ــيفتح اجمل ــة س ــا أرض دول أنه
حــال  وفــي  اإلســرائيلية،  احملاكــم  أمــام  يومــاً   45
لــم يتــم تقــدمي اســتئناف يتضّمــن أدلــة دامغــة 

 سيصدر أمر تخطيط تشييد املستوطنة. 
االســتيطان  ملــف  مســؤول  قــال  جهتــه،  مــن 
حكومــة  إن  دغلــس،  غســان  الضفــة  شــمال 
االحتــالل، حتــاول فــرض أمــر واقــع بشــرعنة البــؤر 
ــادة  ــمل إع ــا يش ــح، مب ــل صبي ــى جب ــتيطانية عل االس
ــدم  ــد أن أق ــة بع ــؤرة خاص ــتوطنني الب ــالل املس احت
دومنــاً   ٦0 االســتيالء علــى  االحتــالل علــى  جيــش 
لعــودة  أقيمــت عليهــا، متهيــداً  التــي  مــن األرض 

 تدريجية للمستوطنني الحتالل املكان. 
ــت  ــدس، هدم ــرقي الق ــمال ش ــا، ش ــدة عنات ــي بل وف
ــا.8 ــت أرضيته ــة وجرف ــأة صناعي ــالل منش ــوات االحت ق

اجلمعة 2022/2/4

هــدم مســاكن وحظائــر جتمــع بــدوي قــرب 
ــي  ــداءات ف ــذون اعت ــتوطنون ينف رام اهلل ومس

ــدة ــق ع مناط

ــر  ــاكن وحظائ ــس، مس ــالل، أم ــات االحت ــت جراف هدم
ــر نظــام، وأخطــرت بوقــف  ــة دي ــدوي قــرب قري جتمــع ب
ترميــم مقــام إســالمي فــي بلــدة ترقوميــا، فــي الوقــت 
الــذي صّعد فيه املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم وأقدموا 
علــى قطــع عشــرات أشــجار الزيتون فــي قرية ياســوف 
ــا،  ــافر يط ــي مس ــاة ف ــة الرع ــع، ومهاجم ــة الضب وخل
واقتحــام موقــع مســتوطنة حومــش اخملالة حتــت حماية 
قــوات االحتــالل، بالتزامــن مــع تنظيمهــم تظاهــرة فــي 

 القدس احملتلة تأييداً إلقامة املستوطنة. 
فقــد هدمت جرافــات االحتــالل، أمس، مســاكن وحظائر 

 في قرية دير نظام شمال غرب رام اهلل. 
وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
»احلصــة«  منطقــة  اقتحمــت  جرافــات،  ترافقهــا 
فــي القريــة، وشــرعت بهــدم مســاكن وبركســات 

 تعود للمواطنني البّدو القاطنني هناك. 
ولفتــت املصــادر إلــى أن قــوات االحتــالل أغلقــت 
الوصــول  مــن  املواطنــني  ومنعــت  املنطقــة، 
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 إليها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة. 
يشــار إلــى أن قريــة ديــر نظــام )1200 نســمة( تشــهد 
ــالوة  ــالل، ع ــوات االحت ــن ق ــة م اقتحامــات شــبه يومي
علــى إغالق مداخلهــا، وتعرضهــا لهجمات مســتوطني 
ــعون  ــن يس ــا، والذي ــى أراضيه ــة عل ــش« املقام »حلمي

 لالستيالء على عني املياه اخلاصة بها. 
اخلليــل،  جنــوب  ترقوميــا،  بلــدة  وفــي 
أعمــال  بوقــف  االحتــالل  قــوات  أخطــرت 
صالــح. النبــي  مقــام  فــي  اجلاريــة   الترميــم 

وقالــت مديريــة أوقــاف اخلليــل: إن أعمال الترميــم جارية 
فــي املوقــع منــذ شــهور للحفــاظ علــى هــذا املعلــم 
ــاف  ــني وزارة األوق ــاون ب ــي بالتع ــري الدين ــي األث التاريخ

 والشؤون الدينية ووزارة السياحة واآلثار. 
اعتــداء  هــو  االحتــالل  بــه  يقــوم  مــا  أن  وأكــدت 
األثريــة  واألماكــن  املقدســات  بحــق  ســافر 
الســيطرة  فــرض  محــاوالت  ضمــن  ويأتــي 

 على األراضي الوقفية وتهويدها. 
االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
شــجرة   22 قطــع  علــى  مســتوطنون  أقــدم 

 زيتون، في قرية ياسوف، شرق سلفيت. 
وقــال املواطــن عمــر راشــد: »أقــدم املســتوطنون 
ــني  ــا ب ــراوح أعماره ــون تت ــجرة زيت ــع 22 ش ــى قط عل
ــي  ــقائي، ف ــي وألش ــا ل ــود ملكيته ــاً، تع 10-15 عام
منطقــة بــاب الشــعب املقابلــة ملســتوطنتي »تفــوح« 

 و«رحاليم« اجلاثمتني على أراضي املواطنني. 
وأضــاف:« مســاحة أرضنا 4 دومنــات، وهذا ليــس االعتداء 
األول الــذي تتعــرض لــه، فقبل فتــرة قطع املســتوطنون 
ــتهدف  ــداءات تس ــذه االعت ــجرة، ه ــن 20 ش ــر م أكث
ــن  ــك ل ــن ذل ــا لك ــرك أراضين ــى ت ــا عل ــا وإجبارن وجودن

 يحدث ولن نترك أرضنا مهما حصل”. 
ــة  ــتوطنون ٦0 غرس ــع مس ــا، اقتل ــافر يط ــي مس وف
زيتــون فــي منطقــة خلــة الضبــع مبســافر يطــا 

 جنوب اخلليل، واعتدوا على رعاة األغنام. 
وأكــد منســق جلــان احلمايــة جنــوب اخلليــل فــؤاد العمر 
أن مســتوطنني أقدمــوا علــى اقتــالع ٦0 غرســة زيتــون 
بعمــر ســنة، تعــود ملكيتهــا للمواطــن جــالل العمــور، 
مبينــا أن هــذه املــرة الثانيــة التــي يتــم اقتــالع أشــجار 

الزيتــون فــي املنطقــة فــي غضــون شــهرين٩.

السبت 2022/2/5

ومواجهــات  مســيرات  جديــدة:  »جمعــة« 
زرع  منــع  يحاولــون  املســتوطنون  وإصابــات 

زيتــون فــي بوريــن

9  جريدة األيام
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أصيــب، أمــس، 14 مواطناً بجــروح والعشــرات باالختناق؛ 
جــراء قمــع قــوات االحتــالل املســيرات الشــعبية املنددة 
باالحتــالل واالســتيطان، وخــالل مواجهــات أعقبــت 
ــت  ــي الوق ــدة، ف ــات ع ــي محافظ ــام ف ــات اقتح عملي
ــق  ــم بح ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ال
املواطنــني وممتلكاتهــم، وأقدمــوا خاللهــا علــى اقتــالع 
عشــرات األشــجار واألشــتال فــي بلدتـَـي ياســوف وكفر 
الديــك، ومهاجمــة الرعــاة والتســبب بنفــوق أغنــام في 
ــة  ــع فعالي ــم من ــع محاولته ــن م ــا، بالتزام ــة زنوت قري
ــتال  ــة أش ــرائيليون لزراع ــالم إس ــطاء س ــا نش نظمه

 والتنديد باعتداءاتهم في قرية بورين. 
ففــي بلــدة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة، أصيــب 
جــراء  باالختنــاق؛  والعشــرات  بجــروح  شــبان   3
األســبوعية  البلــدة  مســيرة  االحتــالل  قمــع 

 املناهضة لالحتالل واالستيطان. 
قلقيليــة،  إقليــم  فــي  اإلعالمــي  الناطــق  وأفــاد 
اندلعــت  عنيفــة  مواجهــات  بــأن  شــتيوي،  مــراد 
عقــب محاولــة قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
الشــبان جلنــود  تصــدى خاللهــا  البلــدة،  اقتحــام 
ــذي  ــر ال ــتعلة، األم ــارات املش ــارة واإلط ــالل باحلج االحت
وســط  بهــا  لالحتمــاء  منــازل  القتحــام  دفعهــم 

 تعالي صراخهم من شدة املواجهات. 
وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص 
بكثافــة،  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل 
بالرصــاص  شــبان   3 إصابــة  عــن  أســفر  مــا 

 املعدني والعشرات باالختناق. 
وفــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس، أصيــب تســعة 
بعــد  باالختنــاق  والعشــرات  بالرصــاص  مواطنــني 
أن قمعــت قــوات االحتــالل مســيرة شــعبية فــي 

 جبل صبيح املهدد باالستيطان. 
ــت  ــالل جرف ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــة جلبــل صبيــح لعرقلــة وصــول  مجــدداً الطــرق املؤدي

 املسيرة إلى قمتها وإعاقة نقل اجلرحى. 
وأشــارت إلــى أن أهالــي بيتا خرجوا في مســيرة شــعبية 
ــط  ــى مخط ــالل عل ــلطات االحت ــة س ــاً ملصادق رفض
إلنشــاء مســتوطنة علــى جبــل صبيــح، مشــيرة إلى أن 
جنــود االحتالل أطلقــوا الرصــاص احلي واملعدنــي وقنابل 

 الغاز بكثافة، ما أدى إلى وقوع إصابات. 
وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
أصيــب  شــاباً  بــأن  جبريــل،  أحمــد  نابلــس،  فــي 
ــه، ومت  ــي ركبت ــر ف ــه، وآخ ــي قدم ــي ف ــاص احل بالرص

 نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس. 
أصيبــوا  مواطنــني  ســبعة  إن  وأضــاف: 
بينهــم  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص 
ســبعيني  ورجــل  بالوجــه،  أصيبــت  صحافيــة 

.  بالصدر، إضافة إلى 25 باالختناق 

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب مواطنــان 
ــيرة  ــع مس ــالل قم ــاق، خ ــرات باالختن ــروح والعش بج

 شعبية رافضة إلقامة بؤرة استيطانية. 
ــام  ــن أم ــة م ــالة اجلمع ــب ص ــيرة عق ــت املس وانطلق
املســجد الكبيــر مبشــاركة املئــات، باجتــاه موقــع البــؤرة 

 االستيطانية املقامة على أراضي القرية. 
وأطلقــت قــوات االحتــالل الرصــاص وقنابــل الغــاز 
بالرصــاص  إصابــة شــابني  إلــى  أدى  مــا  بكثافــة، 

 املعدني والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة. 
ــو ديــس شــرق القــدس احملتلــة اندلعــت،  وفــي بلــدة أب

 عصر أمس، مواجهات مع قوات االحتالل. 
ــالل،  ــوات االحت ــبَّان وق ــني الُش ــات ب ــت مواجه واندلع
ــالً مــن  ــدة، أطلقــت خاللهــا واب عقــب اقتحامهــا البل
القنابــل الغازيــة صــوب الُشــّبان، الفتــة إلى أن الُشــّبان 

 تصدوا لقوات االحتالل ورشقوها احلجارة. 
مواطنــون  أصيــب  اخلليــل  مدينــة  وفــي 
مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق، 

 قوات االحتالل في منطقة باب الزاوية. 
ــود  ــبان وجن ــرات الش ــني عش ــات ب ــت مواجه واندلع
االحتــالل الذيــن اقتحمــوا منطقــة بــاب الزاويــة، 
وعرقلــوا حركــة املواطنــني وأطلقــوا الرصــاص املعدنــي 

 املغلف باملطاط وقنابل الصوت والغاز. 
حــاول  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
مهاجمــة  االحتــالل  جنــود  بحمايــة  مســتوطنون 
عشــرات املواطنــني واملتضامنــني ونشــطاء فــي حركــة 
»الســالم اآلن«، وأعضــاء كنيســت خــالل مشــاركتهم 
فــي زراعــة أشــتال خــالل وقفــة تضامنيــة فــي قريــة 

ــن10. بوري

األحد 2022/2/6

»املركــزي« ينعقــد اليــوم ويناقــش العاقــة مــع 
ــرائيل وأميركا إس

ينعقــد اليــوم، اجمللــس املركــزي الفلســطيني فــي 
قاعــة أحمــد الشــقيري مبقــر الرئاســة، فــي مدينــة رام 
ــخصيات  ــل وش ــض الفصائ ــة بع ــط مقاطع اهلل وس
ــرى.  ــوى أخ ــن ق ــات م ــات وحتفظ ــتقلة ومالحظ مس
ومــن املقــرر أن يلقــي الرئيــس محمــود عبــاس كلمــة 
ــدورة  ــة لل ــة االفتتاحي ــي اجللس ــاملة ف ــية ش سياس
ــوان:  ــي تعقــد حتــت عن الـــ 31 للمجلــس املركــزي، الت
ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــر وتفعي »تطوي
وحمايــة املشــروع الوطنــي، واملقاومــة الشــعبية«، 
القضيــة  لــه  تتعــرض  مــا  اجمللــس،  دورة  وتناقــش 
الفلســطينية مــن حــرب اســتعمارية اســتيطانية 

10  جريدة األيام
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ــة  ــطينية، خاص ــا الفلس ــل أرضن ــى كام ــة عل مفتوح
ــود  ــتناقش جم ــا س ــة. كم ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ف
عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط، وضــرورة حتمــل 
ــه اخلاصــة  ــذ قرارات ــي مســؤولياته بتنفي اجملتمــع الدول
بالقضيــة الفلســطينية، ال ســيما مــا يتصــل بوقــف 
الدوليــة  االســتيطان اإلســرائيلي وتوفيــر احلمايــة 
ــة  ــت مظل ــالم حت ــي للس ــر دول ــد مؤمت ــعبنا، وعق لش
األمم املتحــدة لتنفيــذ قراراتهــا. وتبحــث اجللســة، آليــات 
تنفيــذ قــرارات اجمللســني الوطنــي واملركــزي بشــأن 
ــاً  ــس ايض ــش اجملل ــا يناق ــالل، كم ــع االحت ــة م العالق

ــة. ــع اإلدارة األميركي ــة م العالق

ــا  ــة القضاي ــس: متابع ــال اجملل ــدول أعم ــن ج ويتضم
ــة  ــة اجلنائي ــى احملكم ــت عل ــي طرح ــطينية الت الفلس
الدوليــة ومحكمــة العــدل، ومجلــس حقــوق اإلنســان، 
الدوليــة،  واالتفاقيــات  املنظمــات  إلــى  واالنضمــام 
ــة  ــة بالقضي ــة ذات العالق ــرعية الدولي ــرارات الش وق
العربيــة ومبــادرة  القمــم  الفلســطينية، وقــرارات 

ــة. ــالم العربي الس

ــدس  ــة الق ــي مدين ــاع ف ــاً، األوض ــس أيض ــث اجملل ويبح
احملتلــة، عاصمــة الدولــة الفلســطينية، واملقاومــة 
ملواجهــة  أدواتهــا  وتفعيــل  وتطويرهــا  الشــعبية 
االحتــالل واالســتيطان، كذلــك ملــف االســرى وعائــالت 
يناقــش  الداخلــي،  الوضــع  وبخصــوص  الشــهداء. 

ــزي. ــس املرك اجملل

ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــدة الوطني ــز الوح ــبل تعزي س
ــد  ــرعي والوحي ــل الش ــر، املمث ــة التحري ــار منظم إط
للشــعب الفلســطيني، وتعزيــز العالقــات الوطنيــة.

ــة  ــاب هيئ ــدورة، انتخ ــال ال ــدول أعم ــن ج ــا يتضم كم
الفلســطيني،  الوطنــي،  اجمللــس  لرئاســة  جديــدة 
وانتخــاب رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق القومــي 
الفلســطيني، واســتكمال عضويــة اللجنــة التنفيذية 

للمنظمــة.

إلــى ذلــك قــررت اجلبهــة الدميقراطية لتحرير فلســطني، 
مســاء أمــس، املشــاركة فــي اعمــال اجتمــاع اجمللــس 
املركــزي، وذلــك بعــد نقاشــات داخليــة فــي هذا الشــأن، 
ــة  ــالم الكتروني ــائل إع ــق وس ــادة وف ــكادر والقي ــني ال ب

عديــدة.11

ــو  ــس أب ــي باج ــات للفدائ ــى مقتني ــور عل العث
عطــوان فــي كهــف

وســلك  الســالح،  لتنظيــف  وأدوات  صغيــر،  راديــو 

11  جريدة القدس

بعــض  هــي  تلــك  الناســفة،  العبــوات  إلشــعال 
ــا  ــر عليه ــوان، عث ــو عط ــس أب ــل باج ــات املناض مقتني
بعــد 48 عامــاً علــى استشــهاده. تــروي »اجلزيــرة نــت« 
أن الراديــو، وهــو مــن نــوع ترانزســتور، كان أول مــا وجــده 
ــه  ــت في ــور. كان ــن عصف ــطيني حس ــزارع الفلس امل
بطاريتــان قدميتــان جــداً. ثــم نــاول عــوداً خشــبياً وبــدأ 
ــاً  ــاً زجاجي ــد صحن ــع، فوج ــط املوق ــي محي ــش ف ينب
ــالح  ــص س ــا تخ ــأدرك أنه ــرى، ف ــدات أخ ــراً ومع صغي
أحــد الفدائيــني الفلســطينيني فــي ســبعينيات القــرن 
ــط  ــوان راب ــو عط ــهيد أب ــرف أن الش ــو يع ــي. وه املاض
هــو و8 رفاقــه فــي منطقــة اجلــوف فــي قريــة الطبقــة 
القريبــة مــن مدينــة دورا جنــوب اخلليــل، أقصــى جنــوب 
ــا بـــ  ــون وقته ــوا يعرف ــة، وكان ــة احملتل ــة الغربي الضف
»مجموعــة اجلبــل« الفدائيــة، ويشــتهر اجلبــل بوجــود 
ــد  ــع بعضهــا. وق ــل م ــي تتص ــوف الت ــن الكه عــدد م
كانــت ملجــأ للفدائيــني الفلســطينيني، وعلى رأســهم 
ــكرية  ــة عس ــد أول خلي ــي تع ــل« الت ــة اجلب »مجموع
ــام  ــل ع ــة اخللي ــي منطق ــح« ف ــة »فت ــكلتها حرك ش

ــام 1٩٦7. ــن ع ــران م ــو/ حزي ــة يوني ــد نكس 1٩٦8، بع

نفــذت اجملموعــة 78 عمليــة فدائيــة ضــد أهــداف 
ــي  ــني عام ــرائيلي، ب ــالل اإلس ــوات االحت ــكرية لق عس
1٩٦8 و1٩7٦، وبقــي أعضاؤهــا مطارديــن مــن االحتــالل 
طــوال هــذه املــدة، إلــى أن ارتقــى آخــر عناصرهــا 
شــهيداً. يعــرف أهــل مدينــة دورا اجملموعــة، وهــم 
ــل يوســف، ومحمــد  ــو مليحــة، وخلي ــي أب قائدهــا عل
جبــر العــواودة، وإبراهيــم خليــل ســالم، ويوســف 
عمــرو، وعلــي الربعــي، ومصطفــى أبــو عقيــل، وباجــس 
أبــو عطــوان. توجــه فريــق »اجلزيــرة« إلــى اجلبــل برفقــة 
محمــد ابــو عطــوان – شــقيق الشــهيد باجــس – وابــن 
شــقيقه الغضنفــر، وهــو أســير مضــت علــى اإلفــراج 
عنــه أشــهر قليلــة بعــد أن أضــرب عــن الطعــام حتــى 
شــارف علــى املــوت، واملــزارع حســن عصفــور الــذي عثــر 

ــهيد12.  ــات الش ــى مقتني عل

اشــتية يطالــب االحتــاد اإلفريقــي بســحب 
ورفــض اعتمــاد إســرائيل كعضــو مراقــب

بســحب  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  طالــب 
فــي  مراقــب  كعضــو  إســرائيل  اعتمــاد  ورفــض 
مكافــأة  االعتمــاد  هــذا  »ألن  اإلفريقــي،  االحتــاد 
االســتمرار  علــى  وتشــجعها  تســتحقها،  ال 
واالتفاقــات  للمواثيــق  وخرقهــا  انتهاكاتهــا  فــي 
أنهــا  املوقعــة معنــا، كمــا  واالتفاقيــات  الدوليــة 

 مكافأة تشعرها باحلصانة وعدم املساءلة”. 
وأعــرب رئيــس الــوزراء، خــالل كلمــة ألقاهــا نيابــة عــن 

12  جريدة القدس
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الرئيــس محمــود عبــاس، فــي القمــة اإلفريقيــة، التــي 
ــة  ــة اإلثيوبي ــي العاصم ــس، ف ــا، أم ــت أعماله انطلق
أديــس أبابــا عــن ثقتــه »بانحيــاز الــدول األعضــاء ملنطق 
احلــق واحلريــة والســالم والعــدل، وحرصهــا علــى دعــم 
ــرائيلي  ــالل اس ــع الحت ــطيني اخلاض ــعب الفلس الش
مديــد«، مضيفــا، »ال نعتقد أنكم ســتكافئون إســرائيل 
ــري  ــل العنص ــام الفص ــى نظ ــا وعل ــى انتهاكاته عل

 الذي تنتهجه وتطبقه ضد الفلسطينيني”. 
ــى  ــأ عل ــب أال تكاف ــرائيل »يج ــتية، إن إس ــاف اش وأض
القتــل غيــر املشــروع والتعذيــب واالعتقــال اإلداري، 
ــات أو  ــن احلري ــان م ــيمة، واحلرم ــات اجلس ــاق اإلصاب وإحل
ــاء،  ــطينيني األبري ــني الفلس ــد املواطن ــاد ض االضطه
أو علــى بنــاء مســتعمرات فــي الضفــة الغربيــة، 
ــى  ــتوطن، وال عل ــف مس ــن 700 أل ــر م ــكنها أكث يس
ــى  ــد، أو عل ــب واح ــن جان ــرقية م ــدس الش ــم الق ض
ــدس  ــة الق ــر مكان ــا لتغيي ــوم به ــي تق ــراءات الت اإلج

 الشرقية احملتلة وتركيبتها الدميغرافية”. 
وأضــاف، يجــب أال تكافــأ إســرائيل علــى تعميــق هــذه 
الشــرذمة بعــد االحتــالل العســكري للضفــة الغربيــة 
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة العــام 
ــي وإداري  ــام قانون ــكري ونظ ــام عس ــق نظ 1٩٦7، وخل
ــق  ــة، وخل ــي احملتل ــى األراض ــيطرة عل ــل للس منفص

 موجة أخرى من تهجير الفلسطينيني. 
وقــال، لطاملــا قاومــت إفريقيــا االســتعمار والعنصريــة، 
ولطاملــا رفــض االحتــاد اإلفريقــي وأدان السياســات 
واملمارســات اإلســرائيلية التمييزيــة. وهــذا هــو الوقــت 
املناســب إلدانــة ارتــكاب إســرائيل جرميتــي االضطهــاد 
والفصــل العنصــري، ومطالبتهــا إنهــاء االحتــالل، 
ومتكني الشــعب الفلســطيني مــن تقرير مصيــره، وبناء 
دولتــه املســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1٩٦7 
 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وحــق عــودة الالجئــني.

ــا  وقــال، أعيــد، اليــوم، التأكيــد أمامكــم علــى موقفن
ــيادة األخ  ــا س ــي أعلنه ــالم الت ــا للس ــا ومبادرتن ورؤيتن
ــة  ــه أمــام اجلمعي ــاس فــي خطاب الرئيــس محمــود عب
ــه  ــول 2021، ودعوت ــي 24 أيل ــدة ف ــألمم املتح ــة ل العام
لبــدء مفاوضــات سياســية برعايــة الرباعيــة الدوليــة، 
ــادرة  ــة ومب ــرعية الدولي ــة الش ــن مرجعي ــا م انطالق
ــامل  ــادل وش ــل ع ــى ح ــوال إل ــة، وص ــالم العربي الس
للقضيــة الفلســطينية، ينهــي االحتــالل ويجســد 
ــن  ــع م ــدود الراب ــى ح ــتقلة عل ــطني املس ــة فلس دول
حزيــران 1٩٦7، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية فــي 

ــددة.13 ــة مح ــرة زمني ــون فت غض

13  جريدة األيام

تقريــر: خافــات أمنيــة تهــدد بتعليــق الرحات 
اجلويــة اإلســرائيلية إلــى دبي

»مخــاوف  عــن  امــس،  صحافــي،  تقريــر  كشــف 
إســرائيلية« مــن تعليــق رحــالت اخلطــوط اجلويــة 
األيــام  خــالل  دبــي  إلــى  املتجهــة  اإلســرائيلية 
املقبلــة، بســبب خــالف بــني جهــاز األمــن العــام 
ــات  ــول الترتيب ــي، ح ــي دب ــلطات ف ــاباك« والس »الش

 األمنية التي تتعلق بالرحالت اجلوية. 
ــرائيليون  ــؤولون إس ــد مس ــا أك ــب م ــك بحس ــاء ذل ج
حتدثــوا ملوقــع »والــال« العبــري، علمــا بــأن موقــع األخبار 
أول مــن حتــدث  نيــوز« كان  »باســبورت  الســياحية 
ــي،  ــب ودب ــل أبي ــني ت ــالت ب ــل للرح ــق محتم ــن تعلي ع

 بسبب خالفات حول الترتيبات األمنية. 
رئيــس  مكتــب  إن  إســرائيليون،  مســؤولون  وقــال 
ووزارة  اخلارجيــة  ووزارة  بينيــت،  نفتالــي  احلكومــة، 
املواصــالت وجهــاز »الشــاباك«، »يحاولــون حل املشــكلة 

 في محادثات مع حكومة اإلمارات”. 
وقــال مســؤولو وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية، إن احلديــث 
ــي  ــتحل ف ــا »س ــون أنه ــة« يرجح ــكلة فني ــن »مش ع
األيــام املقبلــة«، علمــا بــأن احلكومــة اإلســرائيلية 
اإلســرائيلية  اجلويــة  اخلطــوط  شــركات  أخطــرت 

 املتجهة إلى دبي بهذه املسألة. 
ــي  ــرائيليني رفيع ــؤولني إس ــن مس ــر ع ــل التقري ونق
املســتوى، قولهــم، إنــه »فــي حــال عــدم التوصــل إلــى 
اتفــاق، ســيتم إيقــاف رحــالت الشــركات اإلســرائيلية 
ــاري«.  ــباط اجل ــل 8 ش ــاء املقب ــوم الثالث ــي، ي ــى دب إل
وأوضــح املســؤولون أنــه إذا مت إيقــاف رحــالت الشــركات 
اإلســرائيلية، فســيؤدي ذلــك إلــى إلغــاء رحــالت »فــالي 

 دبي« و«طيران اإلمارات« إلى إسرائيل. 
وفــي تعليقهــم علــى التقريــر، قالــوا فــي »الشــاباك«، 
إن »نشــاط اخلطــوط اجلويــة بــني تــل أبيــب ودبــي 
توصلــت  التــي  الترتيبــات  بفضــل  أصبــح ممكنــا، 
ــي  ــا ف ــع نظرائه ــرائيلية م ــن اإلس ــزة األم ــا أجه إليه
دبــي، وفقــا للمبــادئ واإلجــراءات األمنيــة اإلســرائيلية 

 املتعارف عليها في جميع أنحاء العالم”. 
وأضافــوا، إنــه »في األشــهر األخيــرة، برزت خالفــات على 
املســتوى األمنــي   بــني اجلهــات اخملتصــة فــي دبــي وجهاز 
أمــن الطيــران اإلســرائيلي، بشــكل ال يســمح )بتولــي( 

 مسؤولية تأمني الطيران اإلسرائيلي”. 
ــود  ــل اجله ــة، تتواص ــذه املرحل ــي ه ــه »ف ــوا، إن وتابع
ــي  ــي دب ــلطات ف ــع الس ــات م ــل اخلالف ــتمرار حل باس
ــي  ــا تول ــن خالله ــن م ــات ميك ــى تفاهم ــل إل والتوص
مســؤولية أمــن الطيــران اإلســرائيلي، بواســطة أجهزة 
األمــن اإلســرائيلية”. وأوضح املســؤولون في »الشــاباك« 
أنــه »إذا مت تعليــق رحــالت الشــركات اإلســرائيلية إلــى 
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ــة  ــالت اجلوي ــل الرح ــة نق ــص إمكاني ــم فح ــي، يت دب
أن  علــى  وشــددوا  ظبــي«،  أبــو  إلــى  اإلســرائيلية 
»اخلالفــات تقتصــر علــى املعاييــر األمنيــة املتبعــة فــي 
مطــار دبــي، وال تتعلــق باملســتوى السياســي -اإلقليمي 

ــا”.14 إطالق

االثنني 2022/2/7 

ــة  ــوات التصعيدي ــف اخلط ــد خل ــوة للتوح دع
ــيرة ــة األس ــا احلرك ــي تنفذه الت

ــواء  ــن الل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــب رئي طال
ــف  ــد خل ــطيني للتوح ــكل الفلس ــر، ال ــو بك ــدري أب ق
اخلطــوات التصعيديــة التــي تنفذهــا احلركــة األســيرة 

ــرائيلية. ــالت اإلس ــجون واملعتق ــل الس داخ

وأوضــح اللــواء أبــو بكــر، أن الســجون واملعتقــالت 
ــل  ــل تنص ــي ظ ــي، ف ــار احلقيق ــو االنفج ــه نح تتج
إدارة الســجون واألجهــزة العســكرية اإلســرائيلية مــن 
ــيرة،  ــة األس ــادة احلرك ــع ق ــت م ــي مت ــات الت التفاهم
ــل  ــات والتنكي ــات والعقوب ــف الهجم ــة بوق واملتعلق
ــة  ــق احلري ــة نف ــذ عملي ــد من ــكل متصاع ــع وبش املتب
فــي ســجن جلبــوع، الفتــاً بــأن السياســة اإلســرائيلية 
املتبعــة تســتهدف كل تفاصيــل احليــاة اليوميــة داخــل 
ــن  ــياقها م ــي س ــي ف ــا يأت ــالت، وم ــجون واملعتق الس
ــود أي  ــدون وج ــة، وب ــداءات باجلمل ــة واعت ــم طبي جرائ
ــر  ــو بك ــن أب ــك. وثم ــتدعي ذل ــة تس ــباب حقيقي أس
اســتمرار الوحــدة والتماســك فــي مقاطعــة محاكــم 
االحتــالل بــكل مســتوياتها مــن قبــل األســرى اإلداريــني، 
ــا أعطــى  ــط، مم ــي تســير بشــكل منظــم ومنظب والت
ــذا  ــي ه ــم ف ــا تت ــة كونه ــوة حقيقي ــوة ق ــذه اخلط ه
ــذا  ــني، وه ــني اإلداري ــة املعتقل ــمل كاف ــياق، وتش الس
ــي  ــة ف ــوات اجلماعي ــرورة اخلط ــة وض ــن أهمي ــزز م يع
مواجهــة السياســات اإلســرائيلية وإدارة الســجون. 
وأكــد أن احلركــة األســيرة داخــل الســجون واملعتقــالت 
ــالن  ــام، ومت اإلع ــات الطع ــلة وجب ــس بسلس ــدأت أم ب
عــن حــل كافــة الهيئــات التنظيميــة داخــل الســجون 
والــذي  اإلثنــني،  اليــوم  مــن  وابتــداءاً  واملعتقــالت، 
ــواء  ــوال الل ــام. أق ــر الع ــالن النفي ــة إع ــيكون مبثاب س
أبــو بكــر جــاءت خــالل فعاليــة نظمتهــا الهيئــة 
ــة،  ــر احملافظ ــي مق ــل ف ــة اخللي ــع محافظ ــاون م بالتع
بحضــور ومشــاركة نائــب رئيــس الهيئــة د. عبــد القادر 
اخلطيــب، ومســؤول ملــف األســرى فــي أوروبــا محمــد 
أبــو صالــح، ومديــر الهيئــة فــي اخلليــل إبراهيــم 
جناجــرة، ومديــر املتابعــة فــي وحــدة الشــكاوى محمــود 
ــن  ــد دودي ــظ خال ــب احملاف ــة نائ ــن احملافظ ــان، وم العري
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ــة. ــن احملافظ ــم م وطاق

مــن جانبــه، أكــد دوديــن علــى أهميــة هــذه اللقــاءات 
ــل  ــة اخللي ــأن محافظ ــيراً ب ــم، مش ــرانا وعائالته ألس
تتثمــن هــذا التواصــل والتعــاون بينهــا وبــني الهيئــة، 
ــا  ــة الــكل الفلســطيني، وعلين فهــذه القضيــة قضي
أن نكــون دائمــاً علــى جهوزيــة تامــة خلدمتهــم وخدمة 
ذويهــم، وعــرج اخلطيــب، علــى ضــرورة أن نكــون علــى 
قــدر مــن األمانــة، الفتــاً بــأن تكــرمي املناضلــني واملضحني 
مــن أبجديــات وأخالقيــات الشــعب الفلســطيني، ومــن 
الســمات التــي تضمــن لــه البقــاء والصمــود فــي وجــه 

هــذا االحتــالل وأدواتــه.

وشــدد اخلطيــب علــى أن الهيئــة بــكل مكاتبهــا 
ومكوناتهــا مســخرة فــي ســبيل تذليــل كل العقبــات 
التــي جتعلنــا نــؤدي مســؤولياتنا وواجبنــا بــكل صــدق 
ــة  ــس وطني ــى أسس ــي عل ــا مبن ــالق، ألن وجودن وإخ
ــى  ــالل عل ــي االحت ــا بق ــى طامل ــن نتراخ ــانية، ول وإنس
أرضنــا، وطاملــا ندفــع ثمــن احلريــة كل يــوم مــن أعمــار 

ــا.15 ــاد أبنائن وأجس

القمــة اإلفريقيــة تعلــق باإلجمــاع قــرار منــح 
إســرائيل صفــة مراقــب فــي االحتــاد اإلفريقــي

االحتــاد  وحكومــات  الــدول  رؤســاء  قمــة  قــررت 
اإلفريقــي، أمــس، فــي العاصمــة األثيوبيــة أديــس 
أبابــا، »تعليــق منــح إســرائيل صفــة مراقــب فــي 
ــاء  ــبعة رؤس ــن س ــة م ــة مكون ــكيل جلن ــاد، وتش االحت

 دول لدراسة املوضوع في وقت الحق”. 
وقــال االحتــاد اإلفريقــي، فــي بيــان صحافــي: إن »رؤســاء 
الــدول واحلكومــات صادقــوا باإلجمــاع، فــي اليــوم الثاني 
مــن فعاليــات القمــة، علــى تعليــق القــرار الــذي اتخذه 
رئيــس املفوضيــة محمــد موســى واملتعلــق مبنــح صفة 

 مراقب إلسرائيل في االحتاد اإلفريقي”. 
علــى  اتفقــت  القمــة  أن  البيــان  وأوضــح 
وهــي  دول  ســبع  رؤســاء  تضــم  جلنــة  تشــكيل 
وروانــدا  إفريقيــا  وجنــوب  واجلزائــر  )الســنغال 

 والنيجر والكاميرون والكونغو الدميقراطية(. 
وكانــت ســبع دول عربيــة أعضــاء فــي االحتــاد اإلفريقــي، 
ــح  ــى من ــراض عل ــرة اعت ــي مذك ــي آب املاض ــت ف قدم
ــذه  ــوة كه ــدة أن خط ــب، مؤك ــة مراق ــرائيل صف إس
ــاء  ــدول األعض ــادة ال ــة لق ــي قم ــذ ف ــب أن تتخ يج

 وليس بقرار منفرد من رئيس املفوضية. 
وطلبــت مصــر وتونــس واجلزائــر وليبيــا وموريتانيــا وجــزر 
القمــر وجيبوتــي إدراج مناقشــة منــح إســرائيل هــذه 

 الصفة في جدول أعمال القمة احلالية. 
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وقــال أحــد الدبلوماســيني لوكالــة فرانــس بــرس: 
»مت تعليــق مســألة إســرائيل فــي الوقــت احلالــي، 
وســيتم بــدالً مــن ذلــك تشــكيل جلنــة لدراســة 

القضية”. 

ويتيــح تأجيــل اجللســة تفــادي عمليــة تصويــت علــى 
القــرار الــذي اتّخــذه رئيــس مفوضيــة االحتــاد اإلفريقــي، 
أن  مُيكــن  كان  متــوز،  فــي  محمــد،  فقــي  موســى 
يتســبب بــرأي العديــد مــن احملللــني فــي انقســام غيــر 
ــل  ــذي يحتف ــي ال ــاد اإلفريق ــخ االحت ــي تاري ــبوق ف مس

 بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام. 
ــأن  ــي بش ــاد األفريق ــة االحت ــس مفوضي ــرار رئي ــار ق وأث
إســرائيل احتجاجــات شــديدة مــن قبــل الكثيــر 
ــا،  ــوب إفريقي ــا جن ــاء الـــ55، بينه ــدول األعض ــن ال م
ــات  ــع تصريح ــارض م ــه يتع ــرت بأن ــي ذكّ ــر الت واجلزائ

 املنظمة الداعمة لألراضي الفلسطينية. 
ــتية،  ــد إش ــطيني، محم ــوزراء الفلس ــس ال ــا رئي ودع
االحتــاد اإلفريقــي، أول مــن أمــس، خــالل قمتــه الســنوية 

 إلى سحب صفة املراقب عن إسرائيل. 
ــرائيل  ــة إس ــحب صف ــى س ــو إل ــتية: »ندع ــال إش وق
واالعتــراض  اإلفريقــي  االحتــاد  لــدى  كمراقــب 
ــأة  ــه »مكاف ــرائيل بأن ــا إلس ــاً منحه ــا«، واصف عليه
ترتكبهــا  التــي  لالنتهــاكات  مســتحقة«  غيــر 
الفلســطينيني. حــق  فــي  اإلســرائيلية   احلكومــة 

ــة  ــر ملنظمــة العفــو الدولي ــى تقري ــع، مســتنداً إل وتاب
نشــر هــذا األســبوع: »ال ينبغــي إطالقــاً مكافــأة 
إســرائيل علــى انتهاكاتهــا ونظــام الفصــل العنصــري 

ــطيني”.1٦ ــعب الفلس ــى الش ــه عل ــذي تفرض ال

ــة  ــآت التجاري ــرات املنش ــدم عش ــر به ــالل يخط االحت
ــوز ــي وادي اجل ــي ح ف

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــة االحت ــرت بلدي أخط
بهــدم عشــرات املنشــآت التجاريــة فــي حــي وادي اجلــوز 

مبدينــة القــدس.

ــن  ــرات م ــأن العش ــدس، ب ــي الق ــلتنا ف ــادت مراس وأف
ــة  ــة الصناعي ــي املنطق ــة ف ــال التجاري ــاب احمل أصح
ــى محالتهــم  ــدى توجههــم إل ــوا ل ــوادي اجلــوز فوجئ ب
ــة  ــتدعاءات لبلدي ــدم واس ــر ه ــق أوام ــة بتعلي التجاري

ــم. ــى محاله ــالل عل االحت

وعلــى طــول شــارع »املنطقــة الصناعيــة« فــي احلــي، 
ــع  ــى محــالت لبي ــد عشــرات الكراجــات، إضافــة إل متت
ــاء ومطاعــم شــعبية وبقــاالت. قطــع املركباتومــواد البن

وقــال إســماعيل الكــرد مالــك إحــدى املنشــآت اخملطــرة 
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لـ«وفــا«، إن أوامــر الهــدم للمنشــآت التجاريــة مقدمــة 
ــاض  ــى أنق ــيليكون« عل ــروع »وادي الس ــذ مش لتنفي
هــذه احملــالت القائمــة منــذ عشــرات الســنني، مشــيرا 
ــالل  ــة االحت ــه بلدي ــذي طرحت ــى أن هــذا املشــروع ال إل
ــة  ــادرة حكومي ــن مب ــزء م ــام 2020، كج ــف ع منتص
مدتهــا 5 ســنوات بقيمــة 2.1 مليــار شــيقل، ســيبنى 
الهايتــك  ألــف متــر مربــع »لشــركات  علــى 200 
»حســب  مختلفــة«  جتاريــة  ومســاحات  وللفنــادق 

ــه”. ــي حين ــن ف ــذي أعل ــط ال اخملط

ــا  ــا وأجدادن ــن آبائن ــا ع ــالت ورثناه ــذه احمل ــاف: »ه وأض
منــذ ســبعني عاًمــا وأنــا أعيــش هنــا وأعتــاش مــن هــذا 
املــكان ولــدي كافــة األوراق والتراخيــص الرســمية التــي 
تؤكــد ذلــك، حــال هــذا احملــل كحــال عشــرات احملــالت 
التجاريــة فــي هــذا الشــارع، واليــوم جــاءوا »االحتــالل« 
ــا مــن محالتنــا ويقضــوا علــى أحــد أســباب  ليخرجون
ــن  ــا م ــط لنقلن ــن مخط ــوا ع ــي وأوالدي، ويتحدث رزق
هــذا املــكان احليــوي املعــروف إلــى »عطــروت أو ميشــور 
ــال،  ــًة وتفصي ــط جمل ــذا اخملط ــنرفض ه ــم«، س أدومي

وســنصمد هنــا مهمــا كلــف األمــر”.17

ــني  ــترداد جثام ــة باس ــات املطالب ــل الوقف ــني: تواص جن
ــهداء الش

ــهداء  ــا، وذوو الش ــني ومخيمه ــات جن ــت فعالي طالب
ــع  ــني، اجملتم ــوم اإلثن ــاء الي ــم، مس ــزة جثامينه احملتج
الدولــي واملنظمــات احلقوقيــة واإلنســانية وأحــرار 
العالــم بالضغــط علــى االحتــالل لإلفــراج عــن األســير 
املريــض ناصــر أبــو حميــد، وتســليم جثامــني الشــهداء 

ــالل. ــدى االحت ــزة ل احملتج

ــة  ــي خيم ــت ف ــي نظم ــة الت ــالل الوقف ــك خ ــاء ذل ج
االعتصــام وســط جنــني، مبشــاركة ممثلــني عــن فصائــل 

العمــل الوطنــي واإلســالمي.

واســتنكر املشــاركون الذيــن رفعــوا صــور األســير أبــو 
حميــد، الصمــت الدولــي إزاء مــا يتعــرض لــه شــعبنا 
ــني  ــالل، مطالب ــل االحت ــن قب ــج م ــدوان ممنه ــن ع م
باإلفــراج الفــوري عــن األســير أبــو حميــد وكافــة 
األســرى املرضــى الذيــن يعانــون مــن سياســة اإلهمــال 

ــي. الطب

وأكــدوا أن ملــف اســترداد اجلثامــني احملتجــزة ســيبقى 
مفتوحــا حتــى يتســلم ذوو الشــهداء جثامــني أبنائهــم 

ودفنهــم بطريقــة تليــق بشــهداء فلســطني.18

17  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــات  ــاالت واقتحام ــالل: اعتق ــاكات االحت ــل انته تواص
ــي ــرف أراض ــتيالء وج ــارات واس ــدم واخط وه

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــني، عدوانه ــوم االثن الي
بالرصــاص  مواطنــني   3 أصيــب  حيــث  وممتلكاتــه، 
باالختنــاق  والعشــرات  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي 
فــي القــدس وبيــت حلــم، واعتقــل 8 مواطنــني، وهــدم 
جــدارا اســتناديا و«بركســا« لتربيــة األغنــام فــي بيــت 
حلــم، وأخطــر بهــدم عشــرات املنشــآت التجاريــة فــي 
القــدس، وترحيــل ٦ عائــالت مــن خربــة بزيــق فــي 
طوبــاس، فيمــا اقتحــم املســتوطنون املســجد األقصى 

ــل. ــي اخللي ــزل ف ــراق من ــوا إح ــارك، وحاول املب

إصابات في كفر عقب وبيت حلم

قــوات  مــع  مواجهــات  مواطنني خــالل   ٩ أصيــب 
ــمال  ــب ش ــر عق ــدة كف ــي بل ــرائيلي ف ــالل اإلس االحت

مدينــة القــدس احملتلــة.

ــأن قــوات االحتــالل  ــة الهــالل األحمــر ب وأفــادت جمعي
أصابــت ٩ مواطنــني، بينهــم 3 بالرصــاص املعدنــي 
ــقوط. ــر الس ــر إث ــاق، وآخ ــاط، و5 باالختن ــف باملط املغل

وفــي بيــت حلــم، أصيــب عشــرات املواطنــني باالختنــاق 
بالغــاز املســيل للدمــوع، خــالل مواجهــات مــع قــوات 
ــق  ــة، أطل ــوب احملافظ ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــالل ف االحت
خاللهــا جنــود االحتــالل قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 

والصوت 

اعتقال 8 مواطنني

فــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب معــاذ 
دعيــس مــن بلــدة عناتــا شــرق القــدس احملتلــة.

كمــا اعتقلــت الطفــل محمــد بســام دويــك )15 عامــا( 
ــدس  ــة الق ــرق مدين ــمال ش ــوية ش ــدة العيس ــن بل م
ــه فــي حــي الضهــرة  ــزل ذوي ــة، بعــد اقتحــام من احملتل
ــالح  ــب ص ــاب صهي ــوية. واعتقلت الش ــدة العيس ببل
ــا  ــت اكس ــز بي ــى حاج ــا( عل ــل )2٩ عام ــن حماي الدي

ــة. ــدس احملتل ــرب الق ــمال غ ــكري ش العس

وفــي اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن كايــد 
ــة،  ــوب احملافظ ــرج جن ــة الب ــن قري ــرة م ــني عماي حس

ــه. ــث مبحتويات ــه والعب ــش منزل ــد تفتي بع

وفــي جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــابني محمــد 
عدنــان ســليم رشــيد زيــود )20 عامــا( وعبــد الرحمــن 
ــيلة  ــدة س ــن بل ــا(، م ــة )25 عام ــو طعيم ــوان أب رض

احلارثيــة غــرب احملافظــة، بعــد اقتحــام منزلــي ذويهمــا 
ــل الصــوت. وســط إطــالق قناب

ــرر  ــير احمل ــرائيلية األس ــرطة اإلس ــت الش ــا اعتقل كم
ــني  ــم جن ــن مخي ــة م ــم نغنغي ــان إبراهي ــد عدن مج
ــي الـــ48 . ــل أراض ــا داخ ــر كن ــي كف ــده ف ــاء تواج أثن

ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــي بي وف
الشــاب حمــدي مضحــى حســن الهواريــن )25 عامــا(، 
ــكان  ــي م ــده ف ــاء تواج ــة، أثن ــم الدهيش ــن مخي م

ــم. ــت حل ــة بي ــمالي ملدين ــل الش ــى املدخ ــه عل عمل

ــس  ــرق نابل ــا ش ــدة بزاري ــم بل ــال يقتح االحت
ــوار واألغ

ــدة بزاريــا  ــرائيلي بل ــوات االحتــالل اإلس اقتحمــت ق
ــني، أحدهمــا ألمــني ســر  شــمال نابلس وداهمــت منزل
حركــة فتــح فــي البلــدة جهــاد رزق ســالم وفتشــته، 
ــد  ــن وحي ــو للمواط ــر وه ــزال آخ ــت من ــا اقتحم كم

ــته. ــالم وفتش س

ــات عســكرية قــرب  ــوات االحتــالل مركب ونشــرت ق
خيــام املواطنــني، فــي الفارســية باألغــوار الشــمالية.

ــالل  ــة إن االحت ــارف دراغم ــي ع ــط احلقوق ــال الناش وق
ــام املواطنــني فــي  ــات عســكرية أمــام خي وضــع مركب

ــكرية. ــات عس ــدء تدريب ــدا لب ــة، متهي املنطق

ــت  ــي بي ــاً« ف ــتنادي و«بركس ــدار اس ــدم ج ه
ــي  ــة ف ــآت جتاري ــدم منش ــارات له ــم وإخط حل
ــق ــة بزي ــن خرب ــات م ــل 6 عائ ــدس وترحي الق

ــة  ــي قري ــتناديا ف ــدارا اس ــالل ج ــوات االحت ــت ق هدم
ــة  ــود للمواطن ــم، يع ــت حل ــة بي ــرق محافظ ــة ش املني

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــواركية، بحج ــة س ثري

كمــا هدمــت قــوات االحتــالل بركســا لتربيــة األغنــام 
فــي قريــة الرشــايدة شــرق بيــت حلــم، يعــود للمواطــن 

مزهــر علــي الرشــايدة، بحجــة عــدم الترخيــص.

وفــي القــدس، أخطــرت بلديــة االحتــالل بهدم عشــرات 
املنشــآت التجاريــة فــي حــي وادي اجلــوز، حيــث فوجــئ 
ــة  ــة الصناعي ــي املنطق ــة ف ــال التجاري ــاب احمل أصح
بــوادي اجلــوز لــدى توجههــم إلــى محالتهــم التجاريــة 
ــالل  ــة االحت ــتدعاءات لبلدي ــدم واس ــر ه ــق أوام بتعلي

علــى محالهــم.

وقــال إســماعيل الكــرد مالــك إحــدى املنشــآت اخملطــرة 
لـ«وفــا«، إن أوامــر الهــدم للمنشــآت التجاريــة مقدمــة 
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ــاض  ــى أنق ــيليكون« عل ــروع »وادي الس ــذ مش لتنفي
هــذه احملــالت القائمــة منــذ عشــرات الســنني، مشــيرا 
ــالل  ــة االحت ــه بلدي ــذي طرحت ــى أن هــذا املشــروع ال إل
ــة  ــادرة حكومي ــن مب ــزء م ــام 2020، كج ــف ع منتص
مدتهــا 5 ســنوات بقيمــة 2.1 مليــار شــيقل، ســيبنى 
الهايتــك  ألــف متــر مربــع »لشــركات  علــى 200 
»حســب  مختلفــة«  جتاريــة  ومســاحات  وللفنــادق 

ــه”. ــي حين ــن ف ــذي أعل ــط ال اخملط

وفــي محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية، أخطــرت 
قــوات االحتــالل بترحيــل ســت عائــالت فــي خربــة ابزيق 
ــكرية  ــات عس ــذ تدريب ــة تنفي ــة، بحج ــمال احملافظ ش

فــي املنطقــة.

ــاس  وقــال مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوب
معتــز بشــارات إن االحتــالل أخطــر بترحيــل العائــالت، 
ابتــداء مــن يــوم غــد لثالثــة أيــام متتاليــة، مــن 
ــدة  ــاعة الواح ــى الس ــا، وحت ــة صباح ــاعة الثامن الس

ــل. ــف اللي ــد منتص بع

ــا،  ــملت 42 مواطن ــرد ش ــارات الط ــى أن إخط ــار إل وأش
بينهــم أطفــال ونســاء.

ــراق  ــون إح ــتوطنون يقتحمــون األقصــى ويحاول مس
ــل ــي اخللي ــن ف ــزل مواط من

 اقتحــم عشــرات املســتوطنني بحراســة مشــددة مــن 
ــوالت  ــذوا ج ــى، ونف ــجد األقص ــالل املس ــرطة االحت ش
اســتفزازية فــي باحاتــه، وأدوا طقوًســا »تلموديــة« عنــد 
الســور الشــرقي للمســجد األقصــى قــرب مصلــى باب 
ــة  ــروحات مزيف ــوا ش ــات قدم ــة حاخام ــة، برفق الرحم
ــتوطن  ــاول مس ــا ح ــوم، فيم ــكل« املزع ــول »الهي ح

اســتفزاز املصلــني مــن خــالل تصويرهــم.

ــات  ــتوطنة »رم ــتوطنو مس ــاول مس ــل، ح ــي اخللي وف
ــزل  ــرق من ــني ح ــي املواطن ــى أراض ــة عل ــاي« املقام يش
املواطــن تيســير أبــو عيشــة فــي تــل الرميــدة وســط 

ــة. املدين

أفاقــت العائلــة علــى املســتوطنني وهــم يحاولــون قص 
األســالك الشــائكة الفاصلــة بــني املســتوطنة والبيت، 
حيــث أحرقــوا »شــادرا« كان يســتعمل كســاتر حلمايــة 

البيت وســاكنيه مــن اعتــداءات املســتوطنني.1٩

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الثاثاء 2022/2/8

رئيســاً  فتــوح  روحــي  انتخــاب  »املركــزي«: 
شــواغر  واســتكمال  الوطنــي  للمجلــس 

التحريــر ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 

ــا  ــه إياه ــي منح ــه الت ــزي بصفت ــس املرك ــب اجملل انتخ
ــرة رقــم )23( للعــام  ــه األخي اجمللــس الوطنــي فــي دورت
2018، أمــس، روحــي فتــوح، رئيســاً للمجلــس الوطنــي 
ــني  ــد نائب ــى حدي ــل وموس ــي فيص ــطيني، وعل الفلس

 لرئيس اجمللس، وفهمي الزعارير أميناً للسر. 
مــن  أصــوات   105 علــى  فتــوح  روحــي  وحصــل 
 103 علــى  فيصــل  وعلــي  اجمللــس،  أعضــاء 
وحصــل  بالتزكيــة،  حديــد  وموســى  أصــوات، 

 فهمي الزعارير على 117 صوتاً. 
ــه  ــون، ونائب وكان رئيــس اجمللــس الســابق ســليم الزعن
قســطنطني قرمــش، وأمــني ســر اجمللــس محمــد 

 صبيح قد قدموا استقاالتهم صباح أمس. 
ــن  ــون كان م ــاس، إن الزعن ــود عب ــس محم ــال الرئي وق
ــطينية،  ــورة الفلس ــوف الث ــي صف ــل ف ــال األوائ الرج
وكان مســؤوالً  فتــح،  بانطالقهــا وحركــة  وشــارك 
ــل  ــن أج ــب، م ــن كل املناص ــى ع ــا، وتخل ــاً فيه قانوني

فلســطني وقضيتهــا.

ــي،  ــي والوطن ــون النضال ــدور الزعن ــس ب ــاد الرئي وأش
فلســطني  عــن  الدفــاع  فــي  الكبيــر  ودوره 

 خالل ترؤسه اجمللس الوطني الفلسطيني. 
الديــن  رجــل  دور  الرئيــس  ثمــن  كمــا 
عــن  للدفــاع  بــه  قــام  ومــا  قرمــش، 

 قضيتنا في احملافل الدولية كافة. 
دافــع  وطنــي،  رجــل  صبيــح  إن  الرئيــس،  وقــال 
العادلــة،  قضيتــه  ونصــر  وشــعبه  وطنــه  عــن 

 مثمناً عطاءه طوال مسيرته النضالية. 
قبعــة  الراحــل  انتمــاء  عمــق  الرئيــس  وأكــد 
عــن  املتواصــل  ودفاعــه  فلســطني،  لوطنــه 
وعــن  العادلــة،  الوطنيــة  شــعبه  قضيــة 

 احلقوق الوطنية العادلة املشروعة لشعبنا. 
أمــس،  املركــزي،  اجمللــس  اســتكمل  كمــا 
التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  الشــواغر 

 ملنظمة التحرير الفلسطينية. 
وحــل حســني الشــيخ عــن حركــة »فتــح« بــدالً 
مــن الراحــل الدكتــور صائــب عريقــات، والدكتــور 
ــي  ــراوي الت ــان عش ــن حن ــدالً م ــى ب ــد مصطف محم
ربــاح(  )رمــزي  وفريــد ســروع  اســتقالتها،  قدمــت 
 بــدالً مــن تيســير خالــد الــذي قــدم اســتقالته.

ــور رمــزي خــوري رئيســاً جمللــس  كمــا مت انتخــاب الدكت
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ــي  ــام السياس ــاً للنظ ــي، ووفق ــدوق القوم إدارة الصن
أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية20. 

األربعاء 2022/2/9 

ثاثة شهداء في نابلس

ــس  ــرائيلي، أم ــش اإلس ــي اجلي ــة ف ــوة خاص ــت ق اغتال
ــى،  ــهداء األقص ــب ش ــوادر كتائ ــن ك ــة م ــاء، ثالث الثالث
ــس، وهــم  ــي نابل ــح« ف ــاح العســكري حلركــة »فت اجلن
ــلط،  ــرف املبس ــل وأش ــد الدخي ــة ومحم ــم مبروك أده
حيــث أطلقــت الرصــاص عليهــم مباشــرة من مســافة 
صفــر وهــم داخــل ســيارتهم فــي حــي اخملفيــة غــرب 
املدينــة. وفــي التفاصيــل التــي رواهــا شــهود عيــان، فإن 
جنــوداً إســرائيليني وصلــوا إلــى حــي اخمليفــة بواســطة 
فلســطينية،  تســجيل  لوحــات  حتمــالن  مركبتــني 
ــة  ــة )7 ركاب(، والثاني ــل عمومي ــة نق ــا مركب إحداهم
مــن نــوع »كادي« ســوداء اللــون، وعندمــا اقتربــت 
منهــم ســيارة فلســطينية خاصــة، رماديــة اللــون، قام 
ــار  ــوا الن ــم فتح ــا، ث ــق أمامه ــراض الطري ــود باعت اجلن
صوبهــا بغــزارة، وعندمــا تأكــدوا مــن استشــهاد مــن 
بداخلهــا، انســحبوا مــن املوقــع تاركــني خلفهــم جثــث 
الشــهداء التــي مزقهــا الرصــاص داخــل الســيارة، التــي 

ــة. اخترقتهــا عشــرات الطلقــات الناري

ونقــل الشــهداء الثالثــة إلــى مستشــفى رفيديــا 
احلكومــي، وهنــاك مت التعــرف عليهــم بصعوبــة جــراء 
ــر  ــاص املباش ــة الرص ــن كثاف ــة ع ــوهات الناجم التش

ــهم. ــتهدف رؤوس ــذي اس ال

ــبان  ــال الش ــإن اغتي ــرائيلية، ف ــة اإلس ــب الرواي وبحس
الثالثــة مت فــي عمليــة مشــتركة جلهــاز الشــاباك 
كمــني  نصــب  مت  حيــث  اليمــام،  ووحــدة  واجليــش 
ــرات  ــالق عش ــتقلونها وإط ــوا يس ــي كان ــة الت للمركب

ــا.  ــم بداخله ــن ه ــوب م ــة ص ــات الناري الطلق

ــوا  ــن كان ــة الذي ــهداء الثالث ــالل أن الش ــم االحت وزع
مســلحني هــم أفــراد خليــة، دأبــت فــي اآلونــة األخيــرة 
علــى إطــالق النــار صــوب عــدة أهــداف إســرائيلية فــي 

ــة. املنطق

وفــي بيــان لهــا. قالــت حركــة »فتــح« فــي محافظــة 
ــن  ــة م ــت ثالث ــي طال ــال الت ــة االغتي ــس، أن جرمي نابل
مناضلــي احلركــة هــي تصعيــد خطيــر وتشــكل 
ــالل،  ــع االحت ــة م ــرة املواجه ــي وتي ــة ف ــة فاصل محط
ــا، وأن  ــا قبله ــون كم ــن يك ــا ل ــا بعده ــدة أن »م مؤك
ــوراء«. ــاعة لل ــارب الس ــادة عق ــتطيع إع ــن يس ــداً ل أح

20  جريدة األيام

وحملــت احلركــة حكــوم االحتــالل اليمينيــة مســؤولية 
التصعيــد ضــد أبنــاء شــعبنا ومحافظــة نابلــس علــى 
وجــه التحديــد، مؤكــدة أن هــذه احلكومــة حتــاول كســر 
هيبــة محافظــة نابلــس وكبريائهــا مــن خــالل جرائمها 
قطعــان  هجمــات  خــالل  مــن  ســواء  املتواصلــة، 
املســتوطنني أو االقتحامــات املتكــررة، وعمليــات القتــل 

ــة. واالعتقــال املتواصل

ــم  ــواء إبراهي ــس، الل ــظ نابل ــن محاف ــد أعل ــذا وق ه
رمضــان، اإلضــراب الشــامل فــي احملافظــة اليــوم 
ــن  ــة الذي ــهداء الثالث ــى أرواح الش ــداداً عل ــاء، ح األربع

اغتالتهــم قــوات االحتــالل21. 

برنامج »بيغاســوس« التجسســي اإلســرائيلي 
ســاح دبلوماســي يرتــد عليها

اســتخدمت إســرائيل فــي الســنوات األخيــرة برنامــج 
كســالح  للتجّســس  اإللكترونــي  »بيغاســوس« 
دبلوماســي، لكــّن هــذا الســالح القوي بــدأ يرتــّد عليها 
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــم الش ــر تته ــلة تقاري ــع سلس م
باســتخدامه للتجّســس علــى عــدد مــن الشــخصيات 

ــة. ــة العبري ــي الدول ــية ف السياس

ــة،  ــة دولي ــيلة إعالمي ــرته 17 وس ــق نش ــف حتقي وكش
برنامــج  أن  مفادهــا  فضيحــة  املاضــي،  الصيــف 
»بيغاســوس« الــذي وضعتــه شــركة »أن ســي أو« 
اإلســرائيلية ســمح بالتجّســس علــى مــا ال يقــّل عــن 
ــاً و٦00 شــخصّية سياســّية و85 ناشــطاً  180 صحافي

 حقوقياً و٦5 صاحب شركة في دول عدة. 
موافقــة  البرنامــج  هــذا  تصديــر  ويتطّلــب 
التــي  العســكرية  الصــادرات  مراقبــة  وكالــة 
تســمح ببيــع هــذه التكنولوجيــا إلــى حكومــات 

 أجنبية، وليس لشركات أو أفراد. 
هاتــف  علــى  حتميلــه  مبجــرد  البرنامــج  ويســمح 
جــوال، اختــراق الهاتــف واالطــالع علــى الرســائل 
والبيانــات والصــور ووجهــات االتصــال، كمــا يتيــح 

 تفعيل امليكروفون والكاميرا عن بُعد. 
هــذه  إســرائيل  باعــت  األخيــرة،  الســنوات  وفــي 
التكنولوجيــا علــى وجــه اخلصــوص إلــى املغــرب، البلــد 
الــذي قــام للتــو بتطبيــع عالقاتــه معــه، والــى اململكــة 
ــات  ــة عالق ــي إقام ــل ف ــي تأم ــعودية الت ــة الس العربي
دبلوماســية رســمية معهــا. ووثّقــت »منظمــة العفــو 
الدوليــة« أّن برنامــج »بيغاســوس« اســُتخدم ملالحقــة 
أحــد أفرادهــا، ومالحقــة شــخص آخــر يدافع عــن حقوق 

21  جريدة القدس
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 اإلنسان في اململكة العربية السعودية. 
أن  علــى  اإلســرائيلية  الشــركة  وتصــرّ 
لالســتخدام  فقــط  مخصصــة  برامجهــا 

 في إطار »مكافحة اإلرهاب”. 
كشــفت  الثانــي،  كانــون  شــهر  منتصــف  وفــي 
العبريــة  االقتصاديــة  »كلكاليســت«  صحيفــة 
للتجّســس  »بيغاســوس«  برنامــج  اســتخدام  أن 
اســتخدمته  إمنــا  اخلــارج،  علــى  يقتصــر  لــم 
االســتحصال  دون  اإلســرائيلّية  الشــرطة 

 على إذن قضائي داخل إسرائيل. 
ويقــول احملامــي إيتــاي مــاك لوكالــة فرانــس بــرس، إنـّـه 
»مــع تضاعــف مبيعــات )بيغاســوس( فــي اخلــارج، كانت 

 هناك عملية تطبيع الستخدامه داخلياً”. 
ويعمــل إيتــاي مــع آخريــن ملقاضــاة شــركة »أن أس أو«، 
ــس  ــوا للتجس ــني تعرض ــني مجري ــن صحافي ــوكالً ع م

بشكل غير قانوني.22 

اجمللــس املركــزي يقــرر تعليــق االعتــراف بدولــة إســرائيل 
حلــني اعترافهــا بدولــة فلســطني وعاصمتهــا القــدس 

الشــرقية ووقــف االســتيطان

- املركــزي: دولــة فلســطني هــي وحدهــا صاحبــة 
ــالل  ــود االحت ــطينية ووج ــى األرض الفلس ــيادة عل الس
ــة  ــر احلماي ــورا وتوفي ــاؤه ف ــي إنه ــرعي وينبغ ــر ش غي

ــعبنا ــة لش الدولي

- قــرر رفــض مشــروع الســالم االقتصــادي وخطــة 
تقليــص الصــراع وإجــراءات بنــاء الثقــة التــي تطرحهــا 
إســرائيل كبديــل عــن الســالم الدائــم والعــادل بإقامــة 
ــرقية  ــدس الش ــا الق ــطينية وعاصمته ــة الفلس الدول

- دعــا اإلدارة األميركيــة لتنفيــذ مــا قالــه الرئيــس 
بايــدن ووزيــر خارجيتــه حــول التــزام إدارتــه بحــل 
الدولتــني ووقــف االســتيطان وسياســة الطرد القســري 
ــع  ــى الوض ــاظ عل ــدس واحلف ــن الق ــطينيني م للفلس

ــى ــي األقص ــي ف التاريخ

ــل  ــالم كام ــي للس ــر دول ــد مؤمت ــوة لعق ــدد الدع - ج
ــرارات  ــي وق ــون الدول ــاس القان ــى أس ــات عل الصالحي

ــة ــة جماعي ــة دولي ــة برعاي ــرعية الدولي الش

- دعــا إلــى حتــرك دولــي عاجــل يبــدأ باجتمــاع الرباعيــة 
ــدم  ــني وع ــل الدولت ــد ح ــان يؤك ــدار بي ــة وإص الدولي

ــورا ــه ف ــتيطان ووقف ــرعية االس ش

- املركــزي: ال اعتــراف وال تطبيــع مــن قبــل الــدول 
ــالل وإقامــة  ــة واإلســالمية إال بعــد إنهــاء االحت العربي
الدولــة الفلســطينية املســتقلة بعاصمتهــا القــدس 

22  جريدة األيام

ــرقية الش

ــعبنا  ــا وش ــدة أرضن ــى وح ــل عل ــة العم ــرر مواصل - ق
ــة  ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــام، وتش ــاء االنقس وإنه
ــة  ــرعية الدولي ــا بالش ــاركة فيه ــوى املش ــزم الق تلت
ــام  ــتقالل ع ــالن االس ــل بإع ــي املتمث ــج الوطن والبرنام
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أكــد اجمللــس املركــزي تعليــق االعتــراف بدولــة إســرائيل 
ــع  ــدود الراب ــى ح ــطني عل ــة فلس ــا بدول ــني اعترافه حل
مــن حزيــران 1٩٦7 بعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووقف 
 االســتيطان، ووقف التنســيق األمني بأشــكاله اخملتلفة.

ــة  ــى أن دول ــي، عل ــه اخلتام ــي بيان ــس ف ــدد اجملل وش
فلســطني هــي وحدهــا صاحبــة الســيادة علــى األرض 
ــران 1٩٦7  ــن حزي ــع م ــدود الراب ــق ح ــطينية وف الفلس
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وأن وجــود االحتــالل 
بجيشــه ومســتوطنيه علــى أرض دولــة فلســطني 
ــر  ــر شــرعي ينبغــي انهــاؤه فــورا، وتوفي هــو وجــود غي
ــى أرض  ــطيني عل ــعب الفلس ــة للش ــة الدولي احلماي
ــة. ــيادتها الكامل ــة س ــا ممارس ــاح له ــى يت ــه حت  دولت

ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  اجمللــس  وكلــف 
صياغــة  بإعــادة  الفلســطينية  التحريــر 
مؤسســات الســلطة الوطنيــة مبــا ينســجم مــع 
أرضهــا. علــى  فلســطني  دولــة  ســيادة   جتســيد 

ــتمرار  ــة لالس ــز عملي ــد ركائ ــرورة حتدي ــد ض ــا أك كم
ــى  ــلطة ال ــة الس ــن مرحل ــال م ــة االنتق ــي عملي ف
مرحلــة الدولــة ذات الســيادة، ورفــض مشــروع الســالم 
ــاء  ــراءات بن ــراع وإج ــص الص ــة تقلي ــادي وخط االقتص
الثقــة التــي تطرحهــا إســرائيل كبديــل عــن الســالم 
الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة  والعــادل  الدائــم 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووقــف االســتيطان 
الفلســطينية. الدولــة  ارض  وابتــالع   االســتعماري 

كمــا دعــا اإلدارة األميركيــة لتنفيــذ مــا قالــه الرئيــس 
الدولتــني  بحــل  إدارتــه  التــزام  حــول  بايــدن  جــو 
ــة  ــرائيلي وسياس ــتيطاني اإلس ــع االس ــف التوس ووق
ــاء القــدس،  الطــرد القســري للفلســطينيني مــن أحي
املســجد  فــي  التاريخــي  الوضــع  علــى  واحلفــاظ 
ــرائيلية  ــاكات اإلس ــف االنته ــاحاته، ووق ــى وس األقص
ــى  ــد عل ــيحية، والتأكي ــالمية واملس ــات اإلس للمقدس
وقــف األعمــال أحاديــة اجلانــب وإعــادة فتــح القنصليــة 
القــدس الشــرقية، وإعــادة فتــح  األميركيــة فــي 
تبقــى  أن  ورفــض  ممثليــة »م.ت.ف« فــي واشــنطن، 
 تعهــدات الرئيــس بايــدن نظريــة مــن دون تطبيــق.

ــاع  ــدأ باجتم ــل يب ــي عاج ــرك دول ــس لتح ــا اجملل ودع
الرباعيــة الدوليــة علــى املســتوى الــوزاري وإصــدار 
بيــان يؤكــد حــل الدولتــني وعــدم شــرعية االســتيطان 
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ووقفــه علــى الفــور، ورفــض جميــع املمارســات أحاديــة 
ــطني  ــرائيلي ألرض فلس ــالل اإلس ــاء االحت ــب وإنه اجلان
ــم  بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، ومطالبــة دول العال
-التــي حتــرص علــى حــل الدولتــني ولــم تعتــرف 
ــا. ــراف به ــوم باالعت ــأن تق ــطني- ب ــة فلس ــد بدول  بع

وأكــد اجمللــس عــدم شــرعية االســتيطان االســتعماري 
ــاء وتوســيع املســتعمرات  ووجــوب الوقــف الفــوري لبن
االســتيطانية وجــدران الضــم والتهجيــر القســري 
ــة  ــم، ومطالب ــدم بيوته ــطينيني وه ــكان الفلس للس
ــو  ــؤولياته نح ــل مس ــي بتحم ــن الدول ــس األم مجل
ــام 201٦  ــم 2334 لع ــن رق ــس األم ــراره مجل ــذ ق تنفي
ــى  ــددا عل ــد مج ــة، والتأكي ــف الرابع ــات جني واتفاق
ــة  ــة )B.D.S ( مبقاطع ــة الدولي ــة املقاطع ــم حرك دع
 دولــة االحتــالل وعــودة أحــرار العالــم لالنضمــام اليهــا.

ــدس  ــي الق ــا ف ــود أهلن ــال وصم ــس بنض ــاد اجملل وأش
ــدا  ــة، مؤك ــطني األبدي ــة فلس ــة دول ــرقية عاصم الش
ودعــم  صمودهــم  دعــم  علــى  العمــل  مواصلــة 
مقدســاتنا  وحمايــة  فيهــا  الوطنيــة  املؤسســات 
ــر  ــة التطهي ــاط سياس ــالمية وإحب ــيحية واإلس املس
االحتــالل.  ســلطة  بهــا  تقــوم  التــي   العرقــي 

كمــا أكــد اجمللــس توحيــد املرجعيــات السياســية 
دائــرة  تقودهــا  واحــدة  مرجعيــة  حتــت  والوطنيــة 
شــؤون القــدس فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التــي  واالعتمــادات  اإلمكانيــات  وتوفيــر  التحريــر، 
حتتاجهــا املدينــة، والعمــل علــى حــث الــدول العربيــة 
القــدس. نحــو  بالتزاماتهــا  للوفــاء   واإلســالمية 

ــا  ــدة ارضن ــى وح ــل عل ــة العم ــى مواصل ــدد عل وش
وشــعبنا وإنهــاء االنقســام، وتشــكيل حكومــة وحــدة 
وطنيــة تلتــزم القــوى املشــاركة فيهــا بالشــرعية 
الدوليــة والبرنامــج الوطنــي املتمثــل بإعالن االســتقالل 
عــام 1٩88 انســجاماً مــع وثيقــة الوفــاق الوطنــي 
املوقعــة عــام 200٦، ويعبــر اجمللــس عــن تقديــره العالــي 
ملصــر الشــقيقة فــي متابعــة حتقيــق املصاحلــة وجهود 
انهــاء االنقســام، كمــا يؤكــد علــى اجــراء االنتخابــات 
وكســر  الوطنــي  واجمللــس  والتشــريعية  الرئاســية 
الفيتــو اإلســرائيلي علــى إجرائهــا فــي مدينــة القــدس 
الشــرقية عاصمــة الدولــة الفلســطينية، وإجــراء 
انتخابــات احلكــم احمللــي فــي مرحلتهــا الثانيــة ودعــوة 
ــا  ــام إجرائه ــل ام ــع العراقي ــدم وض ــاس ع ــة حم حرك
ــات  ــك األمــر بالنســبة النتخاب فــي قطــاع غــزه، وكذل

ــون. ــق القان ــات وف ــات واجلامع ــادات والنقاب االحت

وفيما يلي نص البيان:

الفلســطيني املركــزي  اجمللــس  عــن  صــادر   بيــان 
اهلل  رام   – والثاثــني  احلاديــة  العاديــة  دورتــه  فــي 

2 0 2 2 /2 /8 -6 
الوطنــي جمــال محيســن القائــد  الشــهيد   دورة 

عقــد اجمللــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية 
دورتــه العاديــة احلاديــة والثالثــني »دورة تطويــر وتفعيــل 
م.ت.ف وحمايــة املشــروع الوطنــي واملقاومــة الشــعبية 
))دورة الشــهيد القائــد الوطنــي جمــال محيســن(( فــي 
مدينــة رام اهلل مــن ٦-8 شــباط 2022، وقــد بــدأت 
اجللســة بعــزف النشــيد الوطنــي الفلســطيني وتــالوة 
شــعبنا. شــهداء  أرواح  علــى  ترحمــاً   الفاحتــة 

افتتــح اجللســة األب قســطنطني قرمــش نائــب رئيــس 
ــة األخ  ــال كلم ــذي ت ــطيني ال ــي الفلس ــس الوطن اجملل
ــا  ــي دع ــس الت ــس اجملل ــون رئي ــليم الزعن ــل س املناض
ــي  ــروع الوطن ــعب باملش ــة الش ــز ثق ــى تعزي ــا ال فيه
ــن  ــني للوط ــباب املنتم ــة للش ــليم الراي ــادة وتس والقي
ــى  ــيرة حت ــتكمال املس ــة إلس ــتعدين للتضحي واملس
ــة  ــودة وإقام ــر والع ــر املصي ــي تقري ــا ف ــق أهدافن حتقي
 الدولــة املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

ــه  ــن نواج ــوم ونح ــا الي ــا أحوجن ــون م ــاف الزعن وأض
نعــزز  أن  االســتيطانية  اإلســتعمارية  الهجمــة 
ــة  ــة العربي ــن الهوي ــع ع ــعبية ونداف ــا الش مقاومتن
واإلســالمية واملســيحية للقــدس عاصمــة دولتنــا، 
وأضــاف: إذ أتــرك مقعــدي فــي رئاســة اجمللــس الوطنــي 
ــأن  ــة ب ــى ثق ــي عل ــم، فإنن ــتحق ثقتك ــن يس ــوم مل الي
ــن  ــل م ــاتنا وتعم ــتقوي مؤسس ــدة س ــاء اجلدي الدم
مكامــن القــوة والرجــال الذيــن يســتلهمون مــن األوائل 
العزميــة واإلنتمــاء للهــدف األســمى »فلســطني«، وأردف 
)) لقــد فشــل اجملتمــع الدولــي فــي حتمــل مســؤولياته 
فــي تنفيــذ قراراتــه وإنهــاء االحتــالل ألرضنــا، وفــي ظــل 
الوفــاء  عــن  األمريكيــة  اإلدارة  ومماطلــة  امتنــاع 
بالتزاماتهــا وتخلــي مجلــس األمــن الدولــي عــن حتمــل 
مســؤولياته فإنــه بــات ال مفــر مــن اتخــاذ القــرار 
املناســب للــرد علــى هــذه احلــرب اإلســرائيلية املفتوحة 
ــود  ــة لكســر قي ــدء بإجــراءات عملي ــا، والب ضــد وجودن
ــة،  ــيد الدول ــة جتس ــال ملرحل ــلطة واإلنتق ــة الس مرحل
مشــيراً الــى ان اســتمرار اإلنقســام أحلــق ضــرراً بالغــاً 
ــذي  ــرف ال ــى الط ــة، وعل ــا الوطني ــيج وحدتن ــي نس ف
تســبب بهــذا اإلنقســام العمــل علــى تنفيــذ اتفاقيــات 
املصاحلــة واإلنخــراط فــي وحــدة وطنيــة شــاملة فــي 
 إطــار م.ت.ف املمثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا.

األب  تقــدم  األديــب،  أبــو  األخ  كلمــة  ختــام  وفــي 
ــة  ــة رئاس ــن هيئ ــتقالته م ــش باس ــطنطني قرم قس
اجمللــس الوطنــي تضامنــاً مــع األخ رئيــس اجمللــس قائــالً: 
أفتخــر بفتــرة عملنــا املشــترك ســواء وأنــا فــي هيئــة 
رئاســة اجمللــس أم قبــل ذلــك فــي عضويتــي فــي اجمللــس 
الوطنــي، وختــم كلمته قائالً ان الشــعب الفلســطيني 
مبســلميه ومســيحيه نقــف صفــاً واحــداً فــي الدفــاع 
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ــي  ــطيني وف ــعبنا الفلس ــروعة لش ــوق املش ــن احلق ع
الدولــة  وإقامــة  االحتــالل  إنهــاء  مقدمتهــا 
القــدس  بعاصمتهــا  املســتقلة  الفلســطينية 
واإلســالمية. املســيحية  مبقدســاتها   الشــرقية 

واســتمع اجمللــس الــى كلمــة شــاملة وهامــة للرئيــس 
ــة  ــس وثيق ــا اجملل ــازن، إعتمده ــو م ــاس أب ــود عب محم
للــدورة جــاء فيهــا » ال بــد مــن احلفــاظ على مؤسســات 
م.ت.ف وتفعيلهــا باعتبارهــا املمثــل الشــرعي والوحيــد 
للشــعب الفلســطيني، والتأكيــد علــى القــرار الوطني 
املســتقل والتمســك بثوابتــا الوطنيــة كمــا فــي إعــالن 
ــام 1٩88،  ــي ع ــي ف ــس الوطن ــرارات اجملل ــتقالل وق اإلس
وأكــد الرئيــس علــى أهميــة احملافظــة علــى منجزاتنــا 
دولتنــا  مؤسســات  بنــاء  ومواصلــة  الوطنيــة، 
الدميقراطيــة واإللتــزام بســيادة القانــون وحريــة التعبير 
ــة  ــاءلة ومكافح ــفافية واملس ــر الش ــق معايي وتطبي
الفســاد وتعزيــز الشــراكة مــع اجملتمــع املدنــي والقطاع 
اخلــاص، ودعــم اإلبــداع ومتكــني املــرأة والشــباب وتعزيــز 
ــتبقى  ــرقية س ــدس الش ــس: الق ــال الرئي ــاء، وق القض
ــم  ــنواصل دع ــة وس ــطني األبدي ــة فلس ــة دول عاصم
ــلمية  ــعبية الس ــة الش ــا، وندعوللمقاوم ــود أهلن صم
ــدس  ــة الق ــيد بهب ــا، ونش ــا ووجودن ــن هويتن ــاً ع دفاع
ــدن  ــرى وامل ــي الق ــا ف ــوالت أهلن ــراح وبط ــيخ ج والش
االحتــالل  باســتمرار  نقبــل  لــن  وقــال:  واخمليمــات، 
الفصــل  تكــرس  التــي  اإلســتعمارية  وممارســاته 
املســتوطنني. وإرهــاب   العنصــري 

العصابــات  مجــازر  ان  مــازن:  أبــو  الرئيــس  وقــال 
الصهيونيــة بحــق أبنــاء شــعبنا عــام 1٩48 ال تســقط 
بالتقــادم، ودعــا اجملتمــع الدولــي الــى تنفيــذ كل ماجــاء 
فــي تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة والــذي ميثــل 
خطــوة هامــة نحوكشــف حقيقــة اجلرائم اإلســرائيلية 
ــى  ــه ال ــس دعوت ــيد الرئي ــدد الس ــعبنا، وج ــق ش بح
ــة  ــة احلماي ــر آلي ــالم، وتوفي ــي للس ــر دول ــد مؤمت عق
الدوليــة ألبنــاء شــعبنا وعلــى أســاس املرجعيــات 
ــود  ــم صم ــى دع ــد عل ــال: نؤك ــدة، وق ــة املعتم الدولي
أهلنــا فــي اخمليمــات والشــتات والدفــاع عــن حــق 
العــودة والتعويــض وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة .. 
وقــال الرئيــس أبــو مــازن نســتذكر وعــد بلفــور، والعالم 
ــعب  ــاه الش ــؤولياته جت ــل مس ــة لتحم ــه فرص أمام
ــاة  ــببت مبأس ــي تس ــدول الت ــة ال ــطيني، خاص الفلس
ــات  ــدول واملنظم ــيد بال ــطيني ونش ــعب الفلس الش
ــة  ــب حري ــى جان ــف ال ــن يق ــا، وكل م ــة وغيره الدولي
أجمــع. العالــم  فــي  قضيتنــا   وعدالــة 

ــن محمــد بركــة  ــى األخوي وكذلــك اســتمع اجمللــس ال
رئيــس جلنــة املتابعــة العربيــة فــي الداخــل، واألخ أميــن 
ــن أكــدا علــى  عــودة رئيــس القائمــة املشــتركة، اللذي
وحــدة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة، 

وقــوى  الفلســطينية  الفصائــل  كل  بقــوة  ودعيــا 
ــز  ــى تعزي ــة ال ــطيني كاف ــعب الفلس ــات الش وفعالي
الشــرعي  املمثــل  م.ت.ف  فــي  الوطنيــة  وحدتهــم 
الدميقراطــي  باحلــوار  والتمســك  الوحيــد لشــعبنا 
كوســيلة وحيــدة حلــل اخلالفــات والتباينــات داخــل 
ــتعادة  ــة اس ــى أهمي ــدا عل ــاتها، وأك ــا ومؤسس أطره
ــذي  ــض ال ــام البغي ــاء اإلنقس ــة وإنه ــدة الوطني الوح
ــدا  ــطينية، وأك ــة الفلس ــرار بالقضي ــدح األض ــق أف أحل
أنــه ال بــد مــن التصــدي لسياســة التمييــز العنصــري 
ــد  ــرائيلي ض ــالل اإلس ــة االحت ــه حكوم ــذي متارس ال
أبنــاء الشــعب الفلســطيني ســواء فــي األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة أوفــي الداخــل الفلســطيني 
ومصــادرة  املواطنــني  منــازل  هــدم  عــن  والتوقــف 
أراضيهــم فيهــا حيــث هناك هــدم للبيــوت والتجمعات 
ــا  ــرف به ــر معت ــر غي ــط األخض ــل اخل ــكانية داخ الس
ومحرومــة مــن أبســط حقوقهــا، ودعيــا اجملتمــع 
بالقضيــة  اخلاصــة  قراراتــه  تنفيــذ  الــى  الدولــي 
لألراضــي  االحتــالل  إنهــاء  وضــرورة  الفلســطينية 
الفلســطينية احملتلــة منــذ عــام 1٩٦7 وإقامــة الدولــة 
. ملســتقلة  ا

كمــا ألقــى محمــد اشــتية رئيــس وزراء دولة فلســطني 
االقتصاديــة  األوضــاع  فيهــا  اســتعرض  كلمــة 
واملعيشــية الصعبــة التــي تواجــه أبنــاء شــعبنا 
واألزمــة املاليــة التــي تواجــه موازنــة الســلطة بســبب 
توقــف الــدول العربيــة الشــقيقة عــن اإللتــزام بقــرارات 
اجلامعــة العربيــة بتنفيــذ التزاماتهــا معبراً عن شــكره 
اجلزيــل للجزائــر الشــقيقة علــى الدعــم األخيــر والبالع 
مئــة مليــون دوالر والــذي ســاعدنا فــي التخفيــف مــن 
األزمــة وصــرف رواتــب املوظفــني، كمــا اســتعرض 
األوضــاع الصحيــة الصعبــة ومــا قامــت بــه احلكومــة 
فــي مواجهــة وبــاء كورونــا، وكذلــك فــي اجملــاالت 
األخــرى وخاصــة فــي حتســني األوضــاع املعيشــية، 
وجتــاوز األزمــة املاليــة حيــث عبــر عــن شــكر احلكومــة 
الفلســطينية للــدول األوروبيــة علــى اســتئنافها دفــع 
ــه لــن يكــون  ــة، مؤكــداً ان التزاماتهــا فــي دعــم املوازن
للضرائــب. زيــادة   هنــاك 

ــاد  ــة اإلحت ــر قم ــي مؤمت ــاركته ف ــن مش ــدث ع ــا حت كم
ــكر  ــن ش ــر ع ــس وعب ــيد الرئي ــالً للس ــي ممث األفريق
القمــة  قــرار  علــى  األفريقــي  لالحتــاد  فلســطني 
ــواً  ــرائيل عض ــول إس ــألة قب ــل مس ــة بتأجي األفريقي
ــذه  ــذي اتخ ــابق ال ــرار الس ــق الق ــنة وتعلي ــاً لس مراقب
الشــأن. بهــذا  العــام   األمــني 

ــادق  ــاح، ص ــة االفتت ــي جلس ــات ف ــاء الكلم ــد انه وبع
ــادق  ــا ص ــال كم ــدول األعم ــى ج ــاع عل ــس باإلجم اجملل
ــس  ــة اجملل ــي عضوي ــائية ف ــا النس ــة الكوت ــى الئح عل
اللجنــة  قدمتهــا  التــي  للقائمــة  وفقــاً  املركــزي 
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التنفيذيــة والتــي بلــغ عــدد أعضائهــا 34 عضــواً مــن 
األخــوات األعضــاء فــي اجمللــس الوطنــي، حيــث ارتفعت 
ــى ٪25. ــزي ال ــس املرك ــي اجملل ــرأة ف ــل امل ــبة متثي  نس

وفــي ضــوء اســتقالة مكتــب رئاســة اجمللــس الوطنــي 
ــي  ــس الوطن ــة اجملل ــدة لرئاس ــة جدي ــاب هيئ مت انتخ
وفقــاً لالئحــة الداخليــة للمجلــس، حيــث انتخــب األخ 
ــن  ــي واألخوي ــس الوطن ــاً للمجل ــوح رئيس ــي فت روح
ــس واألخ  ــني للرئي ــد نائب ــى حدي ــل وموس ــى فيص عل
للســر. أمينــاً  الزعاريــر   فهمــي 

وأثنــى الســيد الرئيــس محمــود عبــاس علــى اجلهــود 
التــي بذلهــا مكتــب الرئاســة الســابق برئاســة القائــد 
ــة،  ــير قبع ــهيد تيس ــون والش ــليم الزعن ــي س الوطن
واألب قســطنطني قرمــش نائبــي الرئيــس واألخ محمــد 
صبيــح امــني الســر، ووســط تصفيــق األعضــاء أعلــن 
ــن  ــرف م ــة الش ــام جنم ــون وس ــد الزعن ــراره بتقلي ق
ــش  ــة وقرم ــوة قبع ــني األخ ــا واملناضل ــة العلي الدرج
القــدس. جنمــة  وســام   وصبيــح 

ــزي  ــس املرك ــام اجملل ــة ق ــس الثالث ــة اجملل ــي جلس وف
بانتخــاب ثالثــة أعضــاء جــدد فــي اللجنــة التنفيذيــة 
: هــم  و

ــكان األخ  ــح م ــة فت ــن حرك ــيخ ع ــني الش  األخ حس
عريقــات.  صائــب   املرحــوم 
مســتقالً.  مصطفــى  محمــد  د.   األخ 

ــاح عــن اجلبهــة الدميقراطيــة مــكان األخ  األخ رمــزي رب
موقعــه. مــن  اســتقال  الــذي  خالــد   تيســير 

إدارة  جمللــس  رئيســاً  خــوري  رمــزي  د.  األخ  وانتخــب 
الصنــدوق القومــي، ووفقــاً للنظــام يصبــح عضــواً فــي 
التنفيذيــة.  اللجنــة 

وقــد منــح األخ الرئيــس األخ تيســير خالــد عضــو 
اللجنــة التنفيذيــة الســابق وســام جنمــة الشــرف مــن 
الدرجــة العليــا لــدوره الوطنــي فــي احلركــة الوطنيــة 
لعقــود. امتــدت  والتــي   وم.ت.ف 

وأثنــاء انعقــاد اجمللــس قامــت قــوة خاصــة مســتعربة 
مــن اجليــش اإلســرائيلي بعمليــة اغتيــال جبانــة لثالثــة 
ــة«  ــس »اخملفي ــة نابل ــاء مدين ــد أحي ــي أح ــني ف مناضل
ــلط،  ــرف مبس ــل، اش ــد الدخي ــهداء: محم ــم الش وه
ــة  ــة اجلبان ــس العملي ــن اجملل ــة. وإذ يدي ــم مبروك أده
ــد  ــي، يؤك ــالل الصهيون ــش االحت ــا جي ــام به ــي ق الت
الدولــي  اجملتمــع  اســتنكار  ضــرورة  علــى  مجــدداً 
والعربــي وإدانــة هــذه العمليــة البشــعة وســرعة 
ــالم  ــادرة الس ــة ومب ــرعية الدولي ــرارات الش ــذ ق تنفي
الفلســطيني  للشــعب  احلمايــة  لتوفيــر  العربيــة 
الفلســطينية. دولتــه  ألرض  االحتــالل   وإنهــاء 

وبعــد مناقشــة بنــود جــدول األعمــال وخاصــة الوضــع 
السياســي مــن قبــل أعضــاء اجمللــس، اتخــذ عــدداً مــن 
أبرزهــا:- مــن  والتنظيميــة  السياســية   القــرارات 

ــرائيل( ــالل )إس ــلطة االحت ــع س ــة م ــول العالق  أوالً: ح
ــرائيلي  ــالل اإلس ــة االحت ــر دول ــتمرار تنك ــراً إلس  نظ
لإلتفاقيــات املوقعــة، وإمعانهــا في اإلســتيالء املتســارع 
علــى أرض دولــة فلســطني فــي محاولــة لعرقلــة اجنــاز 
ــى  ــطيني عل ــعب الفلس ــيادة للش ــتقالل والس اإلس
أرضــه وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، وتأكيــداً لقــراره 
الســابق، بــأن املرحلــة اإلنتقاليــة التــي نصــت عليهــا 
ــات  ــن التزام ــه م ــوت علي ــا انط ــة مب ــات املوقع اإلتفاق
يقــرر:- اجمللــس  فــإن  قائمــة  تعــد   لــم 

الوطنيــة  والســلطة  م.ت.ف  التزامــات  إنهــاء 
ــالل  ــة االحت ــع دول ــات م ــة االتفاق ــطينية بكاف الفلس
مقدمتهــا: وفــي   )إســرائيل( 

ــا  ــني اعترافه ــرائيل حل ــة إس ــراف بدول ــق االعت •   تعلي
بدولــة فلســطني علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1٩٦7 
 بعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووقــف االســتيطان.
اخملتلفــة. بأشــكاله  األمنــي  التنســيق  وقــف      • 

•    حتديــد ركائــز عمليــة لإلســتمرار فــي عمليــة 
ــة  ــة الدول ــى مرحل ــلطة ال ــة الس االنتقــال مــن مرحل
الســيادة.  ذات 

•    رفــض مشــروع الســالم االقتصــادي وخطــة تقليص 
الصــراع وإجــراءات بنــاء الثقــة التــي تطرحها إســرائيل 
ــة  ــم والعــادل بإقامــة الدول ــل عــن الســالم الدائ كبدي
ــف  ــرقية ووق ــدس الش ــا الق ــطينية وعاصمته الفلس
الدولــة  ارض  وابتــالع  اإلســتعماري  اإلســتيطان 
. لفلســطينية  ا

ثانيــاً: حــول العالقــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
الدولــي:   واجملتمــع 

•    رفــض »صفقــة القــرن« التــي أعلــن عنهــا الرئيــس 
األمريكــي الســابق ترمــب، مبــا فــي ذلــك قــرار االعتــراف 
األمريكــي بالقــدس املوحــدة عاصمــة إســرائيل ونقــل 
ســفارتها مــن تــل ابيــب الــى القــدس ورفــض اســتمرار 
بهــا.  العمــل 

ــه الرئيــس  •    دعــوة اإلدارة األمريكيــة لتنفيــذ مــا قال
ــه  ــزام ادارت ــول الت ــن، ح ــه بلينك ــر خارجيت ــدن ووزي باي
االســتيطاني  التوســع  ووقــف  الدولتــني  بحــل 
الطــرد  سياســة  ووقــف  اإلســرائيلي 
القســري  للفلســطينيني مــن أحيــاء القــدس واحلفــاظ 
األقصــى  املســجد  فــي  التاريخــي  الوضــع  علــى 
وســاحاته ووقــف االنتهــاكات اإلســرائيلية للمقدســات 
اإلســالمية واملســيحية والتأكيــد علــى وقــف األعمــال 
ــة  ــة األمريكي ــح القنصلي ــادة فت ــب وإع ــة اجلان األحادي
فــي القــدس الشــرقية، وإعــادة فتــح ممثليــة م.ت.ف فــي 
ــدن  ــس باي ــدات الرئي ــى تعه ــض أن تبق ــنطن، ورف واش
نظريــة بــدون تطبيــق ونطالبــه بتنفيذهــا عمليــاً 
وعــدم ربــط ذلــك مبوافقــة الدولــة القائمــة باالحتــالل 
تنفيذهــا. فــي  التلكــؤ  بعــدم   ونطالبــه 
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•    الدعــوة لتحــرك دولــي عاجــل يبــدأ باجتمــاع 
الرباعيــة الدوليــة علــى املســتوى الــوزاري وإصــدار بيــان 
يؤكــد علــى حــل الدولتــني وعــدم شــرعية اإلســتيطان 
ووقفــه علــى الفــور، ورفــض جميــع املمارســات األحادية 
ــطني  ــرائيلي ألرض فلس ــالل اإلس ــاء االحت ــب وإنه اجلان
ــم  ــة دول العال ــرقية ومطالب ــدس الش ــا الق بعاصمته
ــد  ــرف بع ــم تعت ــني ول ــل الدولت ــى ح ــرص عل ــي حت الت
بهــا. باالعتــراف  تقــوم  ان  فلســطني   بدولــة 

•    وبعــد االطــالع علــى رؤيــة الرئيــس محمــود عبــاس 
التــي طرحهــا فــي مجلــس األمــن فــي 2018/2/20 يؤكد 
ــدس  ــأن الق ــا بش ــة بقراره ــس ان اإلدارة األمريكي اجملل
الســالم  لعمليــة  وراع  أهليتهــا كوســيط  فقــدت 
وتأكيــد رفضنــا للتفــرد مــن أي جهــة برعايــة عمليــة 
الســالم، وفــي ضــوء ذلــك نؤكــد مجــدداً علــى الدعــوة 
لعقــد مؤمتــر دولــي للســالم كامــل الصالحيــات علــى 
ــة  ــرعية الدولي ــرارات الش ــي وق ــون الدول ــاس القان أس
ــدول اخلمــس دائمــة  ــة دوليــة جماعيــة تضــم ال برعاي
العضويــة فــي مجلــس األمــن وتوســيع دائرة املشــاركة 
ــه،  ــق علي ــا يتف ــق م ــرى وف ــاً أخ ــم اطراف ــه لتض في
ــطينية  ــألرض الفلس ــة ل ــة دولي ــة حماي ــاء آلي وانش
ــة الشــعب  احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية حلماي
وممارســاته  االحتــالل  بطــش  مــن  الفلســطيني 
اإلجراميــة بــكل اشــكالها وأدواتهــا وبهــدف أن يخــرج 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــاء االحت ــرارات إلنه ــي بق ــر الدول املؤمت
دولــة  ومتكــني  االســتعمارية  املســتوطنات  وإزالــة 
فلســطني بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود 
1٩٦7 مــن ممارســة اســتقاللها وســيادتها وحــل قضيــة 
ــم  ــة رق ــة العام ــرار اجلمعي ــاس ق ــى أس ــني عل الالجئ
ــا  ــائر القضاي ــل س ــرى وح ــراح األس ــالق س 1٩4 وإط
ــي  ــون الدول ــة والقان ــرعية الدولي ــرارات الش ــاً لق وفق
محــدد. زمنــي   بســقف 

االســتيطان  شــرعية  عــدم  علــى  •    التأكيــد 
ــاء وتوســيع  االســتعماري ووجــوب الوقــف الفــوري لبن
املســتعمرات االســتيطانية وجــدران الضــم والتهجيــر 
القســري للســكان الفلســطينيني وهــدم بيوتهــم 
ومطالبــة مجلــس األمــن الدولــي بتحمــل مســؤولياته 
نحوتنفيــذ قــراره مجلــس األمن رقــم 2334 لعــام 201٦ 
ــى  ــدداً عل ــد مج ــة، والتأكي ــف الرابع ــات جني واتفاق
ــة  ــة )B.D.S ( مبقاطع ــة الدولي ــة املقاطع ــم حرك دع
 دولــة االحتــالل وعــودة أحــرار العالــم لالنضمــام اليهــا.

ــالل  ــلطات االحت ــه س ــا ترتكب ــة م ــل متابع •    تفعي
القانونيــة  اجلهــات  امــام  ملســاءلتها  اإلســرائيلي 
الدوليــة  اجلنائيــة  محكمــة  فيهــا  مبــا  الدوليــة، 
ومحكمــة العــدل الدوليــة، ومجلــس حقــوق اإلنســان، 
ــلطة  ــة س ــة ومعاقب ــي بإدان ــع الدول ــة اجملتم ومطالب
العنصريــة  متــارس  التــي  اإلســرائيلي  االحتــالل 

ويعبــر  الفلســطيني..  الشــعب  واألبارتهايــد ضــد 
ــه  ــذي أعلنت ــر ال ــره للتقري ــن تقدي ــزي ع ــس املرك اجملل
ــا  ــد ان م ــذي أك ــة وال ــو الدولي ــة العف ــراً منظم مؤخ
متارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيني هوجرميــة حــرب 
ضــد اإلنســانية وينبغــي مســاءلة إســرائيل علــى 
النظــام  وان  العنصــري  الفصــل  جرميــة  ارتــكاب 
وابارتهايــد. قهــر  هونظــام   اإلســرائيلي 

•    مطالبــة اجملتمــع الدولــي بالضغــط علــى ســلطة 
االحتــالل اإلســرائيلي إلنهــاء إجــراءات تدميــر االقتصــاد 
ومواردنــا  أرضنــا،  علــى  واالســتيالء  الفلســطيني 
ــل  ــة التنق ــالق حري ــا، واط ــز اموالن ــة، وحج الطبيعي
لشــعبنا، ووقــف عمليــات تغييــر طابــع وهويــة مدينــة 
القــدس والتضييــق علــى أهلهــا وضــرورة العمــل علــى 
ــى  ــو إل ــزه ويدع ــاع غ ــى قط ــر عل ــار اجلائ ــاء احلص انه
عــدم وضــع العراقيــل امــام إعــادة اإلعمــار ودعــم 
صمــود أهلنــا هنــاك. ويؤكــد اجمللــس علــى حــق شــعبنا 
اســتقالله  لتحقيــق  العمليــة  اخلطــوات  باتخــاذ 
االقتصــادي والتحــرر مــن عالقــة التبعيــة االقتصاديــة 
باريــس. بروتوكــول  كرســها   التــي 
العربــي املســتوى  علــى   ثالثــا: 

اجلزائــر  فــي  العربيــة  القمــة  اقتــراب عقــد  مــع 
ــات  ــترداد آلي ــة الس ــة املاس ــد احلاج ــقيقة تتجس الش
ــم  ــرارات القم ــل ق ــترك وتفعي ــي املش ــل العرب العم
العربيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية وبخاصــة 
وروحــاً  نصــاً  للســالم  العربيــة  باملبــادرة  االلتــزام 
ــدول  ــل ال ــن قب ــع م ــراف وال تطبي ــال اعت ــالً، ف وتسلس
ــالل وإقامــة  ــة واإلســالمية إال بعــد انهــاء االحت العربي
الدولــة الفلســطينية املســتقلة بعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية علــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة فــي 4 
ــة  ــي ملوازن ــم املال ــر الدع ــك بتوفي ــران 1٩٦7 وكذل حزي
الدولــة الفلســطينية وتأمــني شــبكة األمــان العربيــة 
.  لهــا
الوطنــي املســتوى  علــى   رابعــاً: 

والوحيــد  الشــرعي  املمثــل  م.ت.ف  أن  •    باعتبــار 
لشــعبنا الفلســطيني، وضــرورة مواصلــة احلفــاظ 
عليهــا، وتطويــر مؤسســاتها ودوائرهــا وتفعيلهــا 
ــة  ــلطة الوطني ــني الس ــا وب ــة بينه ــب العالق وتصوي
املنظمــة  باعتبــار  ومؤسســاتها  الفلســطينية 
مرجعيــة الســلطة الوطنيــة، ويعبــر اجمللــس عــن 
تقديــره للجهــود التــي تقــوم بهــا احلكومــة فــي رعايــة 
وصحيــاً  اقتصاديــاً  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء 
واجتماعيــاً.  وتعليميــاً 

ــي  ــة ف ــه للحكوم ــى دعم ــزي عل ــس املرك ــد اجملل ويؤك
االحتــالل  عــن  لالنفــكاك  الراميــة  اســتراتيجيتها 
ــا  ــه وعاصمته ــي أرض دولت ــا ف ــود ألهلن ــز الصم وتعزي
الشــرقية.  القــدس 
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ــع  ــف الوض ــى تكيي ــل عل ــة العم ــرورة مواصل •    ض
القانونــي ملؤسســات الدولــة الفلســطينية وعالقاتهــا 
ــة العامــة رقــم ٦7/1٩  ــذا لقــرار اجلمعي ــة، تنفي الدولي
للعــام 2012 واخلــاص باالعتــراف بدولــة فلســطني 
املتحــدة. األمم  فــي   كعضومراقــب 

•    يشــيد اجمللــس بنضــال وصمــود أهلنــا فــي القــدس 
ــد  ــة ويؤك ــطني األبدي ــة فلس ــة دول ــرقية عاصم الش
ــم  ــم ودع ــم صموده ــى دع ــل عل ــة العم ــى مواصل عل
مقدســاتنا  وحمايــة  فيهــا  الوطنيــة  املؤسســات 
ــر  ــة التطهي ــاط سياس ــالمية وإحب ــيحية واإلس املس
ــد  ــالل. ويؤك ــلطة االحت ــا س ــوم به ــي تق ــي الت العرق
اجمللــس علــى توحيــد املرجعيــات السياســية والوطنيــة 
ــرة شــؤون القــدس  ــة واحــدة تقودهــا دائ حتــت مرجعي
ــات  ــر اإلمكاني ــة ل م.ت.ف وتوفي ــة التنفيذي ــي اللجن ف
ــى  ــل عل ــة، والعم ــا املدين ــي حتتاجه ــادات الت واالعتم
ــاء بالتزاماتهــا  ــة واإلســالمية للوف ــدول العربي حــث ال
القــدس.  نحــو 

ــل  ــل ح ــن اج ــال م ــة النض ــى مواصل ــد عل •    التأكي
مشــكلة الالجئــني والنازحــني واملبعديــن ونيلهــم 
حقوقهــم فــي العــودة والتعويــض وفــق قــرار األمم 
ــروا  ــة األون املتحــدة رقــم 1٩4، والتأكيــد علــى دور وكال
ومواصلــة مهامهــا وفــق قــرار انشــائها رقــم 302 لعــام 
1٩4٩ وعــدم التعامــل مــع أي إطــار ال يتوافــق مــع قــرار 
ــذل  ــتمرار ب ــى اس ــس عل ــد اجملل ــروا. يؤك ــاء األون انش
اجلهــود لرعايــة مخيمــات اللجــوء فــي اخلارج والشــتات 
ولبنــان  ســوريا  فــي  اللجــوء  مخيمــات  وخاصــة 
ورعايتهــم ومتابعــة جالياتنــا فــي كل أماكــن تواجدهم 
اخلــارج.  فــي 

ــطينيني  ــرى الفلس ــوق األس ــل حق ــك بكام •    التمس
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي والعمــل علــى 
ــة  ــم ورعاي ــة دع ــاً، ومواصل ــراحهم جميع ــالق س إط
عائــالت الشــهداء واألســرى واســتمرار رعايــة اجلرحــى 
ــاوالت  ــض أي مح ــم ورف ــة به ــني اخلاص ــدار القوان وإص
ــة  ــل حري ــن اج ــون م ــم مناضل ــا، فه ــاص منه االنتق
وســيادته. واســتقالله   وطنهــم 

ــعبنا الفلســطيني فــي  ــق ش ــى ح ــد عل •    التأكي
ــه  مقاومــة االحتــالل بكافــة اشــكالها وفــق مــا كفل
القانــون الدولــي واملواثيــق وقــرارات الشــرعية الدوليــة، 
وتوفيــر  الشــعبية  للمقاومــة  الكامــل  والدعــم 
احتياجاتهــا فــي مواجهــة اعتــداءات املســتوطنني 
ومخططــات االحتــالل، ووجــوب العمــل علــى تكثيفهــا 
ــان  ــى العصي ــوال ال ــع وص ــاق واس ــى نط ــرها عل ونش
ــة  ــادة الوطني ــل القي ــل عم ــامل وتفعي ــي الش الوطن
الشــعبية. للمقاومــة   املوحــدة 

•    مواصلــة العمــل علــى وحــدة ارضنــا وشــعبنا 
ــة  ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــام، وتش ــاء االنقس وإنه

ــة  ــرعية الدولي ــا بالش ــاركة فيه ــوى املش ــزم الق تلت
ــام  ــتقالل ع ــالن االس ــل بإع ــي املتمث ــج الوطن والبرنام
1٩88 انســجاماً مــع وثيقــة الوفــاق الوطنــي املوقعــة 
ــي ملصــر  ــره العال ــر اجمللــس عــن تقدي عــام 200٦، ويعب
الشــقيقة فــي متابعــة حتقيــق املصاحلــة وجهــود انهاء 
االنتخابــات  اجــراء  علــى  يؤكــد  كمــا  االنقســام، 
وكســر  الوطنــي  واجمللــس  والتشــريعية  الرئاســية 
الفيتــو اإلســرائيلي علــى إجرائهــا فــي مدينــة القــدس 
الشــرقية عاصمــة الدولــة الفلســطينية، وإجــراء 
انتخابــات احلكــم احمللــي فــي مرحلتهــا الثانيــة ودعــوة 
ــا  ــام إجرائه ــل ام ــع العراقي ــدم وض ــاس ع ــة حم حرك
ــات  ــك األمــر بالنســبة النتخاب فــي قطــاع غــزه، وكذل
القانــون. وفــق  واجلامعــات  والنقابــات   االحتــادات 

ــر  ــره للجزائ ــن تقدي ــزي ع ــس املرك ــر اجملل ــا يعب •    كم
الفصائــل  بدعــوة  مبادرتهــا  علــى  الشــقيقة 
الفلســطينية قبيــل القمــة العربيــة للحــوار معهــم 
وبلــورة صيغــة مــن جانبهــا مــن اجــل االتفــاق عليهــا 
بهــدف انهــاء االنقســام فــي الســاحة الفلســطينية 
ــل  ــار م.ت.ف املمث ــي اط ــة ف ــدة الوطني ــز الوح لتعزي
ــث  ــطيني. ويح ــعب الفلس ــد للش ــرعي والوحي الش
ــل  ــن أج ــوى م ــل والق ــة الفصائ ــزي كاف ــس املرك اجملل
ــذ  ــى تنفي ــاق عل ــة واالتف ــؤولياتها الوطني ــل مس حتم
ــام  ــاء االنقس ــت إلنه ــي مت ــات الت ــات والتفاهم االتفاق
الشــقيقة  اجلزائــر  جلهــود  املســؤولة  واالســتجابة 
والشــقيقة مصــر التــي رعــت وبذلــت جهــداً مميــزاً فــي 
ــالن  ــى إع ــت ال ــى توصل ــل حت ــع الفصائ ــا م حواره
واعــالن   2011/5/4 املصاحلــة  واتفــاق   200٦ القاهــرة 
القاهــرة فــي 2017/10/2، وال بــد مــن امتــالك اإلرادة 
الصادقــة مــن كافــة القــوى مــن اجــل حتقيــق الهــدف 
والشــراكة  واملصاحلــة  االنقســام  بإنهــاء  األســمى 
ــي  ــة ف ــدة الوطني ــز الوح ــع وتعزي ــني اجلمي ــة ب الوطني
إطــار م.ت.ف جملابهــة األخطــار التــي تتعــرض لهــا 
الفلســطينية.  القضيــة 

•    الدعــم الكامــل الســتقالل القضــاء وتطويــره ودعم 
أجهــزة نفــاذ القانــون وقــوى األمــن كافــة، ومكافحــة 
الفســاد وتطبيــق الرقابــة اإلداريــة مبــا يحقــق العدالــة 
واألمــن والشــفافية واحملاســبة، وضمــان حريــة التعبيــر 
ــد  ــني النق ــز ب ــا التميي ــون وعلين ــق القان ــر وف والتظاه
ــن  ــاد ع ــة واإلبتع ــة الداخلي ــني اجلبه ــهير، ومتت والتش
تشــتيت اجلهــد الفلســطيني والتفــرغ للخــالص مــن 
ــن  ــاء م ــوار البن ــي احل ــراط ف ــة اإلنخ ــالل. واهمي االحت
اجــل تعزيــز الســلم األهلــي ومواصلــة بناء مؤسســات 
الدولــة واحلفــاظ علــى حداثتهــا ودميقراطيتهــا واإللتزام 
ــع. ــون، وضمــان حقــوق املواطنــة للجمي  بســيادة القان

ــون  10( يدعــو اجمللــس املركــزي الــى ســرعة إصــدار قان
ــد  ــرة ويؤك ــة األس ــون حماي ــخصية وقان ــوال الش األح
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ــرأة  ــل امل ــراره بتمثي ــذ ق ــتكمال تنفي ــى اس ــس عل اجملل
بنســبة 30٪ فــي هيئــات م.ت.ف ومؤسســات دولــة 
ــباب  ــة دور الش ــى أهمي ــس عل ــد اجملل ــطني، ويؤك فلس
الدولــة  بنــاء مؤسســات  والشــابات فــي عمليــة 
والبنــاء. التنميــة   وعمليــة 

ــكيل  ــادة تش ــراع بإع ــزي اإلس ــس املرك ــرر اجملل 11( يق
الشــعبية  للمنظمــات  املركــزي  اجمللــس  وتفعيــل 
ــذا  ــذ ه ــة تنفي ــس مبتابع ــة اجملل ــة رئاس ــف هيئ وتكلي
القــرار ويطلــب اجمللــس توفيــر اإلمكانيــات إلعــادة بنــاء 
فــروع االحتــادات فــي اخلــارج والداخــل وعقــد مؤمتراتهــا 
والدوليــة.  الوطنيــة  مهماتهــا   الســتكمال 

ويؤكــد اجمللــس املركــزي علــى احلريــات النقابيــة التزامــاً 
الدولــي. العهــد   باتفاقيــة 

12(  يؤكــد اجمللــس علــى ان الثقافــة واإلبــداع قنطرتــان 
ــة  ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل ــياق احلف ــي س ــان ف واجبت
ــطني  ــد، وان فلس ــا اجملي ــا وتراثه ــى إرثه ــة عل احملمول
ثقافــًة ووعيــاً تواصــل ردهــا مــن خــالل ثقافتهــا 
العميقــة علــى روايــة االحتــالل، تأكيــداً علــى دور 
ــة  ــي معرك ــتات ف ــن والش ــي الوط ــاء ف ــاب واألدب الكت
 التحــرر الوطنــي واحلفــاظ علــى تراثنــا وحمايتــه.

ــه  ــة صالحيات ــرورة ممارس ــزي ض ــس املرك ــرر اجملل 13(  ق
الدســتورية وواليتــه الرقابيــة علــى اجلهــات التنفيذيــة 
وعلــى  ومؤسســاتها،  وأجهزتهــا  املنظمــة  فــي 
ــادات  ــل اإلحت ــطينية وعم ــة الفلس ــلطة الوطني الس
ــم  ــي تنظ ــني الت ــق القوان ــات وف ــات واجلمعي والنقاب
.  عملهــا

ــة  ــن رئاس ــب م ــزي الطل ــس املرك ــرر اجملل ــا ق 14(  كم
ــى  ــل عل ــة العم ــة التنفيذي ــي واللجن ــس الوطن اجملل
ــد عــن 350  ــا ال يزي ــي مب إعــادة تشــكيل اجمللــس الوطن
عضــواً وفقــاً لقانــون انتخابــات اجمللــس الوطنــي الــذي 
أقرتــه اللجنــة التنفيذيــة واعتمــده رئيــس دولــة 
ذلــك. تنفيــذ  فــي  اإلســراع  وضــرورة   فلســطني 

ــام 1٩88  ــتقالل ع ــالن االس ــة اع ــى وثيق ــتناداً ال واس
ــن  ــام 2012(، يعل ــم )٦7/1٩ لع ــدة رق ــرار األمم املتح وق
اجمللــس املركــزي ان دولــة فلســطني هــي وحدهــا 
صاحبــة الســيادة علــى األرض الفلســطينية وفــق 
ــدس  ــا الق ــران 1٩٦7 وعاصمته ــن حزي ــع م ــدود الراب ح
ــتوطنيه  ــه ومس ــالل بجيش ــود االحت ــرقية وأن وج الش
علــى ارض دولــة فلســطني هووجــود غيــر شــرعي 
ينبغــي انهــاؤه فــوراَ وتوفيــر احلمايــة الدوليــة للشــعب 
الفلســطيني علــى ارض دولتــه حتــى يتــاح لهــا 
الكاملــة. ســيادتها   ممارســة 

ــة  ــادة صياغ ــة بإع ــة التنفيذي ــس اللجن ــف اجملل ويكل
مؤسســات الســلطة الوطنيــة مبــا ينســجم مــع 
ارضهــا. علــى  فلســطني  دولــة  ســيادة   جتســيد 

ويؤكــد اجمللــس املركــزي علــى اللجنــة التنفيذيــة تقدمي 

تقاريــر دوريــة للمجلــس فــي دورات انعقــاده التــي يجب 
انتظامهــا وفــق الئحــة اجمللــس الداخليــة حــول تنفيــذ 
اتخذهــا. التــي  األخــرى  والقــرارات  القــرار   هــذا 

يكلــف اجمللــس املركــزي اللجنــة التنفيذيــة وضــع 
ــا  ــق م ــرارات وف ــذه الق ــذ ه ــبة لتنفي ــات املناس اآللي
للشــعب  العليــا  الوطنيــة  املصلحــة  تقتضيــه 

الفلسطيني.23

تقريــر: كتيبــة »نيتســاح« ميليشــيا فــي خدمــة 
املســتوطنني فــي الضفــة

وصــف تقريــر نشــرته صحيفــة »هآرتــس« اليــوم 
األربعــاء، كتيبــة »نيتســاح يهــودا«، التــي يخــدم فيهــا 
ــؤر  ــي الب ــم ف ــم منه ــكن قس ــون يس ــود متعصب يه
االســتيطانية العشــوائية فــي الضفــة الغربيــة، بأنهــا 
ــرائيلي«  ــش اإلس ــار اجلي ــت أنظ ــورت حت ــيا تط »ميليش

ــطينيني. ــد الفلس ــداءات ض ــا اعت ــذ جنوده وينف

ــي،  ــهر املاض ــة، الش ــذه الكتيب ــود ه ــداء جن وأدى اعت
ــي  ــا( ف ــعد )80 عام ــر أس ــن عم ــهاد املس ــى استش إل

ــرب رام اهلل. ــا ق ــة جلجلي قري

ونقــل التقريــر عــن مســؤول أمنــي إســرائيلي قولــه إنه 
ــل  ــرت قب ــداوالت ج ــالل م ــت خ ــة قُدم ــي وثيق ــاء ف ج
ــون  ــة ينتم ــذه الكتيب ــود ه ــم جن ــنتني، أن »معظ س
لعائــالت )مســتوطنني( فــي املنطقــة، وهــذا األمــر 
ــم  ــني مواقفه ــل ب ــم بالفص ــة لديه ــكل صعوب يش
ــن  ــاط الذي ــة للضب ــات العملياتي الشــخصية واملتطلب

ــم”. يقودونه

ــط،  ــة فق ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــذه الكتيب ــل ه وتعم
وبشــكل دائــم، وليــس مثــل باقــي الكتائــب والوحــدات 

التــي يتنقــل جنودهــا إلــى املناطــق احلدوديــة.

وأضــاف التقريــر أنــه فــي تلــك املــداوالت جــرى البحــث 
فــي تفكيــك كتيبــة »نيتســاح يهــودا«، مشــيرا 
ــك  ــدا أن تفكي ــريعة ج ــورة س ــا بص ــه »فهمن ــى أن إل
نيتســاح يهــودا ســيكون كإعــالن حــرب بالنســبة 
لقيــادة املســتوطنني. وبحســب مفهومهــم، هــذه 
الكتيبــة تنتمــي إليهــم، وأن هــذه قــوة تعمــل لصالــح 

املســتوطنات”.

وتتمثــل مهمــات اجلنــود فــي هــذه »امليليشــيا«، 
ــات  ــا وحتقيق ــرحني منه ــود مس ــادات جن ــب إف بحس
ــزال  اجليــش نفســه، بإيقــاف مركبــات فلســطينية وإن
ــرة،  ــان كثي ــي أحي ــم ف ــل به ــا والتنكي ــا منه ركابه
ــى  ــتولون عل ــا يس ــديا. وأحيان ــم جس ــداء عليه واالعت
ــتخدام،  ــة لالس ــت صاحل ــا ليس ــاء أنه ــات بادع مركب

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي  ــاط ف ــود وضب ــتخدمها جن ــك يس ــد ذل ــن بع لك
اخلاصــة. كذلــك يقتحــم  الكتيبــة الحتياجاتهــم 
جنــود هــذه الكتيبــة منــازل الفلســطينيني، مــن خــالل 
ــى ســكانها.  ــداء عل ــا واالعت تكســير أبوابهــا ونوافذه
وأحيانــا، وفقــا للتقريــر، يلقــون قنابــل باجتــاه مركبــات 

ــلية”. ــل التس ــن أج ــط م ــارة، »فق ــطينية م فلس

ــذه  ــات ه ــاء ممارس ــرائيلي إخف ــش اإلس ــاول اجلي ويح
ــذه  ــوص ه ــور بخص ــى اجلمه ــذب عل ــة، والك الكتيب

املمارســات وامتــداح جنودهــا.

وميتنــع اجليــش عــن نقــل هــذه الكتيبــة إلــى مناطــق 
أخــرى بســبب اخلــوف مــن رد فعــل املســتوطنني فقــط، 

بحســب التقريــر.24

ــون  ــون ويحطم ــة زيت ــون ٦0 غرس ــتوطنون يقتلع مس
ــة غــرب ســلفيت ــة زراعي غرف

اقتلــع مســتوطنون، اليــوم األربعــاء ٦0 غرســة زيتــون، 
فــي أرض اخلاليــل مبنطقــة »الــرأس« غــرب ســلفيت.

ــدامي، أن املســتوطنني فــي  ــد ال ــز عب ــاد املواطــن فاي وأف
ــي  ــى أراض ــا عل ــة حديث ــتيطانية املقام ــؤرة االس الب
املواطنــني مبنطقــة »الــرأس«، اقتلعــوا غرســات الزيتــون 
مــن أرضــه، حيــث متــت زراعتهــا قبــل عــدة أيــام 

ــجرة. ــوم الش ــبة ي ملناس

وقــال إن أعمــار الغرســات تتــراوح مــا بــني 3- 5 ســنوات، 
ــواب غرفــة زراعيــة  مضيفــا أنهــم حطمــوا نوافــذ وأب

أسســها فــي املــكان حلمايــة أرضــه.

االحتــالل  جرافــات  أن  إلــى  الــدامي  عبــد  وأشــار 
ــجرة  ــهر 250 ش ــة أش ــل ثالث ــت قب ــرائيلي، اقتلع اإلس

زيتــون فــي نفــس املنطقــة.25

غوتيريــش: االســتيطان والهــدم واإلخــالء تغــذي اليــأس 
والعداء

قانونيــة  غيــر  االســتيطانية  األنشــطة  - جميــع 
تتوقــف أن  ويجــب 

أكــد األمــني العــام لــألمم املتحــدة انطونيــو غوتيريــش، 
أن األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة تتدهــور فــي جميــع 
ويعانــي  احملتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  أنحــاء 
ــزع  ــن ن ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــطينيون م الفلس

ــن. ــدام االم ــف وانع ــة والعن امللكي

وقــال غوتيريــش فــي كلمتــه خــالل افتتــاح دورة 2022 

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

للجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيني 
ــة، إن  ــة املاضي ــرف، الليل ــة للتص ــر القابل ــه غي حلقوق
ــا  ــا فيه ــة مب ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــة ف احلال
القــدس الشــرقية ال تــزال تشــكل حتديــا كبيرا للســلم 
واألمــن الدوليــني، ال ســيما أن الوعــد باســتقالل الدولــة 

ــم يتحقــق. الفلســطينية ل

ــود  ــف اجله ــى تكثي ــة إل ــس احلاج ــن بأم ــاف »نح وأض
اجلماعيــة حلــل الصــراع وإنهــاء االحتــالل، مبــا يتماشــى 
مــع قــرارات األمم املتحــدة والقانــون الدولــي واالتفاقيــات 

الثنائيــة”.

ــاد  ــو ايج ــود ه ــدف املنش ــى أن اله ــد عل ــدد التأكي وج
دولــة فلســطينية مســتقلة وقابلــة للحيــاة وذات 
ســيادة، تعيــش جنبــا إلــى جنــب مــع إســرائيل بســالم، 
وداخــل حــدود آمنــة ومعتــرف بهــا علــى أســاس 
ــل عــام 1٩٦7 مــع القــدس كعاصمــة  خطــوط مــا قب

ــتركة. مش

ــب  ــة اجلان ــوات أحادي ــف اخلط ــرورة وق ــى ض ــدد عل وش
واإلجــراءات غيــر القانونيــة، مشــيرا إلــى أن التحريــض 
علــى العنــف لــن يقــود إلــى شــيء ويجــب أن يرفضــه 

اجلميــع.

ــن  ــه، م ــن قلق ــدة ع ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــرب األم وأع
ــع أنحــاء األراضــي  اســتمرار أعمــال العنــف فــي جمي
الفلســطينية احملتلــة، مبــا فــي ذلــك عنف املســتوطنني 
والعمليــات العســكرية التــي أدت إلــى ســقوط العديد 

مــن القتلــى.

وأشــار إلــى أن النشــاط االســتيطاني وعمليــات الهــدم 
ــزال  ــرقية ال ت ــدس الش ــك بالق ــي ذل ــا ف ــالء مب واالخ
مســتمرة، األمــر الــذي يقــوض القانــون اإلنســاني 
اليــأس  الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان، ويغــذي 
ــل  ــى ح ــل إل ــاالت التوص ــن احتم ــل م ــداء ويقل والع

تفاوضــي.

وأكــد أن جميــع األنشــطة االســتيطانية غيــر قانونيــة 
ويجــب أن تتوقــف.

اســتمرار  أن  املتحــدة  لــألمم  العــام  األمــني  ورأى 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد الفلســطينيني، يعيــق 
ــة  ــر قدرتهــم علــى العيــش بأمــان وتنمي بشــكل كبي
احلفــاظ  إلــى  داعيــا  واقتصاداتهــم،  مجتمعاتهــم 
علــى الوضــع الراهــن فــي االماكــن املقدســة بالبلــدة 

ــدس.2٦ ــي الق ــة ف القدمي

محاكــم  مقاطعــة  يواصلــون  اإلداريــون  األســرى 

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الـــ40 لليــوم  االحتــالل 

يواصــل نحــو 500 أســير »إداري«، مقاطعتهــم حملاكــم 
االحتــالل اإلســرائيلي، لليــوم الـــ40 علــى التوالــي، فــي 

إطــار مواجهتهــم سياســة االعتقــال اإلداري.

وتشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــالل إربــاكا لــدى إدارة 
ســجون االحتــالل، حيــث يصبــح هنــاك انقطاعــا بينها 
وبــني األســرى، إضافــة لتعريــف الوفــود األجنبيــة التــي 
تــزور الســجون كل فتــرة بقضيــة االعتقــال اإلداري، 
ــا  ــا، ونقله ــوء عليه ــليط الض ــا وتس ــي تداوله وبالتال

للعالــم.

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة 
ــن  ــان م ــا، كاحلرم ــني حملاكمه ــرى املقاطع ــد األس ض

ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي الزي

ــون اتخــذوا فــي األول مــن الشــهر  وكان األســرى اإلداري
ــة  ــالن املقاطع ــل بإع ــا يتمث ــا جماعي ــي، موقف املاض
الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء املتعلقــة 
ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس ــة قضائي ــال اإلداري )مراجع باالعتق

وأعلنــت احلركــة األســيرة فــي ســجون االحتــالل دعمها 
وتأييدهــا الكامــل لقــرار األســرى اإلداريــني باملقاطعــة 
الشــاملة للمحاكــم العســكرية، موضحــة أن هيئاتها 

التنظيميــة ســتقوم مبتابعــة القــرار.

ودعــت جميــع األســرى اإلداريني فــي مختلــف املعتقالت 
إلــى االلتــزام الكامــل بهــذه اخلطــوة، والتحلــي بالصبــر 
والنفــس الطويــل، مــن أجــل حتقيــق األهــداف املرجــوة 

بإلغــاء سياســة االعتقــال اإلداري.

االعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
ــة. ــى ســنة كامل ــا إل ــة؛ وقــد تصــل أحيان أشــهر أو ثماني

اضراب في الضفة حدادا على أرواح شهداء نابلس

عــم اإلضــراب الشــامل عــدة مــدن فــي الضفــة 
ــا  ــوات وجهته ــة لدع ــاء، تلبي ــوم األربع ــة، الي الغربي
ــبابية،  ــة وش ــات وطني ــوى وفعالي ــح« وق ــة »فت حرك
حــدادا علــى أرواح شــهداء نابلــس الثالثــة، الذيــن 
اعدمتهــم قــوة خاصــة إســرائيلية أمــس الثالثــاء.

ــة  ــح التجاري ــال واملصال ــق واحمل ــراب املراف ــل االض وش
ــرة ونابلــس وجنــني وطولكــرم،  فــي مــدن رام اهلل والبي

ــة. ــهداء الثالث ــى ارواح الش ــداد عل ــن احل وأعل

ودعــت مجالــس الطلبــة وحركــة الشــبيبة الطالبيــة 
فــي العديــد مــن اجلامعــات إلــى تعليــق الــدوام 
حــرم  فــي  نابلــس،  لشــهداء  عــزاء  وفتح بيــوت 

اجلامعــات.

ونعــت القــوى والفعاليــات الوطنيــة، فــي بيانــات صادرة 
عنهــا، شــهداء نابلــس، ودعــت إلــى تصعيــد املقاومــة 
الشــعبية وتوســيع رقعــة املواجهــة مــع االحتــالل فــي 

كافــة املناطــق والتصدي للمســتوطنني. 

ــم  ــز التالح ــى تعزي ــا عل ــي بياناته ــوى ف ــدت الق وأك
االحتــالل  ارهــاب  ملواجهــة  والشــعبي  الوطنــي 
ومســتوطنيه، وطالبــت اجملتمــع الدولــي بالتحــرك 
ينــص عليــه  مبــا  الفلســطيني  الشــعب  حلمايــة 

القانــون الدولــي. 

وكانــت قــوات خاصــة إســرائيلية قــد اقتحمــت أمــس 
ــة حتمــل  ــة عمومي ــة نابلــس، مبركب ــة مبدين حــي اخملفي
لوحــة تســجيل فلســطينية، وأطلقــت النــار بكثافــة 
ــى  ــا أدى إل ــبان، م ــة ش ــتقلها ثالث ــة يس ــوب مركب ص
استشــهادهم وهــم: أدهــم مبروكــة، ومحمــد الدخيل، 

وأشــرف مبســلط27.

لعــرب  أراض  علــى  خيامــا  ينصبــون  مســتوطنون 
ــب  ــي النق ــة ف الزيادن

ــاء،  ــوم األربع ــر الي ــتوطنني فج ــرات املس ــم عش اقتح
ــرب رهط بأراضــي عــام  ــة ق ــة عــرب الزيادن أراضــي قري
48، ونصبــوا مجموعــة مــن اخليــام، بهــدف إقامــة بــؤرة 

اســتيطانية فــي املــكان.

وأفــاد شــهود عيــان بــأن احلديــث يــدور عــن مجموعــة 
تضــم 50 مســتوطنا، اقتحموا األراضــي التابعــة لعــرب 
ــكان،  ــي امل ــام ف ــن اخلي ــة م ــة، ونصبوا مجموع الزيادن

الــذي مت محاصرتــه مــن قبــل الشــرطة اإلســرائيلية.

ــوات  ــت دع ــد وجه ــرب 48«، فق ــع »ع ــب موق وبحس
لألهالــي فــي رهــط بالتوافــد إلــى املنطقــة والتصــدي 

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــكان. ــن امل ــم م ــتوطنني وإخراجه للمس

ووصلــت قــوات معــززة مــن الشــرطة اإلســرائيلية 
للمــكان، ومنعــت املواطنــني العــرب مــن االقتــراب مــن 
ــتوطنني. ــل املس ــن قب ــا م ــي مت اقتحامه ــة الت املنطق

اخلميس 2022/2/10

ــال  ــود االحت ــة جن ــض رواي ــان يدح ــاهد عي ش
ــعد ــن أس ــهيد املس ــأن الش بش

االحتــالل  جلنــود  روايــة  أمــس،  مواطــن،  دحــض 
ــاً(  ــعد )80 عام ــر أس ــن عم ــورة للمس ــتخدموا ص اس
ــن  ــازه م ــد احتج ــابيع بع ــذ أس ــهد من ــذي استش ال
قبــل قــوة إســرائيلية فــي قريــة جلجليــا شــمال 
رام اهلل، حــول أنهــم تركــوه فــي املــكان حيــاً ثــم 
احتجــزوا  الــذي  املهجــور  املنــزل  مــن  انســحبوا 
شــاهد  بينهــم  الفلســطينيني  مــن  عــدداً  فيــه 

 العيان الذي ينفي الرواية اإلسرائيلية. 
وقــال ممــدوح عبــد الرحمــن الــذي شــوهد فــي الصــورة 
التــي نشــرت صباحــاً إلــى جانــب املســن »أســعد«، إن 
ــاة عندمــا انســحب  ــد احلي ــى قي ــم يكــن عل ــر ل األخي
اجلنــود مــن املــكان، وإنــه أزال غطــاء الوجه الــذي وضعه 
اجلنــود علــى وجهــه وأمســك مبعصمــه ولم يكــن هناك 
 أي نبــض. كمــا حتــدث بذلــك ملوقــع »واي نــت« العبــري.

ــرائيلية  ــام جلنــة التحقيــق اإلس ــود أم ويحــاول اجلن
اســتخدام الصــورة لتبرئــة أنفســهم بــأن املســن 
ــداً  ــر أب ــم يظه ــوه ول ــا ترك ــاً حينم ــعد كان حي أس
فكــوا  حينهــا  وأنــه  عليــه،  للمــوت  عالمــات  أي 
األصفــاد مــن يديــه ورفعــوا الغطــاء عــن وجهــه 
ــم  ــم يرتط ــم، ول ــو نائ ــاً وه ــوه حي ــحبوا وترك وانس
ــاً،  ــا كان ميت ــه حينه ــى أن ــير إل ــاألرض ليش ــه ب رأس
ــو  ــه ه ــد أن ــذي أك ــن ال ــد الرحم ــه عب ــا ينفي ــو م وه
مــن رفــع الغطــاء عــن وجهــه وفحــص فيمــا إذا 

 كان ما زال على قيد احلياة من عدمه. 
ــى  ــوه إل ــوه ونقل ــود اعتقل ــد الرحمــن، إن اجلن ــال عب وق
ــي  ــعد ف ــن أس ــرَ املس ــم ي ــور، ول ــزل املهج ــاحة املن س
البدايــة أنــه كان فــي املــكان موجــوداً، وأنــه ومحتجــزاً 
ــق  آخــر لــم يالحظــا وجــود املســن أســعد، وبعــد دقائ
فقــط الحــظ أنــه كان مســتلقياً علــى جانبــه، مشــيراً 
ــالم وألن  ــبب الظ ــة بس ــي البداي ــرَه ف ــم ي ــه ل ــى أن إل

 اجلنود منعوهم من القيام بأي حركة. 
واســتغرب شــاهد العيان الــذي كان محتجــزاً في املكان 
ــه  ــى أن مــن الصــورة التــي نشــرت صباحــاً، مشــيراً إل

 لم يالحظ أياً من اجلنود قام بالتقاطها. 
وأشــار عبــد الرحمــن، إلــى إن املســن أســعد لــم 

ــى  ــيراً إل ــدة، مش ــة واح ــق بكلم ــم ينط ــرك ول يتح
لكــن بســبب تقييــد  أنــه كان يعرفــه شــخصياً 
يديــه وتغطيــة وجهــه وأنــه لــم يكــن يتكلــم أو 
ــه  ــى أن ــيراً إل ــة، مش ــي البداي ــه ف ــم يعرف ــرك ل يتح
ــن  ــاً م ــه ألن أي ــة وجه ــه وتغطي ــد يدي ــأ بتقيي تفاج
املعتقلــني اآلخريــن لــم يتــم التعامــل معهــم بنفــس 
ــود  ــل اجلن ــم يتعام ــم ول ــم تكبيله ــم يت ــة ول الطريق
الســبب حــول  أي منهــم بعنــف، وال يعــرف  مــع 

 التعامل مع املسن أسعد على ذلك. 
وقــدر عبــد الرحمــن أنــه عندمــا التقطــت الصــورة عند 
الســاعة 3:52 فجــراً لــم يكــن املســن أســعد علــى قيد 
احليــاة ألنــه لــم يكــن يتحــرك علــى اإلطــالق، مشــيراً 
إلــى أن اجلنــود لــم يســمحوا لــه وللمحتجزيــن اآلخرين 
ــه،  ــى حالت ــان عل ــه لالطمئن ــراب من ــدث واالقت بالتح
وفــي كل مــرة حاولــوا التحــدث، كان اجلنــدي يهددهــم 

 ويقول »اخرس، وإال سأطلق النار عليك”. 
وبــني الشــاهد الــذي كان باملــكان، أن اجلنــود انســحبوا 
مــن املنــزل عنــد الســاعة الرابعــة فجــراً، وســأل 
ــن عــن هواتفهــم ومفاتيــح مركباتهــم،  أحــد احملتجزي
فــي حــني هــو )أي ممــدوح عبــد الرحمــن(، توجــه 
إلزالــة الغطــاء عــن وجــه املســن أســعد، ورفــع 
رأســه وتعــرف عليــه، وقــال لــه »أبــو هانــي؟ أبــو 
مبعصمــه  وأمســكت  يجــب،  لــم  لكنــه  هانــي؟ 
وبحثــت عــن نبــض لكننــي لــم أجــد، وصرخــت علــى 
األشــخاص الذيــن كانــوا محتجزيــن باملــكان لالتصــال 
باإلســعاف فــوراً، وبعــد فتــرة وجيــزة وصــل وبــدأ 
 مبحاولــة إنعــاش قلبــه، إال أنهــم أبلغونــا بأنــه توفــي”.

ــون  ــي يحاول ــورة الت ــر الص ــد نش ــود بع ــي اجلن ويدع
ــة أنفســهم، أنهــم لــم يتلقــوا أي  اســتخدامها لتبرئ
حتذيــرات مــن احملتجزيــن اآلخريــن حــول احلالــة الصحيــة 
للمســن أســعد ولــم يقدمــوا لــه أي مســاعدة طبيــة 

أثنــاء احتجــازه.

قضيــة  فــي  كبيــراً  اهتمامــاً  إســرائيل  وتولــي 
أســعد،  املســن  استشــهاد  بحالــة  التحقيــق 
األميركيــة،  اجلنســية  حيازتــه  بســبب 
للتحقيقــات  واشــنطن  فــي  اخلارجيــة  وانتقــاد 

 اإلسرائيلية وعدم اقتناعها مبا صدر. 
فيمــا ينظــر االدعــاء اإلســرائيلي حاليــاً فــي إمكانيــة 

توجيــه الئحــة اتهــام ضــد املتورطــني بالقضيــة28.

ــد  ــش عن ــوع للتفتي ــون اخلض ــة« يرفض ــرى »نفح أس
ــة ــالة اجلمع ــدا لص ــروج غ اخل

28  جريدة األيام
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أبلغــت إدارة ســجن »نفحــة« األســرى فــي كافــة 
ــد اخلــروج  االقســام أنهــم ســيخضعون للتفتيــش عن

ــورة”. ــاحة »الف ــي س ــة ف ــالة اجلمع ــدا لص غ

ــان  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــدت هيئ وأك
لهــا، مســاء اليــوم اخلميــس، أن األســرى رفضــوا 
ــن  ــرف ول ــل الغ ــة داخ ــالة اجلمع ــيقيمون ص ــك وس ذل
يخضعــوا لضغوطــات إدارة الســجون التــي حتــاول 
ــام  ــم اقتح ــث يت ــة، حي ــم النضالي ــة خطواته زعزع
األقســام بــني احلــني واآلخــر مــن قبــل وحــدات القمــع 

اخلاصــة: »دور« و«اليمــام« و«اليمــاز”.2٩

“احتــاد اجلاليــات فــي أوروبــا« يديــن جرميــة االحتــالل فــي 
نابلــس ويدعــو حملاســبة إســرائيل

فــي  الفلســطينية  للجاليــات  العــام  االحتــاد  أدان 
ــا، عمليــة اإلعــدام التــي نفذهــا جيــش االحتــالل  أوروب
ــس. ــة نابل ــي مدين ــبان ف ــة ش ــق ثالث ــرائيلي بح اإلس

واعتبــر االحتــاد فــي بيــان لــه، اليــوم اخلميــس، أن اجلرميــة 
ــا  ــتوجب إدانته ــي تس ــون الدول ــارخ للقان ــاك ص انته
مــن قبــل اجملتمــع الدولــي بأســره، ومحاســبة ســلطات 

االحتــالل اإلســرائيلي عليهــا.

وقــال إن الشــهداء الثالثــة لــم يشــكلوا أي خطــر 
ــارد  ــدم ب ــة وب ــذه الفظاع ــم به ــد، وأن قتله ــى أح عل
ــالل  ــة االحت ــبة حكوم ــب محاس ــي ويج ــل إرهاب عم

ــه. ــرائيلي علي اإلس

وذكــر أن هــذه ليســت املــرة األولــى التــي تقتــل فيهــا 
قــوات االحتــالل مدنيــني فلســطينيني وتعدمهــم 
ــل املشــهد يتكــرر منــذ احتــالل فلســطني  ــا، ب ميداني

ــام 1٩48. ع

ودعــا االحتــاد العــام للجاليــات الفلســطينية فــي 
أوروبــا، االحتــاد األوروبــي إلــى رفــض هــذه اجلرائــم 
وااللتــزام بأحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون 
الدولــي حلقــوق اإلنســان، والعهــد الدولــي اخلــاص 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية، وجميــع معاهــدات 

ــرى. ــان األخ ــوق اإلنس حق

ــع  ــدة وجمي ــي واألمم املتح ــاد األوروب ــب االحت ــا طال كم
املنظمــات الدوليــة باتخــاذ إجــراءات ملموســة وفوريــة 
حلمايــة الشــعب الفلســطيني، واملســاعدة فــي حتقيــق 
ــر  ــر املصي ــة للتصــرف، وحــق تقري ــر القابل حقوقــه غي
ــى  ــيادة، عل ــتقلة وذات س ــطينية مس ــة فلس ــي دول ف
أســاس حــل الدولتــني مــع القــدس الشــرقية عاصمــة 

لهــا.

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأكــد االحتــاد ضــرورة إحالــة اجلرميــة إلــى جلــان التحقيق 
ــان،  ــوق اإلنس ــس حق ــة جملل ــتقلة التابع ــة املس الدولي
ــي  ــى مرتكب ــرف عل ــا للتع ــكيلها حديث ــي مت تش والت
هــذه اجلرميــة النكــراء، وتقدميهــم إلــى العدالــة، وإنهــاء 

إفــالت إســرائيل مــن العقــاب.30

محاكــم  مقاطعــة  يواصلــون  اإلداريــون  األســرى 
الـــ41 لليــوم  االحتــالل 

يواصــل نحــو 500 أســير »إداري«، مقاطعتهــم حملاكــم 
االحتــالل اإلســرائيلي، لليــوم الـــ41 علــى التوالــي، فــي 

إطــار مواجهتهــم سياســة االعتقــال اإلداري.

وتشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــالل إربــاكا لــدى إدارة 
ســجون االحتــالل، حيــث يصبــح هنــاك انقطاعــا بينها 
وبــني األســرى، إضافــة لتعريــف الوفــود األجنبيــة التــي 
تــزور الســجون كل فتــرة بقضيــة االعتقــال اإلداري، 
ــا  ــا، ونقله ــوء عليه ــليط الض ــا وتس ــي تداوله وبالتال

للعالــم.

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة 
ــن  ــان م ــا، كاحلرم ــني حملاكمه ــرى املقاطع ــد األس ض

ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي الزي

ــون اتخــذوا فــي األول مــن الشــهر  وكان األســرى اإلداري
ــة  ــالن املقاطع ــل بإع ــا يتمث ــا جماعي ــي، موقف املاض
الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء املتعلقــة 
ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس ــة قضائي ــال اإلداري )مراجع باالعتق

وأعلنــت احلركــة األســيرة فــي ســجون االحتــالل دعمها 
وتأييدهــا الكامــل لقــرار األســرى اإلداريــني باملقاطعــة 
الشــاملة للمحاكــم العســكرية، موضحــة أن هيئاتها 

التنظيميــة ســتقوم مبتابعــة القــرار.

ودعــت جميــع األســرى اإلداريني فــي مختلــف املعتقالت 
إلــى االلتــزام الكامــل بهــذه اخلطــوة، والتحلــي بالصبــر 
والنفــس الطويــل، مــن أجــل حتقيــق األهــداف املرجــوة 

بإلغــاء سياســة االعتقــال اإلداري.

وفــي الســياق، أوصــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، 
الوطنــي،  العمــل  وفصائــل  األســرى  ومؤسســات 
ــجون  ــي س ــرى ف ــرة األس ــعبي لنص ــر الش ــي املؤمت ف
االحتــالل، الــذي عقــد أمــس برعايــة رئيــس دولــة 
ــة العمــل  فلســطني محمــود عبــاس، بضــرورة مواصل
ــات  ــي ملســتوى التحدي ــدؤوب وارتقــاء العمــل الوطن ال
ــة،  ــم النضالي ــم خطواته ــرى ودع ــه األس ــي تواج الت
ــات فــي عملهــا  ووضــع قضيتهــم علــى ســلم األولوي

وبرامجهــا.

30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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كمــا دعــا املؤمتــر إلــى إحيــاء العمــل الشــعبي املقــاوم 
ــرة  ــري لنص ــل اجلماهي ــز العم ــع، وتركي ــي كل املواق ف
ــات  ــة احملافظ ــني كاف ــل ب ــذا العم ــدة ه ــرى ووح األس
ومركزتــه، واســتثمار اخلطــوات النضاليــة لألســرى 
ــا. ــالل ودعمه ــم االحت ــة محاك ــي مقاطع ــني ف اإلداري

االعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة؛ وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة 

كاملــة.31

مســتوطنون يقتحمــون مقامــات إســالمية ويحطمــون 
3 مركبــات فــي كفــل حــارس

 اقتحــم مئــات املســتوطنني، اليــوم اخلميــس، املقامــات 
اإلســالمية فــي بلــدة كفــل حــارس شــمال ســلفيت، 

وحطمــوا ثــالث مركبــات للمواطنــني.

وأفــاد رئيــس بلديــة كفــل حــارس علــي جاســر القــاق 
ــالل،  ــود االحت ــة جن ــأن املســتوطنني وبحماي ــا«، ب لـ«وف
ــوا  ــدة، وقام ــي البل ــالمية ف ــات اإلس ــوا املقام اقتحم
بتكســير زجــاج مركبــة للمواطــن جنــدات صالــح، 
وإعطــاب اطــارات مركبــة أخــرى تعــود ملكيتهــا 
لنفــس املواطــن، ومركبــة ثالثــة للمواطــن خالــد عبــد 

ــقور. ــادر ش الق

ــل  ــة داخ ــا تلمودي ــتوطنني أدوا طقوس ــاف أن املس وأض
ــالمية. ــات اإلس املقام

تواجدهــا  مــن  كثفــت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
العســكري علــى املدخــل الرئيســي لبلــدة كفــل 
ــام  ــدا القتح ــة، متهي ــالت التجاري ــت احمل ــارس، وأغلق ح

32 املســتوطنني.

31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2/11/ 2022

ــة  ــة التوراتي ــاء املدرس ــرائيلية إلخ ــة إس خط
ــار« فــي بيتــا فــي »حومــش« وتكريــس »أفيت

بينــي غانتــس،  اإلســرائيلي،  اجليــش  وزيــر  يبحــث 
املدرســة  بإخــالء  تقضــي  إليــه  قدمــت  خطــة 
مقابــل  »حومــش«،  مســتوطنة  مــن  التوراتيــة 
املقامــة  »أفيتــار«  االســتيطانية  البــؤرة  شــرعنة 

 على جبل صبيح في نابلس. 
ــس،  ــمية »كان«، أم ــرائيلية الرس ــة اإلس ــادت اإلذاع وأف
بــأن خطــة قدمــت مؤخــراً لوزيــر األمــن غانتــس 
ــة التــي مــا زالــت  ــكل مــا يتعلــق باملدرســة التوراتي ب
متواجــدة فــي مســتوطنة »حومــش« التــي مت إخالؤهــا، 
املقامــة  »أفيتــار«  االســتيطانية  البــؤرة  وشــرعنة 

 على أراٍض مبلكية خاصة للفلسطينيني. 
ووفقــاً لإلذاعــة اإلســرائيلية، عــرض علــى غانتــس 
فــي  الدينيــة  املدرســة  بإخــالء  يقضــي  مقتــرح 
أن  علمــا  »أفيتــار«،  شــرعنة  مقابــل  »حومــش« 
اإلســرائيلية  للحكومــة  القضائــي  املستشــار 
صــادق  مندلبليــت،  أفيحــاي  واليتــه،  املنتهيــة 
إقامــة  خطــة  علــى  اتخــذه  قــرار  آخــر  فــي 

 البؤرة االستيطانية العشوائية »أفيتار”. 
وأخــرى  سياســية  مصــادر  عــن  اإلذاعــة  ونقلــت 
ــت مؤخــراً مــع  ــي حتدث خــارج النظــام السياســي والت
غانتــس، قولهــا: »قدمــت لــه اخلطــوط العريضــة 
ــة  ــة الديني ــالء املدرس ــيتم إخ ــا س ــة، مبوجبه للخط
أخــرى ســتتم  ناحيــة  فــي حومــش، ولكــن مــن 
ــة  ــاً مدرس ــا أيض ــتقام به ــي س ــار الت ــرعنة أفيت ش
قــادة  بــني  والتفاهمــات  االتفــاق  مبوجــب  دينيــة 

 املستوطنني وحكومة نفتالي بينيت”. 
لغانتــس  املقدمــة  اخلطــة  أن  املصــدر  وأوضــح 
قــادة  بــني  والتفاهمــات  االتفــاق  علــى  تعتمــد 
ــى  ــص عل ــث تن ــت، حي ــة بيني ــتوطنني وحكوم املس
إخــالء مؤقــت لـ«أفيتــار« حلــني شــرعنتها، عمليــاً 
تنــص اخلطــة علــى نقــل املدرســة التوراتيــة مــن 

 »حومش« إلى البؤرة االستيطانية »أفيتار”. 
وبحســب االقتــراح الــوارد فــي اخلطــة التــي قدمــت إلى 
غانتــس، ســتتم تســمية املدرســة الدينية فــي »أفيتار« 
ــذي قتــل  علــى اســم املســتوطن يهــودا دميينتمــان، ال

 في عملية مسلحة بالقرب من »حومش«. 
ووفقــاً للمصــادر التــي حتدثــت مــع وزيــر اجليــش 
ذاتــه  غانتــس  أن  أكــدت  مؤخــراً،  اإلســرائيلي 
التــي  للخطــة  العريضــة  اخلطــوط  ذات  صــاغ 
املســتبعد  مــن  ليــس  وعليــه  إليهــا،  قدمــت 
املطــاف. نهايــة  فــي  غانتــس  عليهــا  يوافــق   أن 
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ــس  ــب غانت ــب ملكت ــي تعقي ــاء ف ــك، ج ــى ذل ورداً عل
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــر السياس ــاع يدي ــر الدف »وزي
والسياســية  األمنيــة  املســؤولية  مــن  انطالقــاً 
ــا  والوطنيــة. نقتــرح علــى الــوزراء التعامــل مــع قضاي
بالقضايــا  االهتمــام  وعــدم  ومعاجلتهــا،  وزاراتهــم 

 التي ليس لها تأثير وعالقة مبكاتبهم”. 
إلــى ذلــك، ســعى بينيــت وغانتــس، ووزيــرة الداخليــة، 
ــؤرة  ــل الب ــط حتوي ــع مخط ــى دف ــاكيد، إل ــت ش أييلي
االســتيطانية إلــى مســتوطنة، تقــام فــي جبــل 
صبيــح وعلــى أراٍض مبلكيــة فلســطينيني مــن بلــدات 

 بيتا وقبالن ويتما، جنوب مدينة نابلس. 
واتفــق املســتوطنون فــي بــؤرة »أفيتــار« مــع احلكومــة 
اإلســرائيلية، فــي متــوز املاضــي، علــى إخــالء أنفســهم 
مــن البــؤرة االســتيطانية، واإلبقــاء علــى األبنيــة التــي 
أقاموهــا فيهــا إلــى حــني فحــص ملكيــة األراضــي فــي 

 املنطقة، لكن هذا اإلخالء لم ينفذ فعلياً. 
ــن  ــة، الذي ــتيطانية 50 عائل ــؤرة االس ــي الب ــكن ف ويس
بنــوا بيوتــاً مــن احلجــر وعبــدوا شــوارع باإلســفلت، كما 

 أقاموا مدرسة دينية )»ييشيفاة«( وكنيساً. 
ــي  ــرائيلي ف ــالل اإلس ــة« لالحت ــت »اإلدارة املدني وزعم
الضفــة الغربيــة، فــي تشــرين األول املاضــي، أنهــا 
البــؤرة  عليهــا  املقامــة  لألراضــي  أجــرت مســحاً 
االســتيطانية وأن ٦0 دومنــاً مــن هــذه األراضــي توصــف 
ــا،  ــتيطان فيه ــكان االس ــة« وباإلم ــي دول ــا »أراض بأنه
لكــن هــذه األراضــي هــي أراٍض صــودرت مــن أصحابهــا 
الســنوات  فــي  تدريجيــة  بصــورة  الفلســطينيني 

املاضيــة.33

وإدارة  النضاليــة  معركتهــم  يواصلــون  األســرى 
القمــع وحــدات  مــن  بتعزيــزات  تدفــع  الســجون 

االحتــالل  ســجون  كافــة  فــي  األســرى   واصــل 
اإلســرائيلي، اليــوم اجلمعــة، معركتهــم النضاليــة 
إدارة  أيــام ضــد سياســات  املســتمرة منــذ ســتة 

االحتــالل. ســجون 

وذكــرت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن أن إدارة ســجون 
االحتــالل دفعــت بتعزيــزات ضخمــة مــن وحــدات 
ــة. ــالة اجلمع ــب ص ــرى عق ــرد األس ــية لتم ــع خش القم

وقــد قــرر األســرى إغــالق األقســام واالمتنــاع عــن اخلروج 
للفحــص اليومــي وللســاحات، فــي إطــار معركتهــم 

النضاليــة ضــد سياســات إدارة ســجون االحتــالل.

ــزاع  ــرى بانت ــتة أس ــاح س ــاب جن ــي أعق ــه ف ــر أن يذك
ســبتمبر  أيلــول/  مــن  الســادس  فجــر  حريتهــم 
املاضــي مــن ســجن »جلبــوع« تراجعــت إدارة الّســجون 

33  جريدة األيام

ــة  ــا التنكيلي ــف إجراءاته ــل بوق ــاق املتمثّ ــن االتف ع
ــن سياســة  ــدت م ــرى، وصّع والّتضييــق بحــقّ األس

الّتضييــق عليهــم.

شــعبنا  أبنــاء  كاّفــة  األســيرة  احلركــة  وناشــدت 
ــى  ــة إل ــة، داعي بإســنادهم فــي خطواتهــم الّتصعيدي
ــي  ــل يوم ــني املقب ــوم اإلثن ــة وي ــوم اجلمع ــون الي أن يك

ــجون. ــارج الّس ــل وخ ــب داخ غض

ــجون  ــة إلدارة الس ــع التابع ــدات القم ــى أن ح ــار إل يش
تضــم عســكريني ذوي أجســام قويــة وخبــرات خدمــوا 
ــالل،  ــش االحت ــي جي ــة ف ــة مختلف ــدات حربي ــي وح ف
ــرى  ــع األس ــة لقم ــات خاص ــا تدريب ــى عناصره وتلق
والتنكيــل بهــم باســتخدام أســلحة مختلفــة، منهــا 
الســالح األبيــض، والهــراوات، والغــاز املســيل للدمــوع، 
ــم،  ــي اجلس ــروق ف ــى ح ــؤدي إل ــة ت ــزة كهربائي وأجه
ــدم«  ــاص »الدم ــا، ورص ــا حارق ــق رصاص ــلحة تطل وأس
ــديدة.34 ــا ش ــدث آالم ــب يح ــاص غري ــا، ورص ــرم دولي احمل

السبت 2022/2/12 

االحتــال  قمــع  جــراء  العشــرات  إصابــة 
عــدة محافظــات  فــي  اجلمعــة  مســيرات 

بالرصــاص والعشــرات  أصيــب، أمــس، 2٦ مواطنــاً 
باالختنــاق؛ جــراء قمــع قــوات االحتــالل املســيرات 
ــالل  ــاً لالحت ــدة رفض ــات ع ــي محافظ ــت ف ــي خرج الت
ــوات  ــه ق ــرت في ــذي أجب ــت ال ــي الوق ــتيطان، ف واالس
منزلهمــا  هــدم  علــى  مســنني  زوجــني  االحتــالل 
اعتــداء  مــع  ذلــك  تزامــن  ســلوان،  بلــدة  فــي 
ــل أن  ــل، قب ــاز الفلف ــه بغ ــى راٍع برش ــتوطنني عل مس

 يعتقله جنود االحتالل ملقاومته االعتداء. 
قلقيليــة،  شــرق  قــدوم،  كفــر  بلــدة  ففــي 
طفــل  بينهــم  بجــروح  مواطنــاً   11 أصيــب 
األســبوعية. البلــدة  مســيرة  قمــع   جــراء 

ــراد  ــة، م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي، بــأن املســيرة انطلقت من وســط البلــدة عقب 
ــالل فــي نابلــس  ــداً بجرميــة االحت صــالة اجلمعــة؛ تندي

 وإسناداً لألسير املريض ناصر أبو حميد. 
بــني  اندلعــت  جــداً  عنيفــة  مواجهــات  أن  وأكــد 
الشــبان وجنــود االحتــالل الذيــن أطلقــوا وابــالً كثيفــاً 
ــاً،  ــة 11 مواطن ــا أدى إلصاب ــي، م ــاص املعدن ــن الرص م
بينهــم الطفــل مؤمــن مــراد شــتيوي )13 عامــاً( الــذي 
ــى  ــا إل ــل إثره ــذه، ونق ــي فخ ــتقر ف ــار اس ــب بعي أصي
مستشــفى رفيديــا فــي مدينــة نابلــس لتلقــي العالج، 

 فيما عوجلت باقي اإلصابات ميدانياً. 

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اقتحمــوا  االحتــالل  جنــود  أن  إلــى  وأشــار 
إطــالق  مــن  كثيــف  غطــاء  حتــت  البلــدة 
املنــازل  مــن  عــدداً  وداهمــوا  احلــي،  الرصــاص 

 واستخدموا أسطحها كنقاط عسكرية. 
أصيــب 8  نابلــس،  دجــن، شــرق  بيــت  قريــة  فــي 
خــالل  باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  مواطنــني 
الرافضــة  القريــة  االحتــالل مســيرة  قــوات  قمــع 

 إلقامة بؤرة استيطانية على أراضيها. 
وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر، فــي بيــان، بــأن ثمانية 
مواطنــني أصيبــوا بالرصــاص املعدنــي بينهــم صحافــي 
ومســعفان، فيمــا أصيــب نحــو 37 مواطنــاً باالختنــاق 

 بالغاز املسيل للدموع، بينهم صحافيان. 
أصيــب شــاب  نابلــس،  بيتــا، جنــوب  بلــدة  وفــي 
بالرصــاص  وثالثــة  القــدم،  فــي  احلــي  بالرصــاص 
ــوات  ــدت ق ــا اعت ــاق، فيم ــرات باالختن ــي، والعش املعدن
بالضــرب،  الصحافيــني  االحتــالل علــى عــدد مــن 

 خالل مواجهات شهدها جبل صبيح. 
صــالة  أدوا  املئــات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
أن  قبــل  صبيــح،  جبــل  أراضــي  علــى  اجلمعــة 
ــل؛  ــة اجلب ــاه قم ــعبية باجت ــيرة ش ــي مس ــوا ف ينطلق
رفضــاً إلقامــة بــؤرة اســتيطانية علــى أراضيهــم، 
ــاص  ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت ــى أن ق ــيرة إل مش
املســيل  والغــاز  الصــوت  وقنابــل  واملعدنــي  احلــي 
إلــى  أدى  مــا  فيهــا،  املشــاركني  باجتــاه  للدمــوع 

 اندالع مواجهات أصيب خاللها العشرات. 
الهــالل  فــي  والطــوارئ  اإلســعاف  مديــر  وقــال 
قــوات  إن  جبريــل:  أحمــد  بنابلــس،  األحمــر 
صحافيــني،   4 علــى  بالضــرب  اعتــدت  االحتــالل 
نقــل أحدهــم إلــى املستشــفى خــالل تغطيتهــم 
ــني  ــى أن 4 مواطن ــيراً إل ــكان، مش ــي امل ــات ف املواجه
والعشــرات  واملعدنــي،  احلــي  بالرصــاص  أصيبــوا 
للدمــوع. املســيل  بالغــاز  اختنــاق   بحــاالت 

وفــي قريَتــي بيت إجــزا، وبيت دقو، شــمال غربــي القدس 
 احملتلــة، اندلعــت مواجهات بني الشــبان وقــوات االحتالل.

االحتــالل  جنــود  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
أطلقــوا قنابــل الغــاز بكثافــة خــالل املواجهــات، 
بالرصــاص  شــبان  ثالثــة  إصابــة  إلــى  أدى  مــا 

 املعدني والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة. 
االحتــالل  بلديــة  أجبــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
علــى  مقدســياً  احملتلــة  القــدس  فــي 

 هدم منزله في بلدة سلوان. 
فــي  حلــوة،  وادي  معلومــات  مركــز  وقــال 
املقدســي  أجبــرت  االحتــالل  بلديــة  إن  بيــان: 
منزلــه  هــدم  علــى  ديــاب  أبــو  محمــود 

 ذاتياً في حي راس العامود ببلدة سلوان. 
وأشــار إلــى أن أبــو ديــاب اضطــر إلــى اســتئجار جرافــة 

ــي  ــة ف ــغ ضخم ــده مبال ــية تكب ــه؛ خش ــدم منزل له
ــة  ــذ عملي ــى تنفي ــالل عل ــة االحت ــت بلدي ــال أقدم ح

ــدم.35 اله

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: اقتحــام واقتــالع أشــجار 
وحواجــز عســكرية ومطــاردة للصياديــن و«عربــدة« 

ــتوطنني للمس

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــبت، عدوانه ــوم الس الي
وممتلكاتــه، حيــث اعتــدى مســتوطنون علــى املواطنــني 
فــي حــي الشــيخ جــرّاح، واقتلعــوا أشــجار زيتــون فــي 
ــة  ــن الزراع ــني م ــوا املواطن ــلفيت، ومنع ــل وس اخللي
ــني  ــركات املواطن ــالل حت ــاق االحت ــم، وأع ــت حل ــرق بي ش
غــرب وجنــوب جنــني، وطــارد الصياديــن ومراكبهــم فــي 
بحــر رفــح، واقتحــم مخيــم شــعفاط وداهــم محــال 
ــتوطنني  ــداءات املس ــددة باعت ــة من ــع وقف ــة، وقم جتاري

ــام فــي يطــا. ــى رعــاة األغن عل

مســتوطنون يعتــدون علــى املواطنــني فــي حي 
ــيخ جرّاح الش

مــن  املســتوطنني بحماية  مــن  العشــرات  اعتــدى 
شــرطة االحتــالل، علــى املواطنــني بحــي الشــيخ جــرّاح 

ــة. ــدس احملتل ــي الق ف

املواطنــني  جتــاه  احلجــارة  املســتوطنون  وألقــى 
ومركباتهــم ومنازلهــم فــي احلــي، بحمايــة من شــرطة 
االحتــالل، التــي أطلقــت قنابــل الغــاز صــوب املواطنــني 
املســتوطنني  العتــداءات  للتصــدي  خرجــوا  الذيــن 

ــم. بحقه

ومــا زالــت عشــرات العائــالت فــي حــي الشــيخ 
والتهجيــر  العرقــي  التطهيــر  خطــر  جرّاح تواجــه 
القســري مــن منازلهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية، 
ــي،  ــى احل ــم عل ــتوطنون اعتداءاته ــل املس ــث يواص حي
فــي الوقــت الــذي تشــدد فيــه ســلطات االحتــالل مــن 
ــة  ــي محاول ــكانه ف ــق س ــفية بح ــا التعس إجراءاته

لتهجيرهــم.

مســتوطنون يقتلعــون أشــجار زيتــون فــي 
ــم ــت حل ــة ببي ــون الزراع ــل ومينع ــلفيت واخللي س

ــي  ــي محافظت ــون ف ــجار زيت ــتوطنون أش ــع مس واقتل
ــة  ــن الزراع ــني م ــوا املواطن ــلفيت، ومنع ــل وس اخللي

ــم. ــت حل ــرق بي ش

ففــي محافظــة اخلليــل، اقتلــع مســتوطنون عشــرات 

35  جريدة األيام
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أشــجار الزيتــون شــرق صوريــف شــمال غــرب اخلليــل، 
واعتــدوا علــى املزارعــني هنــاك.

إن  حميــدات،  إيــاد  صوريــف  بلديــة  مديــر  وقــال 
أراضــي  علــى  املقامــة  عــني«  »بيــت  مســتوطني 
ــوا  ــف، اقتلع ــر وصوري ــت أم ــي بي ــي بلدت ــني ف املواطن
ــر  ــة »ظه ــي منطق ــون ف ــجرة زيت ــن 50 ش ــر م أكث
ــن  ــني حس ــود للمواطن ــف، تع ــرق صوري ــرة« ش املنص
حميــدات، ومحمــود حميــدات وشــقيقه جميــل، وعبــد 

املعطــي حميــدات، وســليمان حميــدات.

ــى  ــتوطنون، عل ــدم مس ــلفيت، أق ــة س ــي محافظ وف
تكســير وتقطيــع نحــو 80 شــجرة زيتــون، فــي أراضــي 
ملكيتهــا  تعــود  ســلفيت،  شــرق  ياســوف  قريــة 
للمواطنــني عمــر وباســم وســامر راشــد مصلــح، 
ــرازق. ــد ال ــي عب ــى ربح ــح ويحي ــيد مصل ــد رش  ومحم

وقــال املواطــن ســامر مصلــح، إن املســتوطنني كســروا 
ــود  ــي تع ــن أراض ــون م ــجرة زيت ــو 80 ش ــوا نح وقطع
ملكيتهــا لعائلتــه، فــي مناطــق »بــاب الشــعب« 
ــتوطنتي  ــة ملس ــر«، احملاذي ــب« و«القصي ــو القصي و«أب
 »تفــوح« و«رحاليــم« اجلاثمتــني علــى أراضــي املواطنــني.

ــذا  ــات، وه ــي 7 دومن ــا حوال ــاحة أرضن ــاف: »مس وأض
ــام  ــداء األول فــي نفــس املنطقــة، وقبــل أي ليــس االعت
قــام مســتوطنون بتقطيــع وتكســير وقلــع حوالــي 22 
ــجرة،  ــرة 40 ش ــذه امل ــجرة، وه ــا 43 ش ــجرة وبعده ش
ليصبــح  عاًمــا،   15-12 بــني  مــا  أعمارهــا  تتــراوح 
مجمــوع األشــجار املعتــدى عليهــا 105 أشــجار، وذلــك 
 بهــدف إجبارنــا علــى تــرك أراضينــا واالســتيالء عليها«.

أن  مصلــح  محمــد  املواطــن  أكــد  جانبــه،  مــن 
املســتوطنني قامــوا بتقطيــع وتكســير 40 شــجرة 
زيتــون أعمارهــا تتــراوح مــا بــني 2_3 ســنوات مزروعــة 

علــى مســاحة 4 دومنــات.

ــت  ــتوطنون وحت ــع مس ــم، من ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
حمايــة قــوات االحتــالل مواطنــني مــن زراعــة أرضهــم 
بأشــتال الزيتــون فــي منطقــة رخمــة شــرق بيــت حلــم.

ــن  ــة م ــأن مجموع ــة ملراســلنا، ب ــادت مصــادر أمني وأف
ــاعر  ــة الش ــن عائل ــني م ــوا مواطن ــتوطنني منع املس
مــن زراعــة أرضهــم بأشــتال الزيتــون، وقامــوا بطردهــم 

وســط تهديدهــم بعــدم العــودة مــرة أخــرى.

ــتوطنني  ــداءات املس ــددة باعت ــة من ــع وقف قم
ــني ــي جن ــكرية ف ــز عس ــا وحواج ــي يط ف

ــددة  ــة من ــرائيلي وقف ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق وقمع
باعتــداءات املســتوطنني علــى رعــاة األغنــام، فــي يطــا 

ــل. ــوب اخللي جن

ــال  ــي جب ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور لـــ »وفــا«، إن قــوات 
االحتــالل، أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 
ــة  ــان احلماي ــني، وجل ــرات املواطن ــوب عش ــوع ص للدم
والصمــود، ومتضامنــني أجانــب، شــاركوا فــي الوقفــة 
ــا. ــي يط ــح« ف ــة »فت ــم حرك ــا إقلي ــا إليه ــي دع الت

ــالل عــدة  ــوات االحت ــت ق ــني، نصب وفــي محافظــة جن
ــة  ــة، وقري ــدة عراب ــرق بل ــرب مفت ــكرية ق ــز عس حواج
كفيــرت، وعلــى الشــارع الرئيــس فــي قريــة بيــر الباشــا 

جنــوب جنــني.

كمــا أعاقــت قــوات االحتــالل حتــركات املواطنــني علــى 
مدخــل قريــة زبوبــا غــرب مدينــة جنــني.

ــالل  ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـــ »وف ــادر أمني ــرت مص وذك
ــا،  ــة زبوب ــل قري ــى مدخ ــكريا عل ــزا عس ــت حاج نصب
ــات  ــي هوي ــق ف ــات والتدقي ــش املركب ــرعت بتفتي وش
ــم. ــة حتركاته ــى إعاق ــا أدى ال ــتجوابهم، م ــا واس راكبيه

اقتحــام مخيــم شــعفاط فــي القــدس احملتلــة 
ومطــاردة الصياديــن ومراكبهــم فــي بحــر رفــح

وفــي القــدس احملتلــة، اقتحمــت قــوات االحتــالل مخيم 
شــعفاط شــمال املدينة.

ــهود  ــن ش ــال ع ــدس، نق ــي الق ــلتنا ف ــادت مراس وأف
ــأن شــرطة االحتــالل اقتحمــت اخمليــم مبركبــة  عيــان ب
ــدة  ــت ع ــطينية، وداهم ــجيل فلس ــة تس ــل لوح حتم

ــه. ــة في ــال جتاري مح

االحتــالل  زوارق  اجلنوبيــة، طــاردت  احملافظــات  وفــي 
اإلســرائيلي، مراكــب الصياديــن فــي عــرض بحــر 

محافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة.

وأفــاد مراســلنا، بــأن الــزوارق اإلســرائيلية املتمركــزة في 
ــي  ــم ف ــن ومراكبه ــاردت الصيادي ــح ط ــر رف ــرض بح ع
ــم  ــم واجبرته ــاه جتاهه ــم املي ــت خراطي ــر، وفتح البح

علــى التراجــع، دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات.3٦

علــى  يعتــدون  االحتــالل  وشــرطة  مســتوطنون 
جــرّاح الشــيخ  حــي  فــي  املواطنــني 

 اعتــدى العشــرات مــن املســتوطنني، الليلــة، بحمايــة 
مــن شــرطة االحتــالل، علــى املواطنــني بحــي الشــيخ 

جــرّاح فــي القــدس احملتلــة.

عشــرات  أن  احلــي  فــي  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
حاولــت  االحتــالل،  شــرطة  بحمايــة  املســتوطنني 

36  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الهجــوم علــى عائلــة ســالم، مشــيرةً إلــى أن شــرطة 
االحتــالل اعتــدت علــى أفــراد العائلــة بــرش غــاز 
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــم، م ــى وجوهه ــارق عل ــل احل الفلف

ــم. ــدد منه ع

ووجهــت العائلــة نــداء اســتغاثة للعالــم أجمــع ولــكل 
ــة  ــر احلماي ــي، لتوفي ــى احل ــول إل ــتطيع الوص ــن يس م

لهــم.

وقالــت املواطنــة املســنة فاطمــة ســالم: »نحــن 
خائفــون أن يتــم إحراقنــا داخــل بيوتنــا«.

ــرارًا  ــد تســلمت ق ــة ســالم ق وذكــرت املصــادر أن عائل
نهائًيــا مــن ســلطات االحتــالل بتهجيرهــا قســرًا مــن 
ــرد  ــزل وط ــى املن ــالل عل ــتيالء االحت ــا، أي أن اس منزله

ــه قــد يحــدث فــي أي حلظــة. ــة من العائل

كمــا ألقــى املســتوطنون احلجــارة جتــاه املواطنــني 
ومركباتهــم ومنازلهــم فــي احلــي، بحمايــة من شــرطة 
االحتــالل، التــي أطلقــت قنابــل الغــاز صــوب املواطنــني 
املســتوطنني  العتــداءات  للتصــدي  خرجــوا  الذيــن 

ــم. بحقه

وأفــادت مراســلتنا فــي القــدس أن املســتوطنني حطموا 
زجــاج عــدد مــن املركبــات فــي احلــي علــى مــرأى مــن 

شــرطة االحتــالل.

وأضافــت أن مواجهــات اندلعــت بــني املواطنــني وقــوات 
االحتــالل، حيــث أطلــق جنــود االحتــالل الرصــاص 
املعدنــي املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز والصــوت جتــاه 

ــم. ــني ومنازله املواطن

وفــي ســياق متصــل، أعلــن عضــو الكنيســت املتطــرف 
ــي  ــى ح ــه إل ــل مكتب ــه نق ــن نيت ــر ع ــن غفي ــار ب ايتم
الشــيخ جــرّاح بذريعــة »توفيــر احلمايــة للمســتوطنني«.

وقــال بــن غفيــر إنــه »ســيقوم بنقــل مكتبــه الــى احلي 
ــة  ــى احلماي ــتوطنني عل ــول املس ــدم حص ــال ع ــي ح ف

مــن الشــرطة«.

ومــا زالــت عشــرات العائــالت فــي حــي الشــيخ 
والتهجيــر  العرقــي  التطهيــر  خطــر  جرّاح تواجــه 
القســري مــن منازلهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية، 
ــي،  ــى احل ــم عل ــتوطنون اعتداءاته ــل املس ــث يواص حي
فــي الوقــت الــذي تشــدد فيــه ســلطات االحتــالل مــن 
ــة  ــي محاول ــكانه ف ــق س ــفية بح ــا التعس إجراءاته

لتهجيرهــم.37
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وزارة الثقافــة تطلــق سلســلة أفــام »حكايــا 
اخمليــم”

وثائقيــة  أفــالم  سلســلة  الثقافــة،  وزارة  أطلقــت 
ــق مــن خاللهــا شــهادات  ــا اخمليــم« توث بعنــوان »حكاي
ــذي  حــول النكبــة، والصــوت النابــض بحــق العــودة ال

ــطينية. ــات الفلس ــه اخمليم متثل

وأوضحــت الــوزارة فــي بيانهــا، مســاء اليوم الســبت، أن 
إنتــاج هــذه األفــالم يأتــي تعزيــزاً للروايــة الفلســطينية 
ــرة  ــاً للذاك ــة، وحفظ ــة واحلقوقي ــة والثقافي التاريخي
ــن  ــة م ــه القضي ــرض ل ــا تتع ــل م ــي ظ ــة، ف الوطني
سياســات تهــدف إلــى طمــس هــذا احلــق الــذي كفلته 
ــه  ــرض ل ــا تتع ــة وم ــة كاف ــق الدولي ــرائع واملواثي الش
اخمليمــات مــن انتهــاكات ونقــص فــي اخلدمــات واحلقوق، 
فــي ظــل الصمــت الدولــي أمــام مــا يعانيــه الالجئــني.

ــجاماً  ــي انس ــي يأت ــروع الفن ــذا املش ــت، أن ه وأضاف
ــوى  ــراء احملت ــي إث ــة ف ــات وزارة الثقاف ــة وتوجه ــع رؤي م
الفلســطيني اخلــاص بقضيــة الالجئــني كمكــون 
أساســي فــي تاريــخ القضيــة مــن الناحيــة الثقافيــة، 
ــع  ــن جمي ــم م ــة مخي ــم قص ــاول كل فيل ــث يتن حي
ــاة  ــة واحلي ــة والتاريخي ــكانية واجلغرافي ــب الس اجلوان
ــم. ــكان اخملي ــي لس ــي اجلمع ــم الوطن ــة واله اليومي

ــلة  ــذه السلس ــاج ه ــت إنت ــا أمت ــوزارة، أنه ــت ال وبين
وشــملت 12 مخيمــاً فــي الضفــة الغربيــة، نفــذ 
انتاجهــا اخملــرج محمــد عطايــا، وســتبث علــى شاشــة 
تلفزيــون فلســطني وشــبكة وطــن اإلعالميــة ومنصات 
التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بــوزارة الثقافــة، كل يــوم 
ســبت الســاعة الســابعة والنصــف مســاًء، وأملــت أن 
يتــم اســتكمال انتــاج سلســلة جديــدة مــن اخمليمــات 

ــوء.38 ــزة ودول اللج ــاع غ ــي قط ــطينية ف الفلس

مســتوطنون يقطعــون نحــو 08 شــجرة زيتــون 
شــرق ســلفيت

أقــدم مســتوطنون، علــى تكســير وتقطيــع نحــو 
ــرق  ــوف ش ــة ياس ــي قري ــي أراض ــون، ف ــجرة زيت 80 ش
ــم  ــر وباس ــني عم ــا للمواطن ــود ملكيته ــلفيت، تع س
وســامر راشــد مصلــح، ومحمــد رشــيد مصلــح 

ــرازق. ــد ال ــي عب ــى ربح ويحي

وقــال املواطــن ســامر مصلــح، إن املســتوطنني كســروا 
ــود  ــي تع ــن أراض ــون م ــجرة زيت ــو 80 ش ــوا نح وقطع
ملكيتهــا لعائلتــه، فــي مناطــق »بــاب الشــعب« و«أبــو 
القصيــب« و«القصيــر«، احملاذيــة ملســتوطنتي »تفــوح« 
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ــى أراضــي املواطنــني. و«رحاليــم« اجلاثمتــني عل

ــذا  ــات، وه ــي 7 دومن ــا حوال ــاحة أرضن ــاف: »مس وأض
ــام  ــداء األول فــي نفــس املنطقــة، وقبــل أي ليــس االعت
قــام مســتوطنون بتقطيــع وتكســير وقلــع حوالــي 22 
ــجرة،  ــرة 40 ش ــذه امل ــجرة، وه ــا 43 ش ــجرة وبعده ش
تتــراوح أعمارهــا مــا بــني 12-15 عاًمــا، ليصبــح مجموع 
ــك بهــدف  ــدى عليهــا 105 أشــجار، وذل األشــجار املعت
ــا واالســتيالء عليهــا.« مــن  ــرك أراضين ــى ت ــا عل إجبارن
جانبــه، أكــد املواطــن محمــد مصلــح أن املســتوطنني 
ــون أعمارهــا  ــع وتكســير 40 شــجرة زيت قامــوا بتقطي
تتــراوح مــا بــني 2_3 ســنوات مزروعــة علــى مســاحة 

4 دومنــات.

بــدوره، قــال محافــظ ســلفيت عبــد اهلل كميــل إن هذا 
ــجار  ــى أش ــتوطنني عل ــالة املس ــل غُ ــن قب ــداء م االعت
الزيتــون ليــس األول ولــن يكــون األخيــر فــي احملافظــة، 
وذلــك بغطــاء وحمايــة مــن حكومــة وجيــش االحتــالل.

وأضــاف: »هــذه املمارســات العدوانيــة ال متت لإلنســانية 
بصلــة، وتدلــل علــى همجيــة وحقــد وعنصريــة هــذا 
ــرار  ــًدا أن »تك ــتوطنيه«، مؤك ــان مس ــالل وقطع االحت
هــذه االعتــداءات لــم ولــن يثنينــا عــن التمســك 
بأرضنــا وزراعتهــا بأشــجار الزيتــون واســتصالحها 

ــة”.3٩ ــائل املتاح ــتى الوس ــا بش ــاع عنه والدف

أشــجار  عشــرات  يقتلعــون  مســتوطنون 
بلــدة صوريــف فــي  الزيتــون 

اقتلــع مســتوطنون، اليــوم الســبت، عشــرات أشــجار 
الزيتــون شــرق صوريــف، شــمال غــرب اخلليــل، واعتــدوا 

علــى املزارعــني هنــاك.

إن  حميــدات،  إيــاد  صوريــف  بلديــة  مديــر  وقــال 
أراضــي  علــى  املقامــة  عــني«  »بيــت  مســتوطني 
ــوا  ــف، واقتلع ــر وصوري ــت ام ــي بي ــي بلدت ــني ف املواطن
ــر  ــة »ظه ــي منطق ــون ف ــجرة زيت ــن 50 ش ــر م اكث
ــن  ــني حس ــود للمواطن ــف، تع ــرق صوري ــرة« ش املنص
حميــدات، ومحمــود حميــدات وشــقيقه جميــل، وعبــد 

املعطــي حميــدات، وســليمان حميــدات.

ــذت  ــون نف ــجار الزيت ــع أش ــة تقطي ــاف ان عملي وأض
بشــكل عشــوائي، فــي أراضــي تبلــغ مســاحتها نحــو 
100 دومن، وهــي منطقــة زراعيــة يفلحهــا املزارعــون 

ــام. ــدار الع ــى م عل

وأشــار إلــى أن حميــدات مواجهــات أندلعــت فــي 
املــكان، عندمــا حــاول املزارعــون منــع املســتوطنني مــن 
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ــجارهم40. ــع أش ــب وتقطي تخري

األســرى اإلداريــون يواصلــون مقاطعــة محاكــم 
االحتــال لليــوم الـــ34 علــى التوالي

يواصــل نحــو 500 أســير »إداري«، مقاطعتهــم حملاكــم 
االحتــالل اإلســرائيلي، لليــوم الـــ43 علــى التوالــي، فــي 

إطــار مواجهتهــم سياســة االعتقــال اإلداري.

ــدى  ــاكا ل ــالل إرب ــم االحت ــة محاك ــكل مقاطع وتش
ــني  ــا وب ــة بينه ــع العالق ــث تنقط ــجون، حي إدارة الس
ــف  ــي تعري ــهم ف ــوة تس ــذه اخلط ــا ان ه ــرى، كم األس
الوفــود األجنبيــة التــي تــزور الســجون كل فتــرة 
بقضيــة االعتقــال اإلداري، وبالتالــي تداولهــا وتســليط 

ــم. ــا للعال ــا، ونقله ــوء عليه الض

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة 
ــن  ــان م ــا، كاحلرم ــني حملاكمه ــرى املقاطع ــد األس ض

ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي الزي

ــون اتخــذوا فــي األول مــن الشــهر  وكان األســرى اإلداري
ــة  ــالن املقاطع ــل بإع ــا يتمث ــا جماعي ــي، موقف املاض
الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء املتعلقــة 
ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس ــة قضائي ــال اإلداري )مراجع باالعتق

ــل  ــا الكام ــا وتأييده ــيرة دعمه ــة األس ــدت احلرك وأك
لقــرار األســرى اإلداريني باملقاطعــة الشــاملة للمحاكم 
العســكرية، موضحــة أن هيئاتهــا التنظيمية ســتقوم 

مبتابعــة القــرار.

ودعــت جميــع األســرى اإلداريني فــي مختلــف املعتقالت 
إلــى االلتــزام الكامــل بهــذه اخلطــوة، والتحلــي بالصبــر 
والنفــس الطويــل، مــن أجــل حتقيــق األهــداف املرجــوة 

بإلغــاء سياســة االعتقــال اإلداري.

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة 

كاملــة.41

النضاليــة  معركتهــم  يواصلــون  األســرى 
ــع ــدات القم ــن وح ــزات م ــع بتعزي ــال يدف واالحت

االحتــالل  ســجون  كافــة  فــي  األســرى  يواصــل 
ــذ  ــتمرة من ــة املس ــم النضالي ــرائيلي، معركته اإلس
التعســفية. اإلدارة  سياســات  ضــد  أيــام،  ســبعة 

ــإن إدارة  ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــب هيئ وبحس
ــوم  ــاح الي ــت صب ــرائيلي دفع ــالل اإلس ــجون االحت س
ــزات ضخمــة مــن وحــدات القمــع إلــى  الســبت بتعزي

ــام. ــة األقس كاف

ــريتح  ــر ش ــة ثائ ــي الهيئ ــالم ف ــؤول اإلع ــذر مس وح
باتصــال مــع »وفــا«، مــن اســتدعاء قــوات مــن اجليــش 
ووحــدات القمــع بالقــرب مــن األقســام وفــي محيــط 
الســجون، معتبــرا أنــه مؤشــر علــى هجمــة خطيــرة 
ــاك نيــة مــن اإلدارة  ــرى، وأن هن ومقلقــة علــى األس

ــع. ــام وقم ــات اقتح ــذ عملي لتنفي

فــي  االســرى مســتمرون  أن  الــى  ولفــت شــريتح 
التعســفية  االحتــالل  سياســات  ضــد  نضالهــم 
كافــة  إللغــاء  بذلــك  يســعون  حيــث  بحقهــم، 
العقوبــات التــي فرضــت عليهــم، كســحب األدوات 
بالزنازيــن،  والعــزل  الغرامــات،  وفــرض  الكهربائيــة، 
ــة  ــا«، إضاف ــي »الكنتين ــة ف ــواد الغذائي ــص امل وتقلي
ــش،  ــات والتفتي ــم، واالقتحام ــة عليه ــف الهجم لوق
والتــي ارتفعــت وتيرتهــا بعــد أن انتــزع األســرى الســتة 

ــهر. ــل أش ــوع« قب ــجن »جلب ــي س ــم ف حريته

ــالل  ــن خ ــد م ــؤون للتصعي ــد يلج ــرى ق ــال إن األس وق
اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام، بالتزامــن مــع اســتمرار 
االســرى اإلداريــني مقاطعتهــم حملاكــم االحتــالل لليــوم 

الـــ 43 علــى التوالي.

وكانــت إدارة ســجون االحتــالل قــد دفعت أمــس اجلمعة 
بتعزيــزات ضخمــة مــن وحــدات القمــع خشــية لتمــرد 

األســرى عقــب صــالة اجلمعة.

وقــد قــرر األســرى إغــالق األقســام واالمتنــاع عــن اخلروج 
للفحــص اليومــي وللســاحات، فــي إطــار معركتهــم 

النضاليــة ضــد سياســات إدارة ســجون االحتــالل.

ــزاع  ــرى بانت ــتة أس ــاح س ــاب جن ــي أعق ــه ف ــر أن يذك
ســبتمبر  أيلــول/  مــن  الســادس  فجــر  حريتهــم 

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املاضــي مــن ســجن »جلبــوع« تراجعــت إدارة الســجون 
ــة  ــا التنكيلي ــف إجراءاته ــل بوق ــاق املتمث ــن االتف ع
ــن سياســة  ــدت م ــرى، وصع والتضييــق بحــق األس

التضييــق عليهــم.

ــجون  ــة إلدارة الس ــع التابع ــدات القم ــى أن ح ــار إل يش
تضــم عســكريني ذوي أجســام قويــة وخبــرات خدمــوا 
ــالل،  ــش االحت ــي جي ــة ف ــة مختلف ــدات حربي ــي وح ف
ــرى  ــع األس ــة لقم ــات خاص ــا تدريب ــى عناصره وتلق
والتنكيــل بهــم باســتخدام أســلحة مختلفــة، منهــا 
الســالح األبيــض، والهــراوات، والغــاز املســيل للدمــوع، 
ــم،  ــي اجلس ــروق ف ــى ح ــؤدي إل ــة ت ــزة كهربائي وأجه
ــدم«  ــاص »الدم ــا، ورص ــا حارق ــق رصاص ــلحة تطل وأس
ــديدة.42 ــا ش ــدث آالم ــب يح ــاص غري ــا، ورص ــرم دولي احمل

ــول  ــر دخ ــع حلظ ــون توقي ــع ملي ــة جلم ــادرة أوروبي مب
منتجــات املســتوطنات للســوق األوروبيــة

ــع  ــة جلم ــعبية حمل ــة الش ــادرة األوروبي ــت املب أطلق
ــول  ــر دخ ــب بحظ ــة، تطال ــى عريض ــع عل ــون توقي ملي
منتجــات املســتوطنات اإلســرائيلية املقامــة علــى 

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس األراض

وتهــدف املبــادرة إلــى جمــع مليــون توقيــع مــن مواطني 
دول االحتــاد االوروبــي، إلجبــار املفوضيــة األوروبيــة علــى 
قبــول املبــادرة، والبــدء بتنفيــذ منــع دخــول منتوجــات 

املســتوطنات اإلســرائيلية إلــى الســوق االوروبيــة.

وتأتــي هــذه املبــادرة الشــعبية األوروبيــة طبقــا ألحكام 
املعاهــدة التأسيســية لالحتــاد األوروبــي، والتــي تكمــن 
ــني،  ــني أوروبي ــن مواطن ــع م ــون توقي ــع ملي ــي جم ف

ــي نافــذ. ــون أوروب ــى قان ــادرة إل ــل املب لتحوي

وكانــت محكمــة العــدل األوروبيــة، قــد أصــدرت 
ــام  ــر ع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي تش ــا ف ــا قضائي حكم
ــن  ــتوطنات، م ــات املس ــز منتج ــوص متيي 201٩ بخص
ــات  ــا منتج ــا بأنه ــة عليه ــارة واضح ــع إش ــالل وض خ
»مســتوطنات إســرائيلية قادمــة مــن األراضــي احملتلــة، 

ــل”.43 ــوري احملت ــوالن الس واجل

األحد 2022/2/13 

املصادقــة علــى بنــاء مركــز ســياحي فــي جبــل 
ملكبر ا

أعلنــت جمعيــة »العــاد« االســتيطانية مســاء أمــس، 
أنهــا اختتمــت احلفريــات التــي قامــت بتنفيهــا مــع مــا 

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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يســمى بـــ »ســلطة اآلثــار« والبلديــة فــي جبــل املكبــر 
– ســلوان، وأنهــا حصلــت علــى مصادقــة البلديــة 
ــى  ــي أعل ــم ف ــياحي ضخ ــز س ــاء مرك ــروع ببن للش
ــامي – األمم  ــدوب الس ــر املن ــرب مق ــل، ق ــفوح اجلب س
املتحــدة، وحســب مخطــط بلديــة االحتــالل وجمعيــة 
»العــاد« ســيتم بنــاء مركــز ســياحي اســتيطاني مــزود 
ــي األبعــاد، يضــم  بأحــدث طــرق العــرض املدمــج وثالث
قاعاتــت عــرض ومعارضــة فنيــة ومتاثيــل ومجســمات 
وخرائــط وشــروح وأفــالم تعــرض ذلــك التاريــخ املوضــوع 
– الروايــة التوراتيــة – التــي تخدم املشــروع االســتيطاني 

ــدي للقــدس. والتهوي

وســيتم دمــج اثنــني مــن املبانــي األثريــة الثالثــة 
الكاملــة وعــدد مــن العناصــر األخــرى املكتشــفة 
فــي احلفريــات، كمــا ســيتم وضــع حجــرة »املرحــاص« 
ــط زرع  ــمل اخملط ــى أن يش ــى عل ــارج املبن ــي خ التاريخ
ــى  ــى عل ــيحتوي املبن ــات وس ــا بالنبات ــة حوله حديق
ركــض للعــرض، والــذي ســيخبرنا عــن القصــر القــدمي 
الــذي كان قائمــا قبــل 2722 عامــاً فــي نفــس املنطقــة 
شــديدة االنحــدار، والتــي مت بنــاء املشــروع احلديــث 

ــا. عليه

ــى  ــة عل ــك املنطق ــم تل ــى تنظي ــاد«، إل ــت »الع ولفت
أســاس مســارات توراتيــة تربطهــا بســلوان وما يســمى 
ــات  ــر الدراج ــركة لتأجي ــة ش ــة داود« وإقام بـــ »مدين
ــر  ــذب آخ ــل ج ــي« كعام ــكوتر كهربائ ــة و«س الهوائي
ينتظــر الزبائــن علــى منحــدرات قصــر املفــوض – 
ــداً.  ــا جي ــى به ــر املعتن ــل املكب ــامي – جب ــدوب الس املن

ــف  ــذي كش ــج ال ــوب بيلي ــار يعق ــم اآلث ــر أن عال يذك
ــي  ــص ف ــدمي، تخص ــي الق ــر العرب ــن القص ــاب ع النق
دراســة القنــاة الســفلية وعمــل علــى تنظيــف النفــق 
ــر –  ــي اخلض ــليمان – ف ــرك س ــط ب ــذي يرب ــي ال اخملف
جنــوب مدينــة القــدس باآلبــار والقنــوات واألنفــاق التــي 
ــار  كانــت تنســاب منهــا امليــاه لتصــل إلــى داخــل اآلب

ــدة القدميــة مــن القــدس. فــي البل

ومت الكشــف عــن فسيفســاء توضــح القنــوات العلوية 
ــاع  ــروق االرتف ــتخدام ف ــة الس ــي احلديق ــفلية ف والس
بــني منطقتــي اخلليــل والقــدس )حوالــي 50 متــراً 

ــة. ــاه باجلاذبي ــق املي ــث تتدف ــط(، حي فق

وقــال »العــاد« أنــه يوجــد بجــوار الفسيفســاء ٦ 
أعمــدة عميقــة، وهــي جــزء مــن نظــام امليــاه، وتشــكل 
نفقــاً أفقيــاَ ضيقــاً، كمــا أن فتحــه النــزول فــي النفــق 
مغلقــة بشــبكة حديديــة، مؤكــدة أنــه ال ميكــن 
ــيق  ــة إال بالتنس ــوات املغلق ــذه القن ــى ه ــول إل الدخ

ــا.44 ــن فتحه ــث ميك ــة، حي ــن اجلمعي ــرش م ــع م ــط م فق

اجليـــش اإلسرائيلي: »حمـــاس« كثفـــت بنـــاء 
ــي ــق اإللكترون ــاه العائ ــة باجت ــاق الهجومي األنف

قــال مســؤول فــي اجليــش اإلســرائيلي، إن حركــة 
حمــاس، كثفــت خــالل األشــهر املاضيــة مــن عمليــات 
ــي  ــدار اإللكترون ــاه اجل ــة باجت ــاق الهجومي ــاء األنف بن

ــر. ــزة احملاص ــاع غ ــول قط ــيد ح ــي ش الت

ــري،  ــال« العب ــع »وال ــي موق ــكري ف ــل العس ــل احملل ونق
ــه إن  ــش قول ــي اجلي ــدر ف ــن مص ــوط، ع ــر بوحب أمي
ــاق  ــر أنف ــرة حف ــن فك ــل ع ــم تتخ ــاس ل ــة حم »حرك

ــرائيل”. ــاه إس ــة باجت هجومي

ــي  ــاق الت ــن األنف ــدف م ــاس ته ــة حم ــاف إن حرك وأض
حتــاول حفرهــا إلــى »الوصــول للجــدار”، لتمكــني 

عناصرهــا »مــن تســلقه أو تفجيــره”.

ــص  ــى »فح ــدف إل ــاق يه ــذه األنف ــض ه ــى أن بع وادع
مــدى جــودة« العائــق اإللكترونــي الــذي أقامــه االحتــالل 

حتــت األرض حــول القطــاع احملاصــر.45

“فتــح«: مــا يجــري فــي القــدس تطهيــر عرقــي ومتييــز 
عنصــري يرقــى إلــى جرائــم حــرب

قالــت حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«، 
إن االحتــالل االســرائيلي يصعــد مــن اعتداءاتــه وعدوانه 
جتــاه ابنــاء شــعبنا في مدينــة القــدس احملتلــة واحيائها، 
وميــارس سياســة القمــع الوحشــي، والعقــاب اجلماعــي 

واالعتقــال التعســفي.

ــي  ــح« ف ــة »فت ــم حرك ــي باس ــق االعالم ــد الناط وأك
القــدس محمــد ربيــع، فــي بيــان اليــوم األحــد، أن مــا 
يجــري فــي القــدس، هو تطهيــر عرقــي وتهجير قســري 
ومتييــز عنصــري يرقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية، وحتــد صــارخ مــن قبــل ســلطات االحتــالل 
للمجتمــع الدولــي واســتخفاف بالقيــم واألخــالق 

ــي. ــون الدول ــادئ حقــوق االنســان والقان ومب

وأشــار الــى أن مخططــات االحتــالل التوســعية، تهدف 
إلــى تهويــد املدينــة املقدســة وتفريغها، وســرقة األرض 
واملمتلــكات الفلســطينية، وتنــذر بارتــكاب مزيــد مــن 

اجلرائــم، دون اعتبــار لقــرارات اجملتمــع الدولــي.

وشــدد علــى أن شــعبنا وحركــة »فتــح« وكل الضمائــر 
ــدوان  ــام الع ــدي أم ــي األي ــوا مكتوف ــن يقف ــة ل احلي
اإلرهابــي اإلســرائيلي، وســندافع عــن شــعبنا ومقدراته 

44  جريدة القدس

45  جريدة األيام
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بــكل الوســائل املتاحــة.

ــؤولياته،  ــل مس ــي لتحم ــع الدول ــح« اجملتم ــت »فت ودع
القــدس،  فــي  االحتــالل  عــدوان  لوقــف  والتدخــل 
واالنحيــاز إلــى العدالــة فــي مواجهــة اجلرائــم املنظمــة 
ــات  ــانية واملقدس ــد اإلنس ــاعة ض ــب ببش ــي ترتك الت

ــيحية.4٦ ــالمية واملس اإلس

شــقيق األســير أبــو حميــد: تدهــور خطيــر طــرأ علــى 
صحتــه ومت نقلــه للمستشــفى

قــال ناجــي أبــو حميــد، شــقيق األســير املريــض ناصــر 
أبــو حميــد، إن تدهــورا خطيــرا طــرأ علــى احلالــة 

ــقيقه. ــة لش الصحي

ــا«،  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــد ف ــو حمي ــاف أب وأض
ــى  ــض إل ــقيقه املري ــل ش ــرى نق ــه ج ــد، أن ــوم األح الي
إحــدى املستشــفيات فــي أراضــي الـــ48 بعــد التدهــور 

ــه. ــى صحت ــر عل اخلطي

ــو حميــد )4٩ عامــا(  ويعيــش األســير املريــض ناصــر أب
ــن  ــه م ــب معانات ــى جان ــة، إل ــة صعب ــا صحي ظروف
عنصريــة االحتــالل واهمالــه الدائــم واملتزايــد الهــادف 

ــه. ــراج عن ــض لإلف ــه، والراف ــاء حيات إلنه

يذكــر أن أبــو حميــد قــد خضــع فــي التاســع عشــر من 
تشــرين األول 2021، لعمليــة جراحيــة فــي مستشــفى 
ــي  ــرطاني ف ــتئصال ورم س ــرائيلي، الس ــرزالي« اإلس »ب

الرئتــني.47

ــق  ــالل بح ــم االحت ــح جرائ ــة لفض ــق« حمل ــاة ح “احلي
ــى ــرى املرض األس

أطلقــت احلركــة األســيرة فــي ســجون االحتــالل، 
ــم  ــح جرائ ــقّ«، لفض ــاة ح ــعار »احلي ــت ش ــة حت حمل
ــوء  ــليط الض ــى، وتس ــرى املرض ــق األس ــالل بح االحت
علــى سياســة اإلهمــال الطبــي املتعمــد )القتــل 

البطــيء( داخــل الســجون.

وجــاء إعــالن احلملــة، خــالل مؤمتــر صحفــي ُعقــد، اليوم 
ــادي  ــه ن ــي رام اهلل، نظم ــة ف ــر وزارة الصح ــد، مبق األح
ــة  ــن، والهيئ ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــير، وهيئ األس
ــا لشــؤون األســرى، بالتعــاون مــع وزارة الصحــة،  العلي
وتزامــن ذلــك مــع مؤمتــر صحفــي عقد فــي غــزة لإلعالن 
عــن انطــالق احلملة مــن جلنــة األســرى للقــوى الوطنية 
واإلســالمية، واملؤسســات العاملــة فــي مجــال األســرى 

أمــام منــزل األســير املريــض ناهــض األقــرع.

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــق  ــالل بح ــم االحت ــح جرائ ــى فض ــة إل ــدف احلمل وته
األســرى املرضــى وإعــالء صوتهــم فــي ضــوء مــا 
ــاوز  ــل بتج ــاف، يتمث ــم وإجح ــن ظل ــه م ــون ل يتعرض
وخــرق واضــح لألنظمــة والقوانــني الدوليــة التــي 
ــالع  ــاة، واط ــالج واحلي ــي الع ــق ف ــير احل ــل لألس تكف
الدولــي علــى جرائــم االحتــالل املتمثلــة  اجملتمــع 

بسياســة اإلهمــال الطبــي )القتــل البطــيء(.

وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، إن مسلســل قتــل 
ــرم  ــتمرا، إذ يح ــزال مس ــد ال ي ــى املتعم ــرى املرض األس
مئــات األســرى املرضــى، ومنهــم املصابــون بالســرطان 

مــن أخــذ العــالج املناســب.

ــة  ــؤولية الكامل ــالل املس ــجون االحت ــت إدارة س وحمل
عــن اســتمرار اإلهمــال الطبــي بحــق األســرى، وطالبــت 
ــان،  ــوق االنس ــات حق ــة، ومؤسس ــات الدولي املؤسس
والصليــب األحمــر بالقيــام بدورهــم الــالزم جتــاه قضيــة 
األســرى، مبــا تضمنتــه اتفاقيــات جنيــف الثالثــة 
والرابعــة والعهــد الدولــي حلقــوق االنســان، واالتفاقيات 

ــة. ــة ذات العالق الدولي

بــدوره، قــال رئيــس هيئــة األســرى واحملرريــن قــدري أبــو 
ــات  ــرارات املؤسس ــتجيب لق ــرائيل ال تس ــر، إن إس بك
الدوليــة وتضــرب كل القوانــني الدوليــة بعــرض احلائــط، 
مطالبــا بــأن تتكاتــف اجلهــود إللــزام إســرائيل باخلضوع 

لهــا.

وتابــع: التقاريــر الطبيــة ذكــرت أن األســير ناصــر 
ــن  ــنة بأحس ــن س ــر م ــش أكث ــد ال يعي ــد ق ــو حمي أب
ــى  ــفى إل ــن املستش ــه م ــد نقل ــة بع ــروف، خاص الظ

ــة”. ــجن الرمل ــادة س »عي

ــارس،  ــدورة ف ــير ق ــادي األس ــس ن ــال رئي ــه، ق ــن جانب م
إن األوضــاع العامــة فــي الســجون مفتوحــة علــى كل 
االحتمــاالت، وإن انتهــاكات االحتــالل بحــق األســرى 
تأتــي ضمــن سلســلة اجلرائــم التــي تنــدرج فــي إطــار 

ــاملة. ــة ش ــتراتيجية عدواني اس

وأكــد وجــوب بــذل جهــود مــن كل األجســام املنظمــة، 
بحيــث تضــع قضيــة األســرى علــى جــدول أعمالهــا، إذ 
استشــهد مــا يزيــد علــى 222 أســيرا بفعــل اإلهمــال 

الطبــي.

وأهــاب فــارس بأبنــاء شــعبنا بنصــرة األســرى لتتكامــل 
معركــة شــعبنا داخــل الســجون وخارجهــا، ملواجهــة 

سياســات االحتــالل وانتهاكاتــه.

ــة  ــا ملتابع ــة العلي ــس الهيئ ــال رئي ــياق، ق ــي الس وف
شــؤون األســرى واحملرريــن أمــني شــومان، إنــه ســتكون 
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يــوم غــد وقفــات أمــام مقــرات الصليــب اســنادا 
لألســرى، ورفضــا لسياســات االحتــالل مــن عــزل 
وإهمــال، واعتــداء علــى املطالــب واحلقــوق الثابتــة 

للحركــة األســيرة.

وأضــاف: األســرى بحاجــة إلــى وقفــة جديــة مــن 
ــا  ــجان، مضيف ــد الس ــم ض ــي انتفاضته ــعبنا ف ش
ــن  ــة م ــات احلقوقي ــى اجله ــرم حت ــجون حت أن إدارة الس
ــرى  ــزل أس ــجون تع ــرا أن إدارة الس ــرى، ذاك ــارة األس زي
ــم  ــن عزله ــن زنازي ــم م ــتة، وتنقله ــة الس ــق احلري نف

ــهر. ــة أش ــة كل أربع االنفرادي

وذكــر، أن احلملــة ستســتمر حتــى يــوم اخلميــس املقبل، 
ــجون  ــع إدارة الس ــرى، ولتتراج ــب األس ــق مطال لتحقي

عــن انتهاكاتهــا وسياســاتها العقابيــة بحقهــم.

يُشــار إلــى أن أكثــر مــن نحــو )550( أســيرًا يعانــون مــن 
أمــراض بدرجــات مختلفــة، وهــم بحاجــة إلــى متابعــة 
ــن  ــون م ــرى يعان ــم أس ــة، بينه ــة حثيث ــة صحي ورعاي
الســرطان واألورام بدرجــات مختلفــة، مــن بينهــم 
األســير فــؤاد الشــوبكي )82 عامــا(، وهــو أكبــر األســرى 

ســنّا.48

مجلــس إدارة مؤسســة خالــد احلســن لعالج الســرطان 
يقــرر املضــي قدمــا فــي تنفيذ مشــروع املستشــفى

- إعــادة الثقــة فــي املشــروع مــن خــال عقــد املزيــد 
حــول  اجملتمــع  مــع  والتواصــل  االجتماعــات  مــن 

تطوراتــه

الفنيــة  باألمــور  تعنــى  - تشــكيل جلنــة وطنيــة 
األمــوال وجتنيــد 

ــالج  ــن لع ــد احلس ــة خال ــس إدارة مؤسس ــن مجل أعل
الســرطان وزراعــة النخــاع، عــن التوافــق علــى املضــي 
ــن  ــد احلس ــذ مشــروع مستشــفى خال ــي تنفي قدما ف
ــا  ــات عقده ــلة اجتماع ــد سلس ــك بع ــرطان، وذل للس

ــذ اســتالمه ملهامــه. من

ــس  ــده مجل ــع عق ــاع موس ــالل اجتم ــك خ ــاء ذل ج
الســرطان  لعــالج  احلســن  خالــد  مؤسســة  إدارة 
ــم  ــق 2022/2/12، وض ــبت املواف ــاع، الس ــة النخ وزراع
ــة ومؤسســات اجملتمــع  ممثلني عــن املؤسســات الصحي
املدنــي واملؤسســات احلقوقيــة، إضافــة إلــى ممثلــني عــن 
ــدد  ــات وع ــة والنقاب ــة ذات العالق ــات الوطني املؤسس

ــاص. ــن ذوي االختص ــخصيات م ــن الش ــر م كبي

ــكيل  ــراح تش ــى اقت ــق عل ــاع التواف ــالل االجتم ومت خ

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

جلنــة وطنيــة تضــم ممثلــني عــن املؤسســات الوطنيــة 
مــن أجــل الدعــم واملســاندة فــي إجنــاح املشــروع 
وتعزيزا للشــفافية حــول مشــروع املستشــفى، وذلــك 
ــورات  ــم تط ــس اإلدارة أمامه ــتعرض مجل ــد أن اس بع
مؤسســة خالــد احلســن منــذ اإلعــالن عــن تأسيســها 

ــة. ــة واملالية والفني ــة والقانوني ــب اإلداري ــن اجلوان م

أن هــذا املشــروع وطنــي  واتفــق اجملتمعــون علــى 
ــف  ــا كل ــه مهم ــتمرار في ــب االس ــتراتيجي ويج اس
ــد  ــالل عق ــن خ ــروع م ــي املش ــة ف ــادة الثق ــك، وإع ذل
ــع  ــع اجملتم ــل م ــات والتواص ــذه االجتماع ــن ه ــد م املزي
حــول تطــورات املشــروع، وتشــكيل جلنــة وطنيــة تعنــى 

ــوال. ــد األم ــة وجتني ــور الفني باألم

ــي، شــكل وفــق مرســوم  يذكــر أن مجلــس اإلدارة احلال
ــة،  ــرة الصح ــة وزي ــخ 2021/2/11 برئاس ــي بتاري رئاس
ــاء،  ــة األطب ــة، ونقاب ــن وزارة املالي ــني ع ــة ممثل وعضوي
ــطيني،  ــتثمار الفلس ــدوق االس ــة، وصن ــوان الرئاس ودي
إضافــة الــى أعضــاء ميثلــون املتبرعــني يتــم اختيارهــم 
مــن قبــل أعضــاء اجمللــس وكفــاءة قانونيــة يتــم 
ــي(،  ــوم الرئاس ــب املرس ــس )مبوج ــن اجملل ــميتها م تس
حيــث قــام اجمللــس بتســمية كل مــن: ســهيل الصبــاغ، 
ــالل  ــن، وط ــم احلس ــور هيث ــري، والدكت ــب املص ومني
ناصــر الديــن، ومالــك ملحــم، وأحمــد الصيــاد كفــاءة 

ــة. قانوني

ــد  ــة خال ــورات مؤسس ــس اإلدارة تط ــتعرض مجل واس
ــب  ــن اجلوان ــها م ــن تأسيس ــالن ع ــذ اإلع ــن من احلس
ــي: ــا يل ــي كم ــة وه ــة، والفني ــة واملالي ــة والقانوني اإلداري

متــت فكــرة إنشــاء مركــز خالــد احلســن لعــالج أمــراض 
ــي  ــوم رئاس ــب مرس ــاع مبوج ــة النخ ــرطان وزراع الس
رقــم )3( للعــام 201٦ كمركــز طبــي غيــر ربحــي وذلــك 
ــكيله  ــاء مت تش ــس أمن ــره مجل ــخ 201٦/2/٦، يدي بتاري
برئاســة املرحــوم الطيــب عبــد الرحيــم وعضويــة 
27 عضوا مــن كبــار املتبرعــني واملتخصصــني مــن 
القــرار  وفــق  العام واخلاص واملدنــي،  القطاعــات: 

الرئاســي رقــم )37( للعــام 201٦ بتاريــخ 2/7/201٦.

ــر  ــاء التحضي ــس األمن ــر مجل ــرار باش ــدور الق ــور ص ف
ــس  ــع األس ــك وض ــة ذل ــي مقدم ــز، وف ــاء املرك إلنش
لتنفيــذ مــا جــاء فــي املرســوم الرئاســي، وتوفيــر 
والبــدء  التبرعــات  يشــمل  مبــا  الــالزم  التمويــل 
بجمــع  اجمللــس  وقــام  الهندســية.  بالتصاميــم 
التبرعــات، مــن خــالل املراســالت الرســمية إضافة إلــى 
موجــة مفتوحــة علــى وســائل اإلعــالم انطلقــت بعــد 

ــز. ــن املرك ــالن ع ــن اإلع ــهر م ش
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ــة  ــى حســابات بنكي ــت حتــول إل ــع التبرعــات كان جمي
ــراض  ــالج أم ــن لع ــد احلس ــز خال ــم مرك ــمية باس رس
الســرطان وزراعــة النخــاع فــي البنــوك العاملــة 
ــي ذات  ــة ف ــى اللحظ ــت حت ــا زال ــطني، وم ــي فلس ف
ــنويا من  ــة س ــة املدقق ــات املالي ــق البيان ــابات وف احلس
قبــل إحــدى كبــرى شــركات التدقيــق العامليــة )شــركة 
طــالل أبــو غزالــة(، باســتثناء مــا مت صرفــه وفــق 
ــا مت  ــى أرض مبســاحة 20 دومن ــًة إل ــات، إضاف هــذه البيان
ــول  ــن أص ــز م ــح املرك ــة لصال ــن الدول ــا م تخصيصه
األرض التــي تبــرع بهــا احملســن الكــرمي املرحــوم حســيب 
الصبــاغ، ومت تســجيلها باســم املؤسســة فــي ســلطة 

ــق. ــجيل املرف ــند التس ــب س ــي مبوج األراض

ــيادة  ــع س ــام 201٦، وض ــن الع ــران م ــهر حزي ــي ش ف
ــد  ــاس حجــر األســاس ملركــز خال الرئيــس محمــود عب
ــت  ــوازٍ عمل ــكل م ــرر، وبش ــه املق ــي موقع ــن ف احلس
مؤسســة بكــدار التــي مت تكليفهــا مبتابعــة اإلشــراف 
ــز  ــاء املرك ــة إلنش ــية والفني ــال الهندس ــى األعم عل
بحســب املهــام املنوطــة بهــا، علــى التصاميــم وطــرح 
العطــاءات للبــدء بأعمــال التســوية واحلفــر بنــاًء علــى 

ــا. ــاء منه ــور االنته ــم ف ــذه التصامي ه

ــام  ــباط للع ــهر ش ــذ ش ــات من ــال احلفري ــدأت أعم ب
2018 بحســب التعاقــدات، وبالتــوازي كانــت هنــاك 
محــاوالت جمــع األمــوال الالزمــة إلقامــة املستشــفى 
بحســب التصاميــم التــي مت اعتمادهــا. ولألســف، لــم 
تســتجب أي مــن اجلهــات والــدول املانحــة لتمويــل بنــاء 

ــفى. املستش

وفــي  املشــروع،  لهــذا  الوطنيــة  ونظرا لألهميــة 
ــرة  ــة فك ــت دراس ــة مت ــرة املالي ــد الثغ ــة لس محاول
ــدر  ــد أص ــه، فق ــاص. وعلي ــاع اخل ــع القط ــراكة م الش
 ،2018/11/27 مرسوما رئاســيا بتاريخ  الرئيــس 
ــى  ــد احلســن للســرطان إل ــل مركــز خال قضــى بتحوي
ــر  ــد احلســن للســرطان كمؤسســة غي مؤسســة خال
ربحيــة تقــوم رســالتها علــى »املســاهمة فــي إنشــاء 
ــو  ــور والنم ــتمرار والتط ــى االس ــادر عل ــفى ق مستش
لعــالج أمــراض الســرطان والوقايــة منهــا. كمــا نــص 
املرســوم علــى الســماح للمؤسســة بالشــراكة مبقــدار 
ــاص  ــاع اخل ــع القط ــة م ــة والعيني ــا النقدي موجوداته

ــتثمار. ــدوق االس وصن

بتاريــخ  الرئيــس  أصــدر  املرســوم  وتنفيذا لهــذا 
بتشــكيل  مرسوما رئاســيا يقضي   2018/12/10
مجلــس إدارة مؤسســة خالــد احلســن لعــالج أمــراض 
الســرطان وزراعــة النخــاع يتكــون مــن الدكتــور محمد 
مصطفــى رئيســا وعضوية كل مــن: رئيــس ديــوان 

ــح  ــاء، وصبي ــب األطب ــة، ونقي ــر الصح ــة، وزي الرئاس
ــالل  ــوا وط ــم الش ــاغ وهاش ــهيل الصب ــري، وس املص
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــم، حملاول ــك ملح ــن ومال ــر الدي ناص

ــراكة. ــن الش ــوذج م النم

املقتــرح  للنمــوذج  املســتفيضة  الدراســة  بعــد 
)الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص( تبــنّي أن هــذا النمــوذج 
لضمــان  املســاعي  وضمــن  وعليــه  عملــي،  غيــر 
والهــام،  الوطنــي  املشــروع  هــذا  فــي  االســتمرار 
ــون  ــهر كان ــي ش ــاس ف ــود عب ــس محم ــدر الرئي أص
ــام  ــه مه ــدد مبوجب ــيا، ح ــي 2021 مرسوما رئاس الثان
ــة  ــى كاف ــن، وألغ ــد احلس ــة خال ــؤوليات مؤسس ومس
ــي  ــوم الرئاس ــك املرس ــي ذل ــا ف ــابقة مب ــيم الس املراس

لســنة 201٦، واملراســيم األخــرى.

الرئيــس  أصــدر   2021/2/11 وفــي  وعليــه 
املؤسســة  إدارة  مجلــس  مرسوما رئاسيا بتشــكيل 

احلالــي.

الشق املالي:

* التبرعات:

عنــد اســتالم اجمللــس احلالــي كان الوضــع املالــي والفني 
للمشــروع بحســب التقاريــر والبيانــات املاليــة املدققــة 

مــن قبــل شــركة طــالل أبــو غزالــة كمــا يلــي:

كانــت قيمــة التبرعــات علــى احلســابات البنكيــة 
املعلــن عنهــا لغــرض إقامــة مؤسســة خالــد احلســن 
ــة  ــرة الواقع ــاع بالفت ــة النخ ــرطان وزراع ــراض الس ألم

ــي: ــو التال ــى النح ــني )201٦/2-2022/1( عل ــا ب م

بالدوالر األمريكي: 51.3,831,3٦٩

الشيقل اإلسرائيلي: 13,442,02٦

الدينار األردني: 3٩٩.٩7,3٦٦

اليورو األوروبي: 2412.1

ــك  ــن البن ــرع م ــورة، مت التب ــغ املذك ــى املبال ــة إل إضاف
اإلســالمي للتنميــة مببلــغ مليونــي دوالر أمريكــي 
اإلســالمي  البنــك  مباشــرة من  حتويلهــا  مت  والتــي 
ــم دون  ــت بالتصمي ــي قام ــركة الت ــى الش ــة إل للتنمي

ــة. ــن البنكي ــد احلس ــز خال ــابات مرك ــرور بحس امل

علمــا أن مؤسســة خالــد احلســن لــم تتلــق أيــة 
تبرعــات عينيــة حتــى تاريخــه.

* املصروفات:
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ــفى  ــة مستش ــص إقام ــي تخ ــات الت ــت املصروف كان
خالــد احلســن لعــالج أمــراض الســرطان وزراعــة النخاع 

ــرة )201٦/2-2022/1( علــى النحــو التالــي: خــالل الفت

اوالً: التصاميم الهندسية

بلغــت قيمــة التصاميــم الهندســية مبلــغ 2,427,000 
دوالر أمريكــي، ومتــت اإلحالــة مــن قبــل مجلــس األمنــاء 
ــذة  ــركة املنف ــى الش ــول عل ــب األص ــه حس ــي حين ف
وفقا لإلجــراءات املتبعــة مــن خــالل اجمللــس االقتصــادي 
ــداد  ــدار(، ومت س ــار )بك ــة واإلعم ــطيني للتنمي الفلس
ــم  ــال التصامي ــذة ألعم ــركة املنف ــغ للش ــل املبل كام
ــدار(،  ــي )بك ــة ف ــراءات املتبع ــب اإلج ــية حس الهندس

علــى النحــو التالــي:

- ســداد مبلــغ )2,000,000( دوالر أمريكــي مباشــرة 
البنــك  مــن  صــادرة  بحوالــة  املنفــذة  للشــركة 
االســالمي للتنميــة )وهــو املبلــغ املتبــرع بــه مــن 
البنــك االســالمي للتنميــة( ولــم يدخــل إلى احلســابات 

للمؤسســة. البنكيــة 

-  ســداد باقــي املبلــغ )427,000( دوالر أمريكــي مــن 
ــن. ــد احلس ــة خال ــي ملؤسس ــاب البنك احلس

ثانياً: احلفريات

مت طــرح مناقصــة أعمــال احلفريــات مــن خــالل اجمللــس 
ــة واإلعمــار )بكــدار(،  االقتصــادي الفلســطيني للتنمي
ــة  ــاك 12 شــركة متقدمــة ومتــت اإلحال حيــث كان هن
علــى شــركة بــرذرز للمقــاوالت بقيمــة )٩08.75,٩23,2( 
دوالر أمريكــي، وفقا لإلجــراءات املتبعــة مــن خــالل 
ــار–  ــة واإلعم ــطيني للتنمي ــادي الفلس ــس االقتص اجملل
ــذة  ــركة املنف ــة للش ــات املالي ــداد الدفع ــدار، مت س بك
ــرذرز( بقيمــة 1,٩٩3,٦58 دوالرا مــن احلســاب البنكــي  )ب
ــم  ــى حج ــاء عل ــن، بن ــد احلس ــة خال ــاص مبؤسس اخل
ــات  ــب اخملطط ــم، بحس ــن طرفه ــزة م ــال املنج األعم

ــة. املعدل

ثالثا: املصاريف التشغيلية

كانت املصاريف التشغيلية على النحو التالي

إلعــداد  مصاريــف  شــملت  أمريكيــا،  2٩,321  دوالرا 
اجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، حجــز قاعــة فــي مقــر 
الهــالل األحمــر لفتــح عطــاء أعمــال التصميــم، إقامة 
ــن  ــرطان م ــالج الس ــني لع ــز احلس ــن مرك ــب م طبي
األردن لتقييــم العطــاءات واملســاعدة فــي التصاميــم، 
وإعــالن جريــدة، وتكاليــف إقامــة وفــد طبــي قــادم مــن 
ــاعدة  ــرطان( للمس ــالج الس ــني لع ــز احلس األردن )مرك

ــة. ــف ضياف ــم، ومصاري ــى التصامي ف

كمــا شــملت املصاريــف عمــوالت بنكيــة وفوائــد كمــا 
: يلي

- دوالر أمريكي: 555

- شيقل إسرائيلي: 2,03٦

- دينار أردني: 372

وبالتالي كانت إجمالي املصاريف التشغيلية:

- دوالر أمريكي: 87٦,2٩

- شيقل إسرائيلي ٦,٦43

- دينار أردني: 372

األرصــدة املاليــة املتوفــرة فــي احلســابات البنكيــة 
اخلاصــة مبؤسســة خالــد احلســن لعــالج أمــراض 
ــخ إعــداد  ــى تاري ــك حت الســرطان وزراعــة النخــاع، وذل

ــي: ــو التال ــى النح ــر، عل ــذا التقري ه

- الدوالر األمريكي: ٦01,55٦,2

- الشيقل اإلسرائيلي: 13,435,384.3

- الدينار األردني: ٩85.440,3٦٦

- اليورو األوروبي: 2412.1

موزعــة علــى البنــوك التالية: بنــك فلســطني، البنــك 
الوطنــي، البنــك العربــي، االســالمي العربــي.

يشــار إلــى أن جميــع التبرعــات مــا زالت حتــى اللحظة 
فــي ذات احلســابات وفــق البيانــات املاليــة املدققــة 
ســنويا من قبــل إحــدى كبــرى شــركات التدقيــق 
ــا مت  ــتثناء م ــة(، باس ــو غزال ــالل أب ــركة ط ــة )ش العاملي
صرفــه وفــق البيانــات املذكــورة اعــاله، علمــا أن كافــة 
أســماء املتبرعــني وكافــة املبالــغ املتبــرع بهــا موجــودة 

ــة. ــدى املؤسس ل

ــور  ــجيل األرض، وص ــند تس ــن س ــورة ع ــق أدناه ص مرف
ــق  ــر املدق ــن تقري ــة، وأخرى ع ــوفات البنكي ــن الكش ع
)شــركة طــالل أبــو غزالــة( للعــام 2020، علمــا أن 
ــذ.4٩ ــد التنفي ــام 2021 قي ــة للع ــات املالي ــق البيان تدقي

الدعــوة ألوســع مشــاركة يــوم غــد لدعــم األســرى فــي 
خطواتهــم ضد إجــراءات إدارة الســجون

دعــا نــادي األســير، إلــى أوســع مشــاركة فــي الوقفــات 

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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خطواتهــم  فــي  لألســرى  والداعمــة  اإلســنادية 
ــرى. ــق األس ــجون بح ــرارات إدارة الس ــد ق ــة ض التصعيدي

ولفــت نــادي األســير فــي بيــان لــه، اليــوم األحــد، إلــى 
ــر  ــب األحم ــار الصلي ــام مق ــتكون أم ــات س أّن الوقف

ــدن.50 ــز امل ــات ومراك ــي احملافظ ــي ف الدول

االحتــالل يقتحــم أقســام معتقلــي »عوفــر« و«مجــدو« 
ويعتــدي علــى األســرى

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  اقتحمــت 
»عوفــر«  ســجن  فــي  األســرى  أقســام  االحتــالل، 

بالضــرب. األســرى  علــى  واعتــدت  و«مجــدو«، 

وأفــاد املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
حســن عبــد ربــه لـ«وفــا«، بــأن قــوات القمــع اقتحمــت 
أقســام األســرى فــي »عوفــر« و«مجــدو«، واعتــدت 
علــى عــدد منهــم بالضــرب، وهــددت بفــرض عقوبــات 

ــدة عليهــم. جدي

وأضــاف: أن إدارة ســجون االحتــالل حتــاول الضغــط 
علــى األســرى مــن خــالل أســاليب الترهيــب واالبتــزاز، 

ــة. ــم النضالي ــن خطواته ــم ع لثنيه

وأوضــح أن حالــة مــن التوتــر تســود مختلــف أقســام 
األســرى فــي معتقلــي »عوفــر« و »مجــدو«، فــي اعقــاب 
قــرار إدارة الســجون تقليــص عدد األســرى فــي »الفورة« 
وتهديدهــا بفــرض عقوبــات عليهــم، فــي الوقــت الــذي 
رد األســرى علــى ذلــك بتصعيــد خطواتهــم فــي حــال 

املســاس بــأي منهــم.

وكانــت احلركــة األســيرة، أعلنــت البــدء بخطــوات 
نضاليــة رفضــا للتصعيــد بحــق األســرى وعــدم تنفيــذ 
ــيرة وإدارة  ــة األس ــني احلرك ــت ب ــي مت ــات الت التفاهم
ســجون االحتــالل والتراجــع عــن التصعيــد والعقوبــات 
ــزاع ســتة أســرى  ــدا بعــد انت املفروضــة عليهــم، حتدي
ــبتمبر  ــول/ س ــي أيل ــوع ف ــجن اجللب ــن س ــم م حريته

ــي. املاض

ودعــت احلركــة األســيرة فــي بيانهــا، كافــة أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني إلســناد األســرى فــي معركتهم 

ــم. ــق مطالبه ــى حتقي ــة، حت ــم التصعيدي وخطواته

وحــدات القمــع التابعــة الدارة ســجون االحتــالل، تضــم 
ــي  ــوا ف ــرات خدم ــة وخب ــام قوي ــكريني ذوي أجس عس
وحــدات حربيــة مختلفــة فــي جيــش االحتــالل، وتلقــى 
ــل  ــات خاصــة لقمــع األســرى والتنكي عناصرهــا تدريب
ــالح  ــة، منهــا الس بهــم، باســتخدام أســلحة مختلف

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األبيــض، والهــراوات، والغــاز املســيل للدمــوع، وأجهــزة 
ــلحة  ــم، وأس ــي اجلس ــروق ف ــى ح ــؤدي إل ــة ت كهربائي
تطلــق رصاصــاً حارقــاً، ورصــاص »الدمــدم« احملــرم دوليــاً، 

ورصــاص غريــب يحــدث آالمــاً شــديدة51

االثنني 2022/2/14

ــيون  ــراح، واملقدس ــيخ ج ــون الش ــتوطنون يجتاح املس
ــاالت ــات واعتق ــون.. إصاب يقاوم

ــة  ــيط حرك ــل نش ــن قب ــدد م ــتفزاز املتج ــر االس فّج
ــار  ــي إيتم ــت اليمين ــو الكنيس ــة، عض »كاخ« اإلرهابي
ــرّاح  ــيخ ج ــي الش ــد بح ــن جدي ــف م ــر، املوق ــن غفي ب

ــة. ــرقية احملتل ــدس الش ــي الق ف

ــة«  ــة الديني ــزب »الصهيوني ــن ح ــر، م ــن غفي ــام ب وأق
اليمينــي املتطــرف، خيمــة اســتيطانية علــى أرض 
عائلــة ســالم بالشــيخ جــرّاح بزعــم أنهــا مكتــب لــه 
كخطــوة نحــو مصــادرة األرض توطئــة ملصــادرة منــزل 
عائلــة ســالم الــذي تقيــم فيــه منــذ مــا قبــل العــام 

.1٩48

وكان بــن غفيــر أعطــى، مســاء أمــس، الشــرارة الجتياح 
ــط  ــطيني، وس ــي الفلس ــتوطنني للح ــرات املس عش
اعتــداءات واســعة علــى الســكان الفلســطينيني فــي 

 منازلهم بحماية عناصر شرطة االحتالل. 
واســتأنف عشــرات املتطرفــني مــن أنصــار حركــة 
»كاخ« اإلرهابيــة احملظــورة اجتيــاح حــي الشــيخ جــرّاح، 
ــي  ــر ف ــن غفي ــاندة ب ــس، ملس ــار أم ــاعات نه ــوال س ط

ــتفزازاته. اس

ــر  ــادرة غي ــه مبص ــف خطوت ــر تغلي ــن غفي ــاول ب وح
ــح  ــد فت ــه يعي ــم أن ــالم بزع ــة س ــة ألرض عائل قانوني
ــم  ــه ل ــاً أن ــطيني، علم ــي الفلس ــي احل ــه ف ــب ل مكت
يكــن لــه أبــداً مكتــب فــي احلــي وإمنــا عمــد منتصــف 
ــي  ــتيطانية ف ــة اس ــة خيم ــى إقام ــي إل ــام املاض الع
ــا. ــى إزالته ــاره عل ــل إجب ــي قب ــن احل ــر م ــطر اآلخ الش

ــاح  ــرّاح، صب ــيخ ج ــي الش ــى ح ــر إل ــن غفي ــل ب ووص
أمــس، بحمايــة شــرطية، حيثمــا أقــام أنصــاره اخليمــة 
االســتيطانية علــى أرض عائلــة ســالم وســط احتجاج 

املواطنــني الفلســطينيني.

واعتــدت شــرطة االحتــالل علــى املواطنــني الذيــن 
ــى  ــتيطانية وعل ــة االس ــة اخليم ــى إقام ــوا عل احتج
اعتــداءات املســتوطنني اإلســرائيليني، الــذي ألقــوا 

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــني. ــازل املواطن ــى من ــارة عل احلج

ومســاء أمــس، هــّب الشــبان املقدســيون مــن كل 
أحيــاء املدينــة احملتلــة ملســاندة املســنة فاطمــة ســالم 
)70 عامــاً(، فــي وجــه محــاوالت املســتوطنني املتطرفــني 
االســتيالء علــى منزلهــا بعــد محاولــة االســتيالء علــى 

ــرة مالصقــة. أرض صغي

ومــا كادت األنبــاء تتناقــل عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي عــن اجتيــاح متطرفــني إســرائيليني للحــي، 
فــي ســاعات مســاء أمــس، حلــّي الشــيخ جــرّاح حتــى 
كان العشــرات مــن الشــبان مــن كل أنحــاء املدينــة قــد 

وصلــوا إلــى احلــي.

ووجــد الشــبان أنفســهم فــي مواجهــة ليــس فقــط 
املســتوطنني مــن أنصــار حركــة »كاخ« العنصريــة 
اإلرهابيــة، وإمنــا أيضــاً العشــرات مــن عناصــر شــرطة 
ــتوطنني. ــة املس ــهم حلماي ــدوا أنفس ــن جن ــالل الذي االحت

ــال الهــالل األحمــر الفلســطيني، مســاء أمــس: إن  وق
ــّي  ــات ح ــالل مواجه ــة خ ــجلت 31 إصاب ــه س طواقم

ــرّاح. ــيخ ج الش

وأضــاف: »مت تقــدمي اإلســعافات األوليــة جلميــع اإلصابات 
ميدانيــاً، ونقــل ٦ إصابــات منها للمستشــفى”.

وتابــع: »مــن بــني اإلصابــات املذكــورة 3 مســعفني 
املتضامنــني األجانــب”. وصحافيــة و2 مــن 

وقــال: »تنوعــت اإلصابــات مــا بــني الرصــاص املطاطــي، 
وقنابــل الصــوت التــي أدت إلــى حــروق، وإصابــات جــراء 

االعتــداء بالضــرب ورّش غــاز الفلفــل”.

ــل  ورغــم قمــع قــوات االحتــالل لهــم باســتخدام قناب
ــد  ــة، فق ــاه العادم ــراوات واملي ــداء باله ــوت واالعت الص
اســتمر تدفــق الشــبان طــوال ســاعات الليــل وســاعات 

النهــار ومســاء أمــس أيضــاً.

وهتــف املواطنــون، شــباناً وشــابات ونســاًء ورجــاالً، ضــد 
ــطيني  ــم الفلس ــم العل ــع بعضه ــا رف ــالل، فيم االحت

للتأكيــد علــى فلســطينية احلــي.

حــزب  مــن  الكنيســت  عضــو  كان  حــني  وفــي 
ــر،  ــن غفي ــار ب ــرف إيتم ــة« املتط ــة الديني »الصهيوني
ونائــب رئيــس بلديــة االحتــالل أرييــه كينــغ، محاَطــني 
ــت  ــتيطانية مت ــة اس ــي خيم ــتوطنني ف ــرات املس بعش
إقامتهــا علــى أرض عائلــة ســالم، كان العشــرات مــن 
ــون  ــدس يحيط ــة الق ــاء مدين ــن كل أنح ــبان م الش
ــع  باملســنة فاطمــة ســالم فــي منزلهــا املتواضــع ملن

ــه. ــتيالء علي ــن االس ــني م املتطرف

وحاولــت شــرطة االحتــالل منع الشــبان الفلســطينيني 
ــق  ــحت الطري ــد أن أفس ــي، بع ــى احل ــق إل ــن التدف م

لعشــرات املســتوطنني للوصــول إلــى احلــي ذاتــه.

ــاً خــالل  ــالل اعتقــال 14 مواطن وأعلنــت شــرطة االحت
ــالل  ــال اله ــا ق ــي، فيم ــي احل ــاعة ف ــن 24 س ــل م أق
ــروح  ــني بج ــجل إصابت ــه س ــطيني: إن ــر الفلس األحم
فــي الــرأس خــالل التصــدي لهجمــة املســتوطنني على 
الشــيخ جــرّاح، مشــيراً إلــى أنــه مت تقــدمي اإلســعافات 

ــفى.52 ــا للمستش ــرى نقلهم ــني وج ــة للمصابَ األولي

الثاثاء 2022/2/15

إصابــات واعتقــاالت واعتــداءات فــي اليــوم 
ــيخ  ــي الش ــر حل ــن غفي ــام ب ــن اقتح ــي م الثان

ــراح ج

أصيــب أربعــة مواطنــني واعتقــل آخــران، مســاء أمــس، 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــداءات ق ــدد اعت ــالل جت خ
واملســتوطنني علــى أهالــي حــي الشــيخ جــراح شــرق 

ــة. ــدس احملتل الق

وأفــاد الهــالل األحمــر الفلســطيني بــأن طواقمــه 
تعاملــت مــع 4 إصابــات فــي حــي الشــيخ جــراح جــراء 
اعتــداء قــوات االحتــالل عليهــم، مشــيراً إلــى أن إحــدى 
اإلصابــات نتجــت عــن الضــرب و3 إصابــات بــرش الغــاز 
ــت  ــو الكنيس ــام عض ــع اقتح ــن م ــداء، بالتزام واالعت
املتطــرف ايتمــار بــن غفيــر للجانــب الغربــي مــن احلــي.

إصابتــني للمستشــفى  نقــل  »مت  الهــالل:  وأضــاف 
ميدانيــاً”. عالجهمــا  مت  وإصابتــني 

كمــا مت اعتقــال عــدد مــن املواطنــني مــن بينهــم 
الشــقيقان محمــد ومالــك فــادي مطــور بعــد االعتــداء 

ــالل. ــرطة االحت ــل ش ــن قب ــية م ــا بوحش عليهم

األســير  نــادي  مديــر  علــى  االعتــداء  عــن  وأفيــد 
ــادة  ــو قي ــوس وعض ــر ق ــدس ناص ــطيني بالق الفلس
إقليــم حركــة »فتــح« بالقــدس عــوض الســالمية.

وصبــاح أمــس، عــاد بن غفيــر إلــى اخليمة االســتيطانية 
التــي أقامهــا علــى أرض عائلــة ســالم باحلــي قبــل أن 
يصــل إليــه وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي الســابق 
ــوزراء  ــس ال ــانده رئي ــا س ــاندته فيم ــا ملس ــر أوحان أمي
اإلســرائيلي الســابق بنيامــني نتنياهــو علــى شــبكات 

التواصــل االجتماعــي.

ــبت،  ــاء الس ــذ مس ــي، من ــى التوال ــث عل ــوم الثال وللي
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ــد  ــني وتقيي ــع املواطن ــالل قم ــرطة االحت ــدت ش تعم
حركــة وصولهــم إلــى الشــيخ جــراح فــي وقــت وفــرت 
فيــه احلمايــة للمســتوطنني مــن أتبــاع بــن غفيــر الــذي 
يفاخــر بحملــه أفــكار حركــة »كاخ« املصنفــة إرهابيــة 

مبوجــب القانــون اإلســرائيلي.

ــس  ــوم أم ــوال ي ــالل ط ــرطة االحت ــت ش ــد واصل وق
ــتمر  ــد اس ــك فق ــع ذل ــني وم ــى املواطن ــداء عل االعت
توافدهــم إلــى احلــي متحّديــن إجــراءات االحتــالل.

الوطنيــة  والشــخصيات  املواطنــني  عشــرات  وكان 
واالعتباريــة توافــدوا إلــى الشــيخ جــراح للتعبيــر عــن 
تضامنهــم مــع ســكان الشــيخ جــراح ورفضهــم 

ملمارســات االحتــالل.

وكان مــن بــني الشــخصيات الوطنيــة واالعتباريــة 
ــى،  ــجد األقص ــب املس ــري، خطي ــة صب ــيخ عكرم الش
ــد  ــامت عب ــدس، وح ــؤون الق ــر ش ــي، وزي ــادي الهدم وف
ــوري حلركــة »فتــح« وأحمــد  القــادر، عضــو اجمللــس الث
ــدس.53 ــؤون الق ــة لش ــوان الرئاس ــار دي ــي، مستش الرويض

األربعاء 2022/2/16 

احلصــار واالعتــداءات تتواصــل ضــد أهالــي 
الشــيخ جــراح

واصلــت قــوات االحتــالل أمــس إغــالق حي الشــيخ جراح 
بالقــدس احملتلــة، واعتــدت علــى املواطنــني واملتضامنني، 
ــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي عــوم  فيمــا اقتحــم وزي
بالقــدس  العامــود  بــاب  بارليــف، احلــي ومنطقــة 
احملتلــة، ونفــذ جولــة اســتفزازية فــي املنطقــة، وســط 
ــرطة  ــه ش ــت في ــت واصل ــي وق ــددة، ف ــة مش حراس
االحتــالل اغــالق الشــارع املقابــل ملنــزل عائلــة فاطمــة 
ســالم، وعــاود عضــو الكنيســت املتطــرف ايتمــار بــن 
ــن  ــالل، م ــوات االحت ــة ق ــي بحماي ــام احل ــر اقتح غفي
ــوا  ــون، وهتف ــي واملتضامن ــي احل ــع أهال ــم، جتم جانبه
ــف  ــرب خل ــالة املغ ــة، وأدوا ص ــيد الوطني ورددوا األناش
ــري. ــة صب ــيخ عكرم ــى الش ــجد األقص ــب املس خطي

وفــور انتهــاء املواطنــني مــن الصــالة، قــرب منــزل عائلــة 
ــن  ــم م ــالل وأخرجته ــوات االحت ــم ق ــالم، هاجمته س
املــكان بالقــوة، فــي وقــت ســمحت لعضــو الكنيــس 
ايتمــار بــن غفيــر بالبقــاء فــي احلــي برفقــة عــدد مــن 
ــت  ــي ومنع ــل احل ــالق مداخ ــت اغ ــتوطنني، وواصل املس
اخلــروج منــه أو الدخــول إليــه. وأبعــدت قــوات االحتــالل 
ــالمية  ــة اإلس ــس الهيئ ــري رئي ــة صب ــيخ عكرم الش
العليــا، واملهنــدس مصطفــى أبــو زهــرة عضــو الهيئــة 
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اإلســالمية العليــا ورئيــس جلنــة احلفــاظ علــى املقابــر، 
ــدس  ــر الق ــح وزي ــوري فت ــو ث ــادر عض ــد الق ــامت عب وح
الســابق، الذيــن وصلــوا حــي الشــيخ جــراح، واعتــدت 
ــص  ــو احلم ــد أب ــطيني محم ــط الفلس ــى الناش عل
ــرت  ــوس، وأجب ــر ق ــير ناص ــادي األس ــس ن ــى رئي وعل
املعتصمــني قبالــة منــزل املواطــن ســالم علــى مغــادرة 

ــكان.54 امل

شــهيد قــرب النبــي صالــح وإصابــات خــالل مواجهــات 
االحتــالل يشــن حملــة هــدم وجتريــف وإخطــار واســعة

أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، عــن استشــهاد الشــاب 
نهــاد أمــني البرغوثــي )20 عامــا( مــن بلــدة كفــر عــني 
ــي رام اهلل، برصــاص االحتــالل اإلســرائيلي،  شــمال غرب

أثنــاء مواجهــات بالقــرب مــن بلــدة النبــي صالــح.

ــود  ــح، أن جن ــي صال ــي النب ــة ف ــادر محلي وروت مص
االحتــالل املتمركزيــن عنــد حاجــز بالقــرب مــن البلــدة، 
ــدد  ــاه ع ــر جت ــكل مباش ــاص بش ــالق الرص ــدوا إط تعم
مــن الشــبان، مــع بدايــة مواجهــات جــرت فــي املنطقة، 
ــي، وكان أصيــب  ــة الشــهيد البرغوث ــى إصاب مــا أدى إل

ســابقا برصــاص االحتــالل قبــل ســنوات.

ــار  ــب بعي ــهيد أصي ــا، أن الش ــادر ذاته ــت املص وأوضح
ــفى  ــى املستش ــل إل ــي نق ــن، بالتال ــي البط ــاري ف ن

ــاة. ــه للحي ــن مفارقت ــن ع ــل أن يعل ــاري قب االستش

ولفتــت إلــى أن جنــود االحتــالل املتمركزيــن عنــد 
ــى املواطنــني صباحــا  احلاجــز، يتعمــدون التنغيــص عل
ــاب  ــاء ذه ــير، أثن ــة الس ــل حرك ــر تعطي ــاء، عب ومس

ــم. ــى أعماله ــني إل املواطن

وذكــر شــقيق الشــهيد إيهاب، أن شــقيقه كان ناشــطا 
فــي مقاومــة االحتــالل، مبينــا أنــه أســير محرر.

ــارد،  ــدم ب ــقيقه ب ــل ش ــالل بقت ــوات االحت ــم ق واته
باعتبــار أنــه كان يتواجــد فــي منطقــة مفتوحــة أثنــاء 
مواجهــات جــرت بالقــرب مــن احلاجــز العســكري، الفتــا 
ــالل. ــى أن شــقيقه ســبق أن أصيــب برصــاص االحت إل

يذكــر أنــه مــن املقــرر، أن يجــري تشــييع جثمــان 
ــر  ــني، ظه ــر ع ــي كف ــر ف ــواه األخي ــى مث ــهيد إل الش

ــوم. الي

بجــروح  أمــس، شــاب  أصيــب،  آخــر،  مــن جانــب 
أعقبــت  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق  والعشــرات 
ــعة  ــاء واس ــع بن ــار ومن ــف وإخط ــدم وجتري ــات ه عملي
شــنتها قــوات االحتــالل فــي محافظــات عــدة، أقدمــت 

54  جريدة القدس
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ــة  ــة زراعي ــرة وغرف ــزل وحظي ــدم من ــى ه ــا عل خالله
ــي  ــني ف ــأتني جتاريت ــا، ومنش ــافر يط ــي مس ــر ف وردم بئ
ــا  ــع جتريفه ــن م ــدس، بالتزام ــس والق ــي نابل محافظت
ــلفيت،  ــة س ــي محافظ ــن أراض ــعة م ــاحات واس مس
ــاء  ــا بن ــرقية، ووقفه ــن الش ــة الل ــي قري ــاً ف وطريق
منــزل فــي قريــة جيــت، وإخطارهــا بهــدم منــزل وبيــت 
ــمالية.55 ــوار الش ــة، باألغ ــة كردل ــي قري ــي ف ــة زراع تعبئ

ضغــوط من املســتوطنني علــى بينيت لـدعـــم 
ــة إخاء الـخـان األحمر خـطـ

يســعى قــادة املســتوطنات فيمــا يســمى »غــالف 
القــدس«، إلــى التحريــض والتأثيــر علــى رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت، للضغــط عليــه مــن أجــل 
دعــم خطــة إخــالء قريــة اخلــان األحمــر البدويــة شــرق 

القــدس.

وبحســب موقــع »واي نــت« العبــري، فــإن احملكمــة 
العليــا اإلســرائيلية ستســتمع بحلــول الســادس مــن 
الشــهر املقبــل فــي جلســة أخيــرة، لــرد »ممثــل الدولــة/ 
احلكومــة« اإلســرائيلية، بشــأن إخــالء القريــة البدويــة، 
وذلــك بعــد أن رفضــت احملكمــة ســابقا طلــب احلكومــة 

بتأجيــل الــرد لوقــت آخــر.

فــي  السياســي  املســتوى  فــإن  للموقــع،  ووفقــا 
إســرائيل قلــق مــن مســألة إخــالء اخلــان األحمــر فــي 
ــيخ  ــي الش ــداث ف ــا لألح ــه حالي ــار تتج ــل أن األنظ ظ

ــراح. ج

ــدس«،  ــالف الق ــتوطنات »غ ــادة مس ــع، أن ق ــني املوق وب
بالقــرب مــن القريــة البدويــة، بعثــوا برســالة لبينيــت 
طالبــوه بتنفيــذ القانــون بإخــالء القريــة التــي اعتبروها 
أنهــا تأتــي فــي محــور مركــزي واســتراتيجي يــؤدي إلــى 

»عاصمــة إســرائيل« فــي إشــارة للقــدس.

ــالء  ــار إخ ــج خلي ــرائيلية التروي ــة اإلس ــاول احلكوم وحت
القريــة إلــى أراٍض مجــاورة وهــو مــا يرفضــه الســكان، 
فيمــا ســتنظر احملكمــة العليــا فــي جلســتها األخيــرة 
ــت  ــي كان ــالء الت ــة اإلخ ــول خط ــة ح ــرار احلكوم بق

ــبقا.5٦ ــا مس أقرته

ــد  ــع ح ــرائيل بوض ــب إس ــدة« تطال “األمم املتح
أو  الفلســطينيني  منــازل  هــدم  لسياســة 

إخائهــم

طالبــت األمم املتحــدة، إســرائيل، اليــوم األربعــاء، بوضــع 

55  جريدة األيام

56  جريدة األيام

حــد لسياســة هــدم بيــوت الفلســطينيني أو إجالئهــم 
ــدس  ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي ــي الضف ــا ف منه

احملتلــة وحــي الشــيخ جــراح.

وقــال ســتيفان دوجاريــك، املتحــدث باســم األمــني 
العــام لــألمم املتحــدة فــي مؤمتــر صحافــي عقــده باملقــر 
الدائــم للمنظمــة الدوليــة فــي نيويــورك: »نحــن نتابــع 
عــن كثــب الوضــع فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس 
ــدوث  ــاالت ح ــك احتم ــي ذل ــا ف ــة، مب ــرقية احملتل الش

ــالء”. ــات إج عملي

ــدم  ــاك ع ــون هن ــة أن يك ــم للغاي ــن امله ــاف: »م وأض
تصعيــد للوضــع وال بــد مــن ضبــط النفــس والهــدوء، 
ونحــن نواصــل مطالبة الســلطات اإلســرائيلية بضرورة 
ــطينيني،  ــازل الفلس ــدم من ــة ه ــد لسياس ــع ح وض
ــواء  ــطينية س ــالت الفلس ــالء العائ ــاء إج ــك إنه وكذل
فــي حــي الشــيخ جــراح أو فــي أي منطقــة أخــرى مــن 

ــة”. ــة احملتل مناطــق الضفــة الغربي

ــتوطنون،  ــرائيلي، واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــددت ق وج
يــوم األربعــاء، اعتداءهــم علــى املواطنــني واملتضامنــني 
فــي حــي الشــيخ جــراح شــرق مدينــة القــدس احملتلــة.

الــذي  الرمــزي«  »املكتــب  االحتــالل  قــوات  وأزالــت 
وضعــه الناشــط املقدســي محمــد أبــو احلمــص عقــب 
االعتــداء عليــه. والحقــت شــرطة االحتــالل النشــطاء 
ــي،  ــناد األهال ــي إلس ــي احل ــن ف ــني املتواجدي واملتضامن
واعتــدت عليهــم بالضــرب والدفــع، وســط فــرض 

ــي. ــى احل ــالق عل ــار وإغ حص

ويســود التوتــر حــي الشــيخ جــراح منــذ خمســة أيــام 
ــار  ــرف إيتم ــالل املتط ــت االحت ــو كنيس ــام عض ــر قي إث
ــه االســتفزازي فــي أرض  ــح مكتب ــر إعــادة فت ــن غفي ب
ــي مــن احلــي، وســط  ــب الغرب ــة ســالم فــي اجلان عائل
ــي  ــن األهال ــرات م ــت العش ــاالت طال ــداءات واعتق اعت

ــني. واملتضامن

ومــا زالــت عشــرات العائــالت فــي احلــي تواجــه 
خطــر التطهيــر العرقــي والتهجيــر القســري مــن 
منازلهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية، حيــث يواصــل 
ــت  ــي الوق ــي، ف ــى احل ــم عل ــتوطنون اعتداءاته املس
ــا  ــن إجراءاته ــالل م ــلطات االحت ــه س ــدد في ــذي تش ال
ــم.57 ــة لتهجيره ــي محاول ــكانه ف ــق س ــفية بح التعس

مســتوطنون يقتلعــون اشــتاال فــي برقــة ومواجهــات 
عنــد مدخــل البلــدة

اقتلــع مســتوطنون، نحــو 300 شــتلة مــا بــني حرجــي 

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وزيتــون مــن أراضــي بلــدة برقــة شــمال غــرب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن األهالــي اكتشــفوا اليــوم األربعــاء، 
اقتــالع نحــو 300 شــتلة مــن أشــجار حرجيــة وزيتــون 
ــة. ــدة برق ــي بل ــور ف ــة القص ــي منطق ــا ف ــرى زراعته ج

ــا  ــى مدخله ــات عل ــهد مواجه ــدة تش ــاف أن البل وأض
مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي وســط اطــالق كثيــف 

لقنابــل الغاز املســيل للدمــوع58.   

ــتهداف  ــل واالس ــن للتنكي ــيرات يتعرض األس
ــاة ــات احلي ــى متطلب ــاب أدن وغي

ــيرات  ــن، إن األس ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ  قال
فــي ســجن الدامــون، يتعرضــن ألبشــع أنــواع التنكيــل 
واالســتهداف مــن قبــل إدارة الســجون، واملتمثلــة 
ــي،  ــدي والنفس ــب اجلس ــي والتعذي ــق القاس بالتحقي
وظــروف االحتجــاز القاســية وســوء املعاملــة واالعتــداء 

ــدي. ــي واجلس اللفظ

وأضافــت الهيئــة فــي بيــان صحفــي، اليــوم األربعــاء، 
أن مــن أبــرز هــذه احلــاالت األســيرة املقدســية اجلريحــة 
ــر  ــل املكب ــدة جب ــن بل ــا( م ــص )38 عام ــراء جعابي إس

ــا. ــجن 11 عام ــة بالس ــة، واحملكوم ــدس احملتل بالق

أثنــاء   2015/10/11 بتاريــخ  اجلعابيــص  واعتقلــت 
قيادتهــا مركبتهــا فــي الشــارع احملــاذي لبلــدة الزعيــم، 
ــة  ــالل زورا تهمــة محاول ووجهــت لهــا ســلطات االحت
ــة دهــس، وقــد أصيبــت بحــروق شــديدة  ــذ عملي تنفي
فــي كافــة أنحــاء جســمها، خاصــة منطقــة الوجــه 
والبطــن والظهــر، بعــد أن اندلعــت النيــران داخــل 

ــا. مركبته

ــروق  ــك احل ــا بتل ــات إصابته ــن تبع ــراء م ــي اس وتعان
اخلطيــرة، وال تســتطيع التنفــس إال مــن فمهــا بســبب 
ــا  ــا أن أصابعه ــا، كم ــي أنفه ــة ف ــة حلمي ــود كتل وج
ذابــت مــن احلريــق والتصــق مــا تبقــى منهــا ببعضهــا 
ــت  ــات ال زال ــديدة وتقرح ــروق ش ــن ح ــدا ع ــض، ع البع
تعانــي منهــا فــي ثلثــي جســدها، وهــي بحاجــة 
ــة  ــى عملي ــة ال ــة، إضاف ــة وجتميلي ــات جراحي لعملي
ــجون  ــا، إال أن إدارة الس ــن بعضه ــع ع ــل األصاب لفص
متاطــل فــي تقــدمي العــالج الــالزم لهــا بشــكل متعمــد 

ــج. وممنه

أمــا األســيرة شــذى عــودة »أبــو فنونــة« )٦1 عامــا( مــن 
رام اهلل، والتــي تشــغل منصــب مديــر عــام جلــان العمل 
الصحــي، واملعتقلــة منــذ تاريــخ 2021/7/7، تعانــي مــن 

58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

عــدة أمــراض مزمنــة منهــا الســكري والكوليســترول 
ــي، وخضعــت  ــون العصب ــدم والقول وارتفــاع ضغــط ال
ســابقا لعــدة عمليــات جراحيــة منهــا قســطرة 
القلــب، وجراحــة العينــني وتتنــاول العديــد مــن األدويــة 

يوميــا.

ــة  ــي الهيئ ــر محام ــة عب ــو فنون ــيرة أب ــت األس وحتدث
ــة  ــاك مماطل ــة: »هن ــه قائل ــجن وظروف ــع الس ــن وض ع
بإخــراج األســيرات للعــالج عنــد طبيبــة نســائية، كمــا 
أن البوســطة تعتبــر رحلــة عــذاب شــديدة فالكراســي 
ــة  ــار مبحكم ــة االنتظ ــن غرف ــدا ع ــاردة ع ــة وب حديدي

ــرودة«.5٩ ــذرة وشــديدة الب ــر، فهــي ق عوف

تشــييع جثمــان الشــهيد نهــاد البرغوثــي فــي 
كفــر عــني

شــيعت جماهيــر شــعبنا، ظهــر اليــوم األربعــاء، 
جثمــان الشــهيد نهــاد أمــني البرغوثــي )20 عامــا(، فــي 

ــرب رام اهلل. ــمال غ ــني، ش ــر ع ــة كف قري

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام املستشــفى 
االستشــاري فــي مدينــة رام اهلل، إلــى مســقط رأســه 
فــي كفرعــني، حيــث ألقيــت عليــه نظــرة الــوداع، ثــم 
ــان،  ــى اجلثم ــالة عل ــة للص ــة القري ــى مدرس ــل ال نق

ــرى. ــه الث ــل موارات قب

ونــّدد املشــاركون فــي موكــب التشــييع بجرائــم 
االحتــالل، ودعــوا إلــى مواصلــة النضــال، ورص الصفوف، 
وإنهــاء االنقســام، لكــي يتمكــن شــعبنا مــن التصــدي 

ــة. ــه املتواصل ــالل وجرائم ــدوان االحت لع

وقــال أمني ســر حركــة فتــح فــي رام اهلل والبيــرة موفق 
ســحويل فــي كلمتــه عقــب تشــييع جثمان الشــهيد: 
»نقــف اليــوم لنشــّيع أحــد أبطــال فلســطني، األســير 
ــهداء،  ــة الش ــع كوكب ــون م ــى إال أن يك ــذي أب ــرر ال احمل

ــهادة ونالها”. ــى الش ومتن

بقتلــه  حــاول  الــذي  لالحتــالل  »نقــول  وأضــاف: 
ــعبنا، إن  ــة وإرادة ش ــن عزمي ــال م ــاد أن ين ــهيد نه للش
ــرارا  ــعبنا إص ــد ش ــلة، وتزي ــا فاش ــاوالت كله ــذه احمل ه
ــة  ــه وإقام ــق حريت ــى حتقي ــه حت ــة نضال ــى مواصل عل

دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس”.

وأكــد ســحويل أن شــعبنا ســيبقى وفيــا لدمــاء 
الشهداء وســيواصل مواجهــة االحتــالل واملســتوطنني 
ــطينية. ــي الفلس ــتبيحون األراض ــدون ويس ــن يعرب الذي

ــي،  ــن ينتظــر التحــرك الدول وشــدد علــى أن شــعبنا ل
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ولــن يقــف مكتــوف األيــدي فــي ظــل مواصلــة جرائــم 
االحتــالل، واإلهمــال الطبــي بحــق األســرى فــي ســجون 
ــق  ــب بح ــي ترتك ــاكات الت ــف االنته ــالل، ومختل االحت

شــعبنا.

ذوي  فــي كلمــة  البرغوثــي  رزق  قــال  جانبــه،  مــن 
ــذ زمــن،  ــق شــهادته من الشــهيد، إن نهــاد رســم طري
ــابقا  ــب س ــم أصي ــال، ث ــرض لالعتق ــة تع ــي البداي فف

ــهادة. ــا أراد، الش ــال م ــرا ن ــروح، وأخي بج

وأضــاف أن رصــاص االحتــالل ال يفــرق بــني فلســطيني 
ــعبنا  ــون ش ــة أن يك ــى أهمي ــا عل ــذا يجبرن ــر، وه وآخ

ــم. ــه مــن جرائ موحــد فــي ظــل مــا يتعــرض ل

وتابــع البرغوثــي:« أحــد ضبــاط االحتــالل نشــر تغريــدة 
عقــب استشــهاد نهــاد قــال فيهــم إنهم متكنــوا مــن 
قتــل إرهابــي، لكننــا نقــول لهم بأنهــم هــم اإلرهابيون، 
ــا  ــم لن ــجاعا، ورس ــل ش ــر، ورح ــل وح ــاد مناض فنه
ــن  ــني ع ــة مدافع ــا بكرام ــل أن نحي ــن أج ــق م الطري

ــا”. أرضن

وأوضــح رئيــس اجمللــس احمللــي فــي كفــر عــني محمــود 
الرفاعــي، إن شــهود العيــان الذيــن تواجــدوا فــي بلــدة 
ــى  ــار عل ــالق الن ــدوا ان إط ــاورة، اك ــح اجمل ــي صال النب
الشــهيد مت دون اي مبــرر، حيــث مت اســتهدافه بالرصــاص 

قبــل انــدالع املواجهــات.

وقــال: »مــا ورد لنــا، أن جنــود االحتــالل املتمركزيــن قــرب 
ــالق  ــوا بإط ــح، قام ــي صال ــة النب ــق لقري ــل املغل املدخ

النــار علــى نهــاد قبــل أن تندلــع املواجهــات”.

وأكــد الرفاعــي أن تصــرف االحتــالل ليــس غريبــا، 
ــل  ــام مبث ــة للقي ــررا أو ذريع ــرون مب ــوده ال ينتظ فجن
ــطني. ــم فلس ــرن باس ــا يقت ــال كل م ــدف اغتي ــك، به ذل

ــاء،  ــس الثالث ــر أم ــهد عص ــي استش ــر أن البرغوث يذك
بعــد إصابتــه بالرصــاص احلــي فــي البطــن عنــد مدخل 
ــة  ــفى بحال ــى املستش ــل إل ــح، ونق ــي صال ــة النب قري
حرجــة جــدا، وأعلــن األطبــاء الحقــاً عــن استشــهاده 

ــه.٦0 ــراً بإصابت متأث

بوقــف  إخطــارا  مواطنــا  يســلم  االحتــال 
البنــاء فــي منزلــه مبســافر يطــا

 اخلليــل 1٦-2-2022 وفــا- ســلمت قــوات االحتــالل 
ــا إخطــارا يقضــي  ــوم األربعــاء، مواطن اإلســرائيلي، الي
ــي  ــحا ألراض ــرت مس ــه، وأج ــي منزل ــاء ف ــف البن بوق

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــي مس ــني ف املواطن
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قــال منســق اللجــان الوطنيــة والشــعبية راتــب جبــور، 
ــري،  ــامر اجلعب ــن س ــلمت املواط ــالل س ــوات االحت إن ق
إخطــارا يقضــي بوقــف البنــاء فــي منزلــه فــي منطقة 
ــة  ــي بحج ــام املاض ــه الع ــا هدمت ــا أنه ــروق«، علم »بي

عــدم الترخيــص.

كمــا أجــرت قــوات االحتــالل برفقــة مــا يســمى 
اإلســرائيلية«، مســحا  التنظيــم  اإلدارة  »مصلحــة 
لعــدد مــن التجمعــات الســكانية فــي مســافر يطــا، 
تركــزت فــي مناطــق عــني البيضــا، وبيــر أبــو ســبان، وأم 

ــرب. ــات واخل ــن التجمع ــا م ــا وغيره الصف

ــة  ــة والدولي ــات احلقوقي ــة املؤسس ــور كاف ــد جب وناش
لوقــف سياســة االحتــالل املتواصلــة فــي مســافر 
ــد،  ــتيطاني جدي ــع اس ــق واق ــدف خلل ــي ته ــا، والت يط
لصالــح  األراضــي  مــن  مزيــد  علــى  واالســتيالء 
االســتيطان املتواصــل، مطالبــا األهالــي بالوقــوف 
ورفــع القضايــا علــى االحتــالل لوقــف الهجمــة التــي 

ــا.٦1 ــافر يط ــا مس ــرض له تتع

االحتــال يحشــد عشــرات اجلنــود قــرب خيــام 
املواطنــني ومســتوطنون يعتــدون علــى الرعــاة 

فــي األغــوار الشــمالية

 حشــدت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
عشــرات اجلنــود املشــاة قــرب خيــام املواطنــني فــي عني 
ــات  ــراء تدريب ــة إلج ــمالية؛ توطئ ــوار الش ــوة باألغ احلل

عســكرية.

وأفــاد الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة، بــأن االحتــالل 
ــام  ــرب خي ــة ق ــوات الراجل ــن الق ــرات م ــد العش حش
ــكرية،  ــات عس ــذ تدريب ــدء بتنفي ــة الب ــني، بغي املواطن
ــال  ــا األطف ــني خصوص ــني املواطن ــب ب ــار الرع ــا أث م

ــاء. والنس

ــن  ــر م ــذ أكث ــدأت من ــد ب ــالل ق ــوات االحت ــت ق وكان
أســبوع بتنفيــذ تدريبــات عســكرية، خفيفــة وثقيلــة، 
ــت  ــة، خلف ــكرية املتنوع ــات العس ــتخدمة اآللي مس
وراءهــا دمــارا واضحــا فــي األراضــي الزراعيــة فــي عــدة 

ــمالية. ــوار الش ــق باألغ مناط

ميتطــون  مســتوطنون  الحــق  ذلــك،  غضــون  فــي 
ــوار  ــول باألغ ــة مكح ــرق خرب ــوم، الرعاة ش ــول، الي اخلي
ــيهم  ــم ومواش ــم، وطردوه ــدوا عليه ــمالية، واعت الش

ــم.٦2 ــن مراعيه م
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ــرى  ــة األس ــام هيئ ــر إع ــل مدي ــال ينق االحت
ــى  ــوارة ال ــف ح ــز توقي ــن مرك ــريتح م ــر ش ثائ

»عتصيــون”

ــوات  ــأن ق ــن، ب ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ أف
االحتــالل اإلســرائيلي نقلــت مديــر اإلعــالم فــي هيئــة 
ــز  ــن مرك ــريتح، م ــر ش ــن ثائ ــرى واحملرري ــؤون االس ش
توقيــف حــوارة إلــى مركــز توقيــف »عتصيــون«، جنــوب 

بيــت حلــم.

وبينــت الهيئــة، أن شــريتح اعتقــل علــى حاجــز زعتــرة 
ــى  ــاده إل ــي، ومت اقتي ــد املاض ــاء األح ــكري مس العس
ــدة  ــرد لع ــراء والب ــي الع ــى ف ــب ليبق ــكر قري معس
ــز  ــى مرك ــه ال ــتجوابه ونقل ــم مت اس ــن ث ــاعات، وم س
توقيــف حــوارة لينقــل بعدهــا إلــى معتقــل عتصيــون 

ــف.٦3 ــز التوقي ــني مراك ــوءاً ب ــر س األكث

افشــال مشــروع قانــون ملعاقبــة مقاطعــي 
ــة ــا األميركي ــة فرجيني ــي والي ــرائيل ف اس

 جنحــت حملــة نفذهــا حتالــف عريــض مؤيــد للحقــوق 
ــاء،  ــوم األربع ــا الي ــة فرجيني ــي والي ــطينية ف الفلس
بإســقاط مشــروع قانــون تقدمــت بــه منظمــات 
صهيونيــة اميركيــة مؤيــدة إلســرائيل يهــدف ملعاقبــة 

ــرائيل. ــي اس مقاطع

ــة  ــان تابع ــة تصويت جل ــروع نتيج ــقاط املش ــاء اس وج
ــون وســحبه. ــة فرجينيــا علــى اســقاط القان لبرملــان والي

وقــاد الترافــع ضــد القانــون محامــون مــن احتــاد احلريــات 
املدنيــة األميركيــة وهــو أكبــر منظمــة غيــر حكوميــة 

تعنــى بقضايــا احلريــات.

ــر(،  وكان مجلــس العالقــات األمريكيــة اإلســالمية )كي
قــدم تعليقاتــه إلــى جلنــة فرعيــة تابعــة للجنــة 
 HB ــون ــي قان ــر ف ــا، تنظ ــي فرجيني ــواب ف ــس الن مجل
ــتور  ــك الدس ــون ينته ــروع قان ــه مش ــراً ان 11٦1، معتب
ــالل  ــن خ ــم م ــة وموظفيه ــي الدول ــي ملقاول االميرك
مطالبتهــم بتوقيــع عقــود فيهــا بنــد يحظــر مقاطعة 

ــرائيل. إس

وحــث مجلــس العالقــات اإلســالمية األمريكيــة جميــع 
ــت بـــ »ال«  ــى التصوي ــة عل ــة الفرعي ــاء اللجن أعض
بشــأن تقــدمي مشــروع قانــون غيــر دســتوري ملكافحــة 

ــة. املقاطع

ــن  ــمى HB 11٦1، ميك ــون املس ــروع القان ــب مش ومبوج
لصاحــب العمــل مقاطعــة أي واليــة أمريكيــة، أو 
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احلكومــة الفيدراليــة، أو كنــدا، أو املكســيك دون أي 
ــرائيل  ــل إلس ــب العم ــة صاح ــن مقاطع ــب.  لك عواق
ــع  ــل م ــن التعام ــخص م ــرم الش ــأنه أن يح ــن ش م

ــا.   حكومــة فيرجيني

القوانــني  مــن  النــوع  هــذا  ان  مجلس كيــر  ونــوه 
مصمــم لصالــح دولــة أجنبيــة واحــدة، يعــد انتهــاكًا 

واضًحــا للتعديــل األول فــي الدســتور االميركــي.

واشــار الــى ان قانــون HB 11٦1 يهــدف بوضــوح لقمــع 
النشــاط احلقوقــي الفلســطيني داخــل واليــة فرجينيــا 
مــن خــالل منــع املتعاقديــن احلكوميــني مــن مقاطعــة 
إســرائيل، فــي انتهــاك للتعديــل األول، الــذي مينــع 
فيرجينيــا مــن اســتخدام العقــود احلكوميــة كوســيلة 

للتمييــز علــى أســاس احملتــوى.«

ــل  ــن أج ــة م ــوات يهودي ــة اص ــدرت منظم ــا اص  كم
ــث  ــا يح ــطينية بيان ــوق الفلس ــدة للحق ــالم املؤي الس
لواليــة فرجينيــا  التشــريعي  اجمللــس  علــى دعــوة 

.11٦1  HB ملعارضــة قانــون

يشــار ان اســقاط هــذا القانــون فــي مهــده جــاء بعــد 
ــة  ــن بوالي ــة هيوس ــي مدين ــة ف ــت محكم ان حكم
ــية  ــركة هندس ــح ش ــبوعني لصال ــل اس ــاس قب تكس
مملوكــة للفلســطيني رســمي حســونة، والتــي رفضت 
التوقيــع علــى قســم الــوالء ضــد املقاطعــة إلســرائيل 
ــن،  ــة هيوس ــع مدين ــركة م ــد الش ــن عق ــزء م كج

ــاس.٦4 تكس

اخلميس 2022/2/17 

حماس وإسرائيل غير معنيتني بالتصعيد 

أكــدت مصــادر مصريــة مطلعــة، أن حركــة »حمــاس« 
وإســرائيل أكدتــا خــالل اتصــاالت ورســائل مــع اجلهــات 
اخملتصــة فــي القاهــرة بأنهــا غــر معنيتــان بالتصعيــد 
والدخــول فــي مواجهــة عســكرية رغــم تصاعــد 

األوضــاع فــي الشــيخ جــراح. 

وبينــت املصــادر أن اجلهــات األمنيــة اإلســرائيلية التــي 
تتواصــل مــع املســؤولني فــي اخملابــرات املصريــة، أكــدوا 
ــي الشــيخ جــراح  ــم التعامــل مــع األحــداث ف ــه يت أن
مبنتهــى الدقــة واملســؤولية منعــاً ألي تصعيــد، وأنهــم 
ــه  ــت علي ــى مــا كان ــن يســمحوا بعــودة األوضــاع إل ل
ــن  ــاع م ــط األوض ــى ضب ــون عل ــك يعمل ــابقاً، ولذل س
خــالل بســط األمــن ومبــا فــي ذلــك منــع املســتوطنني 

مــن الوصــول للحــي ومهاجمــة الفلســطينيني. 
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واشــارت املصــادر، إلــى ان اجلهــات األمنيــة اإلســرائيلية 
ــدوء  ــة اله ــة بحال ــا معني ــائلها أنه ــي رس ــدت ف أك
علــى مختلــف اجلبهــات، ولــن تســمح ألي مــن أعضــاء 
الكنيســت أو غيرهــم بتوتيــر األجــواء مجــدداً، وال 
يوجــد اآلن أي نوايــا للتصعيــد، كمــا أنهــا تســعى إلــى 
أن ميــر شــهر رمضــان »مــرور الكــرام« بــدون أي أحــداث 

ــدداً. ــاع مج ــر األوض ــد تفج ق

وبحســب املصــادر ذاتهــا، فــإن حركــة »حمــاس« أكــد 
للمســؤولني املصريــني التزامهــا بحالــة الهــدوء، وأنهــا 
ــدة،  ــد جدي ــة تصعي ــي جول ــول ف ــة بالدخ ــر معني غي
لكنــه فــي حــال متــادى االحتــالل فــي عدوانه وتوســعت 
ــإن  ــدس، ف ــراح والق ــيخ ج ــي الش ــداث ف ــة األح رقع
فصائــل املقاومــة ســتنظر فــي خياراتهــا ومنهــا 
األدوات  وتفعيــل  احلدوديــة  املســيرات  إلــى  العــودة 

ــي. ــاك الليل ــك اإلرب ــي ذل ــا ف ــنة مب اخلش

ــه  ــدت أن ــاس«، أك ــادة »حم ــإن قي ــادر، ف ــاً للمص ووفق
بالرغــم مــن عــدم رغبتهــا فــي التصعيــد العســكري، 
ــي  ــتكون ف ــة س ــكرية للمقاوم ــة العس إال أن األجنح
حالــة تأهــب مســتمرة حلمايــة شــعبها، والدفــاع 
عنــه، كمــا فعلــت فــي معركــة »ســيف القــدس«، وأن 
قــرار التصعيــد ســيكون مرهونــاً بالتطــورات امليدانيــة 
واالعتــداءات اإلســرائيلية املتكــررة والتــي قــد تتصاعــد 

ــطينيني. ٦5 ــة فلس ــهاد أو إصاب ــى استش ــؤدي إل وت

االحتــال يشــدد اخلنــاق علــى ســكان الشــيخ 
جــراح ويطلــق العنــان العتــداءات املســتوطنني

ــى  ــاق عل ــرائيلي اخلن ــالل اإلس ــرطة االحت ــددت ش ش
الســكان الفلســطينيني فــي الشــيخ جــراح بالقــدس 
الشــرقية احملتلــة فــي الوقــت الــذي وفــرت فيــه احلماية 

ــى الســكان. للمســتوطنني اإلســرائيليني عل

ــو  ــا عض ــي أقامه ــتيطانية الت ــة االس ــت اخليم وحتول
الكنيســت املتطــرف ايتمــار بــن غفيــر علــى أرض عائلة 
ــى مــزار للمســتوطنني وأعضــاء الكنيســت  ســالم إل

 املتطرفني من حزب »الليكود« اليميني. 
ــت انتشــارها املكثــف  ــالل واصل ــت شــرطة االحت وكان
ــني  ــع املواطن فــي حــي الشــيخ جــراح مســتهدفة من

ــى احلــي ملســاندة الســكان. مــن الوصــول إل

ــى  ــعة عل ــداءات واس ــرائيلي اعت ــار اإلس ــل احلص وتخل
الصحافيــة  الطواقــم  تغطيــة  وتقييــد  الســكان 
علــى  االحتــالل  وشــرطة  املســتوطنني  العتــداءات 

الســكان.
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ورغــم القيــود اإلســرائيلية فــإن الســكان وبعــض 
ــي  ــى احل ــول إل ــن الدخ ــوا م ــن متكن ــني الذي املتضامن
أقامــوا احللقــات التــي مت فيهــا ترديــد األغانــي الوطنيــة 
ــوارع  ــي ش ــوات ف ــة الصل ــت إقام ــا مت ــيد فيم واألناش

ــي. احل

وأقامــت شــرطة االحتــالل حواجــز شــرطية منعــت من 
خاللهــا مــن هــم مــن غير ســكان احلــي الفلســطينيني 

مــن الدخــول إليه.

وجــددت شــرطة االحتــالل بالقــوة إزالــة املكتــب الرمزي 
الــذي أقامــه الناشــط املقدســي محمــد أبــو احلمــص 

مــن احلــي.

ــن  ــدد م ــى ع ــرب عل ــالل بالض ــرطة االحت ــدت ش واعت
ــك  ــي ذل ــا ف ــي مب ــي احل ــدوا ف ــن تواج ــني الذي املواطن
االعتــداء علــى املســنة نفيســة خويــص فيمــا اعتقلت 

عــدداً مــن الشــبان.

منــزل  علــى  طوقــاً  االحتــالل  شــرطة  وفرضــت 
ــه. ــول إلي ــن الوص ــني م ــع املتضامن ــالم ملن ــة س  عائل

االحتــالل  شــرطة  ســمحت  فقــد  ذلــك  ومــع 
ــتيطانية  ــة االس ــى اخليم ــول إل ــتوطنني بالوص للمس

التــي أقامهــا بــن غفيــر.

وفــي ســاعات املســاء، وصــل أعضــاء مــا يســمى 
»لوبــي أرض إســرائيل« الــذي يضــم أعضــاء مــن حــزب 
»الليكــود« مــن بينهــم وزيــر الصحــة اإلســرائيلي 
الســابق يولــي ادلشــتاين وميكــي زوهــر، ويــؤاف كيــش 
ــطريت. ــي ش ــركان وكيت ــادي يف ــتروك، وغ ــت س وأوري

وأعلــن النــواب اليمينيــون عــن دعمهــم للخطــوة التــي 
أقــدم عليهــا بــن غفيــر.

الدعــوات  تصاعــدت  فقــد  ثانيــة،  جهــة  مــن 
ــراح  ــيخ ج ــكان الش ــع س ــن م ــطينية للتضام الفلس

مســاء غــد اجلمعــة.

وبهــذا الصــدد، جتــري اســتعدادات مكثفــة في أوســاط 
ــول  ــر، للوص ــط األخض ــل اخل ــي داخ ــي ف ــع العرب اجملتم
إلــى حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس اجلمعــة للتعبيــر 

عــن دعمهــم لصمــود األهالــي.

فيمــا تســتعد الشــرطة اإلســرائيلية لزيــادة عناصرهــا 
فــي املنطقــة اســتعداداً لتصعيــد محتمــل.٦٦

االعتــداء علــى »نشــطاء ضــد االحتــال« فــي 
تــل أبيــب

66  جريدة األيام
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اعتــدى جنــدي إســرائيلي، مســاء اليــوم اخلميــس، علــى 
نشــطاء ضــد االحتــالل، وقــام بتمزيــق الشــعارات التــي 

رفعــت علــى »جســر الســلم« فــي تــل ابيــب.

وقالــت الناشــطة ادي ارحــوب رونــني، إن اجلنــدي صــرخ 
وشــتم الناشــطني الذيــن وقفــوا علــى اجلســر ورفعــوا 
ــودي«،  ــاب اليه ــى لإلره ــل وكف ــالل قات ــعار »االحت ش
للشــرطة  شــكوى  تقــدمي  مت  أنــه  إلــى  مشــيرة 

اإلســرائيلية ضــد اجلنــدي.

ــب ضــد  ــل ابي ــي ت وفــي خيمــة االعتصــام الدائمــة ف
نشــطاء  اعتــدى  املســتوطنني،  وإرهــاب  االحتــالل 
اليمــني بالضــرب علــى املتواجديــن فــي اخليمــة ومزقــوا 
الشــعارات التــي رفعــت علــى خيمــة االعتصــام وكتــب 

ــا”.٦7 ــالل بأعينن ــى االحت ــر إل ــة »ننظ ــا بالعربي عليه

األســير الزبيــدي يرفــض اخلــروج لســاحة الفــورة 
بحقــه التنكيليــة  اإلجــراءات  علــى  احتجاجــاً 

أعلنــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن اليــوم اخلميــس، 
أن األســير زكريــا الزبيــدي يرفــض اخلــروج إلــى ســاحة 
ــراءات  ــى اإلج ــاً عل ــاً، احتجاج ــذ 20 يوم ــورة« من »الف
ــجون  ــل إدارة س ــن قب ــه م ــة بحق ــة املمارس التنكيلي

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

ــان  ــي بي ــب ف ــان اخلطي ــة حن ــة الهيئ ــارت محامي وأش
صحفــي، إلــى أن الســجانني يخرجــون األســير الزبيــدي 
ــدي  ــد األي ــم”، مقي ــجن »«رميوني ــي س ــة ف ــن الزنزان م
ــى  ــروج إل ــن اخل ــع م ــك امتن ــى ذل ــرد عل ــل، وك واألرج

ــاحة. الس

ــة  ــه يعيــش فــي الزنزان ــه، أن وذكــرت، عقــب زيارتهــا ل
بظــروف حياتيــة قاســية تفتقــر ألدنــى مقومــات 
احليــاة اآلدميــة، فــال يوجــد فيهــا ســوى القــرآن الكــرمي، 
ــة. ــدون أدوات كهربائي ــي وب ــم اخلارج ــن العال ــة ع ومعزول

ولفتــت اخلطيــب، إلــى أن االحتــالل مــا زال يفــرض 
ــه،  ــارة ذوي ــن زي ــروم م ــه مح ــث أن ــه حي ــات بحق عقوب

ــه. ــائل ألهل ــال الرس ــن إرس ــا«، وم ــن »الكنتين وم

يشــار إلــى أن االحتــالل نقــل الزبيــد مــن عــزل »ايشــل« 
إلــى عــزل »رميونيــم« بتاريــخ 27 كانــون ثاني/ينايــر 
املاضــي، كمــا أعيــد اعتقالــه فــي 11 مــن أيلــول/

ــير  ــه األس ــو ورفيق ــي ه ــام املاض ــن الع ــبتمبر م س
محمــد العارضــة، قــرب مــن قريــة أم الغنــم فــي اجلليل 
ــة  ــت بقضي ــم الب ــم يت ــة ل ــة اللحظ ــفل، ولغاي األس
انتزاعهــم للحريــة مــن ســجن جلبــوع فجــر الســادس 
ــة  ــل جلس ــث مت تأجي ــبتمبر 2021، حي ــول س ــن أيل م
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احملكمــة للنظــر فــي القضيــة لتاريــخ 11 مــن نيســان/
ــل املقبل. ابري

يذكــر، أن األســير الزبيــدي مــن مخيــم جنــني، ويعتبــر 
مــن رمــوز االنتفاضــة الثانيــة )انتفاضة األقصــى(، وكان 
مــن أبــرز املطارديــن جليــش االحتــالل، وهــو مــن عائلــة 
مناضلــة، فهــو شــقيق احملرريــن يحيــى وداوود الزبيــدي، 
ووالدتــه وشــقيقه استشــهدا خــالل االقتحــام الكبيــر 
ــه انتخــب فــي  خمليــم جنــني فــي العــام 2002، كمــا أن
املؤمتــر الســابع حلركــة فتــح عضــواً فــي اجمللــس الثــوري 

ومديــر عــام فــي هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن.

كمــا أن هــذا االعتقــال هــو اخلامــس لألســير الزبيــدي، 
ــة  ــالل انتفاض ــر خ ــو قاص ــرة وه ــل أول م ــث اعتق حي
احلجــارة )االنتفاضــة األولــى(، وهــو متــزوج ولديــه ابنــان 

وابنــة.٦8

االحتــال يســتولي علــى تســجيات كاميــرات 
مراقبــة شــرق بيــت حلم 

 اســتولت قــوات االحتــالل اليــوم اخلميــس، علــى 
ــواورة  ــة الش ــي قري ــة ف ــرات مراقب ــجيالت كامي تس

ــم. ــت حل ــرق بي ش

ــوة مــن  ــان ق ــا«، ب ــة لــــــــ«وف ــادت مصــادر امني وأف
جيــش االحتــالل اقتحمــت حــارة حمــدان وقامــت 
علــى  االســتيالء  ومت  املراقبــة،  كاميــرات  بفحــص 

تســجيالت تعــود للمواطــن رأفــت حمــدان.٦٩

احلركــة األســيرة: معركتنــا لــن تتوقــف حتــى 
يتراجــع االحتــال عــن إجراءاتــه القمعيــة

أكــدت احلركــة األســيرة، اليــوم اخلميــس، إن خطواتهــا 
ــجون  ــع إدارة س ــى تتراج ــف، حت ــن تتوق ــة ل التصعيدي

االحتــالل عــن إجراءاتهــا القمعيــة.

ــوم  ــي الي ــان صحف ــي بي ــيرة ف ــة األس ــت احلرك وقال
اخلميــس، »نتواصــل معكــم فــي يومنــا الثانــي عشــر 
مــن املواجهــة املباشــرة والتصــدي املســتمر إلدارة 
ســجون االحتــالل، التــي ســعت وتســعى لفــرض 
إجــراءات وســحب إجنــازات راكمتهــا حركتنــا الوطنيــة 

ــنني«. ــرات الس ــدار عش ــى م ــيرة عل األس

وأضافــت »معركتنــا مــع احملتــل فــي داخــل األســر لــم 
ــل  ــهد مراح ــا تش ــف، ولكنه ــن تتوق ــا ول ــف يوم تتوق
ــجون  ــش الس ــام تعي ــذه األي ــي ه ــد، وف ــن التصعي م
حالــة مــن التصعيــد والغليــان لــم تشــهده مــن فتــرة 
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ــم  ــال ل ــدة ح ــد بوح ــذا التصعي ــه ه ــة، ونواج طويل
ــل أيضــا«. ــل مــن قب يســبق لهــا مثي

ودعــت أبنــاء شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجدهــم، إلى 
ــي كل  ــاركة ف ــرى، واملش ــة األس ــول قضي ــاف ح االلتف
مــا يتــم الدعــوة إليــه مــن فعاليــات مــن املؤسســات 
الوطنيــة  والقــوى  األســرى  مجــال  فــي  العاملــة 

ــالمية. واإلس

وخطبــاء  األوقــاف  وزارة  األســيرة  احلركــة  ودعــت 
املقبلــة  اجلمعــة  خطبــة  لتخصيــص  املســاجد 
ــث عــن األســرى وانتفاضتهــم خاصــة املرضــى  للحدي
منهــم ومعاناتهــم، واملشــاركة فــي مســيرات الغضــب 
ــا  ــن دعم ــاجد الوط ــة مس ــن كاف ــتنطلق م ــي س الت

ــم. ــنادا له وإس

وشــددت علــى ضــرورة الوحــدة الوطنيــة ورص الصــف 
ــة  ــدة حقيقي ــق وح ــى تتحق ــات، حت ــذ كل اخلالف ونب

ــتقالل.70 ــة واالس ــرِّ احلري ــى ب ــا إل ــل بن تص

ــي  ــاة املواش ــتهدف رع ــر يس ــط تهجي مخط
ــارة ــي وادي ع ف

ــي وادي  ــة« ف ــة »الروح ــي منطق ــاب أراض ــى أصح تلق
عــارة داخــل أراضــي 1٩48، إنــذارات حتذرهــم مــن دخــول 
أراضيهــم ورعــي مواشــيهم فــي تلــك املنطقــة 

ــة. ــكرية« مغلق ــا »عس باعتباره

هــذه ليســت املــرة األولــى التــي يتلقــى بهــا املزارعــون 
إنــذارات كهــذه، اذ يواجهــون التضييقيــات اإلســرائيلية 
الســلطات  اســتولت  أن  بعــد   ،1٩٩8 عــام  منــذ 
اإلســرائيلية علــى آالف الدومنــات مــن أراضــي كفــر قرع، 
ومعاويــة، وعــني إبراهيــم، واعتبرتهــا منطقــة تدريبــات 

للجيــش، وحتظــر زراعتهــا ورعــي املواشــي فيهــا.

ــارة  ــة وادي ع ــي منطق ــي ملواطن ــذه األراض ــع ه وتتب
منــذ مئــات الســنني، كمــا تعتــاش عشــرات العائــالت 
ــا، إال  ــي فيه ــة املواش ــاع رعاي ــن قط ــة م ــي املنطق ف
ــت  ــا وقض ــتولت عليه ــرائيلية اس ــلطات اإلس أن الس
ــن  ــي م ــع املواش ــني، مبن ــة املزارع ــدر معيش ــى مص عل
ــي. ــق الرع ــة ملناط ــان احملاذي ــن الودي ــراب م ــي واالقت الرع

وقــال راعــي املواشــي إبراهيــم محاميــد لــ«وفــا«: »منذ 
ــي جــراء هــذه السياســات التــي تهــدف  ســنوات نعان
القتالعنــا مــن أرض أبائنــا وأجدادنــا، باملقابــل نحــن نصر 
ــلطات  ــدى الس ــي ونتح ــذه األراض ــبث به ــى التش عل
ــذي  ــد ال ــة الوحي ــدر املعيش ــظ مص ــرائيلية حلف اإلس
ــى  ــتيالء عل ــوم باالس ــلطات تق ــن الس ــا، لك ــى لن تبق
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املواشــي وتشــترط فــي كل مــرة دفــع مبلــغ 150 ألــف 
ــذه  ــل ه ــا حتم ــد مبقدورن ــم يع ــا، ول ــيقل لتحريره ش
األعبــاء، ســيما وإننــا نرعــى املواشــي داخــل أراٍض 

ــات الســنني«. ــذ مئ منتلكهــا من

وفيمــا حتظــر الســلطات اإلســرائيلية علــى رعــاة 
ــة،  ــم اخلاص ــي بأراضيه ــطينيني، الرع ــي الفلس املواش
رعــي  اجملــاورة  باملســتوطنات  للمســتوطنني  تتيــح 
ــم  ــطينية، ومتنحه ــي الفلس ــى األراض ــيهم عل مواش
ــاع  ــيع قط ــي وتوس ــة املواش ــهيالت لتربي ــة التس كاف

ــي. الرع

ــبة ٪1  ــوى نس ــا س ــوا لن ــم يُبق ــد: »ل ــاف محامي وأض
مــن مجمــل مســاحات أراضينــا األصليــة، ورغــم ذلــك 
ــل  ــا، باملقاب ــا مــن آخــر مــا تبقــى لن ــا لطردن يالحقونن
نــرى املئــات مــن املواشــي التابعــة للمســتوطنني جتــول 
ــلطات  ــع الس ــيق م ــة، بالتنس ــكل أريحي ــا ب أراضين
اإلســرائيلية التــي تســهل للمســتوطنني عمليــة 
الرعــي وتتيــح لهــم كافــة الظــروف املالئمــة لتوســيع 

ــاع”. ــذا القط ه

بحرمــان  اإلســرائيلية  الســلطات  تكتــِف  ولــم 
املواطنــني الفلســطينيني مــن الرعــي بأراضيهــم، 
ــا  ــق به ــا وتلح ــكرية عليه ــا العس ــري تدريباته ــل جت ب
أضــرارا جســيمة، إذ يجــري اجليــش تدريبــات علــى 
ــا  ــي، م ــذه األراض ــل به ــر القناب ــران وتفجي ــالق الني إط
يشــكل خطــرا كبيــرا علــى املواشــي وأصحابهــا، 

ــرب. ــاحة ح ــى س ــم إل ــّول مراعيه ويح

الروحــة  أراضــي  الدفــاع عــن  رئيــس جلنــة  وقــال 
ســليمان فحمــاوي لـــــ »وفــا«: »تاريخيــا ميتلــك أهالــي 
ــلطات  ــن الس ــي، ولك ــذه األراض ــارة ه ــة وادي ع منطق
اإلســرائيلية اســتولت عليهــا، ومنــذ عــام 1٩٩8 أبرمنــا 
ــح للمزارعــني  ــا مــع الســلطات اإلســرائيلية يتي اتفاق
اســتخدام أراضيهــم للزراعــة والرعــي، ولكــن بطبيعــة 
ــاق،  ــذا االتف ــرائيلية به ــلطات اإلس ــت الس ــال أخّل احل
ــه«. ــن أرض ــطيني م ــزارع الفلس ــالع امل ــو اقت ــدف ه واله

وضمــن مخططهــا لترحيــل أصحــاب األرض األصليــني 
ــرائيلية  ــلطات اإلس ــع الس ــة، تض ــة الروح ــي منطق ف
شــروطا تعجيزيــة أمامهــم، فإمــا اســتصدار تراخيــص 
للرعــي تتضمــن بنــودا يســتحيل علــى املزارعــني 
تلبيتهــا، وإمــا نقــل منطقــة الرعــي إلــى أراضــي 
النقــب التــي تبعــد نحــو 100 كيلــو متــر عــن منطقــة 

ــة. الروح

ــوم  ــة الي ــي الروح ــه أهال ــا يواجه ــاوي: »م ــال فحم وق
ــا لعــدة  ــة ترحيــل واضحــة، بحيــث توجهن هــي عملي
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جهــات مبحاولــة للوصــول إلــى أســباب طــرد املزارعــني 
ومنعهــم مــن الرعــي، وتلقينــا إجابــات تشــير بوضــوح 
ــون  ــم يطالب ــرائيلية. فه ــلطات اإلس ــا الس ــى نواي إل
األهالــي بإصــدار تراخيــص للرعــي وهــو أمر مســتحيل، 
ــات  ــة تدريب ــة منطق ــذه املنطق ــرائيل ه ــر إس اذ تعتب

ــها«. جليش

ــا  ــر جلي ــد ظه ــالع فق ــط االقت ــا مخط ــاف: »أم وأض
مبطلــب الســلطات نقــل املواشــي إلــى منطقــة 
النقــب وهــو أمــر مســتحيل. فكيــف ملواطــن يقطــن 
ــرك أرض  ــث أن يت ــة املثل ــي منطق ــارة ف ــدات وادي ع بل
مبلكيتــه اخلاصــة، ويتوجــه يوميــا لرعــي مواشــيه فــي 

ــب؟!«. ــة النق منطق

ــات  ــذه السياس ــة ه ــة الروح ــي منطق ــه أهال ويواج
منــذ نحــو عقديــن ونصــف، حــني أصــدرت الســلطات 
اإلســرائيلية فــي أيــار عــام 1٩٩8 أمــرا عســكريا بإغــالق 
آالف الدومنــات مــن أراضــي الروحــة باعتبارهــا منطقــة 

عســكرية مغلقــة.

ــى  ــي منطقــة وادي عــارة فــي حينهــا عل ــج أهال واحت
هــذا األمــر التعســفي، وواجهــوا سياســات الســلطات 
اإلســرائيلية بالصمــود واالعتصــام فــي أراضــي الروحــة، 
ــر  ــا أكث ــى أثره ــب عل ــات أصي ــدالع مواجه ــا أدى الن م
مــن ٦00 مواطــن مــن ســكان منطقــة وادي عــارة، 

ــة. ــام متتالي ــة أي ــق شــارع ٦5 املركــزي ملــدة ثالث وأغل

ــاق  ــة التف ــي الروح ــن أراض ــاع ع ــة الدف ــت جلن وتوصل
ــه  ــي التوج ــح لألهال ــرائيلية يتي ــلطات اإلس ــع الس م
أخّلــت  اإلســرائيلية  الســلطات  أن  إال  ألراضيهــم، 
ــذه  ــتهدف ه ــوم تس ــى الي ــت حت ــا زال ــا، وم باتفاقه
عــن  وترحيلهــم  أهلهــا  اقتــالع  بهــدف  املنطقــة 

أراضيهــم.71

ــون  ــاء قان ــت إللغ ــي الكنيس ــون ف ــراح قان اقت
ــني ــاك الغائب أم

قــدم عضــو الكنيســت عــن حــزب »ميرتــس« موســي 
راز، اقتــراح قانــون إللغــاء قانــون أمــالك الغائبــني، 
ــالك  ــى أم ــتيالء عل ــدف االس ــام 1٩50 به ــر ع ــذي أق ال
الفلســطينيني قبــل عــام 1٩48، ويســتغل اليــوم 
ــدس  ــي الق ــطينيني ف ــالك الفلس ــى أم ــتيالء عل الس

الشــرقية واعطائهــا للمنظمــات االســتيطانية.

وقــال راز: إن هــذا القانــون عنصــري بامتيــاز، ألنــه 
ــي  ــطينيني، وف ــالك الفلس ــى أم ــتولي عل ــادر ويس يص
نفــس الوقــت مينــح اليهــود احلصــول علــى امالكهــم 

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

بعــد عــام 1٩٦7، ومينــع العــرب مــن املطالبــة باســترداد 
ــم. ــم وأمالكه أراضيه

ــارس 1٩50،  ــي آذار/م ــني« ف ــالك الغائب ــون »أم ــر قان وأق
ويعــرّف كل مــن هجــر أو نــزح أو تــرك حــدود فلســطني 
حتــى تشــرين ثانــي عــام 1٩47 ألي ســبب كان علــى أنه 
ــني  ــالك الغائب ــى أم ــم« عل ــول »القي ــا يخ ــب«، مم »غائ

باالســتيالء علــى أمــالك املهجريــن الفلســطينيني.

وبنــاء علــى القانــون الســابق، اســتولى القيــم »املكلف 
ــة،  ــة عربي ــى 300 قري ــة« عل ــل الدول ــن قب ــون م بالقان
ــجار  ــارات واألش ــن البي ــف دومن م ــارب 280 أل ــا يق وم
املثمــرة، و25 ألــف بنــاء حتتــوي علــى 75 ألــف مســكن، 
ــون دومن  ــع ملي ــى رب ــة إل ــاري، إضاف ــل جت و10 آالف مح
ــن بقــوا فــي األرض احملتلــة  تابعــة للفلســطينيني الذي

ــالل.72 بعــد االحت

اجلمعة 2022/2/18

ــي  ــال ف ــاص االحت ــات برص ــتباكات وإصاب اش
جنــني حملــة هــدم وجتريــف فــي بيــت حنينــا 

ــوت ودومــا وقري

أصيــب مواطنــون بجــروح وحــاالت اختنــاق خــالل 
مواجهــات أعقبــت تصــدي املواطنــني لعمليــات اقتحام 
فــي مدينــة جنــني وبلــدة تقــوع ومخيــم األمعــري، فــي 
ــات  ــالل عملي ــوات االحت ــه ق ــت في ــذي واصل ــت ال الوق
الهــدم والتجريــف وأقدمــت خاللهــا علــى هدم منشــأة 
ــة فــي بلــدة بيــت حنينــا، ومنشــآت زراعيــة فــي  جتاري
بلــدة دومــا، وجتريــف طــرق فــي قريــة قريــوت بالتزامــن 
مــع حتذيرهــا أهالــي القريــة مــن التصــدي القتحامــات 
املســتوطنني، جــاء ذلــك متزامنــاً مــع منعهــا مواطنــاً 
مــن اســتصالح أرضــه فــي األغــوار الشــمالية وتأمينها 

 اقتحام مستوطنني لبلدة سبسطية. 
شــبان  ثالثــة  أصيــب  جنــني،  مدينــة  ففــي 
عمليــة  خــالل  آخــران  واعتقــل  بالرصــاص 
وتخللتهــا  االحتــالل  قــوات  شــنتها  عســكرية 

 اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة. 
مــن  كبيــرة  قــوات  إن  متعــددة  مصــادر  وقالــت 
جيــش االحتــالل اقتحمــت املدينــة وســط إطــالق 
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل ــف للرص كثي

 وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع. 
االقتحــام  عمليــة  فــإن  عيــان،  لشــهود  ووفقــاً 
»مســتعربني«  وحــدة  انكشــاف  بعــد  جــاءت 
ــة«  ــي »خروب ــى ح ــر إل ــاعات الفج ــي س ــللت ف تس
زعمــت  شــابني  الختطــاف  املدينــة،  شــمال 

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 ســلطات االحتــالل أنهمــا »مطلوبــان« ألجهزتهــا.
ــلل  ــفوا تس ــني كش ــام«، أن املواطن ــهود »األي ــغ ش وأبل
الوحــدة اخلاصــة التــي حاصــرت منــزالً فــي حــي 
محمــود  أوس  احملــرر  األســير  واعتقلــت  »خروبــة« 

 عجاوي، والشاب بهاء خالد أبو مرار. 
خاللهــا  أطلــق  مســلحة  اشــتباكات  واندلعــت 
صــوب  الناســفة  والعبــوات  النــار  مقاومــون 
قــوات االحتــالل بالتزامــن مــع مواجهــات عنيفــة 
املدينــة،  ووســط  الناصــرة  شــارع  فــي  تركــزت 
رشــق خاللهــا عشــرات الشــبان قــوات االحتــالل 
مواجهــات  فــي  الفارغــة،  والزجاجــات  باحلجــارة 
أســفرت عــن إصابــة ثالثــة شــبان جــرى نقلهــم 

 إلى مشفى في املدينة لتلقي العالج. 
وأكــدت مصــادر أمنيــة، أن »املســتعربني« دهمــوا منزلي 
الشــابني عجــاوي وأبــو مــرار وفتشــوهما وعبثــوا 
مبحتوياتهمــا وعاثــوا فيهمــا فســاداً وخرابــاً، قبــل 

 اعتقالهما، وذلك بعد محاصرة املنزلني. 
وبالتزامــن مــع اقتحــام حــي »خروبــة«، أفــادت مصــادر 
ــالل  ــوات االحت ــتهدفوا ق ــني اس ــأن مقاوم ــة، ب محلي
ــا  ــلح، فيم ــتباك مس ــدالع اش ــا أدى الن ــاص، م بالرص
ســمع دوي انفجــارات خــالل عمليــات االعتقــال، حيــث 
فجــرت قــوات االحتــالل أبــواب عــدة منــازل بعــد 

ــا.73 دهمه

نشــطاء إســرائيليون ضــد االحتــال يتظاهــرون 
قــرب البــؤرة االســتيطانية »أفيتــار”

تظاهــر نشــطاء إســرائيليون ضــد االحتــالل قــرب 
ــل  ــى جب ــة عل ــار« املقام ــتيطانية »افيت ــؤرة االس الب

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــح ف صبي

ورفــع املتظاهــرون شــعارات كتــب عليهــا »كفــى 
اليهــودي”. لإلرهــاب 

ــى  ــول إل ــن الوص ــطاء م ــالل النش ــش االحت ــع جي ومن
ــتيطانية. ــؤرة االس ــح والب ــل صبي جب

وقالــت الناشــطة رونبــت شــاكيد إن املتضامنــني 
ــي  ــؤرة االســتيطانية الت ــى الب ســيحاولون الوصــول إل

ــة.74 ــكرية مغلق ــة عس ــش منطق ــا اجلي أعله

الشــيخ: منــذ عقــد اجمللــس املركــزي والدعــوات للحــوار 
ــة  ــا إعالمي ــح حرب ــرائيلي يفت ــالم اإلس ــي واإلع الوطن

ــة بالتشــهير والتحريــض مليئ

قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 

73  جريدة األيام

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الفلســطينية حســني الشــيخ، إنــه منــذ عقــد اجمللــس 
املركــزي الفلســطيني والدعــوات للحــوار الوطنــي، 
واإلعــالم اإلســرائيلي يفتــح حربــا إعالميــة متصاعــدة 
مليئــة بالتشــهير والتحريــض، بهــدف إحــداث الفتنــة 

ــة. والبلبل

وأضــاف الشــيخ، فــي تغريــدة لــه علــى »تويتــر« اليــوم 
اجلمعــة، أن »هــذا دليــل علــى أن وحدتنــا هــي الســالح 
ــرب  ــذه احل ــمومة، وه ــه املس ــالل وأبواق ــع لالحت املوج
اإلعالميــة هــي مصــدر فخــر لنــا، وأننــا علــى صــواب”.75

ــرق  ــام ش ــاة األغن ــون رع ــتوطنون يالحق ــدث( مس )مح
ــة مكحــول خل

الحــق مســتوطنون، اليــوم اجلمعــة، رعــاة األغنــام 
شــرق خلــة مكحــول باألغــوار الشــمالية.

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة إن جيــش 
ــة  االحتــالل احتجــز عــددا مــن الرعــاة لســاعات طويل
بعــد مالحقتهــم مــن قبــل املســتوطنني وأفــرج عنهــم 

فــي وقــت الحــق.

يذكــر أن املســتوطنني يالحقــون الرعــاة فــي خلــة 
مكحــول والعديــد مــن مناطــق األغــوار بشــكل شــبه 

ــم.7٦ ــدون عليه ــي، ويعت يوم

94 يومــا علــى مقاطعــة األســرى اإلداريــني 
حملاكــم االحتــال

ــم  ــم حملاك ــير »إداري« مقاطعته ــو 500 أس ــل نح يواص
االحتــالل اإلســرائيلي، لليــوم الـــ4٩ علــى التوالــي، فــي 

إطــار مواجهتهــم سياســة االعتقــال اإلداري.

وكان األســرى اإلداريــون اتخــذوا مطلــع الشــهر املاضــي، 
ــاملة  ــة الش ــالن املقاطع ــل بإع ــا يتمث ــا جماعي موقف
والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء املتعلقــة باالعتقــال 

ــا(. ــة، اســتئناف، علي اإلداري )مراجعــة قضائي

ــل  ــا الكام ــا وتأييده ــيرة دعمه ــة األس ــدت احلرك وأك
الشــاملة  باملقاطعــة  اإلداريــني  األســرى  لقــرار 
األســرى  جميــع  داعيــة  العســكرية،  للمحاكــم 
اإلداريــني فــي مختلــف املعتقــالت إلــى االلتــزام الكامل 
ــل،  ــس الطوي ــر والنف ــي بالصب ــوة، والتحل ــذه اخلط به
ــة  ــاء سياس ــوة بإلغ ــداف املرج ــق األه ــل حتقي ــن أج م

اإلداري. االعتقــال 

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 

75  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة 

كاملــة.77

“اخلارجيــة« ترحــب بقــرار احملكمــة الدســتورية 
ــس  ــة لي ــاداة الصهيوني ــا: مع ــوب إفريقي بجن

معــاداة للســامية

طالبت باعتماده كمرجع قانوني في الدول األخرى

رحبــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني بالقــرار التاريخــي 
الهــام واحلكــم الــذي اتخذتــه احملكمــة الدســتورية فــي 
ــة  ــاداة الصهيوني ــد أن مع ــذي يؤك ــا، ال ــوب إفريقي جن
ليــس معــاداة للســامية، وأن انتقــاد الصهيونيــة ال 

ــود. ــادا لليه ــر انتق يعتب

واعتبــرت الــوزارة، فــي بيــان لهــا، اليــوم اجلمعــة، هــذا 
القــرار »حالــة متقدمــة وجــب أخذهــا كســابقة هامــة 
ــد  ــد جت ــي ق ــتورية الت ــم الدس ــة احملاك ــل بقي ــن قب م
ــل  ــام مث ــوف أم ــت للوق ــي أي وق ــرة ف ــها مضط نفس
هــذا التحــدي، وااللتــزام بالقــوة والشــفافية ومواجهــة 
التنمــر والتهديــد الصهيونــي فــي حمايــة دولــة 
ــعب  ــق الش ــم بح ــن جرائ ــه م ــوم ب ــا تق ــالل وم االحت
ــامية”. ــاداة للس ــك مع ــار أن ذل ــى اعتب ــطيني عل الفلس

احملكمــة  بهــا  حتلــت  التــي  الشــجاعة  وحيــت 
ــة  ــر احلماي ــذي يوف ــرار ال ــذا الق ــاذ ه ــتورية باتخ الدس
واحلريــة لــكل مواطــن فــي أي مــكان ويكفــل لــه احلــق 
فــي انتقــاد إســرائيل، دولــة االحتــالل، علــى مــا تقــوم 

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــم بح ــن جرائ ــه م ب

أمــس  أول  أصــدرت  الدســتورية  وكانت احملكمــة 
ــت  ــة ليس ــاداة الصهيوني ــاده أن مع ــا مف ــا هام حكم
معــاداة للســامية، وأن مهاجمــة الصهيونيــة ال تعنــي 

ــود. ــة اليه مهاجم

ــا  ــي رفعته ــة الت ــي القضي ــة ف ــت احملكم ــد حكم وق

77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة  ــا )منظم ــوب إفريقي ــي جن ــان ف ــوق اإلنس ــة حق جلن
أهليــة( نيابــة عــن مجلــس الــوكالء اليهودي فــي جنوب 
ــام  ــي ع ــا ف ــى به ــي أدل ــات الت ــد التعليق ــا ض إفريقي
ــة  ــات الدولي ــكرتير العالق ــوكا، س ــي ماس 200٩ بوجنان
الســابق فــي االحتــاد العــام لنقابــات العمال)كوســاتو(، 
ووجــدت احملكمــة أنــه مــن بــني أربعــة تعليقــات كانــت 
موضــع اخلــالف، اســتوفت واحــدة منهــا فقــط معاييــر 

خطــاب الكراهيــة.

ــة  ــاب الكراهي ــب بخط ــر مذن ــوكا غي ــار ماس ومت اعتب
بســبب التعليقــات الثالثــة األخــرى، التــي مت اإلدالء بهــا 
حتــت اســتفزاز شــديد مــن الصهاينــة خــالل اجتمــاع 
ــة  ــي جامع ــطني ف ــع فلس ــن م ــة التضام ــام حلمل ع
فيتــس فــي جوهانســبرج فــي ذلــك االجتمــاع، حيــث 
ــا ملضايقــات  ــا للمحكمــة »خاضًع كان ماســوكو، وفًق
ــه«.  ــوا خطاب ــن عارض ــخاص الذي ــن األش ــديدة م ش
وفــي الواقــع تعــرض لالجنــرار مــن قبــل مجموعــة مــن 
الطــالب اليهــود الذيــن حاولــوا مبداخالتهــم املســتمرة 
ــن  ــد م ــة واحل ــات معادي ــى اإلدالء بتصريح ــاره عل إجب

ــر. ــة التعبي حقــه فــي حري

والتعليقــات الثالثــة التــي حكمــت احملكمــة أنهــا 
ــة  ــاب كراهي ــت خط ــود وليس ــة لليه ــت معادي ليس

ــي: ه

ــك  ــق بأولئ ــد إشــارته فيمــا يتعل ــي: عن ــق الثان التعلي
ــات  ــاد النقاب ــأن احت ــرح »ب ــرائيل، ص ــوا إس ــن دعم الذي
لديهــم أعضــاء هنــا حتــى فــي هــذا احلــرم اجلامعــي؛ 
ميكننــا التأكــد مــن أنــه ســيكون هنــاك جحيــم 

ــب«. ــذا اجلان ــبة له بالنس

التعليــق الثالــث: »أي عائلــة مــن جنــوب إفريقيــا، أريــد 
أن أكررهــا بحيــث يكــون واضًحــا ألي شــخص، أي عائلة 
ــوا  ــا ترســل ابنهــا أو ابنتهــا ليكون ــوب إفريقي فــي جن
ــا  ــدث له ــا يح ــرائيلية عندم ــوات اإلس ــن الق ــزًءا م ج

شــيء بأثــر فــوري يجــب عــدم لومنــا«. 

التعليــق الرابــع: »احتــاد النقابــات ســيكون معــك، 
ــواء  ــه س ــن أن ــد م ــا للتأك ــارى جهدن ــنبذل قص وس
ــي أوراجن  ــك ف ــس، أو كان ذل ــك فــي جامعــة فيت كان ذل
ــة،  ــاواة والكرام ــم املس ــخص ال يدع ــروف، أو أي ش ج
ــن. يجــب أن نواجــه العواقــب  وال يدعــم حقــوق اآلخري
ــد  ــيًئا ق ــنفعل ش ــا س ــي أنن ــك يعن ــو كان ذل ــى ل حت

ــررًا«. ــر ض ــا يعتب ــي م ــرورة ف ــبب بالض يتس

ــل  ــى دلي ــور فــي هــذه التعليقــات عل ــم العث ــم يت و ل
علــى خطــاب الكراهيــة ألنهــا »كانــت تســتهدف 
ــن يدعمــون إســرائيل«  ــك الذي بوضــوح إســرائيل وأولئ
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ــود. ــد اليه ــة ض ــت موجه وليس

 وأمــا التعليــق األول، الــذي قضــت احملكمــة بأنــه خطاب 
كراهيــة، كان تعليًقــا علــى مدونــة صهيونيــة نشــرت 
ــا موجــه ضــد أعضــاء احتــاد النقابــات  تعليقــا عنصري
الســود«، ومت أُمــر ماســوكا باالعتــذار عــن هــذا التعليــق 

فقــط.

وبهــذا احلكــم الصــادر عــن أعلــى ســلطة قضائيــة في 
البــالد، يكــون مت إغــالق اجلــدل حــول اخللط بــني اليهــود 
ــة  ــني اليهودي ــرائيل«، وب ــون إس ــن يدعم ــك الذي و«أولئ

والصهيونيــة، وبــني اليهــود والصهاينــة.

ــوب  ــدى جن ــطني ل ــة فلس ــفيرة دول ــت س ــد رحب وق
ــي  ــتورية ف ــة الدس ــرار احملكم ــرار بق ــان ج ــا حن إفريقي
بريتوريــا العتبــاره قــرارا تقدميــا وهامــا يضمــن لألفــراد 
حريــة التعبيــر دون خــوف، ووجهــت التحيــة لشــخص 
ســكرتير العالقــات الدوليــة الســابق باالحتــاد بوجنانــي 
الســنوات  خــالل  الرائــع  صمــوده  علــى  ماســوكا 
ــة  ــب عدال ــى جان ــوف إل ــى الوق ــراره عل ــة وإص املاضي
ــا  ــات متحلي ــه األذى والضغوط ــعبنا وحتمل ــة ش قضي
ــات وجلــان التضامــن والنشــطاء  مبســاندة احتــاد النقاب

ــرار. األح

ــتورية  ــة الدس ــة للمحكم ــرار التحي ــت ج ــا وجه  كم
التــي أدت واجبهــا بــكل نزاهــة وشــفافية حتقيقــا 
ــينهي  ــري س ــم اجلوه ــذا احلك ــرة أن ه ــة، معتب للعدال
بشــكل حاســم سلســلة الشــكاوى واحلــاالت العبثيــة 
املؤيــد إلســرائيل فــي جنــوب  اللوبــي  مــن قبــل 
إفريقيــا، والــذي يصــف أي انتقــاد إلســرائيل بأنــه معــاد 
للســامية إلســكات املؤيديــن لفلســطني مــن ممارســة 
ــتور  ــه الدس ــذي كفل ــر ال ــة التعبي ــي حري ــم ف حقه

ــد.78 ــام االبارتهاي ــقوط نظ ــد س ــي بع ــوب إفريق اجلن

السبت 2022/2/19 

نقــاط املواجهــة تلتهــب.. تظاهــرات وإصابــات، 
هبــة مواطنــي بيتــا حتبــط خطــط املســتوطنني

أُصيــب 32 مواطنــاً بجــروح، بينهــم طفــل، والعشــرات 
أمــس،  االحتــالل،  قــوات  قمــع  خــالل  باالختنــاق 
املســيرات والتظاهــرات التــي خرجــت فــي محافظــات 
ــي  ــناداً ألهال ــتيطان، وإس ــالل واالس ــاً لالحت ــدة رفض ع
»الشــيخ جــراح«، فــي الوقــت الــذي واصــل فيــه 
املســتوطنون اعتداءاتهــم والحقــوا خاللهــا الرعــاة 
املســجد  إلــى  يــؤدي  أحدهمــا  طريقــني  وأغلقــوا 
العنصريــة،  هتافاتهــم  ترديــد  وســط  األقصــى 

78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقريــوت  بيتــا  أهالــي  إفشــال  مــع  ذلــك  تزامــن 
 محاولة مستوطنني اقتحام أراضيهم. 

ففــي بلــدة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة، أصيــب طفــل 
)12 عامــاً( بعيــار حي فــي الفخــذ والعشــرات باالختناق 

 جراء قمع مسيرة البلدة األسبوعية. 
ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي بــأن املســيرة انطلقت عقــب أداء صــالة اجلمعة 
ــي  ــناداً ألهال ــات إس ــاركة املئ ــدة مبش ــط البل ــن وس م

 الشيخ حي جراح في القدس احملتلة. 
وأطلــق جنــود االحتــالل الرصاص احلــي باجتاه املشــاركني 
فــي املســيرة، مــا أدى إلصابــة الطفــل ســاجد جميــل 
جمعــة بعيــار فــي الفخــذ إضافــة إلــى إصابــة املواطــن 
ســليم شــتيوي ) 5٦ عامــاً( جراء ســقوطه بعد مالحقة 
جنــود االحتــالل للشــبان ونقلــت احلالتــان ملستشــفى 

 رفيديا في مدينة نابلس لتلقي العالج. 
اندلعــت  عنيفــة  مواجهــات  أن  شــتيوي  وأوضــح 
تصــدوا  الذيــن  والشــبان  االحتــالل  جيــش  بــني 
اإلطــارات  عشــرات  وإشــعال  باحلجــارة  لهــم 

 قرب البوابة التي تغلق مدخل البلدة. 
 28 أصيــب  نابلــس،  جنــوب  بيتــا  بلــدة  وفــي 
خــالل  باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  مواطنــاً 

 مواجهات عنيفة شهدها جبل صبيح. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املئــات مــن أهالــي 
ــد  ــح بع ــل صبي ــى جب ــر عل ــالة الفج ــدة أدوا ص البل
ــل  ــه، قب ــتوطنني اقتحام ــة مس ــن ني ــاء ع ــوارد أنب ت
ــالل  ــوات االحت ــبان وق ــني الش ــات ب ــع مواجه أن تندل
ــة إلــى اجلبــل  التــي عمــدت إلــى جتريــف الطــرق املؤدي
مجــدداً ملنــع مســيرة البلــدة األســبوعية مــن الوصــول 
ــني  ــرات املواطن ــى أن عش ــًة إل ــل، الفت ــة اجلب ــى قم إل

 أصيبوا باالختناق بالغاز املسيل للدموع. 
وأكــدت فشــل محــاوالت مســتوطنني إقامــة صلــوات 
ــذ  ــدة من ــي البل ــة أهال ــة هب ــل، نتيج ــة اجلب ــى قم عل
ــتوطنني  ــى أن املس ــة إل ــى، الفت ــر األول ــاعات الفج س
قــرب  التلموديــة  طقوســهم  إلقامــة  اضطــروا 

 حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس. 
وقالــت املصــادر إن أهالــي البلــدة رابطــوا علــى اجلبــل 
وأدوا صــالة اجلمعــة عليــه قبــل أن يخرجــوا في مســيرة 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــه الت ــو قمت ــددا نح ــعبية مج ش

 قوات االحتالل خدمة للتوسع االستيطاني. 
وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أطلــق الرصــاص احلــي 
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــن قناب ــالً م ــي وواب واملعدن
ــم  ــي بينه ــاص احل ــني بالرص ــة 4 مواطن ــا أدى إلصاب م
الكتــف،  فــي  األحمــر  بالهــالل  إســعاف  متطــوع 
ــي  ــب ف ــل أصي ــم طف ــي بينه ــاص املعدن و22 بالرص
رأســه، و٦ مواطنــني إثــر ســقوطهم خــالل املواجهــات، 
وكذلــك أصيبــت ســيارة إســعاف الهــالل األحمــر 
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 بالرصاص املعدني، ما أدى لكسر الزجاج. 
أصيــب  نابلــس،  شــرق  دجــن،  بيــت  قريــة  فــي 
باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  مواطنــان 
إلقامــة  الرافضــة  القريــة  مســيرة  قمــع  خــالل 

 بؤرة استيطانية على أراضيها. 
القريــة  أهالــي  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
أن  قبــل  القريــة  وســط  اجلمعــة  صــالة  أدوا 
أراضيهــم  نحــو  شــعبية  مســيرة  فــي  يخرجــوا 

 التي استولى عليها املستوطنون. 
أطلقــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
الرصــاص وقنابــل الغــاز بكثافــة نحــو املشــاركني 

 في املسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات. 
بيــان  فــي  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
مــع  تعاملــت  دجــن  بيــت  فــي  طواقمهــا  إن 
إصابــة  وعشــرين  املعدنــي  بالرصــاص  إصابتــني 

 باالختناق بالغاز املسيل للدموع. 
وفــي مدينــة بيت حلــم، أصيب شــاب بالرصــاص املعدني 
 املغلــف باملطاط، والعشــرات باالختناق خــالل مواجهات.

اندلعــت  مواجهــات  بــأن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
الشــبان  بــني  للمدينــة  الشــمالي  املدخــل  علــى 
ــي  ــاص املعدن ــت الرص ــي أطلق ــالل الت ــوات االحت وق
ــار  ــة شــاب بعي ــل الغــاز والصــوت، مــا أدى إلصاب وقناب

 معدني في القدم، والعشرات باالختناق. 
مواطنــون  أصيــب  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 
مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق، 

 قوات االحتالل في منطقة باب الزاوية. 
ــني  ــت ب ــات اندلع ــة إن مواجه ــادر محلي ــت مص وقال
ــوا  ــن اقتحم ــالل الذي ــود االحت ــبان وجن ــرات الش عش
مركــز املدينــة )بــاب الزاويــة(، وعرقلــوا حركــة املواطنــني 
وأطلقــوا الرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط وقنابــل 
الصــوت والغــاز الســام، في الوقت الذي أشــعل الشــبان 
 اإلطــارات املطاطيــة ورشــقوا جنــود االحتــالل باحلجــارة.

أصيــب  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
مواطنــون باالختنــاق خــالل مواجهــات أعقبــت تصــدي 
أهالــي بلــدة قريــوت حملاولــة مســتوطنني اقتحــام 
ــة  ــة فيهــا، حتــت حماي أراضيهــم وأداء طقــوس تلمودي

ــالل.7٩ ــوات االحت ق

جنــني: تواصــل الفعاليــات املطالبــة باســترداد جثامــني 
الشــهداء احملتجــزة لــدى االحتــالل

شــاركت فعاليــات جنــني ومخيمهــا واألســرى احملــررون 
وذوو الشــهداء، مســاء اليــوم الســبت، فــي وقفــة 
إســناد لألســرى داخــل ســجون االحتــالل، وللمطالبــة 
ــدى ســلطات  باســترداد جثامــني الشــهداء احملتجــزة ل

79  جريدة األيام

ــالل. االحت

ودعــا املشــاركون خــالل الوقفة داخــل خيمــة االعتصام 
املقامــة منــذ أربعــة أشــهر فــي مدينــة جنــني، كافــة 
ــة  ــة الدولي ــانية واللجن ــة واإلنس ــات احلقوقي املؤسس
ــى  ــط عل ــا والضغ ــذ دوره ــى أخ ــر إل ــب األحم للصلي
الشــهداء،  جثامــني  لتســليم  االحتــالل  ســلطات 
والعمــل علــى إطــالق ســراح األســرى، خاصــة املرضــى 

ــد.80 ــو حمي ــى رأســهم األســير ناصــر أب منهــم وعل

األحد 2022/2/20 

بلديــة االحتــال ترفــض الكشــف عــن موازنــة 
مدينــة  فــي  الفلســطينية  املنــازل  هــدم 

القــدس

ــي  ــالل ف ــة االحت ــة بلدي ــض لسياس ــط ماه ــال ناش ق
القــدس ولهــدم منــازل املقدســيني بحجــة عــدم 
الترخيــص، أمــس، إن البلديــة رفضــت اخلميــس املاضــي، 
كشــف موازنــة لعــام 2022 املكرســة للتخطيــط 
ــدت  ــا رص ــاً أنه ــة، علم ــر املرخص ــازل غي ــدم املن وه
العــام املاضــي 2021، حوالــي خمســة ماليــني شــيكلل 
لهــدم تلــك البيــوت عبــر شــركات خاصــة تابعــة لهــا 
ومتعهديــن وشــركات رديفــة. وقــال الناشــط اليســاري 
دانــي سلوفوفينســك مــن »احلركــة اإلســرائيلية ضــد 
ــة قامــت بتكثيــف سياســة  ــوت«، إن البلدي هــدم البي
ــر  ــرات أوام ــع عش ــطينية وتوزي ــازل الفلس ــدم املن ه
الهــدم فــي أحيــاء وقــرى القــدس الشــرقية، باإلضافــة 
للقــرارات الســابقة اخلطيــرة التــي تتحــدث عــن هــدم 
أحيــاء بكاملهــا مثــل حــي البســتان فــي ســلوان »88« 
ــي  ــق ف ــبعة طواب ــن س ــان م ــدم مب ــك ه ــزالً، كذل من

ــة.  ــوب املدين ــمال وجن ش

وأشــار إلــى أن البلديــة التــي يســيطر عليهــا تيــار مــن 
اليمــني املتطــرف واملســتوطنني، أصبحــت تباشــر بهدم 
ــاء املقدســيني، وال  ــازل فــي مراحــل مبكــرة مــن بن املن
تنتظــر حتــى إكمــال البنــاء. وقــال إن البلديــة اتخــذت 
سلســلة قــرارات مــن بينهــا عــدم الكشــف عــن 
الكثيــر مــن املعلومــات احليويــة والتــي هــي مــن حــق 
اجلمهــور معرفتهــا، مثــل حجــم مــا يخصــص للتطوير 
فــي القــدس الشــرقية أو حجــم األمــوال التــي جتبيهــا 
مــن املقدســيني الفلســطينيني وكــم ينفــق ممــا يجبــى 

علــى الشــطر الشــرقي مــن املدينــة.

ــدمي  ــون تق ــة يرفض ــي البلدي ــؤولني ف ــح أن املس وأوض
هــذه املعلومــات التــي تكشــف حجــم الغــن والتفرقة 

80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــني املقدســيني فــي  ــة فــي تقــدمي اخلدمــات ب العنصري
القــدس الشــرقية وبــني املســتوطنات فــي شــرق 
املدينــة وبــني مــا يرصــد ألحيــاء القــدس الغربيــة، ألنــه 
يظهــر حقيقيــة توجهــات البلديــة وإدارتهــا وخلفيــات 
مــن يقودهــا مــن اليمــني واليمــن املتطــرف الــذي 
ــادة  يســتهدف الوجــود الفلســطيني، ويعمــل علــى زي
ــني  ــاب املواطن ــى حس ــتوطنني عل ــود واملس ــدد اليه ع
العــرب فــي القــدس الشــرقية، ضمــن حــرب دميغرافيــة 
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األســرى مســتمرون فــي نضالهــم الســترجاع 
اإلجنــازات وتصديهــم إلجــراءات إدارة الســجون 

القمعيــة

واصلــت احلركة األســيرة الفلســطينية أمــس، تصديها 
إلجــراءات إدارة ســجون االحتــالل القمعيــة والتنكيليــة 
الهادفــة إلــى ســحب إجنازاتهــا التاريخيــة، انتقامــاً مــن 
ــق  ــة »نف ــب عملي ــل عق ــة الفصائ ــن كاف ــرى م األس
احلريــة« مــن ســجن جلبــوع والتــي متكــن خاللها ســتة 
أســرى مــن تنســم عبيــر احلريــة عــدة أيــام، األمــر الــذي 

ضــرب منظومــة األمــن اإلســرائيلية فــي مقتــل.

الهيئــة  االحتــالل  باســم  املتحــدث  أكــد  وفيمــا 
فــي ســجون  األســيرة  للحريــة  العليــا  الوطنيــة 
االحتــالل فــي تصريــح خــاص بـــ »القــدس«، أن الهيئــة 
ــة  ــاذ كاف ــي التخ ــاع يوم ــتنفاراً واجتم ــة اس ــي حال ف
اخلطــوات املناســبة ملواجهــة سياســة اإلدارة التي حتاول 
مــن خاللهــا ســلب حقــوق األســرى واجنازاتهــم، وفــي 
هــذا الســياق، قــال نــادي األســير، إن املعتقلــني أغلقــوا 
أمــس كافــة األقســام فــي الســجون، ضمــن خطواتهم 
اإلجــراءات  علــى  احتجاجــاً  املســتمرة  النضاليــة 
التعســفية لــإلدارة التــي أقرتهــا مؤخــراً، مشــيراً إلــى 
ــني،  ــد اإلثن ــوم غ ــى ي ــتمر حت ــوات ستس ــذه اخلط أن ه
وأن خطــوات األســرى الحقــاً ســتكون مرهونــة بــرد إدارة 

ــم. ــى مطالبه ــجون عل الس

ــل  ــوى والفصائ ــة الق ــدث، كاف ــا املتح ــك، دع ــى ذل إل
وجماهيــر شــعبنا، إلــى دعــم معركتهــم التــي أطلقوا 
عليهــا اســم: »انتفاضــة األســرى«، مشــدداً علــى أنهــا 
لــن يتوقــف حتــى فــرض إرادتهــم وانتــزاع حقوقهــم. 

يذكــر أن إدارة ســجون االحتــالل تواصــل إجراءاتهــا 
التنكيليــة العقابيــة املمنهجــة بحــق األســرى، والتــي 
ــا«،  ــل و«الكنتين ــارة األه ــن زي ــم م ــا حرمانه كان آخره
ومحاولتهــا إجــراء تغييــر واســع علــى نظــام »الفــورة – 
الفســحة«. ويبلــغ عــدد االســرى فــي ســجون االحتــالل 
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حتــى نهايــة كانــون الثانــي املاضــي، نحــو 4500 اســير، 
بينهــم )34( أســيرة، ومــا يقــرب مــن )180( طفــالً.

وفــي حديثــه اخلــاص إلــى »القــدس«، أوضــح املتحــدث 
باســم الهيئــة الوطنيــة العليــا للحركــة األســيرة، أن 
احلــراك بــدأ منــذ أيــام، بعدمــا أبلغــت مصلحة ســجون 
االحتــالل هــذه احلركــة، بكافــة فصائــل ورموزهــا 
ــا  ــق م ــرض وتطبي ــا ف ــاري، بقراره ــهر اجل ــة الش بداي
اســمته »سلســلة إجــراءات أمنيــة« داخــل الســجون، 
تعتبــر مبثابــة مســاس بشــكل مباشــر بحيــاة األســير 

ــه.  وحقوق

لبرنامــج  جــدد  ضحايــا  عــن  الكشــف 
ــة ــة خليجي ــي دول ــي ف ــوس« التجسس »بيغاس

باألمــن  مختــص  كنــدي  مختبــر  كشــف 
بحرينيــني  نشــطاء   3 هواتــف  أن  اإللكترونــي 
طريــق  عــن  لالختــراق  تعرضــت  األقــل  علــى 

 برنامج التجسس اإلسرائيلي »بيغاسوس”. 
ــده  ــيتيزن الب«، أع ــر »س ــدره مختب ــر أص ــاد تقري وأف
ــات  ــة احلري ــج ملراقب ــة اخللي ــع مجموع ــراكة م بالش
ــت  ــات أفض ــأن التحري ــر(، ب ــط األحم ــة )اخل والصحاف
مت  البحريــن  فــي  أفــراد   3 تخــص  أن هواتــف  إلــى 
اختراقهــا عــام 2021، باســتخدام برنامــج »بيغاســوس« 

 التابع لشركة »إن إس أو« اإلسرائيلية. 
وذكــر التقريــر أن مــن بــني املســتهدفني محمــد التاجــر، 
وهــو محامــي بحرينــي بــارز، اختــرق هاتفــه مــن قبــل 
برنامــج جتســس )FinFisher(، وتعــرض لالبتــزاز فــي 
 عمليــة مرتبطــة باحلكومــة البحرينيــة، في عــام 2011.

برنامــج  قبــل  مــن  اخملتــرق  الثانــي  الهاتــف  أمــا 
وهــي  ســوار،  لشــريفة  فيعــود  »بيغاســوس« 
طبيبــة نفســية بحرينيــة منفيــة اتهمــت أحــد 
بـ«التــورط  البحرينيــة  املالكــة  العائلــة  أفــراد 
لالســتخدام  األدويــة  لتوزيــع  مخطــط  فــي 

 الترفيهي على أطفال املدارس”. 
ــه  ــير ل ــذي أش ــث ال ــخص الثال ــر إن الش ــال التقري وق
ــرق  ــي، اخُت ــدو صحاف ــا يب ــى م ــو عل ــرف »أ«، وه بح
هاتفــه فــي ســبتمبر 2021، حيــث تلقــى إشــعاراً 
ــازه  ــأن جه ــر 2021، ب ــي نوفمب ــل«، ف ــركة »أب ــن ش م

 اسُتهدف من قبل قراصنة حكوميني. 
ــات  ــة احلري ــج ملراقب ــة اخللي ــابق جملموع ــر س وكان تقري
والصحافــة قــد أفــاد باكتشــاف اختــراق هواتــف 
بعــض النشــطاء السياســيني بعــد فحــص عــام 
لهواتفهــم فــي 2021. وذكــر أنــه »ظهــرت عــدة 

 حاالت اختراق من قبل حكومة البحرين”. 
ــار  ــرة آث ــيتيزن الب« ألول م ــرات »س ــفت مختب واكتش
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“بيغاســوس« فــي البحريــن فــي عــام 2017، قبــل 
ــن  ــني البحري ــات ب ــع العالق ــن تطبي ــنوات م ــدة س ع

و«إســرائيل« فــي العــام 202082.

تقريــر ملوقــع »واي نــت« العبــري.. هكــذا يعيــش 
األســير الزبيــدي فــي زنزانته!

نشــر موقــع »واي نــت« العبــري )املوقــع اإلخبــاري 
أمــس،  مســاء  أحرونــوت(،  يديعــوت  لصحيفــة 
ــالل،  ــجون االحت ــي س ــرى ف ــاة األس ــن حي ــل ع تفاصي
مــن  بحقهــم  التحريــض  التقريــر  فــي  محــاواًل 
جهــة، ومحاولــة حتســني صــورة التعامــل معهــم 
مــن قبــل إدارة الســجون، وهــو مــا ينافــي واقــع 

 احلياة الصعبة التي يعيشها األسرى. 
التــي  املعانــاة  بداياتــه علــى  التقريــر فــي  وركــز 
ــب  ــادة كتائ ــن ق ــدي م ــا الزبي ــير زكري ــها األس يعيش
ــزاع  ــن انت ــرى آخري ــع 5 أس ــه م ــذ جناح ــى، من األقص
ــهر أيلــول  ــوع بدايــة ش حريتهــم مــن ســجن جلب
ــدة  ــت باجلدي ــاس ليس ــاة باألس ــي معان ــي، وه املاض

 وتطال غالبية األسرى في سجون االحتالل. 
إخراجــه  يتــم  الزبيــدي  فــإن  التقريــر،  وبحســب 
مــن زنزانــة عزلــه االنفــرادي فــي ســجن إيشــل 
فــي بئــر الســبع، لســاعة واحــدة فقــط للتنــزه، 
وحتــت إشــراف 3 ســجانني علــى األقــل، ويســمح 
ــماح  ــدون الس ــجن ب ــاحة الس ــي س ــي ف ــه باملش ل

 بالتواصل مع األسرى اآلخرين. 
ــروب  ــه باله ــذ جناح ــدي من ــإن الزبي ــر، ف ــا للتقري ووفًق
اجلنــوب،  فــي  إيشــل  إلــى  نقلــه  مت  مــن جلبــوع، 
بهــدف فصلــه عــن البيئــة املألوفــة ومنعــه مــن 
مت  األســرى، كمــا  إقامــة عالقــات شــخصية مــع 
تفريــق األســرى اآلخريــن الذيــن جنحــوا بالهــروب معــه 

 في سجون بالوسط واجلنوب. 
وأشــار إلــى أن الزبيــدي، مــن حركــة فتــح، موجــود فــي 
ســجن يتواجــد فيــه غالبيــة من أســرى حركــة حماس، 
لكنــه معتقــل فــي زنزانــة انفراديــة وبقســم بعيــد عن 
أجنحــة األســرى اآلخريــن، فــال عالقــة لــه مــع حــراس 

 األمن عند األسرى، وال األسرى أنفسهم. 
ــر  ــب أول” )أي خطي ــه “رقي ــا بأن ــدي، حالًي ــرف الزبي ويُع
ميكنــه الهــروب(، ومت تشــديد القواعــد التــي تطبــق على 
الرقبــاء منــذ عمليــة جنــاح هــروب األســرى، فإنــه يتــم 
نقلــه كل 4 أشــهر مــن غرفة إلــى أخرى، وكل 32 شــهرًا 
يتــم نقلــه مــن ســجن إلــى آخــر، وذلــك ملنــع تأســيس 

 عالقات ولتصعيب أي مهمة للهروب. 
وجــدول حيــاة الزبيــدي روتينــي، حيــث يســتيقظ 
للفطــور الســاعة 5:30 صباًحــا، ويتلقــى 3 وجبــات 
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ومينــع  تغذيــة،  أخصائــي  يحددهــا  اليــوم  فــي 
ــا  ــة يقضيه ــي الزنزان ــاعة ف ــه 23 س ــارات، ولدي الزي

 في النوم وقراءة القرآن أو كتب محددة. 
ولفــت التقريــر إلــى أنــه منــذ عمليــة الهــروب وكجــزء 
مــن الــدروس املســتخلصة تقــرر إزالــة الــدش بالكامــل 
ــجناء،  ــة الس ــترك لكاف ــع دش مش ــن ووض ــن الزنازي م
ــي  ــتمرًا ف ــاني مس ــل اخلرس ــزال العم ــني ال ي ــي ح ف

ــه.83 ــوع لتحصين ســجن جلب

قــوات االحتــال تواصــل قمــع أهالــي الشــيخ 
جــراح وتعتــدي علــى املتضامنــني معهــم

 واصلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي اعتداءاتهــا علــى 
ــدس  ــة الق ــرق مدين ــراح ش ــيخ ج ــي الش ــي ح أهال
احملتلــة، لليــوم الثامــن علــى التوالــي، علــى وقــع 
ــي  ــم ف ــني وممثليه ــتوطنني املتطرف ــتفزازات املس اس

»كنيســت« االحتــالل.

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــدس ب ــي الق ــلتنا ف ــادت مراس وأف
اعتــدت علــى أهالــي حــي الشــيخ جــراح واملتضامنــني 
معهــم عقــب أدائهــم صــالة املغــرب قــرب منــزل عائلة 
ســالم املهــددة بالتهجيــر القســري مــن منزلهــا نهاية 

شــباط اجلــاري.

ــوا  ــم جتّمع ــني معه ــي واملتضامن ــت أن األهال وأوضح
مســاء اليــوم فــي احلــي وأدوا صــالة املغــرب، ورددوا 
األناشــيد والشــعارات الوطنيــة، إســناداً وتضامنــاً 
ــب  ــري، وعق ــر القس ــن بالتهجي ــي املهددي ــع األهال م
ذلــك، اســتنفرت عناصــر مــن قــوات وشــرطة االحتــالل 
وقمعــت األهالــي واملتضامنــني معهــم، وأوقفــت شــاباً 

ــياً. مقدس

وتواصــل قــوات االحتــالل إغــالق مداخــل احلــي وتفــرض 
معهــم  واملتضامنــني  األهالــي  علــى  تشــديداتها 
ــت  ــو كنيس ــة لعض ــر احلماي ــا توف ــني، فيم والصحفي
ــر  ــي توت ــبب ف ــذي تس ــر، ال ــن غفي ــار ب ــالل إيتم االحت
ــى أراض  ــا فــي احلــي عل ــذ افتتاحــه مكتب األوضــاع من
ــي. ــن احل ــي م ــب الغرب ــي اجلان ــالم ف ــة س ــة لعائل مملوك

ــل  ــاح، بنق ــاعات الصب ــي س ــام وف ــر ق ــن غفي وكان ب
مكتبــه إلــى مقابــل منــزل عائلــة الســعو فــي احلــي، 
ــدة  ــي خطــوة اســتفزازية جدي ــره األهال ــا اعتب وهــو م
ــم  ــني معه ــي واملتضامن ــع األهال ــا دف ــه، م ــن طرف م
ــطيني،  ــم الفلس ــه العل ــوا بوجه ــه ورفع ــدي ل للتص
وأجبــروه علــى إزالــة مكتبــه مــن مقابــل منــزل 

ــة. العائل

83  جريدة األيام
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ومنــذ أكثــر مــن أســبوع، يخيــم التوتــر علــى احلــي إثــر 
ــاً  ــر مكتب ــن غفي ــاح ب ــد افتت ــدة بع ــداث املتصاع األح

لــه فــي أرض عائلــة ســالم.

ــة  ــط اخليم ــالق محي ــالل إغ ــوات االحت ــل ق ــا تُواص كم
ــن غفيــر«  التــي نّصبهــا عضــو كنيســت االحتــالل »ب
فــي أرض عائلــة ســالم، وعزلهــا عــن محيطهــا، وســط 
اســتفزازات متكــررة منــه ومــن املســتوطنني لألهالــي.

فــي غضــون ذلــك، واصلــت قــوات االحتــالل اعتداءاتهــا 
ــه  ــذي أقام ــزي ال ــب الرم ــى املكت ــرر عل ــكٍل متك بش
ــي،  ــي احل ــص ف ــو احلم ــد أب ــي محم ــط املقدس الناش
علمــاً بــأن االحتــالل أزالــه عــّدة مــرّات وأعــاد الناشــط 
ــرائيلية.84 ــدات اإلس ــداءات والتهدي ــم االعت ــه رغ وضع

بــن غفيــر يضــع مكتبــه »االســتفزازي« مقابــل 
منــزل عائلــة الســعو فــي الشــيخ جــراح

ــر  ــن غفي ــار ب ــرف إيتم ــت املتط ــو الكنيس ــع عض وض
مكتبــه فــي أرٍض مقابلــة ملنــزل عائلــة الســعو علــى 
بعــد أمتــار مــن أرض عائلــة ســالم فــي اجلــزء الغربــي 
ــة. ــدس احملتل ــة الق ــرق مدين ــراح، ش ــيخ ج ــي الش ــن ح م

ــر وضــع  ــن غفي ــأن ب وأفــادت مراســلتنا فــي القــدس ب
ــعو  ــود الس ــزل محم ــل من ــتفزازي مقاب ــه االس مكتب
ــتدعاء  ــر اس ــعو أم ــدة الس ــه رائ ــى وزوجت ــذي تلق ال
ملقابلــة مخابــرات االحتــالل اليــوم، بعــد اقتحــام 
منزلهمــا أمــس وتهديــد شــرطة االحتــالل لهمــا 

بذريعــة بــث األغانــي والهتافــات التحريضيــة.

ويعتبــر مكتــب بــن غفيــر بــؤرة توتــر فــي حــي الشــيخ 
ــر مــن أســبوع هجمــة  ــذي يشــهد منــذ أكث جــراح ال
شرســة مــن قبــل قــوات االحتــالل واملســتوطنني، 
تتخللهــا اعتــداءات وحشــية بالضــرب والدفــع وإطــالق 
ــة  ــا أدى إلصاب ــل، م ــاز الفلف ــاص وغ ــل والرص القناب
ــى  ــدد عل ــالق مش ــل إغ ــي ظ ــرات، ف ــال العش واعتق

احلــي.

ومــا زالــت عشــرات العائــالت فــي احلــي تواجــه 
خطــر التطهيــر العرقــي والتهجيــر القســري مــن 
منازلهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية، حيــث يواصــل 
ــت  ــي الوق ــي، ف ــى احل ــم عل ــتوطنون اعتداءاته املس
ــا  ــن إجراءاته ــالل م ــلطات االحت ــه س ــدد في ــذي تش ال
ــم.85 ــة لتهجيره ــي محاول ــكانه ف ــق س ــفية بح التعس

84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االثنني 2/21/ 2022 

وقفة أمام بلدية االحتال بالقدس

املنــازل  هــدم  سياســة  علــى  احتجاجــاً 
ت ملنشــآ ا و

وقفــة  أمــس،  صبــاح  املقدســيني  مئــات  نظــم 
احتجاجيــة أمــام مبنــى بلديــة االحتــالل بشــارع يافــا 
فــي القــدس الغربيــة، وذلــك احتجاجــاً علــى سياســة 
بالقــدس  الفلســطينية  واملنشــآت  املنــازل  هــدم 
ــي  ــة الت ــر هــذه الوقفــة الثاني ــة. وتعب الشــرقية احملتل
احتجاجــاً  أســبوع،  خــالل  للمقدســيون  ينظمهــا 
علــى عمليــات هــدم منشــآت للمقدســيني الســكنية 
والتجاريــة والزراعيــة وتشــريد املئــات مــن مســاكنهم 
ــي  ــالل الت ــة االحت ــر بلدي ــام مق ــم، أم ــع أرزاقه وقط
ــيني.  ــي املقدس ــدم مبان ــة ه ــف حمل ــن تكثي ــت ع أعلن

وشــارك عضــو الكنيســت عــن القائمــة العربيــة 
ــة  ــي الوقف ــي، ف ــد الطيب ــور أحم ــتركة، الدكت املش
مطالبــاً بلديــة االحتــالل فــي كلمــة لــه بإبطــال 
جميــع أوامــر الهــدم ووقــف سياســة التهجيــر التــي 
تنتهجهــا ضــد الفلســطينيني فــي مدينــة القــدس.

ــدث  ــن يتح ــاك م ــي: »هن ــد الطيب ــب أحم ــال النائ وق
ــي  ــول أن أهال ــن نق ــات، ونح ــة اجلراف ــط بلغ ــا فق معن
جبــل املكبــر والشــيخ جــراح وســلوان والطــور والقدس 
شــامخون وأقــوى مــن هدمكــم ألن أهــل القــدس هــم 

أصحــاب البلــد«.

وقــال احملامــي مدحــت ديبــة املستشــار القانونــي فــي 
محافظــة القــدس: هــذه هــي الوقفــة الثالثــة، وضمــن 
ــدس  ــي الق ــر وضواح ــل املكب ــي جب ــن أهل ــات م املئ
والعشــرات مــن احملامــني، وهــي وقفــة قانونيــة ال حتتــاج 
إلــى إذن أو موافقــة مــن شــرطة االحتــالل كونهــا متــت 
ــاركوا  ــن ش ــدد الذي ــداً أن ع ــق، مؤك ــواء الطل ــي اله ف

ــازل جتــاوز اخلمســني. مــن أصحــاب املن

وأضــاف: أن الهــدف منهــا ســماع صــوت أصحــاب 
املنــازل املهــدة واحتجاجهــم لــدى أصحــاب االختصاص 
فــي بلديــة االحتــالل وإيصــال معانــاة آالف املقدســيني 
ــد أوامــر الهــدم وجرافــات  الذيــن يعيشــون حتــت تهدي
البلديــة، مشــيراً إلــى غيــاب االهتمــام مــن قبــل 
املســؤولني فــي البلديــة باجلــزء الشــرقي مــن القــدس 
ــمح  ــي تس ــة الت ــات التفصيلي ــرح اخملطط ــدم ط وع
للمقدســيني أصحــاب البلــد للتقــدم واحلصــول علــى 

ــم. ــوق منازله ــم وف ــي أراضيه ــص ف الرخ
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وأوضــح ديبــة أن هــذه الوقفــات تأتــي لتســلط الضــوء 
ــاة آالف املقدســيني وحقهــم بالعيــش فــي  علــى معان
مدينتهــم والبنــاء والتوســع فيهــا وفــق القوانــني 
املشــرعني  تقــدمي  وفــي ضــوء  الدوليــة،  واألعــراف 
ــي  ــاء ف ــدرة القض ــن ق ــد م ــون بح ــرائيليني لقان اإلس

ــدم.  ــر اله ــاء أوام ــل أو الغ تأجي

وقــال احملامــي رائــد بشــير مستشــار املؤسســات 
الفلســطينية فــي جبــل املكبــر: هدفنــا إيصــال 
رســالة واضحــة لبلديــة االحتــالل أن اســتمرار سياســة 
هــدم املنــازل ســيؤدي إلــى تصعيــد كبيــر فــي الوضــع 

ــدس. ــي الق ــر ف ــب واخلطي الصع

وأضــاف بشــيرك »مئــات املنــازل مهــددة بالهــدم 
ــون  ــاً لقان ــة وفق ــوام املقبل ــاري واألع ــام اجل ــالل الع خ
»كمينتــس« العنصــري، والــذي قيــد ســلطة القضــاء 
فــي إعطــاء التمديــدات ألصحــاب املنــازل املهــددة 
ــن  ــدد م ــر ع ــر أكب ــال ملكب ــدة جب ــدر بل ــدم، وتتص باله
املنــازل املهــددة بالهــدم ويهــدد شــريحة واســعة 
ــن  ــدان األم ــل وفق ــيني بالترحي ــني املقدس ــن املواطن م
والســكن املكفــول وفــق القانــون الدولــي فــي القــدس 
احملتلــة«. داعيــاً أهالــي مدينــة القــدس مســاندة هــذا 
التحــرك ألن نتائجــه ســتنعكس علــى كافــة األحيــاء 

ــة. ــدس احملتل ــة الق ــرى مدين وق

ــاملة  ــة ش ــتصدر لوقف ــوات س ــاك دع ــح أن هن وأوض
ــدر  ــي ص ــا والت ــدس وقراه ــة الق ــاء مدين ــة أحي لكاف
بحقهــا أوامــر هــدم للتحــرك واالعتصــام أمــام بلديــة 

ــالل. االحت

ــكنية  ــأة س ــو 150 منش ــدم نح ــة اله ــدد سياس وته
وجتاريــة فــي بلــدة جبــل املكبــر، فيمــا هدمــت بلديــة 
ــي  ــة ف ــة وزراعي ــكنية وجتاري ــأة س ــالل 34 منش االحت
القــدس وضواحيهــا خــالل كانــون الثانــي املاضــي. كمــا 
ويتهــدد الهــدم الفــوري مئــات املنــازل فــي ســلوان حــي 
ــوية  ــور والعيس ــراح والط ــيخ ج ــي الش ــتان، وف البس
ــس«  ــون »كمينت ــاً لقان ــعفاط وفق ــا وش ــت حنين وبي
املصــادق عليــه فــي أواخــر العــام 2017، )تعديــل 
ــع  ــذي وض ــاء(، وال ــم والبن ــون التنظي ــم 11٦ لقان رق
ــر  ــد أوام ــازل ومتدي ــص املن ــة لترخي ــروطاص تعجيزي ش
ــازل  ــر املرخصــة، كمــا أن عــدد املن ــازل غي الهــدم للمن
واملنشــآت التــي هدمــت فــي جبــل املكبــر خــالل العــام 

ــرين. ــارب العش ــي 2021 يق املاض

ومنــذ بدايــة شــهر شــباط اجلــاري أخطــر شــهر 
شــباط اجلــاري أخطــر مــا يقــارب الـــ 130 منــزالً بالهدم 
ــزل فــي محيــط مــا يســمى مشــروع الشــارع  و٦2 من
»كمينتــس«  لقانــون  وفقــاً  منــزالً  و70  األمريكــي، 

العنصــري. 8٦

قــوات االحتــال تواصــل قمــع أهالــي الشــيخ 
جــراح وتعتــدي علــى املتضامنــني معهــم

أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــالل  شــرطة  واصلــت 
الفلســطينيني  واملتضامنــني  للســكان  قمعهــا 
الشــرقية  بالقــدس  جــرّاح  الشــيخ  حــّي  فــي 
عضــو  مســاعي  بــأن  إقرارهــا  رغــم  احملتلــة، 
»إلثــارة  غفيــر  بــن  إيتمــار  املتطــرف  الكنيســت 

 االستفزازات وتأجيج النيران باملنطقة”. 
حصارهــا  علــى  االحتــالل  شــرطة  وأبقــت 
اســتخدام  مــع  الفلســطيني  للحــي  املشــدد 
املتضامنــني. وإلخــالء  الســكان  ضــد   القــوة 

وكان عضــو الكنيســت املتطــرف اســتهل نهــاره بوضع 
مكتــب أمــام عائلــة الســعو، بعــد أن قامــت مخابــرات 
وزوجتــه  الســعو  محمــود  باســتدعاء  االحتــالل 

 رائدة للتحقيق بعد اقتحامهم منزلهم. 
ــن  ــتمرة م ــداءات مس ــعو العت ــة الس ــرض عائل وتتع
ــرات االحتــالل، حيــث مت اعتقــال 3  قبــل شــرطة ومخاب
مــن أبنــاء العائلــة، حيــث مــا زال معتــز الســعو قيــد 

 االعتقال من قبل مخابرات االحتالل. 
الســكان،  غضــب  غفيــر  بــن  اســتفزازات  وأثــارت 
إعــادة  علــى  االحتــالل  شــرطة  جتبــره  أن  قبــل 
التــي  االســتيطانية  اخليمــة  إلــى  املكتــب 

 أقامها على أرض عائلة سالم. 
ــا  ــتفزازاتها واعتداءاته ــالل اس ــرطة االحت ــت ش وواصل
ــى  ــدت عل ــث اعت ــني، حي ــني واملتضامن ــى املواطن عل

 مواطنني بحجة رفع العلم الفلسطيني. 
ــر  ــات التكبي ــد هتاف ــون بتردي ــون واملتضامن وردّ املواطن
 والشــعارات الوطنيــة الرافضــة لالحتــالل واالســتيطان.

احلــي،  شــوارع  فــي  الصلــوات  املواطنــون  وأدى 
العديــد  أخرجــت  االحتــالل  شــرطة  أن  غيــر 

 من املواطنني من احلي بالقوة. 
الشــاب  االحتــالل  شــرطة  واعتقلــت 

 موسى خلف من داخل احلي. 
احلمــص  أبــو  محمــود  املقدســي  الناشــط  وكان 
املســتمرة  املالحقــة  رغــم  الرمــزي  مكتبــه  أعــاد 

 من شرطة ومخابرات االحتالل. 
وكانــت شــرطة االحتــالل أقــرت، أمــس، مبســؤولية بــن 
غفيــر عــن اســتفزاز الســكان ومحاولــة إشــعال النيران 

 في املنطقة مستغالً حصانته البرملانية. 
وقالــت، فــي بيــان نشــرته صحيفــة »جيروزاليــم 
ــرة  ــددت بالظاه ــرطة »ن ــرائيلية: إن الش ــت« اإلس بوس
غيــر املشــروعة املتمثلــة فــي اســتغالل موظفــي 
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 اخلدمة العامة حصانتهم القانونية”. 
وأضافــت الشــرطة: »لألســف نشــهد فــي األيــام 
األخيــرة ظاهــرة غيــر مشــروعة تتمثــل فــي اســتغالل 
موظفــني عموميــني لســلطتهم فــي احلصانــة، وإثــارة 

 االستفزازات وتأجيج النيران في املنطقة”. 
وتابعــت: »وكأن هــذا لــم يكــن كافيــاً، اختــار بعضهــم 
تشــويه ســمعة الشــرطة والقــادة والضبــاط املتفانــني 

الذيــن يعملــون فــي املنطقــة ليــالً ونهــاراً”.87

ــون  ــتيطانيا ويجرف ــا اس ــقون طريق ــتوطنون يش مس
ــس ــوب نابل ــة جن ــي زراعي أراض

ــق  ــى شــق طري ــوم االثنــني، عل أقــدم مســتوطنون، الي
اســتيطاني وجتريــف أراض زراعيــة، جنــوب قريــة قريــوت، 

جنــوب نابلــس.

وأفــاد الناشــط فــي مقاومــة االســتيطان بشــار قريوتي 
لـ«وفــا«، بأن األهالي تفاجأوا صباحا بشــق املســتوطنني 
ــه«  ــتوطنة »عيلي ــني مس ــط ب ــتيطانيا يرب ــا اس طريق
ــا، واملقامتــني  غــرب البلــدة مبســتوطنة »شــيلو« جنوب
ــرة  ــاحات كبي ــف مس ــني، وبتجري ــي املواطن ــى أراض عل
ــن  ــة م ــة اجلنوبي ــي املنطق ــة ف ــي الزراعي ــن األراض م
ــدى  ــي املعت ــاحة األراض ــى أن مس ــا إل ــدة، منوه البل
ــات  ــرة دومن ــا عش ــا، منه ــة 40 دومن ــل قراب ــا تص عليه

ــون. ــتال الزيت ــة بأش مزروع

وأشــار إلــى أن التجريــف يأتــي متهيــدا لوضــع كرفانــات 
اســتيطانية باملنطقــة وإنشــاء بــؤرة اســتيطانية 
جديــدة، مؤكــدا أن األهالــي أزالــوا العــام املاضــي 
بــؤرة اســتيطانية فــي ذات املنطقــة، منوهــا إلــى 
ــة،  ــى القري ــرة عل ــة كبي ــي كارث ــؤرة يعن ــة الب أن إقام
ــؤر  ــع ب ــتوطنات وأرب ــالث مس ــن ث ــرة م ــا محاص كونه

اســتيطانية.

وأكــد قريوتــي ضــرورة حتــرك املؤسســات الدوليــة 
علــى حجــم  لالطــالع  القريــة  وزيــارة  واحلقوقيــة 
ــى  ــا إل ــة، منوه ــا القري ــرض له ــي تتع ــداءات الت االعت
مقاومــة  فعاليــات  ستشــهد  املقبلــة  الفتــرة  أن 
شــعبية وتنظيــم مســيرات مركزيــة رفضــا إلجــراءات 

املســتوطنني.88
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ــات جــراء اعتــداءات االحتــال املتواصلــة  إصاب
علــى األهالــي واملتضامنــني فــي الشــيخ جــراح

اعتداءاتــه  مــن  اإلســرائيلي  االحتــالل  صعــد 
الشــيخ  بحــي  واملتضامنــني  الســكان  علــى 
احملتلــة. الشــرقية  القــدس  فــي   جــراح 

طواقمــه  إن  بيــان  فــي  األحمــر  الهــالل  وقــال 
إثــر  جــراح  بالشــيخ  إصابــات   3 مــع  تعاملــت 
نقــل  مت  أنــه  إلــى  مشــيرا  بالضــرب،  اعتــداءات 

 اإلصابات للمستشفى لتلقي العالج. 
أوقفــت  االحتــالل  قــوات  ان  الــى  وأشــار 
خــالل  بتفتيشــها  وقامــت  إســعاف  ســيارة 
للمستشــفى. اإلصابــات  إحــدى   نقــل 

ومــن بــني املصابــني الفتــى محمــد العجلونــي، وهو من 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، بعد ان تعرض للضرب املبرح ومت 

 نقله الى املستشفى في سيارة إسعاف. 
مــن  االحتــالل  شــرطة  منــع  الســكان  وحــاول 
التأكيــد  ورغــم  العجلونــي،  علــى  االعتــداء 
أن  اال  اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  أنــه  علــى 

 شرطة االحتالل استمرت باالعتداء عليه. 
الســكان  علــى  االحتــالل  شــرطة  اعتــدت  كمــا 
ــة عــدد مــن  ــى إصاب واملتضامنــني بالضــرب، مــا أدى ال

 املواطنني بينهم حنان السعو وشقيقتها. 
وأبقــت شــرطة االحتــالل علــى تواجدهــا املكثــف 
لتقييــد  ومحيطــه  جــراح  الشــيخ  حــي  فــي 

 وصول املتضامنني الى احلي الفلسطيني. 
واملتضامنــون  الســكان  وأقــام 

 الصلوات في شوارع احلي. 
ــو  ــة لعض ــالل احلماي ــرطة االحت ــرت ش ــل وف وباملقاب
بــن  ايتمــار  املتطــرف  اإلســرائيلي  الكنيســت 
غفيــر الــذي قــام بتوســيع خيمتــه االســتيطانية 

 على أرض عائلة سالم الفلسطينية. 
اقتحاماتهــم  متطرفــون  مســتوطنون  وواصــل 
حلــي الشــيخ جــراح وســط اســتفزازات للســكان 

 واملتضامنني بحراسة شرطة االحتالل. 
وكانــت شــرطة االحتــالل أبقــت علــى حصارها املشــدد 

على احلــي الفلســطيني.8٩
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األربعاء 2022/2/23 

جتميــد قــرار إخــاء عائلــة ســالم مــن منزلهــا 
فــي الشــيخ جــراح بالقــدس 

ــرار مــن  ــامي مــن اســتصدار ق متكــن احملامــي ماجــد غن
ــح اإلســرائيلية، يقضــي  محكمــة االســتئناف – الصل
ــن  ــالم م ــة س ــة فاطم ــة احلاج ــالء عائل ــد إخ بتجمي

ــي حــي الشــيخ جــراح.  منزلهــا ف

وقالــت غنــامي في تصريــح أن احملكمــة قبلت االســتئناف 
وجمــدت قــرار االخــالء الــذي كان مــن املقــرر تنفيــذه في 
األول مــن آذار املقبــل، »ألن ملــف القيــة برمتــه –محــروق 
– وغيــر قائــم اصــال، واصبــح عليــه تقــادم تاريخــي ملــرور 

أكثــر مــن 34 عامــاً عليــه«.

ــت  ــرار اإلخــالء، للب ــامي »احملكمــة جمــدت ق وأضــاف غن
ــي  ــادر ف ــالء ص ــرار اإلخ ــة وأن ق ــتئناف، خاص ــي االس ف
ــه،  ــذ لتقادم ــل للتنفي ــر قاب ــح غي ــام 1٩88 وأصب الع
ــي  ــادم ف ــي تتق ــا الت ــات والقضاي ــة امللف ــرق احملكم وح
ذلــك العقــد«، موضحــاً انــه »مت قبــل شــهرين التقــدم 
بطلــب لوقــف اإلجــراءات حســب القانــون الــذي ينــص 
علــى أن مــرور 25 عامــاً علــى القــرار يعنــي عــدم 
قابليــة تنفيــذه، وأن امللــف يصبــح فــي عــداد احملروقــات، 
ــا،  ــة موقفن ــني صح ــة تب ــي احملكم ــص ف ــد الفح وبع
وأن قــرار اإلخــالء غيــر موجــود ومت حرقــه بعــد 25 عامــاً 
حيــث كانــت العــادة الســائدة فــي ذلــك الوقــت نظــراً 
ــخ«. لتكــدس امللفــات يجــري حرقهــا بعــد هــذا التاري

وأكــد غنــامي أن املســتوطنني قدمــوا للمحكمــة صــورة، 
ــد  ــم يع ــذي ل ــرار ال ــك الق ــن ذل ــة ع ــخه مطابق نس
ــد  ــال، لق ــوة، وق ــف دع ــرار أو مل ــتند لق ــاً وال يس قائم
بينــا للمحكمــة أنــه ال أســاس وال يوجــد نســخة 

ــتوطنون. ــه املس ــي ب ــذي يدع ــرار ال ــة للق أصلي

واضــاف، لقــد أصبــح فتــح امللف ضــد املواطنــة فاطمة 
ســالم ملفــاً غيــر قانونــي، خاصــة أن العائلــة أثبتــت 
بأنهــا كانــت تدفــع اإليجــار حتــى بعــد القــرار املزعــوم، 

وبعــد حــرق امللــف.

وقــال: »لقــد قبلــت محكمــة االســتئناف الطلــب الذي 
ــة  ــة فاطم ــد احلاج ــالء ض ــرار اإلخ ــد ق ــاه بتجمي قدمن
مقابــل إيــداع مبلــغ بقيمــة 25 ألــف شــيكل« معتبــراً 

صــدور هــذا القــرار »تطــوراً هامــاً جــداً«.

ورداً علــى ســؤال حــول إمكانيــة تكــرار مــا حــدث مــع 
عائلــة محمــود صاحليــة، خاصــة وأن االحتــالل لــه 
ــى  ــبق أن أخل ــاورة، وس ــداع واملن ــي اخل ــل ف ــخ طوي تاري

عائــالت مــن بيوتهــا أو نفــذ الهــدم بعــد صــدور قــرارات 
التجميــد مباشــرة، بدعــوى عــدم وصــول قــرار التجميد 
للشــرطة، قــال احملامي غنــامي: »هــذا غيــر وارد ألن املدعي 
ــراد  ــة فاطمــة ســالم هــم مســتوطنون أف ــى عائل عل

ــة«. وليســت احلكومــة –الدول

ــة فــي الشــيخ  ــة محمــود صاحلي وأضــاف: »فــي قضي
التــي تالحــق وتصــر علــى  جــراح، كانــت اجلهــة 
ــة  ــوة القضائي ــت الدع ــة ورفع ــة صاحلي ــر عائل تهجي
هــي  - الدولــة – احلكومــة اإلســرائيلية، أمــا فــي حالــة 
ــون،  ــراد عادي احلاجــة فاطمــة ســالم فاملدعــني هــم أف
مســتوطنون متطرفــون، اســتندوا علــى أوراق ال قيمــة 

ــالً. ــروق أص ــف مح ــي مل ــا ف ــة له قانوني

ــي  ــة ه ــوة املقبل ــى أن اخلط ــامي إل ــي غن ــار احملام وأش
تثبيــت احلقــوق فــي االســتئناف، والعمــل علــى شــطب 

ــة ســالم مــن منزلهــا.٩0  ــر عائل ــرار تهجي وإلغــاء ق

فــي  االحتــال  برصــاص  طفــل  استشــهاد 
بلــدة اخلضــر ومواجهــات وإصابــات فــي اللــن 

الشــرقية ومخيــم اجللــزون

استشــهد، مســاء أمــس، طفــل برصــاص قــوات 
ــا  ــم فيم ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــالل ف االحت
ــالل  ــاق خ ــرات باالختن ــروح والعش ــاب بج ــب ش أصي
ــود  ــنها جن ــة ش ــداءات متزامن ــني العت ــدي املواطن تص
االحتــالل واملســتوطنون فــي محافظــات عــدة، بعــد أن 
صّعــد املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم وأقدمــوا لليــوم 
ــن  ــة الل ــة قري ــى مهاجم ــي عل ــى التوال ــي عل الثان
ــن  ــة، بالتزام ــن الدراس ــا م ــان طلبته ــرقية وحرم الش
ــك  ــر الدي ــي كف ــى أراض ــدداً عل ــم مج ــع اعتدائه م
الزراعيــة، وحتطيمهــم مركبــة فــي بلــدة ســلوان، جــاء 
ــالل  ــاً، خ ــالل، 20 مواطن ــل االحت ــت اعتق ــي وق ــك ف ذل
ــات  ــن محافظ ــدد م ــي ع ــداءات ف ــم واعت ــة ده حمل

ــة. الضف

فقــد استشــهد الطفــل محمــد رزق صــالح )14 عامــا(، 
ــالل  ــك خ ــالل وذل ــوات االحت ــاص ق ــس، برص ــاء أم مس
ــوش  ــة باك ــي منطق ــت ف ــة اندلع ــات عنيف مواجه
مبحــاذاة اجلــدار العــازل فــي بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت 

حلــم.

ــة  ــات عنيف ــإن مواجه ــة ف ــادر صحافي ــب مص وحس
ــق  اندلعــت بالقــرب مــن اجلــدار الفاصــل احملــاذي لطري
ــالل  ــوات االحت ــدة، وان ق ــي البل ــرق أراض ــذي يخت ٦0 ال
أطلقــوا الرصــاص احلــي واملطاطــي باجتــاه شــبان 
ــالح  ــد ص ــل محم ــة الطف ــى إصاب ــا أدى إل ــدة، م البل

90  جريدة القدس
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ــة. ــا حرج ــت بأنه ــروح وصف بج

فيمــا قالــت مصــادر أخــرى، إن قناصــة االحتــالل 
أطلقــوا الرصــاص باجتــاه الطفــل محمــد فــي عمليــة 

ــي. ــدام ميدان إع

ــت  ــالل فرض ــوات االحت ــإن ق ــادر ف ــذه املص ــب ه وحس
ــت الطفــل صــالح  ــى مــكان احلــادث واعتقل ــا عل طوق
ونقلتــه إلــى جهــة غيــر معلومــة. فيمــا أعلنــت 
ــاة  ــر وف ــت قصي ــد وق ــرائيلية بع ــة إس ــادر إعالمي مص

ــالح. ــل ص الطف

وقالــت مصــادر محليــة فــي بلــدة اخلضــر، إن مواجهــات 
اندلعــت مــن جديــد علــى طــول منطقــة اجلــدار 
ــر  ــدة اخلض ــن بل ــبان م ــرات الش ــني عش ــل ب الفاص

ــالل. ــوات االحت وق

جماهيريــة  مســيرة  إن  املصــادر،  هــذه  وأضافــت 
ــهيد  ــزل الش ــاه من ــدة باجت ــط البل ــن وس ــت م انطلق
صــالح، ورفــع املشــاركون فيهــا األعــالم الفلســطينية 
والشــعارات املنــددة باالحتــالل وجرائمــه ضــد الشــعب 

الفلســطيني.٩1

حــدث فــي طوبــاس... شــقيقتان كفيفتــان 
تعرضتــا لهجــوم وحشــي مــن كاب بوليســية 

ــا ــل منزلهم ــال داخ ــا االحت أطلقه

ــكاء وال صــراخ الشــقيقتني الكفيفتــني  ــم يشــفع ب ل
ــرازق )38  ــد ال ــق عب ــر توفي ــا من ــاً( ومه ــاء )4٦ عام دع
عامــاً( مــن مدينــة طوبــاس، فجــر أمــس، عندمــا كانتــا 
هدفــاً لهجــوم وحشــي مــن كالب بوليســية أطلقهــا 
جنــود االحتــالل داخــل منزلهمــا بعــد حتطيــم بوابتــه 

ــة. ــة اقتحــام للمدين الرئيســة، خــالل عملي

ــاً  ــد أن جني ــا تعتق ــت مه ــاعة، كان ــف س ــو نص ولنح
ــا  ــاً، عندم ــا أرض ــا وطرحه ــش يده ــا ونه ــد هاجمه ق
ســمعت صوتــاً علــى بوابــة املنــزل الــذي تعيــش فيــه 
ــى  ــدة، حت ــا املقع ــاء ووالدتهم ــقيقتها دع ــة ش برفق
تبــني أنــه كلــب بوليســي ضخــم أطلقــه جنــود 
االحتــالل ليهاجــم الشــقيقتني بوحشــية دون أي تدخل 

ــود. ــل اجلن مــن قب

ــا  ــة والدته ــي غرف ــة ف ــت نائم ــا كان ــاء، إنه ــول دع تق
بينمــا كانــت شــقيقتها نائمــة فــي الغرفــة الثانيــة، 
ــاب املنــزل  ــا أمــام ب ــا غريب عندمــا ســمعت مهــا صوت
الرئيــس الواقــع علــى الطابــق الثانــي مــن بنايــة حتتهــا 

ــراً. ــف فج ــة والنص ــد الرابع ــازن، عن مخ

91  جريدة األيام

أرادت  مهــا  شــقيقتها  إن  لـ«األيــام«،  وأضافــت 
استكشــاف مــا يحــدث وهــي تتحســس جــدران املنــزل 
حتــى اقتربــت مــن البــاب الرئيــس، بعــد أن اعتقــدت أن 
ثمــة لصوصــاً، دون أن تعــرف أن أمــام البــاب جنــوداً مــن 
ــد  ــزل ال يوج ــى من ــف عل ــاروا بعن ــالل أغ ــش االحت جي
ــا  ــني ووالدتهم ــقيقتني كفيفت ــوى ش ــد س ــه أح في

ــنة. املس

ومضــت، »كانــت مهــا حتــاول معرفــة مــن علــى البــاب 
ــاب. دون أن  ــى الب ــني عل ــاٍل: م ــوت ع ــرخ بص ــي تص وه
يجيــب أحــد، ومــا هــي إال حلظــات حتــى انهــار البــاب 

بعــد خلعــه”.

ــا ال  ــت مه ــة كان ــذه اللحظ ــى ه ــاء، حت ــت دع وقال
تعــرف شــيئاً عمــا يحــدث، وفجــأة هاجمهــا مجهــول 
لــم تكــن تعرفــه، فأخــذت تصــرخ وتنــادي علــى أمهــا 

ــا. ــة والدته ــو غرف ــرب نح ــاول اله ــي حت وه

وتابعــت، »عندمــا ســمعت صــراخ مهــا، ارتديــت 
مالبــس الصــالة، اعتقــاداً منــي أن بيتنــا يتعــرض 
ــب  ــا والكل ــى غرفتن ــا إل ــت مه ــا إن وصل ــرقة، وم للس
ميســك بيدهــا، حتــى تركهــا ليهاجمنــي دون أن أعــرف 
أنــه كلــب، كنــت أشــعر أن هنــاك شــيئاً يقفــز ويعــود 
ليهاجمنــي، واســتمر هــذا احلــال نحــو نصــف ســاعة، 

ــش”. ــم جي ــي أنه ــت والدت ــا عرف وعنده

ــت أن  ــا فظنن ــرب بالثري ــيئاً يض ــمعت ش ــت، »س وأردف
أحــداً كســرها، ولــم نكــن نعلــم أنهــم جنــود، وتركــوا 
الكلــب يهاجمنــي وشــقيقتي بطريقة وحشــية دون أن 
ينطــق أي جنــدي منهــم بحــرف واحــد، وعندمــا توقــف 
الكلــب وأيقنــا أنهــم جنــود أبلغتهــم شــقيقتي أننــا 
كفيفتــان ووالدتنــا مســنة، ورغــم ذلــك لــم ينطــق أي 
منهــم ولــو بكلمــة اعتــذار، وإمنــا أخــذوا يســألوننا عــن 
ــة  ــد اخلامس ــزل عن ــادروا املن ــه، وغ ــاب ال نعرف ــت ش بي

والثلــث دون أن نشــعر”.

ــواء  ــمالية الل ــوار الش ــاس واألغ ــظ طوب ــد محاف وتفق
ركــن يونــس العاصــي، الشــقيقتني قائــالً، »إن مــا 
جــرى صباحــاً فــي طوبــاس جرميــة كبــرى، حيــث دهــم 
ــة  ــة بصري ــن إعاق ــان م ــني تعاني ــزل فتات ــالل من االحت
ــن  ــق عليه ــي وأطل ــكل فجائ ــدة بش ــا املقع ووالدتهم
ــوب ال  ــن مطل ــث ع ــة البح ــية بحج ــكالب البوليس ال

ــكان”. ــى م ــة أو حت ــة قراب ــت بصل ــذا البي ــت له مي

وأشــار إلــى أن حالــة مــن اخلــوف والفــزع تعتــري 
الفتاتــني اللتــني ال تــزاالن تعيشــان حتــت أثــر الصدمــة 
حيــث أمســكت الــكالب البوليســية بجســديهما 

ــوف. ــب واخل ــر والرع ــن الذع ــة م ــط حال وس
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وأدان العاصــي هــذا االعتــداء الــذي قــال، إنــه يعبــر عــن 
ــذا  ــى ه ــوا عل ــن أقدم ــوده الذي ــالل وجن ــط االحت تخب
ــي  ــن ف ــن ال يقط ــن مواط ــث ع ــة البح ــل بحج العم
ــالل  ــة االحت ــن سياس ــر ع ــا يعب ــاً م ــي إطالق ــذا احل ه

ــادية.٩2 ــة والس العنصري

اخلميس 2022/2/24 

تشييع الشهيد الطفل صاح باخلضر

إصابات ومواجهات وإخطار وهدم مساكن

شــيعت جماهيــر محافظــة بيــت حلــم، مســاء أمــس، 
جثمــان الشــهيد الطفــل محمــد رزق صــالح )14 عامــا( 
ــل  ــب الطف ــا أصي ــر، فيم ــه باخلض ــقط رأس ــي مس ف
ــه )13 عامــاً( بكســر ورضــوض فــي  ــد ثوابت أحمــد عاي
ــات  ــالل مواجه ــاق خ ــرات باالختن ــار، والعش ــت فج بي
باخلضــر واللــن الشــرقية، تزامــن مــع ذلــك مــع هــدم 
االحتــالل 8 مســاكن وبركســا جنــوب اخلليــل، وأخطــر 
ــرادات  ــني ج ــد ياس ــر أحم ــير عم ــزل األس ــدم من به
ــات  ــت آلي ــاع، توغل ــي القط ــة، وف ــيلة احلارثي ــن الس م
ــس،  ــرق خانيون ــوب ش ــدود جن ــكل مح ــرائيلية بش إس
االحتــالل حملــة مداهمــات  قــوات  بينمــا شــنت 
ــام  ــا أق ــدس، فيم ــة والق ــعة بالضف ــاالت واس واعتق
مســتوطنون غرفــة علــى أراضــي املواطنــني فــي 

ــة. ــرة القبلي عصي

وكان الطفــل صــالح استشــهد يــوم أمــس األول بعــد 
إطــالق جنــود االحتــالل الرصــاص عليــه فــي منطقــة 
»باكــوس« غــرب البلــدة، واعتقالــه قبــل أن يعلــن 
ــب  ــق موك ــق، وانطل ــت الح ــي وق ــهاده ف ــن استش ع
التشــييع مــن مستشــفى بيــت جــاال احلكومــي فــي 
ــث  ــي حي ــن الوطن ــراد األم ــن أف ــكرية م ــازة عس جن
مشــى املشــيعون ســيرا علــى األقــدام باجتــاه مســقط 
رأس الشــهيد، وأدوا صــالة اجلنــازة فــي املســجد الكبيــر 
باخلضــر ومــن ثــم إلــى مقبــرة الشــهداء، وخــالل 
التشــييع رفع املشــاركون اإلعــالم الفلســطينية ورايات 
الفصائــل مردديــن الهتافــات الوطنيــة التــي تدعــو إلــى 
االنتقــام لدمــاء الشــهيد والســير علــى خطــاه وإلــى 

ــام.٩3  ــاء االنقس ــة وإنه ــدة الوطني ــز الوح تعزي

االحتــال يرصــد مبلــغ 052 مليــون شــيكل 
مدينــة  فــي  تهويديــة  مشــاريع  جملموعــة 

القــدس

أقــرت احلكومــة اإلســرائيلية موازنــة بقيمــة 250 مليون 
92  جريدة األيام

93  جريدة القدس

ــدس  ــي الق ــد ف ــتيطان والتهوي ــز االس ــيكل لتعزي ش
احملتلــة، وخاصــة فــي اجملالــني االجتماعــي واالقتصــادي، 
حيــث متــت املوافقــة علــى أطــر عمــل موازنــة »هيئــة 

تنميــة القــدس« للعــام 2022 بهــذا املبلــغ. 

ــر مــن خطــة  ــزء األخي ــة املوازنــة اجل وتشــكل خط
»اليوبيــل« وهــي خطــة احلكومــة اخلمســية للتنميــة 

ــدس. ــي الق ــة ف ــة واالقتصادي االجتماعي

ــة  ــى اخلط ــاً عل ــراث« حالي ــدس والت ــل وزارة »الق وتعم
اخلمســية املقبلــة، التــي ســتطلق عليهــا اســم 
»الفــي« وســتعرض علــى احلكومــة للمصادقــة عليهــا 

ــة. ــهر املقبل ــي األش ف

ــدد  ــدس« لع ــر الق ــلطة تطوي ــمى »س ــا تس ــروج م وت
كبيــر مــن املشــاريع االســتيطانية فــي املدينــة خــالل 
العــام اجلــاري، ومــن بــني أمــور أخــرى، سيســتمر 
االســتثمار الضخــم فــي تطويــر مكانــة املدينــة 
كمركــز تكنولوجــي وطنــي، مــع التركيــز علــى صناعــة 
ــة وادي  ــت منطق ــث وضع ــة، حي ــا احليوي التكنولوجي
اجلــوز فــي القــدس الشــرقية احملتلــة ضمــن »وادي 
الشــيخ  حــي  مــن  أجــزاء  وتشــمل  الســيلكون« 
ــف  ــز التوظي ــر مراك ــيتم تطوي ــماالص، و«س ــراح ش ج
ــي،  ــاب النام ــم األلع ــل عال ــدة مث ــق فري ــي مناط ف
وسيســتمر التخطيــط للتجديــد فــي تــل بيــوت، 
وســيتم نقــل الوحــدات احلكوميــة إلــى املدينــة مبوجب 

ــهر.« ــة أش ــذ ثالث ــي من ــرار حكوم ق

ــراث  ــياحة والت ــتمر وزارة الس ــة ستس ــب اخلط وحس
ــدس، كـــ  ــج للق ــي التروي ــدس ف ــة الق ــة تنمي وهيئ
»مدينــة يهوديــة« مفتوحــة للقادمــني مــن أنحــاء 

العالــم، وجلــب املؤمتــرات واملهرجانــات الدوليــة.

ــام  ــني: »الع ــف إلك ــكان زئي ــاء واإلس ــر البن ــال وزي وق
واحلســم  الزخــم  مــن  الكثيــر  ســيحمل  املقبــل 
اليوبيــل  برنامــج  انتهــاء  مــع  للقــدس  بالنســبة 
واملوافقــة علــى علــى اخلطــة اخلمســية اجلديــدة، 
ــدس  ــر الق ــأقود تطوي ــد س ــج اجلدي ــي البرنام ــي. ف الف
والتكنولوجيــا  الفائقــة  للتكنولوجيــا  كعاصمــة 
احليويــة، ممــا يعــزز اجملــال األكادميــي فــي املدينــة ويخلــق 

أهميــة كبيــرة، مجمعــات عماليــة للمدينــة«. 

وتشــمل اخلطــة عــدداً كبيــراً مــن املشــاريع فــي 
املشــارف  جبــل  علــى  العبريــة  اجلامعــة  محيــط 
ــارع  ــي الش ــى جانب ــادرة وعل ــوية املص ــي العيس وأراض
رقــم واحــد الــذي يفصــل القــدس الشــرقية عــن 
الغربيــة، حيــث تشــهد تلــك املنطقــة عمليــة جتريــف 
ملــد شــبكة القطــار اخلفيــف االســتيطاني الــذي 
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ــض  ــا ببع ــة بعضه ــدس احملتل ــتوطنات الق ــط مس يرب
ــدس  ــن الق ــرقي م ــزء الش ــي اجل ــة ف ــة العبري واجلامع

ــة.  ــن املدين ــي م ــزء الغرب ــي اجل ــي ف ــك الت بتل

كمــا تصنــف مناطــق واســعة فــي القــدس الشــرقية 
وادي  مثــل  تكنولوجيــة  تطويــر  كمناطــق  احملتلــة 
مــن  وأطــراف  جــراح  الشــيخ  مــن  وأجــزاء  اجلــوز 
العيســوية واملنطقــة الغربيــة مــن لفتــا، حيــث النفــق 
ــى أراضــي شــعفاط  ــذي يجــري شــقة عل الضخــم ال
ــل  ــدس ت ــي 443 الق ــارع االلتفاف ــط الش ــا، لرب ولفت
ــو  ــق نح ــر النف ــدس وعب ــم 1 الق ــارع رق ــب بالش أبي
مســتوطنات »معاليــه أدوميــم« والبــؤر االســتيطانية 

ــوب.٩4 ــمال جن ــارع ٩0 ش ــر الش ــور األردن عب ــي غ ف

»بتســيلم«: هكــذا أغلــق اجليــش اإلســرائيلي 
قريــة ديــر نظــام طــوال خمســني يومــاً

إن  اإلســرائيلي:  احلقوقــي  »بتســيلم«  مركــز  قــال 
ــون األول  اجليــش اإلســرائيلي أغلــق، خــالل شــهرَي كان
ــا  ــام بأكمله ــر نظ ــة دي ــني، قري ــي املاضي ــون الثان وكان
ــة  ــم القري ــاً، وداه ــني يوم ــوال خمس ــرب رام اهلل ط ق
داخــل  مــن  تالميــذ  اعتقــال  خاللهــا  مت  مــرّة،   17

 مدرستهم بالتزامن مع التنكيل باألهالي. 
وأشــار إلــى أن اإلغــالق بــدأ فــي األول مــن كانــون األول 
ــل  ــن مداخ ــة م ــش ثالث ــق اجلي ــا أغل ــي، حينم املاض
التــي  اهلل،  رام  محافظــة  فــي  نظــام  ديــر  قريــة 

 يبلغ عدد سكّانها نحو ألف شخص. 
ــس  ــل الرّئي ــو املدخ ــع، وه ــل الرّاب ــد املدخ ــال: »عن وق
ــود، وكان  ــغله جن ــزاً يش ــش حاج ــب اجلي ــة، نص للقري
هــؤالء يوقفــون الســّيارات اخلارجة مــن القريــة والّداخلة 
ــة  ــات الُهويّ ــراز بطاق ــركّاب إب ــن ال ــون م ــا، ويطلب إليه
ويفّتشــون فــي أغراضهــم، ويوّجهــون إليهــم األســئلة 

 وأثناء ذلك يسّببون ازدحاماً مروريّاً”. 
ــي،  ــون الثان ــن كان ــرين م ــوم العش ــي ي ــاف: »ف وأض
بعــد ُمــرور خمســني يومــاً، فتــح اجليــش املداخــل 
املدخــل  عنــد  احلاجــز  أبقــى  لكنّــه  الفرعّيــة 
ــارّة  ــّيارات امل ــون الس ــود يفحص ــزال اجلن ــس، وال ي الرئي

 من هناك على األقل مرتني في اليوم”. 
وأضــاف فــي تقريــر لــه: »تســّبب إغــالق القريــة 
أقصــى  إلــى  القريــة  أهالــي  حيــاة  بتشــويش 
درجــة، حيــث ال خيــار ملــن يريــد اخلــروج منهــا أو 
الّدخــول إليهــا حلاجــة أيّــاً كانــت ســوى اجتيــاز 
ــم  ــم ك ــى دون أن يعل ــود، وحت ــن اجلن ــإذن م ــز ب احلاج
مــن الوقــت ســوف ينتظــر ومــا إذا كان ســيصل 

 إلى املكان املُراد في الوقت املُناسب”. 
وتابــع: »ضمــن األشــخاص الذيــن اضطــرّوا إلــى اجتيــاز 

94  جريدة القدس

احلاجــز هنــاك نحــو 300 شــخص يعملــون أو يتعّلمــون 
ــاً.  ــني يومّي خــارج القريــة، وهــؤالء كانــوا يجتازونــه مرّت
وحيــث ال يوجــد فــي القريــة مركــز صّحــي، فــإّن 
ــة  ــي العــالج خــارج القري ــن احتاجــوا تلّق املرضــى الذي

 ما كان ليتّم لُهم ذلك دون إذن اجلنود”. 
ــر ســكّان  ــرون مــن غي ــك، كثي ــى ذل ــة إل ــال: »إضاف وق
ــاة  ــوا معان القريــة امتنعــوا عــن دُخولهــا لكــي يتجنّب
اجتيــاز احلاجــز، ما أدّى إلــى نقص في تدّفــق البضائع إلى 
دكّان البقالــة الوحيــد فــي القريــة، وأجبــر األهالــي على 

 التزوّد باحتياجاتهم من البلدات اجملُاورة”. 
ــي  ــالق الت ــرة اإلغ ــالل فت ــه »خ ــيلم« أن ــر »بتس وذك
ــري  ــش يُج ــهر كان اجلي ــف الّش ــهراً ونص ــّدت ش امت
دوريـّـات فــي داخــل القريــة فــي شــّتى األوقــات، ويُلقــي 
الرّعــب فــي قلــوب الســكّان. فــي 11 مــن هــذه الدوريّات 
ــي  ــة، وف ــازل القري ــني من ــكريّة ب ــات عس ــت جيب جتّول
ــوع  ــيل للّدم ــاز املس ــل الغ ــود قناب ــق جن ــا أطل ٦ منه
ــات القريــة، علمــاً أنّــه  وألقــوا قنابــل صــوت فــي طرُق
لــم تقــع خــالل فتــرة اإلغــالق أّي أعمــال رشــق حجــارة 

 نحو عناصر قّوات األمن داخل القرية”. 
ــش 1٦  ــم اجلي ــام اقتح ــة أيّ ــدار ثالث ــى م ــاف: »عل وأض
ــود  ــل اجلن ــات اعتق ــذه االقتحام ــدى ه ــي إح ــزالً، وف من
قاصــران.  بضمنهــم  القريــة  أهالــي  مــن  ثمانيــة 
ــاذ أّي إجــراءات ضّدهــم  ــع دون اتّخ أخلــي ســبيل اجلمي
ــا  ــوا خالله ــاعة خضع ــّدة 17 س ــم مل ــد احتجازه بع
ــارة.  ــق حج ــال رش ــوص أعم ــر بخص ــق قصي لتحقي
ــن  ــة م ــود ثالث ــف جن ــة أوق ــل القري ــد مداخ ــد أح عن
ــتجوبوهم  ــاعات، واس ــالث س ــوال ث ــة ط ــي القري أهال

 أيضاً حول أعمال رشق حجارة”. 
وتابــع: »نحــو ظهيــرة يــوم 7.12.21، أطلــق اجليــش 
ــة  ــاحة املدرس ــوق س ــوم ف ــذت حت ــّيرة أخ ــرة مس طائ
الشــاملة فــي القريــة، حيــث يــدرس أكثــر مــن 
200 طالــب، وكان ذلــك أثنــاء االســتراحة وتواُجــد 
ــى  ــهر عل ــّي ش ــد مض ــاحة. بع ــي الّس ــذ ف التالمي
ذلــك وفــي 18.1.22، داهــم جنــود ســاحة املدرســة 
ثــّم اقتحــم بعضهــم إحــدى الغــرف الدراســّية، 
ــن  ــي الـــ17 م ــن ف ــوا تلميذي ــا واعتقل ــوا بابه وأغلق
عمرهمــا. أخلــي ســبيل أحدهمــا بعــد اعتقــال دام 12 

 ساعة وال يزال الثاني معتقالً حتى اليوم«. 
رســمّي  تبليــغ  أّي  األهالــي  يتلــقّ  »لــم  وقــال: 
احلاجــز،  ونصــب  القريــة  إغــالق  أســباب  عــن 
غيــر أّن اجلنــود أخبــروا رئيــس اجمللــس احمللــّي فــي 
حديــث عرضــّي بــأّن هــذا يحــدث ألّن هنــاك أوالداً 

 يرشقون احلجارة نحو سّيارات املستوطنني”. 
ســبيل  »ال  أنــه  علــى  »بتســيلم«  مركــز  وشــدد 
بإيــذاء  يســمح  الــذي  املنطــق  هــذا  لتبريــر 
أشــخاص لــم يرتكبــوا ُجرمــاً ولــم يكونــوا حتــى 
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ال  غايــة  حتقيــق  ألجــل  وذلــك  ُشــبهة،  موضــع 
عالقــة لُهــم بهــا، بــل ليــس فــي اســتطاعتهم 

 حتقيقها بالضرورة حتى لو أرادوا ذلك”. 
وقــال: »لهــذا الّســبب يُحظــر العقــاب اجلماعــّي فــي 
القانــون الدولــّي والقانــون اإلســرائيلّي، ولذا فهــو باطل 
ــد  ــاً. لكــّن نظــام االحتــالل واألبارتهاي ومرفــوض أخالقّي
يفّضــل التغاضــي عــن هــذه املبــادئ األساســّية، وهــذا 
ــى  ــام عل ــذا النظ ــر ه ــا ال يُجب ــر طامل ــن يتغّي ــع ل الواق

دفــع ثمــن ممارســاته”.٩5

اجلمعة 2022/2/25

مواجهــات وإصابــات خــال التصــدي العتداءات 
اســتيطانية فــي كفــر الديــك واللن الشــرقية

والعشــرات  ورضــوض  بجــروح  مواطنــون  أصيــب 
باالختنــاق خــالل تصــدي أهالــي بلدتــي اللــن الشــرقية 
ــاب  ــي أعق ــتوطنني، وف ــداءات املس ــك العت ــر الدي وكف
مواجهــات فــي بلــدة اخلضــر، فــي الوقــت الــذي صّعدت 
فيــه قــوات االحتــالل مــن انتهاكاتهــا وهدمــت منزلــني 
ــدم  ــرت به ــا، وأخط ــدة عنات ــي بل ــة ف ــأة جتاري ومنش
ــرت  ــافر، وأخط ــر ومس ــل املكب ــدة جب ــي بل ــني ف منزل
بوقــف بنــاء آخر فــي قريــة فصايــل، ومنعت اســتصالح 
ــازل  ــورت من ــان وص ــي حس ــراوة بن ــدة ق ــي بل أراٍض ف
ــتوطنني  ــخ مس ــع ض ــن م ــا، بالتزام ــافر يط ــي مس ف

 مياهاً عادمة في أراضي بلدة قصرة. 
برضــوض  ومعلــم  طالبــان  أصيــب  فقــد 
اعتــداء  جــراء  باالختنــاق  الطلبــة  وعشــرات 
قــوات االحتــالل علــى مدرســة اللــن – الســاوية 

 الثانوية اخملتلطة، جنوب نابلس. 
قــوات  بــأن  غــازي  ياســر  املدرســة  مديــر  وأفــاد 
معلــم  علــى  البنــادق  بأعقــاب  اعتــدت  االحتــالل 
ــم  ــاء توجهه ــا، أثن ــق أحدهم ــت خن ــني وحاول وطالب
أيضــاً  اســتهدفت  أنهــا  مؤكــداً  للمدرســة، 
مــا  للدمــوع،  املســيل  الغــاز  بقنابــل  املدرســة 

 أدى إلصابة طلبة ومعلمني باالختناق. 
ميارســون  واملســتوطنني  االحتــالل  أن  وأكــد 
ــع  ــوم الراب ــني للي ــة واملعلم ــى الطلب ــم عل اعتداءاته
علــى التوالــي، ويحاولــون منــع اســتمرار املســيرة 

 التعليمية وإعاقة وصولهم للمدرسة. 
يعقــوب  القــروي  اجمللــس  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
علــى  جتمعــوا  املســتوطنني  عشــرات  أن  عويــس 
جيــش  مــن  بحراســة  صباحــاً  البلــدة  مدخــل 
االســتفزاز  ومارســوا  وشــرطته،  االحتــالل 
الطلبــة  وصــول  لعرقلــة  أدى  مــا  والعربــدة، 
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 ملدارسهم لليوم الرابع على التوالي. 
ــة  ــة مقاوم ــطاء هيئ ــدة ونش ــي البل ــاف إن أهال وأض
االحتــالل،  لقــوات  تصــدوا  واالســتيطان  اجلــدار 

 ومتكنوا من إيصال الطلبة للمدارس. 
مســتوطنون  اقتحــم  اإلطــار،  فــي 

.  بلدة كفر الديك غرب سلفيت 
ــتوطنني  ــرات املس ــأن عش ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
بحمايــة  الغربيــة،  اجلهــة  مــن  البلــدة  اقتحمــوا 
منــازل  علــى  االعتــداء  وحاولــوا  االحتــالل،  قــوات 
احلــي  الرصــاص  بإطــالق  وقامــوا  املواطنــني، 

 والغاز املسيل للدموع صوب املواطنني. 
اختنــاق  بحــاالت  العشــرات  وأصيــب 
مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــالل 

 قوات االحتالل عند مدخل البلد. 
وذكــرت املصادر أن قــوات االحتالل اعتدت علــى املواطنني 
بالضــرب، حيــث أصيــب املواطــن غســان جمال موســى 
فــي رأســه، واملواطــن أحمــد مصطفــى موســى بكســر 
ــاط  ــف باملط ــاص املغل ــر بالرص ــن آخ ــده، ومواط ــي ي ف
إلــى مستشــفى  املصابــني  نقــل  ومت  فــي قدمــه، 

 الشهيد ياسر عرفات في سلفيت. 
علــى  مســتوطنني  إقــدام  مــع  ذلــك  تزامــن 
بلــدة  أراضــي  فــي  عادمــة  ميــاه  ضــخ 

 قصرة، جنوب نابلس. 
ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــوا  ــم« ضخ ــتوطني »مجدولي ــس، إن مس ــان دغل غس
مياهــاً عادمــة صــوب أراضــي املواطنــني فــي املنطقــة 
الشــمالية لبلــدة قصــرة، مبنطقــة تســمى كفــر 

ــة. عاطي

أراضــي  صــوب  العادمــة  امليــاه  تدفــق  إن  وأضــاف 
املواطنــني أحلــق أضــراراً بنحــو 55 دومنــاً، تعــود ملكيتهــا 

لعشر عائالت من البلدة. 

ــاب  ــب ش ــم، أصي ــت حل ــوب بي ــر، جن ــدة اخلض ــي بل وف
بعيــار معدنــي مغلــف باملطــاط، والعشــرات باالختنــاق، 

في مواجهات مع قوات االحتالل. 

وأفــاد الناشــط الشــبابي أحمــد صــالح بــأن املواجهــات 
ــني  ــة ب ــدة القدمي ــل« بالبل ــة »الت ــي منطق ــت ف اندلع
ــاص  ــت الرص ــي أطلق ــالل، الت ــوات االحت ــبان وق الش
ــاب  ــة ش ــى إصاب ــا أدى إل ــوت، م ــاز والص ــل الغ وقناب
بحــاالت  والعشــرات  القــدم،  فــي  معدنــي  بعيــار 

ــاق.٩٦ اختن
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السبت 2022/2/26

االحتــال يعتــدي علــى املواطنــني واملتضامنــني 
خــال احتجاجــات فــي حــي الشــيخ جــراح

ومتضامنــون  جــراح  الشــيخ  حــي  ســكان  جــدد 
اإلســرائيلي  اليســار  ومــن  فلســطينيون 
إخــالء  قــرارات  علــى  احلــي  فــي  احتجاجاتهــم 

 منازل فلسطينية لصالح مستوطنني. 
بكثافــة  الفلســطيني  العلــم  املتظاهــرون  ورفــع 
عصــر  بعــد  نظــم  الــذي  االحتجــاج  خــالل 
املواطنــني  مــن  العشــرات  مبشــاركة  أمــس، 

 واملتضامنني واليساريني اإلسرائيليني. 
الكنيســت  عضــو  املتضامنــني  بــني  مــن  وبــرز 

 من حزب »ميرتس« اليساري موسي راز. 
ــن  ــم بتمك ــون ابتهاجه ــون واملتضامن ــدى املواطن وأب
ــامي، مــن اســتصدار  محامــي عائلــة ســالم، ماجــد غن
قــرار بتجميــد إخــالء العائلــة مــن منزلهــا الــذي 
علــى  مشــددين   ،1٩48 العــام  منــذ  فيــه  تقيــم 

 وجوب إلغاء قرارات اإلخالء بشكل كامل. 
بإخــالء  واملتضامنــون  املواطنــون  وطالــب 
عضــو  وضعهــا  التــي  االســتيطانية  اخليمــة 
بــن  ايتمــار  املتطــرف  اإلســرائيلي  الكنيســت 

 غفير على أرض عائلة سالم. 
اجلمعــة  صــالة  تقــام  أن  املقــرر  مــن  وكان 
ولكــن  جــراح  الشــيخ  حــي  أرض  علــى 
مســجد  فــي  إقامتهــا  متــت  األمطــار  بســبب 

 الشيخ جراح املالصق لعائلة سالم. 
وقــال الشــيخ رائــد دعنــا فــي خطبــة اجلمعــة، »إن أرض 
 القــدس وهــذه األرض، أرض فلســطني هــي أرض وقفية”.

ومــع انتهــاء الصــالة، ســار املصلــون، يتقدمهــم 
عضــو اجمللــس الثــوري حلركــة فتــح حــامت عبــد القــادر 
والناشــط عــوض الســالمية والناشــط راســم عبيــدات، 
 فــي مســيرة نحــو موقــع االعتصــام فــي الشــيخ جراح.

جلنــة  رئيــس  احلــي  الــى  ووصــل 
العــرب  للمواطنــني  العليــا  املتابعــة 

 في الداخل الفلسطيني محمد بركة. 
وقــال بركــة، »نقــف هنــا ليــس فقــط مــن أجــل 
عقــار هنــا وهنــاك وإمنــا مــن أجــل هويــة البلــد 
ــة  ــة القــدس كمدين ــل هوي ــن اج ــكان وم ــة الس وهوي

 عربية فلسطينية إسالمية مسيحية”. 
الدفــاع عــن  البيــوت هــي خــط  وأضــاف، »هــذه 
عــن  الدفــاع  خــط  وهــي  األقصــى  املســجد 
تقومــون  مــا  فــإن  ولذلــك  العاصمــة،  القــدس 
شــعب  هويــة  عــن  دفــاع  هــو  نضــال  مــن  بــه 

 وهوية وطن وهوية املدينة العاصمة”. 

وأعــاد املواطنــون نصــب خيمــة االعتصــام فــي الشــيخ 
 جراح بعد أن كانت شرطة االحتالل أزالتها. 

وفــي وقــت الحــق، اعتــدت قــوات االحتــالل علــى 
 األهالي واملتضامنني في احلي. 

وفــي الوقت ذاتــه، اقتحمــت مجموعة من املســتوطنني 
أعــالم  برفــع  األهالــي  اســتفزاز  وحاولــت  احلــي، 

 االحتالل، وسط حماية قوات االحتالل. 
وعقــب ذلــك، اســتنفرت قوات االحتــالل بشــكٍل ُمكثّف 
فــي احلــي، وفرضت تشــديدها على األهالــي واملتضامنني 

 معهم، وسادت أجواء من التوتر. 
وأشــارت املصــادر إلــى أن قــوات االحتــالل اعتــدت علــى 
ــط  ــع الناش ــت بدف ــرب، وقام ــع والض ــّبان بالدف الُش
ــم  ــه عل ــاء رفع ــص أثن ــو احلم ــد أب ــي محم املقدس

ــتوطنني.٩7 ــه املس ــي وج ــطني ف فلس

األحد 2022/2/27 

ــر  ــون وكف ــدوم واليام ــر ق ــي كف ــات ف مواجه
عقــب واعتــداءات اســتيطانية جديــدة فــي 

ــل ــوب اخللي جن

أصيــب العشــرات باالختنــاق جــراء قمــع قــوات االحتالل 
ــدوم،  ــر ق ــدة كف ــي بل ــرى ف ــاندةً لألس ــيرةً مس مس
وخــالل مواجهــات أعقبــت اقتحامهــا بلدتــي اليامــون 
وكفــر عقــب، فــي الوقــت الــذي أجبــرت فيــه ســلطات 
االحتــالل مقدســياً علــى هــدم منزلــه فــي بلــدة جبــل 
ــك مــع هــدم مســتوطنني سالســل  ــر، تزامــن ذل املكب
ــافر،  ــي مس ــة ف ــي زراعي ــم أراض ــة واقتحامه حجري
ــل الغــاز والصــوت باجتــاه الرعــاة فــي  وإطالقهــم قناب

بلــدة مادمــا.

ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
العشــرات بحــاالت اختنــاق بعــد أن قمعــت قــوات 

االحتــالل مســيرة شــعبية.

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
ــزارة  ــم غ ــراً، رغ ــت، عص ــيرة انطلق ــأن املس ــتيوي ب ش
ــة  ــم النضالي ــي خطواته األمطــار، إســناداً لألســرى ف

ــاً. ــذ 21 يوم ــتمرة من املس

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل هاجمــوا املشــاركني فــي 
ــيل  ــاز املس ــل الغ ــاص وقناب ــني الرص ــيرة مطلق املس
للدمــوع، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات أصيــب خاللهــا 

العشــرات باالختنــاق.

ولفــت إلــى أن جنــود االحتــالل اقتحمــوا البلــدة ودهموا 
عــدداً مــن املنــازل، واعتلــوا أســطح عــدد منها.
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وفــي بلــدة اليامــون، غــرب جنــني، اندلعــت مواجهــات 
خــالل تصــدي املواطنــني لعمليــة اقتحــام.

ــة  ــي اخلمايس ــالل حي ــش االحت ــن جي ــوة م ــت ق ودهم
ــم. ــن منازله ــروج م ــي اخل ــت األهال ــي، ومنع والغرب

ــالل  ــوات االحت ــني وق ــني املواطن ــات ب ــت مواجه واندلع
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــت الرص ــي أطلق الت
وقنابــل الصــوت، وكثفــت مــن انتشــارها ونشــرت 
وحــدات مشــاة فــي كــروم الزيتــون بــني بلدتــي اليامــون 

ــدة. ــم البل ــل أن تقتح ــة قب ــيلة احلارثي والس

وفــي بلــدة كفــر عقــب، شــمال القــدس احملتلــة، 
اندلعــت مواجهــات مماثلــة عقــب عمليــة اقتحــام 
دهمــت خاللهــا قــوات االحتــالل منــازل واعتقلــت 

الشــابني حســن زيــارة، وهيثــم اللــوزي.

وقالــت مصــادر محليــة: إن مواجهــات اندلعــت عقــب 
ــالل  ــوات االحت ــا ق ــت خالله ــام، أطلق ــة االقتح عملي

ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــل الغ قناب

ــة  ــالل عائل ــلطات االحت ــرت س ــرى، أجب ــة أخ ــن جه م
ــى  ــة، عل ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــر ف ــل املكب ــي جب ف

ــراً. ــا قس ــدم منزله ه

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن عائلــة أبــو ســنينة 
اضطــرت قســراً لهــدم منزلهــا القائــم فــي بلــدة جبــل 
املكبــر منــذ ســبع ســنوات، بعدمــا أخطرتهــا ســلطات 

ــزل. االحتــالل بهــدم املن

ــؤوي ســتة أفــراد مــن عائلــة  وأشــارت إلــى أن املنــزل ي
أبــو ســنينة، التــي حرمــت مــن منزلهــا الثانــي، بعدمــا 
هدمــت بلديــة االحتــالل منــزل العائلــة فــي حــي راس 
العمــود بســلوان جنــوب املســجد األقصــى عــام 2015.

ــر  ــة تهجي ــي عملي ــذه ثان ــنينة: »ه ــو س ــاد أب ــال إي وق
ــدم  ــا ُه ــت عندم ــى كان ــرة األول ــها، امل ــري نعيش قس
منزلنــا بــرأس العامــود ببلــدة ســلوان عــام 2015، 

ــر”. ــل املكب ــدة جب ــن بل ــر م ــن نتهج ــوم نح والي

ــة  ــرار محكم ــنوات ق ــل 7 س ــض قب ــه رف ــاف إن وأض
ــه، باملقابــل هدمتــه آليــات  االحتــالل ولــم يهــدم منزل
االحتــالل وفرضــت عليــه غرامــة ماليــة باهظــة، هــذه 
ــادى  ــى نتف ــراً حت ــا قس ــدم منزلن ــا له ــرة، اضطررن امل

ــة. ــات الباهظ ــع الغرام دف

هــدم  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
سالســل  االحتــالل،  قــوات  بحمايــة  مســتوطنون 
ــوب  ــس مبســافر يطــا جن ــة أم العراي ــة، فــي قري حجري

اخلليــل.

الشــعبية  اللجــان  منســق  اجلبــور  راتــب  وذكــر 
والوطنيــة ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان جنــوب اخلليــل 
ــر«  ــبي يائي ــتوطنتي »متس ــن مس ــتوطنني م أن مس
ــافة  ــة مبس ــل حجري ــوا سالس ــا« هدم ــوب دالي و«يعق
ــان  ــعيد علي ــن س ــا للمواط ــود ملكيته ــر تع 500 مت

عــوض، لتوســيع املســتوطنتني املذكورتــني.

فــي خربــة زنوتــا، جنــوب اخلليــل، اقتحــم مســتوطنون 
أراضــي املواطنــني الزراعيــة.

وأفــادت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان بــأن 
أراضــي  اقتحمــت  املســتوطنني  مــن  مجموعــة 

فيهــا. ومتركــزت  املواطنــني 

وفــي بلــدة مادمــا، جنــوب نابلــس، أطلــق أحــد »حراس« 
مســتوطنة »يتســهار« قنابــل الغــاز والصــوت، صــوب 

رعــاة أغنــام.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن حــارس مســتوطنة »يتســهار«، 
اســتهدف رعــاة أغنــام بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
وقنابــل الصــوت أثنــاء رعيهــم فــي املنطقــة اجلنوبيــة 

ــتوطنة. ــة للمس ــا احملاذي ــدة مادم ــن بل م

وأضــاف إن املنطقــة تشــهداً انتشــاراً واســعاً وجتمعــات 
ــد  ــات ض ــد الهجم ــن تصاع ــذراً م ــتوطنني، مح للمس

املواطنــني وممتلكاتهــم.٩8

االثنني 2022/2/28

قمــع وقفــة احتجاجيــة فــي اللــن الشــرقية 
ــدة ــداءات جدي واملســتوطنون ينفــذون اعت

أصيــب، أمــس، أربعــة مواطنــني برضــوض، والعشــرات 
بحــاالت اختنــاق، جراء قمــع قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
وقفــة احتجاجيــة ضــد انتهــاكات املســتوطنني، وإعاقة 
وصــول الطلبة إلــى مدارســهم، على مدخل بلــدة اللّن 
الشــرقية جنــوب نابلــس، فيمــا أجبــرت قــوات االحتــالل 
 مواطنــاً علــى هــدم منزلــه فــي بيــت حنينــا بالقــدس.

ــّن الشــرقية يعقــوب  ــروي الل ــس ق ــال رئيــس مجل وق
املشــاركني  قمعــت  االحتــالل  قــوات  إن  عويــس: 
هيئــة  رئيــس  فيهــا  التــي شــارك  الوقفــة،  فــي 
ــر  ــعبان، ومدي ــد ش ــتيطان مؤي ــدار واالس ــة اجل مقاوم
التربيــة والتعليــم فــي جنــوب نابلــس نصــر أبــو 
كــرش، وعــدد مــن الفعاليــات الوطنيــة الرســمية 
إلــى  أدى  الــذي  األمــر  احملافظــة،  فــي  والشــعبية 
جــراء  برضــوض،  آخريــن  وثالثــة  عويــس  إصابــة 
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مباشــر،  بشــكل  الصــوت  بقنابــل  اســتهدافهم 
 إضافة إلى العشرات بحاالت اختناق. 

إلــى  الطلبــة  وصــول  يعيــق  االحتــالل  أن  يذكــر 
مدرســة اللــّن - الســاوية اخملتلطــة، التــي تقــع علــى 
ــني رام اهلل ونابلــس، فيمــا  ــق الرئيــس الواصــل ب الطري
الشــرقية  اللــّن  مدخــل  املســتوطنون  يقتحــم 
بشــكل مســتمر، ويــؤدون طقوســاً تلموديــة فــي 

 املنطقة، ويعتدون على األهالي والطلبة. 
ــى  ــة عل ــالل عائل ــة االحت ــرت بلدي ــدس، أجب ــي الق وف
ــة  ــا شــمال املدين ــدة بيــت حنين هــدم منزلهــا فــي بل

 املقدسة، حتت تهديد الغرامات الباهظة. 
شــوامرة  عائلــة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
ذاتيــاً،   2005 العــام  منــذ  املقــام  منزلهــا  هدمــت 
بهدمــه  االحتــالل  بلديــة  أخطرتهــا  أن  بعــد 

 ذاتياً، أو حتمل تكاليف الهدم. 
ــذي  ــه ال ــوامرة، أن منزل ــزي ش ــزل، رم ــك املن ــر مال وذك
يســكنه مــع زوجتــه وأوالده اخلمســة، مقــام منــذ العام 
2005، وأخطرتــه بلديــة االحتــالل بهدمــه خــالل العــام 
ــا  ــبب م ــيكل، بس ــف ش ــغ 30 أل ــه مببل 201٦، وغرمت

 قالت عنه »بناء غير قانوني وغير مرخص”. 
وبــنّي أنــه، قبــل نحــو 20 يومــاً، اقتحــم عناصــر 
بلديــة االحتــالل املنــزل مجــدداً، ووضعــوا إخطــاراً 
محــاوالت  ورغــم  أســابيع،   3 خــالل  بالهــدم 
الفطــر  عيــد  بعــد  ملــا  القــرار  تأجيــل  العائلــة 

 القادم، إال أن بلدية االحتالل رفضت ذلك. 
ــل  ــى طف ــرب عل ــالل بالض ــوات االحت ــدت ق ــا اعت كم
ــم  ــه العل ــبب رفع ــود، بس ــاب العام ــة ب ــي منطق ف

 الفلسطيني، بينما اعتقلت شاباً آخر. 
االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
عنــد  نصــار  شــادي  املقدســي  الشــاب  احتجــزت 
بــاب العامــود، ثُــّم اقتادتــه للتحقيــق فــي مركــز 

 شرطة البريد في شارع صالح الدين. 
وفــي بيــت حلــم، اعتــدى مســتوطنون علــى رعــاة 

 أغنام في قرية كيسان شرق احملافظة. 
مــن  مجموعــة  أن  غــزال  أحمــد  الناشــط  وذكــر 
مســتوطني »معالــي عامــوس« املقامــة علــى أراضــي 
ــى الشــقيقتني نايفــة وفاطمــة  املواطنــني اعتــدت عل
عبيــات، واملواطــن عطــا اهلل عبيــات، وأطلقــت الــكالب 

 نحوهم، وأجبرتهم على مغادرة املكان. 
املســتوطنني  أن  إلــى  عبيــات  أشــار  جانبــه،  مــن 
مــن  القريبــة  األراضــي  فــي  مواشــيهم  أطلقــوا 
مســتوطنَتي »معالــي عامــوس« و«إيبــي هناحــل«، 

 ومنعوا املواطنني من رعي أغنامهم فيها. 
قــوات  أخطــرت  أيضــاً،  حلــم  بيــت  وفــي 
اإلنشــاء  قيــد  منــازل  ثالثــة  بهــدم  االحتــالل 
اســتنادية  وأســوار  أغنــام  وحظيــرة 

 في قرية الوجلة شمال غربي بيت حلم. 
بــأن  عــوض،  إبراهيــم  اإلعالمــي،  الناشــط  وأفــاد 
وســّلمت  القريــة،  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
اإلنشــاء،  قيــد  منــازل  ثالثــة  بهــدم  إخطــارات 
تبلــغ مســاحة كل منهــا حوالــى 200 متــر مربــع، 
تعــود لــكل مــن نبيــل خالــد حســني حجاجلــة، 

 وعصام خليفة، وأحمد إبراهيم األعرج. 
وأضــاف: إن قــوات االحتــالل ســّلمت املواطــن مصطفــى 
عــودة إخطــاراً بهــدم حظيــرة أغنــام، واملواطــن محمــود 
ــك  ــتنادية، وذل ــوار اس ــدم أس ــاراً به ــي إخط ــو عل أب

 بحجة وجودها باملناطق املصنفة )ج(. 
الطريــق  مســتوطنون  أغلــق  اخلليــل،  وفــي 

 املؤدي إلى مسافر يطا جنوب احملافظة. 
الوطنيــة  اللجنــة  منســق  اجلبــور  راتــب  وأوضــح 
أن  واالســتيطان،  اجلــدار  ملقاومــة  والشــعبية 
علــى  املقامــة  يعيــر«  »متســبي  مســتوطني 
أراضــي املواطنــني فــي قريــة بيــر العــدا، أغلقــوا 
باحلجــارة،  يطــا  مســافر  إلــى  املــؤدي  الطريــق 

 ومنعوا املواطنني من الوصول إليها. 
اعتداءاتهــم  مــن  كثفــوا  املســتوطنني  أن  يذكــر 
يطــا  شــرق  وممتلكاتهــم  املواطنــني  علــى 
املســتوطنات  توســيع  فــي  طمعــاً  ومســافرها، 

 والسيطرة على أراضي املواطنني. 
عشــرات  اقتحــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
األقصــى،  املســجد  باحــات  املســتوطنني 
االحتــالل. شــرطة  مــن  مشــددة   بحمايــة 

القــدس  فــي  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
ــن  ــى، م ــوا األقص ــتوطنني اقتحم ــرات املس ــأن عش ب
ــتفزازية، وأدوا  ــوالت اس ــذوا ج ــة ونف ــاب املغارب ــة ب جه
طقوســاً تلموديــة فــي باحاتــه، خاصــة فــي املنطقــة 
ــروحات  ــوا ش ــات قدم ــة حاخام ــه، برفق ــرقية من الش

ــوم. ــكل« املزع ــن »الهي ع

ووثقــت مؤسســات مقدســية اقتحــام نحــو ٩00 
األســبوع  خــالل  األقصــى  للمســجد  مســتوطن 

املاضــي.٩٩

99  جريدة األيام
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الثاثاء 2022/3/1

واملعتقلــني..  املصابــني  عشــرات  القــدس: 
بذكــرى  احملتفلــني  علــى  ينغــص  االحتــال 

واملعــراج اإلســراء 

ــوم  ــدا كي ــا ب ــرائيلي م ــالل اإلس ــرطة االحت ــت ش حول
ــى  ــة إل ــة القــدس الشــرقية احملتل ــي فــي مدين احتفال
يــوم مواجهــة أصيــب خاللــه 3٦ مواطنــا، بينهــم 
طفلــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة بجــروح خطيــرة 

ــل. ــى األق ــل 20 عل ــا، وأعتق ــي وجهه ف

وبــدا واضحــا منــذ ســاعات الصبــاح مخطــط شــرطة 
االحتــالل التنغيــص علــى عشــرات آالف املواطنــني 
احتفاالتهــم بإحيــاء ذكــرى اإلســراء واملعــراج فــي 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــر أع ــك بنش ــى وذل ــجد األقص املس
ــط  ــي محي ــة ف ــة وخاص ــاء املدين ــي أنح ــا ف عناصره

ــا. ــة وأزقته ــدة القدمي البل

وكان عشــرات آالف املواطنــني مــن ســكان القــدس 
والضفــة الغربيــة والداخــل الفلســطيني توافــدوا إلــى 
املدينــة احملتلــة منــذ ســاعات الصبــاح للمشــاركة فــي 
ــالمية  ــاف اإلس ــرة األوق ــه دائ ــذي نظمت ــال ال االحتف
ــفي  ــرض الكش ــة الع ــى ومواكب ــجد األقص ــي املس ف
للمناســبة ذاتهــا فــي شــوارع املدينــة وخاصــة منطقة 

ــاب العامــود. ب

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، »قــدرت 
أعــداد املصلــني الوافديــن إلــى املســجد األقصــى 
ــوم  ــراج، الي ــراء واملع ــرى اإلس ــال بذك ــارك لالحتف املب
ــف  ــن مختل ــل م ــف مص ــن ٩0 أل ــر م ــس(، بأكث )أم

املناطــق الفلســطينية والداخــل”.

وكانــت شــوارع املدينــة شــهدت ازدحامــات مــع توافــد 
املواطنــني علــى مــدار ســاعات نهــار أمــس، إلــى 
املســجد األقصــى عبــر أزقــة البلــدة القدميــة وخاصــة 

ــود. ــاب العام ــن ب م

وأنشــد املواطنــون »طلــع البــدر علينــا« وهــم يشــقون 
طريقهــم إلــى املســجد األقصــى عبــر بوابــات البلــدة 
ــع  ــيون بتوزي ــام مقدس ــا ق ــا فيم ــي أزقته ــة وف القدمي
ــي  ــة وف ــدة القدمي ــي البل ــن ف ــى الوافدي ــات عل احللوي

ــى. ــجد األقص ــاحات املس س

ووصلــت عائــالت فلســطينية بأكملهــا لقضــاء يومهــا 
فــي ربــاط باملســجد األقصــى واملشــاركة فــي االحتفال 

املركــزي الــذي نظمتــه دائــرة األوقــاف اإلســالمية فيه.

وجــرى االحتفــال بحضــور الشــيخ عبــد العظيــم 
ســلهب، رئيــس مجلــس األوقاف والشــؤون واملقدســات 
ــني،  ــد حس ــيخ محم ــدس، والش ــي الق ــالمية ف اإلس
ــر  ــنينة، كبي ــو س ــف أب ــيخ يوس ــام، والش ــي الع املفت
خطبــاء املســجد األقصــى، والشــيخ عمــر الكســواني، 
ــة،  ــو غزال ــر املســجد األقصــى، والشــيخ ياســر أب مدي
ــالمية«،  ــاف اإلس ــي »األوق ــاد ف ــظ واإلرش ــر الوع مدي
أبــو صــوي، أســتاذ كرســي  والدكتــور مصطفــى 
ــة  ــى، ومجموع ــجد األقص ــي املس ــي ف ــام الغزال اإلم
مــن القضــاة الشــرعيني ومشــايخ وشــخصيات بيــت 

ــدس. املق

ــو  ــيخ أب ــه الش ــى عرافت ــذي تول ــل، ال ــت احلف وتخلل
ســنينة، كلمــات ملشــايخ بيــت املقــدس وقصائــد 
ــيد  ــى لألناش ــة األقص ــا فرق ــة قدمته ــيد ديني وأناش

ــة. ــح النبوي ــة واملدائ الديني

ــه شــبه  ــت ســاحات املســجد األقصــى ومصليات وكان
ــكان  ــن س ــات م ــم املئ ــن بينه ــني وم ــة باملصل ممتلئ
ــة  ــور التذكاري ــوا الص ــن التقط ــة الذي ــة الغربي الضف

ــرفة. ــرة املش ــة الصخ ــب قب ــى جان إل

وفــي وقــت مــا بعــد الظهــر، انطلقــت فــرق الكشــافة 
ــن  ــالح الدي ــارع ص ــى ش ــه إل ــراء ومن ــارع الزه ــى ش إل
فشــارع الســلطان ســليمان مــرورا ببــاب العامــود ثــم 

ــى. ــجد األقص ــى املس ــوال إل ــة وص ــدة القدمي البل

ورافــق مواطنــون الفــرق الكشــفية فــي مســارها حيث 
ــألت  ــي امت ــود، الت ــاب العام ــاحة ب ــي س ــع آالف ف جتم
ــطيني  ــي الفلس ــيد الوطن ــزف النش ــا، ومت ع بأكمله

ــا أقصــى”. ــروح بالــدم نفديــك ي ــد هتــاف »بال وتردي

وكانــت قــوات كبيــرة مــن شــرطة االحتالل فــي محيط 
منطقــة بــاب العامــود فيمــا بــدا أنهــا تســتعد لقمــع 

املواطنــني مــن خــالل جلــب ســيارة امليــاه العادمة.

ــن  ــدد م ــى ع ــالل عل ــرطة االحت ــر ش ــدى عناص واعت
ــات. ــر مواجه ــا فج ــرب م ــني بالض املواطن

وأطلــق عناصــر الشــرطة قنابــل الصــوت واعتــدوا 
امليــاه  اســتخدام  قبــل  مواطنــني  علــى  بالضــرب 
ــار  ــال وكب ــاء وأطف ــود نس ــم وج ــم رغ ــة ضده العادم

ــة. ــي املنطق ــن ف س

والحــق عناصــر شــرطة االحتــالل املواطنــني إلــى 
ــة ومــن بينهــا شــارع نابلــس وشــارع  الشــوارع القريب
ــبان  ــى الش ــداء عل ــث مت االعت ــليمان حي ــلطان س الس

ــرب. ــاء بالض ــال والنس واألطف
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طواقمــه  إن  الفلســطيني،  األحمــر  الهــالل  وقــال 
رصــدت 3٦ إصابــة خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتالل 
فــي بــاب العامــود، مشــيرا إلــى نقــل ٦ إصابــات 

للمستشــفى لتلقــي العــالج.

طفلــة  نقــل  مت  إنــه  األحمــر،  الهــالل  وأضــاف 
للمستشــفى مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة جــراء 
ــود. ــاب العام ــي ب ــوت ف ــة ص ــن قنبل ــه م ــة بالوج إصاب

ــا(،  ــة، )11 عام ــة الطفل ــة إصاب ــادر طبي ــت مص ووصف
ــرة. بأنهــا خطي

ــة  ــدت »إصاب ــه رص ــر، ان طواقم ــالل األحم ــع اله وتاب
ــة  ــراء قنبل ــه ج ــي الوج ــروح ف ــهور بج ــل ٦ ش طف
ــاب العامــود، ومت تقــدمي اإلســعاف األولــي  صــوت فــي ب

ــل”. ــي للطف امليدان

مــن جهتهــا، فقــد أعلنــت شــرطة االحتــالل اعتقــال 
20 فلســطينيا بزعــم إلقــاء احلجــارة والزجاجــات علــى 

عناصرهــا.

ــروح  ــوا بج ــا أصيب ــن عناصره ــة م ــت، إن أربع وأضاف
طفيفــة ومت تقــدمي اإلســعافات األوليــة لهــم فــي 

ــكان1. امل

منــازل  قــرب  جديــدة  اســتيطانية  بــؤرة 
القبليــة عصيــرة  فــي  املواطنــني 

ــن  ــة م ــى مقرب ــدة عل ــؤرة جدي ــتوطنون ب ــام مس أق
ــوب  ــة جن ــرة القبلي ــة عصي ــني فــي قري ــازل املواطن من
ــات  ــش مركب ــة اجلي ــوا بحماي ــس، وهاجم ــس أم نابل
املواطنــني علــى طريــق نابلــس جنــني، واقتحمــوا قريــة 
اللــن الشــرقية، واملوقــع األثــري فــي سبســطية، 
واعتــدوا علــى عائلــة أثنــاء تواجدهــا فــي أرضهــا 
فــي  مواشــيهم  وأطلقــوا  الديــك،  كفــر  ببلــدة 
حقــول املواطنــني الزراعيــة شــرق يطــا، فيمــا عمــدت 
ــم  ــالل محاولته ــني خ ــع املواطن ــالل لقم ــوات االحت ق
التصــدي للمســتوطنني، مــا أســفر عــن إصابــة عــدد 
ــى  ــار عل ــود الن ــق اجلن ــاق، وأطل ــاالت اختن ــم بح منه
ــوه،  ــاقه واعتقل ــي س ــوه ف ــول وأصاب ــي حلح ــاب ف ش
ــاء  ــاحنة أثن ــة وش ــى جراف ــش عل ــتولى اجلي ــا واس كم
ــاس،  ــرق طوب ــوب ش ــوف جن ــة عاط ــي قري ــا ف عملهم
واعتقــل مــا ال يقــل عــن 10 مواطنــني خــالل عمليــات 

ــة. ــاء الضف ــم بانح ده

وقــال مواطنــون مــن عصيــرة القبليــة، أن مســتوطنني 
مــن مســتوطنة »يتســهار« املقامــة علــى أراضــي قــرى 
جنــوب نابلــس، نصبــوا أمــس بحمايــة جنــود االحتــالل 
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ــات(  ــة )كرافان ــاكن متنقل ــة مس ــن ثالث ــل ع ــا ال يق م
علــى مقربــة مــن منــزل املواطــن عبــد الباســط أحمــد، 

عنــد الطــرف اجلنوبــي للقريــة.

ــون  ــن أن يك ــيتهم م ــن خش ــة ع ــي القري ــرب أهال وأع
ذلــك مقدمــة إلقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة بجــوار 

منازلهــم.

ببلــدة  االحتــالل،  قــوات  برصــاص  شــاب  واصيــب 
حلحــول مســاء أمــس، وأفــادت مصــادر فلســطينية أن 
قــوات االحتــالل أطلقــت النــار صــوب الشــاب يوســف 
ــاقه،  ــي س ــه ف ــاً( وأصابت ــالن )18 عام ــف ع ــر يوس عم

ــه.2 ــل أن تعتقل قب

األربعاء 2022/3/2

إعــدام طالــب جامعــي مــن مخيم العــروب كان 
يتنــزه فــي منطقــة احلــرش قــرب بيــت فجار

ــة )1٩  ــو عفيف ــفيق أب ــار ش ــاب عم ــهد الش استش
ــاء  ــل، مس ــمال اخللي ــروب، ش ــم الع ــن مخي ــاً( م عام
ــه  ــاص علي ــالل الرص ــوات االحت ــالق ق ــراء إط ــس، ج أم
ــم. ــت حل ــوب بي ــار، جن ــت فج ــدة بي ــرب بل ــرر ق دون أي مب

وأفــادت وزارة الصحــة فــي بيــان مقتضــب، بــأن هيئــة 
ــو  ــاب أب ــهاد الش ــا باستش ــة أبلغته ــؤون املدني الش
ــه  ــار علي ــالل الن ــوات االحت ــالق ق ــب إط ــة عق عفيف

ــار. ــت فج ــرب بي ق

وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل املتمركــزة 
قــرب مســتوطنة »مجــدل عــوز« املقامــة علــى أراضــي 
بيــت فجــار، أطلقــت النــار صــوب الشــاب أبــو عفيفــة 
أثنــاء تنزهــه مــع صديــق لــه فــي منطقــة احلــرش دون 

أي مبــرر.

ــرم  ــار أك ــت فج ــة بي ــس بلدي ــال رئي ــه، ق ــن جهت م
ــد  ــت ق ــالل كان ــوات االحت ــام«: إن ق ــة لـ«األي طقاطق
ــرش  ــة احل ــي منطق ــة ف ــة حديدي ــراً بواب ــت مؤخ نصب
ــاً  ــد متنفس ــي تع ــدة الت ــل البل ــى مدخ ــة عل الواقع

ــاور. ــروب اجمل ــم الع ــدة ومخي ــي البل ألهال

ــق  ــع صدي ــزه م ــة كان يتن ــو عفيف ــد أن الشــاب أب وأك
ــار  ــه فــي املنطقــة عندمــا فتــح جنــود االحتــالل الن ل
ــاب  ــة الش ــى إصاب ــا أدى إل ــرر، م ــا دون أي مب نحوهم
ــم  ــدث ل ــى أن أي ح ــاً إل ــة، الفت ــرة للغاي ــروح خطي بج

ــة. ــك املنطق ــي تل ــه ف ــجل وقوع يس

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل اقتحمــوا املنطقــة 

2  جريدة القدس
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عقــب اســتهدافهم الشــاب ومنعــوا ســيارة إســعاف 
ــوا  ــا منع ــه، كم ــول إلي ــن الوص ــار م ــت فج ــة بي بلدي
املســعفني مــن تقــدمي اإلســعافات األوليــة ولــو ســيراً 
علــى األقــدام، وتركــوه ينــزف حتــى استشــهاده، قبــل 

ــرائيلية. ــعاف إس ــيارة إس ــه بس ــوا جثمان أن ينقل

ــيراً  ــوم، مش ــي مظل ــهيد: ابن ــد الش ــال وال ــدوره، ق ب
إلــى أنــه كان يــدرس احملاســبة فــي جامعــة فلســطني 
ســنته  فــي  طالبــاً  وكان  العــروب،  التقنية-فــرع 

اجلامعيــة الثانيــة.

وأكــد أن قــوات االحتــالل تســتهدف دائمــاً مخيــم 
ــارق  ــوع ال يف ــيل للدم ــاز املس ــاءه، وأن الغ ــروب وأبن الع
منازلهــم، وأن جنلــه اســتهدف دون أن أي مبــرر أو حــدث 

ــة. ــي املنطق ــة ف أو فعالي

مــن جهتهــا، نعــت جامعــة فلســطني التقنيــة -فــرع 
ــد  ــه أح ــت: إن ــة، وقال ــو عفيف ــهيد أب ــروب، الش الع
ــي  ــبية ف ــات احملاس ــة املعلوم ــص أنظم ــة تخص طلب

ــة.3 اجلامع

هــدم منشــآت وإخطــارات واقتــاع أشــجار 
بالضفــة

هدمــت قــوات االحتــالل عــدة منشــآت وجرفــت أراضــي 
فــي صــور باهــر، أمــس، وأخطــرت بوقــف العمــل بثالثــة 
ــد  ــع قائ ــا، ووق ــافر يط ــي مس ــاء ف ــد اإلنش ــازل قي من
ــزل  ــدم من ــاً به ــراراً نهائي ــة ق ــالل بالضف ــش االحت جي
ــة  ــتوطنون بحماي ــذ مس ــرادات، ونف ــر ج ــير عم األس
اجليــش عمليــات جتريــف لشــق طريــق اســتيطاني فــي 
ــوف  ــي ياس ــجار ف ــرات األش ــوا عش ــا واقتلع ترقومي
شــرق ســلفيت، كمــا ,أصيــب شــاب بجــروح خطيــرة 
ــرون  ــرات آخ ــب عش ــس، وأصي ــمال نابل ــة ش ــي برق ف
بحــاالت اختنــاق جــراء عمليــات قمــع واعتــداءات فــي 

ــل. ــالث مــدارس باخللي عــدة مناطــق، شــملت ث

وهدمــت قــوات االحتــالل منشــآت، وجرفــت أراضــاً 
ــور  ــدة ص ــل« ببل ــي غزي ــي »ح ــات ف ــاحتها 4 دومن مس
للمواطــن  مملوكــة  احملتلــة  القــدس  جنــوب  باهــر 

شــقيرات.  رؤوف  املقدســي 

ــذه  ــى ه ــود عل ــو موج ــا ه ــف كل م ــر وجتري ومت تدمي
األرض، )بركــس ومخــازن ومعــدات عمــل(، وكذلــك 

األســوار الداخليــة واخلارجيــة لــألرض.

مــن جانــب آخــر، أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف 
العمــل فــي ثالثــة منــازل قيــد اإلنســاء، فــي خربــة أم 
ــل، تعــود ملكيتهــا  ــوب اخللي قصــة، مبســافر يطــا جن
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للمواطنــني ناجــح محمــد عبــد طعيمــات الكعابنــة، 
وعــالء مصطفــى طعيمــات الكعابنــة، ومحمــد حمــاد 

ــة. الكعابن

وحســب القنــاة العبريــة الســابعة فــإن يهــودا فوكــس 
»قائــد اجليــش اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة«، وقــع 
مســاء أمــس علــى قــرار نهائــي بهــدم منــزل األســير 
عمــر جــرادات، الــذي يتهمــه االحتــالل باملشــاركة 
ــرب مســتوطنة »حومــش« اخملــالة  ــل مســتوطن ق بقت

قبــل عــدة شــهور.

واقــدم مســتوطنو »تيلــم« املقامــة علــى أراضــي 
ــني  ــي املواطن ــر أراض ــق عب ــق طري ــى ش ــا، عل ترقومي
ــة قــوات االحتــالل أراضــي  فــي البلــدة، وجرفــوا بحماي
فــي منطقــة »مــراح ســلمان وواد املربــع«، بهــدف شــق 
ــيؤدي  ــا س ــتوطنة، م ــاه املس ــتيطاني باجت ــق اس طري

ــتيطاني.  ــزام اس ــدة بح ــق البل لتطوي

وفــي ياســوف شــرق ســلفيت، أقــدم مســتوطنون على 
ــن  ــا للمواط ــود ملكيته ــون تع ــجرة زيت ــالع 45 ش اقت

زيــاد عبــد الــرازق.

ــع  ــالل قم ــالل خ ــوات االحت ــاص ق ــاب برص ــب ش وأصي
مســيرة مســاندة لألســرى فــي قريــة برقة شــمال غرب 
نابلــس. وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال 
الضفــة غســان دغلــس، إن شــاباً أصيــب برصــاص 
ــرة، ومت  االحتــالل فــي ظهــره، ووصفــت إصابتــه باخلطي
ــب  ــا وأصي ــس، كم ــفيت نابل ــد مستش ــى أح ــه إل نقل

ــاق. عــدد عــدد آخــر مــن املواطنــني بحــاالت اختن

الطلبــة  عشــرات  اصيــب  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 
واملعلمــني فــي مــدارس، طــارق بــن زيــاد الثانويــة، 
واخلليــل األساســية، والهاجريــة، بحــاالت اختنــاق، جــراء 
إطــالق قــوات االحتــالل قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 

ــدارس. ــذه امل ــوب ه ص

مــن جانــب آخــر، أصيــب الصحفــي عبــد احملســن 
شــاللدة برصاصــة معدنيــة خــالل تغطيتــه مواجهــات 
ــالل  ــوات االحت ــع ق ــب قم ــة، عق ــي املدين ــت ف اندلع
مســيرة ســلمية دعمــا لألســرى، مــا أســفر عــن إصابة 

ــاً. ــاق أيض ــاالت اختن ــني بح ــرات املواطن عش

املصادقــة علــى مخطــط »احلديقــة التوراتيــة« 
ــة  ــي مدين ــهداء ف ــرة الش ــي مقب ــى أراض عل

ــدس  الق

ــالل  ــة االحت ــة لبلدي ــة التبع ــة اللوائي ــت اللجن صادق
ــي  ــادرة أراض ــط ملص ــى مخط ــس، عل ــدس، أم ــي الق ف
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جنــوب البلــدة القدميــة وحتويلهــا إلــى حديقــة توراتيــة 
ــرة نصــب الشــهداء. – ســوق اجلمعــة وأراضــي مقب

ــن  ــالمية م ــر اإلس ــة املقاب ــدم جلن ــرر أن تق ــن املق وم
ــة  ــى احملكم ــاً إل ــارة، التماس ــد جب ــي مهن ــالل احملام خ
ــة ضــد هــذا القــرار  ــة بصفتهــا محكمــة إداري املركزي

ــر. اخلطي

ــرة،  ــي املقب ــادرة أراض ــى مص ــواء عل ــة الل ــت جلن ووافق
ــار قــد عثــرت فيهــا علــى عظــام  رغــم أن طواقــم اآلث

ــي.  ــرين األول املاض ــي تش ــرية ف بش

الــذي مت  وقــال احملامــي مهنــد جبــارة، أن اخملطــط 
ــة  ــم »1« اخلاص ــة رق ــق بالقطع ــه يتعل ــة علي املصادق
مبوقــف الســيارات التابــع لعائلــة عويــس التــي كانــت 
تشــغل فــي الســابق أرض ســوق اجلمعــة وفــي القطعة 
ــهداء  ــح الش ــا ضري ــرة وفيه ــن أرض املقب ــزء م »2« ج
واملقبــرة اخلاصــة بلجنــة الدفــاع عــن مقابــر املســلمني 
فــي القــدس املمثلــة مــن قبــل احملامــي جبــارة والتــي 
بــدأت ســلطة الطبيعــة واحلدائــق الوطنيــة فــي 
أعمــال التجريــف بهــا منــذ فتــرة، حتــى قبــل اخملطــط 

ــا.  ــد عليه ــع الي ــة بوض ــرارات اللجن وق

وأضــاف جبــارة »لقــد كشــفت الطواقــم اإلســرائيلية 
التــي جرفــت عــدداً كبيــراً مــن القبــور، عظــام املوتــى، 
ــابق  ــي الس ــالمية ف ــر اإلس ــة املقاب ــت جلن ــث جنح حي
باحلصــول علــى أوامــر منــع ضــد بلديــة القــدس 
ــف  ــي وق ــذه األرض ه ــات أن ه ــلطة الطبيعــة وإثب وس
إســالمي لغــرض توســيع املقبــرة اليوســفية مــن 

ــان األرض.« ــالل كوش خ

واضــاف جبــارة أن اخملطــط جــاء للمصادقــة بأثــر رجعــي 
علــى انتهــاك بلديــة القــدس وســلطة الطبيعــة 
ــذا  ــث أن ه ــي، حي ــر القانون ــا غي ــذه األرض ودخوله له
ــذي  ــر ال ــادرة، األم ــي للمص ــذه األراض ــد ه ــط يع اخملط
يؤكــد أن بلديــة القــدس نفســها كانــت تعلــم أن 
دخولهــا فــي ذلــك احلــني كان غيــر قانونــي وباإلجمــال 
النيــة مــن خــالل هــذه اخملطــط الســيطرة علــى هــذه 
األراضــي ومصادرتهــا لتحويلهــا إلــى حديقــة توراتيــة 
ضمــن مخطــط إســرائيلي تهويــدي وطريــق عــام 
ميكــن للمســلمني واألهــم لغيــر املســلمني مــن اليهــود 

ــة. 4 ــية تهويدي ــداف سياس ــول أله دخ

إصابــات خــال قمــع مســيرات دعــم لألســرى 
هــدم فــي صــور باهــر وإغــاق مســجد فــي لفتــا

4  جريدة القدس

ــوض  ــرات برض ــرة والعش ــروح خطي ــاب بج ــب ش أصي
ــع  ــراء قم ــالن ج ــاب وطف ــل ش ــاق واعتق ــاالت اختن وح
ــرى  ــاندة لألس ــات مس ــس، فعالي ــالل، أم ــوات االحت ق
ــت  ــا وبي ــي برق ــل وبلدت ــدس واخللي ــي الق ــي مدينت ف
أمــر، وفــي أعقــاب اســتهدافها، فــي حــدث منفصــل، 
فــي  الغــاز  بقنابــل  واملعلمــني  الطلبــة  عشــرات 
ــالل  ــل، وخ ــن اخللي ــة م ــة اجلنوبي ــهم باملنطق مدارس
فــي  يعبــد،  بلــدة  اقتحامهــا  أعقبــت  مواجهــات 
الوقــت الــذي أقدمــت فيــه علــى هــدم مخــازن مقامــة 
ــراً وجــدران اســتنادية  علــى مســاحة تقــدر بـــ280 مت
وجتريفهــا أرضــاً تقــدر مســاحتها بـــأربعة دومنــات مبــا 
عليهــا مــن معــدات فــي بلــدة صــور باهــر، وإخطارهــا 
ــي  ــاء ف ــد اإلنش ــازل قي ــة من ــي ثالث ــل ف ــف العم بوق
خربــة أم قصــة مبســافر يطــا، وإغالقهــا مســجد قريــة 
ــة  ــالة اجلمع ــطاء ص ــة أداء نش ــرة بحج ــا املهج لفت
فيــه، تزامــن ذلــك مــع إقــدام مســتوطنني علــى 

 شق طريق عبر أراض في بلدة ترقوميا. 
أصيــب  نابلــس،  شــمال  برقــا،  بلــدة  ففــي 
باالختنــاق  والعشــرات  احلــي  بالرصــاص  شــاب 

 خالل قمع مسيرة مساندة لألسرى. 
وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي 
ــالل  ــاص االحت ــب برص ــابا أصي ــة، إن ش ــمال الضف ش
ــرة، خــالل قمــع  فــي ظهــره، ووصفــت إصابتــه باخلطي
ــح  ــى أن اجلري ــيراً إل ــرى، مش ــاندة لألس ــيرة مس مس

 نقل إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس. 
وأشــار إلــى أن العشــرات مــن املشــاركني فــي املســيرة 

 أصيبوا باالختناق بالغاز املسيل للدموع. 
وفــي مدينــة القدس احملتلــة، هاجمــت شــرطة االحتالل 
 وقفــة تضامنيــة مع األســرى فــي ســاحة بــاب العامود.

ــدت،  ــالل اعت ــوات االحت ــددة: إن ق ــادر متع ــت مص وقال
مســاء أمــس، علــى أهالــي األســرى واملتضامنــني 
تنظيمهــم  خــالل  العامــود،  بــاب  منطقــة  فــي 
»لــن  شــعار  حتــت  لألســرى،  مناصــرة  وقفــة 

 ندع األسير يختنق في خزان سجنه”. 
اســتنفرت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
ــى  ــدت عل ــة، واعت ــت الوقف ــف، وقمع ــكٍل ُمكثّ بش
الشــاب  واعتقلــت  والدفــع،  بالضــرب  األهالــي 

 إياد أبو سنينة عقب ضربه بوحشية. 
بجــروح  صحافــي  أصيــب  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 
خــالل  اختنــاق،  بحــاالت  املواطنــني  وعشــرات 
االحتــالل  جيــش  قمــع  أعقبــت  مواجهــات 

 مسيرة مساندة لألسرى، وسط اخلليل. 
ــأن مواجهــات اندلعــت فــي  وأفــادت مصــادر محليــة ب
ــالل مســيرة حاشــدة  ــة، عقــب قمــع االحت ــاب الزاوي ب
انطلقــت مــن أمــام مســجد احلســني دعمــا لألســرى، 
عــن  العاجــل  باإلفــراج  فيهــا  املشــاركون  طالــب 
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األســرى املرضــى الذيــن يصارعــون املــوت جراء سياســة 
ــي.5 ــال الطب اإلهم

اخلميس 2022/3/3

ــا  ــت حنين ــي بي ــآت ف ــدم منش ــال يه االحت
ــداءات فــي  وحزمــا واملســتوطنون ينفــذون اعت

ــدة ــرى ع ق

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنّت ق ش
وإخطــار واســعة، أقدمــت خاللهــا علــى هــدم منشــأة 
جتاريــة وإســطبل فــي بلــدة بيــت حنينــا، وعشــر 
منشــآت جتاريــة فــي بلــدة حزمــا، وجتريــف طــرق 
وإغــالق أخــرى بالســواتر الترابيــة فــي محيــط بلدتــي 
برقــا وسبســطية، فــي الوقــت الــذي صّعــد فيــه 
املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم وأقدمــوا خاللهــا علــى 
إعطــاب إطــارات 11 مركبــة وخــط شــعارات عنصريــة 
فــي قريــة اســكاكا، ومطــاردة قاطفــي »العكــوب« فــي 
ــة  ــي قري ــني ف ــى مزارع ــداء عل ــول، واالعت ــة مكح خل

ــان. كيس

ففــي بلــدة بيــت حنينــا، شــمال القــدس احملتلــة، 
هدمــت قــوات االحتــالل منشــأة جتاريــة وإســطبل 

ــول. خي

ــي  ــدم ف ــة وادي ال ــالل منطق ــوات االحت ــت ق واقتحم
ــاح، وهدمــت منشــأة  ــا فــي ســاعات الصب بيــت حنين
جتاريــة )محطــة وقــود( تعــود لعائلــة الكســواني، تضم 

ــون. ــات الباط ــاً ملضخ ــاً وموقف مكتب

واعتــدت قــوات االحتــالل بالضــرب علــى أفــراد العائلــة 
ــا  ــت جنله ــدم، واعتقل ــة اله ــم لعملي ــاء تصديه أثن

ــادي. ف

ــطبل  ــالل إس ــوات االحت ــت ق ــق، هدم ــت الح ــي وق وف
خيــول فــي املنطقــة ذاتهــا، تعــود ملكيتــه للمواطــن 

ــو اجليعــان. ــم أب إبراهي

وأشــارت املصــادر إلــى أن قــوات االحتــالل منعــت 
الصحافيــني مــن توثيــق عمليــة الهــدم، وأعلنــت 

مغلقــة. عســكرية  املنطقــة 

ــت  ــة، هدم ــدس احملتل ــمال الق ــا، ش ــدة حزم ــي بل وف
جرافــات االحتــالل 10 منشــآت جتاريــة.

ــا: إن  ــة حزم ــس بلدي ــن رئي ــالح الدي ــان ص ــال نوف وق
جتاريــة  منشــآت  هــدم  أعــادت  االحتــالل  جرافــات 
ــس  ــارع الرئي ــرب الش ــات، ق ــورش للمركب ــتخدم ك تس

5  جريدة األيام

ــة، مشــيراً  فــي حزمــا، تشــكل مصــدر رزق لـــ13 عائل
إلــى أن االحتــالل كان قــد هدمهــا قبــل شــهرين، وجــرت 

ــا. ــادة بنائه إع

وأشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل تســتهدف املنشــآت 
التجاريــة الواقعــة فــي أطــراف البلــدة، بحجــة أن 

ــرائيلية. ــيطرة اإلس ــت الس ــع حت ــة تق املنطق

وفــي بلــدة برقــة، شــمال نابلــس، نفــذت قــوات 
االحتــالل عمليــات جتريــف وحفــر علــى مدخــل منطقة 

املســعودية.

وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي 
ــرعت  ــالل ش ــوات االحت ــة إن ق ــة الغربي ــمال الضف ش
ــي  ــر ف ــف وحف ــات جتري ــاح بعملي ــاعات الصب ــذ س من
ــة. ــي املنطق ــارها ف ــت انتش ــعودية، وكثف ــل املس مدخ

وقــال شــهود عيــان إن قــوات االحتــالل نقلــت الســاتر 
ــح  ــعودية ليصب ــل املس ــى مدخ ــود عل ــي املوج التراب
ــال  ــت بأعم ــني، وقام ــازل املواطن ــن من ــاً م ــر قرب أكث
حفريــات وجتريــف فــي ذات الشــارع املغلــق منــذ بدايــة 
ــرق  ــع الط ــت جمي ــا أغلق ــي، كم ــي املاض ــون الثان كان

ــة. ــهل برق ــة س ــى منطق ــؤدي إل ــي ت ــة الت الفرعي

وفــي بلــدة سبســطية، شــمال نابلــس، جرفــت آليــات 
االحتــالل طرقــاً فرعيــة فــي محيطهــا.

وقــال رئيــس البلديــة محمــد عــازم، إن آليــات االحتــالل 
جرفــت الطــرق الفرعيــة فــي محيــط البلــدة، الواصلــة 
ــة  ــل منطق ــالق مدخ ــة إلغ ــة، إضاف ــدة برق ــى بل إل
ــة، مضيفــاً إن  ــة بالســواتر الترابي املســعودية التاريخي

ــالل. املنطقــة تشــهد انتشــاراً واســعاً جليــش االحت

وأكــد أن قــوات االحتــالل تفــرض حصــاراً علــى بلــدات: 
ــس،  ــي نابل ــمال غرب ــة ش ــورة وبرق ــطية والناق سبس
وتعرقــل حركــة املواطنــني علــى الطريــق الواصــل بــني 

جنــني ونابلــس.

ــف  ــالل، بوق ــوات االحت ــرت ق ــا، أخط ــافر يط ــي مس وف
البنــاء فــي ثالثــة منــازل فــي منطقــة اجلوايــا، والعمــل 

مبحميــة طبيعيــة فــي خلــة الضبــع.

ــود  ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــور منس ــؤاد عم ــال ف وق
ــن  ــّلمت املواط ــالل س ــوات االحت ــل إن ق ــوب اخللي جن
ــاء  ــف البن ــاراً بوق ــة إخط ــني النواجع ــماعيل حس إس
ــاً،  ــراً مربع ــاحته 170 مت ــغ مس ــذي تبل ــه، ال ــي منزل ف
وكانــت قــوات االحتــالل قــد هدمتــه قبــل نحــو ســتة 

ــهر. أش

ــني  ــّلمت املواطن ــالل س ــوات االحت ــور، إن ق ــاف عم وأض
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عويــص  ومحمــود  النواجعــة،  دعســان  محمــود 
النواجعــة إخطاريــن، بوقــف البنــاء فــي منزليهمــا فــي 

ــا. ــة ذاته املنطق

وأشــار إلــى أنــه للمــرة الثانيــة خــالل أســبوع، ســّلمت 
قــوات االحتــالل إخطــاراً يقضــي بوقــف العمــل والبنــاء 
فــي محميــة خلــة الضبــع التــي تبلــغ مســاحتها نحو 
ألفــي دومن، علمــا أنــه مت هــدم ثــالث آبــار فــي املنطقــة 
ــذه  ــة له ــرق الداخلي ــت الط ــهر، وجرف ــل ش ــا قب ذاته

احملميــة، التــي تعــد متنفســاً لســكان املســافر.

اعتــدى  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
مســتوطنون علــى مزارعــني، فــي قريــة كيســان شــرق 

ــم. ــت حل بي

وأفــاد الناشــط أحمــد غــزال بــأن مجموعــة مــن 
املســتوطنني، اعتــدت علــى مزارعــني مــن عائلــة 
النباهــني، أثنــاء قيامهــم بحراثــة أرضهــم فــي منطقة 
ــل«  ــي هناح ــتوطنة »ايب ــة ملس ــدى« احملاذي ــرة الن »ظه

ــم.٦ ــتصالح أرضه ــن اس ــم م ــة ملنعه ــي محاول ف

رئيــس  تصريــح  علــى  احتجــاج  رســالة 
القــدس  اعتبــار  الفرنســية  احلكومــة 
اليهــودي للشــعب  األبديــة«  »العاصمــة 

ســلم وفــد مقدســي بقيــادة املفتــي الشــيخ محمــد 
حســني ورجــل األعمــال منيــف املصــري ورئيــس جامعة 
القــدس االســتاذ الدكتــور عمــاد أبو كشــك والســفيرة 
الســابقة هنــد حــوري وعضــو هيئــة العمــل الوطنــي 
ــدوق  ــذي لصن ــر التنفي ــدات واملدي ــم عبي ــي راس واألهل
ــس  ــس مجل ــي ورئي ــر الديس ــدس طاه ــة الق ووقفي
إدارة مؤسســة منيــب اجنــال املصــري دينــا منيــف 
ــدس  ــي الق ــي ف ــل الفرنس ــالة للقنص ــري، رس املص
الغربيــة احتجاجــاً علــى تصريــح رئيــس وزراء حكومــة 
ــدس  ــا الق ــر فيه ــي اعتب ــتيكس، الت ــان كاس ــالده ج ب
ــن  ــن ع ــودي، معبري ــعب اليه ــة للش ــة األبدي العاصم
رفضهــم لذلــك ومطالبــني فرنســا بالتراجــع عــن هــذا 

ــطيني. ــعب الفلس ــوق الش ــادي حلق ــف املع املوق

ــى  ــدس« عل ــت »الق ــي حصل ــالة الت ــي الرس ــاء ف وج
نســخة منهــا: »نحــن املوقعــني أدنــاه رجــال ديــن 
مســلمني ومســيحيني، سياســيني، أكادمييــني، مثقفني، 
ناشــطني فــي حقــوق اإلنســان، قانونيــني، علمــاء، 
ــة  ــى دول ــالة إل ــذه الرس ــه به ــني، نتوج ــني، نقابي فنان
ــي،  ــام العامل ــرأي الع ــي، وال ــعب الفرنس ــا والش فرنس
ــذه  ــع ه ــي توقي ــاركتنا ف ــى مش ــن إل ــو اآلخري وندع
الوثيقــة إننــا نديــن ونســتنكر ونرفــض باشــد العبــارات 

6  جريدة األيام

البيــان الــذي أدلــى بــه الســيد جــان كاســتكس، رئيــس 
ــالً عــن الرئيــس الفرنســي،  ــة فرنســا ممث وزراء جمهوري
ــوم  ــي CRIF ي ــم ف ــذي أقي ــنوي ال ــاء الس ــي العش ف
ــه  ــد في ــذي أك ــباط 2022، وال ــق 25 ش ــة املواف اجلمع
ــعب  ــة للش ــة األبدي ــي العاصم ــدس ه ــدداً أن الق مج

ــودي«. اليه

ــاً  ــاكاً صارخ ــر انته ــح يعتب ــذا التصري ــت: »إن ه وأضاف
للقانــون الدولــي وقــرارات األمم املتحــدة ذات الصلــة 
وحتديــداً قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 478 و2334، 
الفلســطيني  الشــعب  وحلقــوق  العدالــة  وملبــادئ 
التاريخيــة، وملواقــف فرنســا والتزامهــا بحــل الدولتــني 
علــى أســاس الرابــع مــن حزيــران مــن عــام 1٩٦7 
وســعيها الدائــم لتحقيــق الســالم العــادل والشــامل 

ــية.«7 ــورة الفرنس ــادئ الث ومب

اجلمعة 2022/3/4

ــر  ــني وكوب ــس وجن ــي نابل ــام ف ــات اقتح عملي
ــات ــدالع مواجه ــال ان ــني خ ــة مواطن وإصاب

ــالل  ــاق خ ــرات باالختن ــروح والعش ــابان بج ــب ش أصي
مواجهــات واشــتباكات أعقبــت عمليــات اقتحــام 
فــي  وبلــدة كوبــر،  وجنــني  نابلــس  فــي مدينتــي 
ــة  ــالل عملي ــوات االحت ــه ق ــرت في ــذي أج ــت ال الوق
توســعة حلاجــز عســكري وســط مدينــة اخلليــل، 
وهدمــت منشــأة زراعيــة فــي قريــة كردلــة، جــاء 
ــة  ــى إقام ــتوطنني عل ــدام مس ــع إق ــن م ــك بالتزام ذل
بــؤرة اســتيطانية شــرق عــني احللــوة فــي األغــوار 
الشــمالية، واالعتــداء علــى خمســة مــن قاطفــي 
العكــوب قــرب قريــة تياســير، واقتحــام منطقــة 
ــالل  ــوات االحت ــت ق ــد أن أغلق ــة بع ــعودية األثري املس

 الطرق املؤدية إليها في وجه املواطنني. 
ففــي مدينــة نابلــس، أصيــب مواطنــان بالرصــاص 
والعشــرات باالختنــاق خــالل مواجهــات أعقبــت اقتحام 

 قوة من جيش االحتالل حياً في املدينة. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
الشــمالي،  اجلبــل  فــي  التيتــي  جســر  منطقــة 
خاللهــا  أطلــق  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى  مــا 
والغــاز،  الصــوت  وقنابــل  احلــي  الرصــاص  اجلنــود 
ــدره،  ــي ص ــة ف ــن برصاص ــة مواط ــى إصاب ــا أدى إل م

 ووصفت حالته باملستقرة، وآخر في يده. 
عــدة  دهمــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
ــر  ــن نص ــت املواط ــا واعتقل ــة ذاته ــي املنطق ــازل ف من

 مبروكة، شقيق الشهيد أدهم مبروكة. 
ــلحة،  ــتباكات مس ــت اش ــني، اندلع ــة جن ــي مدين وف

7  جريدة القدس
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 بني مجموعة من الشبان وقوات االحتالل. 
خاصــة  وحــدات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
لوحــات  حتمــل  مبركبــات  املدينــة  إلــى  تســللت 
ــازل  ــان ومن ــي مب ــزت ف ــطينية، ومترك ــص فلس ترخي
تقتحــم  أن  قبــل  املدينــة  أحيــاء  علــى  مطلــة 
املنطقــة  وحتاصــر  عســكرية  دوريــة   20 املدينــة 

 الشرقية والصوحة وجبل أبو ظهير. 
أطلقــوا  مســلحني  أن  إلــى  وأشــارت 
أدى  مــا  املقتحمــة  القــوة  جتــاه  النــار 

 إلى اندالع اشتباكات عنيفة. 
وأكــدت أن جنــود االحتــالل أضرمــوا النــار مبركبــة كانــت 
متوقفــة قــرب مدرســة الشــهيد أبــو عمــار فــي جبــل 
أبــو ظهيــر، مــا أدى الحتراقهــا بالكامــل، قبــل أن تعتقل 
ثالثــة شــبان مــن املنطقــة وفــي بلــدة كوبــر، غــرب رام 
ــام  ــاب اقتح ــي أعق ــة ف ــات مماثل ــت مواجه اهلل، اندلع

 قوة من جيش االحتالل منازل في البلدة. 
ــالل  ــوة مــن جيــش االحت ــة إن ق ــت مصــادر محلي وقال
دهمــت عدداً مــن املنازل واعتقلت 3 شــبان، مشــيرة إلى 
أن عشــرات الشــبان تصــدوا للقوة املقتحمــة وأمطروها 

 خالل انسحابها بالزجاجات احلارقة. 
االحتــالل  قــوات  أجــرت  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 
العســكري  للحاجــز  توســعة  عمليــة 
الشــهداء. شــارع  مدخــل  علــى   املقــام 

االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
املذكــور  احلاجــز  محيــط  بتوســيع  قامــت 
متــرا   50 مســافة  اإلســمنتية  املكعبــات  بنقــل 

 باجتاه منطقة باب الزاوية وسط املدينة. 
واعتبــر املواطنــون أن هــذا اإلجــراء يهــدف إلــى تعميــق 
تلــك  فــي  عليهــم  اخلنــاق  وتضييــق  معاناتهــم 
ــده  ــا يقص ــزا جتاري ــل مرك ــي متث ــة، الت ــة احليوي املنطق

 آالف املواطنني من داخل احملافظة وخارجها. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن احلاجــز يغلــق شــارع الشــهداء 
ــرم  ــة احل ــد مذبح ــاً بع ــن 28 عام ــد ع ــا يزي ــذ م من
اإلبراهيمــي الشــريف عــام 1٩٩4، وميثــل هــذا الشــارع 
شــريان احليــاة ملدينــة اخلليــل، إذ يبلــغ طولــه 1.5 كــم، 
ويربــط أحيــاء وســط املدينــة مــع جنوبهــا وشــمالها. 
ومينــع االحتــالل املواطنــني مــن اســتخدامه، ويجبرهــم 
منــذ ذلــك الوقــت علــى ســلوك طــرق بديلــة طويلــة 
ــك  ــي تل ــاء ف ــني األحي ــل ب ــم، للتنق ــى 8 ك ــد عل تزي

املنطقة.8 

8  جريدة األيام

السبت 2022/3/5

األســير مــازن القاضــي يدخــل عامــه الـــ12 في 
ســجون االحتــال

دخــل األســير مــازن القاضــي مــن مدينــة البيــرة، 
ــالل  ــجون االحت ــي س ــه الـــ21 ف ــبت، عام ــوم الس الي

اإلســرائيلي.

إن االحتــالل اعتقــل األســير  نــادي األســير،  وقــال 
ــد 3  ــجن املؤب ــه بالس ــم علي ــام 2002، وحك القاضي ع
ــون«.٩ ــجن »رمي ــي س ــا ف ــع حالي ــا، ويقب ــرات و25 عام م

مواجهــات وإصابــات خــال قمــع مســيرات 
اجلمعــة وبرصــاص مســتوطن باخلليــل

والعشــرات  بجــروح  مواطنــاً   32 أمــس،  أصيــب، 
باالختنــاق، بينهــم 3 أطفــال وشــاب أصيبــوا برصــاٍص 
ــوات  ــع ق ــالل قم ــم، خ ــتوطن نحوه ــه مس ــّي أطلق ح
ــي  ــت ف ــي خرج ــرات الت ــيرات والتظاه ــالل املس االحت
واالســتيطان،  لالحتــالل  رفضــاً  عــدة؛  محافظــات 
وإســناداً لألســرى فــي مواجهــة إجــراءات إدارة ســجون 
االحتــالل، فــي الوقــت الــذي أجبــرت فيــه بلديــة 
ــدم  ــى ه ــياً عل ــة مقدس ــدس احملتل ــي الق ــالل ف االحت

ــا. ــت حنين ــدة بي ــي بل ــه ف منزل

وشــاب  أطفــال   3 أصيــب  اخلليــل،  مدينــة  ففــي 
بالرصــاص احلــي، بينهــم طفــل جروحــه خطيــرة، 
ــاق خــالل مواجهــات فــي منطقــة  والعشــرات باالختن

ــة. ــاب الزاوي ب

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املواجهــات اندلعــت 
عقــب صــالة اجلمعــة، فــي بــاب الزاويــة وشــارع 
الشــهداء، تنديــداً بتوســعة احلاجــز العســكري املقــام 
علــى مدخــل الشــارع، أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل 
قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، مــا أدى إلصابــة عشــرات 
ــه  ــعل في ــذي أش ــت ال ــي الوق ــاق، ف ــني باالختن املواطن
الشــبان اإلطــارات املطاطيــة ورشــقوا جنــود االحتــالل 

ــارة. باحلج

وأشــارت إلــى أن مســتوطناً أطلــق الرصــاص احلــي نحــو 
ــدة  ــام البل ــة خــالل وجودهــم أم مجموعــة مــن الفتي

القدميــة القريبــة مــن موقــع املواجهــات.

ــل  ــى نق ــارعوا إل ــة س ــرات الفتي ــى أن عش ــت إل ولفت
اجلرحــى ســيراً علــى األقــدام، قبــل أن تنقلهــم ســيارات 
املواطنــني مــن املنطقــة إلــى مستشــفى اخلليــل 

9  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي. احلكوم

ــني هــم: الطفــل محمــد  وأوضحــت املصــادر أن املصاب
ــة  ــي منطق ــب ف ــذي أصي ــاً( ال ــري )13 عام ــاد اجلعب إي
ــز  ــل معت ــرة، والطف ــه باخلطي ــت إصابت ــن، ووصف البط
عيســى حســونة )14 عامــاً( وأصيــب فــي الفخــذ، 
اليــد،  فــي  وأصيــب  عامــاً(   15( جنيــدي  ومحمــد 
ومجــدي أمجــد أبــو شمســية )21 عامــاً( وأصيــب فــي 
ــث  ــفى، حي ــى املستش ــم إل ــوا جميعه ــذ، ونقل الفخ
ــور  ــة ف ــة جراحي ــى عملي ــري إل ــل اجلعب ــع الطف خض
ــرة  ــه باخلطي ــت حالت ــفى ووصف ــى املستش ــه إل إدخال

ــتقرة. واملس

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب شــابان 
بجــروح جــراء قمــع مســيرة البلــدة األســبوعية.

ــراد  ــة، م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي، بــأن املســيرة انطلقــت عقــب صــالة اجلمعــة، 
مبشــاركة واســعة مــن أبنــاء البلــدة الذيــن رددوا 

الشــعارات الوطنيــة الداعمــة لألســرى.

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل اقتحمــوا البلــدة قبــل 
ــاص  ــوا الرص ــا، وأطلق ــى مدخله ــيرة إل ــول املس وص
احلــي واملعدنــي وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، مــا أدى 
إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة، رشــق خاللهــا الشــبان 
ــازل، فــي  ــني املن قــوات االحتــالل باحلجــارة والحقوهــا ب
الوقــت الــذي واصــل فيــه جنــود االحتــالل إطــالق 
الرصــاص املعدنــي وقنابــل الغــاز، مــا أدى إلصابــة 
شــابني بالرصــاص املعدنــي والعشــرات بحــاالت اختنــاق 

ــة. متفاوت

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب 20 
ــع  ــراء قم ــاق؛ ج ــرات باالختن ــروح والعش ــاً بج مواطن
ــتيطانية  ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام ــة الرافض ــيرة القري مس

ــا. ــى أراضيه عل

ــن  ــت م ــيرة انطلق ــة: إن املس ــادر محلي ــت مص وقال
أمــام املســجد الكبيــر مبشــاركة املئــات نحــو املنطقــة 
الشــمالية الشــرقية مــن القريــة، حيــث تقــام البــؤرة 

ــتيطانية. االس

ــي  ــاركني ف ــت املش ــالل قمع ــوات االحت ــدت أن ق وأك
املســيرة، ومنعتهــم مــن الوصــول إلــى موقــع البــؤرة، 
خاللهــا  أصيــب  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى  مــا 

العشــرات بجــروح وحــاالت اختنــاق.

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
ــوا  ــاً أصيب ــأن 20 مواطن ــل، ب ــد جبري ــس، أحم ــي نابل ف
بالرصــاص املعدنــي خــالل املواجهــات فــي بيــت دجــن، 

مت نقــل ثالثــة منهــم إلــى أحــد املراكــز الطبيــة، عــالوة 
ــاق. ــاالت اختن ــرات بح ــة العش ــى إصاب عل

ولفــت إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص 
املعدنــي صــوب مركبــة إســعاف تابعــة جلمعيــة 
الهــالل األحمــر، مــا أدى إلصابــة ضابَطــي إســعاف فــي 
ــي  ــاج اخللف ــم الزج ــى حتط ــة إل ــد، إضاف ــف والي الكت

ــة. للمركب

وفــي بلــدة بيتــا، أصيــب ٦ مواطنني بجــروح والعشــرات 
باالختنــاق، خــالل قمــع مســيرة البلــدة الرافضــة 
ــح. ــل صبي ــي جب ــا ف ــى أراضيه ــتوطنة عل ــة مس إلقام

وقالــت مصــادر محليــة: إن األهالــي أدوا صــالة اجلمعــة 
ــو  ــوا نح ــل أن ينطلق ــح، قب ــل صبي ــي جب ــوق أراض ف
ــالل خدمــة  ــود االحت ــي يســيطر عليهــا جن ــه الت قمت
للتوســع االســتيطاني، الفتــة إلــى أن قــوات االحتــالل 
قمعــت املشــاركني فيهــا، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهات 

عنيفــة.

إن  بيــان:  فــي  األحمــر،  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
ــة ٦  ــن إصاب ــفرت ع ــا أس ــدة بيت ــي بل ــات ف املواجه
ــد  ــتيني وق ــم س ــي، أحده ــاص املعدن ــني بالرص مواطن
ــن  ــة 3٦ آخري ــى إصاب ــة إل ــه، إضاف ــي قدم ــب ف أصي

باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع.

وفــي قريــة بيــت دقــو، شــمال غربــي القــدس احملتلــة، 
أصيــب مواطنــون بحــاالت اختنــاق خــالل تصــدي 

ــام. ــة اقتح ــني لعملي املواطن

ــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  وقالــت مصــادر محلي
القريــة وســط إطــالق قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 
للدمــوع، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات تصــدى خاللها 

الشــبان للقــوة باحلجــارة.

ــرت  ــة، أجب ــدم املتواصل ــات اله ــد عملي ــى صعي وعل
قــوات االحتــالل مواطنــاً علــى هــدم منزلــه فــي بلــدة 

ــة.10 ــدس احملتل ــمال الق ــا ش ــت حنين بي

األحد 2022/3/6

ــات خــال اقتحــام االحتــال كفــر قــدوم  إصاب
وحــرم جامعــة القــدس فــي أبــو ديــس

ــاالت  ــرات بح ــروح والعش ــالن بج ــس، طف ــب، أم أصي
أعقبــت  مواجهــات  خــالل  متفاوتــة  اختنــاق 
قــدوم،  كفــر  بلــدة  االحتــالل  قــوات  اقتحــام 

 وحرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس. 

10  جريدة األيام
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قلقيليــة،  شــرق  قــدوم،  كفــر  بلــدة  ففــي 
بحــاالت  والعشــرات  بجــروح  طفــالن  أصيــب 
ونســاء  أطفــال  بينهــم  صعبــة  اختنــاق 

 خالل تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
وأفــاد منســق املقاومــة الشــعبية فــي كفــر قــدوم مراد 
شــتيوي »األيــام«، بــأن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
اقتحمــت البلــدة مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات 
ــة  ــوة املقتحم ــبان للق ــا الش ــدى خالله ــة تص عنيف

 ورشقوها باحلجارة والزجاجات الفارغة. 
وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص وقنابل 
الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة واســتهدفوا عــدداً مــن 
ــرات  ــة عش ــى إصاب ــا أدى إل ــاز م ــل الغ ــازل بقناب املن
ــد أن  ــديد بع ــاق ش ــاالت اختن ــال بح ــاء واألطف النس
غمــرت ســحب الغــاز املســيل للدمــوع منازلهــم، عالوة 
علــى إصابــة طفــل )13 عامــاً( بالرصــاص املعدنــي فــي 
رأســه، وطفــل )1٦ عامــاً( بالرصــاص املعدنــي فــي يــده، 
إلــى جانــب إصابــة طفل آخــر )10 أعــوام( برضــوض جراء 

 وقوعه بعد مالحقة جنود االحتالل له. 
ــب  ــة، أصي ــدس احملتل ــرق الق ــس، ش ــو دي ــدة أب ــي بل وف
عشــرات الطلبــة اجلامعيــني بحــاالت اختنــاق إثــر 
مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــالل حــرم 

جامعــة القــدس.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن جنــود االحتــالل اقتحمــوا 
ــا أدى  ــاة م ــات مش ــا دوري ــيروا فيه ــة وس ــرم اجلامع ح
ــدالع مواجهــات رشــق خاللهــا الشــبان القــوة  ــى ان إل
ــه  املقتحمــة باحلجــارة، فــي الوقــت الــذي أطلــق خالل
جنــود االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدموع 

بكثافــة.

وأكــدت أن عشــرات الطلبــة اجلامعيــني تعرضــوا حلاالت 
اختنــاق متفاوتــة عقــب إطــالق جنــود االحتــالل قنابــل 

 الغاز والصوت بكثافة داخل حرم اجلامعة. 
يتعــرّض  القــدس  أن حــرم جامعــة  إلــى  وأشــارت 
ــالوة  ــل، ع ــكل متواص ــالل بش ــود االحت ــداءات جن العت
ــدار  ــن ج ــاً م ــالل مقطع ــلطات االحت ــة س ــى إقام عل

ــه. ــري قرب ــل العنص الفص

مســتوطنون،  اقتحــم  ســلفيت،  محافظــة  وفــي 
علــى  واعتــدوا  الشــالل،  منطقــة  أمــس،  مســاء 
محليــة،  مصــادر  وبحســب  املواطنــني.  مركبــات 
الحقــوا  املســتوطنني  مــن  اجملموعــة  تلــك  فــإن 
مــن  وطردوهــم  الــراس  منطقــة  فــي  املزارعــني 

 أراضيهم وسط حماية من جيش االحتالل. 
ــتوطنون،  ــدم مس ــل، ق ــوب اخللي ــا جن ــدة يط ــي بل وف
 300 وتكســير  اقتــالع  علــى  امــس،  مســاء 

 شجرة زيتون ولوزيات في أراضي املواطنني. 

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــر منس وذك
ــور، أن  ــب اجلب ــل رات ــوب اخللي ــتيطان جن ــدار واالس اجل
مســتوطني »ماعــون« و«حافــات ماعــون«، اقتلعــوا 
ــة  ــن منطق ــات، م ــون ولوزي ــجرة زيت ــروا 300 ش وكس

»خالل العدرة« الواقعة شرق يطا. 

ماشــيتهم  أطلقــوا  املســتوطنني  إن  وأضــاف، 
الشــواهني،  لعائلــة  ملكيتهــا  تعــود  أرض  فــي 
مزروعــة  دومنــات  بـــ5  مســاحتها  تقــدر 

 باحملاصيل الشتوية، ما تسبب بتلفها. 
احلمايــة  وفــرت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــار 
للمســتوطنني أثنــاء تواجدهــم فــي أراضــي املواطنــني 
عامــاً(،   45( الشــواهني  حســن  موســى  واعتقلــت 
ــي  ــني ف ــات املواطن ــن مركب ــدد م ــى ع ــتولت عل واس
منطقــة خلــة الضبــع مبســافر يطــا عــرف مــن 

أصحابهــا ربحــي محمــد النجــار.

وفــي محافظــة جنــني، أقدمــت قــوات االحتــالل، مســاء 
أمــس، علــى وضــع مكعبــات إســمنتية علــى الشــارع 
ــارع  ــر )ش ــيلة الظه ــة وس ــي برق ــني بلدت ــي ب الرئيس

جنــني – نابلــس(.

وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتــالل تســاندها 
ــى  ــات إســمنتية عل جرافــة عســكرية وضعــت مكعب
ــر  ــيلة الظه ــة وس ــي برق ــني بلدت ــي ب ــارع الرئيس الش
ــة  ــالة، بذريع ــش« اخمل ــتوطنة »حوم ــع مس ــرب موق ق
الذيــن  للمســتوطنني،  واحلراســة  احلمايــة  توفيــر 

ــرر.11 ــكل متك ــة بش ــون املنطق يقتحم

االثنني 2022/3/7

ــا  ــل رده ــب تأجي ــرائيلية تطل ــة اإلس احلكوم
ــر« ــان األحم ــر »اخل ــأن تهجي بش

ــد  ــس، متدي ــاء أم ــرائيلية، مس ــة اإلس ــت احلكوم طلب
املهلــة التــي منحتهــا إياهــا احملكمــة العليــا، لتقــدمي 
ــات حــول مخطــط هــدم وإخــالء وتهجيــر أهالــي  إجاب
ــرق  ــق »ج« ش ــي مناط ــة ف ــر الواقع ــان األحم ــة اخل قري

ــة. ــدس احملتل ــة الق مدين

توضيحــات  تقــدمي  احلكومــة  علــى  يتعــني  وكان 
منتصــف  بحلــول  اإلســرائيلية  للعليــا 
اتخاذهــا  تعتــزم  التــي  اإلجــراءات  حــول  الليــل، 

 بشأن إخالء قرية اخلان األحمر. 
يأتــي ذلــك فــي ظــل رغبــة القيــادة السياســية 
اإلســرائيلية تأجيــل الهــدم واإلخــالء لتجنــب الدخــول 

ــنطن. ــع واش ــة م ــي مواجه ف
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ــي  ــة ف ــا مهل ــرائيلية إعطاءه ــة اإلس ــت احلكوم وطلب
ــاعة. ــدة 48 س ــوص، مل ــذا اخلص ه

ــة  ــاك صعوب ــرائيلية أن هن ــة اإلس ــرى وزارة اخلارجي وت
سياســية فــي إخــالء اخلــان األحمــر، وأن اإلقــدام علــى 
ــد  ــى الصعي ــيمة عل ــرار جس ــي أض ــبب ف ــك يتس ذل
الدبلوماســي وعالقــات إســرائيل اخلارجيــة، علمــاً 
ــرائيل  ــا إس ــي طالب ــاد األوروب ــض واالحت ــت األبي أن البي

ــر. ــان األحم ــر اخل ــق تهجي بتعلي

احملكمــة  وافقــت  املاضــي،  أيلــول  وفــي 
إخــالء  إرجــاء  احلكومــة،  طلــب  علــى  العليــا 

 جتمع اخلان األحمر ملدة ٦ أشهر. 
إنهــا  حينهــا:  قرارهــا،  فــي  احملكمــة  وقالــت 
تأجيــل  متديــد  احلكومــة  طلــب  علــى  توافــق 

 اإلخالء حتى السادس من آذار اجلاري. 
ــوء  ــي ض ــذا ف ــا ه ــذت قراره ــا اتخ ــى أنه ــارت إل وأش
ــه مــن احلكومــة عــن »تقــدم ملمــوس« فــي  مــا تلقت

ــكان.12 ــع الس ــة م ــذه القضي ــل له ــى ح ــل إل التوص

طريــق  وشــق  العــروب  مبخيــم  مواجهــات 
اســتيطاني فــي قصــرة واســتهداف الصياديــن 

ــزة ــاع غ بقط

أصيــب أمــس، شــاب بالرصــاص خــالل مواجهــات فــي 
مخيــم العــروب، تزامــن مــع اســتهداف قــوات االحتــالل 
ــت  ــي الوق ــاع، ف ــني بالقط ــن واملزارع ــب الصيادي مراك
الــذي قامــت فيــه جرافــات املســتوطنني بتنفيــذ 
ــرة.  ــدة قص ــني ببل ــي املواطن ــي أراض ــف ف ــال جتري أعم

ففــي اخلليــل، أصيــب، ظهــر أمــس، شــاب بجــروح، جراء 
ــه بالرصــاص احلــي خــالل قمــع قــوات االحتــالل  إصابت
ــوري  ــة اخلض ــة كلي ــتهداف طلب ــددة باس ــيرة من مس

مبخيــم العــروب. 

وقــال مديــر مستشــفى عاليــة احلكومــي طــارق 
البربــراوي، إن شــاباً يبلــغ مــن العمــر )1٩ عامــاً( أصيــب 
ــة. ــه بالطفيف ــت إصابت ــه، ووصف ــي قدم ــاص ف برص

وأوضــح شــهود عيــان، أن طلبــة كليــة اخلضــوري 
بالعــروب انطلقــوا فــي مســيرة باجتــاه مدخــل الكليــة 
ــالل  ــم االحت ــد بجرائ ــم )٦0(، للتندي ــارع رق ــاذي لش احمل
ــا  ــي كان آخره ــة، والت ــة الكلي ــتهدف طلب ــي تس الت
ــذي ارتقــى  ــو عفيفــة، ال استشــهاد الطالــب عمــار أب

ــة. ــن الكلي ــه م ــد خروج ــام بع ــل أي قب

إلــى ذلــك، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة بتيــر 
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ــمى  ــا يس ــالل وم ــرطة االحت ــن ش ــراد م ــة بأف مدعوم
بحــرس احلــدود، وأقامــوا حواجــز االحتــالل طيــارة 
ــراءات  ــارة إلج ــن امل ــدد م ــوا ع ــوارع واخضع ــي الش ف

التفتيــش اجلســدي.

ــنجل  ــدة س ــل بل ــس، مدخ ــاء أم ــت مس ــا أغلق كم
ــات  ــة واملكعب ــواتر الترابي ــة رام اهلل بالس ــمال مدين ش

ــمنتيه. اإلس

ــس،  ــاح أم ــالل، صب ــت زوارق االحت ــاع، فتح ــي القط وف
ــب  ــاه مراك ــة جت ــة الثقيل ــلحتها الرشاش ــران اس ني
الشــمالية  املنطقــة  ســواحل  قبالــة  الصياديــن 

ــزة. ــاع غ ــن قط ــة م الغربي

وبحســب مصــادر محليــة فــإن زوارق االحتــالل، الحقــت 
ــن فــي منطقــة ســواحد الســودانية  مراكــب الصيادي

والواحــة، دون أن يبلــغ عــن إصابــات أو اعتقــاالت.

ــت  ــالل، الحق ــإن زوارق االحت ــة، ف ــادر محلي ــا مص فيم
ــن فــي منطقــة ســواحل الســودانية  مراكــب الصيادي

ــاالت. ــات أو اعتق ــن إصاب ــغ ع ــة، دون أن يبل والواح

ــاز  ــل الغ ــار، وقناب ــالل، الن ــوات االحت ــت ق ــا أطلق فيم
ــرقية  ــدود الش ــرب احل ــام ق ــاة األغن ــني ورع ــاه املزارع جت
ملناطــق متفرقــة مــن وســط وجنــوب القطــاع، فيمــا 
أطلقــت 3 قذائــف صوتيــة جتــاه اراضــي املزارعــني فــي 

ــك املناطــق. تل

ــال  ــس، بأعم ــر أم ــتوطنني فج ــات املس ــت جراف وقام
ــاء لصالــح املســتوطنني  جتريــف ومتديــد شــبكة كهرب
فــي أراضــي املواطنــني فــي بلــدة قصــرة جنــوب شــرق 

ــس.  نابل

ــات  ــودة أن جراف ــي ع ــرة هان ــدة قص ــس بل ــاد رئي واف
ــل بأعمــال حفــر  ــالل قامــت بعــد منتصــف اللي االحت
بأراضــي املواطنــني فــي منطقــة رأس القنــاة ومنطقــة 

ــرة.  ــي قص ــة ف النجم

االســتيطاني  العســكري  الــذراع  اآلن«:  »الســالم 
فــي الضفــة مدعــوم مــن سياســيني بالكنيســت 
كشــف حركــة الســالم اآلن ان النــواة الصلبــة للــذراع 
العســكري فــي البــؤر االســتيطانية غيــر القانونيــة في 
الضفــة الغربيــة احملتلــة، مدعومــة مــن ذراع سياســي 
فــي الكنيســت ومــن شــخصيات معروفــة بعينهــا ال 
تنكــر دعمهــا وتأييدهــا لهــذه الشــريحة مــن العناصــر 
ــزل. ــطينيني الع ــتهدف الفلس ــي تس ــاطاتها والت ونش

وقــال املنظمــة إن شــرطة االحتــالل أوقفــت الليلــة قبل 
ــعب  ــري الش ــتوطنني مثي ــن املس ــة م ــة، ثماني املاضي
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ــن  ــم م ــطينيني وه ــني الفلس ــى املزارع ــن عل واملعتدي
ــة. ــر القانوني ــؤرة شــوماس االســتيطانية غي ب

ــت  ــرائيلية أوقف ــرطة اإلس ــة أن الش ــدت املنظم وأك
ــة  ــاب مهاجم ــي أعق ــؤرة ف ــك الب ــن تل ــن م املعتدي
هــؤالء املســتوطنني لعناصــر فــي اجليــش اإلســرائيلي 
ــني املســتوطنني املعتقلــني  ــود، ومــن ب والتعــرض للجن
ســموتريتش  الكنيســت  عضــوي  شــقيقي  أبنــاء 

ــتروك. وس

وأوضحت »الســالم اآلن« أن بؤرة شــوماش االســتيطانية 
هــي واحــد مــن مراكــز عنــف املســتوطنني الرئيســية 
ــي  ــاء ف ــا ج ــة، كم ــة احملتل ــة الغربي ــق الضف ــي عم ف
التقريــر املفصــل للســالم اآلن حتــت عنوان »االســتيطان 
العنيــف«، الــذي نشــرناه فــي تشــرين الثانــي املاضــي.

ــداءات  ــد العت ــع ح ــرورة وض ــى ض ــة إل ــت املنظم ودع
هــؤالء املســتوطنني وعــدم تدخــل النخبــة السياســية 
اليمينيــة املتطرفــة التــي أصبحــت لديهــا نــواة صبــة 
فــي البرملــان اإلســرائيلي – الكنيســت، وقــال أن اعتقــال 
ــن مــن )شــبيبة التــالل( هــو  مثيــري الشــغب واملعتدي
إجنــاز مهــم فــي مكافحــة عنــف املســتوطنني، لكــن 
ــاغبون  ــاه املش ــذي يتلق ــم ال ــف الدع ــب وق ــاً يج أيض
ــطينيني  ــق الفلس ــم بح ــداءات واجلرائ ــذو االعت ومنف

مــن ممثليهــم فــي الكنيســت اإلســرائيلي.

ــتوطنني  ــق املس ــرى أن ح ــرة أخ ــت م ــه ثب ــت أن وأضاف
باســتخدام العنــف ضــد الفلســطينيني لتحقيــق 
أهــداف سياســية ال ريــب فيــه، فقــد رصدنــا فــي 
ــف  ــي عن ــاً ف ــاً ملحوظ ــالم اآلن« ارتفاع ــة »الس حرك
الفلســطينيني  ضــد  اإلســرائيليني  املســتوطنني 
وممتلكاتهــم فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة خــالل 
األشــهر القليلــة املاضيــة، مشــيرة إلــى ان عــدد حوادث 
عنــف املســتوطنني فــي عــام 2020، وفــي النصــف األول 
مــن العــام 2021، كانــت أعلــى مبرتــني ممــا كانــت عليــه 

ــام 201٩. 13 ــي الع ف

ــاباً  ــس وش ــو دي ــي أب ــى ف ــدم فت ــال يع االحت
عنــد »األقصى« مســتوطنون يقتلعون أشــجار 

زيتــون بكفــر الديــك ودومــا

استشــهد، الليلــة املاضيــة، الفتــى يامــن نافــز جفــال 
)1٦ عامــاً( برصــاص قوات االحتــالل اإلســرائيلي في بلدة 

 أبو ديس، جنوب شرقي القدس احملتلة. 
ــرته  ــب نش ــان مقتض ــي بي ــة، ف ــت وزارة الصح وقال
عبــر صفحتهــا علــى »فيســبوك«: إنهــا »تبلغــت 

 باستشهاد الفتى يامن في بلدة أبو ديس”. 
13  جريدة القدس

خــالل  االحتــالل،  برصــاص  الفتــى  وأُصيــب 
 مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس. 

االحتــالل  جنــود  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مواجهــات  النــدالع  أدى  مــا  البلــدة،  اقتحمــوا 
أصيــب خاللهــا يامــن بالرصــاص، الفتــة إلــى أنــه 
ــّلم  ــا إذا س ــد فيم ــح بع ــم يّتض ــاً، ول ــل مصاب اعُتِق
قــوات  إن  املصــادر:  وأضافــت  االحتالل جثمانه.  
االحتــالل أطلقــت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
بكثافــة صــوب مركبــة اإلســعاف التــي توجهــت 
إلنقــاذ الفتــى، ومنعتهــا مــن الوصــول إليــه، مــا 
 أدى إلصابــة عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق.

وفجــر أمــس، أعدمــت شــرطة االحتــالل الشــاب كــرمي 
ــه ألداء  ــي طريق ــا كان ف ــاً( بينم ــمي )1٩ عام القواس

ــى. ــجد األقص ــالة باملس الص

كمــا أصيــب شــاب بجــروح، أمــس، جــراء إصابتــه بعيار 
نــاري خــالل قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي مســيرة 
ــة خضــوري  ــة كلي ــددة باالســتهداف املتكــرر لطلب من

فــرع مخيــم العــروب شــمال اخلليــل.14

ــان، أن  ــي بي ــرائيلي، ف ــالل اإلس ــرطة االحت ــت ش وزعم
ــاب  ــرب ب ــكني ق ــا بس ــد أفراده ــن أح ــمي طع القواس
ــالق  ــل إط ــى، قب ــجد األقص ــواب املس ــد أب ــة، أح حط

ــه. ــار علي الن

أصيبــا  اثنــني  شــرطيَّني  إن  وأضافــت: 
ومتوســطة،  طفيفــة  بــني  مــا  بجــروح 
العــالج. لتلقــي  املستشــفى  إلــى   ونقــال 

ولكــن شــهود عيــان أشــاروا إلــى أن شــرطة االحتــالل 
ــس  ــل ولي ــدف القت ــهيد به ــى الش ــار عل ــت الن فتح

ــال. االعتق

وقــال شــهود العيــان: إن القواســمي استشــهد علــى 
ــزت  ــي، واحتج ــاص احل ــه بالرص ــة إصابت ــور نتيج الف

ــه. ــالل جثمان ــرطة االحت ش

عامــاً  أمضــى  محــرر  أســير  والشــهيد 
اإلســرائيلية  الســجون  فــي  العــام  ونصــف 

 قبل اإلفراج عنه قبل عامني. 
ــت  ــة ومنع ــت املنطق ــالل أغلق ــرطة االحت ــت ش وكان
انتشــرت  أن  إليهــا بعــد  الوصــول  املواطنــني مــن 

ــا. ــة فيه بكثاف

ــزل  ــالل من ــرطة االحت ــن ش ــرة م ــوات كبي ــت ق وداهم
ــت  ــور، واعتقل ــدة الط ــي بل ــمي، ف ــهيد القواس الش
والــده جمــال الــذي كان فــي طريقــه إلــى مــكان عمله، 
ــة. ــراد العائل ــى أف ــدت عل وشــقيقه محمــد بعــد أن اعت

14  جريدة القدس
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وأفرجت شرطة االحتالل الحقاً عن أقارب الشهيد.

مــن جانــب آخــر، ذكــر مديــر مستشــفى عاليــة 
احلكومــي فــي اخلليــل، طــارق البربــراوي، أن شــاباً يبلــغ 
ــه،  ــي قدم ــة ف ــب برصاص ــاً( أصي ــر )1٩ عام ــن العم م

ووصفت إصابته بـ«الطفيفة”. 

وأوضــح شــهود عيــان أن طلبــة كليــة خضــوري 
ــاه  ــيرة باجت ــي مس ــوا ف ــروب انطلق ــم الع ــي مخي ف
ــم  ــد بجرائ ــم )٦0(، للتندي ــارع رق ــاذي لش ــا احمل مدخله
االحتــالل التــي تســتهدف طلبــة الكليــة، وكان آخرهــا 
ــام. ــل أي ــة، قب ــو عفيف ــار أب ــب عم ــهاد الطال استش

يذكــر أن قــوات االحتــالل تقــوم بشــكل متواصــل 
ــى  ــز عل ــب احلواج ــة، ونص ــيرة التعليمي ــة املس بعرقل
مدخــل الكليــة، وتوقيــف الطلبــة وتفتيشــهم أو 
اعتقالهــم واالعتــداء عليهــم بالضــرب، أو إطــالق النــار 

ــم. ــوع صوبه ــيل للدم ــاز املس ــل الغ وقناب

كمــا أصيــب عــدد مــن املواطنــني فــي مخيــم العــروب 
قــوات  مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق 
ــل  ــة ملدخ ــة الرئيس ــت البواب ــا أغلق ــالل، بعدم االحت
اخمليــم واقتحمــت احلــي احملــاذي لــه، وأطلقــت القنابــل 

ــني. ــوب املواطن ــة ص ــوع والصوتي ــيلة للدم املس

وفــي الســياق ذاتــه، هــدد عضــو الكنيســت إيتمــار بــن 
ــار  ــم بإطــالق الن ــرب اخملي ــر عــدداً مــن األطفــال ق غفي
عليهــم، مدعيــاً أنهــم »رشــقوا مركبــات املســتوطنني 

باحلجــارة”.

وتهجــم أحــد املســتوطنني علــى أصحــاب احملــال 
التجاريــة احملاذيــة للشــارع االلتفافــي للمخيــم، وحــاول 
إجبارهــم علــى إغــالق محالهــم التجاريــة حتــت تهديــد 

ــالل.15 ــوات االحت ــة ق ــالح، وبحماي الس

الثاثاء 2022/3/8

أبــواب  أحــد  عنــد  شــاباً  يعــدم  االحتــال 
شــرطينْي طعنــه  بزعــم  األقصــى  املســجد 

أعدمــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء أمــس، 
شــاباً عنــد بــاب القطانــني، أحــد أبــواب املســجد 

ــرائيليني. ــرطيني إس ــن ش ــم طع ــى، بزع األقص

وأظهــر شــريط فيديــو أحــد عناصــر شــرطة االحتــالل 
ــزء  ــى اجل ــر عل ــافة الصف ــن مس ــار م ــق الن ــو يطل وه
ــال  ــن جم ــد الرحم ــهيد عب ــد الش ــن جس ــوي م العل

ــزون. ــم اجلل ــن مخي ــو م ــاً( وه ــم )22 عام قاس

15  جريدة األيام

ــو أن الشــهيد كان  ــدو واضحــاً مــن شــريط الفيدي ويب
ــاص،  ــه بالرص ــد إصابت ــاة، بع ــد احلي ــى قي ــاً وعل جريح
ــوه  ــالل نح ــرطة االحت ــراد ش ــد أف ــدم أح ــل أن يتق قب
وهــو يصيــح »ســأطلق النــار علــى رأســك« ثــم يبــدأ 

ــار. ــالق الن بإط

ــوي  ــى اجلــزء العل ــار مباشــرة عل ــق الشــرطي الن وأطل
مــن جســد الشــاب رغــم أنــه كان ملقــى علــى األرض 

وغيــر قــادر علــى احلركــة وينــزف دمــاً.

ودرجــت شــرطة االحتــالل علــى تعمــد إعــدام الشــبان 
الفلســطينيني فــي محيــط املســجد األقصــى والبلــدة 
القدميــة مــن مدينــة القــدس بداعــي تنفيــذ أو محاولــة 

تنفيــذ هجمــات طعــن.

ــو  ــدم نح ــهيد تق ــالل أن الش ــرطة االحت ــت ش وزعم
عناصــر شــرطة االحتــالل عنــد البوابــة اخلارجيــة لبــاب 
ــى  ــا أدى إل ــرائيليني م ــرطيني إس ــن ش ــني وطع القطان

ــروح. ــا بج إصابتهم

ــى  ــار عل ــت الن ــا أطلق ــالل بأنه ــرطة االحت ــرت ش وأق
ــات  ــذي يستشــهد عنــد بواب ــي ال الشــهيد وهــو الثان

ــني. ــالل يوم ــى خ ــجد األقص املس

ــالق  ــى إغ ــالل إل ــرطة االحت ــدت ش ــور عم ــى الف وعل
جميــع بوابــات املســجد األقصــى لتمنــع الدخــول إليــه 

ــر مــن ســاعة. ــه ألكث أو اخلــروج من

وحولــت شــرطة االحتــالل البلــدة القدمية إلى ما يشــبه 
الثكنــة العســكرية واعتــدت خاللهــا علــى املواطنــني 
ــاً  ــه الحق ــت عن ــاباً أفرج ــت ش ــا اعتقل ــرب فيم بالض
ــكان  ــت الس ــة ومنع ــدة القدمي ــات البل ــت بواب وأغلق
مــن الدخــول أو اخلــروج منهــا، واعتــدت بالضــرب علــى 
عــدد مــن الفلســطينيني الذيــن احتجــوا علــى إغــالق 

ــات. البواب

ــهاد  ــي، استش ــزون اإلعالم ــم اجلل ــز مخي ــد مرك وأكّ
ــن. ــد الرحم ــاب عب الش

وقــال املركــز إّن حشــودات عســكرية إســرائيلية كبيــرة 
إيــل«  »بيــت  لوحظــت علــى مدخــل مســتوطنة 
ــزل  ــام من ــا يبدو-القتح ــى م ــتعداداً -عل ــة، اس القريب

ــهيد. ــة الش عائل

ــط رفيــع فــي شــرطة االحتــالل بالقــدس  وحتــدث ضاب
ملوقــع صحيفــة »يســرائيل هيــوم« العبريــة عــن موجة 

جديــدة مــن عمليــات الطعــن.

وقالــت القنــاة 14 اإلســرائيلية إنــه وفــي ظــل موجــة 
العمليــات املتصاعــدة بالقــدس، فــإّن مفوض الشــرطة 
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اإلســرائيلية يعقوب شــبتاي، ســيجري جلســة لتقييم 
الوضــع األمنــي فــي املدينــة واتخــاذ سلســلة تدابيــر.1٦

األربعاء 2022/3/9

تشــييع شــهيدين بالقــدس وبؤرة اســتيطانية 
ــدة فــي قريوت جدي

جــرى فجر ومســاء أمــس، تشــييع جثماني الشــهيدين، 
ــدس،  ــة الق ــي مدين ــاً( ف ــب )1٦ عام ــو عص ــر أب عم
ــس،  ــو دي ــدة أب ــي بل ــاً( ف ــال )15 عام ــذ جف ــن ناف ويام
فيمــا هدمــت قــوات االحتــالل منــازل عائــالت األســرى 
ــر  ــث وعم ــقيقني غي ــرادات، والش ــف ج ــد يوس محم
ــة،  ــيلة احلارثي ــدة الس ــي بل ــرادات ف ــني ج ــد ياس أحم
كمــا وهدمــت 5 منشــآت فــي األغــوار الشــمالية، فــي 
ــي  ــى أراض ــدة عل ــؤرة جدي ــتوطنون ب ــام مس ــني أق ح

ــس.  ــوب نابل ــوت جن قري

وبينمــا شــيعت جماهيــر غفيــرة، مســاء أمــس الثالثاء، 
جثمــان الشــهيد الطفــل يامــن جفــال، فــي بلــدة أبــو 
ــرات  ــإن عش ــة، ف ــدس احملتل ــرق الق ــوب ش ــس جن دي
املواطنــني كانــوا شــيعوا فجــراً )بعــد منتصــف الليلــة 
قبــل املاضيــة( جثمــان الطفــل عمــر أبــو عصــب إلــى 
مقبــرة اليوســفية فــي بــاب األســباط شــمال املســجد 
ــان  ــلمت جثم ــالل س ــلطات االحت ــت س ــى وكان األقص
الشــهيد أبــو عصــب مســاء اإلثنــني، بعــد أن احتجزتــه 
ــرين  ــن تش ــر م ــابع عش ــي الس ــهاده ف ــذ استش من
ــالل  ــوات االحت ــترطت ق ــي. واش ــر املاض ــي/ نوفمب الثان
تشــييع جثمــان أبــو عصــب ودفنــه فــي ســاعات 
الليــل، وحــددت عــدد املشــاركني بـــ 21 شــخصاً فقــط، 
ــي  ــكرياً ف ــاً عس ــت طوق ــه، وفرض ــراد عائلت ــن أف م
ــرة اليوســفية خــالل تشــييعه وأغلقــت  محيــط مقب
محيــط بــاب األســباط ومنعــت مشــاركة املقدســيني 

فــي التشــييع. 

عشــرات  جتمــع  فقــد  االحتــالل،  إجــراءات  ورغــم 
املقدســيني أثنــاء تشــييع جثمــان الشــهيد ورددوا 
التكبيــرات والهتافــات املنــددة مبمارســات االحتــالل 

وجرائمــه بحــق شــعبنا.

واستشــهد الفتــى أبــو عصــب برصــاص جنــود االحتالل 
بزعــم تنفيــذه عمليــة طعــن فــي شــارع الــواد بالبلــدة 

القدميــة فــي القدس.

وعصــر أمــس ســلمت قــوات االحتــالل جثمــان الطفــل 
ــي  ــالل ف ــاص االحت ــهد برص ــذي كان استش ــال، ال جف
ــه إلــى  ــو ديــس مســاء األحــد املاضــي، ومت نقل ــدة أب بل

16  جريدة األيام

مستشــفى أريحــا احلكومــي بالبلــدة ومــن هنــاك 
انطلــق موكــب التشــييع باجتــاه منــزل عائلة الشــهيد، 
ــه،  ــى جثمان ــرة عل ــوداع األخي ــرة ال ــت نظ ــث ألقي حي
قبــل أن يــوارى الثــرى. وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
ملنظمــة التحريــر رمــزي ربــاح »االحتــالل يحــاول كســر 
ــل  ــة اجلي ــطيني، وخاص ــعب الفلس ــة الش إرادة وعزمي
الشــاب، لكنــه لــن ينجــح فــي مســعاه، خاصــة مــع 
مشــاركة آالف املشــيعيني مــن الشــبان الذيــن هتفــوا 
ــيرة  ــتمرار املس ــى اس ــدوه عل ــهيد وعاه ــم الش باس

ــال«. والنض

نابلــس، شــرع مســتوطنون  وفــي قريــوت جنــوب 
أمــس ببنــاء بــؤرة جديــدة علــى أراضــي البلــدة. وقــال 
ــي،  ــار قريوت ــتيطان بش ــة االس ــي مواجه ــط ف الناش
ــف أرض  ــت بتجري ــتوطنني قام ــة للمس ــات تابع أن آلي
ــب  ــدة، ومت نص ــي البل ــن« جنوب ــة »البطاي ــي منطق ف

ــا. ــات« عليه »كرفان

وأشــار إلــى أن املســتوطنني يتواجــدون فــي تلــك 
ومالحقــة  األراضــي  بتجريــف  ويقومــون  املنطقــة، 
الســالح مــن  تهديــد  وميعنوهــم حتــت  املواطنــني 

التواجــد هنــاك. 

ــي راس  ــي قريت ــات ف ــس مواجه ــاء أم ــت مس واندلع
كركــر واجلانيــة غــرب رام اهلل، أثــر اقتحــام قــوات 

االحتــالل القريتــني.

وأطلــق جنــود االحتــالل خــالل ذلــك قنابــل الغــاز 
املســيل للدمــوع مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن 

اختنــاق. بحــاالت  املواطنــني 

وفــي تقــوع شــرق بيــت حلــم، نصبــت قــوات االحتــالل 
مســاء أمــس كاميــرات مراقبــة علــى أعمــدة بالشــارع 
الرئيســي فــي منطقــة »خربــة الديــر« وســط البلــدة.17 

مواجهــات عنيفــة واصابــات فــي الســيلة 
احلارثيــة خــال التصــدي لتفجيــر منزلــني 

لعائــات أســرى

ــدي  ــالل تص ــاص خ ــني بالرص ــعة مواطن ــب تس أصي
شــنتها  واســعة  عســكرية  لعمليــة  املواطنــني 
قــوات االحتــالل فــي بلــدة الســيلة احلارثيــة وأقدمــت 
خمســة  عائلتــي  منزلــي  تفجيــر  علــى  خاللهــا 
أســرى، فــي الوقــت الــذي هدمــت فيــه بســطات 
خضــار فــي األغــوار الشــمالية تنفيــذاً إلخطــارات 
أصدرهــا مجلــس املســتوطنات، تزامــن ذلــك مــع 
إقــدام مســتوطنني مســلحني علــى إقامــة بــؤرة 

17  جريدة القدس
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 استيطانية على أراضي بلدة قريوت. 
منزلــني  صباحــاً،  االحتــالل،  قــوات  فجــرت  فقــد 
ــيلة  ــدة الس ــي بل ــرى ف ــة أس ــي خمس ــودان لعائلت يع
عســكرية  عمليــة  خــالل  جنــني،  غــرب  احلارثيــة، 
وأصيــب  البلــدة  فــي  شــنتها  النطــاق  واســعة 
ــت  ــي الوق ــي ف ــاص احل ــبان بالرص ــعة ش ــا تس خالله
مت  العمليــة  جــراء  جنديــان  فيــه  أصيــب  الــذي 

 دهسهما مبركبة خالل تلك العملية. 
ــت  ــالل حول ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
الســيلة احلارثيــة إلــى ثكنــة عســكرية، وأغلقــت 
جميــع مداخلهــا ومنعــت املواطنــني مــن الدخــول 
ــن  ــد م ــي العدي ــرت ف ــا، وانتش ــروج منه ــا أو اخل إليه
اإلســعاف،  ســيارات  ومنعــت  وشــوارعها،  أزقتهــا 
والطواقــم اإلعالميــة مــن دخولهــا، فيمــا حلقــت 
ــمائها. ــي س ــض ف ــاع منخف ــى ارتف ــتطالع عل ــرة اس طائ

االحتــالل  جيــش  مــن  كبيــرة  قــوة  أن  وأوضحــت 
ــة  ــوات خاص ــا ق ــة ترافقه ــن 150 آلي ــر م ــم أكث تض
وجرافــة عســكرية، اقتحمــت البلــدة مــن محــاور 
ــطح  ــى أس ــار عل ــى االنتش ــدم عل ــل أن تق ــدة، قب ع
العديــد مــن املنــازل التــي حولتهــا إلــى ثكنــات 

 عسكرية ونصبت فرق القناصة عليها. 
ــازل  ــن املن ــددا م ــت ع ــالل أخل ــوات االحت ــدت أن ق وأك
اجملــاورة ملنــازل األســرى املســتهدفة بالتفجيــر، قبــل أن 

ــى تفجيرهــا. تقــدم عل

مواجهــات  بــأن  »األيــام«،  عيــان  شــهود  وأفــاد 
فــي  اندلعــت  عنيفــة،  مســلحة  واشــتباكات 

 البلدة عقب عملية االقتحام. 
النــار  أطلقــوا  مســلحني،  أن  إلــى  وأشــاروا 
أعلنــت  فيمــا  االحتــالل،  قــوات  صــوب  بكثافــة 
مقاتليهــا  مــن  مجموعــة  أن  جنــني،  كتيبــة 

 هاجموا جنود االحتالل واشتبكوا معهم. 
ــرت  ــالل فج ــوات االحت ــددة، أن ق ــادر متع ــدت مص وأك
منــزل عائلــة األســير محمــد يوســف جــرادات املكــون 
مــن طابقــني، ويــؤوي عشــرة أفــراد، ومنــزل والــد 
األســرى غيــث وعمــر ومنتصــر وزوجتــه األســيرة 
عطــاف، وذلــك خــالل عمليــة عســكرية شــنتها فجــراً 

 وتواصلت حتى ساعات الصباح األولى. 
وذكــرت وســائل أعــالم عبريــة أن جنديــني أصيبــا 
دهســتهما  أن  بعــد  بالطفيفــة،  وصفــت  بجــروح 
ــل  ــه مت اعتقــال الســائق، ونق ــى أن ــة، مشــيرة إل مركب
للتحقيــق ملعرفــة خلفيــة احلــادث الــذي يحقــق جيــش 
االحتــالل فــي خلفيتــه للتأكــد إذا مــا كان حــادث 

 سير أو محاولة دهس متعمدة جلنوده. 
وقالــت شــرطة »حــرس احلــدود« التابعــة لقــوات 

ــس،  ــة ده ــتباه مبحاول ــاك اش ــان: »هن ــي بي ــالل ف االحت
بســيارته  أســرع  فلســطينيا  القــوات  واعتقلــت 
نحــو اجلنــود خــالل نشــاط مشــترك مــع اجليــش 
الســيارة  رصــدت  حيــث  احلارثيــة،  الســيلة  فــي 
قادمــة نحوهــم بســرعة ثــم اصطدمــت مبركبــة 
مصفحــة للقــوات مــا أدى إلصابــة جنديــني مــن جنــود 

 حرس احلدود، ومت حتويل السائق للتحقيق”. 
ــرين  ــي العش ــرت ف ــالل أخط ــلطات االحت ــت س وكان
مــن كانــون األول املاضــي، أربــع عائــالت فــي بلــدة 
الســيلة احلارثيــة بهــدم منازلهــا، بزعــم ضلــوع عــدد 
ــة  ــتهدف مركب ــلح اس ــوم مس ــي هج ــا ف ــن أفراده م
»حومــش«  مســتوطنة  موقــع  قــرب  مســتوطنني 
ــة اثنــني  اخملــالة أســفر عنهــا مقتــل مســتوطن وإصاب

آخرين.18. 

اخلميس 2022/3/10

اردوغــان وهرتســوغ يؤكــدان أهميــة إعــادة 
اإلســرائيلية التركيــة  العاقــات  وتطويــر 

ــره  ــب اردوغــان، ونظي ــب طي ــي رج ــس الترك أكــد الرئي
اإلســرائيلي يتســحاق هرتســوغ، مســاء األربعــاء، علــى 
ضــرورة إعــادة العالقــات بــني اجلانبــني، وتطويرهــا مــن 
ــا  ــن أهمه ــاالت وم ــف اجمل ــي مختل ــاون ف ــالل التع خ

ــة. الطاق

ــع  ــترك م ــي مش ــر صحف ــالل مؤمت ــان خ ــال أردوغ وق
هرتســوغ، فــي أنقــرة، إنــه أبلــغ األخيــر بــأن لــدى تركيــا 
ــن  ــة م ــاالت مختلف ــي مج ــاون ف ــى التع ــدرة عل الق

ــاع. ــن والدف ــاد واألم ــة واالقتص ــا الطاق أهمه

إســرائيل  مــع  العالقــات  حتســن  اردوغــان  واعتبــر 
ــي  ــالم ف ــتقرار والس ــر االس ــداً لنش ــام ج ــر ه ــه أم بأن

املنطقــة.

ووصــف الرئيــس التركــي، زيارة نظيــره اإلســرائيلي بأنها 
تاريخيــة وســتكون نقطــة حتــول فــي العالقات، مشــيراً 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى أنــه نقــل لهرتســوغ حساســية 
املوقــف جتــاه القضيــة الفلســطينية وضــرورة خفــض 

حالــة التوتــر واحلفــاظ علــى حــل الدولتــني. 

ــوار  ــز احل ــيط وتعزي ــو تنش ــترك ه ــا املش ــال: »هدفن وق
السياســي بــني الدولتــني علــى أســاس املصالــح 
املشــتركة مــع احتــرام احلساســيات املتبادلــة«، مشــيراً 
إلــى انــه بحــث مــع هرتســوغ ضــرورة اســتمرار تقــدمي 
ــة  ــر مؤسس ــطينيني عب ــانية للفلس ــات اإلنس اخلدم
تيــكا، وأدان أردوغــان »معــاداة الســامية« ووصفهــا 

18  جريدة األيام



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

153

المجلد الثالثون 2022

ــراك  بأنهــا »جرميــة ضــد اإلنســانية«، مضيفــاً: إن »األت
ــذي  ــش ال ــى التعاي ــال عل ــل مث ــم أفض ــود ه واليه
اســتمر لقــرون«. مــن جهتــه وصــف هرتســوغ، الزيــارة 
بأنهــا »حلظــة مهمــة وتاريخيــة للغايــة فــي العالقــة، 
ــي  ــي ه ــور الت ــاء اجلس ــا وبن ــن تطوره ــد م ــه ال ب وأن

ــع«. ــة للجمي ضروري

وقــال: »لألســف مــرت العالقــات بــني الدولتــني بفتــور 
فــي الســنوات األخيــرة، واعتقــد اآلن أن العالقــات بينــا 
ــادل  ــرام املتب ــس روح االحت ــال تعك ــي أفع ــتدرس ف س
وتســمح لنــا بالتعامــل بشــكل أفضــل مــع التحديــات 

ــة«. ــة والعاملي اإلقليمي

وينبغــي  بإمكانهمــا  وتركيــا  »إســرائيل  وأضــاف: 
عليهمــا التعــاون فــي العديــد مــن اجملــاالت التــي 
تؤثــر بــني شــعوبنا قدميــة ومتجــذرة وتاريخيــة ودينيــة 
اإلقليميــة  التحديــات  ســنعالج  ونحــن  وثقافيــة، 

والعامليــة التــي نتشــاركها جميعــاً«.

ــود  ــي مول ــة الترك ــر اخلارجي ــن وزي ــه أعل ــن ناحيت م
تشــاووش أوغلــو، أنــه ســيزور إســرائيل الشــهر املقبــل 
وســيلتقي مــع نظيــره يائيــر البيــد لبنــاء آليــات للحوار 

فــي جميــع احلــاالت. 1٩

الكنيســت تصــادق علــى مــا يســمى قانــون منــع لــم 
الشــمل بالقــراءة الثالثــة

صادقــت الهيئــة العامــة للكنيســت اإلســرائيلية، 
ــة  ــة والثالث ــني الثاني ــس، بالقراءت ــوم اخلمي ــاء الي مس
ــمل  ــذي يش ــة«، ال ــون »املواطن ــمى قان ــا يس ــى م عل
بنــد منــع لــم شــمل عائــالت فلســطينية فيهــا أحــد 
ــزة. ــاع غ ــة أو قط ــة الغربي ــكان الضف ــن س ــني م الزوج

الــذي صــوت  القانــون  االحتــالل  ومــررت حكومــة 
ــع  ــب موق ــه 15؛ بحس ــا عارض ــا، فيم ــه 45 نائب لصاحل
ــل  ــاء الفصائ ــن أعض ــم م ــره بدع ــرب 48(، ومتّ متري )ع
ــرة  ــي امل ــوه ف ــن عارض ــة، الذي ــي املعارَض ــة ف اليميني
ــه  ــا عارضت ــقطوه، فيم ــي وأس ــام املاض ــرة الع األخي

القائمــة املشــتركة.

وجــرى مناقشــة القانــون خــالل األيــام الثالثــة املاضيــة 
ــن  ــة واألم ــة اخلارجي ــي جلن ــوده ف ــى بن ــت عل والتصوي

ــت. ــة للكنيس التابع

ــون  ــت قان ــّن الكنيس ــو 2003، س ــوز/ يولي ــي 31 مت وف
مايســمى »املواطنــة والدخــول إلــى إســرائيل« )كأمــر 
ــنويا،  ــده س ــري متدي ــني يج ــك احل ــذ ذل ــت(، ومن مؤق
ــي  ــون ف ــل القان ــد مفاعي ــة متدي ــي محاول ــل ف وفش

19  جريدة القدس

ــو 2021. ــوز/ يولي ــي مت ــرة ف ــرة األخي امل

ــالل  ــرات خ ــدة م ــون ع ــى القان ــت عل ــل التصوي  وتأج
ســريانه،  انتهــاء  بعــد  احلاليــة،  احلكومــة  واليــة 
ــت  ــت صادق ــن الكنيس ــي، لك ــام املاض ــف الع منتص
ــر  ــى فــي 7 شــباط/ فبراي ــون بالقــراءة األول ــى القان عل

املاضــي.20

ــرا بجروحــه  استشــهاد شــاب مــن برقــة متأث
ــات فــي اقتحــام تأبــني شــهيد العــروب واصاب

ــيف  ــت س ــد حكم ــاب أحم ــس، الش ــهد، أم استش
ــراً  ــس، متأث ــمال نابل ــة، ش ــدة برق ــن بل ــاً(، م )23 عام
ــرات  ــه العش ــب في ــذي أصي ــت ال ــي الوق ــه، ف بجروح
قــوات  اعتــداء  خــالل  اختنــاق  وحــاالت  بجــروح 
وعقــب  البلــدة،  فــي  مشــيعيه  علــى  االحتــالل 
أبــو  عمــار  الشــهيد  تأبــني  مراســم  اقتحامهــا 
 عفيفــة، فــي حــرم جامعــة خضــوري مبخيــم العــروب.

وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن الشــاب ســيف كان قــد 
أصيــب فــي األول من الشــهر اجلــاري بثــالث رصاصات في 
البطــن والظهــر إثــر قمــع قــوات االحتــالل مســيرة فــي 
بلدتــه خرجــت دعمــاً لألســرى، الفتــة إلــى أنه نقــل إلى 
مستشــفى النجــاح مبدينــة نابلــس فــي حالــة حرجــة، 
وخضــع لعــدد مــن العمليــات اجلراحيــة املعقــدة، إلــى 

 أن أعلن عن استشهاده صباحاً. 
»إن  املستشــفى:  فــي  طبيــة  مصــادر  وقالــت 
غائــرة  رصاصــات  بثــالث  أُصيــب  قــد  كان  ســيف 
األجــزاء  إلــى تهتــك كبيــر فــي  أدت  فــي صــدره 
تســببت  كمــا  والكبــد،  الرئتــني  مثــل  الداخليــة 
ــريان  ــاع الش ــي انقط ــذه ف ــي فخ ــه ف ــة أصابت رصاص

 الرئيس وفقدانه كمية كبيرة من الدماء”. 
الفعاليــات  أعلنــت  استشــهاده،  نبــأ  ورود  وفــور 
اإلضــراب  برقــة  بلــدة  فــي  الوطنيــة  والقــوى 

 الشامل حداداً على روح الشهيد. 
غفيــرة،  جماهيــر  شــيعت  الحــق،  وقــت  وفــي 

 جثمان الشهيد إلى مثواه األخير. 
وانطلــق موكــب التشــييع بجنــازة عســكرية مــن 
مستشــفى النجــاح، إلــى مســقط رأس الشــهيد فــي 
ــزل  ــي من ــه ف ــوداع علي ــرة ال ــت نظ ــث ألقي ــة، حي برق
عائلتــه، قبــل أن يُصلــى عليه فــي أحد مســاجد البلدة، 

 ليتم بعدها مواراته الثرى في مقبرتها. 
ورفع املشــيعون، األعــالم الفلســطينية، ورددوا الهتافات 
ــتوطنني. ــالل واملس ــم االحت ــددة بجرائ ــعارات املن  والش

كبيــرة  قــوات  انتشــرت  التشــييع،  وخــالل 
مــا  املنطقــة  فــي  االحتــالل  جيــش  مــن 
تركــزت  عنيفــة  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى 

20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 في مدخلي بلدتي برقة وبزاريا. 
وأطلقــت قــوات االحتــالل الرصــاص وقنابــل الغــاز 
بكثافــة، مــا أدى إلــى إصابــة الفتــى يــزن ســامر 
ــد والعشــرات  صــالح برصــاص االحتــالل احلــي فــي الي

 بحاالت اختناق جراء الغاز املسيل للدموع. 
أصيــب  اخلليــل،  شــمال  العــروب،  مخيــم  وفــي 
باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  مواطنــني  ثالثــة 
تأبــني  مراســم  االحتــالل  قــوات  اقتحــام  جــراء 
ــرم  ــي ح ــم ف ــذي أقي ــة، ال ــو عفيف ــار أب ــهيد عم الش

 جامعة خضوري بالعروب حيث كان يدرس. 
عيســى  اجلامعــة  طلبــة  شــؤون  عميــد  وقــال 
ــالل اقتحمــت حــرم اجلامعــة،  ــوات االحت ــة: إن ق العمل
ــي املغلــف باملطــاط،  وأطلقــت الرصــاص احلــي واملعدن
املســيل  والغــاز  والدخانيــة  الصوتيــة  والقنابــل 
للدمــوع صــوب جمــوع الطلبــة واملشــاركني فــي 
الشــبيبة  حركــة  نظمتــه  الــذي  التأبــني  حفــل 
الطالبيــة، مــا أدى إلــى إصابــة ثالثــة منهــم بالرصــاص 

 املعدني، والعشرات باالختناق واإلغماء. 
يحمــل  اجلامعــة  إدارة  مجلــس  إن  العملــة:  وقــال 
الكاملــة عــن حيــاة طلبــة  املســؤولية  االحتــالل 
وتعزيــز  املتواصــل،  االقتحــام  ظــل  فــي  اجلامعــة 
وعرقلــة  الرئيســة،  بوابتهــا  علــى  يوميــاً  متركــزه 
خــالل  واألكادمييــة  اإلداريــة  والهيئتــني  الطلبــة 

 عمليات التوقيف والتفتيش واالعتقال. 
ــمال  ــم ش ــي إقلي ــح« ف ــة »فت ــر حرك ــني س ــال أم وق
ــدء  ــع ب ــن م ــام تزام ــارة، إن االقتح ــي جع ــل هان اخللي
إن االحتــالل يســتهدف  التأبــني، مضيفــاً  مراســم 
التعليميــة لقمــع احلركــة الطالبيــة،  املؤسســات 
ــف  ــاالت والتوقي ــدام واالعتق ــات اإلع ــالل عملي ــن خ م
ــوري  ــة خض ــهده جامع ــذي تش ــذل ال ــش امل والتفتي
ــم العــروب شــارع  ــي يفصلهــا عــن مخي بالعــروب الت
حتولــه قــوات االحتــالل لثكنــة عســكرية، وتتواجــد بــه 

بشــكل دائــم21.

ــى  ــدي عل ــز تهوي ــاء مرك ــرر إنش ــال يق االحت
ــون ــل الزيت جب

ــز  ــة مرك ــرائيلي إقام ــالل اإلس ــلطات االحت ــررت س ق
تهويــدي ضخــم علــى أرض جبــل الزيتــون فــي القــدس 

 الشرقية احملتلة بتكلفة ماليني الشواكل. 
ــس،  ــرائيلية، أم ــر« اإلس ــول هاعي ــة »ك ــت صحيف وقال
املعلومــات  خدمــات  ســيوفر  اجلديــد  »املركــز  إن 
ــن  ــارج والزائري ــن اخل ــياح م ــكان للس ــول امل ــوى ح واحملت

 اإلسرائيليني الذين يأتون إلى جبل الزيتون”. 
بــني  مــا  باتفــاق  جــاء  القــرار  أن  إلــى  وأشــارت 
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ومــا  ليــون  مويــه  االحتــالل  بلديــة  رئيــس 
 يسّمى وزير القدس والتراث زئيف إلكني. 

مركــز  تكلفــة  »تقــدر  وقالــت: 
 الزوار اجلديد مباليني الشواكل”. 

وأضافــت: »جــاء اإلعــالن عــن إنشــاء مركــز الــزوار فــي 
ــبعة،  ــواس الس ــدق األق ــي فن ــم ف ــاص أقي ــل خ حف
ــة  ــة الدولي ــن اللجن ــالً ع ــو 30 ممث ــاً نح ــره أيض وحض
حلمايــة جبــل الزيتــون. فــي االحتفــال اخلــاص، مت التوقيع 

 على اتفاقية تنفيذ إنشاء مركز الزوار”. 
وتابعــت: »ســيحتوي مركــز الــزوار على مركــز معلومات 
حــول عشــرات اآلالف مــن اليهــود املدفونــني فــي جبــل 
الزيتــون. ســيضم املركــز أيضاً كنيســاً ومركــزاً للتدريب 
ومكتبــات ومحــال بيــع التــذكارات وصالــة عــرض 
ــر  ــاث املقاب ــد أبح ــرات ومعه ــة محاض ــرة وقاع املقب

 ورسم اخلرائط ومركز املراقبة واملزيد”. 
ــى  ــن املوت ــتخدمة لدف ــرة املس ــى املقب ــارة إل ــي إش وف
اليهــود، قــال رئيــس بلديــة االحتــالل: »ســنعرف أخيــراً 

 جميع أسماء اليهود املدفونني هناك معاً”. 
ــروع  ــن للمش ــد املبادري ــكي، أح ــام لوبنس ــم أفراه وزع
 150.000 لنتذكــر  معــاً  هنــا  »جنتمــع  التهويــدي: 
ســنعمل  الزيتــون.  جبــل  علــى  دفنــوا  يهــودي 
الــزوار  مركــز  بنــاء  علــى  جميعــاً  معكــم  معــاً، 
إلكمــال  احلكومــة  مــع  العمــل  إلــى  ونتطلــع 

 البناء بأسرع ما ميكن بقدر اإلمكان”. 
وأضــاف: »أمتنــى أن يأتــي آالف اليهــود إلــى جبــل الزيتون، 
الذيــن عرفــوا واعترفــوا بهــذه امللكيــة التاريخيــة 

ــة22”. العظيم

االحتال يفــرج عــن أســير مــن أم الفحــم بعــد 
قضائــه 02 عامــا في األســر

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات   أفرجــت 
اخلميــس، عــن األســير زيــاد محمــود جباريــن )54 عامــا( 
ــد أن  ــي الـــ48، بع ــي أراض ــم ف ــة أم الفح ــن مدين م

ــالل. ــالت االحت ــي معتق ــا ف ــى 20 عام أمض

وقــال مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور، 
ــخ 2002/3/5  ــن بتاري ــالل اعتقــل األســير جباري إن االحت
ــة  ــت احملكم ــا، وفرض ــر 34 عام ــن العم ــغ م وكان يبل

ــا. ــدة 20 عام ــال مل ــه االعتق علي

ــي  ــاء، توف ــة أبن ــن خمس ــدى جباري ــى أن ل ــار إل وأش
أكبرهــم )محمــود( قبــل أكثــر مــن عــام، جــراء تعرضــه 
حلــادث دعــس فــي منطقــة النقــب، وحرمــت إدارة 
ــوداع  ــروج ل ــن اخل ــن م ــير جباري ــالل األس ــجون االحت س
ابنــه رغــم صــدور قــرار مــن محكمــة االحتــالل يســمح 

22  جريدة األيام
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ــك.23 ــه بذل ل

األســرى يعلنــون يــوم 52 آذار موعــًدا لإلضــراب 
عــن الطعــام

ــرى،  ــا لألس ــة العلي ــوارئ الوطني ــة الط ــت جلن  أعلن
املنبثقــة عــن كافــة الفصائــل فــي ســجون االحتــالل، 
ــن  ــراب ع ــروع باإلض ــدا للش ــارّي، موع ــوم 25 آذار اجل ي
ــب  ــن املطال ــة م ــق جمل ــبيل حتقي ــي س ــام، ف الطع
ــي  ــة الت ــة املمنهج ــد الهجم ــرى، وص ــة لألس احلياتي

ــم. ــجون بحّقه ــا إدارة الس تنفذه

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي اليــوم 
األســرى، ســيأخذ  أّن مســتوى مطالــب  اخلميــس، 
منحــى الّتصاعــد إذا مــا اســتمرت إدارة الّســجون 
علــى موقفهــا فيمــا يتعلــق بشــكٍل مركــزي بقضيــة 
البوابــات اإللكترونيــة والتفتيــش فــي ســجن »نفحــة«، 

ــم. ــرى منجزاته ــلب األس ــا س ــك محاولته وكذل

وأوضــح أن أبــرز مطالــب األســرى تتمثــل، بإلغــاء كافــة 
»العقوبــات« اجلماعيــة التــي ُفرضــت خــالل الســنوات 
القليلــة املاضيــة، والتــي تصاعــدت بشــكٍل كبيــر منــذ 
ــخ متكــن ســتة  ــول العــام املاضــي بعــد تاري شــهر أيل
ــوع«،  ــجن »جلب ــن س ــم م ــزاع حريته ــن انت ــرى م أس
إضافــة إلــى جملــة مــن املطالــب التــي تتعلــق بظــروف 
احتجــاز األســرى املرضــى، وتوفيــر العــالج الــالزم لهــم، 
ــالوة  ــيرات، ع ــة لألس ــروف احلياتي ــني الظ ــك حتس وكذل
علــى وقــف سياســة العــزل اإلنفــرادّي التــي تصاعــدت 
بشــكل ملحــوظ مؤخــرًا مقارنــة مــع الســنوات 
الســابقة، ومطالــب أخــرى تتعلــق »بالكانتينــا« وتوفيــر 

ــم. ــية له ــات األساس ــض االحتياج بع

إلــى  واســتنادًا  األســرى  أّن  األســير  نــادي  وأضــاف 
ــت  ــا حت ــذ )33( يوًم ــتمر من ــّي املس ــم النضال برنامجه
شــعار )انتفاضــة األســرى( قــرروا اليــوم ارتــداء زّي إدارة 
الّســجون )الشــاباص(، التــي تعنــي اســتعداد األســرى 
خلطــوة  بالتعبئــة  والبــدء  اجلماعيــة،  للمواجهــة 

ــراب. اإلض

جلســة  وخــالل  االحتــالل  ســجون  إدارة  أّن  يذكــر 
ــض  ــن بع ــا ع ــت جزئًي ــرًا تراجع ــدت مؤخ ــوار« عق »ح
نظــام  علــى  فرضتهــا  التــي  التضييــق  إجــراءات 
اخلــروج إلــى ســاحة الّســجن »الفــورة«، إال أّن األســرى 
اعتبــروا ذلــك محاولــة حلصــر مطالبهــم األخــرى فــي 
قضيــة »الفــورة«، وأنهــا محاولــة منهــا للتنصــل مــن 
ــب أســرى ســجن  ــب، وكان رفضهــا ملطال ــة املطال بقي

ــك. ــى ذل ــا عل ــرًا واضًح ــة«، مؤش »نفح

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وإســناد  دعــم  إلــى  مجــددًا  األســير  نــادي  ودعــا 
ــة، ومبــا يليــق مبســتوى  األســرى فــي معركتهــم الراهنّ

املســتمرة. تضحياتهــم 

ــالل  ــجون االحت ــي س ــرى ف ــدد األس ــى أّن ع ــار إل يُش
بلــغ نحــو 4500 أســير، بينهــم 32 أســيرة، ونحــو 180 

ــاًل.24 طف

األســرى يعلنــون يــوم 52 آذار موعــًدا لإلضــراب 
عــن الطعــام

أعلنــت جلنــة الطــوارئ الوطنيــة العليــا لألســرى، 
املنبثقــة عــن كافــة الفصائــل فــي ســجون االحتــالل، 
ــن  ــراب ع ــروع باإلض ــدا للش ــارّي، موع ــوم 25 آذار اجل ي
ــب  ــن املطال ــة م ــق جمل ــبيل حتقي ــي س ــام، ف الطع
ــي  ــة الت ــة املمنهج ــد الهجم ــرى، وص ــة لألس احلياتي

تنفذهــا إدارة الســجون بحّقهــم.

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي اليــوم 
األســرى، ســيأخذ  أّن مســتوى مطالــب  اخلميــس، 
منحــى الّتصاعــد إذا مــا اســتمرت إدارة الّســجون 
علــى موقفهــا فيمــا يتعلــق بشــكٍل مركــزي بقضيــة 
البوابــات اإللكترونيــة والتفتيــش فــي ســجن »نفحــة«، 

ــم. ــرى منجزاته ــلب األس ــا س ــك محاولته وكذل

وأوضــح أن أبــرز مطالــب األســرى تتمثــل، بإلغــاء كافــة 
»العقوبــات« اجلماعيــة التــي ُفرضــت خــالل الســنوات 
القليلــة املاضيــة، والتــي تصاعــدت بشــكٍل كبيــر منــذ 
ــخ متكــن ســتة  ــول العــام املاضــي بعــد تاري شــهر أيل
ــوع«،  ــجن »جلب ــن س ــم م ــزاع حريته ــن انت ــرى م أس
إضافــة إلــى جملــة مــن املطالــب التــي تتعلــق بظــروف 
احتجــاز األســرى املرضــى، وتوفيــر العــالج الــالزم لهــم، 
ــالوة  ــيرات، ع ــة لألس ــروف احلياتي ــني الظ ــك حتس وكذل
علــى وقــف سياســة العــزل اإلنفــرادّي التــي تصاعــدت 
بشــكل ملحــوظ مؤخــرًا مقارنــة مــع الســنوات 
الســابقة، ومطالــب أخــرى تتعلــق »بالكانتينــا« وتوفيــر 

ــم. ــية له ــات األساس ــض االحتياج بع

إلــى  واســتنادًا  األســرى  أّن  األســير  نــادي  وأضــاف 
ــت  ــا حت ــذ )33( يوًم ــتمر من ــّي املس ــم النضال برنامجه
شــعار )انتفاضــة األســرى( قــرروا اليــوم ارتــداء زّي إدارة 
الّســجون )الشــاباص(، التــي تعنــي اســتعداد األســرى 
خلطــوة  بالتعبئــة  والبــدء  اجلماعيــة،  للمواجهــة 

ــراب. اإلض

جلســة  وخــالل  االحتــالل  ســجون  إدارة  أّن  يذكــر 
ــض  ــن بع ــا ع ــت جزئًي ــرًا تراجع ــدت مؤخ ــوار« عق »ح

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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نظــام  علــى  فرضتهــا  التــي  التضييــق  إجــراءات 
اخلــروج إلــى ســاحة الّســجن »الفــورة«، إال أّن األســرى 
اعتبــروا ذلــك محاولــة حلصــر مطالبهــم األخــرى فــي 
قضيــة »الفــورة«، وأنهــا محاولــة منهــا للتنصــل مــن 
ــب أســرى ســجن  ــب، وكان رفضهــا ملطال ــة املطال بقي

ــك. ــى ذل ــا عل ــرًا واضًح ــة«، مؤش »نفح

وإســناد  دعــم  إلــى  مجــددًا  األســير  نــادي  ودعــا 
ــة، ومبــا يليــق مبســتوى  األســرى فــي معركتهــم الراهنّ

املســتمرة. تضحياتهــم 

ــالل  ــجون االحت ــي س ــرى ف ــدد األس ــى أّن ع ــار إل يُش
بلــغ نحــو 4500 أســير، بينهــم 32 أســيرة، ونحــو 180 

ــاًل.25 طف

ارتباط باملؤبد 

ــي  ــر املاض ــباط /فبراي ــن ش ــرين م ــي والعش كان الثان
اســتثنائيا بالنســبة لســنابل الراعــي، ففــي ذلــك اليوم 
متكنــت طواقــم منظمــة الصليــب األحمــر الدولــي من 
ــع  ــذي وق ــمر، ال ــل األس ــير باس ــا األس ــارة خطيبه زي
ــاط  ــن االرتب ــه م ــقيقه ميكن ــل لش ــى توكي ــا عل فيه

ــنابل. بس

حــاول الصليــب األحمــر توصيــل التوكيــل فــي شــهر 
ــن  ــل م ــي لباس ــام املاض ــر الع ــي/ نوفمب ــرين ثان تش
ــي  ــع ف ــرب رام اهلل، القاب ــمال غ ــا ش ــت رمي ــدة بي بل
ــا،  ــد و20 عام ــجن املؤب ــوم بالس ــل، واحملك ــجن إيش س
ــى  ــة حت ــوا املهم ــح، وواصل ــم تنج ــم ل إال أن محاولته

ــابيع. ــة أس ــل ثالث ــك قب ــي ذل ــوا ف جنح

ــام  ــو الع ــوز/ يولي ــهر مت ــي ش ــت ف ــة كان ــة القص بداي
املاضــي عندمــا كانــت ســنابل )32 عامــا( مــن مدينــة 
ــذي  ــي ال ــاهر الراع ــقيقها ش ــارة لش ــي زي ــة ف قلقيلي
يقضــي حكمــا بالســجن اإلداري، وعلــى شــباك الزيــارة 
ــذي  ــرب، ذاك ال ــن ق ــا( ع ــل )4٦ عام ــى باس ــت عل تعرف
ــن  ــدر عناوي ــوم يتص ــي ذات ي ــه، وكان ف ــمعت عن س
نشــرات األخبــار، بعــد اتهامــه وعــدد مــن رفاقــه 
باغتيــال وزيــر الســياحة اإلســرائيلي الســابق رحبعــام 
ــرين أول/  ــهر تش ــن ش ــر م ــابع عش ــي الس ــي، ف زئيف
ــه  ــالل وهدم ــه االحت ــث اعتقل ــام 2001، حي ــر ع أكتوب

ــه. ــام ذات ــي الع ــه ف منزل

لــم تكــن ســنابل تتوقــع أن يتــوج لقائهــا األول بباســل 
باالرتبــاط، ورغــم أن مدتــه قصيــرة، إال أنــه كان كافيــا 
لباســل بــأن يعجــب بهــا، ويخطبهــا الحقــا مــن 

ــاهر. ــير ش ــقيقها األس ش

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أعلنــت ســنابل عــن ارتباطهــا بباســل قبــل عــدة أيــام، 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى موق ــا عل ــر صفحته عب
ــا  ــد قرانهم ــل عق ــيكون حف ــث س ــبوك«، حي »فيس
يــوم الســبت املقبــل، وســيكون شــقيقه نائــل وكيــال 
عنــه بالتوقيــع، وحينهــا ســتتمكن مــن زيارتــه ولقائــه 
للمــرة األولــى، حتــى وإن كانــت مــن خلــف جــدار 

ــي. زجاج

ــة،  ــة تام ــن قناع ــت ع ــي كان ــنابل: »خطوت ــد س تؤك
ــد،  ــجن املؤب ــوم بالس ــل احملك ــط بباس ــري ارتب فمصي
لكــن لــدي إميــان قــوي بأنــه ســيخرج عاجــال أم آجــال، 
ــاره«. ــأبقى بانتظ ــر، وس ــي األس ــال ف ــى طوي ــن يبق ول

»أحيانــاً تكــون العالقــة ناجحــة إن كان التواصــل فيهــا 
روحيــا أكثــر مــن أن يكــون وجاهيــا، فاملشــاعر ليســت 
ــت  ــو كان ــى ل ــا حت ــن جناحه ــن املمك ــة، فم ملموس
املســافات تفصلهــا، أشــعر اآلن بــأن باســل إلــى 
ــوة  ــي بالق ــجعني، وميدن ــي يش ــع معنويات ــي، يرف جانب
ــا  ــا، إال أنن ــي أحتاجهــا، رغــم البعــد القســري بينن الت

ــول. ــا«، تق ــل حياتن ــة تفاصي ــا بكاف ــارك مع نتش

بالنســبة لســنابل فــإن االرتبــاط بأســير محكــوم 
بالســجن املؤبــد هــو أقــل مــا ميكــن تقدميــه لــه، فــال بد 
أن نشــعره بأنــه علــى قيــد احليــاة ولــن يبقــى حبيــس 
ــراج  ــي لإلف ــقف زمن ــد س ــه ال يوج ــم أن ــن، رغ الزنازي
ــريعة  ــة الس ــى املوافق ــجعها عل ــا ش ــذا م ــه، وه عن
لهــذه الفكــرة، التــي نضجــت بعــد أول مكاملــة هاتفية 

بينهمــا فــي شــهر تشــرين أول املاضــي.

تضيــف ســنابل التــي تعمــل ممرضــة فــي جلــان العمــل 
الصحــي: »أنــا مــن أســرة بســيطة، أشــقائي األربعــة 
اعتقلــوا فــي الســجون لســنوات طويلــة، فمنــذ 
انتفاضــة احلجــارة وبيتنــا يتعــرض لالعتــداء مــن قبــل 
االحتــالل اإلســرائيلي، وألنــي مــن عائلــة عاشــت جتربــة 
ــل،  ــب باس ــض طل ــتحيل أن أرف ــن املس ــال فم االعتق

ــي«. ــى جبين ــره وســاما عل ــذي أعتب ال

ســنابل ليســت الوحيــدة التــي تعلــن ارتباطهــا بأســير 
ــات  ــاك عشــرات الفتي ــد، فهن محكــوم بالســجن املؤب
اللواتــي أعلــن ارتباطهــن بأســرى محكومــني بأحــكام 
عاليــة، فقبــل نحــو خمســة أشــهر أعلنــت الصحفية 
داليــا النمــري ارتباطهــا باألســير تامــر الرميــاوي احملكــوم 
ــني  ــل عام ــني، وقب ــرات  عام ــالث م ــد ث ــجن املؤب بالس
أعلنــت الفتــاة منــار خــالوي ارتباطهــا باألســير أســامة 
األشــقر احملكــوم بالســجن ثمانيــة مؤبــدات، وفــي عــام 
ــذر  ــير من ــا باألس ــاد بارتباطه ــة عّي ــت هب 201٦ احتفل
صنوبــر احملكــوم بالســجن أربعــة مؤبــدات، فيمــا تعــد 
ــي  ــات اللوات ــل الفتي ــن أوائ ــدان م ــى قع ــيرة من األس
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ــث  ــد، حي ــجن املؤب ــني بالس ــرى محكوم ــن بأس ارتبط
ــد  ــجن املؤب ــوم بالس ــير احملك ــا باألس ــت ارتباطه أعلن
ثــالث مــرات إبراهيــم اغباريــة مــن أم الفحــم منــذ عــام 

.2000

ــدد  ــإن ع ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــب هيئ وبحس
األســرى احملكومــني بالســجن املؤبــد يبلــغ 544 أســيرا، 
مــن مجمــوع نحــو 4٦50 أســيرا يقبعــون فــي ســجون 

ــالل اإلســرائيلي.2٦ االحت

اجلمعة 3/11/ 2022

تواصــل الوقفــات املطالبــة باســترداد جثامــني 
الشــهداء مبشــاركة ذوو شــهداء رام اهلل

ــاء  ــا، مس ــني ومخيمه ــوى جن ــات وق ــت فعالي  واصل
ــهداء رام  ــاركة ذوو ش ــا مبش ــة، اعتصامه ــوم اجلمع الي
اهلل، للمطالبــة باســترداد جثامــني الشــهداء احملتجــزة 
لــدى ســلطات االحتــالل، ودعمــا وإســنادا لألســير 

ــيرة. ــة األس ــد واحلرك ــو حمي ــر أب ــض ناص املري

ــب  ــتمرار تعذي ــام، باس ــي االعتص ــاركون ف ــدد املش ون
الذيــن ينتفضــون فــي كافــة معتقــالت  األســرى 
ــة ذوي  ــجان، ومعاقب ــر الس ــم وقه ــد ظل ــالل ض االحت
ــي  ــم ف ــني أبنائه ــاز جثام ــالل احتج ــن خ ــهداء م الش

ــام«. ــر األرق ــمى »مقاب ــا يس ــات وم الثالج

وعلــى  واإلنســانية،  الدوليــة  املؤسســات  ودعــو 
رأســها منظمــة الصليــب األحمــر، إلــى الضغــط 
ــني  ــليم جثام ــل تس ــن أج ــالل م ــلطات االحت ــى س عل
الشــهداء احملتجــزة، والعمــل علــى إنقــاذ حيــاة األســير 

ــى. ــرى املرض ــد واألس ــو حمي أب

األســرى  لدعــم  املســاندة  الفعاليــات  أن  وأكــدوا 
ودفنهــا  أبنائهــم  جثامــني  باســترداد  واملطالبــة 
وأحــرار  املؤسســات  كافــة  مناشــدين  ستســتمر، 
العالــم بالتدخــل والضغــط علــى ســلطات االحتــالل 
لوقــف معانــاة األســرى وتســليم جثامــني أبنائهــم.

وزار ذوو  الشــهداء منــزل عائلتــي الشــهيدين عبــداهلل 
ــهيد  ــني، وش ــم جن ــي مخي ــم ف ــادي جن ــري، وش احلص

ــة.27 برق

املصادقــة علــى مخطــط لبنــاء 037 وحــدة 
ــغات  ــتوطنة »بس ــي مس ــدة ف ــكنية جدي س

ــف” زئي

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

والبنــاء  للتخطيــط  اللوائيــة  اللجنــة  صادقــت 
وحــدة   730 بنــاء  مخطــط  علــى  اإلســرائيلية، 
»بســغات  مســتوطنة  فــي  اســتيطانية 

 زئيف« املقامة على أراضي بيت حنينا. 
مخططــني  علــى  ذاتهــا  اللجنــة  صادقــت  كمــا 
شــارع  فــي  وحــدة  لـــ850  األول  الغربيــة  للقــدس 
يهــودا«  »محنيــه  ســوق  مــن  بالقــرب  يافــا 

 واآلخر لبناء 210 وحدات في كريات يعارمي. 
وقالــت صحيفــة »كــول هاعيــر« اإلســرائيلية إن اخملطط 
فــي مســتوطنة »بســغات زئيــف« يقــع علــى مســاحة 
ــى 730  ــن حوال ــاً، ويتضم ــو 70 دومن ــغ نح ــة تبل إجمالي
وحــدة اســتيطانية ســيتم بناؤهــا فــي 14 مبنــى 

 سكنياً يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً. 
الســكنية،  الوحــدات  إلــى  »باإلضافــة  وأضافــت: 
ــارة  ــع للتج ــر مرب ــف مت ــمل 21 أل ــط يش ــإن اخملط ف
املبانــي  واجهــات  ســتتضمن  والتــي  والتوظيــف، 
الســكنية ومبنــى كبيــار، وحوالــى 41 ألــف متــر 
ألغــراض  املســتخدمة  العامــة  لألبنيــة  مربــع 

 تعليمية، املؤسسات الدينية والثقافية”. 
حوالــى  تخصيــص  ســيتم  »أيضــاً،  وتابعــت: 

 1٦ دومناً للمساحات املفتوحة”. 
كمــا أشــارت الصحيفــة إلــى املصادقــة علــى مخطــط 
تبلــغ حوالــى 17 دومنــاً،  علــى مســاحة إجماليــة 
ــه  ــوق »محني ــن س ــرب م ــا بالق ــارع ياف ــي ش ــع ف ويق
ســكنية  وحــدة   850 حوالــى  ويتضمــن  يهــودا« 

 يتم بناؤها في 4 أبراج من 40 طابقاً. 
ــي  ــكنية ف ــدات الس ــع الوح ــني جمي ــن ب ــت: »م وقال
للشــقق   170 حوالــى  تخصيــص  ســيتم  اخلطــة، 
وباإلضافــة  األجــل.  طويلــة  واإليجــارات  الصغيــرة 
إلــى الوحــدات الســكنية، تشــتمل اخلطــة علــى 
وحوالــى  للفنــادق،  مربعــاً  متــراً   14350 حوالــى 
 ٦٦00 وحوالــى  للمكاتــب،  مربعــاً  متــراً   58500
التــي ســيتم دمجهــا فــي  للتجــارة  متــر مربــع 

 األدوار األرضية واملباني منخفضة االرتفاع”. 
ــات  ــي »كري ــذه ف ــيتم تنفي ــث فس ــط الثال ــا اخملط أم
ــاحة  ــى مس ــن عل ــني متجاوري ــة مجمع ــارمي« بإقام يع
ويشــتمل  دومنــاً،   18 بحوالــى  تقــدر  إجماليــة 
علــى نحــو 210 وحــدات ســكنية فــي ٩ عمــارات 

 في أبنية يصل ارتفاعها إلى 8 طوابق. 
الوحــدات  جميــع  بــني  »مــن  الصحيفــة:  وقالــت 
الســكنية فــي اخلطــة، ســيتم تخصيــص حوالــى 40 
ــدات  ــى الوح ــة إل ــرة، وباإلضاف ــكنية صغي ــدة س وح
ــع  ــر مرب ــى ٦000 مت ــة حوال ــمل اخلط ــكنية، تش الس
ــرة  ــة كبي ــاء مدرس ــتخدم لبن ــة، تس ــي العام للمبان
للتجــارة  مربعــاً  متــراً   3٦٦0 وحوالــى  وكنيــس، 
ــت  ــا تضمن ــي، كم ــات املبان ــى واجه ــف عل والتوظي
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اخلطــة نحــو 4.5 دومن مناطــق عامــة مكشــوفة، منهــا 
ــات”.28 ــى 3 دومن ــاحتها حوال ــغ مس ــة تبل ــة عام حديق

السبت 2022/3/12

مخّطــط لبنــاء 0006 وحــدة علــى أنقــاض 
أراضــي قــرى مهّجــرة بالقــدس الغربيــة

ــن  ــون، ع ــيه لي ــالل، موش ــة االحت ــس بلدي ــن رئي أعل
مخطــط بنــاء ٦000 وحــدة علــى أراضــي تــالل القــدس 
ــة. ــدس الغربي ــني كارم بالق ــى ع ــا إل ــن لفت ــدة م املمت

ويقــع اخملطــط علــى أراض مبســاحة 300 دومن، وهــي أراض 
ــاف ووادي  ــا: صط ــرة، بينه ــرى مهج ــة ق ــت مبلكي كان

صــرار ولفتــا وعــني كارم، جنــوب غربــي القــدس.

وفــي محيــط املنطقــة عــني اجلــوزة وعــني البلــد 
واجلــورة، وهــي علــى مقربــة مــن الوجلــة ومتتــاز بالعيــون 

ــة. ــق احلرجي ــة واملناط املائي

وســيطلق علــى املشــروع اســم »ريخيــس الفــان« حيث 
جــرى بحثــه منــذ ســنوات طويلــة وســط احتجاجــات 

مــن جمعيــات احلفــاظ علــى البيئــة.

وأعلنــت بلديــة االحتــالل، فــي بيــان، أن رئيســها 
موشــيه ليــون قــدم »بشــرى باللــون األبيــض«، مدعيــة 
ــوادي  ــل يحافــظ علــى الينابيــع وال ــه »مخطــط بدي أن
تغــذي  التــي  التســلل  مناطــق  وجميــع  األبيــض 

الينابيــع”.

اجلديــد ســيكون علــى  اخملطــط  أن  إلــى  وأشــارت 
مســاحة 300 دومن بــدالً مــن 800، كمــا كان فــي اخملطــط 
الــذي طــرح منــذ ســنوات، علــى أن يتــم اســتخدام الـــ 

ــة”. ــة كـ«حديقــة وطني 500 دومن املتبقي

وقالــت: »من خــالل التخطيــط املتقدم، واالســتخدامات 
الكثيفــة واملتعــددة االســتخدامات، وكذلــك »التخلي« 
ــاء ٦000  ــن بن ــن املمك ــف، م ــار اخلفي ــط القط ــن خ ع

وحــدة ســكنية”.

ــى  ــالل عل ــلطات االحت ــت س ــة، صادق ــة ثاني ــن جه م
بنــاء 730 وحــدة اســتيطانية في مســتوطنة »بســغات 

زئيــف«، شــمال مدينــة القــدس الشــرقية.

ــس: إن  ــة، أم ــر( العبري ــول هاعي ــة )ك ــت صحيف وقال
ــدس  ــي الق ــاء ف ــط والبن ــة للتخطي ــة اللوائي اللجن
احملتلــة صادقــت علــى هــذا اخملطــط، مــا يفتــح الطريــق 

ــذه. لتنفي

28  جريدة األيام

ــي  ــى أراض ــة عل ــف« مقام ــغات زئي ــتوطنة »بس ومس
ــطينية. ــا الفلس ــت حنين ــدة بي بل

ــى  ــتقام عل ــدة س ــي اجلدي ــة: إن املبان ــت الصحيف وقال
ــع(،  ــر مرب ــف مت ــدومن أل ــاً )ال ــاحتها 70 دومن أرض مس
وحــدة   730 حوالــى  اخلطــة  »تتضمــن  مضيفــة: 
ــدة  ــم كل واح ــة، تض ــى 14 بناي ــة عل ــكنية، موزع س

منهــا 12 طابقــا2٩ً”.

األحد 2022/3/13

ــون  ــد قان ــا ض ــدم التماس ــة« يق ــز »عدال مرك
ــمل ــم الش ــع ل من

ــة  ــاس للمحكم ــي بالتم ــة احلقوق ــز عدال ــدم مرك تق
فلســطينية  عائــالت  باســم  اإلســرائيلية،  العليــا 
ــري،  ــمل العنص ــم الش ــع ل ــون من ــن قان ــررة م متض
الــذي صادقــت عليــه حكومــة االحتــالل يــوم اخلميــس 

ــي. املاض

وطالــب املركــز، باســم العائــالت املتضــررة، بإلغــاء 
ــى  ــول إل ــمل والدخ ــم الش ــع ل ــة ومن ــون املواطن قان

اســرائيل.

ــوم األحــد،  ــان أصــدره، الي ــة، فــي بي ــال مركــز عدال وق
ــة  ــني عنصري ــر القوان ــر مــن أكث ــون يعتب إن هــذا القان
واســتثناء فــي املشــهد القانونــي فــي العالــم، والــذي 
يتــم متديــده بشــكل مســتمر منــذ عــام 2003، ومينــع 
ــي  ــل أراض ــطينيني داخ ــني الفلس ــمل املواطن ــم ش ل
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــة وب ــدس احملتل ــام 48 والق ع
الضفــة وقطــاع غــزة، أو أي مواطــن مــن الــدول املعرفــة 

وفــق القانــون اإلســرائيلي كـــ«دول عــدو«.

ــون  ــر القان ــي جوه ــاس »إن ف ــص االلتم ــي ن ــاء ف وج
تخلــق  عنصريــة  ودميغرافيــة  أيديولوجيــة  أهــداف 
ــي  ــاس عرق ــى أس ــني عل ــني ومختلف ــارين منفصل مس
بــني املواطنــني اليهــود واملواطنــني الفلســطينيني 
وســكان القــدس. ولــذا، فــإن القانــون يتناقــض بشــكل 

ــي«. ــون الدول ــادئ القان ــع مب ــذري م ج

وأضــاف: »ليــس صدفــة أنــه ال توجــد دولــة فــي العالــم 
متــس بجوهــر وأســاس املواطنــة مــن خــالل منــع حيــاة 
أســرية علــى خلفيــة االنتمــاء العرقــي القومــي. حتــى 
ــد  ــرة االبرتهاي ــالل فت ــا خ ــوب إفريقي ــي جن ــة ف احملكم
ألغــت فــي ســابقة قضائيــة عــام 1٩80 قــرارا يحظــر 
ــق  ــي املناط ــود ف ــل أس ــن أص ــالت م ــمل العائ ــم ش ل
التــي يعيــش فيهــا البيــض، مســوغا القــرار بــأن نظــام 

29  جريدة األيام
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االبرتهايــد لــم يقصــد املــس باحليــاة األســرية«.

ــم  ــع ل ــون من ــى قان ــه عل ــي تعقيب ــز، ف ــال املرك وق
الســيطرة  سياســة  حتــت  ينــدرج  إنــه  الشــمل، 
ــطيني  ــعبنا الفلس ــد ش ــة ض ــة املمنهج الدميغرافي

منــذ النكبــة عــام 30.1٩48

ــوس  ــرض طق ــو لف ــكل« تدع ــات »الهي جماع
ــس ــاء واخلمي ــى األربع ــي األقص ــورمي« ف »الب

ــام  ــوم«، القتح ــكل املزع ــد »الهي ــات املعب ــت جماع دع
ــة  ــاد اليهودي ــي أول األعي ــارك ف ــى املب ــجد األقص املس
ــذي يتقاطــع  ــورمي« ال ــد املســاخر – الب لعــام 2022 »عي
مــع ليلــة 15 شــعبان. يذكــر أن اليهــود يحتفلــون 
بالعيــد، يومــي األربعــاء واخلميــس 1٦ و17 اجلــاري، 
ــومي  ــعبان بالتق ــن ش ــف م ــة النص ــتأتي ليل ــا س فيم
الهجــري اإلســالمي فــي الليلــة التاليــة مباشــرة. 
ــى هــذه  وروجــت جماعــات الهيــكل املزعــوم أمــس، إل
ــع  ــل دف ــتكون عام ــا س ــت أنه ــي قال ــات الت االقتحام
ــجد  ــي املس ــدس وف ــي الق ــم ف ــع القائ ــر الوض لتغيي

ــورمي«.  ــد الب ــة »عي ــر قص ــى عب األقص

ــه  ــب، وقصت ــة أو النصي ــي »القرع ــد يعن ــذا العي وه
تتلخــص بنجــاة اليهــود مــن مؤامــرة حاكهــا هامــان 
ــرع  ــث اقت ــويروش – حي ــي – أحش ــك الفارس ــر املل وزي
قرعــة لقتــل كل اليهــود املوجوديــن فــي اململكــة 
ــة  ــة التوراتي ــول الرواي ــري، وتق ــي 13 و14 آذار العب يوم
ــي –  ــه بالتبن ــه وابنت ــة عم ــودي وابن ــاي اليه إن موردخ
ــت إحــدى زوجــات امللــك  ــة التــي كان اســتير – اليهودي
ــان  ــف هام ــة وكش ــب اخلط ــن قل ــا م ــي، متكن الفارس
ــة  ــادة اجلماعي ــن اإلب ــود م ــا اليه ــك جن ــه، وبذل وقتل
»بســرد أســطوري غريــب حــكاه ســفر اســتير، وحتــاول 
جماعــات الهيــكل املتطرفــة، فــرض طقــوس »البــورمي« 
ــي  ــالل يوم ــارك خ ــى املب ــجد األقص ــل املس ــي داخ ف
ــل  ــرض كام ــعاها لف ــن مس ــس، ضم ــاء واخلمي األربع

ــه. ــة في ــوس التوراتي الطق

ــم  ــي: تنظي ــا يل ــى م ــى األقص ــدوان عل ــمل الع ويش
اقتحامــات مركزيــة للمســجد بقيــادة كبــار حاخامــات 
ــوت  ــتير« بص ــفر »اس ــن س ــرات م ــراءة فق ــكل، ق الهي
مرتفــع داخلــه وبشــكل جماعــي، »الســجود امللحمــي« 
داخــل املســجد وتــالوة فقــرات التــوراة والصلــوات 
العلنيــة، محاولــة أعضــاء الهيــكل إدخــال الصفــارات 
ــى  ــد إل ــذا العي ــي ه ــهورة ف ــة املش واألدوات التنكري
األقصــى ومنهــا، األزيــاء الغربيــة، الكعــك اخلــاص 
بالعيــد، والهدايــا واأللعــاب، الغنــاء والرقــص واالحتفال 
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ــات  ــرر جلماع ــدف متك ــي ه ــجد وه ــواب املس ــى أب عل
الهيــكل فــي الســنوات املاضيــة، وتكريــس واقــع جديد 

ــه.31  ــى أبواب ــه وعل ــي داخل ــي ف احتفال

»نقــش ســلوان« إلســرائيل  تركيــا تســلم 
القــدس باحثــون: مســاهمة فــي تهويــد 

ــتثنائية  ــوة اس ــرائيلية، أن خط ــادر إس ــفت مص كش
ــني  ــاع ب ــالل اجتم ــة خ ــلطات التركي ــا الس ــت به قام
ــس  ــق رئي ــذي راف ــرائيلي ال ــد اإلس ــاء الوف ــار أعض كب
دولــة االحتــالل يتســحاق هرتســوغ فــي زيارتــه لتركيــا، 
وكبــار مستشــاري الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
ــود  ــلوان« املوج ــش س ــليم »نق ــا تس ــان، مت فيه أردوغ

ــرائيل. ــطنبول إلس ــي اس ــار ف ــف اآلث مبتح

يُطلــق االحتــالل علــى النقــش األثــري الشــهير »نقــش 
ــروض  ــو مع ــيلوح« وه ــت هش ــم »كتوب ــلوان« اس س
حالًيــا فــي متحــف اآلثــار فــي اســطنبول، حيــث 
ــل  ــة متث ــة التاريخي ــالل أن القطع ــادر االحت ــم مص تزع
ــون  ــا يك ــم، ورمب ــبة له ــة بالنس ــة وتاريخي ــة ديني قيم

ــي. ــم العثمان ــرة احلك ــن فت ــا م ً ــمعدانًا قدمي ش

ــي  ــام 1880 ف ــري ع ــلوان« األث ــش س ــاف »نق ومت اكتش
ــدس  ــة الق ــزود مدين ــلوان وت ــن س ــر م ــة مت ــاة قدمي قن
بامليــاه، ويصــف النقــش الــذي مت تخليــده علــى احلائــط 
بالكتابــة العبريــة القدميــة لقــاًء بــني مجموعتــني مــن 
ــوذا  ــك يه ــا« مل ــام »حزقي ــي أي ــني ف ــارة العبري احلج
ــن  ــبة للكثيري ــالد، بالنس ــل املي ــي 702 قب ــي حوال ف
هــذا هــو أهــم نقــش تاريخــي مــن العصــور التوراتيــة، 

 كما تدعي وزارة اآلثار التابعة لالحتالل32.  

إيــاد عمــر  األســير  إقليــم جنــني:  “فتــح« 
ومعــرض  متعمــد  طبــي  إلهمــال  يتعــرض 

حلظــة كل  فــي  لاستشــهاد 

ــر الوطنــي الفلســطيني )فتــح(   قالــت حركــة التحري
إقليــم جنــني إن األســير البطــل إيــاد نظيــر عمــر مــن 
ــه  ــن حكم ــا م ــى 20 عام ــذي أمض ــني، ال ــم جن مخي
البالــغ 25 عامــا، يتعــرض إلهمــال طبــي متعمــد مــن 
ــهاد  ــرض لالستش ــو مع ــالل، وه ــلطات االحت ــل س قب

ــة. ــي كل حلظ ف

وأضافــت احلركــة، فــي بيــان لهــا، مســاء اليــوم األحــد، 
الظــروف  يــوم ألقســى  كل  يتعرضــون  األســرى  أن 
التــي ال تليــق مبناضلــني حملــوا حلــم  الصحيــة 

31  جريدة القدس

32  جريدة األيام
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ــه. ــل حريت ــن أج ــم م ــني عمره ــروا س ــم، ونث وطنه

وأشــارت إلــى أن األســير عمــر يعانــي مــن مــرض 
ــالت  ــة معتق ــض مصلح ــاغ، وترف ــي الدم ــرطان ف الس
االحتــالل تقــدمي العــالج املناســب لــه، وتتعمــد إعاقــة 
كل النــداءات اإلنســانية واحلقوقيــة مــن أجــل اإلفــراج 
ــه  ــا يقرب ــة، م ــفيات خاص ــي مستش ــه ف ــه لعالج عن

ــه. ــدان حيات ــن فق ــت م كل وق

الدوليــة  واملنظمــات  املؤسســات  كل  وناشــدت 
اإلنســانية واحلقوقيــة، بالتدخــل الفــوري والعاجــل 
ــط  ــر، والضغ ــاد عم ــل إي ــير البط ــاة األس ــاذ حي إلنق
علــى ســلطات االحتــالل لإلفــراج الفــوري عنــه، وحذرت 
االحتــالل مــن أي مصيــر ســيئ قــد يحــل بــه، وحملتــه 

ــك. ــي ذل ــة ف ــؤولية الكامل املس

ــر  ــعبنا للنفي ــاء ش ــني أبن ــم جن ــح« إقلي ــت »فت ودع
ــاة  ــاذ حي ــل إنق ــن أج ــرى وم ــل األس ــن أج ــام م الع
ــني،  ــي كل ح ــر ف ــني للخط ــم، واملعرض ــى منه املرض

ــر.33 ــاد عم ــير إي ــة األس خاص

ــكان  ــن س ــا«: 53% م ــاه« لـــ«وف ــلطة املي “س
ــا ــاء عذب ــربون م ــوا يش ــزة بات ــاع غ قط

قــال مديــر عــام وحــدة تنســيق املشــاريع فــي ســلطة 
ــاع  ــكان القط ــن س ــل، إن 35٪ م ــروان البردوي ــاه م املي
باتــوا يشــربون مــاء عذبــا مــن الصنبــور، بعــد املشــاريع 

التــي مت تنفيذهــا فــي القطــاع.

ــا«،  ــع »وف ــة م ــة خاص ــي مقابل ــل، ف ــاف البردوي وأض
ــي  ــرب يأت ــي الش ــن ف ــذا التحس ــد، إن ه ــوم األح الي
بعــد سلســلة مــن املشــاريع التــي نفذتهــا ومــا تــزال 
ســلطة امليــاه فــي قطــاع غــزة رغــم الصعوبــات التــي 

ــا. تواجهه

ولفــت إلــى أنــه منــذ عــام 2015 وحتــى اليــوم مت 
اســتثمار مــا يقــارب 720 مليــون دوالر، ومت حشــد هــذه 
ــس،  ــب الرئي ــن مكت ــدءا م ــارة ب ــود جب ــوال بجه األم

ــاه. ــلطة املي ــس س ــوزراء، ورئي ــة ال ورئاس

وأشــار إلــى أن ســلطة امليــاه كانــت قــد وضعــت عــام 
ــاع  ــي قط ــاه ف ــكلة املي ــن مش ــد م ــة للح 2012 خط
غــزة؛ وذلــك بعــد تقريــر األمم املتحــدة الــذي قيــل فيه إن 
غــزة لــن تكــون صاحلــة للحيــاة فــي عــام 2020 بســبب 

مشــكلة امليــاه.

ــل أن  ــح البردوي ــرب، أوض ــاه الش ــاريع مي ــول مش وح
املشــروع األول كان إنشــاء محطــات التحليــة محــدودة 
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الكميــة وهــي ثــالث: األولــى فــي محافظــة ديــر البلــح 
ــة  ــاع، والثاني ــن القط ــطى م ــة الوس ــة املنطق خلدم
ــزة،  ــح وغ ــة رف ــة مدين ــرارة خلدم ــمال الق ــة ش محط
ــودانية  ــة الس ــي منطق ــزة ف ــمال غ ــي ش ــة ف ومحط

ــمال. ــزة والش ــة غ ــة مدين خلدم

ــل  ــح تعم ــر البل ــة دي ــى أن محط ــل إل ــت البردوي ولف
حاليــاً بقــدرة ٦ آالف كــوب يوميــا، مــا يعــادل 2 مليــون 
كــوب ســنويا، أمــا محطــة رفــح وخــان يونــس فأجنــزت 
املرحلــة األولــى منهــا بقــدرة ٦ آالف لتــر مكعــب يوميــاً 
أي 2 مليــون ســنويا، وجــارٍ العمــل علــى إجنــاز املرحلــة 
ــف  ــى 20 أل ــة إل ــدرة احملط ــترفع ق ــي س ــة الت الثاني
كــوب يوميــا، ومــن قــدرة 2 مليــون إلــى 8.3 مليــون لتــر 
مكعــب ســنويا، وهــذه األعمــال ســتنجز مــع صيــف 

العــام املقبــل.

وتابــع: »احملطــة الثالثــة فــي شــمال غــزة قدرتهــا 
اإلنتاجيــة 10 آالف لتــر مكعــب يوميــا بقــدرة 3.3 
مليــون لتــر مكعــب ســنويا، وتخــدم منطقــة النصــر 

ــزة«.   ــة غ ــن مدين ــرق م ــرب الش والغ

وقــال البردويــل إنــه مت إنشــاء 12 خزانــا أرضيا الســتقبال 
هــذه املياه، ســواء من الشــركة اإلســرائيلية، أو التحلية 
وخلطهــا مــع بعــض اآلبــار الصاحلــة لالســتخدام ومــن 
ثــم توزيعهــا علــى الســكان فــي هــذا اجلانــب، مضيفــا 
أنــه مقارنــة مــع عــام 2015 نحــو ٩7٪ مــن امليــاه التــي 
ــني  ــع للمواطن ــبكات التوزي ــي ش ــا ف ــم ضخه كان يت
ــر صاحلــة للشــرب، وفقــط ٪5  ــاه ماحلــة غي ــت مي كان
ــرب  ــة للش ــاه صاحل ــربون مي ــوا يش ــكان كان ــن الس م

بينمــا ٩5٪ كانــوا يعتمــدوا علــى شــراء امليــاه.

وأكــد أنــه بفضــل هــذه املشــاريع فــإن مــا يقــارب ٪35 
مــن ســكان قطــاع غــزة بإمكانهم الشــرب مــن صنبور 
ــس،  ــان يون ــرق خ ــة ش ــل منطق ــازل مث ــي املن ــاه ف املي
والبريــج والنصيــرات واملغــازي وســط القطــاع، وجنــوب 
ــرقي  ــي والش ــر الغرب ــي النص ــزة وح ــة غ ــرب مدين غ

وأجــزاء مــن حــي الرمــال وســط مدينــة غــزة.

وشــدد علــى أن العمــل جــارٍ علــى إعــادة تطويــر 
شــبكات التوزيــع فــي كل قطــاع غــزة مــن رفــح جنوبــا 
حتــى بيــت حانــون شــماال لتعميــم االســتفادة، وذلــك 
ــة ذات  ــاه جوفي ــتراه مبي ــالة واملش ــات احمل ــط الكمي بخل
جــودة مقبولــة، إليصــال ميــاه صاحلــة للشــرب ملناطــق 
ــى  ــكان، إل ــن الس ــن م ــدد ممك ــر ع ــة أكب ــر وخدم أكث
ــدرة 55  ــة بق ــة املركزي ــة التحلي ــاء محط ــني إنش ح
مليــون لتــر مكعــب، وهــذه املشــاريع ذات العالقــة 
بتطويــر شــبكات التوزيــع ســيتم العمــل فيهــا بعــد 

ــان. ــهر رمض ش
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ــس  ــروع لي ــى مش ــل عل ــا نعم ــل: حالي ــال البردوي وق
ــا  ــل حتويله ــي، ب ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــط معاجل فق
ــي،  ــال الزراع ــي اجمل ــتخدام ف ــة لالس ــاه صاحل ــى مي إل
وحاليــا هنــاك مشــروع يخــدم شــرق غــزة وشــرق 
ــري 5 آالف  ــدء ب ــون للب ــت حان ــن بي ــزاء م ــا وأج جبالي
دومن كمرحلــة أولــى مــن امليــاه املعاجلــة، وبعــد االنتهــاء 
دومن  آالف   10 إضافــة  ســيتم  املســاحة  هــذه  مــن 
ــاه  ــر مي ــي توفي ــها، وبالتال ــة نفس ــي املنطق ــرى ف أخ
صاحلــة للزراعــة إلعــادة إحيــاء املنطقــة زراعيــا بعدمــا 

ــري.34 ــاه ال ــي مي ــاد ف ــص احل ــة النق ــرت نتيج تصح

املؤسســات  وصــف  أميركــي:  لوفــد  القواســمي 
ــري  ــل العنص ــد والفص ــرائيل باألبارتهاي ــة إلس الدولي

ــاتها   ــة ملمارس ــة دقيق ترجم

حلركــة  الثــوري  اجمللــس  عضــو   اســتقبل 
ــر  ــة التحري ــية ملنظم ــة السياس ــو اللجن »فتح«، عض
طالبيــني  القواســمي وفدين  الفلسطينية أســامة 
حيــث  واتالنتــا،  واشــنطن  جــورج  جامعتــي  مــن 
أطلعهــم علــى تفاصيــل مــا جــاء فــي تقريــر منظمــة 
ــرائيل  ــات إس ــف ممارس ــذي وص ــر ال ــتي« األخي »أمنس

العنصــري. والفصــل  األبارتهايــد  بنظــام 

ــا  ــني طالب ــم خمس ــغ عدده ــالب والبال ــتمع الط واس
ودقيــق  إلــى شــرح مفصــل  اجلامعتــني،  كال  مــن 
ــي  ــا ف ــة وإمعانه ــرائيل العنصري ــات إس ــى ممارس عل
ــا  ــي وكل م ــتعمار الكولونيال ــالل واالس ــق االحت تعمي
ــى  ــتيالء عل ــل واس ــم وقت ــع وظل ــن قم ــه م ــج عن ينت
األراضــي وهــدم للبيــوت واعتقــال لألطفــال والنســاء، 
إضافــة إلــى سياســة العقــاب اجلماعــي الــذي متارســه 
إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني، طارحــا وجهــة 
النظــر السياســية الفلســطينية للحــل املبنــي علــى 

ــي. ــون الدول ــاس القان أس

إلســرائيل  الدوليــة  املؤسســات  وصــف  إن  وقــال 
ــة  ــة دقيق ــو ترجم ــري ه ــل العنص ــد والفص باألبارتهاي

ملمارســاتها.

وتطــرق القواســمي إلــى »ازدواجيــة املعايير فــي القانون 
ــة مــا يجــري مــن  الدولــي والعدالــة واإلنســانية مبقارن
مواقــف دوليــة اآلن جتــاه مــا يجــري فــي أوكرانيــا، بينمــا 
نــرى صمتــا مخيمــا ومخيبــا لآلمــال فــي عواصــم ذات 
الــدول ملــا يجــري فــي فلســطني«، موضحــا أنــه ال يجوز 
جتزئــه العدالــة واإلنســانية والقانون الدولــي، وال يجوز أن 
تبقــى إســرائيل دولــة خــارج إطــار احملاســبة واملســاءلة 

عــن جرائمهــا بحــق الشــعب الفلســطيني.35

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

هيئــة األســرى: االحتــالل يســتمر فــي انتهــاك حقــوق 
املعتقــالت الفلســطينيات

ــالل  ــن، إن االحت ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
ــالت  ــوق املعتق ــاك حق ــي انته ــتمر ف ــرائيلي يس اإلس
ــة  ــروف صحي ــي ظ ــن ف ــي يعش ــطينيات اللوات الفلس
قاســية وصعبــة فــي ظــل صمــت دولــي، ومتــارس 
ــية  ــواء النفس ــط، س ــاليب الضغ ــة أس ــن كاف بحقه
خلصوصيتهــن  مراعــاة  دون  اجلســدية،  أو  منهــا 

واحتياجاتهــن.

ــد،  ــوم األح ــا، الي ــر له ــي تقري ــت الهيئــة ف وأوضح
أن املعتقلــة املصابــة مــرح باكيــر )23( عامــا وهــي 
ممثلــة املعتقــالت، واحملكومــة بالســجن ملــدة )8 ســنوات 
ونصــف( مــن مدينــة نابلــس تقبــع فــي ســجن الدامون 

ــة. ــية صعب ــروف معيش ــل ظ ــي ظ ف

ــة  ــة الهيئ ــر مــن خــالل محامي ــة باكي وبينــت املعتقل
أن عــدد املعتقــالت بلــغ حاليــا )31(، مشــيرة إلــى 
الظــروف القاســية التــي تعانيهــا املعتقــالت، مــن قبــل 
ــني إدارة  ــا وب ــت: »حــدث جــدال بينن إدارة الســجن، وقال
ــل  ــا حص ــوص م ــرة بخص ــة األخي ــي اآلون ــجن ف الس
مــع املعتقلــة )نفــوذ حمــاد( اثنــاء زيــارة االهــل، والتــي 
مت تقييــد رجليهــا ويديهــا، كمــا نعانــي مــن نقــص فــي 

ــه«. ــراوات، والفواك ــا، واخلض ــواد الكنتين م

وطالبــت ادارة املعتقــل بتركيــب الهواتــف العموميــة، 
وإلغــاء معبــر الشــارون، وتوفيــر طبيبــة نســائية 
ــماح  ــص، والس ــراء اجلعابي ــالج اس ــهر، وع ــرة بالش م
ملعتقــالت الضفــة بإجــراء اتصــال هاتفــي أثنــاء االفراج 
عنهــم ألخبــار اهاليهــم، خاصــة مــن يحصــل منهــم 

ــى تخفيــض فــي مــدة احلكــم. عل

كمــا تعانــي املعتقلــة عائشــة أفغانــي )40 عامــا( مــن 
مدينــة القــدس، واحملكومــة بالســجن ملــدة )15 عامــا(، 
مــن أليــاف فــي الرحــم، وأجريــت لهــا عمليــة جراحيــة 
اســتؤصل منهــا الرحــم كامــال، ومت أخــذ عينــة منهــا 
ــي  ــص، وتعان ــة الفح ــى نتيج ــل عل ــم حتص ــا ل إال أنه
مــن أوجــاع فــي اخلاصــرة، وانتفــاخ فــي البطــن، وقــد 
أبلغــت مــن قبــل طبيــب الســجن بأنهــا بحاجــة الــى 

اجــراء صــورة طبقيــة.

ــات مــن مدينــة القــدس،  وأكــدت املعتقلــة شــروق دوي
واحملكومــة بالســجن ملــدة )1٦ عامــا( و80 ألــف شــيقل 
غرامــة ماليــة، مــن خــالل محاميــة الهيئــة، بــأن ادارة 
ــض  ــني ترف ــق املعتقل ــة بح ــدء القمع ــذ ب ــل من املعتق

التعاطــي معهــا كنائبــة ملمثلــة املعتقــالت.
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تنقلــت دويــات فــي عــدة معتقــالت وتقبــع حاليــا فــي 
الدامــون وهــي إحــدى طالبــات جامعــة القــدس، وتعاني 
مــن اصابــة فــي منطقــة الصــدر واليــد، وقــد تعرضــت 

وال تــزال لسياســة اإلهمــال الطبــي املتعمــد.3٦

005 معتقــل اداري يواصلــون مقاطعــة محاكم 
ــوم الـ27 االحتال للي

ــم  ــم حملاك ــل إداري مقاطعته ــو 500 معتق ــل نح يواص
االحتــالل اإلســرائيلي لليــوم الـــ72 علــى التوالــي، فــي 

ــال اإلداري. ــة االعتق ــم لسياس ــار مواجهته إط

وكان األســرى اإلداريــون قــد اتخــذوا مطلــع شــهر 
كانــون الثانــي املاضــي، موقفــا جماعيــا يتمثــل بإعــالن 
املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة 

ــا(. ــتئناف، علي اس

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال. ــي اجلّم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

يذكــر أن عــدد األســرى فــي ســجون االحتــالل بلــغ نحــو 
4500 أســير، بينهــم 34 أســيرة، وقرابــة 180 طفــال.37

االثنني 2022/3/14

“التربيــة« تســتنكر إخطــار االحتــال ملدرســة 
شــعب البطــم فــي يطــا

ــلطات  ــار س ــم إخط ــة والتعلي ــتنكرت وزارة التربي  اس
ــوم اإلثنــني، مدرســة شــعب  االحتــالل اإلســرائيلي، الي
ــة  ــة تربي ــة ملديري ــة التابع ــية اخملتلط ــم األساس البط

36  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

37  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاء  ــف البن ــافر، بوق ــة املس ــي منطق ــة ف ــا والواقع يط
فــي غرفتــني صفيتــني كانتــا قيــد اإلنشــاء؛ األمــر الــذي 
يحــول دون توســعة املدرســة ويحــرم طلبتهــا مــن نيــل 

حقهــم الطبيعــي فــي التعليــم احلــر واآلمــن.

وأكــدت »التربيــة« أن هــذا اإلخطــار يأتــي ضمــن حملــة 
متواصلــة تشــنها ســلطات االحتــالل على املؤسســات 
التعليميــة والعاملــني فيهــا، حتــت حجــج وذرائــع 
واهيــة، مــا يهــدد حــق الطلبــة فــي التعليــم، وهــو حق 
ــة،  ــة كاف ــراف الدولي ــق واألع ــني واملواثي ــه القوان كفلت
داعيــة املنظمــات احلقوقيــة والدوليــة واإلنســانية 
إلــى وضــع حــد لهــذه االنتهــاكات االحتالليــة، واتخــاذ 
موقــف حــازم إزاء مــا يحصــل مــن اعتــداءات وانتهاكات 
ــر  ــى توفي ــم، والعمــل عل ــم بحــق قطــاع التعلي وجرائ

ــة واملناصــرة لهــذا القطــاع.38 احلماي

مســتوطنون يعتــدون علــى مدرســتني فــي 
ــة  تقــوع ويقتحمــون »الشــيخ جــراح« بحماي

ــال االحت

ــَتي  ــاه مدرس ــاص باجت ــس، الرص ــتوطن، أم ــق مس أطل
ــدة تقــوع  ــات اخلنســاء األساســية واجلرمــق، فــي بل بن

شــرق بيــت حلــم.

ــم،  ــة والتعلي ــة التربي ــي مديري ــر اإلداري ف ــاد املدي وأف
بســام جبــر، بــأن مســتوطناً ترجــل مــن حافلــة تقــل 
ــى  ــاص عل ــق الرص ــتوطنني، وأطل ــن املس ــة م مجموع
املدرســة، أثنــاء تواجــد الطالبــات فــي صفوفهــن، مــا 
ــى  ــة إل ــرت إدارة املدرس ــع، واضط ــن الهل ــة م ــار حال أث

ــا. إخالئه

وأضــاف: إن املســتوطن عــاد مــع مجموعــة أخــرى مــن 
املســتوطنني الســتفزاز الطلبــة.

واســتنكرت وزارة التربيــة والتعليــم إقــدام املســتوطنني 
علــى إطــالق األعيــرة الناريــة جتــاه املدرســتني، واصفــة 
ذلــك بـ«جرمية بشــعة بحــق مدارســنا وطلبتنــا والكادر 
ــل  ــتهداف املتواص ــار االس ــي إط ــي ف ــي، إذ تأت التعليم
االســتعمار  االحتــالل وقطعــان  قبــل جيــش  مــن 
ــي  ــن تثن ــاكات ل ــذه االنته ــدةً أن ه ــتيطاني، مؤك االس
ــم  ــة عــن دميومــة مســيرة تعلي عزميــة األســرة التربوي
ــم احلــر واآلمــن”. ــة، وضمــان حقهــم فــي التعلي الطلب

ــى  ــتوطن عل ــو 100 مس ــم نح ــدس، اقتح ــي الق وف
ــددة  ــة مش ــى، بحماي ــجد األقص ــات املس ــني باح فترت

ــرائيلي. ــالل اإلس ــوات االحت ــن ق م

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس: إن 
ــكل  ــى ش ــى عل ــات األقص ــوا باح ــتوطنني اقتحم املس
مجموعــات متتاليــة مــن بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت 

ــتفزازية. اس

يذكــر أن 817 مســتوطناً كانــوا قــد اقتحمــوا املســجد 
األقصــى األســبوع املاضــي.

الكنيســت  اقتحــم عضــو  أيضــاً،  القــدس  وفــي 
ــيخ  ــي الش ــد ح ــن جدي ــر م ــن غفي ــار ب ــرف إيتم املتط
ــن  ــددة م ــة مش ــة، بحماي ــة احملتل ــرق املدين ــرّاح ش ج

ــالل. ــرطة االحت ــل ش قب

وأفــاد الناشــط املقدســي محمــد أبــو احلمــص باقتحام 
بــن غفيــر حلــّي الشــيخ جــرّاح برفقــة 15 مســتوطناً، 
وقامــوا باســتفزاز األهالــي والنشــطاء املتواجديــن 
ــة  ــى أرض عائل ــة عل ــة املقام ــز باخليم ــاك، والتمرك هن

ســالم.

ــدوا  ــم تص ــني معه ــي واملتضام ــي احل ــاف: إن أهال وأض
ــل أن  ــطيني، قب ــم الفلس ــوا العل ــني، ورفع للمقتحم
ــكان. ــادرة امل ــى مغ ــم عل ــالل بإجباره ــوات االحت ــوم ق تق

يذكــر أن املتطــرف بــن غفيــر يتواجــد فــي احلــّي منــذ 
ــة  ــب حلماي ــة مكت ــة إقام ــهرين، بحج ــن ش ــر م أكث

ــاك. ــتوطنني هن املس

وفــي اخلليــل، أغلقــت قــوات االحتــالل مدخــل مخيــم 
ــة،  ــة حديدي ــاطة بواب ــة بوس ــمال احملافظ ــروب ش الع
ــم. ــن اخملي ــروج م ــول أو اخل ــن الدخ ــات م ــت املركب ومنع

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
ــوت  ــاز والص ــل الغ ــن قناب ــالً م ــت واب ــم، وأطلق اخملي
ــاء خروجهــم مــن مدارســهم، مــا  ــة، أثن صــوب الطلب

ــاق. ــاالت اختن ــم بح ــدد منه ــة ع ــى إصاب أدى إل

ــة  ــرب جامع ــة ق ــالل مكتب ــوات االحت ــت ق ــا داهم كم
ــة. ــط املدين ــل وس اخللي

ــت  ــالل داهم ــوات االحت ــة أن ق ــادر أمني ــت مص وأوضح
مكتبــة »دار اإلســراء«، وتعــود ملكيتهــا للمواطــن 

ــا.3٩ ــت محتوياته ــس، وحطم ــر دندي ــي طاه عل

ــاون  ــورج ت ــة ج ــي جامع ــا ف ــات العلي ــة الدراس طلب
ــري ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــرون إس يعتب

ــي  ــا ف ــات العلي ــة الدراس ــع لطلب ــالف واس ــر ائت  اعتب
جامعــة جــورج تــاون األميركيــة إســرائيل دولــة فصــل 

عنصــري.

39  جريدة األيام

ــوا دون  ــم حال ــالف، »إنه ــن االئت ــدر ع ــان ص ــال بي وق
تخصيــص اجلامعــة مبلــغ 30 ألــف دوالر لتمويــل رحلــة 
ــا  ــم تكاليفه ــت معظ ــا ودفع ــرائيل نظمته ــى إس إل
منظمــة )ايتــراك( التابعــة للوبــي املؤيــد إلســرائيل فــي 

ــدة«. ــات املتح الوالي

ــول  ــرائيل مت ــة إلس ــة املوالي ــان أن املنظم ــف البي وكش
الرحلــة مببلــغ 250.000 دوالر وتســتغرق أســبوًعا واحــًدا 
ــة  ــا بجامع ــات العلي ــالب الدراس ــن ط لـــ50-100 م
ــة  ــع الرحل ــي من ــاح ف ــا أن النج ــاون، موضح ــورج ت ج
اســتند بشــكل أساســي علــى أن »طبيعــة املنظمــة 
الشــريكة املواليــة إلســرائيل حتــاول تغطيــة احلقيقــة 

ــطني«. ــرائيل لفلس ــالل إس ــي احت ف

ــة  ــى دول ــة إل ــة الرحل ــا وجه ــا أيض ــاف: »رفضن وأض
ــكري  ــم العس ــرض احلك ــي تف ــري الت ــل العنص الفص

ــم«.40 ــل أراضيه ــطينيني وحتت ــني الفلس ــى مالي عل

ــد  ــطينية تؤك ــات الفلس ــي« واجلامع ــم العال “التعلي
رفضهــا إجــراءات االحتــالل لدخــول األكادمييــني األجانب 

إلــى الضفــة

ــي  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــل وزارة التعلي ــال وكي  ق
بصــري صالــح، إن قــرار حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي 
فــرض شــروط جديــدة وتضييقــات إضافيــة علــى دخول 
ــات  ــام للجامع ــب لالنضم ــالب األجان ــني والط األكادميي
ــة  ــراءات املتواصل ــار اإلج ــي إط ــي ف ــطينية، يأت الفلس

للتضييــق علــى اجلامعــات والتعليــم فــي فلســطني.

ــوم«  ــف الي ــج »مل ــث لبرنام ــي حدي ــح ف ــاف صال وأض
ــون فلســطني، أن »هــذه االجــراءات ليســت  ــر تلفزي عب
باملوضــوع اجلديــد، فاالحتــالل يضيــق اخلنــاق علــى 
كل مــن يحــاول الدخــول إلــى فلســطني ألســباب 
مختلفــة، ومــن بينهــا األكادمييــة، مــا اضطــر العديــد 
ــنوات  ــوا لس ــن عمل ــني، الذي ــاتذة واألكادميي ــن األس م
ــادرة  ــى املغ ــطينية إل ــات الفلس ــي اجلامع ــة ف طويل

ــراءات«. ــذه االج ــة ه نتيج

ــة  ــت للتنمي ــة بيرزي ــس جامع ــب رئي ــد نائ ــدوره، أك ب
ــراءات  ــذه اإلج ــار ه ــب، أن آث ــان اخلطي ــال غس واالتص
ــات  ــدرة اجلامع ــتمس ق ــدا وس ــرة ج ــة كبي االحتاللي
ــى  ــرائيل إل ــعى إس ــي، وتس ــا األكادمي ــى أداء واجبه عل
الدوليــة،  األكادمييــة  البيئــة  اجلامعــات عــن  عــزل 
ــة  ــية وهام ــمة أساس ــي س ــادل األكادمي ــار التب باعتب

ــة. ــاة األكادميي ــودة احلي ــر جل ــد املعايي وأح

ــة  ــطينية بحاج ــات الفلس ــب أن اجلامع ــد اخلطي وأك
باســتمرار لكفــاءات أكادمييــة مــن اخلــارج، نتيجــة 

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الظــروف  بســبب  الفلســطينية  األدمغــة  هجــرة 
ــذه  ــر ه ــى أن أخط ــا إل ــالل، منوه ــا االحت ــي فرضه الت
االجــراءات هــي منــح االحتــالل نفســه احلــق فــي حتديــد 
األولويــات ومــدى حاجــة اجلامعــة لهــذا التخصــص أو 
غيــره، معتبــرا ذلــك مساســا باالســتقاللية األكادمييــة 
للجامعــات الفلســطينية، والتــي ال توجــد حالــة 

ــم. ــي العال ــا ف ــابهة له مش

مــن جانبــه، اعتبــر نائــب رئيــس جامعــة الناجــح 
ــرار  ــي الق ــد الدبع ــة رائ ــؤون اجملتمعي ــة للش الوطني
عنصريــا، ويذكرنــا بقــرارات ســابقة، ومنهــا قــرار 
التعليــم  بوضــع مؤسســات  االحتــالل عــام 1٩80 
ــرائيلي،  ــكري اإلس ــم العس ــرة احلاك ــت إم ــي حت العال
وهــو األمــر الــذي هــدف للتحكــم فــي عمليتــي 

تســجيل الطلبــة وتعيــني املوظفــني.

ــرات  ــالع اخلب ــى اقت ــدف إل ــرار يه ــذا الق ــال إن »ه وق
األكادمييــة الدوليــة مــن فلســطني، وســينعكس ســلبا 
ــات  ــم اجلامع ــى تقيي ــة وعل ــيرة التعليمي ــى املس عل

ــا«. ــطينية عاملي الفلس

ــت  ــة بي ــس جامع ــب رئي ــاعد نائ ــت مس ــا، قال بدوره
حلــم للشــؤون األكادمييــة منــى مطــر، إن هــذا »القــرار 
ــن  ــرى م ــيلة أخ ــو وس ــى، وه ــة االول ــكري بالدرج عس
الوســائل التــي تســتخدمها اســرائيل الســتهداف 
قطــاع التعليــم فــي فلســطني بعــد أن أثبــت نفســه 
وتقــدم علــى غيــره، بتخريجــه خريجــني مميزيــن، وكونــه 
يتمتــع بشــراكات مــع دول كثيــرة، األمــر الــذي اســتفز 

ــالل«.41 ــة االحت حكوم

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 2022/3/٦ وحت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية، ف اإلس

.2022 /3 /12

وتقــدم »وفــا« فــي تقريرهــا الــــ)24٦( رصــدا وتوثيقــا 
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي: املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
ــخصّيات  ــي لش ــل االجتماع ــع التواص ــات مواق صفح

سياســّية فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

وتســتعرض »وفــا« فــي تقريرهــا مقــاال حتريضيــا، 
متــان  للصحفيــني  »معاريــف«  صحيفــة  نشــرته 
فيســرمان، وطــال ليــف رام، اللذيــن حرضــا علــى 

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املواطنــني الفلســطينيني فــي البلــدات والقــرى القريبة 
ــر. ــان األحم ــة اخل ــا قري ــدس، ومنه ــن الق م

الكاتبــان لــم يكتفيــا بنظرية اســتيالء الفلســطينيني 
علــى األراضــي لــذا أوجــدا طريقــة أخــرى وهــي االدعــاء 
ــتولون  ــالل، ويس ــش االحت ــل جي ــون عم ــم يعرقل بأنّه
ــود  ــؤالء اجلن ــرض ه ــد يع ــا ق ــه، م ــق تدريب ــى مناط عل
ــرائيلي،  ــارئ اإلس ــر للق ــوي أكث ــاء ق ــو ادع ــر وه للخط

الــذي يتماهــى مــع اجليــش بشــدة.

باإلرهابيــني  املواطنــني  هــؤالء  الكاتبــان  ويصــور 
والقتلــة. والســارقني  املســلحني 

ــزو  ــوان: »الغ ــت العن ــي حمل ــة الت ــي املقال ــاء ف وج
البــدوي ملناطــق إطــالق النــار: فقــدان الســيادة واملــس 
الغــزو  »ظاهــرة  أن  اإلســرائيلي«،  الدفــاع  بجيــش 
العســكرية تخلــق  النــار  البــدوي ملناطــق إطــالق 
صداًعــا خطيــرًا للعناصــر األمنيــة واملدنيــة علــى حــد 
ســواء، فهــذه املناطــق حتّولــت إلــى حاضنــات حملاصيــل 
ــا  ــدات، كم ــرقة املع ــة لس ــن معرض ــدرات، وأماك اخمل
ــروح  ــس بال ــكري وم ــب عس ــراء تدري ــب إج ــن الصع م

ــش«. ــة للجي القتالّي

وادعــى الكاتبــان أن »غــزوات بدويــة جديــدة مت حتديدهــا 
ــه  ــن معالي ــرب م ــدس بالق ــالف الق ــق غ ــي مناط ف
أدوميــم والطريــق رقــم 1 املــؤدي إلــى البحر امليــت ووادي 
ــني  ــني جديدت ــتوطنتني بدويت ــن مس ــث ع األردن. واحلدي
ــالق  ــق إط ــي مناط ــي ف ــر قانون ــكل غي ــا بش مت بناؤهم
ــدوي  ــاء الب ــاالت البن ــرات ح ــى عش ــان إل ــار، تنضم الن
غيــر القانونــي فــي غــالف القــدس، مبــا فــي ذلــك فــي 

اخلــان األحمــر«.

ــا« أن »الواقــع  ــى هن ــان عــن منظمــة »إل ونقــل الكاتب
ــدان  ــي فق ــرى ف ــوة أخ ــو خط ــدو ه ــه الب ــذي يخلق ال
باجليــش  الضــرر  وإحلــاق  اإلســرائيلية  الســيادة 

اإلســرائيلي«.

وأشــار املقــال إلــى أنــه فــي أعقــاب »الغــزو البــدوي«، مت 
تدشــني فرقــة »حمايــة النقــب«، وهــي حملــة تقودهــا 
شــرطة وجيــش االحتــالل وهيئــات أخــرى تهــدف إلــى 
»تدعيــم املنظومــة الدفاعيــة وتعزيــز الــردع فــي بلدات 

األطــراف«.

وفــي مقــال لكلمــان ليبســكيند فــي »معاريــف« أيضا، 
ــة  ــة املتطرف ــه اليمين ــروف مبواقف ــب املع ــاول الكات ح
وحتريضــه الدائــم، تفســير شــرعية املوقف اإلســرائيلي 
جتــاه األوكرانيــني وليــس جتــاه الفلســطيني الــذي 
ــنوات.  ــرات الس ــالل لعش ــوء واالحت ــن اللج ــي م يعان
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وخــالل تفســيره يقــوم بالتحريــض علــى القيــادة 
الفلســطينية، ويدعــي أّن الفلســطيني ال يقاتــل مــن 
ــي  ــن ف ــلب األرض، وميع ــام بس ــا ق ــه، أمن ــل أرض ل أج
ــطيني  ــعب الفلس ــه أن الش ــق بادعائ ــويه احلقائ تش

ــي. ــعب األوكران ــا الش ــس أعزل كم ــلح ولي مس

ــم  ــلني يصفه ــني ومراس ــب آراء صحفي ــم الكات وهاج
ــس«  ــر حســون، مراســل »هآرت باليســاريني، ومنهــم ني
ــام  ــي األي ــل ف ــي قت ــش الروس ــب أن »اجلي ــذي كت ال
الثالثــة األولــى مــن القتــال ٦4 مدنيــاً أوكرانيــاً«. وانتقد 
ــي  ــش الروس ــني اجلي ــون ب ــة حس ــكيند مقارن ليبس
وجيــش االحتــالل الــذي قتــل 115 فلســطينًيا )مبن فــي 
ــى غــزة. ــرة عل ــام احلــرب األخي ــك 40 قاصــرًا( فــي أي ذل

ويواصــل ليبســكيند حتريضــه وادعاءاتــه الكاذبــة 
ــرب  ــس ح ــى عك ــرب، عل ــع الع ــرب م ــول إن »احل بالق
ــا  ــا. وبينم ــن به ــدأ نح ــم نب ــا، ل ــي أوكراني ــروس ف ال
يحــارب الــروس دولــة ذات ســيادة، فإننــا نحــارب إرهابيني 

ــرية«. ــدروع البش ــتخدام ال ــدون اس ــة، يتعم قتل

ــون  ــم يطلق ــر، ه ــالف آخ ــاك اخت ــب: »هن ــع الكات وتاب
ــوم  ــا، فــي شــوارعنا، وفــي غــرف ن ــى مدنن ــران عل الني
ــر األوكرانيــني يســتخدمونها  أطفالنــا، ممارســات لــم ن

ــروس«. ضــد ال

ــاال  ــدور مق ــر اين ــب مئي ــا كت ــف« أيض ــي »معاري وف
ــي  ــا ف ــالل العلي ــة االحت ــم محكم ــه حك ــم في يهاج
قضيــة الشــيخ جــراح، معتبــرا أنــه قــرار محفــز 

الســتمرار اإلرهــاب.

وقــال: »ميكــن للمنظمــات الفلســطينية واألوروبيــة أن 
تفــرح: فــي نهايــة احلملــة اإلعالميــة، جتــاوزت احملكمــة 
العليــا قــرارات ســابقة حملاكــم إســرائيلية التــي أقــرت 
إخــالء مجموعــة الفلســطينيني الذيــن اقتحمــوا 
منــازل اليهــود فــي حــي شــمعون، وبذلــك، فقــد 
ــو  ــت مبح ــة وقام ــوابق القانوني ــع الس ــت جمي جتاهل

ــة«. ــكام القدمي األح

وأضــاف: »يســتحيل القــول إن احملكمــة العليــا لــم تكن 
ــطينية،  ــالت الفلس ــح العائ ــا لصال ــم أن تدخله تعل

كان يحــدث علــى خلفيــة أعمــال شــغب وإرهــاب«.

وادعــى: »هــل نشــأ اآلن وضــع يــؤدي فيــه مثيــرو 
الشــغب إلــى توتــرات، وحتــول احملكمــة العليــا التوتــرات 
ــى  ــي  إل ــزاع مدن ــن ن ــتبعاد م ــر االس ــى أداة لتبري إل
ــار  ــون انتص ــد يك ــيء، ق ــد كل ش ــي؟ بع ــراع وطن ص
ــة  ــا مبثاب املنظمــات الفلســطينية فــي احملكمــة العلي
العمــود الفقــري الســتمرار اإلرهــاب والعنــف فــي نقاط 

االحتــكاك األخــرى فــي األماكــن التــي سيســتقر فيهــا 
ــود«. اليه

ــكل دوري،  ــة بش ــب مقال ــو كات ــب، وه ــن الكات ويطع
ورئيــس منظمــة »املغــور« ومعــروف مبواقفــه العنصرية 
ــت  ــة خضع ــح أّن احملكم ــا، ويوض ــة العلي ــرار احملكم بق
ــة  ــل أّن احملكم ــطيني«، ويتجاه ــارب الفلس ــى »اإله إل
ــني، وأّن  ــن اليم ــاة م ــن قض ــوم م ــة الي ــا مركب العلي
القــرار اعتمــد علــى األدلــة وأن موقــف احملكمــة تطــرق 

ــط«. ــدث فق ــى احل ــراض عل ــات كاعت ــى املواجه إل

وفــي رصــد ملواقــع التواصــل االجتماعــي، أشــار التقريــر 
ــؤولني  ــورات ملس ــدات واملنش ــن التغري ــة م ــى جمل إل
إســرائيليني، تركــز فــي غالبيتهــا علــى مباركــة إقــرار 

ــة«. ــون »املواطن قان

ويقــول عضــو »الكنيســت« يوعــاز هنــدل فــي تغريــدة 
ــار،  ــى املس ــود ال ــرائيل تع ــة إس ــر«، »دول ــى »تويت عل
ــل  ــرر حص ــن الض ــم م ــة ك ــت املعارض ــا فهم بعدم
ــون فــي املــرة الســابقة،  ــر القان فــي أعقــاب عــدم متري
كلــي ســرور أننــا اكتشــفنا مؤسســة دولــة مشــتركة 

ــون«. ــر القان ــا بتمري وقمن

وفــي »تويتــر« غــرد شــيرلي بينتــو، عضــو »الكنيســت« 
عــن »ميينــا«، »قانــون املواطنــة والدخــول الــى إســرائيل 
ــى  ــرام عل ــرًا. كل االحت ــوات- وأخي ــة األص ــر بأغلبي م

اإلصــرار أييلــت شــكيد«.

ــي  ــالل ف ــة االحت ــو بلدي ــرد عض ــا غ ــر أيض ــي تويت وف
القــدس يوســف شــفايزر، »بشــرى ســارة لدولــة 
فــي  كثيــرة  وتعقيــدات  جــدال  بعــد  إســرائيل، 
ــة.  ــراءة الثالث ــرّ بالق ــة م ــون املواطن ــت، قان الكنيس
شــكرًا لــكل مــن عملــوا علــى القانــون واهتمــوا 
ــة  ــى الدول ــنحافظ عل ــون س ــاعدة القان ــزه. مبس بتعزي

يهوديتهــا«.42 وعلــى 

الثاثاء 2022/3/15

األوروبــي  املبعــوث  تطلــع  بروكســل: جــادو 
املســتجدات  آخــر  علــى  الســام  لعمليــة 

ســية لسيا ا

 أطلعــت وكيــل وزارة اخلارجيــة واملغتربــني أمــل جــادو، 
اليــوم الثالثــاء، مبعــوث االحتــاد األوروبي لعملية الســالم 
ــى آخــر املســتجدات السياســية  ــز، عل ســفني كومبان
ــور  ــة، بحض ــطينية واإلقليمي ــاحتني الفلس ــى الس عل

ــالمة. ــتيفان س ــس الوزراء اس ــار رئي مستش

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــوث  ــع املبع ــا م ــالل اجتماعه ــادو، خ ــتعرضت ج واس
ــى  ــل، عل ــة بروكس ــة البلجيكي ــي العاصم ــي ف األوروب
ــطينية  ــة الفلس ــة األوروبي ــات اللجن ــش اجتماع هام
ــطيني  ــي الفلس ــوار السياس ــاد احل ــتركة وانعق املش
األوروبــي، االنتهــاكات اإلســرائيلية اليوميــة املســتمرة 
بحــق الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة مبــا 

ــة، وقطــاع غــزة. فيهــا القــدس احملتل

ــي  ــي األراض ــاع ف ــم األوض ــورة تفاق ــن خط ــذرت م وح
ــة  ــة كنتيجــة لالنتهــاكات اليومي الفلســطينية احملتل
الفلســطينيني  بحــق  واعتقــاالت  اغتيــاالت  مــن 
واســتيالء علــى األراضــي واملمتلــكات اخلاصــة، إضافــة 
ــع  ــكان والتوس ــري للس ــر القس ــات التهجي لسياس
ــل  ــّوض ح ــذي يق ــج ال ــتمر واملمنه ــتيطاني املس االس
ــق  ــر احلقائ ــي لتغيي ــكل أساس ــدف بش ــني ويه الدولت

ــرائيلية. ــم اإلس ــة الض ــق خط ــى األرض وتطبي عل

التــي  املزدوجــة  املعاييــر  جــادو   واســتهجنت 
ــا  ــع القضاي ــل م ــي التعام ــة ف ــدول الغربي ــا ال تتبعه
ــة  ــع القضي ــة م ــة، خاص ــة واإلقليمي ــات الدولي واألزم
ــرائيل  ــّجع إس ــا تش ــى أنه ــيرةً إل ــطينية، مش الفلس

ــعبنا. ــق ش ــم بح ــن اجلرائ ــد م ــكاب املزي ــى ارت عل

وطالبــت االحتــاد األوروبــي بضــرورة الضغــط علــى 
إســرائيل، القــوة القائمــة باالحتــالل، إلنقــاذ حــل 
الدولتــني ووقــف سياســاتها العنجهيــة وعدوانهــا 

املســتمر علــى أبنــاء شــعبنا الصامــد.

بــدوره، أكــد ســالمة خــالل االجتمــاع، أهميــة العالقــة 
التــي جتمــع االحتــاد األوروبــي ودولــة فلســطني، وتقديــر 
ــاون  ــة للتع ــه، باإلضاف ــذي يقدم ــتمر ال ــم املس الدع

ــات. ــف القطاع ــي مختل ــني ف ــع الطرف ــذي يجم ال

وشــدد علــى التــزام دولــة فلســطني بجميــع االتفاقيات 
املوقّعــة، وبحــل الدولتــني والســالم الدولــي فــي ســبيل 
ــطينية،  ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــى ح ــول إل الوص
مشــيرا إلــى ضــرورة التــزام الطــرف اإلســرائيلي بذلــك 

أيضــا.

مــن جهتــه، أكــد كومبانــز التــزام االحتــاد األوروبــي بحل 
الدولتــني، وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وقابلــة 
ــي  ــاد األوروب ــات االحت ــض حكوم ــة لرف ــاء، إضاف للبق
ــي  ــى األراض ــرائيلية عل ــتوطنات اإلس ــراف باملس االعت

ــام 43.1٩٦7 ــة ع احملتل

43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

إلقامــة  صفافــا  بيــت  فــي  أراٍض  جتريــف 
مدرســة  بهــدم  إخطــارات  مســتوطنة 

يطــا مســافر  فــي  ومســاكن 

شــنّت قــوات االحتــالل، أمــس، حملــة جتريــف وإخطــار 
واســعة، جرّفــت خاللهــا أراضــي فــي بلــدة بيــت 
صفافــا إلقامــة مســتوطنة عليهــا، وأخــرى فــي قريــة 
حوســان لشــق طريــق اســتيطانية، وثالثــة فــي بلــدة 
ــة  ــى منطق ــول إل ــن الوص ــني م ــان املواطن ــا حلرم برق
ــل  ــف العم ــدم ووق ــا به ــع إخطاره ــن م ــة، بالتزام أثري
مبدرســة وثمانيــة مســاكن فــي مســافر يطــا، وبهــدم 

ــة كيســان. ــي قري ــزل ف من

فقــد شــرعت جرافــات االحتــالل، أمــس، بتجريــف أراٍض 
فــي بلــدة بيــت صفافــا جنــوب شــرقي القــدس احملتلــة 

إلقامــة مســتوطنة جديــدة عليهــا.

ــات  ــطة للجراف ــة نش ــة حرك ــادر محلي ــت مص ووثق
ــت  ــتهدفة، اقتلع ــدة املس ــي البل ــي أراض ــارات ف واحلف

ــجار. ــن األش ــد م ــا العدي خالله

وأشــارت إلــى أن أعمــاالً كشــفت عــن منطقــة أثريــة 
فــي قمــة بلــدة بيــت صفافــا، حيــث تعتــزم ســلطات 

االحتــالل إقامــة املســتوطنة.

وكانــت وســائل إعــالم عبريــة كشــفت، مطلــع كانــون 
األول املاضــي، عــن اعتــزام بلديــة االحتــالل فــي القــدس 
ــى أراٍض مبســاحة  ــدة عل ــاء مســتوطنة جدي ــة بن احملتل
ــا  ــتطلق عليه ــا س ــت صفاف ــدة بي ــي بل ــاً ف 38 دومن
اســم »غفعــات هشــاكيد«، وســتقام فيهــا 473 وحــدة 
ســكنية ومدرســة ابتدائيــة وكنــس وروضــات أطفــال.

ــدات فــي  ــاء والبل ــا، كباقــي األحي ــي بيــت صفاف وتعان
القــدس احملتلــة، مــن نقــص شــديد فــي األراضــي 

ــاء. للبن

بيــت  تطويــق  علــى  االحتــالل  ســلطة  وتعمــل 
صفافــا مبســتوطنات جديــدة، أبرزهــا مخطــط إقامــة 
مســتوطنة »غفعــات همتــوس« فــي أراٍض معظمهــا 

ــا. ــت صفاف ــكان بي ــن س ــة م ــا احلكوم صادرته

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، جرف ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــة  ــي قري ــتيطانية ف ــق اس ــق طري ــة لش ــي زراعي أراض

ــم. ــت حل ــرب بي ــان، غ حوس

وقــال صاحــب األرض أحمــد محمــود ســباتني إن قــوات 
االحتــالل جرفــت أرضــه فــي منطقــة وادي احلمــرا، 
والتــي تقــدر مســاحتها بـــ45 دومنــاً زراعيــاً لشــق طريق 

ــتيطانية. اس
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ــع  ــى وض ــدت إل ــالل عم ــات االحت ــى أن جراف ــار إل وأش
أكــوام التــراب فــوق عشــرات أشــجار الزيتــون املزروعــة 

ــاألرض. ب

وفــي محافظــة نابلــس، أغلقــت قــوات االحتــالل 
ــدة  ــي بل ــة ألراض ــعودية التابع ــة املس ــل منطق مدخ

ــس. ــي نابل ــمال غرب ــة، ش برق

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن جرافــة تابعــة لقــوات االحتــالل 
أغلقــت مدخــل منطقــة املســعودية، وجرفــت أراضــي 

ــة. ــط املنطق ــي محي ف

وأضــاف إن قــوات االحتــالل وضعــت عــدداً مــن املكعبات 
ــى  ــر عل اإلســمنتية فــي املنطقــة، وهــو مؤشــر خطي
إقامــة حاجــز دائــم قــرب مدخــل املســعودية التاريخية، 
ــد  ــان العه ــاز إب ــكة احلج ــن س ــاراً م ــم آث ــي تض الت

ــي. العثمان

وفــي محافظــة اخلليــل، أخطــرت قــوات االحتــالل بهدم 
ــة  ــة مســاكن فــي قري ووقــف العمــل مبدرســة وثماني

شــعب البطــم مبســافر يطــا، جنــوب اخلليــل.

وقــال راتــب اجلبــور منســق اللجنــة الوطنيــة ملقاومــة 
اجلــدار واالســتيطان جنــوب اخلليــل إن قــوات االحتــالل 
ــعب  ــة ش ــي مدرس ــل ف ــف العم ــدم ووق ــرت به أخط
البطــم األساســية اخملتلطــة وهــي مــن مــدارس 
ــى 50  ــد عل ــا يزي ــا م ــم فيه ــود ويتعل ــدي والصم التح

ــذاً. تلمي

وأضــاف إن قــوات االحتــالل أخطــرت بهــدم ووقــف 
العمــل فــي مســاكن وحظائــر تعــود للمواطنــني عــزات 
جبرائيــل النجــار، وأشــرف عــزات النجــار، وحــامت موســى 
ــى  ــن، وعيس ــف جبري ــود يوس ــن، ومحم ــن جبري حس
إســحاق محمــود جبريــن، وجهــاد أحمــد محمــد 
جبريــن، وفضــل موســى النجــار، وإبراهيــم جبريــن جبــر 

ــن. اجلباري

وناشــد اجلبــور املؤسســات احلقوقيــة بالتدخــل الفــوري 
ــة  ــات الهمجي ــذه املمارس ــد له ــع ح ــل لوض والعاج
والعنجهيــة التــي تهــدف إلــى ترحيــل املواطنــني مــن 
ــدف  ــم، به ــدر رزقه ــن مص ــم م ــم، وحرمانه أراضيه

ــال”. ــتوطنة »أفيج ــيع مس توس

ــالل  ــوات االحت ــرت ق ــم، أخط ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــرقاً. ــان ش ــة كيس ــي قري ــزل ف ــدم من به

وأفــاد أنــور غــزال نائــب رئيــس مجلــس قــروي كيســان، 
ــأن قــوات االحتــالل ســلمت املواطــن ماجــد يعقــوب  ب

علــي غــزال، إخطــاراً نهائيــاً بهــدم منزلــه الــذي تبلــغ 
مســاحته 140 متــراً مربعــاً ويســكنه خمســة أفــراد.

وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل هدمــت منزلــني لنفــس 
العائلــة قبــل نحــو ســنتني.

وأكــد غــزال أن االحتــالل يحــاول التضييــق علــى 
ــي،  األهالــي مــن خــالل منعهــم مــن التوســع العمران
ــام،  ــاة األغن ــق رع ــتوطنني بح ــداءات املس ــهل اعت ويس
مشــيراً إلــى أن أهالــي كيســان يعتمــدون فــي دخلهــم 

ــة.44 ــروة احليواني ــى الث عل

وقفــة فــي جنــني للمطالبــة باســترداد جثامني 
الشــهداء ودعما لألســرى

محــررون  وأســرى  واألســرى  الشــهداء  ذوو  واصــل 
وفعاليــات مــن جنــني ومخيمهــا، مســاء اليــوم الثالثاء، 
عميــد  مبيــدان  املنصوبــة  اخليمــة  وقفاتهم داخــل 
األســرى كــرمي يونــس وســط املدينــة، للمطالبــة 
ــدى ســلطات  باســترداد جثامــني الشــهداء احملتجــزة ل

االحتــالل اإلســرائيلي، ودعمــا وإســنادا لألســرى.

ورفــع املشــاركون صــور الشــهداء واألســرى واليافطــات 
والشــعارات املطالبــة بتســليم جثامــني الشــهداء 
احملتجــزة وإطــالق ســراح األســرى كافــة، خاصة األســرى 
املرضــى الذيــن يعانــون مــن سياســة اإلهمــال الطبــي 

داخــل معتقــالت االحتــالل.

شــعبنا،  علــى  املســتمر  االحتــالل  ونددوا بعــدوان 
وإمعانــه فــي تعذيــب األســرى الذيــن ينتفضــون 
ــجان،  ــر الس ــم وقه ــد ظل ــجون ض ــة الس ــي كاف ف
ــني  ــاز جثام ــالل احتج ــن خ ــهداء م ــة ذوي الش ومعاقب
أبنائهــم، مطالبــني أحــرار العالــم واملؤسســات الدولية 
واإلنســانية، وعلــى رأســها منظمــة الصليــب األحمــر 
الدولــي، بالضغــط علــى ســلطات االحتــالل مــن أجــل 
تســليم جثامــني الشــهداء احملتجــزة فــي مــا يســمى 
ــراج الفــوري  ــالل، واإلف ــام« وثالجــات االحت ــر األرق »مقاب

ــرى.45 ــة األس ــى وكاف ــرى املرض ــن األس ع

عــني  مــن  أغنامــا  يســرقون  مســتوطنون 
اهلل رام  قــرب  ســامية 

 ســرق مســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، أغنامــا مــن 
منطقــة عــني ســامية قــرب قريــة كفــر مالــك شــمال 

شــرق رام اهلل.

وأفــادت مصــادر أمنيــة، لـ«وفــا«، بــأن مســتوطنني 

44  جريدة األيام

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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يســتقلون مركبــة دخلــوا إلــى املنطقــة، وســرقوا عددا 
ــات.4٦ ــد غنيم ــن خال ــود للمواط ــام تع ــن رؤوس األغن م

املفتــش العــام لشــرطة االحتــال يدعــم قتــل 
الشــبان الثاثة 

قــال املفتــش العــام لشــرطة االحتــالل يعقوب شــبتاي 
إنــه يدعــم أفــراد الشــرطة الذيــن قتلــوا اليــوم ثالثــة 

فلســطينيني فــي رهــط وقلنديــا ومخيــم بالطــة. 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن جيــش االحتــالل أصــدر تعليمــات 
األول/  كانــون  شــهر  مــن  العشــرين  فــي  جديــدة 
ديســمبر مــن العــام 2021 تقضــي مبنــح الضــوء 
األخضــر للجنــود فــي مناطــق الضفــة الغربيــة لفتــح 
النــار علــى الشــبان الفلســطينيني مــن ملقــي احلجارة 

ــة. ــات احلارق والزجاج

وقــال جيــش االحتــالل، فــي تعقيبــه علــى خــروج 
التنفيذ، »ســيحتفظ  إلــى حيــز  التعليمــات  هــذه 
ــرد بالذخيــرة احليــة فــي  اجلنــود باحلــق الكامــل فــي ال
ــي  حــال شــعورهم بخطــر يتهــدد حياتهــم«، مــا يعن
بشــكل واضــح القيــام بعمليــات إعــدام ميدانــي ضــد 
ــط  ــهولة الضغ ــرّع س ــطينيني ويش ــبان الفلس الش
ــهم  ــود ألنفس ــة اجلن ــة حماي ــت ذريع ــاد حت ــى الزن عل

ــة. ــة الغربي ــق الضف ــم ملناط ــاء اقتحاماته أثن

ــوم  ــاح الي ــة شــبان قــد استشــهدوا صب يذكــر أن ثالث
الثالثــاء، عقــب اقتحــام مخيمــي قلنديــا شــمال مدينة 
القــدس، وبالطــة شــرق نابلــس، فيمــا استشــهد 
فــي  »املســتعربني«  وحــدة  برصاص أفــراد  شــاب 
الشرطة اإلســرائيلية فــي مدينــة رهــط فــي بئــر 

ــام 47.1٩48 ــي ع ــل أراض ــبع داخ الس

ــون  ــون يواصل ــون اإلداري ــير: املعتقل ــادي األس ن
ــف ــهرين ونص ــذ ش ــم من ــم للمحاك مقاطعته

ــال،  ــم )4٩0( معتق ــون اإلداريون وعدده ــل املعتقل  يواص
مقاطعتهــم حملاكــم االحتــالل منــذ شــهرين ونصــف، 

فــي إطــار مواجهتهــم لسياســة االعتقــال اإلداري.

ــاء،  ــوم الثالث ــه، الي ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــت ن ولف
إلــى أن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تواصــل إصــدار 
ــدد  ــغ ع ــث بل ــال اإلدارّي، حي ــر االعتق ــن أوام ــد م املزي
األوامــر الصــادرة منــذ بدايــة العــام اجلــارّي حّتــى نهايــة 

ــباط )203(. ش

معطيات عن سياسة االعتقال اإلدارّي:

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــال إدارّي  ــر اعتق ــن 8700 أم ــر م ــالل أكث ــدر االحت - أص
ــام 2015. ــذ ع ــطينيني من ــقّ الفلس بح

- ُســجلت أعلــى نســبة أوامــر اعتقــال إداري خــالل عــام 
201٦، وبلغــت 1742 أمــرًا، خــالل الســنوات املمتــدة بــني 

عامــي 2015 و2021.

- يقبــع املعتقلــون اإلداريــون فــي ســجون )مجــدو، 
ــدد  ــر ع ــع أكب ــون(، ويقب ــون، والدام ــب، رمي ــر، النق عوف

ــر(. ــب، وعوف ــجني )النق ــي س ــم ف منه

- نّفــذ املعتقلــون اإلداريــون منــذ أواخــر عــام 2011، أكثر 
مــن 400 إضــراب فــردّي، إضافــة إلــى إضــراب جماعــي 

عــام 2014، واســتمر ملــدة ٦2 يوًمــا.48

حملــة تواقيــع فــي النرويــج لتســمية الشــارع 
بشــارع  اإلســرائيلية  للســفارة  املقابــل 

فلســطني

النرويــج،  فــي  وفا- انطلقــت،   2022-3-15 أوســلو 
حملــة شــعبية الســتبدال اســم الشــارع املقابــل 
ــم  ــى اس ــن »parkveien«، إل ــرائيلية م ــفارة اإلس للس

ــطني. ــارع فلس ش

 ،« ”MINORGومتكنــت احلملــة التــي تقودهــا مؤسســة
ــى  ــعبية، تعن ــات ش ــات وفعالي ــع مؤسس ــي جتم وه
بحقــوق األقليــات فــي النرويــج، وتدعــم بقــوة القضيــة 
الفلســطينية، مــن جمــع مئــات التواقيع مــن مواطنني 
الباكســتاني  الصحفــي  يقودهــا  نرويجيني، حيــث 

ــه لفلســطني. ــي، واملعــروف مبناصرت قاســم عل

االحتالل يعتقل شابني من مدينة القدس

 اعتقلــت قــوات االحتــالل، اليــوم الثالثــاء، شــابني مــن 
شــارع صــالح الديــن شــرق القــدس احملتلــة.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
الشــابني فــراس األطــرش، ومالــك الطويــل، أثنــاء 
تواجدهمــا فــي شــارع صــالح الديــن، واقتادتهمــا إلــى 

ــق.4٩ ــز التحقي ــد مراك أح

ــن  ــس األم ــاه مجل ــل جت ــا ُمتواص ــة: ِحراكن اخلارجيــ
لتحمــل مســؤولياته فــي تنفيــذ القــرار )2334(

 قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، إنهــا تتابــع اتصاالتهــا 
املناســبة  الدوليــة  والظــروف  املناخــات  لتهيئــة 
ــام  ــه أم ــي لوضع ــن الدول ــس األم ــة جملل ــد جلس لعق
علــى  ومخاطــره  االســتيطان  بشــأن  مســؤولياته، 

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــراع،  ــية للص ــول السياس ــالم واحلل ــق الس ــرص حتقي ف
ــة  ــرارات األممي ــاه الق ــه اجت ــاء بالتزامات ــه بالوف ومطالبت

ــرار 2334. ــق الق ــة تطبي ــة خاص ذات الصل

وأدانــت الــوزارة فــي بيــان لهــا، اليــوم الثالثــاء، عمليــات 
تعميــق وتوســيع االســتيطان فــي األرض الفلســطينية 
احملتلــة، والتــي كان آخرهــا جتريــف أراٍض فــي بيــت 
صفافــا إلقامة مســتوطنة جديــدة ومصادقــة احلكومة 
اإلســرائيلية علــى بنــاء مدينتــني يهوديتــني فــي النقب، 
واالســتيالء علــى عشــرات الدومنــات لشــق طريــق 
اســتيطاني فــي حوســان مبحافظــة بيــت حلم، بشــكل 
ــازل  ــاق ملن ــعة النط ــدم واس ــات ه ــع عملي ــق م يتراف
املواطنــني وتوزيــع إخطــارات أخــرى بالهــدم، كمــا حــدث 
فــي كيســان وإخطــار بهــدم مدرســة ومســاكن فــي 
مســافر يطــا التــي يهددهــا شــبح الترحيــل والتهجيــر 
كمــا يحصــل فــي األغــوار، وعمليــات ســرقة األراضــي 
ــوب  ــرب وجن ــمال غ ــة ش ــي منطق ــطينية ف الفلس
ــة  ــاوالت دول ــتيطان، ومح ــا لالس ــس، وتخصيصه نابل
ــي  ــي بؤرت ــتيطاني ف ــود االس ــس الوج ــالل تكري االحت

ــار«. ــش« و«ابيت »حوم

وأكــدت أن هــذه املشــاريع االســتعمارية االســتيطانية 
تنــدرج فــي إطــار عمليــات الضــم التدريجــي للضفــة 
ــري  ــل العنص ــام الفص ــق نظ ــة، وتعمي ــة احملتل الغربي
ــا  ــة مب ــطني احملتل ــي فلس ــد« ف ــتيطاني »االبرتهاي االس
ــة  ــة مبذول ــة ودولي ــة جهــود إقليمي ــب أي ــؤدي لتخري ي
لبنــاء الثقــة بــني اجلانبــني واســتعادة األفــق السياســي 
ــرص  ــود لف ــرائيلي مقص ــض إس ــراع، وتقوي ــل الص حل
إحيــاء عمليــة الســالم علــى أســاس مبــدأ حــل 

ــني. الدولت

وحملــت الــوزارة احلكومــة اإلســرائيلية املســؤولية 
الكاملــة واملباشــرة عــن تداعيــات هــذا التصعيــد 
اإلســرائيلي اخلطيــر، خاصــة علــى اســتقرار وأمــن 
ســاحة الصــراع واملنطقــة برمتهــا، وهــو دليــل جديــد 
ــداد  ــي امت ــة ه ــرائيلية احلالي ــة اإلس ــى أن احلكوم عل
ــات  ــا حكوم ــث كونه ــن حي ــابقة م ــات الس للحكوم
اســتيطان ومســتوطنني ُمعاديــة للســالم، تنتهــك 
القانــون الدولــي وتتمــرد علــى قــرارات الشــرعية 

الدوليــة خاصــة القــرار 50.2334

نشــطاء إســرائيليون يتظاهرون أمــام »احملكمة 
العليــا« ضــد تهجيــر 8 قــرى فــي مســافر يطــا 

خلليل با

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 تظاهــر العشــرات مــن نشــطاء اليســار اإلســرائيلي، 
اليــوم الثالثــاء، أمــام احملكمــة العليــا اإلســرائيلية والتي 
ســتصدر قرارهــا اليــوم بــكل ما يتعلــق بإخــالء وتهجير 
ســكان ثمانيــة قــرى فــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل.

ــذوا  ــوة« أنق ــوا بالق ــعار »ال ترحل ــاركون ش ــع املش ورف
مســافر يطــا، ورددوا هتافــات مناهضــة لعمليــات 

ــني. ــود املواطن ــم صم ــر وتدع التهجي

ــرة  ــاء، م ــوم الثالث ــرائيلية الي ــة اإلس ــتمع احملكم وتس
ــالل  ــلطات االحت ــرار س ــد ق ــني ض ــى التماس ــرى إل أخ
تهجيــر ســكان قــرى فــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل 

مــن منازلهــم.

ــرائيلي  ــش اإلس ــام واجلي ــي الع ــب املدع ــعى مكت وس
لتأجيــل الــرد علــى االلتماســات، وأمــرت احملكمــة العليا 
امللتمســني بحــذف التماســاتهم ومت تقــدمي طلبــني 
ــتماع  ــيتم االس ــام 2013، وس ــل ع ــي أوائ ــن ف جديدي

ــوم. ــا الي إليهم

وتزعــم ســلطات االحتــالل أن املواطنــني الفلســطينيني 
يقومــون باســتخدام منطقــة إطالق النــار، التــي أُعلنت 
علــى هــذا النحــو فــي أوائــل الثمانينيــات، وأنهــم قبــل 
ــيهم  ــع مواش ــون م ــوا يقيم ــكري كان ــالن العس اإلع
مقدمــو  يؤكــد  فيمــا  موســمية،  إقامــة  فقــط 
ــني  ــر القســري لســكان محمي ــأن التهجي االلتمــاس ب
ــي يعيشــون  ــي، وأن األهال ــون الدول يتعــارض مــع القان
ــبون  ــرائيل، ويكس ــام إس ــل قي ــذه قب ــم ه ــي قراه ف

ــية. ــة املاش ــي وتربي ــن الرع ــش م ــة العي لقم

وفــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1٩٩٩، نفــذ جيــش 
االحتــالل اإلســرائيلي عمليــات تهجيــر جماعيــة ألكثــر 

ــة.51 ــن املنطق ــن م ــن 700 مواط م

ــا  ــة وقلندي ــب وباط ــهداء النق “اخلارجية«:ش
ــني ــل مبكيال ــة الكي ــا سياس ضحاي

ــات  ــم اإلعدام ــني، جرائ ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  أدان
ــالل  ــوات االحت ــا ق ــي ترتكبه ــة الت ــة املتالحق امليداني
عــن ســبق إصــرار وتعمــد ضــد املواطنــني وبتعليمــات 
السياســي  املســتويني  مــن  وتســهيالت  مباشــرة 
والعســكري فــي دولــة االحتــالل، كان آخرها استشــهاد 
ثالثــة مواطنــني فــي عــدد مــن املناطــق، وإصابــة عــدد 

آخــر.

واعتبــرت الــوزارة فــي بيــان لهــا، اليــوم الثالثــاء، أن هــذه 
ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــتوى جرائ ــي ملس ــم ترتق اجلرائ
ــد  ــي، وتؤك ــون الدول ــا القان ــب عليه ــانية يحاس اإلنس

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا  ــذ مخططاته ــي تنفي ــة ف ــالل ماضي ــة االحت أن دول
االســتعمارية الهادفــة لكســر ارادة الصمــود لــدى 
املواطــن وفــرض اخلــوف عليــه وتذكيــره بــأن يــد 

ــا. ــي العلي ــالل ه االحت

ودعــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، إلــى عــدم الوقوع في 
فــخ ازدواجيــة املعاييــر وللبــدء الفــوري فــي حتقيقاتهــا 
ــاق أي  ــارج نط ــل خ ــات القت ــالل وعملي ــم االحت بجرائ

قانــون التــي يتعــرض لهــا املواطــن الفلســطيني.

ــع  ــي م ــل الدول ــة التعام ــن مغب ــوزارة م ــذرت ال وح
شــهداء اإلعدامــات امليدانيــة كأرقــام فــي اإلحصائيــات، 
ــر  ــة لتوفي ــة وأخالقي ــر قانوني ــوة ضمي ــة بصح مطالب
دولــة  أن  إلــى  الفتــة  لشــعبنا،  الدوليــة  احلمايــة 
االحتــالل تســتغل سياســة الكيــل مبكيالــني وتواصــل 
اســتفرادها العنيــف بالشــعب الفلســطيني، إلدراكهــا 
املســبق بتدنــي ســقف ردود الفعــل الدوليــة جتــاه 

ــا.52 ــا وجرائمه انتهاكاته

احلكومــة اإلســرائيلية تصــادق علــى مدينتــني 
يهوديتــني جديدتــني بالنقــب

 صادقــت احلكومــة اإلســرائيلية، مســاء اإلثنــني، علــى 
إقامــة مدينتــني يهوديتــني جديدتــني فــي النقــب 
ــني. ــرى للعلماني ــني وأخ ــدة للحريدي ــام 48، واح ــي ع بأراض

ويشــمل اخملطــط احلكومــي االســرائيلي إقامــة مدينــة 
حريديــة فــي النقــب باســم »كســيف«، فــي منطقــة 
بلــدة عــراد. وســتقام فــي أراضــي تــل عــراد وضواحــي 
ــات  ــن السياس ــك ضم ــة، وذل ــيفة العربي ــدة كس بل
ــدن  ــدات وم ــع بل ــع توس ــى من ــة إل ــرائيلية الرماي اإلس

ــا. ــة ومحاصرته عربي

الزراعيــة  القريــة  توســيع  اخملطــط  يشــمل  كمــا 
ــى  ــا إل ــر، وحتويله ــع مص ــدود م ــرب احل ــانا«، ق »نيتس
ــى،  ــة األول ــي املرحل ــة. وف ــكان 2200 عائل ــدة إلس بل
ســتتم إقامــة حــي ســكني، يشــمل »اجلاليــة التربويــة 
هــذه  توســيع  وســيتم  »نيتســانا«،  االســتيطانية 

ــة. ــة الحق ــي مرحل ــدة ف البل

كمــا صادقــت احلكومــة، علــى اخلطــة اخلمســية 
ــدوي«،  ــع الب ــة اجملتم ــاء »تنمي ــب، بادع ــة بالنق اخلاص
ــي  ــيكل، والت ــارات ش ــحوالي 5 ملي ــدر بـ ــة تق مبيزاني
تتضمــن بنــد »اإلنفــاذ«، مــا يعنــي اســتمرار املمارســات 
العدائيــة للمؤسســة اإلســرائيلية، مبــا فــي ذلــك 
عمليــات هــدم البيــوت وجتريــف األراضــي العربيــة فــي 

ــا. ــة ملصادرته ــا توطئ ــب، وزراعته النق

52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــني،  ــرائيلي، إلك ــكان اإلس ــاء واإلس ــر البن ــر أن وزي يذك
إلــى  ليســرائيل«  كييمــت  »كيــرن  تعــود  أن  قــرر 
عمليــات جــرف أراضــي املواطنــني العــرب فــي النقــب 
ــرى  ــة للق ــي محاذي ــك أراض ــن ذل ــها، وبضم وحتريش

العربيــة مســلوبة االعتــراف.

ــون الفلســطينيون  ــل نحــو شــهرين، هــب املواطن وقب
الســلطات  اعتــداءات  ضــد  النقــب،  فــي  العــرب 
اإلســرائيلية عليهــم مــن خــالل عمليــات جتريــف 
ألراضيهــم وحتريشــها، التــي نفذتهــا »كاكال« مدفوعة 
ــني  ــات ب ــك دارت مواجه ــر ذل ــني. وإث ــزاب اليم ــن أح م
املواطنــني العــرب فــي النقــب وقــوات الشــرطة، التــي 
ســعت إلــى قمــع احتجاجاتهــم، واعتقلــت العشــرات 

ــني.53 ــن احملتج م

األربعاء 2022/3/16

ــم  ــداد قوائ ــي إع ــدأوا ف ــون ب ــير: املعتقل ــادي األس ن
بأســماء مــن سيشــاركون فــي إضــراب 25 اجلــاري

- 005 معتقــل إداري يواصلــون منــذ شــهرين 
ــال ــم االحت ــم حملاك ــف مقاطعته ونص

ــي  ــا ف ــدأوا فعلًي ــني ب ــير، إن املعتقل ــادي األس ــال ن ق
إعــداد قوائــم بأســماء مــن سيشــاركون فــي اإلضــراب 
املفتــوح عــن الطعــام املقــرر فــي الـــ25 مــن آذار/ مــارس 
العليــا  الوطنيــة  الطــوارئ  بإشــراف جلنة  اجلــارّي، 

ــل. ــة الفصائ ــن كاف ــة ع ــرى املنبثق لألس

ــذه  ــي، أن ه ــان صحف ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
ــات  ــلة العقوب ــاب سلس ــي أعق ــكلت ف ــة ُش اللجن
ــم  ــتة منه ــزاع س ــد انت ــرى بع ــا األس ــي واجهه الت
ــن  ــادس م ــر الس ــوع، فج ــجن جلب ــن س ــم م حريته
ــة  ــم النضالي ــي، إلدارة خطواته ــبتمبر املاض ــول/ س أيل

ــت. ــك الوق ــذ ذل ــتمرة من املس

ــرة التــي  ــه فــي ضــوء التطــورات اخلطي ــى أنّ وأشــار إل
أعلنــت عنهــا إدارة الّســجون، واملتمثلــة بفــرض جملــة 
مــن »العقوبــات اجلماعيــة« وعمليــات ســلب ممنهجــة، 
ــم  ــاس باحتياجاته ــد املس ــى ح ــس إل ــوم أم ــت ي وصل
األساســية علــى صعيــد أصنــاف الطعــام، ومجموعــة 
ــتخدمونها  ــي يس ــية الت ــن األدوات األساس ــرة م كبي
فــي إعــداد الطعــام وتناولــه، وفــرض قيــود علــى أنــواع 

منهــا؛ فــإن خيــار اإلضــراب أصبــح قــرارا حتميــا.

ــى مــدار عــدة أشــهر خــاض األســرى  ــه عل وأضــاف أن
ــوا عبرهــا صــد الهجمــة  سلســلة مــن املعــارك حاول
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ــت إدارة  املمنهجــة ضدهــم، إال أنّــه وفــي كل مــرة كان
ــت  ــي كان ــات الت ــذ االتفاق ــن تنفي ــداًل م ــجون وب الس
تتــم خــالل جلســات »احلــوار«، تقــوم بإعــالن املزيــد مــن 

ــات«. »العقوب

املعتقلــون  يواصــل  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
اإلداريون وعددهــم نحــو 500 معتقــل، مقاطعتهــم 
ــار  ــي إط ــف، ف ــهرين ونص ــذ ش ــالل من ــم االحت حملاك

اإلداري. االعتقــال  لسياســة  مواجهتهــم 

وتواصــل ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي إصــدار املزيــد 
ــر  ــدد األوام ــغ ع ــث بل ــال اإلدارّي، حي ــر االعتق ــن أوام م
الصــادرة منــذ بدايــة العــام اجلــارّي حّتــى نهايــة 

شــباط )203(.54

ــا  ــى وشــاب فــي باطــة وقلندي استشــهاد فت
ــني ــام اخمليم ــال اقتح ــال خ ــاص االحت برص

ــن  ــا( م ــى )17 عام ــس، فت ــالل، أم ــوات االحت ــت ق قتل
ســكان مخيــم بالطــة شــرق نابلــس، وشــابا )22 
ــدس،  ــمال الق ــا ش ــم قلندي ــكان مخي ــن س ــا( م عام
ــن  ــني آخري ــت مواطن خــالل اقتحامهــا اخمليمــني، وأصاب
بعضهــم بالرصــاص احلــي، وســلمت إخطــارات بالهــدم 
ــي  ــداءات ف ــتوطنون اعت ــذ مس ــا نف ــا، بينم ــي أريح ف
أكثــر مــن محافظــة بالضفــة، كان أبرزها في ســلفيت، 

 حيث مت اقتالع عشرات غراس الزيتون. 
نــادر  الفتــى  أمــس،  فجــر  استشــهد  فقــد 
هيثــم ريــان، فــي مخيــم بالطــة، بينمــا أصيــب 
إحداهــا  وصفــت  بجــروح  مواطنــني  ثالثــة 

 باخلطيرة، وفق ما أكدت وزارة الصحة. 
بعــدة  أصيــب  ريــان  الشــهيد  إن  الــوزارة،  وقالــت 
رصاصــات فــي الــرأس والصــدر والبطــن واليــد، موضحة 
ــفى،  ــل املستش ــزال داخ ــات ال ت ــالث إصاب ــاك ث أن هن
اثنتــان منهــا بالرصــاص، إحداهــا فــي البطــن، والثانيــة 
فــي القــدم، بينمــا اإلصابــة الثالثــة تعانــي مــن 

 حروق بالوجه والرقبة نتيجة قنبلة صوت. 
غفيــرة  جماهيــر  شــيعت  الحــق،  وقــت  وفــي 
إلــى  ريــان،  الشــهيد  جثمــان  نابلــس،  فــي 

 مثواه األخير في مقبرة الشهداء باخمليم. 
مستشــفى  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
رفيديــا احلكومــي باملدينــة، باجتــاه منــزل الشــهيد 
عائلتــه  وألقــت  القــدس،  شــارع  منطقــة  فــي 
أن  قبــل  جثمانــه،  علــى  األخيــرة  الــوداع  نظــرة 
ينقــل إلــى مســجد عبــاد الرحمــن باخمليــم، ومــن 

 ثم ووري الثرى مبقبرة الشهداء باخمليم. 
بجرائــم  منــددة  شــعارات  املشــيعون  وهتــف 
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الفلســطينية،  األعــالم  ورفعــوا  االحتــالل، 
 حاملني جثمان الشهيد على األكتاف. 

وفــي قلنديــا، استشــهد الشــاب عــالء محمــد شــحام 
ــه  ــه علي ــاري أطلق ــار ن ــه بعي ــراء إصابت ــا(، ج )22 عام
أحــد جنــود االحتــالل خــالل اقتحامهــم اخمليــم، فجــرا، 

 بينما أصيب ستة شبان آخرين بالرصاص. 
وذكــرت وزارة الصحــة، أن الشــهيد أصيــب بعيــار نــاري 
فــي الــرأس، مبينــة أنــه جــرى نقلــه واملصابــني الســتة 

 إلى مجمع فلسطني الطبي في رام اهلل. 
أن  لـ«األيــام«،  اخمليــم  فــي  مصــادر  وأكــدت 
بعيــار  أصيــب  اللــد،  مــن  وينحــدر  الشــهيد 
إســرائيلي. قنــاص  عليــه  أطلقــه   نــاري 

ــن  ــالل م ــود االحت ــن جن ــرا م ــددا كبي ــت أن ع وأوضح
ضمنهــم أفــراد وحــدة خاصــة، اقتحمــوا اخمليــم فجــرا، 
واعتقلــوا شــابني، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات 
ــه  ــا توجي ــالل خالله ــود االحت ــد جن ــم، تعم ــي اخملي ف
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــاص وقناب ــن الرص ــل م واب

 صوب املواطنني الذين هبوا للتصدي لهم. 
فتــح  حركــة  ســر  أمــني  الشــيخ  جمــال  وأدان 
مــن  أن  مبينــا  اإلســرائيلية،  اجلرميــة  اخمليــم،  فــي 

 ضمن اإلصابات الست إصابات خطيرة. 
ــدم  ــحام ب ــاب ش ــل الش ــالل بقت ــوات االحت ــم ق واته
بــارد، مشــيرا إلــى أن كافــة جرائــم االحتــالل، لــن 

.  تفت في عضد الشعب الفلسطيني 
وجــرى فــي وقــت الحــق، تشــييع جثمــان الشــهيد إلــى 
 مثــواه األخير فــي مقبرة اخمليم، مبشــاركة آالف املواطنني.

اجملمــع  أمــام  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
منــزل  باجتــاه  ســيارات،  مســيرة  فــي  الطبــي، 
عائلــة الشــهيد فــي اخمليــم، حيــث جــرى إلقــاء 
النظــرة األخيــرة علــى جثمانــه الطاهــر، قبــل أن 
ــي  ــرة ف ــه الطاه ــى روح ــازة عل ــالة اجلن ــم أداء ص يت
ــا  ــيعون بعده ــه املش ــر، ليتج ــا الكبي ــجد قلندي مس
الثــرى. اجلثمــان  ووري  حيــث  اخمليــم،  مقبــرة   إلــى 

مســتوطنون  هاجــم  نابلــس،  محافظــة  وفــي 
 منزال في قرية برقة شمال غربي املدينة. 

وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
غســان دغلــس، بــأن مســتوطنني هاجمــوا منــزل 
املواطــن إيــاد راغــب صــالح باحلــارة الغربيــة مــن القرية، 
وأن أهالــي القريــة تصــدوا لهــم، دون أن يبلــغ عــن وقــوع 

إصابات أو أضرار.55 

فلســطني رئيســا لهيئــة الرقابــة املاليــة فــي منظمــة 
لكسو” »أ

 أعلنــت اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للتربيــة 

55  جريدة األيام
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والثقافــة والعلــوم، اليــوم األربعــاء، اختيــار ممثــل دولــة 
ــى  ــة عل ــة للرقاب ــام اإلدارة العام ــر ع ــطني، مدي فلس
االقتصــاد فــي ديــوان الرقابــة املالّيــة واإلداريـّـة معاويــة 
ــة فــي املنظمــة  ــة املالي ــة الرقاب أســعد، رئيســا لهيئ
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم »ألكســو« ملراجعة 

ــي 2021. ــام املال ــة للع ــابات املنظم حس

ــس  ــس اجملل ــة، رئي ــة الوطني ــام اللجن ــني ع ــح أم وأوض
هــذا  أن  دوّاس  دوّاس  »لإليسيســكو«  التنفيــذي 
ــت  ــي وصل ــارزة الت ــة الب ــى املكان ــل عل ــار يدلّ االختي
ــاالت، ال  ــي كل اجمل ــطني ف ــة فلس ــات دول ــا مؤسس له
ســيما فــي مجــال األجهــزة الرقابيــة، كمــا يــدل علــى 
ــر  ــطينية ال يقتص ــة الفلس ــزة الرقابي ــور األجه أن تط
ــز  ــا ليتمّي ــل تعداه ــي، ب ــد الوطن ــى الصعي ــط عل فق

ــي.  ــي والدول ــد اإلقليم ــى الصعي عل

وأكّــد أن دولــة فلســطني ســتواصل التعــاون مــع 
تنفيــذ  خــالل  مــن  اجملــاالت،  كل  فــي  »ألكســو« 
ــة  ــة، والعلمي ــة، والثقافي ــطة التربوي ــج واألنش البرام
ــطني  ــدى فلس ــر ل ــا يتوف ــاهمة مب ــاً املس ــا، وأيض له
مــن خبــرات ومؤسســات عاملــة فــي كل اجملــاالت، مبــا 
ــة  ــال املنظم ــر أعم ــوض وتطوي ــة، للنه ــا الرقابي فيه

العربيــة.5٦

91 عامــا علــى رحيــل ناشــطة الســام راشــيل 
ي ر كو

مضــى 1٩ عامــا علــى رحيــل راشــيل كــوري، أول 
ــر« آليــات  ناشــطة ســالم دوليــة تســحق حتــت »جنازي
ــزة،  ــاع غ ــوب قط ــح جن ــي رف ــكرية ف ــالل العس االحت
بينمــا كانــت تتضامــن مــع شــعبنا وحتــاول منــع هــدم 

ــطينية. ــازل فلس من

ففــي الســادس عشــر مــن آذار عــام 2003، كانــت 
ــن  ــة م ــوري، البالغ ــيل ك ــة راش ــطة األميركي الناش
آليــة  تقــف مبواجهــة  )23 عامــا(،  العمــر حينهــا 
ــرك  ــزة، لتتح ــاع غ ــوب قط ــرائيلية جن ــكرية إس عس

باجتاههــا وتســحق عظامهــا بــال رحمــة.

وولــدت كــوري يــوم 10 أبريــل/ نيســان 1٩7٩ فــي أوملبيــا 
بواشــنطن، وســّخرت ُجــّل حياتهــا للدفــاع عــن حقــوق 
شــعبنا الفلســطيني، وذهبــت إلــى قطــاع غــزة ضمــن 
حركــة التضامــن العاملية )ISM( فــي 22 كانــون الثانــي 

.2003

ــم  ــوم، ومعه ــذا الي ــل ه ــي مث ــعبنا ف ــتذكر ش ويس
محبــو الســالم فــي العالــم، حادثــة استشــهاد راشــيل 

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــانا«،  ــن إنس ــعار »ك ــت ش ــا رفع ــي لطامل ــوري، الت ك
ــوت  ــرا للص ــة مكب ــوم، حامل ــك الي ــي ذل ــت ف وتقدم
وترتــدي معطفــا برتقاليــا نحــو جرافــة االحتــالل، كــي 
ــازل فــي قطــاع  ــر املن ــراب مــن تدمي متنعهــا مــن االقت
غــزة وجتريــف أراضــي املزارعــني، معتقــدة أن مالمحهــا 
األجنبيــة، ستشــفع لهــا أمــام بطــش االحتــالل، غيــر 

ــة هامــدة. ــقَ جثّ أنهــا ســقطت فــي دقائ

وكانــت راشــيل، طالبــة جامعيــة، وثمانيــة مــن زمالئها 
ــني  ــة أمريكي ــة، )خمس ــن الدولي ــة التضام ــن حرك م
ــع  ــون من ــا، يحاول ــة مصرعه ــني(، حلظ ــة بريطاني وثالث
ــدم  ــن ه ــالل م ــوات االحت ــة لق ــكرية تابع ــة عس جراف
ــاور  ــالم اجمل ــي الس ــي ح ــطينية ف ــازل الفلس ــد املن أح

ــة رفــح. للشــريط احلــدودي مــع مصــر جنــوب مدين

ووفقــاً لإلفــادات التــي قّدمهــا زمــالء الضحيــة وقتهــا 
للمركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان وإفــادات شــهود 
ــه فــي حوالــي 4:45 مــن مســاء ذاك اليــوم،  العيــان، إن
ــازل الفلســطينية  كانــت كــوري تقــف أمــام أحــد املن
فــي حــي الســالم برفــح، وكانــت تلــّوح لســائق 
جرافــة عســكرية إســرائيلية تتقــّدم نحــو املنــزل 
لكــي يتوقّــف، وفــي تلــك اللحظــة كانــت كــوري 
ــن  ــا ع ــن متييزه ــون ميك ــة الل ــترة برتقالي ــدي س ترت
ــر  ــطة مكّب ــة بواس ــائق اجلراف ــى س ــّدث إل ــد، وتتح بع
ــة  ــة حرك ــاء مجموع ــة أعض ــا كان بقي ــوت، فيم للص
ــي 20-15  ــد حوال ــى بع ــون عل ــة يقف ــن الدولي التضام

ــف. ــة التوقّ ــائق اجلرّاف ــدون س ــراً يناش مت

ووفقــا إلفــادات شــهود العيــان، يبــدو أن كــوري صعــدت 
علــى كومــة مــن التــراب بينمــا كانــت اجلرافــة تتقــّدم 
ــا  ــقطت أرض ــاد، س ــا االبتع ــاء محاولته ــا وأثن نحوه
ــذي جرفتــه شــفرة اجلرافــة.. وفــي  ــراب ال وغطاهــا الت
هــذه األثنــاء كان زمــالء كــوري يصرخــون ويشــيرون إلــى 
ســائق اجلرافــة بــأن يتوقـّـف. ثــم توقّفــت اجلرافــة علــى 
بعــد أمتــار قليلــة، ورفعــت كفهــا إلــى أعلــى وأنزلتــه 

مــرة أخــرى وعــادت إلــى اخللــف.

ــّدم  ــم تق ــالل ل ــوات االحت ــان أن ق ــهود العي ــر ش وذك
ــيارة  ــت س ــك، وصل ــد ذل ــوري.. وبع ــاعدة لك ــة مس أي
إســعاف فلســطينية وقامــت بنقلهــا إلى مستشــفى 
ــث  ــح، حي ــي رف ــار ف ــف النج ــد يوس ــهيد محم الش

ــا. ــن وفاته ــن ع أعل

واســتقبل الفلســطينيون استشــهاد كــوري بألــم 
عميــق، ونظمــوا لهــا جنــازة، علــى غــرار جنــازات 
الشــهداء الفلســطينيني. وأطلــق الرئيــس الراحــل 
الشــهيد ياســر عرفــات، علــى كــوري لقــب ‘الشــهيدة‘، 
ــز  ــن املراك ــد م ــى العدي ــمها عل ــالق اس ــا مت إط كم
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ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ــة ف الثقافي

وكانــت محكمــة االحتــالل اإلســرائيلّية، أصــدرت عــام 
2013، قــرارا بتبرئــة قاتــل املتضامنــة كــوري، ورفضــت 
ــد  ــوري ض ــة ك ــا عائل ــة رفعته ــوى مدني ــة دع احملكم
إســرائيل. وقالــت احملكمــة »إنهــا وصلــت إلى اســتنتاج 
ــائق  ــل س ــن قب ــال م ــود إهم ــدم وج ــى ع ــير إل يش
ــض  ــها«. ومتخ ــل دهس ــا قبي ــم يره ــه ل ــة، وأن اجلراف
ــؤولية  ــل املس ــدم حتمي ــن ع ــرائيلي ع ــق اإلس التحقي

ــكرية. ــة العس ــائق اجلراف ــرائيلي س ــدي اإلس للجن

وجــاء فــي شــهادة أحــد شــهود العيــان ملركــز حقوقــي 
حينهــا أن ‘اجلرافــة اســتمرّت فــي التقــّدم إلــى أن 
أصبحــت راشــيل أســفل مركــز اجلرافــة مباشــرة. ثــم 
توقّفــت اجلرافــة للحظــة، وبعدهــا تراجعــت إلــى اخللف 
ــرت  ــفل، وغم ــى األس ــاً إل ــا متجه ــّل نصله ــا ظ فيم
بالرمــال وكان ذلــك واضحــاً لطاقــم الدبابــة ولطاقمــي 
اجلرّافــة التــي قتلــت راشــيل واجلرّافــة األخــرى، ولكــن 
ــر الســرعة، بــل  ســائق اجلرافــة لــم يتوقّــف، ولــم يغّي
ــي  ــرعة حوال ــف بس ــى اخلل ــرّك إل ــي التح ــتمر ف اس
خمســة أميــال فــي الســاعة، ملســافة 4-5 أمتــار أخــرى 

دون أن يرفــع نصــل اجلرافــة‘.

ــد  ــرت بع ــي نُش ــيل، الت ــات راش ــى أن كتاب ــار إل يُش
مقتلهــا، غــدت رمــزا للحملــة الدوليــة التــي تخــوض 
غمارهــا أطــراف عــدة باســم الفلســطينيني. ومت حتويــل 
تلــك الكتابــات إلــى مســرحية حملــت عنــوان ‘أســمي 
ــت  ــا، وجاب ــن حياته ــا ع ــوري‘، ودارت فصوله ــيل ك راش
ــي  ــا ف ــم، مب ــن العال ــة م ــق مختلف ــرحية مناط املس

ــة وقطــاع غــزة. ــك الضفــة الغربي ذل

انضمــت راشــيل إلــى حركــة التضامــن العامليــة 
ــى  ــادت إل ــا ع ــطينية.. لكنه ــة الفلس ــم القضي لدع
واشــنطن ملفوفــًة بالعلــم األميركــي، ولتظــل روحهــا 
باقيــة فــي الذاكــرة احليــة آلالف مــن أحبــوا وعشــقوا 
شــجاعتها وانتصارهــا لشــعب أعــزل لــم يبــرح يناضل 
منــذ رحيلهــا ومــا قبــل ذلــك بكثيــر مــن اخلــالص مــن 

ــالل.57 االحت

إضــراب فــي رهــط بأراضــي الـــ84 ودعــوات 
الهربــد الشــهيد  قتلــة  حملاكمــة 

عــم اإلضــراب الشــامل، اليــوم األربعــاء، مدينــة رهــط 
ــل  ــى مقت ــا عل ــي الـــ48، احتجاج ــب بأراض ــي النق ف
ــاص  ــا(، برص ــد )27 عام ــالم الهرب ــند س ــهيد س الش
ــرائيلية. ــرطة اإلس ــي الش ــتعربني« ف ــدة »املس ــراد وح أف
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وأعلنــت جلنــة التوجيــه العليــا لعــرب النقــب دعمهــا 
لقــرارات بلديــة رهــط، ودعــت للمشــاركة فــي جنــازة 
ــد التــي ســتنطلق فــي متــام الســاعة  الشــهيد الهرب
العاشــرة صباحــا، وطالبــت بإجــراء حتقيــق فــي جرميــة 
اإلعــدام امليدانــي للهربــد ومحاكمــة القتلــة مــن 

ــتعربني”. ــدة »املس ــر وح عناص

وعقــدت جلنــة التوجيــه العليــا لعــرب النقــب اجتماعــا 
طارئــا فــي مدينــة رهــط، الليلــة املاضيــة، فــي اعقــاب 
استشــهاد ســند الهربــد، والــد ألطفــال، بــدون ســوابق 
ــدة  ــاص وح ــارد برص ــدم ب ــه ب ــث مت اغتيال ــة، حي جنائي
ــيارة  ــي س ــط ف ــة ره ــت مدين ــي دخل ــتعربني الت املس
جيــب تيوتــا بــدون أي إشــارة لكونهــا ســيارة شــرطة، 
ــاعدة  ــدمي املس ــعاف تق ــيارة اإلس ــت س ــم منع ــن ث وم

الطبيــة وتركتــه ينــزف حتــى املــوت.

واســتنكرت جلنــة التوجيــه اجلرميــة النكــراء، وطالبــت 
ــي للشــهيد  إجــراء حتقيــق فــي جرميــة االعــدام امليدان
ســند الهربــد، عــن طريــق جلنــة مهنيــة حياديــة 
ــي. ــع العرب ــن اجملتم ــني م ــاركة قانوني ــتقلة، مبش ومس

املشــاركة فــي تشــييع  التوجيــه  وطالبــت جلنــة 
ــا،  ــرة صباح ــاعة العاش ــاء الس ــوم األربع ــهيد الي الش
ــالة  ــث رس ــة تبع ــرة ضخم ــون تظاه ــل أن تك ــن أج م
ــس  ــا لي ــرائيلية أن »دم أبنائن ــزة اإلس ــة لألجه واضح

ــدرا«.58 ه

اخلميس 2022/3/17

إصابــات خــال مواجهات فــي جنــني ومخيمها 
واملســتوطنون يعتــدون فــي كفر الديــك وبرقة

أصيــب أســير ســابق برصــاص قــوات إســرائيلية خاصة 
ــم  ــي مخي ــه ف ــل أن تعتقل ــس، قب ــتعربني«، أم »مس
جنــني، فيمــا أصيــب أحــد أفــراد الوحــدة اإلســرائيلية 

فــي العمليــة.

خاصــة  إســرائيلية  قــوة  إن  عيــان:  شــهود  وقــال 
ــرر  ــير احمل ــس، األس ــر أم ــاعات ظه ــي س ــت، ف اختطف
واملطــارد مؤمــن عصــام نشــرتي )28 عامــاً( بعــد 

إصابتــه قــرب »دوار احلصــان« فــي مخيــم جنــني.

وأفــاد مديــر نــادي األســير فــي جنــني، منتصــر ســمور، 
بــأن القــوة اإلســرائيلية اخلاصــة تســللت إلــى أطــراف 
اخمليــم بوســاطة ســيارة مدنيــة حتمــل لوحــة تســجيل 
أثنــاء  نشــرتي  املطــارد  واختطفــت  فلســطينية، 
تواجــده قــرب »دوار احلصــان« فــي اخمليــم، مشــيراً إلــى 
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ــنوات  ــالث س ــو ث ــى نح ــرر أمض ــير مح ــرتي أس أن نش
ــالل. ــجون االحت ــل س داخ

مــن جهتــه، أعلــن املتحــدث باســم شــرطة االحتــالل 
ــة أحــد جنــود وحــدة »املســتعربني« فــي عمليــة  إصاب
خاصــة العتقــال مــن وصفــه بـ«املطلــوب« ألجهــزة أمن 

االحتــالل فــي مخيــم جنــني.

مــن  قــوة  أن  العبريــة  الســابعة  القنــاة  وذكــرت 
»املســتعربني« أطلقــت النــار علــى شــاب مطلــوب فــي 

ــه. ــني واعتقلت ــم جن مخي

ــالل  ــود خ ــد اجلن ــع أح ــارك م ــوب تع ــت: »إن املطل وقال
عمليــة اعتقالــه، وأطلقــت عليــه النــار، فأصيــب فــي 
ــار،  ــالق الن ــظايا إط ــدي بش ــب جن ــا أصي ــه، بينم رجل
ونقــل االثنــان للعــالج فــي املستشــفى«، مشــيرة 
إلــى أنــه ســيتم نقــل املعتقــل إلــى مراكــز التحقيــق 
لــدى جهــاز األمــن اإلســرائيلي العــام »الشــاباك« بعــد 

ــفى. ــن املستش ــه م خروج

ــي  ــاري ف ــار ن ــاب بعي ــب ش ــرى، أصي ــة أخ ــن جه م
ــر  ــالل، فج ــوات االحت ــع ق ــات م ــالل مواجه ــر خ الظه

ــني. ــة جن ــي مدين ــس، ف أم

وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة: إن مواجهــات اندلعــت 
ــي  ــا ح ــالل اقتحامه ــالل خ ــوات االحت ــبان وق ــني الش ب
ــود  ــا جن ــق خالله ــني، أطل ــة جن ــي مدين ــة« ف »خروب
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل ــالل الرص االحت
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــوع، م ــيل للدم ــاز املس ــل الغ وقناب
بينمــا كان  فــي ظهــره،  برصاصــة  الشــبان  أحــد 

ــه5٩. ــل مركبت ــداً داخ متواج

إسرائيل تشرع بتجريف أراٍض

في بيت صفافا إلقامة حي استيطاني

ــي  ــف أراٍض ف ــس، بتجري ــالل، أم ــات االحت ــرعت آلي ش
ــة،  ــدس احملتل ــرق الق ــوب ش ــا، جن ــت صفاف ــدة بي بل
إلقامــة حي اســتيطاني جديــدة، مكون مــن 2500 وحدة 
اســتيطانية فــي مســتوطنة »جفعــات همتــوس«، 
ــي  ــى أراض ــة عل ــار« املقام ــة الطي ــة بـــ »تل املعروف
القريــة، فيمــا أصيــب مواطنــان برصــاص االحتــالل فــي 
جنــني قبــل أن تعتقــل أحدهــم، والعشــرات باالختنــاق 
بالغــار املســيل للدمــوع خــالل مواجهــات اندلعــت فــي 
ــرت  ــذي أخط ــت ال ــي الوق ــة، ف ــق بالضف ــدة مناط ع
ــي  ــتطالح أراض ــف اس ــالل بوق ــلطات االحت ــه س في
ــر  ــتوطنون أكث ــع مس ــا قط ــاس، بينم ــة أرط ــي قري ف
ــك،  ــر الدي ــدة كف ــرة ببل ــون معم ــجرة زيت ــن ٦0 ش م
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واقتحمــوا املســجد األقصــى املبــارك مــن بــاب املغاربة، 
بحراســة مشــددة مــن شــرطة االحتــالل. فقــط افــادت 
مصــادر محليــة فــي بيــت صفافــا، بأنــه خــالل عمليات 
ــة فــي قمــة  التجريــف، مت الكشــف عــن منطقــة أثري
ــي  ــى ح ــالل إل ــة االحت ــتحولها بلدي ــي س ــدة، الت البل
أراضيهــا،  علــى  االســتيالء  مت  بعدمــا  اســتيطاني، 
بحجــة أنهــا »أمــالك غائبــني« فــي محاولــة لتحويلهــا 
ــتوطنات.٦0  ــا باملس ــرة«، وتطويقه ــات صغي ــى »كانتون إل

بيــروت  فــي  يبحثــان  والنخالــة  العــاروري 
الفلســطيني الوضــع  تطــورات 

حلركــة  السياســي  املكتــب  رئيــس  نائــب  التقــى 
حلركــة  العــام  األمــني  العــاروري،  صالــح  حمــاس، 
اجلهــاد اإلســالمي، زيــاد النخالــة، علــى رأس وفــد ضــم 
عضــو مكتــب العالقــات العربيــة واإلســالمية أســامة 
حمــدان، ورئيــس دائــرة العالقــات الوطنيــة فــي اخلــارج 
ــد  ــد عب ــان أحم ــي لبن ــة ف ــل احلرك ــة، وممث ــي برك عل
ــاد  ــة اجله ــل حرك ــور ممث ــروت، بحض ــي بي ــادي، ف اله

ــا.  ــان عطاي ــان إحس ــي لبن ــالمي ف اإلس

ــان آخــر تطــورات قضيــة فلســطني فــي  وبحــث اجلانب
ظــل التصعيــد اإلســرائيلي املتواصــل علــى األرض 
ــالل  ــلطات االحت ــاوالت س ــات، ومح ــعب واملقدس والش
تهويــد القــدس وتهجيــر أهلهــا واســتمرار االســتيطان 
ــني  ــرى واملعتقل ــل باألس ــزة والتنكي ــاع غ ــار قط وحص

ــاس.  ــان حم ــب بي ــجونه، بحس ــي س ف

ــل  ــدوان املتواص ــة الع ــرورة مواجه ــان ض ــد اجلانب وأك
ــة  ــدس والضف ــي الق ــطيني ف ــعب الفلس ــى الش عل
ــام  ــي الع ــة ف ــي احملتل ــزة واألراض ــاع غ ــة وقط الغربي
1٩48، وتصعيــد املقاومــة ضــد االحتــالل الــذي يعتــدي 
ــالمية  ــات اإلس ــعب واملقدس ــى األرض والش ــاً عل يومي

ــيحية.  واملس

الشــعب  صمــود  أهميــة  إلــى  اجلانبــان  واشــار 
الفلســطيني، ومواصلــة تصــدي املقاومــة واملنتفضــني 
جليــش االحتــالل ومســتوطنيه، دفاعــاً عــن مقدســات 
األمــة وكرامتهــا، وتقــدمي الشــهداء واجلرحــى واألســرى 

ــودة. ــر والع ــق التحري ــى طري عل

وشــددا علــى اســتعداد املقاومــة الدائــم للدفــاع 
ــدس  ــل الق ــن أه ــارك، وع ــى املب ــجد األقص ــن املس ع
التــي  املرابطــني، واحملافظــة علــى معادلــة القــوة 
أرســلتها معركــة »ســيف القــدس«، وعــدم الســماح 

لالحتــالل بااللتفــاف عليهــا. 
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وبــني اجلانبــان أن األولويــة فــي هــذه املرحلــة مــن التحرر 
الوطنــي تقتضــي العمــل علــى توحيــد قــوى املقاومــة، 
وتصعيــد املواجهــة مــع االحتالل وإجبــاره علــى االندخار 

عــن كامــل التــراب الفلســطيني. 

ــع مــع االحتــالل، وضــرورة  ــى خطــورة التطبي ونوهــا إل
قطــع العالقــات مــن قبــل الــدول العربيــة واإلســالمية 
مــع هــذا الكيــان، ودعــم قــوى املقاومــة، وصمــود 
الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة جرائــم االحتــالل 

ــة. ٦1 ــه املتواصل واعتداءات

األســرى يؤكــدون اعتزامهــم الشــروع بإضــراب 
مفتــوح عــن الطعــام بــدءاً مــن 52 اجلــاري

أكــدت احلركــة األســيرة، أمــس، علــى اعتــزام األســرى 
الشــروع فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام؛ احتجاجــاً 
ــن 25  ــداء م ــالل، ابت ــجون االحت ــراءات إدارة س ــى إج عل
آذار اجلــاري. جــاء ذلــك فــي وقــت اقتحمــت فيــه وحــدات 
القمــع قســماً فــي ســجن »نفحــة«، وعزلــت أســيرين، 

بزعــم وجــود فتحــة فــي غرفــة الزيــارة.

ــل  ــي »ظ ــه ف ــان: إن ــي بي ــيرة، ف ــة األس ــت احلرك وقال
ــرى  ــب األس ــتجابة ملطال ــدم االس ــالل وع ــت االحت تعن
ــه بحقهــم، فــإن األســرى ماضــون فــي  بوقــف إجراءات
معركتهــم حتــى النهايــة لنيــل حقوقهــم وحريتهــم، 
ــة  ــوارئ الوطني ــة الط ــررت جلن ــياق ق ــذا الس ــي ه وف
ــام  ــن الطع ــوح ع ــراب املفت ــي اإلض ــروع ف ــا الش العلي

ــرعية”. ــب الش ــق املطال ــى حتقي ــي 2022/3/25 حت ف

ــف  ــن تتوق ــتمرة ول ــا مس ــى أن »معركتن ــددت عل وش
إال بتحريــر األرض واإلنســان«، داعيــة جماهيــر الشــعب 
ــي  ــاندتها ف ــى مس ــه إل ــواه وفصائل ــطيني وق الفلس

هــذه املعركــة.

مــن جهتــه، قــال نــادي األســير، فــي بيــان، أمــس: علــى 
ــا إدارة  ــت عنه ــي أعلن ــرة الت ــورات اخلطي ــوء التط ض
ــات  ــن »العقوب ــة م ــرض جمل ــة بف ــجون، واملتمثل الّس
اجلماعيــة« وعمليــات ســلب ممنهجــة وصلــت، أول مــن 
ــية  ــم األساس ــاس باحتياجاته ــد املس ــى ح ــس، إل أم
علــى صعيــد أصنــاف الطعــام، ومجموعــة كبيــرة مــن 
األدوات األساســية التــي يســتخدمونها فــي إعــداد 
الطعــام وتناولــه، وفــرض قيــود علــى أنــواع منهــا، فــإن 

ــاً. ــار اإلضــراب أصبــح قــراراً حتمي خي

وأضــاف: علــى مــدار عــدة أشــهر خــاض األســرى 
ــوا عبرهــا صــد الهجمــة  سلســلة مــن املعــارك حاول
ــت إدارة  املمنهجــة ضدهــم، إال أنّــه وفــي كل مــرة كان
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ــت  ــي كان ــات الت ــذ االتفاق ــن تنفي ــدالً م ــجون وب الس
تتــم خــالل جلســات »احلــوار«، تقــوم بإعــالن املزيــد مــن 

»العقوبــات”.

ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــدت هيئ ــار، أك ــي اإلط ف
أن إدارة ســجون االحتــالل صّعــدت مــن انتهاكاتهــا 
واعتداءاتهــا بحــق األســرى، محــذرة مــن اخملاطــر 

ــك. ــى ذل ــة عل ــرة املترتب الكبي

ــو بكــر، مــن أن  ــدري أب ــواء ق ــة، الل وحــذر رئيــس الهيئ
»إدارة ســجون االحتــالل، معنيــة بزيــادة ســوء األوضــاع 
داخــل الســجون، مــن أجــل متكينهــا مــن قمــع األســرى 
ــد  ــالل ض ــراءات االحت ــى أن »إج ــاً إل ــرى«، الفت ــرة أخ م
ــل  ــات داخ ــى صدام ــؤدي إل ــن أن ت ــن املمك ــرى، م األس
ــجون  ــن إدارة س ــف م ــي املواق ــد ف ــجون وتصعي الس
ــس  ــر ولي ــرى للخط ــاة األس ــرض حي ــا يع ــالل، م االحت

ــط”. ــى فق املرض

ــة  ــع التابع ــوات القم ــت ق ــرى، اقتحم ــة أخ ــن جه م
إلدارة ســجون االحتــالل، أمــس، قســم )13( فــي ســجن 

ــيرين. ــت أس ــة«، وعزل »نفح

ــأن إدارة  ــب، ب ــان مقتض ــي بي ــير، ف ــادي األس ــاد ن وأف
ســجون االحتــالل فــي »نفحــة« اقتحمــت قســماً 
ــة  ــل غرف ــة داخ ــود فتح ــم وج ــيرين بزع ــت أس وعزل

الزيــارة٦2.

اجلمعة 2022/3/18

ــال  ــطينيني بامل ــراء الفلس ــن ش ــدس: ال ميك ني
ــم ــوا مبصيره ــة وأن يتحكم ــدون دول ــم يري فه

وصــف الســفير األميركــي فــي إســرائيل، تــوم نيــدس، 
مشــروع »إي واحــد« االســتيطاني، شــرق القــدس، 
ــزور  ــن ي ــه ل ــى أن ــد عل ــدداً التأكي ــي« مج ــه »كارث بأن

املســتوطنات اإلســرائيلية.

وأكــد نيــدس على أنــه »ال ميكن شــراء الفلســطينيني«، 
ــوا  ــدون ان يتحكم ــطينيني »يري ــى ان الفلس ــاً ال الفت
مبصيرهــم، يريــدون ان يتمكنــوا مــن إدارة مســتقبلهم”.

وكشــف نيــدس فــي حديــث عبــر الشــبكة اإللكترونية 
مــع منظمــة »أميركيــون مــن أجــل الســالم اآلن«، 
تابعتــه »األيــام« النقــاب عــن أنــه طلــب مــن شــركات 
أميركيــة كبــرى بينهــا مايكروســوفت وغوغــل وإنتــل 

فتــح مكاتــب لهــا بالضفــة الغربيــة.

ــح  ــد فت ــة تري ــى أن اإلدارة األميركي ــد عل ــدد التأكي وج
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ــن دون  ــدس ولك ــة بالق ــة العام ــة األميركي القنصلي
ــد. ــن املوع ــل ع ــن التفاصي ــد م مزي

فقــد شــدد: املشــروع االســتيطاني »إي واحــد« كارثــي، 
وأنــا ضــده، إنهــا منطقــة هامــة جــداً وإذا مــا مت تنفيذه 

ســيقطع أي إمكانيــة لعاصمــة للفلســطينيني.

وأشــار الــى انــه ال ميكــن شــراء الفلســطينيني، ال ميكــن 
ــك،  ــون ذل ــون والدميقراطي ــاول اجلمهوري ــدث، ح ان يح
هــل يحبــون املــال؟ بالطبــع يحبــون املــال، لقــد حــاول 
جــون كيــري ذلــك بخطــة بقيمــة 50 مليــون دوالر 
ــب  ــد ترام ــا دونال ــي طرحه ــرن الت ــة الق ــة صفق وخط
تضمنــت خطــة اقتصاديــة كبيــرة، أنــا ال أقــول ان املــال 
غيــر مهــم، ولكــن هــذا ليــس بالضبــط كل مــا يريــده 
ــوا  ــدون ان يتحكم ــس، يري ــى العك ــطينيون، عل الفلس
مبصيرهــم، يريــدون ان يتمكنــوا مــن إدارة مســتقبلهم، 
انهــم ليســوا للشــراء، هــذا ال يعنــي ان ال مننــح 
ــة  ــة للتنمي ــة األميركي ــالل الوكال ــن خ ــاعدات م املس
ــه  ــا ان ــن إذا اعتقدن ــة. لك ــج اقتصادي ــة او برام الدولي
ــن  ــا القيــادة فقــط بدفتــر شــيكات فــإن هــذا ل ميكنن

ــح”. ينج

وأضــاف: »عندمــا جتلــس وتتحــدث مــع الفلســطينيني، 
وتتحــدث مــع قيادتهــم، ليــس جماعــة الكراهيــة، ومــع 
ــون  ــن يقيم ــم م ــن فيه ــني، مب ــال احلقيقي ــال األعم رج
ــوا  ــواء أكان ــرائيليني س ــال إس ــال أعم ــع رج ــات م عالق
ــون:  ــة، يقول ــة الغربي ــرقية او الضف ــدس الش ــن الق م
نعــم نحــب مشــاريع امليــاه واجلســور والشــوارع، ولكــن 
ــتبدل  ــذا ال يس ــإن ه ــكم ف ــى أنفس ــوا عل ال تضحك
ــان وان  ــاك دولت ــون هن ــنا وان تك ــم انفس ــا بحك رغبتن
نتحكــم بأنفســنا مبصيرنــا وهــذه هــي احلريــة واالزدهار 
والكرامــة، وعلينــا ان نفكــر فــي هــذا وبصراحــة، فــإن 
ــة  ــر اخلارجي ــك وزي ــك وكذل ــم ذل ــدن يفه ــس باي الرئي
بلينكــن وقيــادة الواليــات املتحــدة تــدرك ذلــك، وعلينــا 

التأكــد مــن العمــل عليــه”.

وجــدد نيــدس على التمســك بحــل الدولتــني وقــال: »إذا 
غفلنــا عــن حــل الدولتــني، إذا حتدثنــا عــن حــل الدولــة 
الواحــدة، إذا حتدثنــا عــن أي شــيء عــدا حــل الدولتــني 
ــا  ــو أيض ــطينيني، وه ــدا للفلس ــون جي ــن يك ــه ل فإن
ــس  ــود ولي ــدا لليه ــس جي ــرائيل ولي ــداً إلس ــس جي لي
ــه فــي كل خطــاب وفــي كل  جيــداً ألي أحــد، ولــذا فإن
ــال  ــدم إغف ــز وع ــة للتركي ــن احلاج ــدث ع ــة أحت محادث

ــة حــل الدولتــني”. رؤي

ــاة أفضــل للفلســطينيني،  ــى حي وأضــاف: »نعمــل عل
أنــا أؤمــن بشــدة ان الفلســطينيني بحاجــة الــى اجليــل 
الرابــع مــن االتصــاالت اخللويــة، كنــت بالضفــة الغربية 

ونظــرت إلــى هاتفــي وكان يعمــل علــى اجليــل الثالــث، 
ــث؟  ــل الثال ــه اجلي ــم لدي ــق اجلحي ــن بح ــاءلت: م وتس
ــاالت  ــر االتص ــع وزي ــاع م ــدي اجتم ــخيف، ول ــذا س ه
اإلســرائيلي وســأحتدث اليــه عــن أهميــة أن يكــون لــدى 
كل فلســطيني نفــس اجليــل الرابــع او اجليــل اخلامــس 

فــي هواتفهــم اخللويــة”.

ــة  ــه أهمي ــة(، ول ــي )الكرام ــر اللنب ــدس: معب ــع ني وتاب
ــد  ــه بع ــف فإن ــلو، ولألس ــات أوس ــي اتفاقي ــة ف رمزي
أحــد الصراعــات فــإن الكثيــر ممــا كان يرمــز لــه املعبــر 
مت شــطبه، أنــا أحــاول إقنــاع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
الســيطرة  مــن  املزيــد  بإعطــاء  واإلســرائيليني 

ــر”. ــي املعب ــطينيني( ف )للفلس

ــركات  ــن الش ــراً م ــدداً كبي ــت ع ــد التقي ــع »لق وتاب
األميركيــة، شــركات كبرى مثــل مايكروســوفت وغوغل 
ــد منكــم أن تفتحــوا مكاتــب  وانتــل، وقلــت لهــم: أري
ــار  ــى مس ــم عل ــل معه ــة، وأعم ــة الغربي ــي الضف ف

ــر”. ــذا األم ــق ه لتحقي

وشــدد علــى أن »ال شــيء مــن هــذا يقــوض أمــن 
ــع  ــل الراب ــم اجلي ــد أن منحه ــال »ال أعتق ــرائيل« وق إس
مــن االتصــاالت اخللويــة يضــر األمــن، ال أعتقــد أن 
ــد  ــن، ال أعتق ــوض األم ــرص يق ــار والف ــم االزده منحه
أن منــح املســاعدات للوكالــة األميركيــة للتنميــة 
او األونــروا والشــعب الفلســطيني يضــر  الدوليــة 

باألمن اإلسرائيلي٦3”. 

السبت 2022/3/19

حالــة توتــر شــديد فــي ســجون االحتــال مــع 
تصاعــد القمــع قبيــل بــدء اإلضــراب

ــف  ــس، مختل ــديد، أم ــر الش ــن التوت ــة م ــادت حال س
ــب  ــجن النق ــدام إدارة س ــب إق ــالل، عق ــجون االحت س
ــداء  ــن واالعت ــى الزنازي ــة إل ــاء اجلمع ــل خطب ــى نق عل
علــى أحدهــم، بذريعــة تطرقهــم إلــى قضيــة اإلضــراب 
عــن الطعــام خــالل خطبــة اجلمعــة، فــي الوقــت الــذي 
دفعــت فيــه إدارة ســجون االحتــالل بتعزيــزات مــن 

 وحدات القمع الى سجني النقب و«رميون”. 
وكشــفت هيئة شــؤون األســرى واحملررين في بيــان أمس، 
أن األوضــاع فــي ســجن النقــب تقتــرب مــن االنفجــار 

 احلقيقي، بعد اعتداءات إدارة السجن. 
ــة  ــالة اجلمع ــوا ص ــرى أقام ــة أن األس ــت الهيئ وأوضح
عــن  تتحــدث  اخلطبــة  وكانــت  بشــكل طبيعــي، 
تطــورات األيــام القادمــة، والتأكيــد علــى الدخــول 
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فــي اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام يــوم 25 مــن 
ــذا  ــى أن ه ــاء عل ــدد اخلطب ــث ش ــاري، حي ــهر اجل الش
اخليــار ال رجعــة عنــه فــي ظــل المبــاالة إدارة الســجون 

 واالستخبارات جتاه مطالب األسرى احلياتية. 
وأفــادت الهيئــة بأنــه خــالل إقامــة الصــالة، بــدأت إدارة 
ــى  ــداء عل ــى االعت ــت عل ــتنفار، وأقدم ــجن باالس الس
أميــر أســرى حركــة اجلهــاد اإلســالمي مهنــد الشــيخ 
خليــل وعلــى مجموعــة مــن األســرى وإخــراج خطبــاء 
الصــالة مــن األقســام، ومصــادرة األجهــزة الكهربائيــة 
ــف  ــير يوس ــل األس ــل املعتق ــع ممث ــخ، ومن وأدوات املطب
الشــمالي مــن التنقــل بــني األقســام وتهديــده بإخراجه 

 من السجن إلى زنازين بئر السبع. 
ــرة مــن وحــدات القمــع  ــة أن قــوات كبي وأكــدت الهيئ
انتشــرت بــني األقســام ومحيــط الســجن، الفتــة إلــى 

 أن هناك تعزيزات في طريقها إلى السجن. 
رفضــوا  األســرى  بــأن  األســير  نــادي  أفــاد  بــدوره، 
علــى  والطــرق  بالتكبيــر  وبــدؤوا  االعتــداء،  هــذا 
إدارة الســجون باقتحــام  األبــواب، حيــث هددتهــم 
األقســام، ورش الغــاز داخــل الغــرف، مشــيرا إلــى 
ملــا توفــر لديــه مــن معلومــات فــإن  أنــه وفقــاً 
إدارة الســجن بــدأت باســتدعاء قــوات كبيــرة مــن 
 وحــدات القمــع إلــى معتقلــي »النقــب« و«رميــون”.

وحمــل نــادي األســير إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
الكاملــة عــن مصير األســرى، مطالبــاً بضــرورة التحرك 
ــع  ــرى ووض ــاندة األس ــتويات ملس ــف املس ــى مختل عل
 حــد للهجمــة التــي تشــنها إدارة الســجون بحقهــم.

ــتعداداتهم  ــي اس ــون ف ــرى ماض ــى أّن األس ــار إل يُش
ــاري،  ــن آذار اجل ــي الـــ25 م ــررة ف ــراب املق ــوة اإلض خلط
إدارة  تنفذهــا  التــي  املضاعفــة  للهجمــة  رفضــاً 

بحّقهــم.٦4 الســجون 

األحد 2022/3/20

ــا  ــا مهم ــى أرضن ــون عل ــة: ثابت ــرب الكعابن ع
ــك ــا ذل كلفن

يقــف الســتيني علــي مليحــات كعابنــة أمام مســكنه 
ــالل  ــات االحت ــا جراف ــن هدمتهم ــه اللذي ــكن ابن ومس
ــي  ــني محافظت ــات ب ــة املعرج ــي منطق ــرائيلي ف اإلس

ــا ورام اهلل. أريح

مالمــح  رســما  واملــرارة  واحلــزن  حتــدث،  كعابنــة 
ــر  ــى مناظــر الهــدم والتدمي وجهــه، عــن »تعــوده« عل
اإلســرائيلية، ذلــك أن مســكنه ومســاكن أخــرى كثيــرة 
ــر  ــه هجِّ ــدم، وأن ــت لله ــة تعرض ــرب الكعابن ــن ع م

ــرة. ــن م ــر م ــه أكث وعائلت
64  جريدة األيام

ــوم،  ــاح الي ــن صب ــعة م ــاعة التاس ــي الس ــي حوال ف
ــوات  ــت ق ــرارة، اقتحم ــات احل ــاض درج ــط انخف ووس
االحتــالل قمــة مرتفعــة فــي منطقــة املعرجــات، 
ــش  ــح واخلي ــن الصفي ــني م ــكنني مكون ــت مس وهدم
لعائلــة علــي كعابنــة »أبــو طايــل«، ودمــرت 4 وحــدات 
للطاقــة الشمســية فيهمــا وخــزان ميــاه، وشــردت 12 

ــا. ــن قاطنيهم ــردا م ف

خــارج  وأبنــاؤه  عامــا(   ٦7( كعابنــة  علــي  كان 
ــم  ــة تخبره ــة هاتفي ــوا مكامل ــني تلق ــاكنهم، ح مس
أن قــوات االحتــالل هدمتهــا بعدمــا أجبــرت نســاءهم 
ــة  ــم أي فرص ــم تعطه ــا، ول ــى إخالئه ــم عل وأطفاله

وممتلكاتهــم. إلخــراج مقتنياتهــم 

وعائلــة »أبــو طايــل« واحــدة مــن مئــات العائــالت 
البدويــة مــن عــرب املليحــات والكعابنــة التــي تعيــش 
فــي املناطــق الغوريــة والشــفا غوريــة باملعرجــات منــذ 
ــد بعــد أن شــردت  ســتينيات القــرن املاضــي، وبالتحدي

مــن أرضهــا إبــان النكبــة عــام 1٩48. 

ــت  ــوام مض ــالل أع ــه خ ــا«، إن ــة لـ«وف ــول كعابن يق
انتقــل وأســرته مــن مســكن إلــى آخــر أكثــر مــن مــرة، 
ــاكن  ــن املس ــددا م ــالل ع ــوات االحت ــت ق ــد أن هدم بع
و«البركســات« لــه، إلــى أن أعــاد مؤخــرا بناء املســكنني، 
بعــد ضيــق حالهــم فــي مســكن واحــد يضــم غرفتني، 
ــط  ــوم وس ــالل الي ــا االحت ــى هدمه ــه، حت وزواج أبنائ

ــة. ــالء املنطق ــم بإخ تهديده

ــه مســكنني  ــى أن قــوات االحتــالل هدمــت ل وأشــار إل
ــل  ــرى قب ــاكن أخ ــوام، و4 مس ــن 10 أع ــر م ــل أكث قب
ــالل،  ــل االحت ــن قب ــتهدفا م ــل مس ــوام، وظ ــو 5 أع نح
وهــو يواجــه مخططــات لتهجيــره واقتالعــه مــن 

ــتمرار. ــه باس أرض

ــي  ــى ف ــاع األول ــوط الدف ــنبقى خط ــن س ــدد: »نح وش
ــاكننا  ــا مس ــك كلفن ــم أن ذل ــات، رغ ــات املعرج جتمع

ــا«.  ــا أرواحن ــا وقــد يكلفن وممتلكاتن

كعابنــة قــرر وعائلتــه العيــش بالعــراء بجــوار أنقــاض 
مســكنهم، حيــث قــدم لهــم الصليــب األحمــر 

ــأوى. ــال م ــوا ب ــا أصبح ــاعدات، بعدم مس

مــن جانبــه، قــال املشــرف العــام علــى منظمــة 
البيــدر للدفــاع عــن حقــوق البــدو فــي فلســطني 
الباحــث حســن مليحــات إن اعتــداءات االحتــالل علــى 
التجمعــات البدويــة فــي املعرجــات تتكــرر بــني الفينــة 
واألخــرى، وتصاعــدت منــذ بدايــة العــام اجلــاري خاصــة 
ــة،  ــي املنطق ــام وأصحــاب املســاكن ف ــى رعــاة أغن عل
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ــا  ــون مب ــن يعمل ــتوطنني الذي ــل املس ــن قب ــدا م حتدي
ــوي«. ــتيطان الرع ــمى »االس يس

ــات  ــى مقوم ــر ألدن ــة تفتق ــم أن املنطق ــاف: »رغ وأض
يواصلــون  األغنــام  ورعــاة  املزارعــني  أن  إال  العيــش، 
ــاوالت  ــام مح ــة أم ــي خيم ــو ف ــاء ول ــود والبق الصم
ــة  ــى املنطق ــتيالء عل ــط االس ــالل مخط ــذ االحت تنفي

وضمهــا«.

ويتابــع أن »االحتــالل اإلســرائيلي يحــاول التضييــق 
علــى الســكان ومنعهــم مــن أبســط حقوقهــم فــي 
العيــش، مــن خــالل منعهــم مــن البنــاء فــي املنطقــة 

ــاكنهم«. ــدم مس وه

وكانــت ســلطات االحتــالل هدمــت فــي املنطقــة 
ذاتهــا، فــي الســابع مــن حزيــران املاضــي، 10 منشــآت، 
مــن بينهــا ٦ »بركســات« وحظائــر أغنــام، و4 مســاكن، 
وشــردت القاطنــني فيهــا واســتولت علــى جميــع 
ممتلــكات املنشــآت املهدومــة، بينمــا أقدم مســتوطنون 
ــتيطانية  ــؤرة اس ــاء ب ــى بن ــاري عل ــام اجل ــة الع بداي
ــات  ــا ب ــن م ــام، ضم ــع خي ــا ببض ــدأت نواته ــاورة ب مج
ــى  ــيطر عل ــذي يس ــوي« ال ــتيطان الرع ــرف بـ«االس يع

ــوار.٦5 ــي األغ ــن أراض ــعة م ــاحات واس مس

واشــنطن جــدد معارضتهــا لاســتيطان ودعمهــا 
حلــل الدولتــني

وزارة اخلارجيــة  الرســمية باســم  الناطقــة  أكــدت 
األميركيــة، جالينــا بورتــر، أن الواليــات املتحــدة، تعــارض 
االســتيطان وتعتبــره عقبــة فــي طريــق حــل الدولتــني، 
وأن الســفير األميركــي فــي إســرائيل، تومــاس نايــدس، 
ــع  ــه م ــاء لقائ ــة أثن ــف اإلدارة األميركي ــن موق ــر ع عب

ــة.  ــام املاضي ــالل األي ــالم اآلن«، خ ــة »الس حرك

ــه  ــؤال وجهت ــى س ــا عل ــار رده ــي إط ــر ف ــت بورت وقال
لهــا »القــدس« بشــأن مــا قالــه الســفير نايــدس حــول 
املســاواة بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني، والتحســن 
ــول  ــأبدأ بالق ــتيطان: »س ــة االس ــادي ومعارض االقتص
ــاً أن  ــاً متام ــدس كان واضح ــاس ناي ــفير توم أوالً إن الس
ــة  ــاك دول ــون هن ــب أن تك ــه يج ــد ان ــدن تعتق إدارة باي
فلســطينية دميقراطيــة وقابلــة للحيــاة تعيش بســالم 

ــة ودميقراطيــة«. إلــى جانــب دولــة يهودي

ــاوض  ــني املتف ــل الدولت ــد أن ح ــادي »تعتق ــت ن وأضاف
ــرائيلي  ــزاع اإلس ــل الن ــة حل ــل طريق ــو أفض ــه ه علي
فــي  أيضــاً  اإلدارة  أوضحــت  وقــد  الفلســطيني، 
مناســبات عديــدة أن اإلســرائيليني والفلســطينيني 

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

علــى حــد ســواء يســتحقون العيــش فــي أمــن وازدهــار 
ــة«. وحري

وقالــت الناطقــة »فيمــا يتعلــق باملســاواة، قلنــا 
ــة  ــاوية للحري ــر متس ــز تدابي ــل أن تعزي ــن قب ــذا م ه
والكرامــة مهــم بحــد ذاتــه وكوســيلة للتقــدم نحــو 
حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه. ســنواصل تركيــز 
ــي وعملــي يكــون خطــوات  ــا علــى نهــج إيجاب جهودن
بنــاءة وإيجابيــة تســاعدنا فــي احلفــاظ علــى إمكانيــة 
ــى  ــه عل ــاوض علي ــني املتف ــل الدولت ــى ح ــل إل التوص

ــاة«.  ــد احلي قي

ــف  ــرائيل كش ــدى إس ــي ل ــفير األميرك ــر أن الس يذك
يــوم الثالثــاء املاضــي، عــن العديــد مــن مبادراتــه التــي 
ــع  ــة، م ــة الغربي ــاد الضف ــني اقتص ــى حتس ــدف إل ته
اإلصــرار أيضــاً علــى أن مــا يهــم الفلســطينيني أكثــر 
ــر  ــو تقري ــاف ه ــة املط ــي نهاي ــر ف ــيء آخ ــن أي ش م
املصيــر وال ميكــن »شــراؤهم« بخطــط تطالبهــم 

ــية.  ــيادة السياس ــن الس ــي ع بالتخل

ــه  ــي عقدت ــدث افتراض ــالل ح ــه خ ــي حديث ــال ف وق
منظمــة »أميركيــون مــن أجــل الســالم اآلن« بصراحــة، 
وأحيانــاً بشــكل غيــر دبلوماســي، حــول عملــه وأهدافه 
كســفير منــذ وصولــه إلــى إســرائيل فــي أواخــر العــام 

املاضــي.

وقــال إن خططــه تشــمل ضمــان الوصول إلى شــبكات 
الهاتــف احملمــول G4 للفلســطينيني، ومنــح الســلطة 
ــي )جســر  ــر اللنب ــد معب ــات عن الفلســطينية صالحي
ــاع  الشــيخ حســني( بــني الضفــة الغربيــة واألردن وإقن
ــي  ــب لهــا ف ــح مكات ــرى بفت ــا كب شــركات تكنولوجي

الضفــة.٦٦ 

ــا  ــع القضاي ــي م ــرورة التعاط ــد ض ــامن يؤك الغ
ــد ــار واح ــة مبعي احلقوقي

ــي  ــرزوق عل ــي م ــة الكويت ــس األم ــس مجل ــد رئي أك
الغــامن، أمــس، ضــرورة التعاطــي مــع القضايــا احلقوقية 

ــار واحــد. ــة مبعي واملبدئي

وقــال الغــامن فــي مداخلــة خــالل مشــاركته باالجتمــاع 
ــي  ــد ف ــذي عق ــة ال ــة العربي ــيقي للمجموع التنس
االحتــاد  مؤمتــر  أعمــال  هامــش  علــى  اندونيســيا، 
البرملانــي الدولــي الـــ 144، »مــن غيــر اجلائــز التعاطــي 
مــع األزمــة الروســية-األوكرانية مبعيــار، فــي حــني يتــم 
ــار  ــرائيلي مبعي ــالل اإلس ــداءات االحت ــع اعت ــل م التعام

ــا”. ــف متاًم مختل
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وأضــاف »فــي الوقــت الــذي تتــم الدعــوة إلــى إجــراءات 
ــدأت  ــي ب ــية-األوكرانية الت ــة الروس ــة إزاء األزم حازم
ــة مبــا فيهــا دعــوات لطــرد روســيا  ــذ أســابيع قليل من
مــن االحتــاد، جنــد أن هنــاك تغافــال تامــا وجتاهــال كامــال 
للجرائــم اإلســرائيلية واحتاللهــا املســتمر لفلســطني 

منــذ أكثــر مــن ٦0 عاًمــا”.

وأكــدم رفــض مبــدأ الكيــل مبكيالــني إزاء كل القضايــا 
السياســية ذات الطابــع احلقوقــي.٦7

وزيــر الزراعــة: املطلــوب إقامــة صوامــع لتخزين 
القمح 

قــال وزيــر الزراعــة ريــاض العطــاري، إنــه يجــب التعــاون 
مــع القطــاع اخلــاص إلقامــة صوامــع لتخزيــن كميــات 
كبيــرة مــن القمــح للحصــول علــى أســعار منافســة.

وأضــاف العطــاري خــالل زيارتــه إلــى بيــت حلــم وقيامــه 
بجولــة تفقديــة فــي أراضــي اخلضــر وكيســان، واالطالع 
علــى أبــرز االحتياجــات واالجنــازات، أن هنــاك حــوارا قائما 
بــني احلكومــة ومســتثمرين للوصــول الــى إقامــة 
ــل  ــرح قاب ــهر، واملقت ــزون ٦ أش ــتوعب خمل ــع تس صوام

ــذ. للتنفي

وأشــار الــى أن فلســطني حتتــاج شــهريا الــى 50 ألــف 
طــن مــن القمح مــا يعطــي 35 ألف طــن مــن الطحني، 
وبالتالــي الكميــة املوجــودة غيــر كافيــة، الفتــا الــى أنه 
مت اتخــاذ قــرار بنــاء علــى تنســيب مــن وزارتــي الزراعــة 
واملاليــة قبــل أســبوع، بإعفــاء املزارعــني العاملــني فــي 
ــى  ــة، مبعن ــن أي اقتطاعــات ضريبي ــي م القطــاع النبات
ــتمل  ــا اش ــبته 100٪، كم ــا نس ــترد م ــزارع سيس أن امل

القــرار علــى تشــكيل جلنــة لدعــم الثــروة احليوانيــة.

القــرار مهــم جــدا  هــذا  أن  الزراعــة  وزيــر  وأكــد 
ــي  ــزارع، وبالتال ــة امل ــة بحماي ــه عالق ــتراتيجي ول واس
ــز صمــوده فــي أماكــن  يصــب فــي دعــم املــزارع لتعزي

تواجــده.

ــة وافقــت  ــال إن وزارة املالي ــة، ق وحــول املشــاريع املقبل
علــى اعتمــاد املوازنــة التطويريــة التــي تصــل الــى 110 
ماليــني شــيقل، كمــا العــام املاضــي، مــا يتيــح تقــدمي 
مشــاريع فلســطينية علــى صعيــد البنيــة التحتيــة، 
إضافــة الــى املشــاريع املتعلقــة بالثــروة احليوانيــة مــن 
ــاع  ــا للقط ــيوفر دعم ــذي س ــي ال ــاد األوروب ــل االحت قب

يصــل الــى 45 مليــون يــورو.٦8

ــث  ــان غي ــدس عدن ــظ الق ــن محاف ــرج ع ــالل يف االحت
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ــة ــة مالي بكفال

ــل،  ــل قلي ــرائيلي، قب ــالل اإلس ــرات االحت ــت مخاب أفرج
ــة  ــة مالي ــث بكفال ــان غي ــدس عدن ــظ الق ــن محاف ع

ــيقل. ــا 10 آالف ش قدره

وأوضحــت محافظــة القــدس فــي بيــان، أن اإلفــراج عــن 
احملافــظ غيــث جــاء بعــد محــاوالت حثيثــة وضغوطــات 
شــديدة مارســتها مخابــرات االحتــالل لفــرض قــرارات 
ــي  ــه رام ــر محامي ــض عب ــه رف ــه، اال ان ــدة بحق جدي
عثمــان ان يخضــع لقــرارات جديــدة بحقــه، فتــم 
ــا  ــخصية قدره ــة ش ــل بكفال ــل قلي ــه قب ــراج عن االف

ــيقل. 10 آالف ش

وكانــت قــوات االحتــالل قــد منعــت يــوم أمــس احملافــظ 
ــر  ــر معب ــس عب ــوم ام ــفر ي ــن الس ــث م ــان غي عدن
الكرامــة، وهــو متوجــه الــى االراضــي الســعودية، 
وســلمته اســتدعاًء للتحقيــق، حيــث قامــت باعتقاله، 
ــة. ــدم للمحكم ــوم، وق ــاح الي ــى صب ــه ال ــد توقيف ومتدي

بــدوره، قــال غيــث فــور االفــراج عنــه »انــه دائمــا علــى 
ــه، وان  ــن اجل ــة م ــتحق التضحي ــا يس ــذه االرض م ه
ــبيلها،  ــي س ــس ف ــي والنفي ــتحق الغال ــدس تس الق
مؤكــدا ضــرورة االلتفــات الــى قضيــة األســرى، وفضــح 
كافــة االنتهــاكات العنصريــة التــي ترتكــب بحقهــم، 
خاصــة وهــم مقبلــون علــى اضــراب شــامل عــن 
ــاري«. ــهر اجل ــن الش ــرين م ــس والعش ــي اخلام ــام ف الطع

ــاج الفلســطيني،  وأضــاف، ان القــدس ســتبقى درة الت
ــال  ــى أن النض ــددا عل ــا، مش ــى زوال حتم ــالل ال واالحت
ــت  ــا دام ــف م ــن يتوق ــالل ل ــد االحت ــطيني ض الفلس
الفلســطيني  شــعبنا  دام  ومــا  محتلــة،  القــدس 
لــم يحقــق حلمــه بنيــل احلريــة واقامــة دولتــه 

القــدس. بعاصمتهــا  الفلســطينية 

يشــار إلــى أن محافظــة القــدس نظمــت صبــاح اليــوم 
ــث، حضرهــا عضــو  ــة مــع احملافــظ غي وقفــة تضامني
اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« صبــري صيــدم، 
وعضــو اجمللــس الثــوري للحركــة رائــد اللــوزي، وأحمــد 
ــدراء  ــي، وم ــل الوطن ــوى العم ــن ق ــالً ع ــدي ممث الصف
األجهــزة األمنيــة، واملديريــات احلكوميــة فــي محافظــة 

ــدس. الق

ــة  ــة اجلبري ــت اإلقام ــالل فرض ــلطات االحت ــر أن س يذك
بحــق محافــظ القــدس منــذ عــام 2018، إضافــة إلــى 

ــه. ــتدعاءات بحق ــاالت واالس ــرات االعتق عش

وفــي شــهر تشــرين الثانــي املاضــي، جــددّت ســلطات 
ــة بحقــه ملــدة أربعــة أشــهر،  االحتــالل اإلقامــة اجلبري
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قبــل ســاعات قليلــة مــن زفــاف ابنتــه البكــر، وحرمتــه 
مــن حضــور هــذه املناســبة.٦٩

ــون دوالر  ــة 009 ملي ــوى بقيم ــة«: رد دع “املالي
ــة  ــلطة الوطني ــر والس ــة التحري ــد منظم ض

ــركا ــي أمي ف

ــي  ــد ف ــر جدي ــق نص ــن حتقي ــة، ع ــت وزارة املالي أعلن
ملــف القضايــا املرفوعــة ضــد منظمــة التحريــر 
ــذا  ــة، وه ــم األميركي ــي احملاك ــة ف ــلطة الوطني والس
ــبوع،  ــن أس ــل م ــي أق ــه ف ــن نوع ــي م ــر الثان النص
ــي  ــل ف ــرار مماث ــزاع ق ــي انت ــطني ف ــت فلس ــث جنح حي

.)Sokolow قضيــة )

وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا اليــوم األحــد، إن محامــي 
ــر والســلطة الوطنيــة الفلســطينية  منظمــة التحري
حققــوا إجنــازا قانونيــا آخــر بعــد قــرار محكمــة 
ــوى  ــرد دع ــة( ب ــورك اجلنوبي ــة نيوي ــورك )مقاطع نيوي
عــام  منــذ  فلســطني  ضــد  شاتســكي املرفوعة 
2002 باتهامــات تتعلــق »بدعــم اإلرهــاب« بقيمــة 
ــة أن  ــدت احملكم ــث وج ــي، حي ــون دوالر أميرك ٩00 ملي
ــر  ــة التحري ــاع منظم ــر، بإخض ــرس األخي ــرار الكونغ ق
ــي،  ــون األميرك ــاص القان ــة الختص ــلطة الوطني والس

ــة. ــابقة قانوني ــي س ــتوري ف ــر دس ــرار غي ــه ق بأن

ــاوالت  ــم احمل ــدر رغ ــرار ص ــذا الق ــوزارة: إن ه ــت ال وقال
املتكــررة مــن قبــل املدعــني واملنظمــات اليمينيــة 
الداعمــة لهــم لرفــع قضايــا ضــد فلســطني واحلصــول 
ــم  ــدوالرات، وجناحه ــني ال ــة مبالي ــات مالي ــى تعويض عل
بالضغــط علــى الكونغــرس لتغييــر القانــون األميركي، 
ــة. ــإلدارة األميركي ــي ل ــم القانون ــى الدع ــول عل واحلص

وأكــد وزيــر املاليــة شــكري بشــارة، أن هــذا اإلجنــاز والذي 
يأتــي ضمــن سلســلة مــن النجاحــات القانونيــة فــي 
ملــف القضايــا، لــم يكــن ممكنــا لــوال الدعــم املباشــر 
مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس لهــذا اجلهــد 
ــذي  ــني ال ــق احملامي ــة ولفري ــم احلكوم ــي ودع القانون

ــة.70 ــم وزارة املالي ــرف عليه تش

نــادي األســير: 13 معتقلــة بينهــن 01 أّمهــات 
فــي ســجون االحتــال

 قــال نــادي األســير، إن 31 معتقلــة فلســطينية يقبعّن 
فــي ســجن »الدامــون« اإلســرائيلي، بينهــن 10 أمهات.

ــوم  ــه الي ــدر عن ــر، ص ــي تقري ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض

69  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األحــد، ملناســبة عيــد األم، الــذي يصــادف 21 مــن 
ــالل،  ــجون االحت ــام، أن إدارة س ــن كل ع ــارس م آذار/ م
حتــرم أطفــال وأبنــاء املعتقــالت األّمهــات مــن الزيــارات 
املفتوحــة، ومــن متكينهــن مــن احتضانهــم، عــدا عــن 
ــي  ــارة، أو عرقلتهــا ف ــان البعــض منهــن مــن الزي حرم
ــك اســتمرار رفــض إدارة  ــان، يرافــق ذل ــر مــن األحي كثي
الّســجون توفيــر هاتــف عمومــي لهــّن، رغــم املطالبات 

املســتمرة منــذ ســنوات. 

إســراء  هــّن:  األّمهــات  املعتقــالت  أن  إلــى  وأشــار 
ــام  ــيم، وخت ــي احلش ــادة، وأمان ــدوى حم ــص، وف اجلعابي
الســعافني، وشــذى عــودة، وعطــاف جــرادات، وســعدية 
ــدن، وياســمني  ــان، وشــروق الب فــرج اهلل، وفاطمــة علي

ــعبان. ش

ــجن  ــا بالّس ــات أحكاًم ــن األّمه ــة م ــي مجموع وتقض
احملكومــة  جعابيــص  األســيرة  منهــن:  لســنوات، 
بالّســجن )11( عاًمــا، وفــدوى حمــادة وأمانــي احلشــيم 
ــنوات،  ــدة 10 س ــجن مل ــاً بالّس ــان ُحكم ــان تقضي اللت
ــت  ــن بي ــدن م ــة إداريًا الب ــات املعتقل ــني األّمه ــن ب وم

ــم. حل

ــادي األســير، تواجــه املعتقــالت كافــة  وحســب بيــان ن
ــلطات  ــا س ــي تنتهجه ــب الت ــل والّتعذي ــواع الّتنكي أن
االحتــالل بحق الفلســطينيني، بــدءاً مــن عمليــات 
االعتقــال مــن املنــازل فجــراً وحتــى النقــل إلــى مراكــز 
التوقيــف والتحقيــق، والحقــاً احتجازهــن في الّســجون 
وإبعادّهــن عــن أبناءهــن وبناتّهــن ملــّدة طويلــة، والحًقــا 
تســتمر مواجهتهــن جلملــة مــن السياســات املمنهجة 
التــي ترافقهــن طــول فتــرة االعتقــال كعمليــات القمع 
والًتنكيــل، واإلهمــال الطبــّي، ومحاولــة إدارة الّســجون 

ــلب حقوقهّن.  ــتمرة س املس

التــي  الّسياســات  أبــرز  إحــدى  أن  إلــى  وأشــار 
يســتخدمها االحتــالل بحــقّ األّمهــات هــي، اعتقالهــّن 
ــد  ــني أو أح ــن املعتقل ــى أبنائه ــط عل ــيلة للضغ كوس
أفــراد العائلــة، وإيقــاع أكبــر قــدر مــن اإليــذاء النفســي 
ــرًا،  ــرادات مؤخ ــاف ج ــة عط ــع املعتقل ــرى م ــا ج كم
وهــي والــدة األســرى )عمــر وغيــث، ومنتصــر( جــرادات، 
ــل  ــا، ب ــا وأبنائه ــالل باعتقاله ــف االحت ــم يكت ــث ل حي

ــا. ــدم منزله ــى ه ــدم عل أق

القمــع  ماكنــة  عبــر  ســعى  االحتــالل  إن  وقــال: 
الفلســطينيني وعوائلهــم  إرادة  ومحاولتــه لكســر 
ــات  ــد مئ ــطينيات، فنج ــات الفلس ــتهداف األّمه باس
ــات مــن األســرى، التــي توضــح كيــف اســتخدم  الرواي
االحتــالل األّمهــات، لنيــل مــن أبنائهــن املعتقلــني، عــدا 
ــّن  ــي ُحرم ــالت اللوات ــات املعتق ــن أّمه ــن أن اآلالف م ع
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ــن  ــلب حقه ــنوات وس ــدار س ــى م ــّن عل ــن أبنائه م
ــارة. بالزي

ــات مــن األســرى فقــدوا أمهاتهــم خــالل  ــني أن املئ  وب
ــرة  ــاء نظ ــم بإلق ــماح له ــرهم دون الس ــنوات أس س
زوجــات األســرى حتديــات  تواجــه  الــوداع، وكذلــك 
كبيــرة وعلــى مســتويات مختلفــة، فــي ظــل اســتمرار 
االحتــالل باعتقــال أزواجهــن، ويُضــاف إلــى ذلــك معاناة 
وقهــر األّمهــات والزوجــات اللواتــي استشــهد أبناؤهــن 
وأزواجهــن فــي الّســجون، فقــد عاشــوا حرمــان األســر 

ــا. ــدان الحًق والفق

وفيما يلي قائمة بأسماء األّمهات املعتقالت:

1.  إســراء جعابيــص مــن القــدس، محكــوم بالّســجن 
ملــدة )11( عاًمــا.

ــجن  ــة بالس ــدس، محكوم ــن الق ــاده م ــدوى حم 2.  ف
ــوام. ــدة )10( أع مل

3. أمانــي احلشــيم مــن القــدس، محكومــة بالّســجن 
ملــدة )10( أعــوام.

ــجن  ــوم بالّس ــن رام اهلل، محك ــعافني م ــام الس 4. خت
ــهرًا. ــدة )1٦( ش مل

5. شذى عودة من رام اهلل، موقوفة.

٦. عطاف جرادات من جنني، موقوفة.

7.  شروق البدن من بيت حلم، معتقلة إداريًا.

8.  فاطمة عليان من قلنديا، موقوفة.

ــي  ــة وه ــل، موقوف ــن اخللي ــرج اهلل، م ــعدية ف ٩.  س
ــنّا. ــيرات س ــر األس أكب

10. ياسمني شعبان من جنني، موقوفة.71

مؤسســة حقوقيــة أميركيــة: ممارســات إســرائيل فــي 
الضفــة ترقــى إلــى جرميــة الفصــل العنصــري

خلــص تقريــر ملنظمــة حقــوق اإلنســان الدوليــة، 
التابعــة لكليــة احلقــوق فــي جامعــة هارفارد فــي 
الواليــات املتحــدة األميركيــة، إلــى أن »أفعــال إســرائيل 
فــي الضفــة احملتلــة تنتهــك قــرارات االمم املتحــدة حــول 
حظــر الفصــل العنصــري، وترقــى إلــى جرميــة الفصــل 

ــي«. ــون الدول ــب القان ــري، مبوج العنص

ــذي  ــا ال ــي تقريره ــة ف ــة احلقوقي ــرت املؤسس واعتب
أعدتــه بالتعــاون مــع مؤسســة الضميــر لدعــم 

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدة  ــف األمم املتح ــان، أن »توصي ــوق اإلنس ــير وحق األس
للفصــل العنصــري، ينطبــق علــى ممارســات اســرائيل 

بحــق الشــعب الفلســطيني«.

املســتقلة  اللجنــة  إلــى  املقــدم  التقريــر  وحــدد 
ــرائيلية  ــم اإلس ــي اجلرائ ــق ف ــي حتق ــدة الت ــألمم املتح ل
ــة  ــني واألنظم ــطني، القوان ــي فلس ــراع ف ــذور الص وج
ــي  ــة، والت ــة احملتل ــي الضف ــرائيل ف ــها إس ــي متارس الت
ممنهــج  بشــكل  التمييــز  خاللهــا  مــن  مارســت 
املدنيــة  حقوقهــم  وقمعــت  الفلســطينيني  ضــد 

والسياســية.

ووجــد التقريــر املكــون مــن 22 صفحــة، بعنــوان: 
ــة:  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــري ف ــل العنص »الفص
حتليــل قانونــي ألعمال إســرائيل«، أن ممارســات إســرائيل 
ــتوى  ــى مس ــى إل ــة ترق ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ف
ــر مــن األنشــطة التــي تنتهــك حظــر  إجرامــي، وتعتب

الفصــل العنصــري«.72

41 ألــف أميركــي يطالبــون »غوغــل« بعــدم 
ــطني  ــع فلس ــت م ــة تضامن ــل موظف فص

عريضــة  علــى  أميركــي  ألــف   14 نحــو  وقــع 
موجهــة  الدارة  شــركة عمــالق التكنولوجيــا »غوغــل«، 
املناصريــن  باحتــرام حقــوق موظفيهــا  للمطالبــة 
للحقــوق الفلســطينية وعــدم االنتقــام  منهــم  بنــاء 
ــركة  ــتركة للش ــاريع مش ــة ملش ــف رافض ــى مواق عل

ــرائيلية. ــري اإلس ــل العنص ــة الفص ــع دول م

وقالــت العريضــة إن »آالف العاملــني فــي شــركتي 
جوجــل وأمــازون، طالبــوا أربــاب عملهــم بإنهــاء عقــود 
ــمل  ــا يش ــرائيلية، مب ــة اإلس ــع احلكوم ــركتني م الش
ــار دوالر. ــه ملي ــغ تكلفت ــذي تبل ــوس ال ــروع نيمب مش

واشــارت الــى حالــة املوظفــة فــي غوغــل أرييــل كورين، 
ــوق  ــا حلق ــود دعًم ــذه العق ــد ه ــا ض ــت علن ــي حتدث الت
ــا  ــل إجباره ــت ادارة غوغ ــث حاول ــطينيني، حي الفلس

علــى التخلــي عــن منصبهــا.

وقالــت العريضــة: »يحــق للعمــال التحــدث عــن 
ــدان  ــن فق ــوف م ــم دون خ ــتخدام عمله ــة اس كيفي
ــر  ــود غي ــب عق ــل مبوج ــد العم ــة عن ــم، خاص وظائفه

ــان«. ــوق اإلنس ــك حق ــة تنته اخالقي

ــن  ــل الذي ــي غوغ ــني ف ــات العامل ــا ملئ ــدت دعمه وأك
ــت ادارة  ــن، وطالب ــل كوري ــم أريي ــة لدع ــوا عريض وقع
الشــركة باحتــرام العاملــني الذيــن يدافعــون عــن 

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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حقــوق اإلنســان«.73

االثنني 2022/3/21

االحتالل يعيق حركة املواطنني شمال غرب القدس

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  نصب
ــّدو  ــدة ب ــل بل ــى مدخ ــكريا عل ــزا عس ــني، حاج اإلثن

ــة. ــدس احملتل ــرب الق ــمال غ ش

االحتــالل  جنــود  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
ــم  ــي بطاقاته ــوا ف ــني ودقق ــات املواطن ــوا مركب أوقف
الشــخصية، مــا تســبب بحــدوث أزمــة فــي املــكان.

ــة  ــدس قراب ــرب الق ــمال غ ــة ش ــي منطق ــن ف ويقط
ــل  ــد أي مدخ ــة، وال يوج ــي 11 قري ــن ف ــف مواط 50 أل
للمنطقــة ســوى نفــق بلــدة بــّدو، حيــث يتعمــد 
ــن  ــده، ضم ــكرية عن ــزه العس ــب حواج ــالل نص االحت
ــني.74 ــق املواطن ــا بح ــي ينتهجه ــق الت ــة التضيي سياس

املئــات مــن أهالــي جبــل املكبــر يتظاهــرون أمــام مقــر 
بلديــة القــدس ضــد سياســة هــدم املنــازل

ــددة  ــازل امله ــاب املن ــن أصح ــات م ــس، املئ ــر أم تظاه
ــة،  ــرقية احملتل ــدس الش ــر والق ــل املكب ــي جب ــن أهال م
وأعضــاء مــن الكنيســت العــرب بينهــم أســامة 
الســعدي وأحمــد الطيبــي ضــد سياســة هــدم املنــازل 
أمــام مبنــى بلديــة االحتــالل لألســبوع اخلامــس علــى 
التوالــي، ورفعــوا شــعارات منــددة بالتمييــز العنصــري 

ــطينية. ــازل الفلس ــدم املن وه

ورفــع املشــاركون الفتــات كتــاب عليهــا: »أوقفــوا هــدم 
املنــازل فــي القــدس« و«إن هدمتــم ســوف نبنــي« 

ــل«. ــوت اجلب ــدم بي ــن ته ــل ل ــا حص و«مهم

ــي  ــد ناصــر بشــير املستشــار القانون وقــال احملامــي رائ
ملؤسســات جبــل املكبــر: لقــد بــدأ أهالــي جبــل املكبــر 
ــد  ــاً ض ــذ 50 يوم ــعاً من ــاً واس ــعبياً وقانوني ــراكاً ش ح
سياســة هــدم املنــازل واملنشــآت، خاصــة بعــد أن تلقى 
132 بيتــاً ومنشــأة إخطــارات بالهــدم مــع بدايــة هــذا 

العــام.

وأضــاف احملامــي بشــير بــان احلــراك بــدأ بوقفــات 
ــت  ــة الوق ــدم طيل ــددة باله ــازل امله ــام املن ــرة أم كبي
واعتصامــات شــارك فيهــا اآلالف بعــد صــالة اجلمعــة 
ــرات  ــس تظاه ــى خم ــة إل ــبوع إضاف ــن كل كل اس م
حاشــدة أمــام مقــر بلديــة االحتــالل كان آخرهــا 

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

تظاهــرة أمــس التــي تخللهــا كلمــات وفعاليــات 
مطالبــة بوقــف نهائــي لهــدم املنــازل واالعتــراف فــي 
األبنيــة القائمــة وتســهيل إجــراءات تنظيــم األراضــي 
وتخفيــف تكاليــف التراخيــص بخطــاب عبــر تشــريع 

ــح.75  ــون واض وقان

ــن  ــون م ــطيني يعان ــل الفلس ــن الداخ 49% م
ــة العنصري

ــري  ــاب اجلماهي ــف« أن اخلط ــة »معاري ــرت صحيف ذك
ــني  ــام الالجئ ــرائيل أم ــواب إس ــح أب ــول فت ــائد ح الس
بالعنصريــة  يذكرنــا  أوكرانيــا،  مــن  اليهــود  غيــر 

الســائدة بــني قطاعــات ســكانية فــي إســرائيل.

مواطنــو إســرائيل غيــر اليهــود )حوالــي 20٪ مــن 
مجمــوع ســكان إســرائيل( يواجهــون يوميــاً هــذه 

العنصريــة.

نشــرت الصحيفــة ومبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة 
نتائــج  اإلثنــني  اليــوم  يصــادف  الــذي  العنصريــة 
ــن  ــز املتضرري ــراه مرك ــرأي أج ــتطالع لل ــة الس مقلق
ــن  ــي للدي ــز اإلصالح ــع للمرك ــة، التاب ــن العنصري م
والدولــة حتــت إشــراف الدكتــور محمــد خاليلــة، حــول 
ــة  ــز والعنصري ــون، التميي ــرض القان ــي ف ــة، ف االنتقالي
التــي تنتجهــا مؤسســات فــرض القانــون فــي إســرائيل 

ــل. ــرب الداخ ــد ع ض

ــه  ــاركني في ــن املش ــتطالع أن ٩4٪ م ــن االس ــح م يتض
ــري،  ــال اجلماهي ــي اجمل ــري ف ــف عنص ــوا لتصني تعرض
ــف  ــوا لتصني ــه تعرض ــاركني في ــن املش ــم ٦٩٪ م منه
ــوا  ــم ٦٩٪ تعرض ــري، منه ــال اجلماهي ــي اجمل ــري ف عنص
لتصنيــف عنصــري الكثيــر مــن املــرات أو لعــدة مــرات. 
ويعتقــد 41٪ مــن الداخــل الفلســطيني أن مطــار 
ــه  ــزاً، تلي ــر متي ــكان األكث ــو امل ــون« ه ــن غوري ــد: ب الل
املؤسســات األكادمييــة )2٦٪( وأماكــن العمــل )٪11(، 
 ٪71 ويعتقــد   ،)٪8( والكينيونــات  التســويق  مراكــز 
منهــم أن العــرب فــي إســرائيل يواجهــون ظاهــرة 

ــري. ــف العنص التصني

ــم،  ــف به ــق تعري ــرض وثائ ــم ع ــن ٦5٪ منه ــب م وطل
ــاً، وطلــب مــن 58  ــازوا تفتيشــاً وفحصــاً أمني 5٩٪ اجت
ــعر ٪75  ــة، وش ــر روتيني ــئلة غي ــى أس ــرد عل ــم ال منه
ــة لهــم وقــال  أن هــذا ميــس بكرامتهــم وبشــكل إهان
ــع ٦7٪  ــخصي وميتن ــم الش ــس بأمنه ــذا مي 73٪ أن ه
عــن تقــدمي طلبــات عمــل لهــذه األســباب. وشــارك فــي 

75  جريدة القدس



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

183

المجلد الثالثون 2022

ــني.7٦  ــرب البالغ ــكان الع ــن الس ــتطالع 5.٦ م االس

إصابــة شــرطي إســرائيلي طعنــاً بالقــدس 
واعتقــال املنفــذ مواجهــات باخلليــل وهــدم 
بأريحــا واقتحــام اســتيطاني لسبســطية

ــب  ــا أصي ــد عناصره ــالل: إن أح ــرطة االحت ــت ش قال
بجــروح متوســطة فــي عمليــة طعــن بحــّي رأس 
قبــل  أمــس،  الشــرقية،  القــدس  فــي  العامــود 

 انسحاب املنفذ من املكان واعتقاله الحقاً. 
العامــود  رأس  حــي  االحتــالل  شــرطة  وأغلقــت 
تفتيــش  عمليــات  وأجــرت  القريبــة،  واألحيــاء 

 واسعة بحثاً عن منفذ العملية. 
التفتيــش  عمليــات  وتخللــت 

.  اعتداءات على املواطنني 
وقالــت الشــرطة، في بيــان: »تعــرض أفراد من الشــرطة، 
الذيــن مت اســتدعاؤهم إلــى حــي رأس العامــود بالقــدس 
ــن  ــوم م ــيارة، لهج ــد لس ــراق متعم ــر إح ــرقية إث الش
قبــل عــدد مــن املشــتبهني فــي مــكان احلــادث، حيــث 

 طعن أحدهم شرطياً وفرّ من املكان”. 
بجــروح  الشــرطي  »أصيــب  وأضافــت: 
ونقــل  الطعــن،  نتيجــة  متوســطة 

 إلى املستشفى لتلقي العالج”. 
وفــق البيــان، وصلــت قــوات مــن الشــرطة، مبــا فــي ذلك 
مروحيــة تابعــة لهــا وخبراء الطــب الشــرعي، إلى مكان 
ــب  ــى جان ــة، إل ــات واألدل احلــادث وشــرعوا بجمــع البين
ــتبهني،  ــد املش ــيط لرص ــح ومتش ــطة مس ــراء أنش إج

 حيث مت إلقاء القبض على مشتبَهني”. 
ــاب  ــال ش ــرطة اعتق ــت الش ــق، أعلن ــت الح ــي وق وف
فلســطيني )23 عامــاً( مــن جبــل املكبــر، تنســب 
ــة طعــن، مضيفــة:  ــا تزعــم أنهــا عملي ــذ م ــه تنفي ل

 إنه كان يختبأ في منزل إلحدى قريباته. 
مــن  كبيــراً  عــدداً  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املكبــر،  جبــل  بلــدة  اقتحمــوا  االحتــالل  جنــود 
أن  قبــل  باملنطقــة،  تفتيــش  بعمليــات  وقامــوا 

 تقتحم أحد املنازل وتعتقل امرأة وجنلها. 
وأضافــت: إن عناصــر مــن شــرطة االحتــالل اعتــدوا على 
أهالــي حــي رأس العامود بالضــرب املبرح قبــل أن يغلقوا 
ــة،  ــة احملتل ــي املدين ــة ف ــدة القدمي ــل البل ــع مداخ جمي

 بحجة تنفيذ عملية طعن في املكان. 
ــو قيــام 10 عناصــر مــن شــرطة  وأظهــر مقطــع فيدي
ــطيني  ــاب فلس ــرة ش ــل مبحاص ــى األق ــالل عل االحت
ــرح  ــرب املب ــه بالض ــداء علي ــود، واالعت ــي رأس العام ف

ــادق.77 ــاب البن ــراوات وأعق باله

76  جريدة القدس

77  جريدة األيام

“اخلارجيــة« تطالــب بتفكيــك نظــام »االبرتهايــد« 
اإلســرائيلي

  أكــدت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، فــي اليــوم العاملــي 
ــادف 21  ــذي يص ــري، ال ــز العنص ــى التميي ــاء عل للقض
آذار مــن كل عــام، ضــرورة تفكيــك نظــام الفصــل 
ــالل  ــذي متارســه إســرائيل، ســلطة االحت العنصــري ال

ــطيني. ــعب الفلس ــاء الش ــد أبن ــرعي، ض ــر الش غي

ــى  ــني، إل ــوم اإلثن ــا، الي ــان له ــي بي ــوزارة، ف ــارت ال وأش
االحتــالل  ضــد  الفلســطيني  الشــعب  كفــاح  أن 
اإلســرائيلي االســتعماري لتجســيد حقــه غيــر القابــل 
ــا  للتصــرف فــي تقريــر املصيــر، يرتبــط ارتباطــا عضوي
مــع كفاحــه للقضــاء علــى التمييــز العنصــري وحظــر 

ــرائيلي. ــد« اإلس ــك »االبرتهاي وتفكي

واملمارســات  اخلططـــ  أن  »اخلارجيــة«  واعتبــرت 
املســتمرة،  اإلســرائيلية  واجلرائــم  والسياســات 
واملمنهجــة وواســعة النطــاق فــي ترســيخ هيمنتهــا، 
ــل  ــة للفص ــر رؤي ــكل أخط ــي، تش ــا القمع ونظامه
العنصــري فــي القــرن الـــ21، وهــي متثيــل بشــع 
للجرائــم ضــد اإلنســانية املرتكبــة الضطهــاد الشــعب 
ــة  ــدة اجلغرافي ــك الوح ــه لتفكي ــطيني وأرض الفلس
ــة،  ــر تركيبتهــا الدميغرافي ــة فلســطني وتغيي ألرض دول
مبــا يتماشــى مــع األيديولوجيــة العنصريــة ومنهجيــة 
التوســع االســتيطاني االســتعماري القائمــة علــى 
أســاس التفــوق العرقــي علــى حســاب كافــة حقـــوق 

الشــعب الفلســطيني.

ــات  ــن منظم ــادرة ع ــر الص ــوزارة بالتقاري ــادت ال وأش
حقوقيــة دوليــة وإســرائيلية، والتــي كان آخرهــا تقريــر 
ــه  ــى أن ــت عل ــي أجمع ــة والت ــو الدولي ــة العف منظم
منــذ عــام 1٩48، اســتخدمت إســرائيل، القــوة القائمــة 
باالحتــالل، احلكــم العســكري واالحتــالل كأداة رئيســية 
ــى  ــة عل ــة املنهجي ــع والهيمن ــام القم ــيس نظ لتأس

ــطيني. ــعب الفلس الش

ــن  ــي ع ــع الدول ــروج اجملتم ــرورة خ ــى ض ــددت عل وش
ــتمرار  ــا وراء اس ــال رئيس ــكل عام ــذي يش ــه ال صمت
ــن  ــري م ــل العنص ــز والفص ــة التميي ــد سياس وتصاع
ــل  ــي ظ ــتعماري، ف ــرائيلي االس ــالل اإلس ــل االحت قب
شــعوره باحلصانــة ضــد املالحقــة واملســاءلة عــن 

انتهاكاتــه اجلســيمة ملبــادئ الشــرعة الدوليــة.

 ودعــت الــدول إلى إعــادة تقييــم نهجهــا جتاه إســرائيل، 
ــني،  ــل مبكيال ــدم الكي ــالل، وع ــة باالحت ــوة القائم الق
حيــث إن النهــج احلالــي يتجاهــل الطبيعــة الراســخة 
للتمييــز والقمــع العنصــري اإلســرائيلي بحق الشــعب 
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الفلســطيني، ويقلــل مــن شــأن االنتهــاكات اجلســيمة 
ــن  ــالت م ــن اإلف ــا م ــا مكنه ــو م ــان وه ــوق اإلنس حلق

العقــاب وســمح بتفشــي الفصــل العنصــري.

مســؤوليتها  بتحمــل  الــدول  جميــع  ــت  ب ل ا ط و  
ــا  ــة وفق ــر عملي ــاذ تدابي ــة، وباتخ ــة واألخالقي القانوني
ــي لتفكيــك نظــام الفصــل العنصــري  ــون الدول للقان
ــل  ــوري للتعام ــف الف ــن: الوق ــا يتضم ــرائيلي مب اإلس
ــالل،  ــة باالحت ــوة القائم ــرائيل، الق ــع إس ــكري م العس
ــا  ــة ومنتجاته ــال التجاري ــى األعم ــر عل ــرض حظ وف
لألفــراد والشــركات املنخرطــة بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر بالعمــل مــع املســتوطنات اإلســرائيلية ووقــف 
أنشــطتها التــي تســاهم فــي ارتــكاب جرائــم الفصــل 
ــن،  ــع الراه ــد للوض ــع ح ــاد، وض ــري واالضطه العنص
ــه  ــة حقوق ــن ممارس ــطيني م ــعب الفلس ــني الش ومتك
غيــر القابلــة للتصــرف وعلــى رأســها حقــه فــي تقريــر 

ــره. مصي

ــة  ــام للمحكم ــي الع ــب املدع ــوزارة مكت ــت ال وطالب
ــال  ــي واالنتق ــق اجلنائ ــاز التحقي ــة بإجن ــة الدولي اجلنائي
إلــى مرحلــة مقاضــاة اجملرمــني اإلســرائيليني مــن 
ــى  ــتعمرين، عل ــكريني ومس ــني وعس ــؤولني مدني مس
ــا  ــا فيه ــانية مب ــد اإلنس ــم ض ــرب واجلرائ ــم احل جرائ
املتمثلــة فــي الفصــل  اجلرميــة ضــد اإلنســانية 

العنصــري أو االضطهــاد.78

ــهداء  ــع ذوي الش ــة م ــة تضامني ــس: وقف نابل
ــال ــدى االحت ــم ل ــزة جثامينه احملتج

ــهداء  ــس وذوو الش ــة نابل ــات محافظ ــت فعالي طالب
احملتجــزة جثامينهــم لــدى االحتــالل، وذوو األســرى، 
اليــوم االثنــني، كافــة املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية 
بالتدخــل لــدى ســلطات االحتالل اإلســرائيلي لتســليم 
جثامــني ســتة شــهداء مــن محافظــة نابلــس، وكافــة 
ــالل  ــات االحت ــي ثالج ــزة ف ــهداء احملتج ــني الش جثام

ــام. ــر األرق ومقاب

ودعــا املشــاركون فــي الوقفــة التــي نظمــت أمــام مقــر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي نابلــس، اللجنة 
ــرورة  ــى ض ــة إل ــات احلقوقي ــة املؤسس ــة وكاف الدولي
التحــرك الفــوري والعاجــل لتســليم جثامني الشــهداء 

احملتجــزة لــدى االحتــالل.

وأوضــح منســق اللجنــة الوطنيــة لدعــم األســرى فــي 
ــا  ــهيدا م ــان، أن 254 ش ــر ذوق ــس مظف ــة نابل محافظ
ــام، و٩5  ــر األرق ــم مبقاب ــز جثامينه ــالل يحتج زال االحت
ــتة  ــم س ــالل، منه ــات االحت ــي ثالج ــر ف ــهيدا آخ ش
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ــس. ــة نابل ــن محافظ ــهداء م ش

الــذي يدعــي  وشــدد ذوقــان علــى أن االحتــالل 
الدميقراطيــة ويظهــر للعالــم بأنــه يلتــزم بــكل 
املواثيــق، يضــرب بعــرض احلائــط كل املواثيــق الدوليــة 

والقانــون الدولــي اإلنســاني.

وطالــب املؤسســات الدوليــة، خاصــة الصليــب األحمــر 
ــان  ــوق اإلنس ــي وحق ــن الدول ــي األم ــي ومجلس الدول
ــد  ــوا عن ــأن يقف ــدة ب ــألمم املتح ــة ل ــة العام واجلمعي
مســؤولياتهم بالضغــط علــى االحتــالل؛ إلعــادة 
ــا  ــا وفق ــم دفنه ــأن يت ــزة وب ــهداء احملتج ــني الش جثام

للشــريعة اإلســالمية.7٩

“وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي اإلعــالم 
اإلســرائيلي

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 2022/3/13 وحت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية، ف اإلس

.2022 /3 /1٩

وتقــدم »وفــا« فــي تقريرهــا الــــ)247( رصــدا وتوثيقــا 
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
ــض  ــموع، وبع ــوب، واملسـ ــي، واملكت ــرائيلي: املرئ اإلس
ــع التواصــل االجتماعــي لشـــخصّيات  صفحــات مواق

ــرائيلي. ــع اإلس ــي اجملتم ــياسّية ف سـ

وتســتعرض »وفــا« فــي تقريرهــا مقــاال حتريضيــا 
للصحفــّي نوعــم أميــر فــي »مكــور ريشــون«، بعنــوان: 
ــهادة  ــط: الش ــي ره ــار ف ــالق الن ــادل إط ــة تب »معرك
ــرض  ــه بف ــب في ــوب«، وطال ــدان اجلن ــن فق ــح ع األوض
ــد  ــرائيل تفق ــاء أن إس ــب« بادع ــى النق ــيادة عل »الس
الســيادة هنــاك، وذلــك عقب استشــهاد الشــاب ســند 
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــر الش ــه عناص ــذي قتلت ــالم ال الس
بــدم بــارد بادعــاء حمــل الســالح، علمــا أنــه أصيــب في 
الظهــر مــا يعنــي عــدم تشــكيله أي خطــر. ويتجاهــل 
الكاتــب معانــاة أهــل النقــب مــن حالــة قمــع ومصادرة 
أراٍض بشــكل دائــم، وفــي ظــل تشــكيل »كتيبــة 
ــر  ــكل غي ــة بش ــات حكومي ــذ سياس ــة« لتنفي مدني

ــي. قانون

ويدعــي الكاتــب: »هــذا ليــس حدثًــا إضافًيــا فــي 
العشــوائيات البدويــة، إمنــا فــي املدينــة وفــي إســرائيل، 
ــر مــن 75 ألــف نســمة. منطقــة تقــّدم  يقطنهــا أكث
ــي  ــدو ف ــكان الب ــث الس ــة ثل ــة لقراب ــات بلدي خدم
ــل  ــزة عم ــس، وأجه ــر، ورئي ــا مق ــة له ــب. بلدي النق
مقابــل احلكومــة، شــرطة ومــا إلــى ذلــك. إال أّن حــادث 
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إطــالق النــار صبــاح اليــوم حّولهــا إلــى مخيــم الجئــني 
فلســطينيني عنيــف، يقــع بالقــرب مــن جنــني. ال ميكــن 
التفكيــر حتــى أن تتعــرض قــوة شــرطية إلــى إطــالق 
للنــار احلــي فــي غفعتــامي أو تــل أبيــب وأن ميــر املوضــوع 

ــرام«. ــرور الك ــة م ــدة العام ــى األجن عل

وتابــع: »رئيــس بلديــة رهــط فايــز أبــو صهيبان اســتنكر 
قتــل مواطــن، وهــو نفــس املواطــن الــذي حمل الســالح 
ــن  ــوة م ــوب ق ــار ص ــالق الن ــام بإط ــص وق ــر املرخ غي
اجلنــود جتمعــت مقابــل بيتــه. مــن حســن احلــظ أنــه مت 
تصفيتــه قبــل أن ينجــح بقتــل جنــدي. ال ميكــن اعتبــار 
ــا  ــد دفاًع ــا يع ــده، إمن ــه بجس ــن منزل ــا ع ــك دفاًع ذل
عــن نشــاط إرهــاب حيــث تصــرّف وكأنــه آخــر إرهابــي 
ــوة  ــاه ق ــه جت ــدس مت تصويب ــني. مس ــم الجئ ــي مخي ف
شــرطّية، نيــران حيــة أطلقــت، ورئيــس البلديــة يختــار 
بالــذات إدانــة إطــالق النــار مــن قبــل القــوة الشــرطية«.

ــيك  ــا يغروباتس ــت ايلي ــوم« كتب ــرائيل هي ــي »يس وف
ســابان مقــاال تقــارن فيــه بــني »عمليــة النقــب« 
واقتحامــات جتــري فــي الضفــة الغربّيــة، فــي محاولــة 
منهــا للربــط بــني »العمليــات ونشــاط الشــرطة«، فــي 
ــل  ــا تعم ــل، إمن ــم تقت ــرطة ل ــارئ أّن »الش ــارة للق إش

ــن«. ــى األم ــاظ عل للحف

تقــول الكاتبــة: »فــي حادثــة غيــر مســبوقة فــي 
ــى  ــبتاي، إل ــوب ش ــس األركان يعق ــار رئي ــب: أش النق
نشــاط لشــرطة حــرس احلــدود فــي النقــب حيــث أطلق 
ــاص«. ــل بالرص ــني وقت ــى املقاتل ــار عل ــه الن ــتبه ب مش

وقــال »حــرس حــدود متخفــون عملــوا فــي قطــاع رهط 
ومخيمــي قلنديــا وبالطــة فــي محاولــة ملنــع مطلوبــني 

ــس بحياتهم«. أرادوا امل

وفــي نقلهــا لهــذه التصريحــات تســعى الكاتبــة أيضا 
ــل فلســطيني  ــة النقــب وقت ــني عملي ــط ب ليــس للرب
فــي رهــط، و«العمليــات األخــرى« فــي الضفــة الغربية، 
بــل لوســم »كل فلســطيني باإلرهــاب«، وتؤشــر علــى 
تعامــل »الشــرطة« مــع كل فلســطيني أينمــا تواجــد.

ــر كذلــك مجموعــة مــن املقــاالت التــي  ورصــد التقري
ــدى  ــد ل هاجمــت تصريحــات الســفير األميركــي اجلدي
ــل أبيــب، فــي عــدة صحــف ولعــدة كتــاب، وحديثــه  ت
ــام  ــتطيع القي ــن ال نس ــول: »نح ــتيطان بالق ــن االس ع
ــل  ــوية ح ــل لتس ــى التوص ــا إل ــة تعرقلن ــور غبي بأم
ــرائيليني  ــماح لإلس ــتطيع الس ــن ال نس ــني، ونح الدولت
ــي  ــدس أو ف ــرقي الق ــي ش ــاء ف ــي البن ــتمرار ف االس

ــة«. ــة الغربي الضف

ــاب املقــاالت مهاجمــة الســفير األميركــي  ــار كت واخت
ــات  ــع التصريح ــل م ــن التعام ــا ع ــه عوض وتصريحات
العمليــة  لتعزيــز  حلــول  عــن  والبحــث  مبهنيــة 

الســلمية.

وفــي رصــد مواقــع التواصــل االجتماعــي، نقــل التقريــر 
ــا«  ــزب »ميين ــن ح ــاكيد م ــت ش ــرة ايلي ــدة للوزي تغري
علــى »تويتــر«، »مدينــة ومســتوطنة جديــدة فــي 
ــا باملصادقــة  ــف ألكــني قمن إســرائيل... ســوية مــع زي
علــى إقامــة مديــر كســيف، ومســتوطنة نيتســنا فــي 
ــن ال  ــة.. نح ــدود املصري ــى احل ــتراتيجي عل ــكان اس م
ــا اآلن أرضــا. األرض ال تعطــى  نطلــب منهــم أن يعطون

ــا«. ــل األرض ببنائه ــوف نحت ــل. س ــا حتت إمن

وفــي »تويتــر« غــرّد ايتمــار بــن غفيــر محرضــا علــى بدو 
ــة  ــوا مبهني ــن عمل ــني الذي ــى املقاتل ــي عل النقــب: »أثن
ــار  وبإصــرار مــن أجــل تصفيــة اخملــرب الــذي أطلــق الن
جتاههــم... أتــى الوقــت مــن أجــل العمــل بيــد قاســية 
ــرة  ــة ظاه ــاغبني ومكافح ــاه املش ــارم جت ــكل ص وبش

الســالح غيــر القانونــي«.80

“النقــد«: رواتــب العمــال فــي الـ84 عبــر البنوك 
قبــل نهايــة العــام وال ازدواج ضريبي

ــل  رجــح محافــظ ســلطة النقــد فــراس ملحــم، حتوي
رواتــب العمــال الفلســطينيني فــي أراضــي العــام 
ــة العــام اجلــاري،  ــر البنــوك احملليــة قبــل نهاي 1٩48 عب
مؤكــدا أن ذلــك لــن يترتــب عليــه أيــة كلــف أو ضرائــب 

ــة. إضافي

وقــال ملحــم، خــالل لقــاء مــع صحفيــني اليــوم اإلثنني، 
ــع  ــة. نتاب ــوك احمللي ــر البن ــتتم عب ــال س ــات العم »دفع
ــك  ــم ذل ــل أن يت ــرائيلي، ونأم ــب اإلس ــع اجلان ــر م األم

قبــل نهايــة العــام اجلــاري«.

وأكــد أن حتــول رواتــب العمــال فــي إســرائيل عبــر 
البنــوك لــن يترتــب عليــه كلــف إضافيــة، وقــال 
»ناقشــنا األمــر مــع وزارة املاليــة، ونطمئــن العمــال بــأن 

ال يكــون هنــاك ازدواج ضريبــي«.

وأوضــح محافــظ ســلطة النقــد أن اخلطــوة »هــي فــي 
صالــح العمــال ولفائدتهــم، حيــث تضمــن عــدم تالعب 
ــة  ــتحقاتهم، إضاف ــرائيليني مبس ــل اإلس ــاب العم أرب
إلــى إتاحــة الفرصــة لهــؤالء العمــال لالســتفادة مــن 

اخلدمــات املصرفيــة«.

وقــال إن اخلطــوة تســاهم أيضــا فــي احلــد مــن 
مشــكلة تراكــم الشــيقل فــي الســوق الفلســطينية، 

80  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فــي وقــت مياطــل اجلانــب اإلســرائيلي بقبــول الفائــض 
مــن عملتهــا لدينــا، »حيــث نواجــه دائمــا بســؤال عــن 
مصــدر هــذه األمــوال، علمــا أن العمــال الفلســطينيني 
ــيقل  ــار ش ــو 18 ملي ــون نح ــي الـــ48 يضخ ــي أراض ف
فــي الســوق، مبــا يفــوق احلصــة املتفــق عليهــا إلعــادة 

ــار(«. ــرائيلية )13 ملي ــوك اإلس ــى البن ــيكل إل الش

مــن جهــة أخــرى، قــال ملحــم إن اســتراتيجية ســلطة 
النقــد للمرحلــة املقبلــة تقــوم علــى التحــول الرقمــي، 
ــدال  ــي ب ــع اإللكترون ــات الدف ــيع عملي ــا توس ــا فيه مب

مــن التعامــل النقــدي.

ــاط  ــي نق ــي ف ــاح الوطن ــا املفت ــك أطلقن ــاف: لذل وأض
البيــع، وخفضنــا الرســوم علــى التجــار مــن 3.5٪ إلــى 
ــات. ــى التعامــل بالبطاق 0.5٪ فقــط، لتشــجيعهم عل

وأكــد أن كلــف املدفوعــات اإللكترونــي هــي علــى 
ــة،  ــة إضافي ــة كلف ــن أي ــل املواط ــن يتحم ــار، ول التج

ــوك. ــي البن ــدي ف ــداع النق ــى اإلي ــك عل وكذل

وقــال ملحــم إن ســلطة النقــد تتجــه لترخيــص بنــوك 
رقميــة لتوســيع نطــاق التعامــالت املاليــة اإللكترونيــة، 
بالتــوازي مــع ســعي احلكومــة إلطــالق منصــة اخلدمات 

اإللكترونية.

وعــن توقعــات ســلطة النقــد لالقتصــاد فــي املرحلــة 
ــني  ــام ب ــذا الع ــوا ه ــع من ــم »نتوق ــال ملح ــة، ق املقبل
ــاش  ــي 2021، وانكم ــبة ٦٪ ف ــو بنس ــل من 3 و4٪، مقاب

ــا. ــة كورون ــراء جائح ــي 2020 ج ــو 11.3٪ ف بنح

ــورات  ــى التط ــد عل ــام يعتم ــذا الع ــو ه ــال: »النم وق
ــكل  ــة، وب ــة والدولي ــة واإلقليمي ــد احمللي ــى الصع عل
ــذا  ــو، وه ــكة النم ــي س ــير ف ــاد يس ــوال االقتص األح

يســعدنا«.

ــرا  ــس أم ــذا لي ــة، وه ــات مالي ــاك صعوب ــاف: هن وأض
ــاعدات  ــتئناف املس ــم اس ــل أن يت ــا نأم ــدا، لكنن جدي
ــة. ــدول العربي ــي أو ال ــاد األوروب ــن االحت ــواء م ــة، س اخلارجي

وأشــار إلــى أن البنــوك فــي فلســطني تعمــل فــي بيئــة 
صعبــة، لكــن جميــع املصــارف الـــ13 فــي وضــع ممتــاز، 
ــار  واألصــول تنمــو بوتيــرة جيــدة حيــث بلغــت 21 ملي

دوالر، وكذلــك الودائــع التــي بلغــت 1٦.5 مليــار دوالر.81

االحتــالل يعتقــل ســبعة مواطنــني مــن رام اهلل بينهــم 
طلبــة مــن جامعــة بيرزيــت

ــني،  ــوم اإلثن ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت ــت ق  اعتقل
ســبعة مواطنــني مــن محافظــة رام اهلل والبيــرة، 

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــت. ــة بيرزي ــن جامع ــة م ــم طلب بينه

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــادر  ــم: ن ــت، وه ــة بيرزي ــالب جامع ــة ط ــت أربع اعتقل
ــى  ــم، ويحي ــد قاس ــوم، ومحم ــزة زل ــات، وحم عويض
القــاروط، بعــد أن داهمــت الســكن اجلامعــي فــي 

ــدة. البل

وأشــارت املصــادر ذاتهــا إلــى أن قــوات االحتــالل اعتقلت 
املواطــن إســالم الطويــل مــن منزلــه فــي مدينــة 
البيــرة، واملواطــن عمــاد أبــو عــواد مــن منزلــه فــي حــي 

اجلنــان فــي املدينة.  

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن محمــد علــي 
ــمال رام  ــخيدم ش ــو ش ــة أب ــن قري ــداح، م ــي قن نظم
ــه لســاعات علــى حاجــز عطــارة  اهلل، بعــد أن احتجزت

ــكري.82 العس

الثاثاء 2022/3/22

ــاس  ــني أس ــل الدولت ــية: ح ــة الفرنس اخلارجي
ــرائيلي ــطيني اإلس ــراع الفلس ــوية الص لتس

اخلارجيــة  وزارة  باســم  الرســمي   قالت الناطــق 
الفرنســية آن كليــر لوجانــدر، إن حــل الدولتــني أســاس 

لتســوية الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي.

وجــددت الناطــق باســم اخلارجيــة الفرنســية، في 
ضــرورة  علــى  بالدهــا  الثالثاء، حــرص  اليــوم  بيــان 
ــن  ــي األماك ــا ف ــم تاريخي ــع القائ ــى الوض ــاظ عل احلف
ــألة  ــل مس ــب أن حت ــت: »يج ــدس، وقال ــة بالق املقدس
وضــع القــدس فــي إطــار مفاوضــات الســالم بــني 

ئيليني«. ا واإلســر لفلسطينيني  ا

ــأي عمــل أحــادي  ودعــت اجلميــع إلــى تفــادي القيــام ب
ــرات فــي القــدس.83 ــب مــن شــأنه تأجيــج التوت اجلان

املتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح

أمــس، حملــة مداهمــات  شــنت قــوات االحتــالل 
ــة،  ــق بالضف ــدة مناط ــت ع ــعة طال ــاالت واس واعتق
ــزة،  ــاع غ ــي قط ــني ف ــن واملزارع ــتهدفت الصيادي واس
فيمــا اقتحــم عضــو الكنيســت املتطــرف ايتمــار بــن 
غفيــر برفقــة مســتوطنني حــي الشــيخ جــراح، شــرق 

ــة. ــدس احملتل ــة الق مدين

فقــد أفــاد شــهود عيــان فــي القــدس، بــأن بــن غفيــر 
اقتحــم »اجلــزء الغربــي« مــن حــي الشــيخ جــراح ووجه 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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إلــى مكتبــه »اخليمــة« املقــام علــى أراض عائلة ســالم، 
برفقــة عــدد مــن املســتوطنني، الذيــن حاولــوا االعتــداء 
ــت  ــص، حت ــو احلم ــد أب ــي محم ــط املقدس ــى الناش عل
حمايــة شــرطة االحتــالل، التــي انتشــرتت فــي محيــط 

خيمــة بــن غفيــر االســتفزازية. 

مــن ناحيــة أخــرى، فتحــت زوارق االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــة  ــة الثقيل ــلحتها الرشاش ــران أس ــس، ني ــاح أم صب
ــن  ــر م ــواحل أكث ــة س ــن قبال ــب الصيادي ــاه مراك جت

ــزة،  ــاع غ ــة بقط منطق

وأفــاد مراســل »القــدس« بغــزة، أن زوارق االحتــالل 
أطلقــت النــار بكثافــة جتــاه مراكــب الصياديــن قبالــة 
ــرب  ــمال غ ــة ش ــودانية والواح ــة الس ــواحل منطق س

ــزة. ــاع غ قط

ــن  ــار م ــالل الن ــوات االحت ــت ق ــياق، أطلق ــي الس وف
ــرقي  ــة ش ــي الزراعي ــوب األراض ــكرية ص ــراج العس األب
بلــدات القــرارة وخزاعــة ووادي الســلقا جنوبــي ووســط 
قطــاع غــزة، وتوغلت عــدة جرافــات ودبابــات إســرائيلية 

شــرق مخيــم البريــج وســط قطــاع غــزة. 

وشــنت قــوات االحتــالل أمــس، حملــة مداهمــات 
واعتقــاالت واســعة طالــت عــدة مناطــق بالضفــة، 

ففــي محافظتــي رام اهلل والبيــرة، اعتقــل جيــش 
االحتــالل ســبعة مواطنــني بينهــم أربعــة مــن طلبــة 
ــادر عويضــات، وحمــزة زلــوم،  جامعــة بيرزيــت، وهــم: ن
ــت  ــد أن داهم ــاروط، بع ــى الق ــم، ويحي ــد قاس ومحم
وإســالم  بيرزيــت،  بلــدة  فــي  اجلامعــي  ســكنهم 
الطويــل وعمــاد أبــو عــواد مــن مدينــة البيــرة، ومحمــد 
علــي نظمــي قنــداح، مــن قريــة أبــو شــخيدم شــمال 

اهلل.84  رام 

لقــاء ثاثــي يجمــع السيســي وبــن زايــد وبينت 
في شــرم الشــيخ

عقــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت 
محادثــت ثالثيــة اإلثنــني فــي مصــر مــع الرئيــس 
املصــري عبــد الفتــاح السيســي وولــي عهــد أبــو ظبــي 
ــى مــا ذكــرت  ــان، عل ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ محمــد ب

ــرائيلية. ــالم إس ــائل إع وس

ــات  ــة محادث ــر املعلن ــه غي ــالل زيارت ــت خ ــرى بيني وأح
مــع الرئيــس املصــري وفــق مــا ذكــرت وســائل اإلعــالم 

ــرائيلية. اإلس

ــاء اإلمــارات الرســمية،  ــة أنب ــادت وكال ــك أف ــد ذل وبعي

84  جريدة القدس

ــد آل  ــن زاي ــو ظبــي الشــيخ محمــد ب أن ولــي عهــد أب
نهيــان، يــزور شــرم الشــيخ فــي مصــر إلجــراء محادثات 
مــع السيســي، مــن جهتــه أكــد باســم اضــي الناطــق 
باســم الرئيــس املصــري حصــول لقــاء السيســي فــي 
شــرم الشــيخ مــع ولــي عهــد أبــو ظبــي للبحــث فــي 

العالقــات الثنائيــة بــني البلديــن.

ــتعرض  ــمية »اس ــارات الرس ــاء اإلم ــة أنب ــرت وكال وذك
اجلانبــان خــالل لقائهمــا القضايــا وامللفــات محــل 
االهتمــام املشــترك، وآخــر املســتجدات على الســاحتني 

ــة«. ــة والدولي اإلقليمي

وأضافــت »تطرقــت املباحثــات إلــى األوضــاع فــي 
ــي  ــن العرب ــز التضام ــة تعزي ــة وأهمي ــة العربي املنطق

فــي مواجهــة التحديــات املشــتركة«. 

ولــم يصــدر تأكيــد رســمي إســرائيلي أو مصــري عــن 
ــرائيلية  ــالم إس ــائل إع ــر. إال أن وس ــت ملص ــارة بيني زي
ــد  ــيخ محم ــي والش ــت والسيس ــرت أن بيني ــدة ذك ع
ــة  ــدول الغربي ــران وال ــد أن إي ــر تفي ــي تقاري ــوا ف بحث
ــي  ــووي اإليران ــاق الن ــاء االتف ــاق إلحي ــن اتف ــت م اقترب

ــام 2015.  ــرم ع املب

ويعــارض بينيــت بشــدة هــذا االتفــاق بــني إيــران عــدوة 
إســرائيل اللــدودة، والقــوى العظمــى. وقالــت واشــنطن 
األســبوع املاضــي إن االتفــاق بــات قريبــاً. ونــدد بينيــت 
النــووي  االتفــاق  املبذولــة إلحيــاء  باجلهــود  األحــد 

ــن«.85  ــأي ثم ــي »ب اإليران

مســتوطنون يســطون علــى عقــار فــي ســلوان 
اعتقــاالت  ينفــذ حملــة  االحتــال  وجيــش 

ــعة واس

ــكنية  ــقة س ــى ش ــس، عل ــتوطنون، أم ــتولى مس اس
ــى  ــوا عل ــة، وأقدم ــدس احملتل ــلوان بالق ــدة س ــي بل ف
ــر  ــدة كف ــي بل ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس جتري
الديــك، فــي الوقــت الــذي شــنّت فيــه قــوات االحتــالل 
حملــة دهــم واقتحــام فــي محافظــات عــدة، تخللتهــا 
اشــتباكات ومواجهــات، أصيــب خاللهــا مواطنــون 

ــرون. ــل 1٩ آخ ــاق واعتق باالختن

ــدة  ــي بل ــار ف ــى عق ــتوطنون عل ــتولى مس ــد اس فق
ــوات  ــن ق ــرة م ــوة كبي ــة ق ــدس، بحماي ــلوان بالق س

االحتــالل.

العقــار  بــأن  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  وأفــاد 
ــي  ــع ف ــكنية، تق ــة س ــن بناي ــقة ضم ــن ش ــارة ع عب

85  جريدة القدس
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منطقــة بــاب املغاربــة ببلــدة ســلوان، مشــيراً إلــى أن 
ــن  ــر م ــة عناص ــى بحراس ــوا املبن ــتوطنني اقتحم املس

ــالل. ــرطة االحت ش

علــى  االســتيالء  لعمليــة  صــورًا  املركــز  ونشــر 
ــالل  ــود االحت ــن جن ــرة م ــداد كبي ــام أع ــار واقتح العق
بنصــب  مســتوطنني  وشــروع  لــه،  واملســتوطنني 

البنايــة. كاميــرات مراقبــة علــى مدخــل 

مــن جهتــه، قــال املواطــن مجــد حليســي إنــه تفاجــأ 
ــم  ــع ده ــا م ــه، تزامن ــالل منزل ــوات االحت ــام ق باقتح

ــقيقه. ــار ش ــتوطنني عق املس

وأضــاف إن مشــادات كالميــة وقعــت بينــه وبــني 
بإبــراز  املســتوطنني وشــرطة االحتــالل، وطالبهــم 
أمــر مــن احملكمــة يقضــي باقتحــام البنايــة، لكــن دون 

ــراث. اكت

أن قــوات االحتــالل احتجزتــه  إلــى  النظــر  ولفــت 
وعائلتــه أثنــاء اقتحــام املســتوطنني الشــقة، ووضعــت 

ــت. ــول البي ــياج ح ــذ وس ــة للنواف ــات حديدي حماي

ــرًا  ــغ 70 مت ــتهدفة تبل ــقة املس ــى أن الش ــار إل وأش
ــاه  ــخ ودورة مي ــني ومطب ــن غرفت ــة م ــا، ومكون مربًع

ــزل. ــول املن ــاحة ح وس

ــوة  ــات وادي حل ــز معلوم ــاد مرك ــق أف ــت الح ــي وق وف
ــار  ــى العق ــتولوا عل ــتوطنني اس ــأن املس ــان ب ــي بي ف

ــه. ــن مالك ــريبه م ــد تس بع

وفــي بلــدة كفــر الديــك، غــرب ســلفيت، أقــدم 
ــن  ــعة م ــاحات واس ــف مس ــى جتري ــتوطنون عل مس
ــجار. ــرات األش ــالع عش ــة واقت ــني الزراعي ــي املواطن أراض

وقالــت مصــادر محليــة: إن املســتوطنني أقدمــوا فجــر 
ــي  ــن األراض ــعة م ــاحات واس ــف مس ــى جتري ــس عل أم

ــق اســتيطانية. الزراعيــة لشــق طري

ــوة  ــت ق ــس، اقتحم ــر أم ــن عص ــق، م ــت الح ــي وق وف
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل البلــدة، مــا أدى إلــى انــدالع 
ــل  ــالل قناب ــوات االحت ــا ق ــت خالله ــات أطلق مواجه
الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة بــني منــازل املواطنــني 
ــرات  ــة العش ــى إصاب ــا أدى إل ــاري م ــل جت ــل مح وداخ

ــاق. باالختن

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
املواطنــني معــاذ عبــد اجلبــار ابــو طربــوش )33 عامــا( من 
مخيــم العــزة، وابراهيــم ياســر ابــو ســرور مــن مخيــم 

عايــدة، بعــد أن دهمــت منزليهمــا وفتشــتهما.

ــدي  ــني مه ــت املواطن ــني، اعتقل ــة جن ــي محافظ وف
ــاهني،  ــد ش ــار محم ــة، وعم ــن قباطي ــة م ــح زكارن فال
ومحمــد عبــد اهلل الشــرفي مــن قريــة فقوعــة، بعــد أن 
ــا. ــت مبحتوياته ــتها وعبث ــم وفتش ــازل ذويه ــت من داهم

فــي اإلطــار، أكــدت مصــادر محليــة أن شــباناً أطلقــوا 
ــدار  ــرب ج ــالل ق ــش االحت ــن جي ــوة م ــاه ق ــار جت الن
ــي  ــة غرب ــة العرق ــي قري ــى أراض ــام عل ــل املق الفص

ــني8٦. جن

مقاطعــة  يواصلــون  إداري   005 معتقــل 
الـــ18 لليــوم  االحتــال  محاكــم 

 يواصــل نحــو 500 معتقــل إداري مقاطعتهــم حملاكــم 
االحتــالل اإلســرائيلي لليــوم الـــ81 علــى التوالــي، فــي 

إطــار مواجهتهــم لسياســة االعتقــال اإلداري.

وكان األســرى اإلداريــون قــد اتخــذوا مطلــع شــهر 
كانــون الثانــي املاضــي موقفــا جماعيــا يتمثــل بإعــالن 
املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة 

ــا(. ــتئناف، علي اس

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال. ــي اجلّم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

يذكــر أن عــدد األســرى فــي ســجون االحتــالل بلــغ نحــو 
4500 أســير، بينهــم 34 أســيرة، وقرابــة 180 طفــال.87

50 عضــو كونغــرس يطالبــون وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
ــب 50  ــة الوجلةطال ــوت قري ــدم بي ــف ه ــل لوق بالتدخ
عضــو كونغــرس أميركــي مــن احلــزب الدميقراطي، وزيــر 

86  جريدة األيام

87  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اخلارجيــة أنطونــي بلينكــني مبنــع إســرائيل مــن املضــي 
ــن  ــراً م ــطينية قس ــة فلس ــرد 38 عائل ــي ط ــا ف قدم

قريــة الوجلــة بالضفــة الغربيــة.

ــع  ــاد التواقي ــالة ق ــي رس ــرس ف ــاء الكونغ ــر اعض وعب
عليهــا اعضــاء الكونغــرس جــان شاكوســكي، وديفيد 
يارموث، ومــارك  راســكني، وجون  برايس، وجيمــي 
بــوكان، عــن قلقهــم بشــأن طــرد 300 فلســطيني، مــن 

ــة. 38 عائل

وقال املوقعــون علــى الرســالة: »بصفتنــا أعضــاء فــي 
ــى  ــم عل ــم حلثك ــب إليك ــون، نكت ــرس يدعم الكوجن
ــر 38  ــع تهجي التواصــل مــع احلكومــة اإلســرائيلية ملن
عائلــة يشــملون حوالــي 300 مواطــن وهــدم منازلهــم 
القــدس،  الفلســطينية شــرق  الوجلــة  فــي قريــة 

ــي«. ــد العثمان ــذ العه ــودة من املوج

وتابــع املوقعــون: »مت بالفعــل تنفيــذ عــدد مــن عمليــات 
الهــدم فــي الوجلــة فــي الســنوات األخيــرة فــي مناطــق 
وقريــب  حقيقــي  احتمــال  وهنــاك  محميــة  غيــر 
للغايــة بــأن يفقــد بقيــة الســكان يفقــدون منازلهــم 

ــم«.88 ــة حياته ــم وطريق ومجتمعه

ــل 47  ــرائيلية بقت ــرطة اإلس ــون الش ــون يتهم محام
ــة ــع عنصري ــطينيي الـــ48 بدواف ــن فلس م

ــهولة  ــة س ــا سياس ــوا ضحاي ــهداء كان الش
ــاد ــى الزن ــط عل الضغ

ــي  ــطينيني ف ــا الفلس ــون وممثلو الضحاي ــاد محام أف
ــة  ــرائيلية متهم ــرطة اإلس ــأن الش ــي الـــ48، ب أراض
بقتــل 47 مــن فلســطيني الـــ48 بدوافــع عنصريــة، عبر 

ــم. ــل ضده ــي القات ــاص احل ــتخدام الرص اس

ــني، مركــز  ــوم االثن ــر عقــده، الي ــك خــالل مؤمت جــاء ذل
مســاواة وممثلــو عائــالت القتلــى العــرب، ملناســبة اليوم 
العاملــي ملكافحــة التمييــز العنصــري، مبشــاركة ممثلــني 

عــن العائــالت، وعــدد مــن احملامــني ومركــز مســاواة.

ــم  ــق لطاق ــص دقي ــد فح ــه بع ــى أن ــر إل ــار املؤمت وأش
ــا لــم يســتخدموا الســالح،  املركــز، اتضــح أن الضحاي
وكانــوا ضحايــا سياســة ســهولة الضغــط علــى 

ــطيني الـــ48. ــع فلس ــل م ــد التعام ــاد عن الزن

ــالل ووزارة  ــة االحت ــا، حكوم ــالت الضحاي ــرت عائ واعتب
القضــاء، شــريكة فــي عمليــة حمايــة رجــال الشــرطة 
العنيفــني بســبب التحقيــق غيــر املهنــي وغيــر اجلــاد، 
ــة  ــام جنائي ــح اته ــدمي لوائ ــدم تق ــى ع ــؤدي إل ــذي ي وال

88  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

فــي حــق رجــال الشــرطة القتلــة.

واســتعرض مديــر مركــز مســاواة جعفــر فــرح حيثيــات 
القتــل مــن قبــل رجــال الشــرطة، وعمليــات التحقيــق 
ــة  ــة العام ــرارات »النياب ــا، وق ــي أعقابه ــرت ف ــي ج الت
ــن  ــة م ــالق 45 قضي ــت بإغ ــي أوص ــرائيلية« الت اإلس

ــر 2000. ــرين األول/أكتوب ــذ تش ــة من ــل 47 قضي أص

ــق  ــوان »أن التحقي ــد كي ــهيد محم ــدا الش ــر وال واعتب
ــي ومنحــاز، لدرجــة أن  ــر مهن مــع رجــال الشــرطة غي
ــى  ــك حت ــرطة ال ميل ــال الش ــع رج ــق م ــم التحقي قس
مختبــرا جنائيــا لفحــص املعطيــات فــي موقــع تنفيــذ 

اجلرميــة«.

وأضافــت والــدة محمــد كيــوان »أن ابنهــا لــم يشــكل 
أي خطــر علــى رجــال الشــرطة، ولــم يكــن بحوزتــه أي 

ســالح ومت قتلــه بــدم بــارد«.

ــد  ــاوي، ومحم ــر عنبت ــل مني ــا قت ــتعراض قضاي ومت اس
كيــوان، مــن قبــل احملامــي البيــر نحــاس، حيــث أوضــح 
ــن  ــر م ــم كبي ــي قس ــطحيا، وف ــق كان س أن التحقي
احلــاالت يتــم حتويــل ملفــات غيــر جاهــزة إلــى النيابــة 
العامــة، مــا يضطرهــا إلــى طلــب اســتكمال التحقيق، 
وتتــم املماطلــة ألكثــر مــن ســنة فــي غالبيــة احلــاالت.

مــن جهتــه، قــال احملامــي عامــي هولنــدر الــذي يترافــع 
ــل  ــم التعام ــة »يت ــو رعي ــاد أب ــل اي ــف مقت ــي مل ف
ــن  ــالت م ــني والعائ ــات احملام ــل لتوجه ــة وجتاه بعدواني
قبــل الشــرطة وأقســام النيابــة العامــة املســؤولة عــن 
مرافقــة القضايــا«، معتبــرا أن مــا يحــدث تواطــؤ مــع 

ــرطة. ــي الش ــة ف العنصري

ملركــز  التنفيذيــة  املديــرة  أشــارت  ناحيتهــا،  مــن 
مســاواة ســهى ســلمان موســى إلــى أهميــة العمــل 
الدولــي وبنــاء شــراكات مــع عــدة منظمــات حقوقيــة 
ومجتمعيــة خاصــة فــي الواليــات املتحــدة  فيمــا 
يتعلــق مبوضــوع عنــف الشــرطة واألســاليب العنصرية 

ــض.8٩ ــر أبي ــو غي ــن ه ــد كل م ــا ض ــي تتبعه الت

األربعاء 2022/3/23

ــة  ــاً اجلمع ــاً مفتوح ــون إضراب ــرى يخوض األس
عــدة  فــي  تضامــن  ووقفــات  اعتصامــات 

محافظــات

أعلنــت جلنــة الطــوارئ الوطنيــةا لعليــا لألســرى فــي 
ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، أن معركتهــم القادمــة 
»اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام«، واملقــررة فــي 25 آذار 

89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اجلــاري، ســتكون حتــت شــعار »الوحــدة واحلريــة«.

ــاءت  ــة ج ــة املطلبي ــذه املعرك ــة، أن ه ــدت اللجن و أك
ــاً،  ــق يوم ــم يتوف ــل ل ــي طوي ــار نضال ــن مس ــزء م كج
وكضــرورة حتميــة فــي ظــل الهجمــة املمنهجــة التــي 
ــى هــرم مــن  تشــتنها إدارة الســجون، بدعــم مــن أعل

ــالل.  ــة االحت حكوم

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان، أمــس، أن أبــرز مطالب 
األســرى واملتمثلــة، بإلغــاء كافــة »العقوبــات« اجلماعية 
التــي فرضــت خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، والتــي 
ــام  ــول الع ــهر أيل ــذ ش ــر من ــكل كبي ــدت بش تصاع
املاضــي بعــد تاريــخ عمليــة »نفــق احلريــة«، إضافــة إلى 
ــاز  ــروف احتج ــق بظ ــي تتعل ــب الت ــن املطال ــة م جمل
األســرى املرضــى، وتوفيــر العــالج الــالزم لهــم، وحتســني 
الظــروف احلياتيــة لألســيرات، عــالوة علــى وقــف 
ــكل  ــدت بش ــي تصاع ــرادي الت ــزل االنف ــة الع سياس
ــابقة،  ــنوات الس ــع الس ــة م ــراً مقارن ــوظ مؤخ ملح
ــض  ــر بع ــا«، وتوفي ــق »بالكانتين ــرى تتعل ــب أخ ومطال

ــم. ــية له ــات األساس االحتياج

وذكــر النــادي، أن األســرى وعلــى مــدار األشــهر املاضيــة، 
خاضــوا سلســلة مــن املعــارك خالهــا، نفــذوا خطــوات 
نضاليــة متثلــت بالعصيــان والتمــرد علــى قوانــني 
ــة  ــرى كاف ــتنفذ األس ــد أن اس ــه وبع ــجن، إال أن الس
ــجون،  ــع إدارة الس ــة م ــوارات« املمكن ــم و«احل خطواته
واســتمرار األخيــرة باتبــاع سياســة التنصــل مــن أيــة 
ــراب  ــرار اإلض ــإن ق ــا، ف ــد هجمته ــات«، وتصعي »اتفاقي

ــا٩0ً.  ــاً وإجباري ــاراً حتمي ــح خي اصب

مقتــل أربعــة إســرائيليني فــي بئــر الســبع فــي 
هجــوم نفــذ طعنــاً وعــن طريــق الدهــس

قتــل أربعــة أشــخاص وأصيــب آخــرون طعنــا أو دهســا 
فــي مدينــة بئــر الســبع جنــوب إســرائيل، امــس، 
اإلســرائيلية،  اإلســعاف  أكــدت خدمــة  علــى مــا 

 في هجوم هو األعنف منذ سنوات. 
وأعلنــت الشــرطة مقتــل املهاجــم فيمــا أفــادت 
ــي  ــة ف ــم مدرس ــه معل ــرائيلية بأن ــالم إس ــائل إع وس
ــام  ــاول االنضم ــبق أن ح ــره، س ــن عم ــات م الثالثيني

 إلى تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش”. 
العبريــة،   12 قنــاة  نشــرت  أمــس،  ومســاء 

 تفاصيل جديدة حول منفذ العملية. 
ــد  ــهيد محم ــو الش ــذ ه ــإن املنف ــاة، ف ــب القن وبحس
أبــو القيعــان )34 عامــا(، مــن ســكان بلــدة حــورة 
بالنقــب، وهــو متــزوج وأب خلمســة أطفــال وكان يعمــل 
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 معلما بإحدى املدارس الثانوية في النقب. 
وأشــارت إلــى أنــه كان معروفــا لــدى األجهــزة األمنيــة 
اإلســرائيلية واعتقــل ســابقا 4 ســنوات بعــد أن اعتقــل 
فــي حزيــران 2015، علــى خلفيــة دعمــه لتنظيــم 
ــر  ــم عب ــة للتنظي ــواد إعالمي ــه مل ــش« ومتابعت »داع
ــي  ــاركته ف ــه، ومش ــى طلبت ــا عل ــت وتوزيعه اإلنترن
اجتمــاع ألنصار التنظيــم »اإلرهابي« خــالل أدائه العمرة 

 مسبقا في السعودية. بحسب زعمها. 
ــاباك«  ــرائيلي »الش ــام اإلس ــن الع ــاز األم ــمح جه وس
معتقــال،  كان  عندمــا  للشــهيد  صــورة  بنشــر 
اتهــام  الئحــة  تقــدمي  اعتقالــه  حــني  مت  حيــث 

 ضده، وأفرج عنه قبل عام ونصف العام. 
وادعــى أنــه منــذ إطــالق ســراحه كان يتجول فــي جميع 
ــار »داعــش«  ــاء إســرائيل«، ويتواصــل مــع أنص »أنح

 سابقا دون أن يوجد سبب العتقاله. 
طعنــا  امرأتــني  مقتــل  عــن  العمليــة  وأســفرت 
ــن  ــينيات م ــي اخلمس ــل ف ــا( ورج ــا و4٩ عام )35 عام
عمــره )قتــل دهســا(؛ وآخــر فــي األربعينيــات مــن 
عمــره )قتــل طعنــا(؛ فــي حــني أصيبــت امرأتــان 
ونقلتــا  واخلطيــرة  املتوســطة  بــني  بجــروح 

 ملستشفى »سوروكا« في بئر السبع. 
ــي  ــرأة ف ــن ام ــذ طع ــل، أن املنف ــي التفاصي ــاء ف وج
محطــة وقــود ثــم توجــه مبركبتــه نحــو شــخص يقــود 
دراجــة هوائيــة ودهســه، قبــل أن يصــل إلى مركــز جتاري 
قريــب ويترجــل مــن مركبتــه وقــام بطعــن مجموعــة 

 من األشخاص بينهم رجل وامرأة. 
ــام  ــواردة مــن املوقــع، قي وأظهــرت املقاطــع املصــورة ال
شــخصني تواجــدا فــي املــكان مبالحقــة املنفــذ وأطلــق 
أحدهمــا النــار عليــه )كان يعتمــر قلنســوة منســوجة 
- مــن أنصــار الصهيونيــة الدينيــة( مــا أدى إلــى إصابته 

 بجروح حرجة فارق احلياة على إثرها. 
وذكــرت الطواقــم الطبيــة، فــي بيــان صــدر عنهــا فــور 
اإلبــالغ عــن تنفيــذ العمليــة، أنها قدمــت العــالج لعدد 
مــن األشــخاص أصيبــوا بدرجــات متفاوتــة، مــن بينهم 
مصابــون بحالــة خطيــرة. فــي شــارع »طريــق اخلليــل« 
ــة  ــم الطبي ــرت الطواق ــبع. وأق ــر الس ــة بئ ــي مدين ف
ــل  ــرار مقت ــني مت إق ــي ح ــكان، ف ــي امل ــرأة ف ــل ام مقت

 ثالثة آخرين في مستشفى »سوروكا”. 
ــعاف  ــات اإلس ــرطة وخدم ــت الش ــدد، قال ــذا الص وبه
والطــوارئ، إن الهجــوم وقــع فــي محطــة للوقــود وخارج 
ــاعة  ــد الس ــبع بع ــر الس ــة بئ ــي مدين ــاري ف ــز جت مرك

 الرابعة بعد الظهر بالتوقيت احمللي. 
ــل  ــان، إن الرج ــي بي ــرائيلية ف ــرطة اإلس ــت الش وقال
الــذي كان »مســلحا بســكني« طعــن امــرأة فــي 
محطــة وقــود قبــل أن يعــود إلــى مركبتــه التــي قادهــا 
ودهــس رجــال فــي اخلمســينيات مــن عمــره كان علــى 
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 دراجته الهوائية خارج مركز جتاري قريب. 
الحقــا، غــادر املهاجــم مركبتــه مجــددا وبــدأ بتوجيــه 
الطعنــات آلخريــن كانــوا فــي محيــط املركــز التجــاري 
علــى مــا أكــدت خدمــة إســعاف جنمــة داوود احلمــراء.٩1

إصابــات ومواجهــات بعــد اقتحــام مخيــم 
ــات  ــى مركب ــدون عل ــتوطنون يعت ــا مس قلندي

ــرة ــي البي ف

ــاق  ــرات باالختن ــروح والعش ــبان بج ــة ش ــب ثماني أصي
ــنتها  ــام ش ــات اقتح ــت عملي ــات أعقب ــالل مواجه خ
ــرى،  ــن أخ ــا وأماك ــم قلندي ــي مخي ــالل ف ــوات االحت ق
كمــا جرفــت آليــات االحتــالل أراضــي فــي وادي فوكــني 
ــة  ــة قلقــس، وأخطــرت بهــدم منشــآت فــي خرب وخرب
ــي  ــتوطنني، الت ــداءات املس ــة العت ــت احلماي ــرزا، وأمن ي
شــهدت تصعيــداً كبيــراً، أمــس، متثــل فــي إقدامهــم 
علــى إعطــاب مركبــات وخــط شــعارات عنصريــة فــي 
مدينــة البيــرة، ومهاجمــة مركبــات املواطنــني شــمال 
نابلــس، وإطــالق أبقــار إلتــالف مزروعــات فــي بيــت دجن، 
ــر وأخــذ قياســات  إلــى جانــب إجرائهــم عمليــة تصوي

 حملطة القطار األثرية في بلدة برقة. 
احملتلــة،  القــدس  شــمال  قلنديــا،  مخيــم  ففــي 
والعشــرات  بالرصــاص  شــبان  ســبعة  أصيــب 
أعقبــت  عنيفــة  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق 

 تصدي املواطنني لعملية اقتحام واسعة. 
ــت  ــالل دفع ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
بتعزيــزات عســكرية كبيــرة إلــى الشــارع الرئيــس 
املــار مبخيــم قلنديــا وبلــدة كفــر عقــب، ودهمــت 
واعتقلــت  مركبتــني،  علــى  واســتولت  منــزالً 
ــذي  ــد ال ــهيد محم ــد الش ــرج، وال ــاد األع ــن زي املواط

 ارتقى برصاص االحتالل في العام 2014. 
أغلقــت حاجــز  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
أغلقــت  الــذي  الوقــت  فــي  باالجتاهــني،  قلنديــا 
مــع  بالتزامــن  عقــب  كفــر  بلــدة  مدخــل  فيــه 
إلــى  أدى  مــا  مدارســهم،  مــن  الطلبــة  عــودة 
الذعــر فــي صفــوف األطفــال.  خلــق حالــة مــن 

وأكــدت أن عــددا مــن قناصــة االحتــالل اعتلــوا أســطح 
منــازل مطلــة علــى اخمليــم، فــي الوقــت الــذي تصــدى 
فيــه مئــات الشــبان للقــوة املقتحمــة ورشــقوها 
الفارغــة، وســط مواجهــات  والزجاجــات  باحلجــارة 
عنيفــة أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص 

ــة. ــوع بكثاف ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ ــل الص وقناب

ــأن  ــر ب ــالل األحم ــة اله ــادت جمعي ــا، أف ــن جهته م
ــت  ــي أعقب ــات الت ــالل املواجه ــوا خ ــا أصيب 54 مواطن
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ــا، بينهــم 7 أصيبــوا بالرصــاص  اقتحــام مخيــم قلندي
ــاط.٩2 ــف باملط ــي املغل املعدن

اخلميس 2022/3/24

ثــاث إصابــات فــي مواجهــات بيــت لقيــا 
ــدة ــات ع ــي محافظ ــدم ف ــف وه ــات جتري وعملي

ــالل  ــل خ ــم طف ــروح بينه ــني بج ــة مواطن ــب ثالث أصي
مواجهــات أعقبــت عمليــات اقتحــام فــي محافظــات 
عــدة، أمــس، جرفــت خاللهــا قــوات االحتــالل نحــو 100 
دومن فــي محافظــة قلقيليــة، وهدمــت منزلــني وخيامــاً 
فــي محافظتــي رام اهلل والبيــرة وأريحــا، وأغلقــت 
ومنعــت  نابلــس،  محافظــة  فــي  زراعيــة  طريقــاً 
ــت  ــي الوق ــني، ف ــة جن ــي محافظ ــتصالح أرض ف اس
الــذي واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا 

 خاللها على مهاجمة معلمني ومركبات. 
طفــل  بينهــم  مواطنــني  ثالثــة  أصيــب  فقــد 
واعتقــل  باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص 
ــالل  ــوات االحت ــع ق ــت م ــات اندلع ــالل مواجه ــر، خ آخ

.  في قرية بيت لقيا، غرب مدينة رام اهلل 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
القريــة ودهمــت محــالً لبيــع قطــع الســيارات واعتقلت 
تصــدى  مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى  مــا  صاحبــه 
خاللهــا الشــبان للقــوة املقتحمــة باحلجــارة، فــي 
ــاص  ــالل الرص ــود االحت ــه جن ــق في ــذي أطل ــت ال الوق
املعدنــي املغلــف باملطــاط، وقنابــل الغــاز املســيل 
ثــالث  لوقــوع  أدى  مــا  املواطنــني،  باجتــاه  للدمــوع 

 إصابات بينها طفل أصيب في عينه. 
وفــي محافظــة قلقيليــة جرفــت قــوات االحتــالل 

 مساحات واسعة من أراضي املواطنني. 
وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان مبحافظــة قلقيليــة 
محمــد أبــو الشــيخ بــأن آليــات االحتــالل جرفــت نحــو 
100 دومن مــن أراضــي احملافظــة الواقعــة قــرب املنطقــة 

 الصناعية ملستوطنة »ألفيه منشه”. 
 

للدفــاع  البيــدر  منظمــة  علــى  املشــرف  وقــال 
جرافــات  إن  مليحــات  حســن  البــدو  حقــوق  عــن 
ــقوفني  ــوب ومس ــن الط ــني م ــت منزل ــالل هدم االحت
غــرب  الكعابنــة  عــرب  جتمــع  فــي  بالصفيــح 
الترخيــص. عــدم  بحجــة  وذلــك  العوجــا،   قريــة 

للشــقيقني  يعــودان  املســكنني  أن  إلــى  وأشــار 
محمــد  يوســف  اهلل  وعطــا  محمــد 

 كعابنة ويقطن بهما 12 فرداً. 
ســلمت  االحتــالل  ســلطات  أن  إلــى  ولفــت 
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إخطــاراً  حســني  محمــود  املواطــن 
 نهائياً بهدم منزله خالل أسبوع. 

بلديــة  رئيــس  النجــوم  فخــري  بــني  بــدوره، 
ســلطات  واقتحامــات  إخطــارات  أن  العوجــا 
اســتمراراً  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  ازدادت  االحتــالل 
واملزارعــني  املواطنــني  علــى  الضغــط  لسياســة 
ــة  ــات احلقوقي ــل املنظم ــاً بتدخ ــم، مطالب لتهجيره
لوقــف  االحتــالل  علــى  والضغــط  واإلنســانية 

 مخططات التهجير القسري. 
قــوات  هدمــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 

 االحتالل خياماً في قرية املغير، شرقاً. 
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
قــروي  مجلــس  نصبهــا  التــي  اخليــام  هدمــت 

 املغير لتعزيز صمود املواطنني. 
وأكــدت أن قــوات االحتــالل اســتولت علــى اخليــام بعــد 
هدمهــا، واحتجــزت نائــب رئيــس اجمللــس القــروي مــرزوق 

 أبو نعيم، واملواطنني وائل وماهر النعسان. 
جرافــات  أغلقــت  نابلــس،  محافظــة  وفــي 
بلــدة  فــي  زراعيــة  طريقــاً  االحتــالل 

 قصرة، جنوباً، بالسواتر الترابية. 
إن  عــودة  هانــي  قصــرة  بلديــة  رئيــس  وقــال 
املقامــة  كــودش«  »ايــش  مســتوطنة  حــارس 
برفقــة  حضــر  اجلنوبيــة،  املنطقــة  أراضــي  علــى 

 جرافة لالحتالل وأغلق الطريق الزراعية. 
مــن  املزارعــني  ســيحرم  الطريــق  إغــالق  أن  وأكــد 
إلــى  أراضيهــم وحراثتهــا، مشــيرا  إلــى  الوصــول 
تخــدم  زراعيــة  طــرق  عــدة  أغلــق  االحتــالل  أن 

 املزارعني في البلدة منذ بداية العام. 
وفــي احملافظــة نفســها، هــددت قــوات االحتــالل أهالــي 
ــة. ــات اجلماعي ــاً بالعقوب ــرقية، جنوب ــن الش ــدة الل  بل

ــرت  ــالل نش ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ملصقــات فــي البلــدة وألصقــت بعضهــا علــى جــدران 
ــا  ــن خالله ــددت م ــة، ه ــن الثانوي ــات الل ــة بن مدرس
ــم  ــا ل ــم« م ــتتم مالحقته ــه »س ــدة بأن ــي البل أهال
يعملــوا علــى إعــادة مــا ســمته »الهــدوء« إلــى 

املنطقة٩3. 

السبت 2022/3/26

مســيرات  االحتــال  قمــع  جــراء  إصابــات 
عــدة محافظــات  فــي  اجلمعــة 

ــاق  ــرات باالختن ــاص والعش ــاً بالرص ــب 12 مواطن أصي
ــت  ــي خرج ــيرات الت ــالل املس ــوات االحت ــع ق ــراء قم ج
ــس،  ــار، أم ــزارة األمط ــم غ ــدة رغ ــات ع ــي محافظ ف
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رفضــاً لالحتــالل واالســتيطان، وخــالل مواجهــات فــي 
ــة. ــل وقلقيلي ــي اخللي ــي مدينت ــاس ف ــق التم مناط

ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب أربعــة 
مواطنــني بالرصــاص والعشــرات باالختنــاق جــراء قمــع 
ــالل  ــة لالحت ــدة املناهض ــيرة البل ــالل مس ــوات االحت ق

واالســتيطان.

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
ــي  ــاركوا ف ــدة ش ــاء البل ــن أبن ــات م ــأن املئ ــتيوي ب ش
ــم  ــة رغ ــالة اجلمع ــب ص ــت عق ــي انطلق ــيرة الت املس
ــة  ــة الداعي ــن الشــعارات الوطني غــزارة األمطــار مرددي

ــالل. ــاء االحت إلنه

ــا  ــال كثيف ــوا واب ــالل أطلق ــود االحت ــى أن جن ــار إل وأش
مــن الرصــاص املعدنــي باجتــاه الشــبان مــا أدى لوقــوع 
4 إصابــات بالرصــاص املعدنــي إلــى جانــب إصابــة 
ــة  ــم جمعي ــى أن طواق ــاً إل ــاق، الفت ــرات باالختن العش
ــني  ــع املصاب ــعافات جلمي ــت اإلس ــر قدم ــالل األحم اله

ــا. ميداني

وفــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس، أصيــب خمســة 
ــع  ــالل قم ــاق خ ــرات باالختن ــروح والعش ــني بج مواطن
ــى  ــتوطنة عل ــة مس ــة إلقام ــدة الرافض ــيرة البل مس

ــح. ــل صبي ــي جب ــا ف أراضيه

وقالــت مصــادر محليــة، إن األهالــي أدوا صــالة اجلمعــة 
ــي  ــوا ف ــل أن ينطلق ــح قب ــل صبي ــي جب ــوق أراض ف
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــه الت ــو قمت ــعبية نح ــيرة ش مس
جنــود االحتــالل خدمــة للتوســع االســتيطاني، الفتــة 
إلــى أن قــوات االحتــالل قمعــت املشــاركني فيهــا، مــا 

ــة. ــات عنيف ــدالع مواجه ــى ان أدى إل

ــر اإلســعاف والطــوارئ فــي الهــالل األحمــر  وأفــاد مدي
بنابلــس أحمــد جبريــل، بــأن خمســة مواطنــني أصيبــوا 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، بينهــم صحافــي 
أصيــب بقدمــه، فيمــا أصيــب عشــرات املواطنــني 
باالختنــاق جــراء الغــاز املســيل للدمــوع، جــرى عالجهم 

ميدانيــا.

ــاب  ــب ش ــس، أصي ــرق نابل ــن، ش ــت دج ــة بي ــي قري وف
ــيرة  ــع مس ــراء قم ــاق ج ــرات باالختن ــوض والعش برض
القريــة الرافضــة إلقامــة بــؤرة اســتيطانية علــى 

ــا. أراضيه

وقالــت مصــادر محليــة، إن املســيرة انطلقــت مــن أمام 
ــات  ــاركة املئ ــة، مبش ــط القري ــر، وس ــجد الكبي املس
نحــو املنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن القريــة حيــث 

تقــام البــؤرة االســتيطانية.



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

193

المجلد الثالثون 2022

ــي  ــاركني ف ــت املش ــالل قمع ــوات االحت ــدت أن ق وأك
املســيرة ومنعتهــم مــن الوصــول إلــى موقــع البــؤرة ما 
ــدالع مواجهــات أصيــب خاللهــا العشــرات  ــى ان أدى إل

ــاق. بحــاالت اختن

قدمــت  بأنهــا  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وأفــادت 
اإلســعافات لشــاب بعــد أن اعتــدى عليــه جنــود 
ــعافات  ــا اإلس ــب تقدميه ــى جان ــرب إل ــالل بالض االحت

باالختنــاق. إلصابــات 

وفــي مدينــة اخلليــل، أصيــب العشــرات بحــاالت اختناق 
خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل وســط املدينة.

ــني  ــت ب ــات اندلع ــة، إن املواجه ــادر محلي ــت مص وقال
عشــرات الفتيــة والشــبان وقــوات االحتــالل املتمركــزة 
ــارع  ــل ش ــى مدخ ــام عل ــكري املق ــز العس ــى احلاج عل

ــهداء. الش

وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل اقتحمــوا وســط 
ــاز  ــل الغ ــي وقناب ــاص املعدن ــوا الرص ــة وأطلق املدين
ــبان  ــا رد الش ــبان، فيم ــوا الش ــوع والحق ــيل للدم املس

برشــقهم باحلجــارة والزجاجــات الفارغــة.

وفــي مدينــة قلقيليــة، اندلعــت مواجهــات مماثلــة على 
مدخــل املدينة الشــمالي.

االحتــالل  جنــود  بــأن  متعــددة  مصــادر  وأفــادت 
املتمركزيــن علــى املدخــل الشــمالي للمدينــة فتحــوا 
نيرانهــم باجتــاه املتظاهريــن مــا أدى إلــى إصابــة ثالثــة 

ــي.٩4 ــاص احل ــبان بالرص ش

األحد 2022/3/27

ــتهل  ــي مس ــرائيل ف ــى إس ــل إل ــن يص بلينك
ــة ــة إقليمي جول

وصــل وزيــر اخلارجيــة األميركــي انتونــي بلينكــن مســاء 
ــة  ــات جول ــى محط ــي أول ــرائيل ف ــى إس ــبت إل الس
فــي الشــرق األوســط يلتقــي خاللهــا مســؤولني فــي 
دول عربيــة طبعــت عالقاتهــا مــع إســرائيل فــي إطــار 

ــام«. ــات أبراه »اتفاق

ــي  ــم اإلقليم ــد الدع ــى حش ــاً إل ــة أيض ــي اجلول وترم
لكييــف مــع اســتمرار الهجــوم الروســي علــى أوكرانيا 
وتهدئــة مخــاوف الدولــة العبريــة مــن قــرب التوصــل 

التفــاق نــووي مــع إيــران.

ــرب  ــة واملغ ــة الغربي ــك الضف ــة كذل ــمل اجلول وتش
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ــر، وسيشــارك بلينكــن فــي قمــة مصغــرة مــع  واجلزائ
نظراتــه فــي البحريــن واإلمــارات واملغــرب، والــدول 
الثــالث التــي طبعــت عالقاتــه مــع إســرائيل فــي إطــار 

ــام«. ــات أبراه »اتفاق

سيســعى بلينكــن إلــى ابتــزاز اهتمــام الواليــات 
املتحــدة الكبيــر بالشــرق األوســط علــى الرقــم مــن أن 
املنطقــة لــم تعــد علــى رأس أولويــات واشــنطن التــي 

ــيا. ــني وروس ــى الص ــا عل ــز اهتمامه ــت ترك بات

ــات  ــه املفاوض ــت في ــت دخل ــي توقي ــة ف ــي اجلول تأت
ــي  ــاء االتفــاق الدول ــران إلحي ــات املتحــدة وإي ــني الوالي ب
املبــرم مــع طهــران بشــأن برنامجهــا النــووي، مراحلهــا 

ــة.  النهائي

ويقــول مســؤولون أميركيــون إن مســألة واحــدة أو 
ــدون  ــاق، ويؤك ــل التف ــان التوص ــزاالن تعوق ــني ال ت اثنت
أن علــى طهــران أن تتخــذ »خيــارات صعبــة« إذا كانــت 

ــاق. ــد االتف تري

ــة  ــة األميركي ــم اخلارجي ــدث باس ــال املتح ــني ق واإلثن
ــدا«. ــس مؤك ــيكاً ولي ــس وش ــاق لي ــس إن »االتف ــد براي تي

لكــن إمــكان التوصــل التفــاق مــع طهــران يئيــر 
اســتياء إســارئيل وحلفــاء الواليــات املتحــدة فــي 
ــع  ــني م ــن منفصل ــن لقاءي ــيعقد بلينك ــة. وس املنطق
ــس  ــت والرئي ــي بيني ــرائيلي نفتال ــوزراء اإلس ــس ال رئي
فــي  اهلل  رام  فــي  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 

مســتهل اجلولــة.٩5

مهرجــان جماهيــري حاشــد فــي النقــب إحياء 
حللــول الذكــرى الـ64 ليــوم األرض

شــاركت جماهيــر غفيــرة مــن اجملتمــع العربــي، عصــر 
أمــس، فــي مراســيم إحيــاء ذكــرى الـــ4٦ ليــوم واألرض 

والــذي أقيــم فــي قريــة ســعوة فــي النقــب.

وتضمنــت مراســيم إحيــاء الذكــرى التــي شــاركت بها 
ــة  ــية واحلزبي ــات السياس ــادات والفعالي ــف القي مختل
والشــعبية والقــوى الوطنيــة، زرع أشــتال الزيتــون فــي 
ــا  ــا وحرثه ــي مت جتريفه ــرش الت ــعوة واألط ــي س أراض
قبــل عــدة أشــهر مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية.

وشــملت فعاليــات املهرجــان الــذي دعــت إليــه اللجنــة 
العليــا للجماهيــر العربيــة وينظــم حتــت عنــوان 
»صامــدون فــي النقــب«، فقــرات فنيــة وأناشــيد وطنية 
وكلمــات لعــدد مــن قيــادات األحــزاب والفعاليــات 

ــة. اجلماهيري

95  جريدة القدس
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وأكــد املشــاركون رفضهــم خملططــات مصــادرة األراضي 
احلكومــة  حتركهــا  التــي  االســتيطانية  واملشــاريع 
اإلســرائيلية، وشــددوا علــى ضــرورة مواصلــة النضــال 
ــي  ــلطوية الت ــات الس ــدي للمخطط ــعبي للتص الش
تســتهدف الوجــود العربــي فــي النقــب ومصــادرة نحــو 
ــن أرض  ــى م ــا تبق ــر م ــر آخ ــي تعتب ــف دومن الت 800 أل

لعــرب النقــب.

وأجمــع املتحدثــون علــى أن ذكــرى يــوم األرض حتــل هــذا 
ــة  ــلطوية شرس ــة س ــد وهجم ــط تصعي ــام وس الع
علــى األراضــي العربيــة فــي النقــب، لتفــرض حصــارا 
أشــد علــى البلــدات العربيــة غيــر املعتــرف بهــا، فــي 
حــني تقــرر احلكومــة إقامــة 12 مســتوطنة علــى 
األراضــي العربيــة، ومــن بينهــا مدينــة للمتدينــني 
ــخص،  ــف ش ــتيعاب 120 أل ــى اس ــادرة عل ــدمي، ق احلري

ــل. ــق عم ــة ومراف ــز جتاري ــى مراك ــة إل إضاف

مــن  اإلســرائيلية  احلكومــة  متــادي  مــن  وحــذروا 
حســاب  علــى  واالســتيطان  التهويــد  مخططــات 
الوجــود العربــي فــي النقــب، مشــددين علــى اســتمرار 
مســيرة النضــال وعــدم التراجــع رغــم محــاوالت 
املؤسســة  تعتمدهــا  التــي  والترهيــب  الترويــع 
اإلســرائيلية مــن خــالل مواصلــة االعتقــاالت للشــبان 
والناشــطني مــن النقــب إلــى جانــب إخضــاع العديــد 

مــن الســكان واألهالــي وأصحــاب األراضــي.

ــلطات  ــادي الس ــن مت ــر م ــادات واجلماهي ــذرت القي وح
اإلســرائيلية مــن مخطــط التهجيــر واالقتــالع وفــرض 
ــر  ــرى، لتهجي ــض الق ــي لبع ــراف وهم ــط اعت مخط
ــن األرض. ــاحة م ــل مس ــى أق ــم عل ــكان وجتميعه الس

ــكن،  ــة األرض واملس ــى أن قضي ــاركون عل ــدد املش وش
تقــف علــى رأس أولويــات قضايــا اجملتمــع العربــي 
ــا احلارقــة التــي تعكــس معركــة  ــرز القضاي ــر أب وتعتب

ــرى. ــة األخ ــا امللح ــب القضاي ــى جان ــود إل الوج

ــة،  ــد برك ــا، محم ــة العلي ــة املتابع ــس جلن ــدث رئي وحت
ألننــا  وجودنــا  تســتهدف  »إســرائيل  إن  بالقــول 
ــز باالنتمــاء للشــعب الفلســطيني،  فلســطينيني نعت
يــوم األرض معركــة وجــود فــي ظــل تواصــل املصــادرة 
كل يــوم فــي النقــب ومواصلــة الهــدم والتشــريد 
ــب  ــون ترهي ــراف، إذ يحاول ــلوبة االعت ــرى مس ــي الق ف
وترويــع الســكان وشــيطنة النقــب وكأن األهالــي هــم 

احملرضــون واملتطرفــون«.

ــرض،  ــي حت ــي الت ــرائيلية ه ــة اإلس ــر أن »احلكوم واعتب
ــي  ــدا ف ــي حتدي ــدم العرب ــدر ال ــض وه ــظ التحري ونالح
النقــب، ولــن نقبــل معاقبتنــا كجماهيــر عربيــة، 

حيــث يوظفــون منصــة للتحريــض علــى النقــب 
وشــعبنا، ونقــول لهــم إن النقــب ســيبقى وســيعيش 

ــزول«. ــتموت وت ــة س والعنصري

ــا  ــيئا خبيث ــون ش ــم يبّيت ــول »إنه ــة بالق ــم برك وخت
وإجراميــا ضــد شــعبنا فــي رمضــان مــن خــالل 
التحريــض والترويــج للتوتــر واالندفــاع ملواجهــات خــالل 

الشــهر«.٩٦

االثنني 2022/3/28

ــدة  ــتوطنات وبل ــة 4 مس ــى إقام ــة عل املصادق
ــب«  ــي »النق ــدة ف ــة واح عربي

اجتماعهــا  اإلســرائيلية خــالل  احلكومــة  صادقــت 
األســبوعي أمــس، األحــد، على إقامــة أربع مســتوطنات 
ــت  ــك صادق ــب. كذل ــي النق ــة ف ــدة عربي ــدة وبل جدي
احلكومــة علــى زيــادة عــدد العمــال الفلســطينيني مــن 
قطــاع غــزة فــي إســرائيل مــن 12 ألفــاً إلــى 20 ألــف 

عامــل.

ــة  ــة إقام ــة وزارة املالي ــم معارض ــة رغ ــاءت املصادق وج
ــادق  ــع ان تص ــب. ويتوق ــي النق ــدة ف ــتوطنات جدي مس
ــورة  ــرى بص ــتوطنات أخ ــس مس ــى خم ــة عل احلكوم
أوليــة، مبوجــب اقتــراح وزيــر الداخليــة، أييليت شــاكيد، 

ــاء واإلســكان، زئيــف إلكــني. ــر البن ووزي

وقدمــت وزارة املاليــة تقريــراً إلــى الــوزراء، الشــهر 
»إقامتهــا ســتلحق ضــرراً  إن  فيــه  املاضــي، جــاء 
ــر  ــام تطوي ــب أم ــع مصاع ــود وتض ــتيطان املوج باالس
بلــدات موجــودة وتســبب ضــرراً فــي املناطــق املفتوحة«، 
ووفــق مــا نقــل عنــه موقــع »والــال« اإللكترونــي أمــس، 

ــد.  االح

ــر  ــى إث ــي عل ــا تأت ــة أن معارضته ــت وزارة املالي وأوضح
»التأثيــرات االقتصاديــة الســلبية »إلقامة مســتوطنات 
ــب،  ــي النق ــودة ف ــدات املوج ــر البل ــى تطوي ــدة عل جدي
مــن حيــث تتكاليــف إقامتهــا وبنــاء بنيــة حتتيــة 

ــا.  ــدة وصيانته ــة جدي ــان عام ومب

ــدة  ــة أن إقامــة مســتوطنات جدي ــر املالي وأضــاف تقري
اســتمرار  حســاب  علــى  ســيكون  النقــب  فــي 
توســيع بلــدة عــراد، وســتلحق أضــراراً باخلطــوات مــن 
ــن أن  ــذر م ــاً، وح ــاً واقتصادي ــا اجتماعي ــل تعزيزه أج
املســتوطنات اجلديــدة ســتكون فــي تدريــج اجتماعــي – 
اقتصــادي، وحــذر مــن أن املســتوطنات اجلديدة ســتكون 
فــي تعزيزهــا اجتماعيــاً واقتصاديــاً، وحــذر مــن أن 
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املســتوطنات اجلديــدة ســتكون فــي تــدرج اجتماعــي – 
اقتصــادي مرتفــع أكثــر مــن عــراد وســتجذب ســكاناً 
مبســتوى كهــذا، وسيشــكل ذلــك اســتمراراً ملشــكلة 
ســكان  مبغــادرة  النقــب  فــي  ومعروفــة  موجــودة 
ــدن  ــاف م ــة وإضع ــدات غني ــى بل ــع إل ــتوى مرتف مبس

ــب«.٩7  النق

مقتــل شــرطيَّني إســرائيليَّني ووقــوع عــدة 
إصابــات بعمليــة إطــاق نــار فــي اخلضيــرة 

ومقتــل املنفذَيــن

قتــل شــرطيان إســرائيليان، وأصيــب عــدد آخــر بينهــم 
3 بجــراح متفاوتــة اخلطــورة، مســاء أمــس؛ جــراء 
إطــالق النــار جتاههــم مــن قبــل شــابني فلســطينيَّني 

ــل. ــل احملت ــرة بالداخ ــة اخلضي ــي مدين ف

ــابني  ــإن الش ــري، ف ــت« العب ــع »واي ن ــب موق وبحس
أطلقــا النــار جتــاه شــرطيَّني إســرائيليَّني، مــا أدى 
ــكان. ــي امل ــوا ف ــن كان ــا آخري ــل أن يهاجم ــا، قب ملقتلهم

ووفقاً للموقع، فإن املنفذَين قتال على الفور.

املنفذَيــن  فــإن  األوليــة،  التحقيقــات  وبحســب 
و3  مسدســات،  و3   ،»1٦ »إم  ســالح  بحوزتهمــا  كان 

 سكاكني، وأكثر من 1100 رصاصة مختلفة. 
ــا  ــة هم ــذَي العملي ــرب 48«: إن منف ــع »ع ــال موق وق
ــة مــن مدينــة  ــة وإبراهيــم إغباري الشــابان أميــن إغباري

ــة. ــاء عموم ــا أبن ــم، وهم أم الفح

ــن  ــرائيلي أن املنفذَي ــش اإلس ــة اجلي ــرت إذاع ــا ذك فيم
ــاً كان فــي املــكان ينتظــر إحــدى احلافــالت،  قتــال جندي

ــكان. ــي امل ــار ف ــالق الن ــالحه، وإط ــف س ومت خط

ــال  ــن وص ــت كان« أن املنفذَي ــاة »ريش ــرت قن ــا ذك بينم
إلــى منطقــة متركــز حافلــة إســرائيلية وشــاهدا 
مجنــدة مــن »حــرس احلــدود«، وأقدمــا علــى مهاجمتها 
واالســتيالء علــى ســالحها، ومــن ثــم إطــالق النــار على 

ــة فــي املــكان. مركبــة ودراجــة ناري

وُعلــم أن العمليــة أســفرت عــن مقتــل شــرطيَّني 
ــال  ــن قت ــا اللذي ــى منفذَيه ــة إل ــرائيليَّني، باإلضاف إس
برصــاص عناصــر مــن وحــدة الـ«مســتعربني« تواجــدوا 

ــكان. ــن امل ــرب م بالق

ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عــن مصــادر أمنيــة، 
قولهــا: إن منفــذَي العمليــة »مــن منطقــة وادي عــارة«، 
ــة  ــات جاري ــرطة: إن »العملي ــي الش ــط ف ــال ضاب وق

ــن”. ــة املنفذَي ــد هوي لتحدي
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ــفرت  ــة أس ــرطة أن العملي ــي الش ــؤول ف ــد مس وأك
عــن مقتــل عنصــرَي شــرطة، وإصابــة 3 آخريــن بجــراح 
ــة  ــم الطبي ــدت الطواق ــا أك ــورة، فيم ــة اخلط متفاوت
نقــل أربعــة أشــخاص إلــى املستشــفى بحالــة تتــراوح 
بــني املتوســطة واخلطيــرة، وتقــدمي العــالج الثنــني 

ــة. ــكان العملي ــي م ــن ف آخري

وأعلــن مستشــفى »هلــل يافــي« فــي اخلضيــرة، 
ــم  ــني منه ــة اثن ــت حال ــني، وصف ــتقبال 10 مصاب اس
باحلرجــة، وثالثــة باملتوســطة واخلطيــرة، باإلضافــة إلــى 

ــع. ــني بالهل 5 مصاب

وأظهــرت املقاطــع املصــورة التــي وثقــت العمليــة 
ــن  ــر أم ــاه عناص ــار جت ــق الن ــة أطل ــلحاً ببندقي أن مس

ــة. ــن حافل ــم م ــة نزوله ــرائيليني حلظ إس

لقطــات  إســرائيلية  تلفزيونيــة  محطــات  وبثــت 
صورتهــا كاميــرات مراقبــة للرجلــني وهمــا مســلحان 
ــرة. ــار فــي شــارع رئيــس باخلضي ــني، ويطلقــان الن ببندقيت

وبعــد إصابــة عناصــر األمــن، انضــم شــخص آخــر إلــى 
املنفــذ، بعــد أن اســتولى علــى بندقيــة أحــد املصابــني.

ووفقــاً للتقاريــر، فــإن عناصــر مــن وحــدة »املســتعربني« 
التابعــة لقــوات »حــرس احلــدود« بــزّي مدنــي، تواجــدوا 
بالقــرب مــن املــكان، ردّوا بإطــالق النــار، مــا أســفر عــن 

مقتــل املنفذَيــن.

ــني  ــة مصاب ــل ثالث ــه مت نق ــة بأن ــادر طبي ــادت مص وأف
بحالــة تتــراوح بــني املتوســطة واخلطيــرة لتلقــي 
العــالج فــي املستشــفى، فيمــا مت احلديــث عــن حالتــني 

ــني. حرجت

وفــي بيــان صــدر عنهــا، قالــت الشــرطة اإلســرائيلية: 
نــار، وإنــه »مت حتييــد  إن شــرطيَّني أصيبــا بإطــالق 
ــة  ــزات أمني ــرطة تعزي ــرت الش ــا نش ــن«، فيم املنفذَي

ــة. ــي املنطق ف

ــث  ــات البح ــرطة: إن عملي ــي الش ــؤول ف ــال مس وق
جاريــة للتأكــد »مــن عــدم وجــود مشــتبه بهــم 
آخريــن فــي املنطقــة«، مشــيراً إلــى »عمليــات اعتقــال 
وحمــالت تفتيــش« محتملــة، دون الكشــف عــن مزيــد 

ــل. ــن التفاصي م

ــي بينيــت،  ووصــل رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية نفتال
ورئيــس  بارليــف،  عوميــر  الداخلــي  األمــن  ووزيــر 
»الشــاباك« رونــني بــار للمــكان، فيمــا بــدأ وزيــر الدفــاع 
ــاركة كل  ــة مبش ــة طارئ ــة أمني ــس جلس ــي غانت بين
مــن رئيــس أركان اجليــش أفيــف كوخافــي، ورئيــس 
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»الشــاباك« رونــني بــار، واملفتــش العــام للشــرطة 
االســتخبارات  شــعبة  ورئيــس  شــبتاي،  يعقــوب 
ــارون  ــان( أه ــرائيلي )أم ــش اإلس ــي اجلي ــكرية ف العس

ــا. حاليف

ــى  ــبوع عل ــن أس ــل م ــد أق ــس بع ــوم أم ــي هج ويأت
ــدوي مــن بلــدة  ــي ب ــاً ودهســاً، نفــذه عرب هجــوم طعن
حــورة فــي جنــوب إســرائيل، وأســفر عــن مقتــل أربعــة 
ــاص  ــم برص ــي املهاج ــل أن يقض ــك قب ــخاص، وذل أش

ــارة. أحــد امل

ــد  ــة، كان ق ــم إغباري ــن، إبراهي ــد املنفذي ــر أن أح يذك
ــالد  ــن الب ــروج م ــة اخل ــام 201٦ مبحاول ــي الع ــن ف أدي
ــتنظيم »داعــش«  ــي واالنضمــام لـ ــر قانون بشــكل غي

ــت. ــر اإلنترن ــه عب ــع بأيديولوجيت ــذي اقتن ال

ــال إلــى  ــاب لالنتق ــازي عنت ــى غ ــة إل ــه إغباري وتوج
ســورية وااللتحــاق بالتنظيــم اجلهــادي، لكــن الشــرطة 
التركيــة قبضــت عليــه وأعادتــه إلــى إســرائيل، حيــث 
أوفقتــه الشــرطة فــي العاشــر مــن حزيــران 201٦ فــي 

ــون. ــن غوري مطــار ب

ــة  ــت بلدي ــس، أدان ــاء أم ــا، مس ــدر عنه ــان ص ــي بي وف
أم الفحــم العمليــة التــي وقعــت فــي اخلضيــرة، 
وأكــدت أنهــا »تديــن كل أعمــال العنــف«، معربــة 
عــن »تضامنهــا مــع عائــالت القتلــى ومتنيهــا الشــفاء 

ــى”.٩8 العاجــل للجرح

الثاثاء 2022/3/29

فصائــل املنظمــة بلبنــان فــي يــوم األرض: 
إنتهــاج  فــي  تســتمر  االحتــال  ســلطة 

شــعبنا حلقــوق  التنكّــر  سياســة 

 أكــدت فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 
ــرى  ــي الذك ــا ف ــان له ــي بي ــاء، ف ــوم الثالث ــان، الي لبن
ــل  ــبة تط ــذه املناس ــد أن ه ــوم األرض« اخلال الـــ4٦  »لي
علينــا فــي وقــت تتصاعــد فيــه حمــالت ومخططــات 
االســتيطان فــي أرضنــا وتســتمر ســلطة االحتــالل في 
انتهــاج سياســة الضــم والقضــم والفصــل العنصــري 
والتنكّــر  العرقــي  والتطهيــر  القســري  والتهجيــر 
ــر  ــروعة وغي ــة واملش ــة الثابت ــعبنا الوطني ــوق ش حلق
القابلــة للتصــرف التــي أقرتهــا األمم املتحــدة واجملتمــع 

ــي. الدول

وأضافــت أن اجملتمــع الدولــي يســتمر فــي إصــدار 
ــا  ــتيطان، فيم ــد اإلس ــة ض ــات اخلجول ــات واإلدان البيان

98  جريدة األيام

ــرة  ــرب الدائ ــه باحل ــه واهتمام ــع كل ثقل ــم وض العال
ــت  ــرزح حت ــزال ي ــا ي ــعبنا م ــا ش ــا، فيم ــي أوكراني ف
أبشــع أنــواع االحتــالل البغيــض ويعانــي فــي دول 
اللجــوء والشــتات منــذ مــا يقــارب الـــ 74 عاًمــا، دون أن 
يتحــرك بشــكل فاعــل وقــوي لوضــع حــّد لسياســات 
ســلطة اإلحتــالل وإجبارهــا علــى تنفيــذ كافــة قــرارات 

ــة. ــرعية الدولي الش

وجــددت الفصائــل مطالبتهــا للمجتمــع الدولــي 
مســؤولياته  حتّمــل  وواجــب  بضــرورة  ومؤسســاته 
شــعبنا  جتــاه  واألخالقيــة  والقانونيــة  السياســية 
وقضيتــه ووقــف االســتيطان وإنهــاء االحتــالل واإلفــراج 
ــل  ــراف الكام ــني، واالعت ــرى واملعتقل ــن األس ــوري ع الف
أرضنــا  علــى  الســيادة  كاملــة  فلســطني  بدولــة 
ــق  ــني وف ــة الالجئ ــل لقضي ــاد ح ــطينية، وإيج الفلس

القــرار 1٩4.

ــاه  ــا جت ــاء بالتزاماته ــة باإليف ــدول املانح ــت ال وطالب
شــعبنا وتوفيــر التمويــل الــالزم لوكالــة غوث وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا« حتــى تتمكــن مــن 
ــام بواجباتهــا جتــاه الالجئــني الفلســطينيني فــي  القي

كل أماكــن عملهــا.

ــالمية  ــة واإلس ــدول العربي ــع ال ــل جمي ــت الفصائ ودع
ــا وتوفيــر  إلــى توفيــر الدعــم الــالزم لشــعبنا وقضيتن

ــة. ــة واقتصادي شــبكة أمــان مالي

وجــدد البيــان الدعــوة إلنهــاء اإلنقســام البغيــض وإجناز 
ــا  ــع خالفاتن ــوف، ووض ــة، ورص الصف ــدة الوطني الوح
جانبــا، وتوحيــد كل اجلهــود والطاقــات فــي إطــار 
ــالل  ــة االحت ــطينية ملواجه ــر الفلس ــة التحري منظم

ــعية. ــة والتوس ــه العدواني ومخططات

وأكــدت الفصائــل دعمهــا ووقوفهــا الــى جانب شــعبنا 
فــي أراضــي عــام 48، معربــًة عــن تقديرهــا لنضاالتهــم 
دفاعــا عــن وجودهــم وحقوقهــم وأرضهــم وهويتهــم 

الوطنيــة.

وأضــاف البيــان »إننــا فــي هــذا اليــوم اخلالــد نعبــر عــن 
فخرنــا واعتزازنــا بصمــود ونضــاالت شــعبنا وتضحياته، 
ــكال  ــة كل أش ــق مبمارس ــه املطل ــى حّق ــن عل مؤكدي
ــة  ــه القوي ــوده وإرادت ــي صم ــال، ونحي ــة والنض املقاوم
ــاألرض  ــة التــي ال تلــني بالتمســك ب وشــجاعته وعزميت
والثوابــت الوطنيــة وإصــراره وإصــرار القيــادة الشــرعية 
ــود  ــس محم ــها األخ الرئي ــى رأس ــطينية وعل الفلس
عبــاس علــى املضــي قدًمــا فــي النضــال الدبلوماســي 
ــق  ــل حتقي ــن أج ــعبية م ــة الش ــي واملقاوم والسياس
أمانــي وتطلعــات شــعبنا وحقوقــه الوطنية املشــروعة 
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فــي إقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 
ــم.”٩٩ ــم ودياره ــى أرضه ــني إل ــودة الالجئ ــريف وع الش

ــم  ــلة اعتداءاته ــذون سلس ــتوطنون ينف املس
ــدة ــق ع ــي مناط ــم ف ــني وممتلكاته ــق املواطن بح

بحــق  اعتداءاتهــم  أمــس،  املســتوطنون،  واصــل 
االحتــالل  قــوات  بحمايــة  وممتلكاتهــم  املواطنــني 
وأقدمــوا خاللهــا علــى إحــراق أربــع مركبــات فــي قريــة 
ــة  ــعارات عنصري ــط ش ــات وخ ــاب مركب ــود، وإعط جال
ــات  ــرات املركب ــة عش ــعيا، ومهاجم ــدة ترمس ــي بل ف
علــى املفترقــات الرئيســة مبحافظــة نابلــس، ونصبــوا 
مقاعــد اســتراحة فــي أراضــي املواطنــني الزراعيــة فــي 

ــمالية. ــوار الش األغ

ففــي قريــة جالــود هاجــم مســتوطنون املنطقــة 
ــات. ــع مركب ــار بأرب ــوا الن ــة وأضرم ــن القري ــرقية م الش

وقالــت مصــادر محلية، إن مســتوطنني من مســتوطنة 
»عــادي عــاد« هاجمــوا املنطقــة الشــرقية مــن جالــود 
وأضرمــوا النــار بأربــع مركبــات، وحاولــوا اقتحــام بعــض 

املنــازل، إال أن األهالــي تصــدوا لهجومهــم.

وأضافــت، إن املركبــات املســتهدفة تعــود لعائلــة عبيــد 
التــي تقطــن رأس اجلبــل فــي املنطقــة الشــرقية الفتــة 
ــرة  ــرعة كبي ــات بس ــت املركب ــران التهم ــى أن الني إل

لتتحــول إلــى هيــاكل خــالل دقائــق.

بــدوره، قــال املواطــن ســالم عبيــد صاحــب اثنتــني مــن 
ــه ال يعلــم كيــف ســيتدبر أمــره  املركبــات احملترقــة، إن
ــني يعتمــد  ــه اللت بعــد أن أحــرق املســتوطنون مركبتي
ــي  ــل ف ــه يعم ــى أن ــاً إل ــه، الفت ــني رزق ــا لتأم عليهم
مزرعــة للدواجــن، ويســتخدم املركبتــني لنقــل األعــالف 

والبيــض.

نابلــس،  محافظــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  وفــي 
اســتهدف مســتوطنون، فجــر أمــس، عــددا كبيــرا مــن 
ــات  ــي الطرق ــروا ف ــد أن انتش ــني، بع ــات املواطن مركب
ورشــقوها  املركبــات  جميــع  وهاجمــوا  والشــوارع 

باحلجــارة، وحاولــوا االعتــداء علــى أصحابهــا.

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
ــة مت  ــن ٦0 مركب ــر م ــس، إن أكث ــان دغل ــة غس الغربي
ــد،  ــاء األح ــن مس ــرة م ــاعات متأخ ــي س ــا ف حتطيمه
وفجــر امــس، فــي مناطــق عــدة فــي محيــط نابلــس، 
ومنهــا مفتــرق اللــن الشــرقية، ومفتــرق زعتــرة، 
ــر شــرف، وحاجــز »شــافيه  ــرق دي وشــارع حــوارة، ومفت

ــك. ــت فوري ــة بي ــراف قري ــى أط ــمرون«، وعل ش
99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ووصــف املواطــن حــامت احلافــي صاحــب إحــدى املركبــات 
ــرورا  ــرم، م ــى طولك ــا إل ــن أريح ــدا م ــذي كان عائ ال

ــة”. ــه »باملرعب ــس طريق بنابل

ــى  ــتوطنني عل ــر للمس ــد كبي ــاك تواج ــال، كان هن وق
حاجــز زعتــرة، وتفاديــا ألي هجــوم، ســلكت طريقــا آخــر 

عبــر قــرى أوصريــن، وبيتــا وصــوال إلــى نابلــس.

هنــاك  كان  نابلــس،  مــن  اخلــروج  بعــد  ويضيــف، 
ــر  ــة دي ــراف قري ــى أط ــتوطنني عل ــر للمس ــد كبي تواج
ــع  ــوا يهاجمــون جمي ــاب، وكان ــى حاجــز عن ــرف حت ش
ــى  ــالل عل ــود االحت ــود جن ــا أن وج ــارة، كم ــات امل املركب
احلاجــز هنــاك أدى إلــى إعاقــة مــرور املركبــات، وبالتالــي 
الســماح للمســتوطنني باالعتــداء علــى عــدد ســيارات 

ــر. أكث

وأشــار احلافــي إلــى أن عشــرات املركبــات مت تكســيرها 
فــي ذات املــكان، مــن ضمنهــا مركبتــه اخلاصــة. »كنــت 
خائفــا علــى ابنــي الــذي كان برفقتــي بالســيارة.. 
ــوت  ــني امل ــي وب ــأن بين ــات ب ــك اللحظ ــي تل ــعرت ف ش

ــي. ــال حاف ــعرة« ق ش

وأضــاف، »كســر املســتوطنون زجــاج الســيارة األمامــي، 
ــقف  ــن الس ــني م ــة اليم ــى اجله ــارة عل ــاءت احلج وج

والبــاب األميــن.

وتابــع، حجــم احلجــارة التــي ألقاهــا املســتوطنون كان 
كبيــرا مــا ســبب ضــررا كبيــرا فــي الســيارات املــارة.

أعطــب  اهلل،  رام  شــمال  ترمســعيا  بلــدة  وفــي 
ــني،  ــات املواطن ــن مركب ــدد م ــارات ع ــتوطنون، إط مس

عنصريــة. شــعارات  وخطــوا 

ــوا  ــتوطنني اقتحم ــأن املس ــة ب ــادر أمني ــادت مص وأف
البلــدة وأعطبــوا إطــارات عــدد مــن املركبــات، وخطــوا 
شــعارات عنصريــة ضــد الفلســطينيني والعــرب علــى 

ــدة. ــازل املواطنــني مــن البل من

وفــي األغــوار الشــمالية، وضــع مســتوطنون، مقاعــد 
اســتراحة فــي منطقــة ســهل موفيــة.

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمة، إن املســتوطنني 
وضعــوا املقاعــد وثبتوهــا باإلســمنت فــي ســهل 
ــة. ــة احلديدي ــن خرب ــرقي م ــمال الش ــى الش ــة إل موفي

وأشــار إلــى أن ذلــك يعتبــر مقدمــة إلقامــة بــؤرة 
ــي  ــا أن أراض ــة، علم ــي املنطق ــدة ف ــتيطانية جدي اس
ــن  ــني، لك ــو للمواطن ــة بالطاب ــة مملوك ــهل موفي س
املســتوطنني وســلطات االحتــالل يســتولون علــى 

ــا. ــزاء منه أج
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عشــرات  اقتحــم  احملتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
مناطــق  أمــس،  االحتــالل،  وجنــود  املســتوطنني، 

. مختلفــة

مــن  مجموعــة  بــأن  متعــددة،  مصــادر  وأفــادت 
ــدة  ــي بل ــوى ف ــن اله ــي بط ــوا ح ــتوطنني اقتحم املس
ســلوان جنــوب املســجد األقصــى وانتشــروا في شــوارع 
البلــدة وأزقتهــا برفقــة عناصــر مــن شــرطة االحتــالل 

ــني. ــة املقتحم ــوا حماي تول

وأضافــت، إن مجموعــة أخــرى مــن املســتوطنني برفقــة 
ــاذاة  ــة مبح ــور األموي ــة القص ــوا منطق ــياح اقتحم س
األقصــى وقدمــوا شــروحا مــزورة حــول  املســجد 
ــالل.100 ــرطة االحت ــن ش ــر م ــة عناص ــت حماي ــور، حت القص

زراعــة أشــتال زيتــون غــرب جنــني إحيــاء لذكــرى يــوم 
األرض

 شــارك عشــرات املواطنــني، اليــوم الثالثــاء، فــي زراعــة 
ــدار  ــاذاة ج ــة مبح ــي الواقع ــي األراض ــون ف ــتال زيت أش
ــة الطيبــة غــرب  الضــم والتوســع العنصــري فــي قري
ــتال  ــت أش ــوم األرض. وحمل ــرى ي ــاء لذك ــني، إحي جن

الزيتــون أسماء شــهداء يــوم األرض وصورهــم.

ونظمــت الفعاليــة مــن قبــل جمعيتــي »إنســان 
للعمــل« و«حــدد هدفــك«، بالشــراكة مــع حركــة 
وهيئــة  املغربــي،  دالل  الشــهيدة  »فتــح« منطقــة 
كهربــاء قــرى وبلــدات: رمانــة، والطيبــة، والســيلة 
محافــظ  رعايــة  حتــت  وزبوبــا،  وتعنــك،  احلارثيــة، 
ــدار  ــة اجل ــة مقاوم ــس هيئ ــوب، ورئي ــرم الرج ــني أك جن

واالســتيطان مؤيــد شــعبان.

ــوم األرض  ــي ي ــجار ف ــة األش ــاركون أن زراع ــد املش وأك
ــألرض والصمــود والبقــاء فيهــا،  ــى االنتمــاء ل ــدل عل ت

ــددين مش

متســك  لتؤكــد  جــاءت  الفعاليــة  هــذه  أن  علــى 
ــى  ــير عل ــر، والس ــر املصي ــودة وتقري ــق الع ــعبنا بح ش
درب الشــهداء واألســرى مــن أجــل إحقــاق احلقــوق 
ــة  ــودة وإقام ــق الع ــا ح ــة منه ــي املقدم ــروعة وف املش
الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

ــرى. ــن األس ــراج ع واإلف

ــد  ــر عب ــير عام ــرمي األس ــة مت تك ــة الفعالي ــي نهاي وف
ــة. ــة الطيب ــن قري ــي م النب

100  جريدة األيام

األربعاء 2022/3/30

إســرائيل تســعى بشــكل متعمــد إلى إشــعال 
ــدس  ــطيني والق ــل الفلس ــي الداخ ــع ف الوض

وبقيــة أرجــاء الضفــة

ــكل  ــعى بش ــرائيلية تس ــن اإلس ــزة األم ــدو أن أجه يب
ــع  ــع الوض ــي اجملتم ــع ف ــعال الوض ــى إش ــد إل متعم
إطــالق  عمليــة  مســتغلة  العربــي،  اجملتمــع  فــي 
ــم  ــا تنظي ــد أن تبناه ــرة بع ــة اخلضي ــي مدين ــار ف الن
»داعــش« واســتغالل أي احتجــاج ضــد الســلطات مــن 
ــن  ــي، ويضم ــد أمن ــبب بتصعي ــا والتس ــل قمعه أج
ــي  ــات ف ــي مواجه ــتوطنني ف ــالل زج مس ــن خ ــك م ذل
ــتفزازية  ــيراتت اس ــوازاة مس ــي م ــة، ف ــدن اخملتلط امل
للمســتوطنني، خاصــة فــي القــدس احملتلــة، فــي تكــرار 

ــي. ــو املاض ــار/ ماي ــداث أي ألح

العــام  املفتــش  عقدهــا  مــداوالت  أعقــاب  وفــي 
ــاركة  ــبتاي، مبش ــوب ش ــرائيلية، يعق ــرطة اإلس للش
ــف، بـــ  ــا يوص ــتعداد مل ــرر االس ــرطة، تق ــادة الش قي
تســتعد  اإلطــار،  هــذا  وفــي  األســوار2«،  »حــارس 
الشــرطة لـــ 35 »يومــاً قتاليــاً متواصلة وأحــداث أمنية 
أكبــر بثالثــة أضعــاف أحــداث أيــار/ مايــو املاضــي، وفــق 
مــا ذكــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، أمــس، 
ــاء. وبحســب الســيناريو الــذي وضعتــه شــرطة،  الثالث
فــإن املواجهــات ســتدور فــي أنحــاء البــالد، وستســقط 

ــق. ــع حرائ ــة وتندل ــف صاروخي قذائ

ورغــم أنــه لــم يتــم توضيــح أســباب هــذا  الســيناريو 
ــن  ــزة األم ــعي أجه ــرطة، إال أن س ــه الش ــذي تضع ال
ــت لديهــا،  ــد، هــو نهــج ثاب ــى التصعي اإلســرائيلية إل
ــى حــدوث  ــاً، عل ــة، حالي وبالرغــم مــن عــدم وجــود أدل
ــيناريو  ــي أن س ــرطة تدع ــذا، إال أن الش ــيناريو كه س
كهــذا هــو »مســألة وقــت وحســب«، وفقــاً للصحيفة. 
وحــدث ذلــك فــي جميــع االحتجاجــات الفلســطينية، 
فــي أراضــي الـــ 48 واألراضــي احملتلــة عــام 1٩٦7، طــوال 
ــام 1٩7٦،  ــي الع ــوم األرض ف ــن ي ــة، م ــود املاضي العق
مــروراً باالنتفاضتــني وهبــة اكتوبــر 2000، وحتــى هبــة 

ــار املاضــي.  أي

ــن  ــات م ــي معلوم ــرف بتلق ــي« تعت ــني الوطن »التأم
»الشــاباك« لســحب هويــات عشــرات املقدســيني

ــرائيلية  ــي« اإلس ــني الوطن ــة »التأم ــت مؤسس اعترفت
جهــاز  مــن  معلومــات  تتلقــى  بأنهــا  مــرة.  وألول 
متابعتهــا  عمليــات  إطــار  فــي  »الشــاباك« 
لفلســطينيني مــن ســكان القــدس الشــرقية احملتلــة 
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املقدســية.  العائــالت  عشــرات  هويــات  لســحب 

وجــاء هــذا االعتــراف فــي رد علــى التمــاس تقــدم 
ــة  ــام احملكم ــرد – أم ــوق الف ــد« حق ــه مركــز »هموكي ب
املركزيــة فــي القــدس الشــرقية احملتلــة، بعــد أن 
ــن  ــي« الكشــف ع ــني الوطن رفضــت مؤسســة »التأم

ــة101  ــحب الهوي ــباب س أس

األســير فــؤاد جــرادات خضــع لتحقيــق مســتمر لـــ45 
يومــا فــي ســجون االحتــالل

ــا،  ــي تقريره ــن ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
اليــوم األربعــاء، إن األســير فــؤاد عبــد الرحمــن جــرادات 
مــن محافظــة جنــني واملعتقــل فــي ســجن »مجيــدو«، 
أثنــاء  نفســي  وتعذيــب  قــاٍس  لتحقيــق  تعــرض 

ــه . اعتقال

ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــت ق ــة: داهم ــت الهيئ وأضاف
ــوم  ٦/2021/12  ــير ي ــت األس ــرائيلي بي ــالل االس االحت
حوالــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، وقــام 
ــا باقتحــام املنــزل عــدا اجلنــود فــي  قرابــة الـــ20 جندي
اخلــارج واجليبــات التــي كانــت تنتظــر، ثــم اقتــاد اجلنــود 
ــة  ــاك لغاي ــوه هن ــالم وأبق ــل س ــى معتق ــرادات ال ج
الســاعة الســابعة والنصــف صباحــا، لينقــل بعدهــا 
ــه  ــق مع ــث مت التحقي ــة، حي ــق اجللم ــز حتقي ــى مرك ال
ــن  ــدي، م ــل األي ــو مكب ــتمرة وه ــا مس ــدة 45 يوم مل
الســاعة اخلامســة والنصــف صباحــا حتــى الســابعة 
ــدوا  ــني، تعم ــدة محقق ــك ع ــى ذل ــاوب عل ــاء، وتن مس

ــر. ــكل كبي ــه بش ــير و اهانت ــتائم لألس ــه الش توجي

ــة: »كان  ــي الهيئ ــان محام ــى لس ــرادات عل ــاف ج وأض
التحقيــق تعذيبــا نفســيا حيــث قــام احملقــق بإعالمــي 
أنهــم اعتقلــوا زوجتــي وأخــي إياد جــرادات وشــاهدتهم 
فــي الفيديــو وهــم فــي التحقيــق، وعلمــت بعدهــا أنــه 
لــم يتــم اعتقالهــم بــل جــرى اســتجوابهم في ســالم 
واالفــراج عنهــم، كانــت فتــرة صعبــة ألننــي كنــت كل 
الفتــرة فــي زنزانــة مبفــردي، فقــط خــالل الثالثــة أيــام 

األخيــرة احضــروا أســرى آخريــن«.

ــدة عــام  ــابقا مل ــير اعتقــل س علمــا أن األس
102.4102/1/61 بتاريــخ  وأفــرج عنــه 

جنــح أهالــي بلــدة قصــرة، جنــوب نابلــس، رغــم قمــع 
أقامهــا  بــؤرة اســتيطانية  اقتــالع  االحتــالل، فــي 
مســتوطنون علــى أراضيهــم، فــي الوقــت الــذي أقــدم 
فيــه مســتوطنون علــى إقامــة بــؤرة اســتيطانية قــرب 

101  جريدة القدس

102  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

جتمــع عــرب املليحــات، شــمال أريحــا، تزامــن ذلــك مــع 
ــي  ــدة ف ــار جدي ــة إخط ــالل حمل ــلطات االحت ــن س ش

 خربة اخلالدية خدمًة للتوسع االستيطاني. 
فــي  ونشــطاء  قصــرة  بلــدة  أهالــي  وجنــح 
إزالــة  فــي  واالســتيطان  اجلــدار  مقاومــة  هيئــة 
مســتوطنة  مــن  بالقــرب  اســتيطانية  بــؤرة 
»مجدوليــم« اجلاثمــة علــى أراضــي البلــدة، كمــا 
املســتوطنون  أغلقــه  طريــق  فتــح  مــن  متكنــوا 

 حلرمانهم من الوصول إلى أراضيهم. 
ومنعــت قــوات االحتــالل املواطنــني مــن الوصــول 
ــدة  ــن البل ــرقية م ــة الش ــي املنطق ــم ف ــى أراضيه إل
ــي  ــهور، والت ــل ش ــا قب ــتيالء عليه ــرى االس ــي ج الت
الزيتــون  بأشــجار  مزروعــة  دومن   300 بنحــو  تقــدر 
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــت قناب ــات، وأطلق واللوزي

 ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق. 
مــن  االحتــالل  قمــع  رغــم  األهالــي  ومتكــن 
أقامهــا  التــي  البــؤرة  موقــع  إلــى  الوصــول 
»مجدولــوم«  مســتوطنة  لتوســعة  املســتوطنون 
وتفكيكهــا  البلــدة  أراضــي  علــى  املقامــة 

 وإعادة فتح الطريق املؤدي إلى أراضيهم. 
ــي  ــني محافظت ــع ب ــات الواق ــرب املليح ــع ع ــي جتم وف
ــتوطنون  ــام مس ــوار، أق ــا واألغ ــرة وأريح رام اهلل والبي

 بؤرة استيطانية جديدة قرب التجمع. 
وقــال املشــرف العــام علــى منظمــة البيــدر للدفــاع عن 
حقــوق البــدو حســن مليحــات، إن مســتوطنني أحضروا 
معــدات بناء وخزان ميــاه، وأقاموا بؤرة اســتيطانية، قرب 

 جتمع عرب املليحات على طريق »املعرجات”. 
املنطقــة  فــي  املســتوطنني  أن  إلــى  وأشــار 
علــى  والرعــي  التنقــل  تضييــق  يحاولــون 

 املواطنني، بدعم من شرطة االحتالل. 
»شــبيبة  مســتوطني  مــن  عــددا  أن  إلــى  ولفــت 
ــؤرة  ــاري ب ــام اجل ــة الع ــوا بداي ــة أقام ــالل« اإلرهابي الت
اســتيطانية، ضمــن مــا بــات يعــرف باالســتيطان 
ــذي يســيطر علــى مســاحات واســعة مــن  الرعــوي ال

 األراضي الغورية واملطلة على الغور. 
االحتــالل  قــوات  أخطــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
وجــدران  وحظيــرة  منزلــني  فــي  العمــل  بوقــف 

 استنادية في خربة اخلالدية جنوب اخلليل. 
ــود  ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــور منس ــؤاد العم ــال ف وق
مبســافر يطــا وجبــال جنــوب اخلليــل، إن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت منطقــة اخلالديــة، وأخطــرت بوقــف العمــل 
عيســى  وخليــل  أحمــد  الشــقيقني  منزلــي  فــي 
اليتيــم، وبركــس مملــوك للمواطــن خليــل عيســى 
اليتيــم، وجــدران اســتنادية تعــود ملكيتهــا لألشــقاء 

 أحمد ومحمود وإبراهيم عيسى اليتيم. 
وأكــد أن ممارســات ســلطات االحتــالل تهــدف إلــى 
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ــة  ــيع رقع ــني وتوس ــي املواطن ــى أراض ــتيالء عل االس
ــل،  ــدات وقــرى وخــرب جنــوب اخللي االســتيطان فــي بل
ــم  ــن أراضيه ــل ع ــى الرحي ــم عل ــالل إرغامه ــن خ م
التــي ورثوهــا عــن آبائهــم ويعيشــون فيهــا منــذ 
هــذه  جلميــع  للتصــدي  ودعــا  الســنني،  عشــرات 
ــي  ــق الت ــي املناط ــاء ف ــى البن ــرار عل ــاوالت، واإلص احمل

 حتاول سلطات االحتالل االستيالء عليها. 
اندلعــت  جنــني،  جنــوب  قباطيــة،  بلــدة  وفــي 

 مواجهات بني الشبان قوات االحتالل. 
 و

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مواجهــات اندلعــت 
فــي البلــدة عقــب عمليــة االقتحــام، تخللهــا إطــالق 
القنابــل الصوتيــة واملســيلة للدمــوع، دون أن يبلــغ عــن 

ــات.103 إصاب

إحيــاء يــوم األرض مبســيرات ووضــع أكاليــل علــى 
أضرحــة الشــهداء داخــل اراضــي 48

انطلقــت صبــاح اليــوم األربعــاء، فعاليــات إحيــاء 
بزيــارة عوائــل  الـــ4٦ ليــوم األرض اخلالــد،  الذكــرى 
وأضرحــة الشــهداء خضــر خاليلــة ورجــا أبــو ريــا 
ــارة  ــم زي ــخنني، ث ــة س ــي مدين ــواهنة ف ــة ش وخديج
عائلــة وضريــح الشــهيد خيــر ياســني فــي عرابــة.

وتنظــم هــذه الزيــارة لعوائــل وأضرحــة الشــهداء فــي 
صبيحــة ذكــرى يــوم األرض مــن كل عــام، بدعــوة مــن 
ــة  ــية والبلدي ــركات السياس ــعبية واحل ــة الش اللجن

ــة. فــي ســخنني وعراب

ــوم  ــهداء ي ــرى ش ــدا لذك ــدة تخلي ــات ع ــت كلم وألقي
ــوم 30 آذار/  ــن األرض، ي ــا ع ــوا دفاع ــن ارتق األرض، الذي

ــام 1٩7٦. ــارس ع م

ــاء  ــي إحي ــرات ف ــارك العش ــة، ش ــي مدينة الطيب وف
الذكــرى الـــ4٦ ليــوم األرض، حيــث وضعــوا أكاليــل زهور 
علــى النصــب التــذكاري للشــهيد رأفــت الزهيــري مــن 
مخيــم نــور شــمس بطولكــرم، والــذي استشــهد فــي 

يــوم األرض األول باملدينــة.

ــهداء  ــى أرواح ش ــدادا عل ــت ح ــة صم ــت وقف ونظم
يــوم األرض وتخليــدا لذكراهــم، مبشــاركة رئيــس جلنــة 
املتابعــة العربيــة محمــد بركــة، وممثلــي اللجنــة 

ــة. ــي املدين ــة ف ــوى الوطني ــعبية والق الش

وبحســب موقــع عــرب 48 فــإن مســيرة ســتنطلق فــي 
مدينــة ســخنني مــن شــارع الشــهداء، عنــد الســاعة 
نحــو  لتلتحــم  اليــوم،  مســاء  والنصــف  الثانيــة 
ــد  ــة عن ــة عراب ــيرة مدين ــع مس ــة م ــاعة الرابع الس

103  جريدة األيام

النصــب التــذكاري شــرقي املدينــة، ولتكمــل املســيرة 
حتــى ديــر حنــا حيــث ســيقام املهرجــان املركــزي عنــد 

ــاء. ــة مس ــاعة اخلامس الس

ودعــت جلنــة املتابعــة العليــا، إلــى أوســع مشــاركة في 
إحيــاء الذكــرى الـــ4٦ ليــوم األرض اليــوم فــي مســيرة 

البطــوف واملهرجــان املركــزي فــي ديــر حنــا.

ــة،  ــة مركزي ــو محط ــوم األرض ه ــة أن ي ــدت املتابع وأك
العربيــة،  جماهيرنــا  نضــال  فــي  حتــول  ونقطــة 
املترســخة فــي وطنهــا، ملواجهــة كل السياســات 
العنصريــة املســتمرة، وسياســات االســتيالء علــى 

األراضــي.

يشــار إلــى أن فعاليــات يــوم األرض بــدأت الســبت 
ــعوة  ــة س ــدا قري ــب وحتدي ــة النق ــي منطق ــي، ف املاض
ــون فــي  مســلوبة االعتراف وتضمنــت زرع أشــتال الزيت
أراضــي ســعوة واألطــرش التــي جــرى جتريفهــا وحرثهــا 
ــرائيلية.104 ــلطات اإلس ــل الس ــن قب ــهور م ــدة ش ــل ع قب

الكيلــة تبحــث مــع مســؤول فــي البنــك الدولــي دعــم 
القطــاع الصحــي

بحثــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلة، مــع املديــر اإلقليمي 
للتنميــة البشــرية فــي البنــك الدولــي مبنطقة الشــرق 
ــز  ــبل تعزي ــوا، س ــو ني ــا كيك ــمال افريقي ــط وش األوس

التعــاون ودعــم القطــاع الصحــي فــي فلســطني.

ــي  ــي ف ــع الصح ــى الوض ــوا عل ــة ني ــت الكيل وأطلع
ــه  ــا يعاني ــا«، وم ــة »كورون ــل جائح ــي ظ ــطني ف فلس
ــر  ــي مت ــة الت ــة املالي ــة األزم ــي نتيج ــاع الصح القط
ــات  ــى املعيق ــة إل ــطينية، إضاف ــة الفلس ــا احلكوم به
التــي تواجــه القطــاع الصحــي نتيجــة االحتــالل 

اإلســرائيلي .

ــي  ــك الدول ــم البن ــتمرار دع ــرورة اس ــى ض ــارت إل وأش
للقطــاع الصحــي الفلســطيني، خصوصــا فــي إنشــاء 
مركــز خالــد احلســن للســرطان وزراعــة النخــاع، ودعــم 
ــيدة  ــة، مش ــفيات احلكومي ــعة املستش ــر وتوس تطوي
ــوزارة  ــني ال ــترك ب ــاون املش ــل والتع ــم املتواص بالدع

ــك. والبن

ــك  ــتعداد البن ــوا اس ــدت ني ــا، أك ــن جهته م
ــاع  ــم للقط ــن الدع ــد م ــدمي املزي ــي لتق الدول
املشــاريع  عبــر  الفلســطيني  الصحــي 

105 املســتقبلية.
104  علام أن األسري اعتقل سابقا ملدة عام وأفرج عنه بتاريخ 2014/1/16
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رئيــس الــوزراء: األرض هــي هويــة وعنــوان للصمــود فــي 
مواجهــة االحتــالل

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية فــي الذكــرى 
األرض  أن  اخلالــد،  األرض  ليــوم  واألربعــني  السادســة 
ــراع  ــز الص ــة ومرك ــوان وهوي ــي عن ــطينية ه الفلس
وأن  التوســعية،  وأطماعــه  االحتــالل  مــع  الدائــم 
الشــعب الفلســطيني الــذي قــدم آالف الشــهداء 
دفاعــا عــن أرضــه ووجــوده وعنــوان هويتــه، لــن يتنــازل 
عــن شــبر واحــد منهــا، وأنــه لــن نســاوم عليهــا، ولــن 
نقبــل بأقــل مــن إقامــة دولتنا املســتقلة علــى حــدود 

ــدس. ــا الق ــام ٦7 بعاصمته ــران ع ــن حزي ــع م الراب

ــم  ــوا أرواحه ــن قدم ــهداء الذي ــتية الش ــتذكر اش واس
دفاعــا عــن األرض أمــام محــاوالت املســتوطنني تغييــر 
معاملهــا اجلغرافيــة والتاريخيــة، واالســتيالء علــى 

ــي. ــي والثقاف ــا الدين ــاتنا وموروثن مقدس

األرض  عــن  للمدافعــني  التحيــة  اشــتيه  ووجــه 
ــذي  ــتيطاني ال ــدد االس ــة التم ــي مواجه ــون، ف والزيت
يســتهدف مــا تختزنــه األرض فــي باطنهــا مــن ثــروات، 
وإصرارهــم ومضــاء عزميتهــم فــي مواجهة السياســات 
واملمارســات العنصريــة والتهويديــة والتطهيــر العرقي 
التــي ميارســها االحتــالل ضــد أصحــاب األرض األصليــني 
املنظمــات  داعيــا  الطارئــني،  لصالــح املســتوطنني 
احلقوقيــة الدوليــة إلدانــة االنتهــاكات املتواصلــة بحــق 
ــا  ــة بأنه ــر أممي ــا تقاري ــي اعتبرته ــان والت األرض واإلنس

ــاب. ــب العق ــرب توج ــم ح ــى جرائ ــى إل ترق

كمــا دعــا اشــتية الــى وقــف سياســة املعاييــر املزدوجة 
فــي التعامــل مــع القوانــني الدوليــة، وفــرض عقوبــات 
ــاد  ــات االضطه ــارس سياس ــذي مي ــالل ال ــى االحت عل
ــى  ــوده عل ــك بوج ــعبنا املتمس ــد ش ــة ض والعنصري

ــات. ــت التضحي ــا بلغ ــه مهم أرض

وأكــد اشــتية حتميــة انتصــار شــعبنا فــي معركتــه 
املســتمرة ضــد االحتــالل واالســتيطان، ويقينــه بقــدرة 
ــة  ــه وإقام ــة أرض ــى حماي ــطيني عل ــعب الفلس الش
دولتــه املســتقلة وحتقيــق حــق العــودة لالجئــني وفــق 

ــي رقــم 1٩4.10٦ القــرار الدول

االحتــال يضــع كاميــرات مراقبــة فــي منطقــة 
وادي الربابــة بالقــدس

 وضعــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم االربعاء،
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 كاميــرات مراقبــة فــي حــي وادي الربابــة، جنــوب 
املبــارك. املســجد االقصــى 

ــوات  ــأن ق ــا« ب ــمرين لـ«وف ــد س ــي أحم ــاد املقدس وأف
االحتــالل وضعــت كاميــرات مراقبــة فــي منطقــة وادي 

ــه. ــة ب ــاء احمليط ــف األحي ــة لكش الرباب

يذكــر أن االحتــالل يســتهدف وادي الربابــة الــذي تبلــغ 
مســاحته 210 دومنــات ويعيــش فيــه حوالــي 800 

مقدســي.107

حــول  وأرقــام  معطيــات  األرض..  يــوم  فــي 
ن ســتيطا ال ا

جتهــد دولــة االحتــالل اإلســرائيلي ومنــذ احتاللهــا 
ــود  ــى الوج ــاء عل ــي القض ــام 1٩48، ف ــطني ع لفلس
ــى  ــج عل ــتيالء املمنه ــالل االس ــن خ ــطيني، م الفلس
ــر  ــوت وتهجي ــدم البي ــا، وه ــع أوصاله ــي وتقطي األراض
ســاكنيها، إلقامــة مســتعمرات مكانهــا، وتهويــد 
معالــم فلســطني التاريخيــة، الــى أن جتــاوز عــدد 
ــو 800  ــا نح ــام فيه ــتعمرة، أق ــتعمرات 400 مس املس

ــتعمر.  ــف مس أل

ــه فــي  ــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، أن وتؤكــد هيئ
العــام املاضــي/2021 بنــى االحتــالل 25 مســتعمرة 
ــن  ــاحة م ــى مس ــتوليا عل ــتعمارية، مس ــؤر اس و10 ب
األراضــي تقــدر بـــ )1280( دومنــا، بينمــا أقــام منــذ بدايــة 

ــتعماريتني. ــني اس ــي بؤرت ــام احلال الع

وتظهــر املعطيــات واإلحصــاءات الرســمية، أن االحتــالل 
ــف  ــون و380 أل ــى 2 ملي ــذ عــام 1٩٦7 اســتولى عل ومن
ــة »ج«،  ــق املصنف ــى املناط ــا عل ــوزع ٦٩٪ منه دومن، تت
و42٪ مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، فيمــا بلغــت 
مســاحة االراضــي خلــف جــدار الفصــل والضــم 
مســاحة  ووصلــت  كــم2،   2٩5 حوالــي  العنصــري 
املناطــق احملاطــة باملســتعمرات واخملصصــة لتوســيعها 
فــي مناطــق )أ( 542 كــم2، أمــا فــي مناطــق )ج( فقــد 

بلغــت نحــو 51٩ كــم2.

وبحســب التقريــر االســتراتيجي للمركــز الفلســطيني 
للدراســات اإلســرائيلية »مــدار«، تعــززت املشــاريع 
)ج(  املصنفــة  املناطــق  فــي  خاصــة  االســتعمارية 
والقــدس، مــع وصــول إدارة ترمــب للبيــت األبيــض عــام 
ــاوز  ــام 2021، جت ــة ع ــي نهاي ــه ف ــى أن ــيرا ال 201٦، مش
عــدد املســتعمرين الـــ800 ألــف، 4٦0 ألفــا منهــم فــي 
الضفــة الغربيــة، ونحــو 375 ألفــا داخــل حــدود القدس 
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ــتعمرة، و140  ــو 132 مس ــى نح ــني عل ــرقية، موزع الش
بــؤرة اســتعمارية فــي الضفــة الغربيــة، بنســبة ٪14.4 
مــن مجمـــل ســكان الضفــة الغربيــة، ونحــو 5٪ مــن 

مجمـــل عـــدد اإلسرائيليني.

وبــني التقريــر أن املســتعمرين اتبعــوا أســاليب جديــدة 
ــة  ــس اإلقليمي ــي االســتعمار، منهــا: محــاوالت اجملال ف
الفاعلــة  االســتعمارية  واجلمعيــات  للمســتعمرات 
فــي مجــال التوســع االســتعماري إقامــة بــؤر جديــدة 
للحصــول علــى موافقــة الســلطات اإلســرائيلية 
ــات  ــتعمرين، وصدام ــوي للمس ــاط رع ــمية، ونش الرس
متكــررة بــني املســتعمرين واألجهــزة اإلســرائيلية 
ــام  ــالت االنتق ــتمرار حم ــتعماري، واس ــع االس للتوس
التــي يشــنها املســتعمرون على القــرى الفلســطينية، 
واعتراضهــم املســتمر ملركبــات أبنــاء شــعبنا واالعتــداء 

ــا. عليه

وفــي تتبــع لعمليات الهــدم واالســتيالء على املســاكن، 
قــال مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
»أوتشــا«، أنــه فــي عــام 2021، هــدم واســتولى االحتالل 
علــى )٩05 مبــان( علــى األقــل وهجــر 1205 أفــراد، مــا 
يؤشــر إلــى ارتفــاع عــدد املبانــي املهدومــة واألشــخاص 
املهجريــن علــى التوالــي مــن الضفــة الغربيــة والقدس 
ــنة 2020،  ــة بس ــا مقارن ــبة 21٪ تقريب ــرقية بنس الش

وهــذه النســبة األعلــى منــذ العــام 201٦.

ــتولى  ــي اس ــي الت ــدد املبان ــة )ج(، زاد ع ــي املنطق وف
ــدة  ــالل م ــبق أو خ ــعار مس ــا دون إش ــالل عليه االحت

ــة. ــرة للغاي ــعار قصي إش

وفــي القــدس الشــرقية، فــإن اإلحصــاءات تشــير إلــى 
ــالل  ــدد خ ــس الع ــو نف ــة ه ــي املهدوم ــدد املبان أن ع
الســنوات األربــع املاضيــة تقريبــا، ولكــن نســبة املبانــي 
ــام 2021  ــي الع ــا ف ــد أصحابه ــى ي ــت عل ــي هدم الت
ــا  ــل ارتفاع ــا ميث ــو م ــى 55٪، وه ــت إل ــت، إذ وصل ارتفع

ــام 2020. ــة بالع 5٪ مقارن

ــا  ــتولى عليه ــة أو املس ــي املهدوم ــدد املبان ــل ع ووص
التــي شــيدت بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي )140 مبنى( 
فــي العــام 2021، وهــو األعلــى منــذ العــام 201٦، وميثــل 

زيــادة تبلــغ ٪43 باملقارنــة مــع العامــني 2020 و201٩.

مــن  وديســمبر(  )نوفمبــر  فقــط  شــهرين  وخــالل 
العــام املاضــي، هدمــت ســلطات االحتــالل واســتولت 
ــة،  ــى فــي شــتى أرجــاء الضفــة الغربي ــى 187 مبن عل
والقــدس الشــرقية، مــا أســفر عــن تهجيــر 22٦ فــردا 
وإحلــاق الضــرر بســبل عيــش نحــو 3000 آخريــن أو 

ــات. ــى اخلدم ــم إل ــة وصوله بإمكاني

ــي  ــة ف ــات العربي ــة الدراس ــي جمعي ــث ف ــال الباح وق
القــدس مــازن اجلعبــري، إن هــدف إســرائيل مــن إنشــاء 
املســتعمرات هــو إخفــاء اخلــط األخضــر املوجــود علــى 
حــدود الـــ٦7، وإقامــة مشــروع »القــدس الكبــرى« الذي 
يضــم القــدس الشــرقية والقــدس الغربيــة، والتوســع 
فــي مناطــق القــدس الشــرقية خاصــة شــمال مدينــة 

القــدس.

ــرة  ــنوات األخي ــي الس ــعى ف ــرائيل تس ــاف، أن إس وأض
مــن خــالل مشــاريعها االســتعمارية فــي القــدس إلــى 
ــة  ــرقية عاصم ــدس الش ــون الق ــى أن تك ــاء عل القض
ــتعماري  ــداد اس ــل امت ــاول عم ــطني، وحت ــة فلس لدول
بــني القــدس الغربيــة والقــدس الشــرقية، واالســتثمار 
فيــه، إذ اســتثمرت حوالــي مليــون شــيقل في مشــاريع 
البنيــة التحتيــة فقــط مــن أنفــاق، وشــوارع، وجســور، 
ــدس  ــط الق ــف، لرب ــار اخلفي ــاريع القط ــن مش ــدا ع ع

ــة بالشــرقية. الغربي

ــه  ــت عن ــذي أعلن ــروع ال ــن املش ــري ع ــدث اجلعب وحت
ســلطات االحتــالل مؤخــرا فــي منطقــة بــاب اخلليــل، 
ــف  ــياحية ومتاح ــة وس ــي جتاري ــئ مبان ــث ستنش حي
وأنفاقــا حتــت البلــدة القدميــة، فيمــا يصــل أحــد األنفاق 
ــط  ــة، وتخط ــاب املغارب ــل وب ــاب اخللي ــي ب ــني منطقت ب
ــف،  ــار اخلفي ــروع القط ــة مش ــك إلقام ــرائيل كذل إس
ــدس  ــة الق ــد مدين ــة وتهوي ــم التاريخي ــر املعال لتغيي
وحتويــل املدخــل الرئيســي لهــا مــن بــاب العامــود إلــى 

ــل. ــاب اخللي ب

ــدس  ــل الق ــتعمارية داخ ــاريع االس ــى أن املش ــوه إل ون
ــة  ــراح، وقلع ــيخ ج ــي الش ــروع ح ــا: مش ــرة، منه كثي
ــدف  ــا ته ــا، وجميعه ــون وغيره ــل الزيت ــة وجب الصوان
لتهويــد املنطقــة احملاذيــة للمســجد األقصــى، ولعــزل 

ــة. ــدة القدمي البل

كمــا ويســعى االحتــالل إلــى زيــادة عــدد املســتعمرين 
ــي  ــتعمر ف ــون مس ــى ملي ــام 2030 إل ــة ع ــى نهاي حت
الضفــة الغربيــة ومناطــق »ج«، وبذلــك تصبــح املناطق 
ــي  ــة، وبالتال ــزر مفكك ــن ج ــارة ع ــطينية عب الفلس
ــاء  ــة، والقض ــزة والضف ــدس وغ ــال الق ــع أوص تقطي
ــكام  ــطينية، وإح ــة الفلس ــة الدول ــم إقام ــى حل عل
ــطينية. ــق الفلس ــى املناط ــة عل ــيطرة االقتصادي الس

مجلــس  عــن  الصــادر   »2334« قــرار  تبنــي  ومنــذ 
ــتعمرات  ــى أن املس ــص عل ــذي ين ــام 201٦ ال ــن ع األم
للقانــون  صارخــا  »انتهــاكا  تشــكل  اإلســرائيلية 
الدولــي«، ارتفــع عــدد املســتعمرين فــي الضفــة 

.٪12 بنســبة  والقــدس  الغربيــة 
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وقــال املديــر العــام للهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان 
عمــار دويــك، إن االســتعمار مخالفــة جســيمة للقانون 
الدولــي، كونــه يتعــارض مــع مــا ورد فــي ميثــاق رومــا 
ــة، إذ  ــرب مركب ــة ح ــر جرمي ــف، ويعتب ــات جني واتفاقي
ــني  ــم للمواطن ــل منظ ــة نق ــوم بعملي ــرائيل تق أن إس
االســتعمار  عمليــة  أن  عــن  عــدا  الفلســطينيني، 
ــى  ــتيالء عل ــية واالس ــوارد األساس ــب للم ــن نه تتضم

ــة. ــات اخلاص ــى امللكي ــداء عل ــي واالعت األراض

وأردف، أن عــدد املســتعمرين تضاعــف مبعــدل ثمــن 
أضعــاف منــذ توقــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1٩٩3، وعــدد 
ــا  ــض جوهري ــا يتناق ــذا م ــف، وه ــتعمرات تتضاع املس
مــع إقامــة دولــة فلســطينية، ويبــدد آمــال حــل 

الدولتــني.108

)محــدث( فــي يــوم األرض: دعــوات لتعزيــز وحدة شــعبنا 
فــي مواجهــة االســتيطان والتطهيــر العرقي

رام اهلل 30-3-2022 وفــا- دعــت القــوى والفعاليــات 
واملؤسســات الوطنيــة، ملناســبة الذكــرى الـــ4٦ ليــوم 
األرض، الــى تعزيــز وحدة شــعبنا فــي مواجهة سياســة 
العــدوان واالســتيطان وحمــالت التطهيــر العرقــي، 
ــطينية  ــة الفلس ــيد الدول ــو جتس ــاً نح ــي قدم واملض
املســتقلة وعاصمتهــا القــدس علــى حــدود الرابــع مــن 

ــام 1٩٦7. ــران ع حزي

حــزب الشــعب: دعــوة للوحــدة فــي مواجهــة 
مشــاريع التصفيــة

ــر  ــعب، جماهي ــزب الش ــا ح ــياق، دع ــذا الس ــي ه وف
ــاء الذكــرى  ــى إحي شــعبنا فــي كل أماكــن تواجــده إل
الـــ 4٦ ليــوم األرض اخلالــد تأكيــداً علــى متســكه بأرضه 
واســتعداده لتقــدمي التضحيــات دفاعــاَ عنهــا فــي 
مواجهــة سياســة العــدوان واالســتيطان وحمــالت 
ــي تســتهدف  ــع مشــاريع الت ــر العرقــي وجمي التطهي
ــي  ــه، وف ــر حلقوق ــة وتتنك ــه الوطني ــة قضيت تصفي
مقدمتهــا حقــه فــي تقريــر املصيــر وبنــاء دولتــه 
املســتقلة وعاصمتهــا القــدس وحــق عــودة الالجئــني 

ــرار 1٩4. ــا للق ــم طبق ــى دياره ــطينيني إل الفلس

ــام  ــذه األي ــي ه ــوم األرض تأت ــرى ي ــزب ان ذك ــد احل وأك
ــى  ــديد، يتجل ــر ش ــرض خلط ــة تتع ــا الوطني وقضيتن
ــة  ــتهدف تصفي ــي تس ــرة الت ــرة املؤام ــد وتي بتصعي
ــذي  ــر ال ــو األم ــا، وه ــطينية برمته ــة الفلس القضي
ــى  ــاق عل ــى، االتف ــت مض ــن أي وق ــر م ــب أكث يتطل

اســتراتيجية فلســطينية تؤكــد وحــدة شــعبنا.

108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــى  ــتمرة حت ــة األرض مس ــعبي: معرك ــال الش النض
ــتقال االس

ــد  ــى توحي ــي إل ــعبي، ف ــال الش ــة النض ــت جبه ودع
ــي  ــي ط ــوري ف ــروع الف ــوف والش ــود ورص الصف اجله
الوطنيــة،  الوحــدة  الســتعادة  االنقســام  صفحــة 
وتســخير كل طاقــات وإمكانــات شــعبنا فــي معركــة 
ــع  ــس م ــض الرئي ــل التناق ــذي ميث ــالل ال ــر االحت دح
شــعبنا، مطالبــًة كافــة قطاعــات شــعبنا وقــواه 
السياســية إلــى املشــاركة الفاعلــة فــي تفعيــل 
واســتنهاض املقاومــة الشــعبية ضــد تهويــد القــدس 
ــات  ــار وكل املمارس ــتيطان واحلص ــدار واالس ــد اجل وض
ــة.  ــعب والقضي ــتهدف األرض والش ــي تس ــة الت االحتاللي

الدولــة  جتســيد  نحــو  قدمــاً  للمضــي  ودعــت 
ــى  ــدس عل ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية املس الفلس
حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1٩٦7، وحشــد التأييــد 
الدولــي لهــذا املشــروع الوطنــي ودعــوة اجملتمــع الدولــي 
لالعتــراف بــه، مشــيرةً إلــى أهميــة احلــراك السياســي 
لتجســيد  الفلســطينية  للقيــادة  والدبلوماســي 
اســتحقاقات وحقــوق شــعبنا علــى األرض وتعريــة 

ــة.  ــل الدولي ــي احملاف ــالل ف ــح االحت وفض

فــدا: شــعبنا ميتلــك العزميــة واالصرار إلســقاط 
أيــة مؤامــرات تســتهدف قضيته

أن  »فــدا«  الفلســطيني  الدميقراطــي  االحتــاد  أكــد 
شــعبنا ســيتصدى العتــداءات رعــاع املســتوطنني 
الذيــن لــن تعوزهــم ذريعــة الرتــكاب مثــل هــذه 
االعتــداءات كمــا تصــدى بنفــس القــوة والعزميــة 
لقــوات وشــرطة االحتــالل عــام 1٩7٦ إبــان أحــداث يــوم 
األرض اخلالــد الــذي تصــادف اليــوم الذكــرى السادســة 

واألربعــني حللولــه.  

 وقــال »فــدا« إن شــعبنا، وكمــا أســقط كل مؤامــرات 
ــطينية  ــة الفلس ــتهدفت القضي ــي اس ــة الت التصفي
علــى مــر مراحلهــا، فإنه مــا زال ميتلــك العزميــة واالصرار 
إلســقاط أيــة مؤامــرات تســتهدف حقوقــه وفــي نفس 
ــالل  ــر االحت ــل دح ــن أج ــه م ــة نضال ــت ملواصل الوق
االســرائيلي عــن كامــل األراضــي الفلســطينية احملتلــة 
عــام 1٩٦7 وإقامــة دولتــه املســتقلة وكاملــة الســيادة 
بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتأمــني عــودة الالجئــني 
الفلســطينيني الذيــن هجــروا مــن ديارهــم وممتلكاتهــم 
فــي نكبــة عــام 1٩48 إليهــا تنفيــذا للقــرار األممــي 1٩4.  
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ــال  ــة لنض ــة فارق ــوم األرض عام ــام«: ي »اإلع
ــعبنا ش

ــكّل  ــد، ش ــوم األرض اخلال ــالم أن ي واعتبــرت وزارة اإلع
عالمــة فــي نضــال شــعبنا، ومتســكه بهويتــه، وصموده 

أمــام اإلرهــاب االحتاللــي، والتطهيــر العرقــي.

ــالة  ــدد بس ــة ج ــداء حري ــن آذار ن ــني م ــرت الثالث  واعتب
أبنــاء شــعبنا فــي الدفــاع عــن أرضنــا أمــام سياســات 

ــد والضــم. االســتيطان والنهــب ومخططــات التهوي

ــي التمســك  ــد، يعن ــوم األرض اخلال ــاء ي وأكــدت أن إحي
ــا  ــى حقن ــرار عل ــة، واإلص ــدة الوطني ــت وبالوح بالثواب

ــدس. ــا الق ــيادة بعاصمته ــة الس ــا كامل ــي دولتن ف

ــرام  ــي باحت “اخلارجيــة” تطالــب اجملتمــع الدول
ــه وانهــاء االحتــال شــرعياته وقرارات

وقالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، فــي بيــان صــدر 
االرض  يــوم  ذكــرى  إن  األرض،  يــوم  ملناســبة  عنهــا 
ــات ضــم  ــي هــذا العــام ليــس فقــط وســط عملي تأت
تدريجــي للضفــة وعمليــات أســرلة وتهويــد للقــدس، 
ــة  ــرائيلية محموم ــاوالت إس ــط مح ــاً وس ــا أيض وإمن
ــعبنا  ــوق ش ــطينية وحق ــة الفلس ــة القضي لتصفي
ازاحتهــا  الوطنيــة العادلــة واملشــروعة، ومحاولــة 
ــم  ــة، إن ل ــة والدولي ــات اإلقليمي ــلم االهتمام ــن س ع
ــرزح  ــعب ي ــة ش ــن قضي ــا م ــا وحتويله ــن تقزميه يك
ــر  ــي تقري ــه ف ــل حق ــن أج ــل م ــالل ويناض ــت االحت حت
املصيــر أســوة بالشــعوب االخــرى، إلــى قضيــة ســكان 
ال أرض لهــم يحتاجــون إلــى مشــاريع وبرامــج إغاثيــة 
وبعــض احلقــوق املدنيــة، فــي إطــار سياســة إســرائيلية 
ــن  ــني املواط ــة ب ــع العالق ــى قط ــوم عل ــة تق ممنهج

ــه.  ــطيني وأرض وطن الفلس

وحملــت اخلارجيــة، دولــة االحتــالل املســؤولية الكاملــة 
واملباشــرة عــن اســتمرار الظلــم التاريخــي الــذي حــل 
ــراع،  ــاحة الص ــي س ــة ف ــه املتواصل ــعبنا ونتائج لش
وأكــدت أن ذكــرى يــوم االرض ســتبقى خالــدة ومحطــة 
ــل  ــى ني ــة حت ــعبنا النضالي ــيرة ش ــي مس ــاس ف أس
ــي  ــة ف ــروعة املتمثل ــة واملش ــة العادل ــه الوطني حقوق
العــودة وتقريــر املصيــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية 
وفــي  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا  املســتقلة 
العنصــري  الفصــل  نظــام  وإســقاط  تفكيــك 
اإلســرائيلي. كمــا ســتبقى الذكــرى منــارةً وهاديــاً 
ــني  ــة ب ــي العالق ــم ف ــس التالح ــدف تكري ــال به لألجي
ــس  ــب، لي ــه املغتص ــطيني وأرض وطن ــن الفلس املواط
فقــط علــى مســتوى مواجهــة االحتــالل ومخططاتــه 

االســتعمارية العنصريــة ميدانيــاً وبالطــرق الســلمية، 
وإمنــا أيضــاً علــى مســتوى إفشــال مؤامــرات احلكومــة 
القضيــة  تهميــش  إلــى  الهادفــة  اإلســرائيلية 

ــطينيني. ــن رؤوس الفلس ــز ع ــطينية والقف الفلس

وطالبــت اجملتمــع الدولــي التحلــي باجلــرأة لتجــاوز 
املعاييــر  وازدواجيــة  مبكيالــني  الكيــل  سياســة 
واالنتصــار للشــرعية وقراراتهــا التــي أكــدت علــى 
ــل  ــن أج ــروع م ــه املش ــعبنا ونضال ــة ش ــة قضي عدال

واالســتقالل.10٩ احلريــة 

مســتوطنون يقطعــون 170 شــجرة زيتــون فــي اللــن 
الشــرقية جنــوب نابلــس

قطــع مســتوطنون، اليــوم االربعــاء، 170 شــجرة زيتــون 
مــن أراضــي اللــن الشــرقية جنــوب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنني قطعــوا نحــو 170 
شــجرة زيتــون مثمــرة مــن منطقــة »الرهــوات« تعــود 

ــس. ــرم عوي ــا وأك ــوب ورج ــا ليعق مليكته

وأضــاف أن الليلــة املاضيــة شــهدت تصاعــدا فــي 
االنتهــاكات والهجمــات مــن قبــل املســتوطنني، حيــث 
ســجل نحــو 80 اعتــداء بحــق مركبــات املواطنــني فــي 

ــس. ــة نابل ــط محافظ محي

وأكــد أن املســتوطنني أحرقــوا مركبــة فــي بلــدة 
ــوب نابلــس، محــذرا من تصاعــد  ــة جن ــرة القبلي عصي
الهجمــات واســتهداف املســاجد واملنشــآت فــي األيــام 

ــة.110 املقبل

حشودات عسكرية على أطراف يعبد

دفعــت قــوات االحتــالل بتعزيــزات كبيــرة، وكثفــت مــن 
تواجدهــا العســكري علــى أطــراف بلــدة يعبــد جنــوب 

غــرب جنــني .

ــرة مــن  ــا«، أن قــوات كبي ــة لـ«وف وذكــرت مصــادر أمني
جيــش االحتــالل تتواجــد علــى أطــراف بلــدة يعبــد مــن 
ــروم  ــني ك ــاة ب ــة مش ــرت فرق ــات، ونش ــع االجتاه جمي

ــدة .111 ــة بالبل ــون احمليط الزيت

109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

110  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

111  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الثاثاء 2022/3/31

حملــة دهــم ومتشــيط ومواجهــات فــي يعبــد 
اعتقــال مواطنــني والتمهيــد لهــدم منــزل 

ــهيد الش

املســتوطنون يوّســعون دائــرة اعتداءاتهــم فــي 
مناطــق عــدة

شــنّت قــوات االحتــالل، أمــس، حملــة دهــم ومتشــيط 
ــزل  ــا من ــت خالله ــد اقتحم ــدة يعب ــي بل ــعة ف واس
مــن  عــدداً  واعتقلــت  حمارشــة  ضيــاء  الشــهيد 
املواطنــني بينهــم عمــه وشــقيقه قبــل أن تأخــذ 
وســط  لهدمــه  متهيــداً  عائلتــه  منــزل  قياســات 
ــه  ــل في ــذي واص ــت ال ــي الوق ــة، ف ــات عنيف مواجه
املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا خاللهــا علــى 
ــازل  ــة من ــة، ومهاجم ــل حارق ــى راٍع بقناب ــداء عل االعت
ــي  ــون ف ــجرة زيت ــع 170 ش ــا، وقط ــافر يط ــي مس ف
قريــة اللــن الشــرقية، وإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
ــى  ــم عل ــع اعتدائه ــن م ــوت، بالتزام ــة قري ــي قري ف
عشــرات املركبــات علــى املفترقــات الرئيســة فــي 

 محافظات عدة بحماية قوات االحتالل. 
ففــي بلــدة يعبــد، جنــوب جنــني، أفــادت مصــادر 
محليــة بــأن قــوات االحتــالل دفعــت بتعزيــزات كبيــرة 
أن تقتحمهــا وتشــن  البلــدة، قبــل  إلــى محيــط 
ــت  ــي الوق ــون، ف ــروم الزيت ــني ك ــيط ب ــات متش عملي
الــذي انتشــرت فيــه قــوات كبيــرة فــي أطــراف البلــدة 
ــة  ــه فرق ــرت في ــذي نش ــت ال ــي الوق ــا، ف وحاصرته

 مشاة بني كروم الزيتون احمليطة بالبلدة. 
ــك  ــب ذل ــزت عق ــالل رك ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
اقتحامهــا علــى حــي حمارشــة فــي بلــدة يعبــد وقريــة 
بير الباشــا اجملــاورة، واعتقلــت مواطنني بادعاء االشــتباه 
ــه  ــون بعزم ــوا يعلم ــة أو كان ــاعدوا حمارش ــم س بأنه

 تنفيذ العملية، بينهم شقيقه وعمه. 
ــة  ــوهدت برفق ــة ش ــأن جراف ــان ب ــهود عي ــاد ش وأف
البلــدة،  اقتحمــت  التــي  االحتــالل  قــوات  دوريــات 
ــالل،  ــوات االحت ــى ق ــفة عل ــوة ناس ــت عب ــث ألقي حي
مواجهــات  احلمارشــة  حــارة  شــهدت  بينمــا 
مســحاً  االحتــالل  قــوات  إجــراء  خــالل  عنيفــة، 
حمارشــة،  الشــهيد  عائلــة  ملنــزل  هندســياً 

 منفذ عملية بني براك متهيداً لهدمه. 
ــالل  ــش االحت ــم جي ــق باس ــال الناط ــه، ق ــن جهت م
أفيخــاي أدرعــي: إن قــوات مــن اجليــش و)الشــاباك( 
ــد  ــي يعب ــكرية ف ــة عس ــذت حمل ــدود نف ــرس احل وح
العتقــال مطلوبــني يشــتبه فــي ضلوعهــم فــي 

 العملية التي وقعت في مدينة بني براك. 

وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل حولــت املعتقلــني إلــى 
ــا  ــتخبارية قدمه ــات اس ــى معلوم ــاء عل ــق بن التحقي
جهــاز الشــاباك، كمــا قامــت القــوات مبســح هندســي 

 ملنزل منفذ العملية متهيداً لهدمه. 
فــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل، أصيــب راعــي أغنــام 
ــد أن  ــده، بع ــن جس ــة م ــاء متفرق ــي أنح ــروق ف بح

 استهدفه مستوطنون بقنابل حارقة. 
وقــال منســق جلــان احلمايــة والصمــود فــي مســافر يطا 
ــى  ــدوا عل ــتوطنني اعت ــن املس ــدداً م ــور: إن ع ــؤاد عم ف
ــل  ــاً(، بالقناب ــن )18 عام ــان جباري ــا نعم ــاب زكري الش
احلارقــة أثنــاء رعيــه األغنــام فــي منطقــة بيــر العــد، 
مــا أدى إلصابتــه بحــروق فــي القدمــني والبطــن والوجه، 

 نقل إثرها إلى مستشفى يطا احلكومي. 
وأضــاف عمــور: إن مســافر يطــا تشــهد تصعيــداً مــن 
املســتوطنني الذيــن يالحقــون رعــاة األغنــام، ويقومــون 
مبنعهــم واملزارعــني مــن الوصــول إلــى أراضيهــم 

ــم. ــاق عليه ــق اخلن ــا، وتضيي ــل فيه والعم

مســتوطنون  اعتــدى  نفســها،  املنطقــة  وفــي 
الطوبــا  قريــة  فــي  املواطنــني  منــازل  علــى 

 بحماية جيش االحتالل الذي اعتقل شاباً. 
وقــال الناشــط عمــور: إن مجموعــات مــن املســتوطنني 
ــني  ــازل املواطن ــالل من ــوات االحت ــة ق ــت بحماي هاجم
ــا، وحطمــت مركبتــني للمواطــن عمــر أبــو  فــي الطوب
جنديــة، فيمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب ريــاض 

عــوض )18 عامــاً(.

حاجــزاً  نصبــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  ولفــت 
الضبــع  »خلــة  جتمــع  مدخــل  علــى  عســكرياً 
وقامــت  املواطنــني  مركبــات  وأوقفــت  واملفقــرة«، 
املواطنــني،  بطاقــات  فــي  والتدقيــق  بتفتيشــها 

 ما تسبب في إعاقة حركتهم. 
ــع  ــس، قط ــوب نابل ــرقية، جن ــن الش ــة الل ــي قري وف

 مستوطنون 170 شجرة زيتون. 
ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنني قطعــوا نحــو 170 
شــجرة زيتــون مثمــرة مــن منطقــة »الرهــوات« تعــود 

ملكيتها ليعقوب ورجا وأكرم عويس. 

وفــي قريــة قريــوت، جنــوب نابلــس، أقــام مســتوطنون 
بــؤرة اســتيطانية جديــدة.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنني نصبــوا »كرافانــني« فــي 
ــني  ــة ب ــوت، الواقع ــي قري ــن أراض ــن م ــة البطاي منطق

ــه”. ــيلو« و«عيلي ــتوطنتي »ش مس

ــط  ــار رب ــي إط ــي ف ــوة تأت ــذه اخلط ــن أن ه ــذر م وح
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ــد  ــى املزي ــتيالء عل ــا، واالس ــني بعضه ــتوطنات ب املس
ــني. ــي املواطن ــن أراض م

املســتوطنون  واصــل  اإلطــار،  فــي 
الطــرق  مفترقــات  علــى  االنتشــار 

 الرئيسة ومهاجمة مركبات املواطنني. 
وأكــدت مصــادر محليــة أن اعتــداءات املســتوطنني 
بحمايــة قــوات االحتــالل تواصلــت علــى مركبــات 
ــات  ــي محافظ ــة ف ــات الرئيس ــى املفترق ــني عل املواطن

ــدة. ع

وأفــادت بــأن عشــرات املســتوطنني وحتــت حمايــة قــوات 
االحتــالل، انتشــروا قــرب مســتوطنة »كوكــب الصباح« 
املقامــة علــى أراضــي املواطنــني شــرق رام اهلل، قبــل أن 

 يعتدوا على مركبات املواطنني أثناء مرورها. 
باجتــاه  النــار  أطلــق  مســتوطناً  أن  إلــى  وأشــارت 
املواطنــني علــى مدخــل بلــدة ترمســعيا شــمال رام اهلل 
ــات. ــوع إصاب ــن وق ــغ ع ــكان، دون أن يبل ــادر امل ــل أن يغ قب

وذكــرت مصــادر محليــة أّن فجــر أمــس شــهد تصاعــداً 
ــو 80  ــجل نح ــث س ــتوطنني، حي ــات املس ــي هجم ف
اعتــداء بحــق مركبــات املواطنــني تركــزت فــي غالبيتها 

فــي محيــط محافظتــي نابلــس وطولكــرم.112

فــي  اخلالــد  األرض  ليــوم   46 الـــ  الذكــرى  إحيــاء 
فلســطني

أحيــا أمــس، أبنــاء شــعبنا فــي أراضــي الـــ 48 والضفــة 
الغربيــة وقطــاع غزة، ذكرى يــوم األرض الـــ 4٦ بفعاليات 
شــعبية ومهرجــان مركــزي أقيــم فــي مدينــة ديــر حنا، 
ــة  ــة املتابع ــاء جلن ــل أعض ــن قب ــعة م ــاركة واس مبش
والقــوى الشــعبية والوطنيــة، وأعضــاء الكنيســت 
وطنيــة  وأناشــيد  فنيــة  فقــرات  تخللــه  العــرب 
وكلمــات لعــدد مــن قيــادات األحــزاب والفعاليــات 
اجلماهيريــة، أكــدت علــى مواصلــة النضــال مــن أجــل 
الدفــاع عــن األرض والبقــاء فيهــا، ومواجهــة سياســات 
االحتــالل العنصريــة املمنهجــة، وخصوصــاً اخملططــات 
الســلطوية التــي تســتهدف اجلليــل واملثلــث والقــدس 

ــب. والنق

الداخــل  فــي  العربيــة  اجلماهيــر  أحيــت  فقــد 
الفلســطيني، أمــس، الذكــرى الـــ 4٦ ليــوم األرض مــن 
خــالل سلســلة فعاليــات تخللهــا وضــع أكاليــل 
الزهــور علــى أضرحــة شــهداء يــوم األرض، في ســخنني 

ــة. ــا والطيب ــر كن ــا وكف ــر حن ــة ودي وعراب

ــة  ــة املتابع ــا جلن ــي أقرته ــات الت ــت الفعالي وتضمن
العليــا للجماهيــر العربيــة واللجــان الشــعبية وبلــدات 

112  جريدة األيام

ــا  ــر حن ــي دي ــة ف ــاطات محلي ــوم األرض، نش ــث ي مثل
وســخنني وعرابــة، لتتــوج فــي مســيرة البطــوف 

ــا. ــر حن ــدة دي ــتضافتها بل ــي اس ــة الت القطري

ــم  ــزي نظ ــان مرك ــي مهرج ــات ف ــت الفعالي واختتم
مســاء أمــس، فــي بلــدة ديــر حنــا، وذلــك بعــد وصــول 
املســيرة املركزيــة فــي منطقــة فــي منظمــة البطــوف 
ألرض املهرجــان، إذا انطلقــت مســيرة محليــة مــن 
ســخنني حيــت التحمــت مبســيرة مدينــة عرابــة عنــد 
ــر  ــى دي ــيرة حت ــت املس ــم أكمل ــذكاري، ث ــب الت النص
ــاركون  ــد املش ــذي أك ــان، ال ــم املهرج ــث أقي ــا حي حن
ــى  ــدي عل ــى أن الســلطات اإلســرائيلية، »تعت ــه عل في

هويتنــا وتاريخنــا«، وتوصمنــا بـــ »باإلرهــاب«. 

وحمــل املشــاركون فــي املســيرة صــور الشــهداء 
واألعــالم الفلســطينية وشــعارات منــددة بالسياســات 
اخملططــات  وخصوصــاً  املمنهجــة  العنصريــة 
ــب  ــي النق ــود أهال ــتهدف وج ــي تس ــلطوية الت الس

علــى أراضيهــم.113

113  جريدة القدس
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اجلمعة 2022/4/1

ــم  ــات مخي ــام ومواجه ــال اقتح ــهيدان خ ش
جنــني وإعــدام شــاب مــن ترقوميــا قــرب »غوش 

عتصيــون«

خــالل  اثنــان  مواطنــني،  ثالثــة  أمــس  استشــهد 
وثالــث  جنــني  مخيــم  االحتــالل  جيــش  اقتحــام 
تصعيــد  فــي  حلــم،  بيــت  جنــوب  إعدامــه  مت 

 إسرائيلي عشية حلول شهر رمضان. 
ــات  ــلحة واملواجه ــتباكات املس ــاهد االش ــادت مش وأع
ــس،  ــر أم ــني، فج ــم جن ــهدها مخي ــي ش ــة الت العنيف
مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، إلــى األذهــان مشــاهد 
مشــابهة عايشــها أهالــي اخمليــم إبــان ملحمة نيســان 
فــي العــام 2002، وأســفرت أمــس عــن استشــهاد فتــى 
وشــاب وإصابــة 14 آخريــن بالرصــاص احلــي، فيمــا أعلــن 
جيــش االحتــالل عــن إصابة أحــد أفــراد وحداتــه اخلاصة 

مــن »الدوفدوفــان« برصــاص مقاومــني فلســطينيني.

وأفــاق أهالــي اخمليــم بعد انتهــاء صــالة الفجر مباشــرة، 
علــى أصــوات إطــالق نــار كثيــف ســرعان مــا تبــني أنــه 
ــتعربني«  ــدات »املس ــراد وح ــني أف ــلح ب ــتباك مس اش
ــى  ــؤالء إل ــلل ه ــفوا تس ــم اكتش ــن اخملي ــني م ومقاوم
ــا كان  ــرعان م ــذي س ــم ال ــط اخملي ــع وس ــة تق منطق
هدفــاً لعمليــة اقتحــام واســعة النطــاق شــنتها قوات 

ــكرية. ــات العس ــرات اآللي ــاركة عش ــالل مبش االحت

ــو  ــتمر لنح ــتباك اس ــإن االش ــان، ف ــهود عي ــق ش ووف
ــنتها  ــام ش ــة اقتح ــا عملي ــة أعقبته ــاعة متواصل س
مســلحة  اشــتباكات  وســط  االحتــالل  قــوات 
ــى  ــهاد الفت ــا استش ــفر عنه ــة أس ــات عنيف ومواجه
ــال  ــد نض ــاً( ويزي ــة )17 عام ــو عطي ــد أب ــند محم س
ــاص  ــن بالرص ــة 14 آخري ــا(، وإصاب ــعدي )23 عام الس
ــرة  ــا خطي ــم بأنه ــة منه ــات ثالث ــت إصاب ــي، وصف احل

وواحــدة متوســطة اخلطــورة.

الســعدي مديــر مركــز اإلســعاف  وقــال محمــود 
ــني، إن  ــر بجن ــالل األحم ــة اله ــي جمعي ــوارئ ف والط
طواقــم اإلســعاف واجهــت صعوبــات كبيــرة ومخاطــر 
ــى  ــد أن اعتل ــى بع ــى اجلرح ــول إل ــي الوص ــديدة ف ش
قناصــة االحتــالل أســطح عــدة بنايــات قيــد اإلنشــاء، 
ــل صــوب كل جســم  ــوا يطلقــون الرصــاص القات وكان

ــرك. متح

ــت  ــي تعامل ــات الت ــم اإلصاب ــعدي، إن معظ ــال الس وق
معهــا طواقــم اإلســعاف كانــت فــي املناطــق العلويــة 
ــدر  ــن والص ــق البط ــي مناط ــداً ف ــد، وحتدي ــن اجلس م

والــرأس، مؤكــداً أن عمليــة االقتحــام هــذه كانــت 
ــع  ــتدعاء جمي ــث مت اس ــة، حي ــر دموي ــر واألكث األخط
طواقــم الهــالل األحمــر للميــدان ألول مــرة منــذ 

ــنوات. س

ولفــت إلــى أن الشــاب محمــد اليابانــي كان مــن بــني 
املصابــني الذيــن وُصفــت إصابتهــم بأنهــا حرجــة 
للغايــة، وخــاض طاقــم الهــالل األحمــر مفاوضــات مــع 
ــمحوا  ــى س ــة حت ــتمرت 17 دقيق ــالل اس ــود االحت جن
ــي  ــينا« التخصص ــن س ــفى »اب ــى مستش ــه إل بنقل
رصاصــات  بســت  أُصيــب  حيــث  العــالج،  لتلقــي 

ــرج. ــي ح ــه الصح ووضع

وبحســب شــهود عيــان، فــإن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
االحتــالل اقتحمــت مخيــم جنــني، فيمــا اعتلــى قناصة 
االحتــالل أســطح املنــازل والبنايــات املطلــة علــى اخمليم 
ومعظمهــا قيــد اإلنشــاء، وحاصــرت عــدداً مــن منــازل 
ــي  ــوت األهال ــرات الص ــر مكب ــت عب ــني، وطالب املواطن

باخلــروج مــن منازلهــم إلــى الشــارع.

ــن  ــف م ــل كثي ــالق واب ــالل، إط ــوات االحت ــدت ق وتعم
قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع فــي محيط مستشــفى 
الشــهيد خليــل ســليمان احلكومــي فــي املدينــة، مــا 
ــد  ــى نقــل األطفــال املوالي اضطــر إدارة املستشــفى إل
مــن قســم احلضانــات وأصحــاب األمــراض املزمنــة إلــى 

موقــع آخــر فــي املستشــفى.

ــش  ــم جي ــدث باس ــب للمتح ــان مقتض ــي بي ــاء ف وج
االحتــالل: »إن قــوات مــن اجليــش وحــرس احلــدود شــنت 
ــة عســكرية فــي مخيــم جنــني بهــدف اعتقــال  حمل
ــني، وخــالل العمليــة تعرضــت القــوات إلطــالق  مطلوب
ــوات  ــطينيني، وردت الق ــلحني فلس ــل مس ــن قب ــار م ن
نحــو املســلحني وأصابتهــم، فيمــا أصيــب جنــدي 
بجــروح طفيفــة نقــل علــى إثرهــا لتلقــي العــالج فــي 

ــش. ــان اجلي ــب بي ــفى«، بحس املستش

الكيلــة،  مــي  الدكتــورة  الصحــة  وزيــرة  ودانــت 
اعتــداء قــوات االحتــالل، علــى مستشــفى جنــني 
ــيل  ــاز املس ــل الغ ــالق قناب ــالل إط ــن خ ــي، م احلكوم
ــة  ــا أدى إلصاب ــفى، م ــط املستش ــي محي ــوع ف للدم
اختنــاق  بحــاالت  واملمرضــني  املرضــى  مــن  عــدد 

 داخل أقسام احلضانة واألطفال واجلراحة. 
ــل  ــت بنق ــة قام ــم الطبي ــة، أن الطواق ــدت الكيل وأك
ــاز  ــة الغ ــة كثاف ــرى، نتيج ــام أخ ــى أقس ــات إل احلاضن

ــة. ــم احلضان ــل قس ــوع داخ ــيل للدم املس

وفــي وقــت الحــق، شــيعت جماهيــر غفيــرة، جثمانــي 
الشــهيدين الســعدي وأبــو عطيــة إلــى مثواهمــا 
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ــني. ــم جن ــة ومخي ــي مدين ــر ف األخي

ــفى  ــام مستش ــن أم ــييع م ــيرة التش ــت مس وانطلق
الشــهيد خليــل ســليمان، حيــث رفــع املشــيعون 
ــا  ــوا بهم ــاف، وجاب ــى األكت ــهيدين عل ــي الش جثمان
شــوارع املدينــة، ثــم توجهــوا إلــى منزلــي عائلتيهمــا، 
وبعــد إلقــاء نظــرة الــوداع األخيــرة علــى جثمانيهمــا، 
انطلقــت مواكــب التشــييع نحــو مقبرتــي الشــهداء 
فــي املدينــة واخمليــم، وســط ترديــد الهتافــات الوطنيــة 
املنــددة باالحتــالل وسياســاته والداعيــة الســتمرار 

ــا. ــة وتصعيده املقاوم

ــييع: »إن  ــة التش ــالل عملي ــلحني خ ــد املس ــال أح وق
ــد  ــدان لص ــي املي ــدة ف ــة موح ــل املقاوم ــع فصائ جمي
االحتــالل، وإن جنــني ومخيمهــا وبلداتهــا وحــدة واحــدة 
فــي خنــدق املقاومــة وســيتصدى لــكل محــاوالت 

ــة”. ــع املقاوم ــى تركي ــدف ال ــي ته ــالل الت االحت

  شهيد ترقوميا 
ــن  ــاً( م ــرة )30 عام ــال جعاف ــاب نض ــهد الش واستش
ســكان ترقوميــا، أمــس، جــراء إطــالق النــار عليــه مــن 
ــرب  ــتوطنني ق ــة للمس ــل حافل ــتوطن، داخ ــل مس قب
ــني  ــام ب ــون« املق ــوش عتصي ــتيطاني »غ ــع االس اجملم

ــل. ــم واخللي ــت حل بي

وأفــادت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية، بــأن قــوات األمــن 
ــة  ــل حافل ــطيني داخ ــاب فلس ــى ش ــار عل ــق الن أطل
»نيفــي  مســتوطنة  مفتــرق  قــرب  للمســتوطنني 
ــت  ــروح وصف ــاً بج ــتوطن طعن ــب مس ــال«، وأصي داني
بــني املتوســطة واخلطيــرة، فيمــا أصيــب العشــرات مــن 

ــع. ــة بالهل ــي احلافل راكب

ــت  ــعاف نقل ــم اإلس ــالم إن طواق ــائل اإلع ــاف وس وأض
املصــاب إلــى مستشــفى »شــعاري تصيــدق« فــي 
القــدس احملتلــة، علمــا بأنهــا زعمــت أنــه نفــذ عمليــة 

ــي. ــك براغ ــن مبف الطع

وجــاء فــي بيــان مقتضــب جليــش االحتــالل »قــام 
فلســطيني كان يســافر فــي حافلــة إســرائيلية قــرب 
مســتوطنة إليعــزار فــي غــوش عتصيــون، بطعــن 
مســافر يهــودي وأصابــه بجــروح نقــل علــى إثرهــا إلــى 
ــودي  ــام يه ــي. وق ــالج الطب ــي الع ــفى لتلق املستش
ــى  ــار عل ــالق الن ــة بإط ــل احلافل ــافر داخ ــر كان يس آخ

ــه”. ــطيني وقتل الفلس

وعقــب ذلــك، أطلــق مســتوطنون الرصــاص احلــي علــى 
ــم ٦0،  ــتيطاني رق ــارع االس ــر الش ــارة عب ــات امل مركب

جنــوب بيــت حلــم.
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ــأن مجموعــة مــن مســتوطني  ــان، ب ــاد شــهود عي وأف
»مجــدال عــوز« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني، 
ــى  ــني عل ــات املواطن ــوب مركب ــاص ص ــت الرص أطلق
الشــارع االســتيطاني ٦0، دون أن يبلــغ عــن إصابــات1.

السبت 2022/4/2

وعشــرات  اخلليــل  فــي  شــاب  استشــهاد 
اجلمعــة مســيرات  قمــع  خــال  اإلصابــات 

استشــهد شــاب وأصيــب العشــرات بجــروح وحــاالت 
ــي  ــيرات الت ــالل املس ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــاق؛ ج اختن
خرجــت فــي محافظــات عــدة؛ إحيــاًء ليــوم األرض اخلالد 
ورفضــاً لالحتــالل واالســتيطان، وخــالل مواجهــات فــي 
ــر غســانة ومخيــم  ــدة دي ــرة وبل ــل والبي ــي اخللي مدينَت
املســتوطنون  فيــه  واصــل  الوقــت  فــي  اجللــزون، 

ــم. ــني وممتلكاته ــق املواطن ــم بح اعتداءاته

صدقــي  يونــس  أحمــد  الشــاب  استشــهد  فقــد 
ــالل  ــود االحت ــق جن ــد أن أطل ــاً(؛ بع ــرش )2٩ عام األط
النــار عليــه خــالل وجــوده فــي شــارع الشــاللة وســط 

ــل. ــة اخللي مدين

ــود  ــبان وجن ــرات الش ــني عش ــات ب ــت مواجه واندلع
االحتــالل فــي منطقــة شــارع الشــهداء وســط املدينة، 
أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص وقنابــل الغــاز 
بكثافــة، فيمــا رد الشــبان برشــق قــوات االحتــالل 

ــة. ــات الفارغ ــارة والزجاج باحلج

ونشــرت قــوات االحتــالل قناصتهــا فــي مناطــق مطلــة 
علــى بــاب الزاويــة وشــارَعي الشــهداء والشــاللة، 
ــالل  ــوات االحت ــبان وق ــني الش ــات ب ــث دارت مواجه حي
املتمركــزة فــي تلــك املنطقــة، وقــال شــهود عيــان: إن 
ــاص  ــاب بالرص ــتهدف الش ــالل اس ــة االحت ــد قناص أح
ــروح  ــه بج ــى إصابت ــا أدى إل ــر، م ــكل مباش ــي بش احل

ــاً. ــهاده الحق ــن استش ــن ع ــورة ليعل ــة اخلط بالغ

ــب: إن  ــان مقتض ــي بي ــة ف ــت وزارة الصح ــا، قال بدوره
مواطنــاً )2٩ عامــاً( استشــهد برصــاص االحتــالل احلــي، 

فــي مدينــة اخلليــل.

اخلليــل  مستشــفى  فــي  طبيــة  مصــادر  وقالــت 
احلكومــي: إن الشــهيد األطــرش أصيــب بالرصــاص 
ــو  ــوارئ وه ــم الط ــى قس ــل إل ــدره، ووص ــي ص ــي ف احل
فــي حالــة حرجــة جــداً، ليعلــن عــن استشــهاده 
الحقــاً، الفتــة إلــى أن الفحــص األولــي للشــهيد أكــد 

ــاً. ــه أيض ــي رأس ــه ف إصابت

1  جريدة األيام

مــن جهتــه، قــال يونــس األطــرش والــد الشــهيد: »آمــل 
مــن اهلل، أن يكــون ابنــي الشــهيد أحمــد، شــهيد 
الوحــدة الوطنيــة. لقــد أكرمنــا اهلل باستشــهاده، 
وأصدقائنــا  أكــرم،  الشــهيد  عّمــه  إلــى  وانضــم 

الشــهداء”.

ــى ٦  ــرر، أمض ــير مح ــرش أس ــهيد األط ــر أن الش يذك
ــالل. ــجون االحت ــي س ــنوات ف س

وفــي وقــت الحــق مــن أمــس، شــّيعت جماهيــر غفيــرة 
جثمــان الشــهيد األطــرش.

رســمية  مبشــاركة  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
ــل،  ــة اخللي ــة مبدين ــفى عالي ــن مستش ــعبية، م وش
وصــوالً إلــى منــزل عائلتــه، التــي ألقــت نظــرة الــوداع 
ــة  ــجد جامع ــى مس ــل إل ــل أن ينق ــه، قب ــى جثمان عل
أدى  حيــث  عيشــة(،  )أبــو  فلســطني  بوليتكنــك 
املشــيعون الصــالة عليــه، قبــل أن يــوارى الثــرى مبقبــرة 

الشــهداء فــي منطقــة وادي الهريــة.

ــذي طــاف  ورفــع املشــاركون فــي موكــب التشــييع، ال
عــدة أحيــاء في مدينــة اخلليــل، األعــالم الفلســطينية، 
بجرائــم  منــددة  هتافــات  وردّدوا  الشــهداء،  وصــور 

ــعبنا. ــاء ش ــق أبن ــة بح ــالل املتواصل االحت

ــب ٩  ــة، أصي ــرق قلقيلي ــدوم، ش ــر ق ــدة كف ــي بل وف
والعشــرات  طفــالن،  بينهــم  بالرصــاص  مواطنــني 
البلــدة  باالختنــاق خــالل قمــع االحتــالل مســيرة 
ــي  ــتيطان، والت ــالل واالس ــة لالحت ــبوعية املناهض األس
ــوم  ــني لي ــة واألربع ــرى السادس ــاء للذك ــت إحي انطلق

األرض وتنديــداً بجرائــم االحتــالل ومســتوطنيه.2

األحد 2022/4/3

اغتالــت قــوات إســرائيلية خاصــة، فجــر أمــس، فــي أول 
أيــام رمضــان املبــارك، ثالثــة مقاومــني بعــد اســتهداف 
ــرة  ــرات األعي ــتقلونها بعش ــوا يس ــي كان ــة الت املركب
ــا  ــني، فيم ــة جن ــوب مدين ــة جن ــى دوار عراب ــة عل الناري
ــرم  ــمس بطولك ــور ش ــم ن ــن مخي ــاب م ــب ش أصي
بالرصــاص علــى شــارع بلــدة عرابــة قبــل اعتقالــه، فــي 
ــالل  ــة االحت ــه زوارق بحري ــذي اســتهدفت في ــت ال الوق
مراكــب الصياديــن قبالــة شــاطئ  بحر خانيونــس، فقد 
ــة، أن  ــوت« العبري ــوت أحرون ــة »يديع ــفت صحيف كش
اجلنــدي الــذي أصيــب بجــروح خطيرة فــي االشــتباكات، 
هــو ضابــط فــي وحــدة اليمــام اخلاصــة، ووفقــاً للموقع، 
ــام،  ــدة اليم ــي وح ــرية ف ــد س ــو قائ ــط ه ــإن الضاب ف

ولديــه رتبــة »مقــدم« فــي اجليــش اإلســرائيلي.

2  جريدة األيام
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وأشــار املوقــع إلــى أنــه رغــم خضوعــه لعمليــة 
ــا، إال أن  ــي حيف ــام ف ــفى رامب ــي مستش ــة ف جراحي

حالتــه ال زالــت توصــف بالصعبــة. 

ونعــت ســرايا القــدس، اجلنــاح العســكري حلركــة 
ــوا  ــن ارتق ــة الذي ــا الثالث ــالمي، مقاوميه ــاد اإلس اجله

ــني. ــي جن ــال ف ــة اغتي ــي عملي ف

ــة هــم:  ــان، إن الشــهداء الثالث وقالــت الســرايا فــي بي
صائــب عباهــرة )30 عامــاً( مــن محافظــة جنــني، وخليل 
طوالبــة )24 عامــاً( مــن محافظــة جنــني وســيف أبــو 

لبــدة )25 عامــاً( مــن محافظــة طولكــرم.

ــات  ــم بصم ــت له ــة كان ــهداء الثالث ــدت أن الش وأك
دامغــة فــي املقاومــة. وأفــادت مصــادر محليــة، أن 
ــة  ــرت املركب ــالل حاص ــش اإلحت ــن جي ــرة م ــوات كبي ق
املســتهدفة، ومنعــت ســيارات اإلســعاف لنحــو ســاعة 
ــبان  ــعافات للش ــدمي اإلس ــا أو تق ــول إليه ــن الوص م

ــني.  املصاب

ــني محمــود  ــعاف والطــوارئ فــي جن ــر اإلس ــال مدي وق
ــمح  ــم يس ــبان، ول ــال 3 ش ــالل اغت ــعدي، إن االحت الس

ــم.  ــتالم جثامينه ــة باس ــم الطبي للطواق

إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، شــاباً مــن 
ــه  ــد إصابت ــرم، بع ــة طولك ــمس مبدين ــور ش ــم ن مخي

ــة مبدينــة جنــني. بالرصــاص علــى شــارع بلــدة عراب

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن جنــود االحتــالل أطلقــوا 
الرصــاص جتــاه الشــاب محمــد الشــبراوي مــا أدى إلــى 
إصابتــه عنــد مدخــل بلــدة عرابــة بالقــرب مــن مــكان 

استشــهاد الثالثــة فجــر أمــس.3

فــي  جديــدة  أعوامــا  يدخلــون  معتقــا   11
االحتــال معتقــات 

رام اهلل 3-4-2022 وفــا- أفــاد نــادي األســير، اليــوم 
األحــد، بــأن عــددا مــن األســرى دخلــوا أعوامــا جديــدة 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــالت االحت ــي معتق ف

وبــنّي نــادي األســير، فــي بيــان لــه، أن املعتقل املقدســي 
رائــد صالــح فخــري أبــو حمديــة )4٩ عاًمــا(، دخــل عامه 

الـ2٦ فــي معتقــالت االحتالل.

وكان أبــو حمديــة قــد اعتقــل عــام 1٩٩7، وحكــم عليه 
االحتــالل بالّســجن مــدى احليــاة )املؤبــد أربع مــرات(.

فيمــا دخــل املعتقــل بــالل يعقــوب البرغوثــي )4٦ 
عاًمــا(، مــن رام اهلل، عامــه الـــ21، وذلــك منــذ اعتقالــه 

3  جريدة القدس

عــام 2002، وهــو محكــوم بالّســجن املؤبــد لـــ1٦ مــرة، 
ــا. و35 عاًم

مــن  اعتقالــه  ســنوات  خــالل  البرغوثــي  ومتكّــن 
درجــة  علــى  واحلصــول  دراســته،  اســتكمال 

التاريــخ. فــي  البكالوريــوس 

ــا(،  ــي )45 عاًم ــد اهلل مرع ــر عب ــل مني ــل املعتق ودخ
ــذ  ــي، وذلــك من ــى التوال مــن نابلــس، عامــه الـــ20 عل
ــجن  ــوم بالس ــو محك ــام 2003، وه ــي ع ــه ف اعتقال

املؤبــد لـــ5 مــرات.

ــه )41  ــو ط ــود أب ــد محم ــل محم ــل املعتق ــا دخ فيم
ــام  ــه ع ــذ اعتقال ــه الـــ21 من ــن رام اهلل، عام ــا( م عاًم
ــجن  ــا بالّس ــه ُحكًم ــالل بحّق ــدر االحت ــد أص 2002، وق
املؤبــد و15 عاًمــا، وخــالل ســنوات اعتقالــه متكّــن مــن 
ــتير. ــة املاجس ــى درج ــل عل ــته، وحص ــتكمال دراس اس

ودخــل املعتقــل هيثــم حمــدان )41 عاًمــا( مــن رام اهلل، 
ــه  ــذ اعتقال ــالل من ــالت االحت ــي معتق ــه الـــ21 ف عام

ــد. عــام 2002، وهــو محكــوم بالّســجن املؤب

ومتكـّـن حمــدان مــن اســتكمال دراســته، وحصــل علــى 
ــل  ــا حص ــية كم ــوم السياس ــي العل ــوس ف البكالوري

علــى درجــة املاجســتير.

كمــا دخــل املعتقــل إســماعيل الطويــل مــن طولكــرم 
عامــه الـــ20 منــذ اعتقالــه عــام 2003، وهــو محكــوم 
بالّســجن ملــدة 21 عامــا، فيمــا دخــل املعتقــل ســليم 
ــا(، مــن نابلــس عامــه  محمــد ســعيد حجــة )50 عاًم
ــك  ــالل، وذل ــالت االحت ــي معتق ــي ف ــى التوال الـــ21 عل
منــذ اعتقالــه فــي عــام 2002، وهــو محكــوم بالســجن 

املؤبــد 1٩ مــرة.

ودخــل املعتقــل ظافــر عبــد اجلــواد الرميــاوي )45 عاًمــا( 
ــام 2002،  ــه ع ــذ اعتقال ــه الـــ21 من ــن رام اهلل، عام م

ــا. ــدة 32 عاًم ــجن مل ــوم بالّس ــو محك وه

ــه  ــل اعتقال ــوس قب ــى البكالوري ــل عل ــاوي حاص والرمي
ــن  ــن م ــه متكّ ــنوات اعتقال ــالل س ــون، وخ ــي القان ف
احلصــول علــى درجــة املاجســتير فــي الدراســات 

اإلســرائيلية.

كذلــك، دخــل املعتقــل موســى ســليم ســروجي مــن 
ــالت  ــي معتق ــي ف ــى التوال ــه الـــ20 عل ــس عام نابل
االحتــالل، وذلــك منــذ اعتقالــه عــام 2003، وهــو 

ــاة. ــدى احلي ــجن م ــوم بالس محك

ودخــل املعتقــل محمــد حســن أبــو غرابــة )4٩ عاًمــا(، 
ــزة،  ــاع غ ــط قط ــح وس ــر البل ــة دي ــكان مدين ــن س م
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ــه  ــذ اعتقال ــي من ــى التوال ــر عل ــس عش ــه اخلام عام
ــا. ــجن 17 عاًم ــوم بالس ــو محك ــام 2008، وه ع

ــا  ــعيد البن ــد اهلل س ــعيد عب ــل س ــل املعتق ــا دخ كم
)42 عاًمــا(، مــن طولكــرم عامــه الـــ20 فــي معتقــالت 
ــوم  ــام 2003، ومحك ــذ ع ــل من ــو معتق ــالل، وه االحت

ــد.4 ــجن املؤب بالس

االثنني 2022/4/4 

لبيــد يقــوم بجولــة اســتفزازية فــي بــاب 
العمــود

ــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، يائيــر لبيــد، مســاء  أجــرى وزي
ــود  ــاب العم ــاحة ب ــي س ــتفزازية ف ــة اس ــس، جول أم
بالقــدس احملتلــة، فيمــا أصيــب عامــل بالرصــاص 
الغــاز  استنشــاقهم  جــراء  باالختنــاق  والعشــرات 
املســيل للدمــوع قــرب بوابــات جــدار الفصــل العنصري 
فــي طولكــرم وجنــني، فــي الوقــت الــذي منعــت فيــه 
قــوات االحتــالل املزارعــني مــن الوصــول إلــى أراضيهــم 
ــتوطنون  ــدى مس ــني اعت ــي ح ــر، ف ــت أم ــدة بي ــي بل ف
ــل. ــة اخللي ــط مدين ــني وس ــازل املواطن ــن من ــدد م ــى ع عل

فقــد نقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية مشــاركة لبيــد 
ــالل  ــرطة االحت ــز ش ــي مرك ــع ف ــم للوض ــي »تقيي ف
ــة  ــي املدين ــة ف ــرات محتمل ــم »توت ــدس« بزع ــي الق ف

ــة«. احملتل

وتأتــي جولــة لبيــد االســتفزازية بعــد ثالثــة أيــام مــن 
اقتحــام املتطــرف عضــو الكنيســت اإلســرائيلي، إيتمار 
ــتوطنني،  ــن املس ــة م ــى رأس مجموع ــر، عل ــن غفي ب
ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــي، املس ــس املاض ــاح اخلمي صب
ــجد  ــاحات املس ــي س ــة ف ــاً تلمودي ــث أدوا طقوس حي
ــالل. ــرطة االحت ــر ش ــن عناص ــرات م ــة العش ــت حماي حت

ــس،  ــر أم ــت، فج ــد نصب ــالل ق ــرطة االحت ــت ش وكان
ــي  ــود ف ــاب العم ــاحة ب ــرب س ــا ق ــالً له ــزاً متنق مرك

ــة. ــدس احملتل الق

ــالل زودت  ــرطة االحت ــأن ش ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــة  ــة، بعــد ليل ــارة إضافي املركــز املتنقــل بكشــافات إن
ــت  ــاالت طال ــبان واعتق ــى الش ــداءات عل ــهدت اعت ش
ــم  ــع طواق ــة ملن ــل، إضاف ــى األق ــم عل ــة منه خمس

ــة. ــد باملنطق ــن التواج ــعاف م اإلس

ــرات  ــني عش ــات ب ــة، مواجه ــة املاضي ــت، الليل واندلع
الشــبان واملصلــني وقــوات االحتــالل فــي محيــط بــاب 
العمــود بالقــدس احملتلــة، وذلــك بعــد اســتفزازات 

4  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

واعتــداءات نفذتهــا األخيــرة فــي املنطقــة بعــد خــروج 
ــارك.5  ــى املب ــجد األقص ــن املس ــني م املصل

غانتــس: حمــاس غيــر معنيــة بالتصعيــد 
ــك ســنهاجمها  ــت ذل ــاً لكــن إذا فعل ويهــدد قائ

ادعــى بينــي غانتــس وزيــر األمــن اإلســرائيلي فــي 
ــد  ــس األح ــت« أم ــع »واي ن ــه موق ــراه مع ــث أج حدي
بــأن إســرائيل معنيــة بانتهــاج »سياســة مدنيــة« مــع 
ــرة  ــام الكبي الفلســطينيني فــي رمضــان. وأضــاف: األي
ــارات  ــاً لالعتب ــا وفق ــوم بأعمالن ــا ونق ــت أمامن ال زال
ــك  ــم ذل ــة، نعل ــة حساس ــي مرحل ــن ف ــة، نح األمني

ــه«.  ــتعد ل ونس

وقــال أيضــاً أن عمليــة أخــرى قــد حتــدث وأن إســرائيل 
تعتقــد أن حمــاس غيــر معنيــة بالتصعيــد فــي قطــاع 
غــزة، لكــن إذا عملــوا علــى حتريــر الزنــاد ســنهاجمهم 

بقــوة.

ــش  ــان اجلي ــق بلس ــب الناط ــد ران كوك ــال العمي وق
اإلســرائيلي فــي حديــث أجــراه معــه موقــع »واي نــت« 
ــة  ــرات األمني ــه التوت ــياق تناول ــي س ــد ف ــس األح أم
ــام  ــي األي ــت ف ــي وقع ــات الت ــلة العملي ــد سلس بع
األخيــرة: »كانــت نهايــة األســبوع ناجحــة مــن الناحيــة 
ــة  ــدات خاص ــب ووح ــا كتائ ــت خالله ــة، قام العملياتي
مــن اجليــش »الشــاباك« حــرس احلــدود والشــرطة 

ــات«. ــن العملي ــداً م ــر ج والكثي

وقــال رداً علــى ســؤال حــول إذا مــا كانــت لــدى اجليــش 
معلومــات اســتخباراتية تتعلــق باســتمرار عملــه: 
»يعمــل اجليــش فــي كل مــكان وزمــان فــي مناطــق أ وب 
وج ويســاعد الشــرطة فــي اجلبهــة الداخليــة، نراقــب 
غــزة، ولبنــان، ســوريا وحتــى ســيناء ونعمــل أيضــاً فــي 
ــرنا  ــاالت، نش ــة االحتم ــتعد لكاف ــدة، نس ــق بعي مناط
ــاع  ــزة لدف ــة غ ــتعد فرق ــوي، تس ــاع اجل ــات الدف بطاري
بــري ونبــذل قصــارى جهدنــا مــن أجــل مــرور رمضــان، 

عيــد الفصــح اليهــودي وســبت النــور بســالم«.

ــي  ــهداء ف ــة ش ــال ثالث ــول اغتي ــؤال ح ــى س ورداً عل
طريقهــم لتنفيــذ عمليــة، قــال: »هــذه الرســالة 
ــا، رســالة ردع اعتقــد أنهــا وصلــت، مــر  جلميــع اعدائن
ــزة،  ــاع غ ــي قط ــاً ف ــدوء خصوص ــن اله ــام م ــا ع علين
ــتوجب  ــوار، وإذا اس ــارس األس ــة ح ــازات عملي ــراء اجن ج
ــة  ــام بعملي ــتعداد للقي ــة االس ــى أهب ــن عل ــر نح األم

ــرى«. ــاطات أخ ــة ونش ــوار وأي عملي ــارس األس ح

س. ما الذي ستفعلوه بالثغرات في جدار الفصل؟

5  جريدة القدس
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ج. هــذا ليــس جــدار حــدودي مثلمــا هــو عليــه الوضــع 
علــى احلــدود مــع لبنــان، مصــر وغــزة إنــه خــط متــاس 
مــع عشــرات ومئــات املعابــر الزراعيــة واألبــواب، توجــد 
ثغــرات فــي بعــض االماكــن ويتوجــب علينــا االســتثمار 
ــرى،  ــائل أخ ــون وبوس ــاء والباط ــة، البن ــى التحتي بالبن
اجلــدار غيــر مغلــق كليــاً، وال يحــول دون اجتيــازه لقــد 
دخــل منفــذ العمليــة فــي بنــى بــراك مــن بــاب زراعــي 
يدخــل أكثــر مــن مائــة ألــف فلســطيني للعمــل فــي 
إســرائيل يوميــاً، يجتــاز ســكان مــن الضفــة الغربيــة 
ــر ويعــودون إلــى منازلهــم، هــذا  وغــالف القــدس املعاب
ــم  ــر محك ــه غي ــدودي، إن ــط ح ــس خ ــاس ولي ــط مت خ
ــة،  ــذه املهم ــتكمال ه ــش اس ــكان اجلي ــالق، بإم اإلغ
لكنهــا ليــس املهمــة الرئيســية إذ يكمــن دورنــا 
ــني  ــني« واملدني ــماهم »اإلرهابي ــن أس ــني م ــز ب بالتميي

فــي خــط التمــاس«.٦ 

عشــية يــوم الطفــل الفلســطيني: أكثــر مــن 
ــام  ــذ ع ــال من ــم االحت ــل اعتقله )0009( طف

5102

رام اهلل 4-4-2022 وفــا- قــال نادي األســير الفلســطينّي، 
إّن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلّي اعتقلــت أكثــر مــن 
)٩000( طفــل فلســطينّي منــذ عــام 2015، وحّتــى 

ــة شــهر آذار/ مــارس 2022. نهاي

وأوضــح نــادي األســير، فــي تقريــر اليــوم االثنــني، 
ــادف  ــذي يص ــطينّي ال ــل الفلس ــوم الّطف ــبة ي ملناس
اخلامــس مــن نيســان مــن كل عــام، أّن نحــو )1٦0( 
والدامــون  )عوفــر  ســجون  فــي  يقبعــون  قاصــرا 
ــت نحــو  ــالل اعتقل ــاً أّن ســلطات االحت ومجــدو(، مبّين
1٩ ألــف طفــل )أقــل مــن عمــر 18 عامــا( منــذ انــدالع 
»انتفاضــة األقصــى« عــام 2000، بينهــم أطفــال بعمــر 

ــنوات. ــر س ــن عش ــل م أق

وقــال نــادي األســير، إن سياســة اعتقــال األطفــال 
ــا  ــي ينتهجه ــة الت ــات الثابت ــدى السياس ــكّل إح تش
ــدات  ــي البل ــم ف ــات اعتقاله ــز عملي ــالل، وتترك االحت
ــى  ــة عل ــتوطنات املقام ــن املس ــة م ــق القريب واملناط
ــا  ــدس، وإن م ــات والق ــك اخملمي ــم، وكذل ــي بلداته أراض
مت مقارنــة نســبة اعتقــاالت األطفــال بــني محافظــات 
املعتقلــني  األكبــر مــن  اجلــزء  أّن  الوطــن، ســنجد 

ــدس. ــن الق ــم م ــال ه األطف

ومنــذ عــام 2015، تصاعــدت عمليــات اعتقــال األطفــال 
ــة  ــدا فــي القــدس، ورافــق ذلــك تعديــالت جوهري وحتدي
ــون األحــداث اإلســرائيلّي( وأبرزهــا تخفيــض  ــى )قان عل

6  جريدة القدس

ســن »العقوبــة« لألطفــال مــن عمــر 14 عاًمــا إلــى 12 
عاًمــا، وهــذا يعنــي أن احملكمــة تســتطيع محاكمتهــم 
ــرات  ــي أن الفت ــذا ال يعن ــا؛ إال أّن ه ــن 12 عام ــن س م
التــي ســبقت عــام 2015 خلــت مــن عمليــات اعتقــال 
ــرة بحــق األطفــال، فقــد  متصاعــدة ومــن أحــكام جائ
ــة،  ــا املواجه ــدت فيه ــي تصاع ــنوات الت ــهدت الس ش
ــام  ــى ع ــة األقص ــام 1٩87، وانتفاض ــة ع ــان انتفاض إب

ــات مــن األطفــال. ــات اعتقــال للمئ 2000، عملي

وشــكّلت تصاعــد املواجهــة فــي شــهر أيــار/ مايــو مــن 
العــام املاضــي، محطــة هامــة مبــا فيهــا مــن تصاعــد 
لعمليــات االعتقــال بحــقّ األطفــال ومــا رافقهــا 
ــجلت )471(  ــث ُس ــم، حي ــف بحّقه ــات عن ــن عملي م
ــم  ــرى اعتقاله ــال ج ــا أطف ــا فيه ــال مب ــة اعتق حال
ــغ عــدد األطفــال  ــة عــام 1٩48، وبل مــن األراضــي احملتل
ــال. ــو 250 طف ــه نح ــي حين ــجون ف ــي الّس ــني ف املعتقل

ــني  ــة للمعتقل ــهادات املوثق ــاءات والش ــير اإلحص وتش
األطفــال إلــى أن غالبيــة األطفــال الذيــن مت اعتقالهــم 
تعرضــوا لشــكل أو أكثــر مــن أشــكال الّتعذيــب 
األدوات  مــن  جملــة  عبــر  والنّفســّي،  اجلســدي 
ــراف  ــني، واألع ــة للقوان ــة املنافي ــاليب املمنهج واألس
الدوليــة، واالتفاقيــات اخلاصــة بحقــوق الّطفــل ولفــت 
ــارس بحــقّ  ــادي األســير إلــى أّن ســلطات االحتــالل مُت ن
ــب  ــن الّتعذي ــة م ــا مختلف ــني أمناط ــال املعتقل األطف
خــالل وبعــد اعتقالهــم، وتبــدأ هــذه االنتهــاكات فعليا 
ــث يتعــرض الّطفــل الفلســطينّي  ــل االعتقــال حي قب
إلــى عمليــات تنكيــل ممنهجــة مــن خــالل بنيــة 
العنــف الواقعــة عليــه مــن االحتــالل، وأدوات الّســيطرة 
ــي  ــال الت ــات االعتق ــن عملي ــا م ــا فيه ــم، مب والّتحك
ــات  ــا يرافــق عملي ــك، ومب ــوذج األهــم لذل تُشــكّل النّم
االعتقــال مــن انتهــاكات تبــدأ منــذ حلظــة اعتقالهــم، 
ــم  ــى نقله ــي وحّت ــق القاس ــاليب الّتحقي ــرورًا بأس م

ــا. ــة الحًق ــجون املركزي ــى الّس إل

ــا  ــرض له ــي يتع ــيمة الت ــاكات اجلس ــل االنته وتتمث
عليهــم  واالعتــداء  ليــاًل،  بـــاعتقالهم  األطفــال: 
ــم  ــار عليه ــالق الن ــم، وإط ــام ذويه ــرّح أم ــرب املب بالّض
خــالل اعتقالهــم، وإبقائهــم مقيــدي األيــدي واألرجــل 
ومعصوبــي األعــني قبــل نقلهــم إلــى مراكــز الّتحقيــق 
والّتوقيــف، عــدا عــن حرمانهــم مــن الطعــام والشــراب 
ــال،  ــن االعتق ــى م ــرة األول ــي الفت ــًدا ف ــاعات حتدي لس
ــة،  ــاعدة القانوني ــي املس ــم ف ــن حّقه ــم م وحرمانه
وكذلــك وجــود أحــد ذويهــم، األمــر الــذي يعــرّض 
ــب نفســّي وجســدّي بشــكٍل  الّطفــل لعمليــات تعذي
ــات  ــزاع االعتراف ــة النت ــي محاول ــك ف ــف، وذل مضاع
منهــم وإجبارهــم علــى التوقيــع علــى أوراق دون معرفة 
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مضمونهــا، إضافــة شــتمهم وإطــالق كلمــات بذيئــة 
ــت  ــي احتجازهــم حت ــة بحّقهــم، واالســتمرار ف ومهين
مــا يُســمى باســتكمال اإلجــراءات القضائيــة، فقلمــا 
ــد  ــة وتتعم ــراحهم بكفال ــالق س ــة بإط ــر احملكم تق

ــة. ــرة احملاكم ــالل فت ــجن خ ــي الّس ــم ف إبقائه

ــالل  ــجون االحت ــى أّن إدارة س ــير إل ــادي األس ــار ن وأش
حتتجــز األطفــال فــي مراكــز توقيــف وســجون تفتقــر 
ــرم  ــث حت ــانية، حي ــات اإلنس ــن املقوم ــى م ــد األدن للح
ــالج  ــم والع ــي الّتعلي ــم ف ــن حقه ــم م ــد منه العدي
ــم  ــية له ــات األساس ــر االحتياج ــن توفي ــي، وم الّطب
كإدخــال املالبــس واألغــراض الشــخصية والكتــب 
تنفيــذ  فــي  الّســجون  إدارة  تتوانــى  وال  الثقافيــة، 
عمليــات اقتحــام لغرفهــم وتفتيشــات، وقــد شــهدت 
القمــع،  لعمليــات  تصاعــدا  الســابقة  األعــوام 
ــام 2020،  ــة ع ــي بداي ــات ف ــذه احملط ــرز ه ــجلت أب وُس
ــة  ــل ممنهج ــات نق ــد عملي ــون« بع ــجن »الدام ــي س ف
متــت بحــقّ األطفــال األســرى مــن ســجن »عوفــر« إليــه 
فــي محاولــة لســلب األســرى أحــد منجزاتهــم أال وهــو 
ــث تعــرض  وجــود مشــرفني مــن األســرى عليهــم، حي
املبــرّح، ولعمليــات  األطفــال فــي حينــه للّضــرب 
تنكيــل وتهديــد متواصلــة، وفــرض عقوبــات بحّقهــم 
كالعــزل، وســحب األغــراض الّشــخصية، واحلرمــان مــن 

ــا”. »الكنتين

ــة  ــة عنصري ــرض أنظم ــالل ف ــلطات االحت ــل س وتواص
ــال،  ــني األطف ــقّ املعتقل ــف بح ــى التصني ــة عل قائم
ــكرية  ــم عس ــال حملاك ــع األطف ــة يخض ــي الّضف فف
تفتقــر للّضمانــات األساســية للمحاكمــة »العادلــة«، 
ودون أّي مراعــاة خلصوصيــة طفولتهــم وحلقوقهــم، 
ــا  ــا عنصري ــرائيلية تعريف ــم اإلس ــك احملاك ــت تل ووضع
للطفــل الفلســطيني لســنوات، بحيــث اعتبرتــه 
الّشــخص الــذي لــم يبلــغ ســّن )1٦ عامــا(، وليــس )18 
عامــا(، كمــا تعرفــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل أو يعرفــه 
القانــون اإلســرائيلي نفســه للّطفــل اإلســرائيلّي، كمــا 
أنّهــا حتســب عمــر الطفــل الفلســطينّي وقــت احلكــم 
وليــس فــي وقــت تنفيــذ العمــل النّضالــي، كمــا جــرى 
ــن مت اعتقالهــم خــالل  ــد مــن األطفــال الذي مــع العدي
ــة وتعمــدت ســلطات االحتــالل بإصــدار  ــرة الّطفول فت
أحــكام بحّقهــم بعــد جتاوزهــم ســن الطفولــة، نذكــر 
منهــم األســيران عمر الرميــاوي وأيهــم صّبــاح، كقضية 
ــة،  ــة املاضي ــارزة مت متابعتهــا خــالل الســنوات القليل ب
وســبق أن نُّفــذ ذلــك بحــقّ املئــات مــن األطفــال علــى 

مــدار العقــود املاضيــة.

ــون  ــكام )قان ــيني ألح ــال املقدس ــع األطف ــا تُخض كم
ــني  ــز ب ــزي، إذ متّي ــكل متيي ــرائيلّي(، وبش ــداث اإلس األح

الطفــل الفلســطينّي والطفــل اإلســرائيلّي عنــد 
ــال  ــالل األطف ــلطات االحت ــرم س ــون، وحت ــق القان تطبي
املقدســيني مــن حقوقهــم أثنــاء االعتقــال والّتحقيــق، 
بحيــث أصبحــت االســتثناءات هــي القاعــدة فــي 
ــبة  ــر نس ــيني، وتعتب ــال املقدس ــع األطف ــل م التعام
ــا  ــن املقدســيني كمــا ذكرن ــالل للقاصري اعتقــال االحت
ــة  ــي بقي ــاالت ف ــة باعتق ــى مقارن ــي األعل ــابًقا ه س
محافظــات الوطــن، حيــث يتــم اســتهداف جيــل 
كامــل باعتقــال العشــرات منهــم واحتجازهم بشــكل 
ــي، وإطــالق ســراحهم وإعــادة اســتدعائهم  غيــر قانون

ــرى. ــرة أخ ــق م للّتحقي

وشــكّلت سياســة احلبــس املنزلــي واإلبعــاد عــن املدينة 
املقدّســة »كعقوبــة بديلــة« أخطــر السياســات التــي 
خــرج بهــا االحتــالل وتركــت آثــارًا واضحــة علــى 
مصيــر األطفــال وكذلــك عائالتهــم وحّولــت بيــت 
ــرض  ــن ف ــدا ع ــذا ع ــجن، ه ــى س ــل إل ــة للطف العائل
ــت  ــال، ووصل ــالت األطف ــى عائ ــة عل ــات الباهظ الغرام
عمليــات التصنيــف إلــى احتجــاز األطفــال املقدســيني 
ــال  ــن األطف ــًدا ع ــة، بعي ــام خاّص ــجون وأقس ــي س ف

ــرى. ــق أخ ــات ومناط ــن محافظ ــني م املعتقل

ــد  ــير أحم ــة األس ــى قضي ــير، إل ــادي األس ــرق ن وتط
ــه  ــاوز طفولت ــل وجت ــو طف ــل وه ــذي اُعتق ــرة ال مناص
ــا مت  ــة مل ــة وبينّ ــة واضح ــا حال ــا أنه ــر، مبين ــي األس ف
اســتعراضه مــن انتهــاكات وعمليــات تنكيــل وتعذيــب، 
ومــا نتــج عنهــا مــن آثــار كارثيــة علــى مصيــره 
وحالتــه الصحيــة اجلســدية والنّفســية، وعلــى الرغــم 
ــه  ــل اعتقال ــالل تواص ــلطات االحت ــإن س ــك ف ــن ذل م
وعزلــه فــي ظــروف قاهــرة وصعبــة، ومتاطــل فــي توفيــر 

ــالزم. ــالج ال الع

وأكــد نــادي األســير الفلســطينّي، أنـّـه وعلــى الرغم من 
اجلهــود التــي تواصــل املؤسســات الفلســطينية بذلهــا 
فــي متابعــة قضيــة األســرى األطفــال، إال أّن املنظومــة 
احلقوقيــة الدوليــة لــم حتــدث اختراقـًـا واضًحــا يُفضــي 
لوقــف أو خفــض وتيــرة االعتقــاالت واالنتهــاكات التــي 

يتعرض لهــا الّطفــل الفلســطينّي.7

اخلليــل: وقفــة إســناد لألســير خليــل العــواودة 
املضــرب عــن الطعــام منــذ 33 يومــا

العمــل  نظمــت فصائــل  وفــا-   2022-4-4  اخلليــل 
الوطنــي، وهيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، ونــادي 
ــوم  ــرى، الي ــي األس ــان أهال ــطيني، وجل ــير الفلس االس
االثنــني، وقفــة اســناد لألســير خليــل عــواودة املضــرب 

7  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عــن الطعــام منــذ 33 يومــا علــى التوالــي، وذلــك علــى 
ــل. ــط اخللي ــد وس ــن رش دوار اب

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة، االعــالم الفلســطينية 
والفتــات تنــادي باحلريــة لألســرى، وأخــرى تؤكــد أن 
ــم  ــاة ودع ــن احلي ــاع ع ــون، وأن الدف ــق قان ــراب ح االض
ــب  ــم واج ــن حقوقه ــاع ع ــرى والدف ــاندة األس ومس

ــاني. انس

واعربــت دالل عــواودة، زوجــة األســير خليــل عــواودة، عــن 
ــي  ــى أن احملام ــارت ال ــا، واش ــة زوجه ــى حال ــا عل قلقه
ابلــغ العائلــة بعــد زيارتــه أمــس، انــه يعانــي مــن هــزل 
شــديد فــي جســمه، وصــداع شــديد، مبينــة ان اضرابه 

جــاء رفضــا لالعتقــال االداري.

واشــار مديــر هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن ابراهيــم 
جناجــرة، إلــى أن الوقفــة جــاءت للتضامــن مــع االســير 
ــا ان  ــنني، مبين ــى واملس ــرى املرض ــع االس ــواودة وم الع
االضــراب اخــذ يؤثــر علــى االســير عــواودة مــن الناحيــة 
ــو غــرام،  ــر مــن 8 كيل ــه أكث ــة، وفقــد مــن وزن الصحي
ويعانــي مــن دوخــة، وعــدم القــدرة علــى التركيــز، وآالم 

فــي املفاصــل، باإلضافــة الــى الغثيــان.

ــار، إن  ــد النج ــير أمج ــادي األس ــر ن ــال مدي ــدوره، ق ب
األســير العــواودة اعتقــل اداريــا تســع مــرات، وعانــى من 
االعتقــال االداري علــى مــدار الســنوات املاضيــة، مبينــا 
ــرائيلية  ــم االس ــون احملاك ــني يقاطع ــرى االداري ان األس
لليــوم ٩4 علــى التوالــي، وبعــد شــهر رمضــان يتجــه 
ــد  ــام ض ــن الطع ــوح ع ــراب املفت ــى االض ــرى ال األس
االعتقــال االداري، وســوف يكــون شــهر رمضــان شــهر 
التعبئــة الوطنيــة، مشــيرا الــى ان هنالــك أكثــر مــن 
500 معتقــل اداري، ثلثهــم مــن محافظــة اخلليــل التــي 

ــني. ــر نســبة معتقل تشــكل أكب

مــن جانبــه، اوضــح األســير احملــرر هشــام أبــو هــواش، 
أن األســرى املضربــني عــن الطعــام اقويــاء، ولكــن 
ــار  االحتــالل يضغــط عليهــم نفســيا، ويوصلهــم اخب
كاذبــة عــن األهــل واالصدقــاء ليزيــدوا مــن معاناتهــم، 
مطالبــا مبزيــد مــن وقفــات الدعــم لألســرى، ومبشــاركة 

ــة املســتويات.8 ــى كاف اوســع عل

االحتــال يقمــع العمــال قــرب فتحــات اجلــدار 
ومســتوطنون يعتــدون علــى منــازل فــي اخلليــل

قمعــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، فجــر أمــس، 
ــة  ــن الضف ــة م ــق متفرق ــن مناط ــال م ــات العم مئ
ــع عملهــم داخــل  ــى مواق ــدى توجههــم إل ــة ل الغربي

8  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــر. ــط األخض اخل

وأبلــغ شــهود عيــان »األيــام«، أن جنــود االحتــالل أطلقوا 
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ ــل الص ــاص وقناب الرص
ــة  ــات املقام ــن الفتح ــة م ــى مقرب ــال، عل ــاه العم جت

ــري. ــل العنص ــدار الفص ــن ج ــع م ــى مقاط عل

ــد  ــر عن ــكل كبي ــال بش ــع العم ــات قم ــزت عملي وترك
ــد  ــارة عن ــة جب ــون وخرب ــدة فرع ــي بل ــدار ف ــة اجل فتح
ــل  ــاء اخللي ــن قض ــل م ــب عام ــا أصي ــرم، فيم طولك
بقنبلــة صــوت فــي وجهــه خــالل قيــام مجموعــة مــن 
ــر  ــر عب ــط األخض ــى اخل ــول إل ــة الدخ ــال مبحاول العم

ــياج. ــى الس ــة عل فتح

ــالل  ــوات االحت ــرائيلية: إن ق ــالم إس ــائل إع ــت وس وقال
قــررت نشــر كتائــب إضافيــة مــن جنودهــا علــى امتــداد 
جــدار الفصــل العنصــري، وقــرب الفتحــات التــي يدخل 
عبرهــا العمــال للداخــل واملصلــني للمســجد األقصــى، 
ــرة  ــام األخي ــالل األي ــالل خ ــوات االحت ــت ق ــي أقدم والت

علــى إغالقهــا، بعــد سلســلة الهجمــات املســلحة.

وآخــرون  بالرصــاص  عامــل  أمــس،  فجــر  وأصيــب، 
ــيل  ــاز املس ــاقهم الغ ــراء استنش ــاق، ج ــاالت اختن بح
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــه ق ــذي أطلقت ــوع ال للدم

ــرم. ــي طولك ــل ف ــدار الفاص ــات اجل ــرب بواب ق

ــان أن قــوات االحتــالل املنتشــرة فــي  وذكــر شــهود عي
محيــط بوابــات فرعــون وجبــارة جنــوب طولكــرم، 
مبالحقــة  قامــت  شــمالها،  الشــعراوية  ومنطقــة 
ــى أعمالهــم داخــل اخلــط  ــاء توجههــم إل العمــال أثن
واألعيــرة  الغــاز  لقنابــل  إطــالق  وســط  األخضــر، 
املطاطيــة، مــا أدى إلــى إصابــة عامــل بالرصــاص 

املعدنــي املغلــف باملطــاط، واآلخريــن باالختنــاق.

ــاالت  ــال بح ــن العم ــد م ــب العدي ــني، أصي ــي جن وف
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــاقهم الغ ــراء استنش ــاق، ج اختن
مبحــاذاة مقطــع اجلــدار الفاصــل الواقــع غــرب، وجنــوب 

ــة. ــي احملافظ غرب

وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل قامــت 
ــال  ــى العم ــوت عل ــاز والص ــل الغ ــار، وقناب ــالق الن بإط
مبحــاذاة اجلــدار املقــام فــوق أراضــي قــرى وبلــدات 
)رمانــة، والطيبــة، وعانــني، وزبوبــا، وبرطعــة وقــرى 
ــم  ــد منه ــة العدي ــى إصاب ــا أدى إل ــد(، م ــة يعب منطق

ــاق. ــاالت اختن بح

وفــي اخلليــل، أصيــب عامــل بحــروق وعــدد آخــر 
باالختنــاق، خــالل مطــاردة قــوات االحتــالل لهــم جنــوب 

ــة. احملافظ
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االحتــالل  جنــود  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
ــوا  ــار«، أطلق ــة »ميت ــز الظاهري ــد حاج ــن عن املتمركزي
قنابــل الصــوت صــوب العمــال بعــد مطاردتهم، مــا أدى 
ــة صــوت،  ــه بقنبل ــة عامــل بحــروق جــراء إصابت إلصاب
نقــل علــى إثرهــا إلــى املستشــفى، فيمــا أصيــب عــدد 

ــاز. ــاق بالغ ــر باالختن آخ

وفــي الســياق ذاتــه، ذكــر شــهود عيــان أن قــوات 
االحتــالل طــاردت العمــال بالقــرب مــن اجلــدار الفاصــل 
غــرب اخلليــل، ووضعــت ســواتر ترابية وأســالكاً شــائكة 
علــى الفتحــات التــي يعبــر منهــا العمــال إلــى أراضــي 

ــل. الداخ

وفــي احملافظــة ذاتهــا، اعتــدى مســتوطنون علــى عــدد 
مــن منــازل املواطنــني وســط اخلليــل.

ــتوطنني  ــن املس ــدداً م ــأن ع ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــدداً  ــالل، ع ــوات االحت ــة ق ــوا، بحماي ــلحني هاجم املس
ــط  ــاللة وس ــارع الش ــي ش ــني ف ــازل املواطن ــن من م
ــدان الشــرباتي، دون أن  ــل، عــرف مــن أصحابهــا زي اخللي

ــات. ــن إصاب ــغ ع يبل

ــول  ــن الوص ــني م ــالل املزارع ــوات االحت ــت ق ــا منع كم
ــل. ــمال اخللي ــر ش ــت أم ــدة بي ــي بل ــم ف ــى أراضيه إل

ــا:  ــو ماري ــف أب ــتيطان يوس ــد االس ــط ض ــال الناش وق
إن قــوات االحتــالل واملســتوطنني منعــوا املزارعــني مــن 
ــي  ــتوطنة »كرم ــة ملس ــم احملاذي ــى أراضيه ــول إل الوص
تســور«، املقامــة علــى أراضــي البلــدة، ومنعتهــم مــن 

العمــل فيهــا، وحراثتهــا٩.

الثاثاء 2022/4/5 

موقــع عبــري: خافــات أمنيــة بشــأن تســليم 
جثــث منفــذي العمليــات األخيــرة لذويهــم

ذكــر موقــع »واي نــت« العبــري، مســاء اليــوم اإلثنــني، أن 
هنــاك خالفــات فــي أوســاط أجهــزة األمــن اإلســرائيلية 
منفــذي  شــهداء  جثــث  تســليم  قضيــة  بشــأن 
ــى  ــرة، إل ــبع واخلضي ــر الس ــي بئ ــرة ف ــات األخي العملي

ــم. ذويه

ــن  ــم م ــة ه ــن الثالث ــإن املنفذي ــع، ف ــب املوق وبحس
ــو  ــد أب ــم محم ــرائيلية« وه ــية اإلس ــة »اجلنس حمل
القيعــان مــن حــورة النقــب منفــذ عمليــة بئر الســبع، 
والشــابني إبراهيــم وأميــن إغباريــة مــن أم الفحــم، 
ــم  ــدم دفنه ــم وع ــاز جثامينه ــى أن احتج ــيرًا إل مش

ــا. ــًدا قانونًي ــق تعقي يخل
9  جريدة األيام

ــع أن يتخــذ القــرار  ــه مــن املتوق ــى أن ــع إل وأشــار املوق
ــش  ــر اجلي ــل وزي ــن قب ــا م ــأن قريًب ــذا الش ــي به النهائ

ــس. ــي غانت ــرائيلي بين اإلس

ــذا  ــرت به ــي ج ــات الت ــالل املناقش ــه خ ــى أن ــت إل ولف
ــإن الشــرطة اإلســرائيلية نصحــت غانتــس  الشــأن، ف
ــة  ــادة جث ــت إع ــى عارض ــث، وحت ــليم اجلث ــدم تس بع
منفــذ عمليــة بنــي بــراك ومنفــذ عمليــة غــوش 
عتصيــون وغيرهــا مــن الهجمــات األخيــرة، لكــن 
ــا  ــا موقًف ــاباك عرض ــاز الش ــرائيلي وجه ــش اإلس اجلي
مختلًفــا عــن موقــف الشــرطة، وأوصيــا بإعــادة اجلثــث 

ــا. لذويه

ــرض  ــرائيلية تعت ــرطة اإلس ــإن الش ــع، ف ــا للموق ووفًق
علــى إعــادة تســليم اجلثــث ملنع تكرار مشــهد تســليم 
جثــث ثالثــة شــهداء مــن عائلــة جباريــن نفــذوا عملية 
ــنوات  ــل س ــى قب ــجد األقص ــواب املس ــد أب ــد أح عن
ــوا شــرطيني إســرائيليني، ومت تشــييعهم بشــكل  وقتل

حاشــد ووصفــوا بالشــهداء واألبطــال.

األمنيــة  املؤسســة  فــي  كبــار  مســؤولون  وقــال 
اإلســرائيلية، إن هنــاك مخــاوف مــن أن تتحول مســيرات 
ــض  ــة للتحري ــى حمل ــات إل ــن للعملي ــييع املنفذي تش
والتشــجيع علــى »اإلرهــاب«، وميكــن أن تشــكل أرًضــا 
ــات. وفــق  ــذ عملي ــة بتنفي ــدات محتمل ــة لتهدي خصب

ــا. قوله

وقــال ناطــق باســم اجليــش اإلســرائيلي، إنــه بالنســبة 
ملنفــذ عمليــة بنــي بــراك ســيتم فحــص املوضــوع كما 
جــرى فــي عمليــات معتــادة، فيمــا رفــض ناطــق باســم 
الشــرطة التعليــق علــى التقريــر، وهــو املوقــف نفســه 
ــى  ــق عل ــدم التعلي ــاباك بع ــاز الش ــذه جه ــذي اتخ ال

مناقشــات أمنيــة.10

ــة  ــة وهيئ ــة وجمعي ــاق 82 مؤسس ــد إغ متدي
ــدس ــي الق ــة ف ــطينية عامل فلس

أعلنــت قيــادة اجلبهــة الداخليــة ووزارة األمــن الداخلــي 
ــي  ــي ف ــع األمن ــا للوض ــة له ــي إحاط ــرائيلية، ف اإلس
القــدس أمس، مبشــاركة البلديــة واخملابرات، أن ســلطات 
االحتــالل مــددت إغــالق 28 مؤسســة وجمعيــة وهيئــة 
فلســطينية عاملــة فــي املدينــة مطلــع الشــهر اجلاري، 
ــادي األســير وغيرهمــا  فــي مقدمتهــا بيــت الشــرق ون
وأنهــا ســتواصل  الفلســطينية،  املؤسســات  مــن 
سياســة متديــد إغــالق هــذه املؤسســات بحجــة أنهــا 
لــن تســمح باختــراق الســيادة اإلســرائيلية علــى 

القــدس املوحــة وفــق زعمهــا.

10  جريدة األيام
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ــة  ــي منطق ــي ف ــن الداخل ــاف األم ــذرت وزارة األوق وح
ــية  ــن حساس ــة، م ــة املقتضي ــالل اإلحاط ــز خ املرك
الوضــع القائــم وخاصــة فــي مدينــة القــدس فــي هــذه 
االيــام التــي بتزامــن فيهــا حلــول شــهر رمضــان املبارك 

ــح. ــة الفص ــة وخاص ــاد اليهودي ــع األعي م

وقالــت أن الــوزارة بالتنســيق مــع كافــة األجهــزة 
األمنيــة واالســتخباراتية والبلديــة، تعمــل فــي القــدس 
الشــرقية لعــدم االجنــرار ملواجهــات تشــعل احلــرب على 
غــرار العــام املاضــي، ولهــذا الهــدف مت إدخــال آالف مــن 
ــد  ــع أي تصعي ــطريها ملن ــدس بش ــن للق ــر األم عناص
ولتعزيــز أمــن اإلســرائيليني فــي عاصمتهــم علــى حــد 

قولهــا.

ــدس  ــا للق ــن ميزانيته ــف ع ــوزارة الكش ــت ال ورفض
وكذلــك طبيعــة عمــل كل هــذه القــوات الكبيــرة التي 
حتاصــر وحتــول البلديــة القدميــة إلــى ثكنــة عســكرية. 

ــا  ــم م ــن حج ــالل ع ــة االحت ــفت بلدي ــا، كش بدوره
جندتــه جمعيــات يهوديــة فــي الواليــات املتحــدة 
فــي مــا يســمى »مخطــط العمــل الثقافــي« لدعــم 
ــدف  ــه يه ــت أن ــدي- وقال ــودي – التهوي ــا اليه طابعه
عبــر »صنــدوق االبتــكار«، الــذي يبلــغ مجموعــة أكثــر 
ــة  ــى متكــني املؤسســات الثقافي ــون دوالر، إل مــن 2 ملي
ــن  ــروج م ــن اخل ــة م ــي املدين ــة ف ــة اليهودي واجملتمعي

ــي. ــام الثان ــا للع ــروس كورون ــة في أزم

وأعلنــت »مؤسســة القــدس الصهيونيــة«، دعمهــا لـــ 
٦0 مشــروعاً مجتمعيــاً وثقافيــاً فــي املدينــة فــي عــام 
ــي  ــذا ف ــيكل. ه ــني ش ــي ٦ مالي ــي حوال 2022، بإجمال
نهايــة عمليــة »كــول كــورا« التــي نشــرتها املؤسســة، 
والتــي مت فيهــا تقــدمي أكثــر مــن 200 طلــب دعــم مــن 
ــة  ــة العامل ــات الثقافي ــة والهيئ ــات اجملتمعي املنظم
ــي  ــدس ف ــة الق ــاء مؤسس ــن أعض ــدس، وأعل ــي الق ف
الواليــات املتحــدة العــام املاضــي، عــن إطــالق صنــدوق 
ابتــكار فــي مجــاالت الثقافيــة واجملتمــع يضمــن إبــداع 
وابتــكار  املؤسســات واملنظمــات العاملــة فــي املدينــة 
ــن  ــرة م ــاريع مبتك ــاء مش ــن إنش ــوا م ــى يتمكن حت

أجــل جتــاوز الفتــرة احلاليــة غيــر املســبوقة.

 ٦0 ســتدعم  أنهــا  اإلســرائيلية  البلديــة  وقــررت 
ــرواح  ــعاً يت ــال واس ــاً متوي ــاً ومجتمعي ــروعاً ثقافي مش
ــروع،  ــذ املش ــيكل و150.000 لتنفي ــني 30.000 ش ــا ب م
ــى  ــدة إل ــات جدي ــزة، منظم ــات الفائ ــمل املقترح وتش
جانــب املؤسســات القدميــة، كمــا تشــمل جميــع 
ــي  ــا ف ــة، مب ــات اخملتلف ــع القطاع ــة وجمي ــاء املدين أحي
ــي  ــن وطالب ــل املهاجري ــات مث ــات األقلي ــك مجتمع ذل
اللجــوء واألرثوذكــس املتشــددين والعــرب اإلســرائيليني 

االحتياجــات اخلاصــة وأعضــاء  وذوي  الســن  وكبــار 
ــني. ــع املثلي مجتم

أنهــا  الصهيونيــة«  القــدس  »مؤسســة  وأعلنــت 
الربحــي  غيــر  القــدس  بيــت  إنشــاء  ســتدعم، 
واجملتمــع املدنــي فــي »مبنــى كالل« فــي القــدس 
الغربيــة، ومتحــف علــى التمــاس فــي املرايــا – الدينــي 
الصهيونــي بالتعــاون مــع البيــت املفتــوح ومركــز 
»بالــي« للفنــون، ومهرجــان »مجموعــة مصلــى علــى 
الســطح«، الــذي ســيقام للعــام الثانــي علــى حوالــي 
30 ســطح مبنــى فــي شــرق وغــرب املدينــة، وســتدعم 
ورش عمــل للســلوك االقتصــادي الســليم لــألزواج 
ــر  ــرف. ومؤمت ــي املتط ــع األرثوذكس ــي اجملتم ــباب ف الش
حــول علمانيــة القــدس ملعهــد »فــان ليــر«، ومهرجــان 
رقــص مــن قبــل شــركة »كولفــن للرقــص« يقــام فــي 
ــة،  ــي املدين ــة ف ــة اخلفيف ــكك احلديدي ــات الس محط
وبرنامــج القيــادة لطالبــي اللجــوء، وبرنامــج ريزانســي 
للفنانــني الذيــن يتعاملــون مــع الــروح مــن كفــر 

ــرى.11  ــج األخ ــن البرام ــد م ــاؤول والعدي ش

األربعاء 2022/4/6

ــاب  ــي ب ــني ف ــع املواطن ــل قم ــال يواص االحت
العامــود ويعــزز منظومــة املراقبــة فــي أنحــاء 

ــة ــدس احملتل الق

اإلســرائيلي،  االحتــالل  شــرطة  واصلــت 
فــي  للمواطنــني  قمعهــا  أمــس،  مســاء 
احملتلــة. الشــرقية  بالقــدس  العامــود   بــاب 

مواطنــني   ٦ اعتقــال  االحتــالل  شــرطة  وأعلنــت 
ــط  ــر املنضب ــلوك غي ــم »الس ــود بزع ــاب العام ــي ب ف

 والقاء أشياء على عناصر الشرطة”. 
وقــال شــهود عيــان إن عناصــر شــرطة االحتــالل، 
املتواجديــن بكثافة في بــاب العامود، يتعمــدون االعتداء 
ــود  ــاب العام ــي ب ــدون ف ــن يتواج ــني الذي ــى املواطن عل

 في مسعى إلخالء املنطقة من املواطنني. 
مواطنــني  علــى  االحتــالل  شــرطة  واعتــدت 
وشــارع  العامــود  بــاب  فــي  بالضــرب 
اعتقالهــم. قبــل  ســليمان   الســلطان 

منــذ  االحتــالل،  شــرطة  وتواصــل 
تواجدهــا  رمضــان،  شــهر  بدايــة 

 االستفزازي املكثف في باب العامود. 
ويقــول مواطنــون إن الهــدوء يتحقــق مــن خــالل 
بــاب  منطقــة  مــن  االحتــالل  شــرطة  انســحاب 

 العامود ووقف االعتداءات على املواطنني. 

11  جريدة القدس
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فــي  املواطنــني  مــن  املئــات  ويتواجــد 
بشــهر  يحتفلــون  وهــم  الســاحة 

 رمضان املبارك في أجواء دينية. 
االحتــالل  ســلطات  أفرجــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
اإلســرائيلي، مســاء امــس، عــن محافــظ القــدس عدنان 
غيــث، بعــد أن أخضعتــه للتحقيق فــي مركــز التوقيف 

 املعروف بـ«املسكوبية«، بالقدس احملتلة. 
غيــث  احملافــظ  االحتــالل  مخابــرات  وســلمت 
الســابق  القــرار  بتمديــد  يقضــي  قــرارا 

 الذي مينعه من دخول الضفة الغربية. 
ــث،  ــظ غي ــت احملاف ــالل اعتقل ــلطات االحت ــت س وكان
صبــاح امــس، بعــد أن داهمــت منزلــه فــي بلــدة 

 سلوان جنوب القدس احملتلة، وفتشته. 
وقــال احملافــظ غيــث فــور اإلفــراج عنــه، »اعتقالــي يأتــي 
ــالل  ــذه االحت ــذي ينف ــي ال ــل اإلجرام ــن املسلس ضم
بحــق شــعبنا، لكــن ال ضيــر، نحــن هنا لــن نبــرح املكان، 
وســنبقى علــى أرضنــا جنســد ســيادتنا رغمــا عــن أنف 

 كل هذه اإلجراءات وهذه القوى الظالمية”. 
يشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل منعــت احملافــظ غيــث 
ــدر  ــث ص ــنوات، حي ــة 3 س ــة الغربي ــول الضف ــن دخ م
ــا  ــام 2018، كم ــه الع ــرته عمل ــور مباش ــرار األول ف الق

 تعرض خالل هذه الفترة لـ 28 اعتقاال. 
قــوات  اعتقلــت  فقــد  ثانيــة،  جهــة  مــن 
األســرى  أهالــي  جلنــة  رئيــس  االحتــالل 

 في القدس أمجد أبو عصب. 
اعتقــال  االحتــالل  ســلطات  ومــددت 

 أبو عصب إلى اليوم )األربعاء(. 
االحتــالل  بلديــة  رئيــس  أوعــز  ثانيــة،  مــن جهــة 
فــي  املراقبــة  أنظمــة  بتوســيع  ليــون  موشــيه 
خلــق  بداعــي  القــدس  مدينــة  أنحــاء  جميــع 
باملمتلــكات  تلحــق  التــي  األضــرار  ومنــع  الــردع 
ــة. ــن العام ــق باألماك ــي تلح ــرار الت ــة واألض  احلضري

اإلســرائيلية،  هاعيــر«  »كــول  صحيفــة  وقالــت 
جــار  انــه  إلــى  أشــارت  االحتــالل  بلديــة  إن 
فــي  مراقبــة  كاميــرات  وضــع  بالفعــل 

 عدد من املواقع مبا فيها الشيخ جراح. 
وأضافــت، »فــي املرحلــة ب مــن املشــروع، فــي النصــف 
ــوارد،  ــص امل ــا لتخصي ــام 2022 ووفق ــن الع ــي م الثان
سيســتمر تثبيــت أجهــزة املراقبــة فــي )مســتوطنات( 
مــن  والعديــد  شــاؤول  وجفعــات  شــلومو  رمــات 

 املراكز األخرى في جميع أنحاء املدينة”. 
البلديــة  تقــوم  نفســه،  الوقــت  »فــي  وتابعــت، 
املتوقــع  ومــن  بلــدي،  مراقبــة  مركــز  بإنشــاء 

 االنتهاء من بنائه في حزيران 2022”. 
يذكــر أن منظومــة االحتــالل أقامــت علــى مــدى 
الســنوات املاضيــة آالف كاميــرات املراقبــة فــي كل 

 أنحاء مدينة القدس الشرقية احملتلة. 
ضــد  الكاميــرات  هــذه  تســتخدم  مــا  وعــادة 
الفلســطينيني فــي حــني تعتبرهــا إســرائيل غيــر 
يرتكبهــا  بجرميــة  األمــر  يتعلــق  حينمــا  عاملــة 
الفلســطينيني.12 ضــد  االحتــالل  أو  املســتوطنون 

اخلميس 2022/4/7

69% مــن األســرى يبقون مكّبلي األيــدي واألرجل 
ومقيدين بأســرّتهم في املستشفيات

أفــادت دراســة أجرتهــا نقابــة األطبــاء فــي إســرائيل بأن 
أكثــر من ٩٦٪ من األســرى واملســاجني واملعتقلني الذي مت 
إحضارهــم إلى املستشــفيات، فــي الســنتني األخيرتني، 
ــرتهم،  ــن بأس ــل ومقيدي ــدي واألرج ــي األي ــوا مكبل كان
رغــم أنهــم لــم يكونــوا، مــن الناحيــة الصحيــة، 
ــف. ــل عني ــأي عم ــام ب ــروب أو القي ــى اله ــن عل  قادري

ووفقــاً للمعطيــات التــي توردهــا الدراســة، فإنــه 
متــت  ومعتقــالً  وســجيناً  أســيراً   1857 بــني  مــن 
منهــم   17٩4 كان  املستشــفيات،  فــي  معاجلتهــم 
الذيــن  مــن  و٩8.5٪  معاجلتهــم،  أثنــاء  مكبلــني 
الذيــن  مــن  و٩7٪  الســجون،  ســلطة  أحضرتهــم 
أحضرتهــم الشــرطة، و83٪ مــن الذيــن أحضرهــم 
باألصفــاد. مكبلــني  كانــوا  اإلســرائيلي،   اجليــش 

ــاجني  ــرى واملس ــبة األس ــون أن نس ــف الباحث واكتش
واملعتقلــني القاصرين الذيــن أحضروا إلى املستشــفيات 

.  مكبلني باألصفاد كانت أعلى من الكبار 
ــكل  ــرير بش ــم بالس ــان مت تقييده ــب األحي ــي غال وف
متصالــب، حيــث كانــوا مكبلــني بالقــدم اليمنــى 
ــاد،  ــى األصف ــة إل ــس. وإضاف ــرى أو بالعك ــد اليس والي
يحضــر اجليــش اإلســرائيلي أســرى إلــى املستشــفيات 
ويبقيهــم  األَْعــنُي  معصوبــو  وهــم  للعــالج 

 بهذا الوضع داخل املستشفى أيضاً. 
فــي  مستشــفى   12 فــي  الدراســة  وأجريــت 
ســجالت  إلــى  وتســتند  إســرائيل،  أنحــاء 
املستشــفيات. وحــراس  الطبيــة   الطواقــم 

ووقــع علــى الدراســة 20 طبيبــاً، معظمهــم يعملــون 
فــي 11 مستشــفى وأربــع جامعــات، ومت إجــراء الدراســة 
بالتعــاون مــع دائــرة آداب املهنة في نقابــة األطباء ونقابة 
 املمرضــات، وفــق مــا أفــادت صحيفــة »هآرتــس« أمــس.

وقــال نائــب مديــر مستشــفى »شــعاري تســيدك« فــي 
ــاركني  ــد املش ــو أح ــر، وه ــور دان تيرن ــدس، بروفيس الق
فــي الدراســة، إنــه ال فــرق بــني األســرى الفلســطينيني 
ــاد  ــد باألصف ــق بالتقيي ــا يتعل ــني مب ــجناء اجلنائي والس

 أثناء العالج الطبي في املستشفيات. 

12  جريدة األيام
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وأشــار إلــى أّن بــني املعتقلــني حريديــني وناشــطني 
التظاهــرات  وبينهــا  تظاهــرات  فــي  شــاركوا 
لرئيــس  الرســمي  املنــزل  أمــام  األســبوعية 
وأحضــروا  نتنياهــو،  بنيامــني  الســابق،  احلكومــة 
للمستشــفيات مكبلــني باألصفــاد، وســجناء جنائيــني 

 بالغني وأسرى فلسطينيني قاصرين. 
وأضــاف تيرنــر إنــه »طــوال 20 ســنة لــم أنطــق 
بكلمــة حــول املوضــوع. وهــذا لــم يكــن بســبب 
ــدام  ــة وانع ــدم املعرف ــبب ع ــا بس ــراث وإمن ــدم اكت ع
ــنتني  ــل س ــن قب ــوع. لك ــي املوض ــل ف ــة بالتدخ الرغب
ــن  ــاً م ــره 14 عام ــى عم ــل فت ــنة، وص ــف الس ونص
شــعفاط بعــد أن أصيــب فــي قدمْيــه برصــاص أطلقــه 
ــاقه،  ــاذ س ــاء إنق ــاول األطب ــه. وح ــرطة علي ــراد ش أف
ــت  ــا، كان ــا صح ــك. وعندم ــوا بذل ــم ينجح ــم ل لكنه
ــة  ــرى مقطوع ــاقه اليس ــة، وس ــى ثابت ــاقه اليمن س
ــدالً  ــه، وب ــى جانب ــداه إل ــن وال ــم يك ــة. ول ــوق الركب ف
ويــده  مســلحني  حــراس  ثالثــة  تواجــد  عنهمــا 

 مقيدة بالسرير. وهذه احلالة التي هزّتني”. 
ــع  ــذا الوض ــى أن ه ــة إل ــي الدراس ــاء ف ــار األطب وأش

 ينطوي غالباً على تناقض غير عقالني. 
يعانــي  معتقــل  إحضــار  مت  احلــاالت  إحــدى  وفــي 

 من ارتفاع مستوى السكري ومن آالم. 
مصــاب  ســجني  إحضــار  مت  أخــرى  حالــة  وفــي 
بشــلل دماغــي ويســتعني بســاقني اصطناعيتــني 
مــن  يعانــي  ومعتقــل  بســاقه،  مكبــالً  وكان 
جراحيــة  لعمليــة  خضــع  نفســي  مــرض 
لــه. بــآالم  تســببت  حركــة  وأي  بطنــه   فــي 

فلســطيني  أســير  إحضــار  مت  أخــرى  حالــة  وفــي 
الســرطان  انتشــار  مــن  ويعانــي  عامــاً   1٩ عمــره 

 في جسمه وآالم شديدة في العظام. 
وقــال تيرنــر إن هــذا األســير الفلســطيني »كان مكبــالً 
ــب  ــد اليســرى. وكان يبكــي وطل ــى والي بالســاق اليمن
ــم يكــن  ــه ل ــى الســجن، ألن وقــف العــالج والعــودة إل
قــادراً علــى حتّمــل املعانــاة أكثــر من ذلــك. واســتغرقني 
االتصــاالت  الســاعة مــن  ونصــف  ثــالث ســاعات 

 الهاتفية حتى وافقوا على إزالة األصفاد”. 
التكبيــل  أن  علــى  الدراســة  وأكــدت 
اإلنســان  كرامــة  ميــس  ال  باألصفــاد 

 فقط وإمنا يصّعب العالج الطبي. 
وشــدد األطبــاء علــى أن األصفــاد تلحــق أضــراراً صحية 
وتعرقــل التماثــل للشــفاء. وهــي ال تســمح باحلركــة أو 
ــبب اآلالم  ــا تس ــا أنه ــرير، كم ــي الس ــب ف ــى التقل حت
ــها  ــة نفس ــي الوضعي ــتلقاء ف ــبب االس ــاً بس وجروح
لوقــت طويــل وجــروح فــي مــكان األصفــاد، إلــى 
جانــب املــس باالتصــال بــني األطبــاء واملعاجَلــني وطلــب 
ــم  ــتمرار تقييده ــادي اس ــالج لتف ــف الع ــن وق األخيري

ــاد.13 باألصف

اجلمعة 2022/4/8 

إســرائيليَّنْي  مقتــل  »ديزنغــوف«:  عمليــة 
ــل أبيــب ــن فــي هجــوم وســط ت ــة 61 آخري وإصاب

بجــروح  آخــرون   1٦ وأُصيــب  إســرائيليان  قُتِــل 
إطــالق  لعملّيــة  تعرّضهــم  جــرّاء  متفاوتــة، 

 نار في وقت متأخر من مساء أمس. 
وفــي تصريــح لوكالــة فرانــس بــرس، قــال مديــر 
ــزو:  ــي غام ــب رون ــل أبي ــي ت ــوف ف ــفى ايخيل مستش
ــة  ــروح بالغ ــني بج ــن املصاب ــد م ــا العدي ــد تلّقين »لق
ــا  ــن وبعضه ــدر والبط ــي الص ــا ف ــة، غالبيته مختلف
فــي الوجــه... لســوء احلــظ توفــي اثنــان منهــم 

 ونبذل قصارى جهدنا إلنقاذ أرواح« آخرين. 
أمــس  مســاء  املوقــع  فــي  عيــان  شــهود  وأفــاد 
بأنّهــم ســمعوا طلقــات ناريــة وعاينــوا مشــاهد 
قالــت  حيــث  أبيــب  تــل  مدينــة  وســط  فوضــى 

 الشرطة اإلسرائيلية إنها عزّزت انتشارها. 
ــاري  ــع اإلخب ــت«، املوق ــل »واين ــدد، نق ــذا الص ــي ه وف
ــان،  ــاهد عي ــن ش ــوت«، ع ــوت أحرون ــة »يديع لصحيف
قولــه: »كنــا جنلــس فــي حانــة، وفجــأة ســمعنا 
خمــس طلقــات ناريــة، وبــدأ كل النــاس يركضــون نحــو 

 اخملزن )مخزن املكان الذي كانوا فيه(”. 
وأضــاف شــاهد العيــان ذاتــه: »لكننــي اســتدرت 
ــاً  ــوذة، ومعطف ــدي خ ــالً يرت ــت رج ــرة، ورأي ــي نظ أللق
أســود، يطلــق النــار فــي الداخــل )داخــل احلانــة(، 
املبانــي،  أحــد  إلــى  يصعــد  )املنفــذ(  رأينــاه  ثــّم 

 وبعد عشر دقائق وصلت القوات األمنية”. 
موقعهــا  عبــر  »هآرتــس«  صحيفــة  وأفــادت 
ــذي  ــار ال ــالق الن ــد إط ــذ، وبعي ــأن املنّف ــّي، ب اإللكترون
ــارع  ــى ش ــه إل ــل طريق ــوف«، واص ــي »ديزنغ ــذه ف نّف
ــى  ــار عل ــالق الن ــاول إط ــث ح ــكان، حي ــن امل ــب م قري

 شخص آخر، لكن دون أن يفِلح في ذلك. 
فيمــا نقلــت القنــاة اإلســرائيلية 13 عــن إحــدى 
ــا أعيــش بالقــرب مــن  ســاكنات املنطقــة، قولهــا: »أن
ديزنغــوف، وســمعت طلقــات ناريــة«، مؤكــدة أن إطــالق 
النــار اســتمرّ »نحــو أربــع - خمــس دقائــق«، مضيفــة: 
»ســمعت النــاس يصرخــون، ويركضــون، وســمعت 
التــي  األمــن  مركبــات  عــن  )الصــادرة  الصفــارات 

 وصلت للمكان(، واملزيد من الطلقات”. 
وقــال بنيامــني بلــوم الــذي يعمــل فــي مطعــم قريــب 
مــن مــكان الهجــوم: »إنهــا أجواء حــرب وعناصــر اجليش 
والشــرطة فــي كل مــكان... لقــد فّتشــوا املطعــم فــي 

13  جريدة األيام
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 حني كان أشــخاص يبكون ويركضون فــي كّل االجتاهات”.
حــي  مــن  عامــاً(   31( إرليــش  برينــدا  وقالــت 
حولــون الواقــع فــي ضاحيــة تــل أبيــب لوكالــة 
بينمــا  بالهجــوم  ســمعت  إنهــا  بــرس  فرانــس 
املدينــة  إلــى  متوجهــة  حافلــة  تســتقّل  كانــت 

 لالحتفال بعيد ميالد صديق لها. 
ــق،  ــكان مغل ــي م ــة ف ــت اجملموع ــر جلس ــى اإلث وعل
ــا  ــتنفار« بينم ــعرت »باالس ــا ش ــش إنه ــت إيرلي وقال

 كانت الشرطة تبحث عن املشتبه بهم. 
ــة  ــي بحاج ــعر بأنن ــتنفار. أش ــعر باالس ــت: »أش وأضاف
ــأ.  ــى ال أفاج ــات حت ــع االجتاه ــي جمي ــر ف ــى النظ إل
كنّــا نفكــر فــي العــودة إلــى املنــزل، لكــن األمــر 
يبــدو خطــراً بعــض الشــيء، لــذا قــد نبقــى بالداخــل 

 في تل أبيب قبل أن نعود إلى املنزل”. 
بيــان  فــي  األمنيــة  القــوات  ودعــت 
مــن  اخلــروج  عــدم  إلــى  الســكان 

 منازلهم جتنّباً لتعرّضهم إلطالق نار. 
تدعــو  »الشــرطة  إّن  بيــان  فــي  الشــرطة  وقالــت 
للقــوات  والســماح  بيوتهــم  التــزام  إلــى  النــاس 
مســتمراً  يــزال  ال  الــذي  احلــادث  مــع  بالتعامــل 

 من أجل حتديد مكان املشتبه بهم”. 
وأكــد البيــان أّن »مئــات مــن عناصــر الشــرطة القتالية 
بحــث مكثفــة  عمليــات  جتــري  األخــرى  والقــوات 

 داخل اجملّمع وحوله« حيث وقع الهجوم. 
كمــا دعــت قــوات األمــن حشــداً فضوليــاً إلــى مغــادرة 

 مكان الهجوم والعودة إلى منازلهم. 
وبعْيــد تنفيــذ العمليــة، قــال متحّدث باســم الشــرطة 
ــّث  ــة الب ــى بهــا لهيئ اإلســرائيلية فــي تصريحــات أدل
اإلســرائيلي العامــة )»كان 11«(، إّن »شــخصا أو أكثــر« 
نّفــذوا العمليــة، الفتــاً إلــى أن البحــث جــارٍ عــن آخرين، 
وبعــد ذلــك أعلنــت الشــرطة أن املنّفــذ شــخص 

 واحد، وقد فرّ من مكان تنفيذ العملية. 
كمــا أعطــت الشــرطة مواصفــات املنّفــذ، ومــا الــذي 
كان يرتديــه مــن مالبــس، مطالِبــة املواطنــني، بــأن 

 يلتزموا منازلهم وأن »يكونوا يقظني”. 
أمــن،  عنصــر  ألــف  نحــو  أن  الشــرطة  وذكــرت 
إطــالق  عمليــة  ومحيــط  مــكان  فــي  ينتشــرون 
ــة،  ــكان العملي ــى م ــُتدعَيت إل ــني اس ــي ح ــار، ف الن
اإلســرائيلي،  اجليــش  فــي  راجلــة  نخبــة  قــوات 

 في مسعى للبحث عن املنّفذ. 
ومتركــزت كذلــك قــوات مــن اجليــش عنــد دوار الســاعة 
لــكل  تفتيشــي  حاجــز  أقيــم  حيــث  يافــا،  فــي 
اخلارجــني مــن املدينــة. كمــا نصبــت الشــرطة حواجــزَ 

 وأغلقت شارع 4، بالقرب من وادي عارة. 
ــارع  ــي الش ــة ف ــالت العام ــرطة، املواص ــت الش وأوقف
الــذي شــهد عمليــة إطــالق النــار، وفــي شــوارع 

وزارة  أعلنــت  تتقاطــع معــه. كمــا  التــي  املدينــة 
خدمــة  إيقــاف  عــن  اإلســرائيلية،  املواصــالت 

 النقل العام وسط املدينة، بشكل كلّي. 
أغلقــت  الشــرطة  أّن  تقاريــر  وذكــرت 
يشــير  مــا  فــي  كذلــك،  أبيــب  تــل  مخــارج 
اإلســرائيلية،  األمــن  أجهــزة  حتّســب  إلــى 

 من احتمال فرار املنّفذ خارج املدينة. 
وحاصــرت القــوات األمنيــة اإلســرائيلية، مبنــى ســكنياً 
قريبــاً مــن املــكان، ومنعــت املوجوديــن وبضمنهــم 
ــى  ــراب حّت ــول أو االقت ــن الدخ ــك، م ــون كذل الصحافي
للمبنــى، فيمــا أفادت وســائل إعالم إســرائيلية، باحتمال 
أن يكــون املنّفــذ فــي املبنــى، والحقــاً نفــت التصريحات 
الصــادرة عــن الشــرطة اإلســرائيلية، بــأن يكــون 

 املنّفذ هناك، موضحة أنّه فرّ من املكان. 
ــرائيلية،  ــة اإلس ــس احلكوم ــرى رئي ــياق، أج ــي الس ف
ــات  ــى حتديث ــة و«تلق ــاورات أمني ــت، مش ــي بيني نفتال
بشــأن التطــورات«، ُعــِرض خاللهــا تسلســل األحــداث 
فــي العمليــة، واجلهــود املبذولــة حاليــاً لتحديــد مــكان 

ــة14. ــذ العملي منّف

005 معتقــل إداري يواصلــون مقاطعــة محاكم 
ــوم الـ 89 االحتال للي

رام اهلل 8-4-2022 وفــا- يواصــل نحــو 500 معتقــل إداري 
مقاطعتهــم حملاكــم االحتــالل اإلســرائيلي حتــت شــعار 
»قرارنــا حريــة«، لليــوم الـــ ٩8 علــى التوالــي، فــي إطــار 

مواجهتهــم لسياســة االعتقــال اإلداري.

وكان األســرى اإلداريــون قــد اتخــذوا مطلــع شــهر 
كانــون الثانــي املاضــي موقفــا جماعيــا يتمثــل بإعــالن 
املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة 

ــا(. ــتئناف، علي اس

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب

14  جريدة األيام
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ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال. ــي اجلّم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

ــغ  ــالل بل ــجون االحت ــي س ــرى ف ــدد األس ــر أن ع يذك
أكثــر مــن 4500 أســير، بينهــم 31 أســيرة، وقرابــة 180 

ــال.15 طف

السبت 2022/4/9

ــاح  ــوف صب ــة ديزنغ ــذ عملي ــهاد منف استش
أمــس بعــد مطــاردة لـــ 9 ســاعات فــي تــل أبيب 

ويافــا

ــاح الباكــر مــن أمــس،  استشــهد، فــي ســاعات الصب
ــذ  ــذي نف ــاً(، ال ــازم )2٩ عام ــي خ ــد فتح ــاب رع الش
ــط  ــوف وس ــارع ديزنغ ــي ش ــار ف ــالق الن ــة إط عملي

 تل أبيب الليلة قبل املاضية. 
فيهــا  شــاركت  مطــاردة  بعــد  ذلــك  وجــاء 
اجلنــود  مــن  مســبوقة  غيــر  ضخمــة  أعــداد 
مــدار  علــى  اإلســرائيليني،  الشــرطة  وأفــراد 

 نحو تسع ساعات في تل أبيب ويافا. 
ــوب  ــرائيلية يعق ــرطة اإلس ــام للش ــش الع ــال املفت وق
شــبتاي، فــي بيــان: »بعــد ليلــة صعبــة، وبعــد ســاعات 
ــزة  ــرائيلية وأجه ــرطة اإلس ــل للش ــن العم ــة م طويل
الصبــاح  هــذا  جنحنــا  واجليــش،  الداخلــي  األمــن 
بالقضــاء علــى اإلرهابــي الــذي قتــل فــي تبــادل إلطــالق 

 النار، ولم تسجل إصابات بني قواتنا”. 
ــس،  ــرائيلي، أم ــن اإلس ــاز األم ــرات جه ــرت تقدي واعتب
أن املنفــذ رعــد فتحــي خــازم، وصــل إلــى موقــع 
العمليــة فــي شــارع ديزنغــوف وســط تــل أبيــب، 
مســاء أول مــن أمــس، بعــد أن مكــث داخــل مســجد 
ــة،  ــد العملي ــه بع ــاد إلي ــم ع ــك، ث ــل ذل ــا قب ــي ياف ف

 حسبما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية. 
وبحســب التقديــرات األوليــة إثر التحقيق في مالبســات 
العمليــة، فــإن خــازم كان يعــرف املنطقــة التــي نفــذ 
فيهــا العمليــة، ويرجــح أن ذلــك نابــع مــن تواجــده فــي 
إســرائيل فــي املاضــي دون تصريــح، إذ كان ممنوعــاً مــن 

 العمل في إسرائيل مبوجب قرار »الشاباك«. 
املســجد  إلــى  رعــد وصــل  أن  التقديــرات  وترجــح 
خــالل نهــار أول مــن أمــس، وليــس واضحــاً متــى 
األمــن  أجهــزة  وتشــتبه  إســرائيل.  إلــى  دخــل 
ــه.  ــب ل ــن قري ــاعدة م ــى مس ــه تلق ــرائيلية بأن اإلس
ــذي  ــار ال ــول املس ــات ح ــن معلوم ــاز األم ــوزة جه وبح

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الســالح  وأن  إســرائيل،  إلــى  دخولــه  منــذ  اتبعــه 
ــرائيلية. ــات اإلس ــق املواصف ــتخدمه كان وف ــذي اس  ال

وتشــير تقديــرات أجهــزة األمــن اإلســرائيلية إلــى 
أن رعــد وصــل إلــى أّم الفحــم مبســاعدة شــخص 
ــرة  ــر ثغ ــن، عب ــزة األم ــدى أجه ــة« ل ــه معروف »هويت
ــتقل  ــاك اس ــن هن ــل، وم ــي الفاص ــياج األمن ــي الس ف

 حافلة إلى تل أبيب، حيث نفذ العملية. 
ــادث  ــة ح ــاقه نتيج ــي س ــة ف ــن إصاب ــازم م ــى خ وعان
أشــرطة  فــي  يعــرج  وهــو  وظهــر  جنــني،  داخــل 
ــة.  ــل العملي ــرات قب ــا كامي ــي التقطه ــر الت التصوي
أنــه  اإلســرائيلي  األمــن  جلهــاز  معــروف  وهــو 

 هاكر )قرصان( عمل في مجال احلواسيب. 
وبــدأ خــازم إطالق النار قرابة الســاعة التاســعة مســاء، 
باجتــاه حانــة فــي شــارع ديزنغــوف، ما أســفر عــن مقتل 
ــا  ــرار، فيم ــن الف ــن م ــا متك ــني، وبعده ــرائيليَّني اثن إس
ــر عليــه  ــه، وُعث أجــرت قــوات أمــن عمليــات بحــث عن
ــة الســاعة 05:30 فجــراً، بعــد مطــاردة اســتمرت  قراب
ثمانــي ســاعات ونصــف الســاعة تقريبــاً، طالبــت 

 خاللها الشرطة السكان بالتزام بيوتهم. 
وقــال مســؤول أمنــي: إن قــوة مــن عناصــر »الشــاباك« 
ــل  ــن أج ــا م ــي ياف ــاعة ف ــاحة الس ــى س ــت إل وصل
ــاب  ــي أعق ــكان، ف ــي امل ــة ف ــرات املراقب ــك كامي تفكي
ــي  ــزال ف ــذ ال ي ــا أن املنف ــة مفاده ــات مخابراتي معلوم
هــذه املنطقــة. وصادفــت قــوة »الشــاباك« خــازم 
ــي  ــل ف ــت تعم ــا كان ــجد عندم ــرب املس ــاً ق مختبئ

ــة. ــرات املراقب ــك كامي تفكي

واجتــه خلــف ســيارة  يديــه،  رفــع خــازم  عندهــا، 
رصاصــات.  أطلــق عشــر  ذلــك  وخــالل  لالحتمــاء، 
وبحســب »الشــاباك«، فــإن خــازم قتــل خــالل اشــتباك 
ــة  ــدة املركزي ــاباك« والوح ــر »الش ــع عناص ــلح م مس

اخلاصــة التابعــة للشــرطة.1٦

األحد 2022/4/10  

ــة  ــات عنيف ــي مواجه ــاً ف ــهيد و51 مصاب ش
االحتــال مخيــم  اقتحــام جيــش  أعقبــت 

ــني جن

اسُتشــهد مقاتــل مــن »ســرايا القــدس« اجلنــاح 
العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي، وأصيــب 15 
ــالل  ــوات االحت ــاص ق ــاة برص ــم فت ــن بينه ــاً م مواطن
اإلســرائيلي، أمــس، خــالل مواجهــات دامية واشــتباكات 
ــي  ــوات الت ــك الق ــع تل ــم م ــهدها اخملي ــلحة ش مس

16  جريدة األيام
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ــر  ــى األخي ــر عل ــا األخي ــة هجومه ــي بداي ــرت ف حاص
منــزل عائلــة الشــهيد رعــد خــازم منفــذ عمليــة إطالق 
النــار فــي شــارع ديزنغــوف بتــل أبيــب، اخلميــس املاضي، 

 والتي أوقعت ثالثة قتلى إسرائيليني. 
ــد  ــدأ الهجــوم اإلســرائيلي علــى مخيــم جنــني، عن وب
الثامنــة صباحــاً، عندمــا تســللت وحــدات خاصــة إلــى 
ــر  ــت عب ــازم وطالب ــهيد خ ــة الش ــزل عائل ــط من محي
مكبــرات الصوت مــن والده وعائلته تســليم أنفســهم، 
فــي حصــار اســتمر لنحــو ســاعتني متواصلتــني، 
ليتبــني بعدهمــا أن املنــزل احملاصــر خــال مــن ســاكنيه 
ــض  ــد أن رف ــابق، بع ــت س ــي وق ــه ف ــوا عن ــن رحل الذي

 والد الشهيد تسليم نفسه لالحتالل. 
وأكــد شــهود عيــان، أن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
عســكرية،  وآليــات  بجرافــات  معــززة  االحتــالل 
ثالثــة  مــن  اخمليــم  باقتحــام  ذلــك  بعــد  بــدأت 
ومواجهــات  مســلحة  اشــتباكات  وســط  محــاور، 
ــى  ــم إل ــة اخملي ــوارع وأزق ــا ش ــت خالله ــة حتول عنيف
أشــبه مــا تكــون بســاحة مواجهــات مــع جيــش 
ــازم،  ــهيد خ ــة الش ــزل عائل ــر من ــذي حاص ــالل ال االحت

 والواقع في اجلهة اجلنوبية من اخمليم. 
طالبــوا  االحتــالل  جنــود  أن  الشــهود،  وأوضــح 
أفــراد العائلــة بتســليم أنفســهم، واخلــروج مــن 
فيمــا  الشــهيد،  والــد  اعتقــال  وحاولــوا  املنــزل، 
اجملــاورة  املبانــي  علــى  القناصــة  اجلنــود  انتشــر 
وفــي عــدة أحيــاء مــن اخمليــم، لتنســحب قــوات 
ــي  ــلت ف ــد أن فش ــزل بع ــط املن ــن محي ــالل م االحت
طالبتــه  كانــت  والــذي  الشــهيد،  والــد  اعتقــال 

 بتسليم نفسه ألجهزة أمن االحتالل. 
أن  لــه،  بيــان  فــي  االحتــالل  جيــش  وأعلــن 
رعــد  الشــهيد  منــزل  قياســات  أخــذت  قواتــه 
شــابني  واعتقــال  لهدمــه،  متهيــداً  وذلــك  خــازم، 
بزعــم  اجملــاورة  والقــرى  جنــني  منطقــة  مــن 
»إرهابيــة”. أعمــال  فــي  بضلوعهمــا   االشــتباه 

قواتــه  إن  بيانــه،  فــي  االحتــالل  جيــش  وقــال 
فــي  العمليــة  خــالل  النــار  إلطــالق  تعرضــت 
جنــني، وإنــه اعتقــل شــابني ينتميــان لـــ »ســرايا 
القــدس«، وذلــك بعــد »حتييدهمــا« إثــر إصابتهمــا 
املنطقــة  فــي  عملياتــه  أن  وزعــم  ناريــة،  بأعيــرة 
اســتخبارية  معلومــات  علــى  بنــاء  جــاءت 

 دقيقة من شعبة اخملابرات و«الشاباك”. 
ــرائيلي  ــوم اإلس ــدء الهج ــن ب ــاعتني م ــو س ــد نح وبع
ــوت  ــرات الص ــر مكب ــن عب ــني، أعل ــم جن ــى مخي عل
ــد  ــاب أحم ــهاد الش ــن استش ــم ع ــاجد اخملي ــي مس ف
ــي  ــة ف ــه برصاص ــراء إصابت ــا(، ج ــعدي )21 عام الس
ــي  ــاركته ف ــالل مش ــدر، خ ــي الص ــرى ف ــرأس وأخ ال
ــلحني،  ــرات املس ــع عش ــالل م ــوات االحت ــدي لق التص

فــي اشــتباكات أســفرت بحســب مــا ذكرتــه وزارة 
الصحــة عــن وقــوع 15 إصابــة بينهــا إصابتــان بالبطــن 
ــت  ــاً أدخل ــر 1٩ عام ــن العم ــغ م ــابة تبل ــا لش إحداهم
ــات  ــي اإلصاب ــت باق ــا نقل ــات، فيم ــة العملي ــى غرف إل
إلــى مستشــفى الشــهيد خليــل ســليمان احلكومــي 

 ومستشفى ابن سينا التخصصي. 
ــن  ــات م ــالث إصاب ــول ث ــة بوص ــادر محلي ــادت مص وأف
مخيــم جنــني إلــى مستشــفى ابن ســينا، الفتــة إلى أن 
اإلصابــات بالرصــاص احلي فــي الظهر والكتــف والفخذ، 

 وأكدت أن حاالت املصابني مستقرة. 
وبحســب املصــادر نفســها، فــإن قــوات االحتــالل 
ــي  ــل، ف ــدة مداخ ــن ع ــا م ــني ومخيمه ــت جن اقتحم
عملية شــملت اقتحامات فــي القرى والبلــدات احمليطة، 

 وحاصرت منزل منفذ عملية ديزنغوف. 
مقتضــب،  بيــان  فــي  االحتــالل،  جيــش  وأعلــن 
بــدء عمليــة عســكرية فــي مدينــة جنــني  عــن 
جنــني،  فــي  الالجئــني  مخيــم  وفــي  ومحيطهــا 
ونفــى  التفاصيــل،  مــن  مزيــد  عــن  اإلفصــاح  دون 
ــم  ــه، رغ ــن قوات ــر م ــة عناص ــق إصاب ــان الح ــي بي ف

 وصول مروحية أخلت مصابني مجهولني. 
ــالل  ــوات االحت ــبان وق ــني الش ــتباكات ب ــزت االش وترك
عنــد أطــراف اخمليــم الــذي حاولــت تلــك القــوات 
فــرض حصــار عليــه وإغــالق جميــع الشــوارع والطــرق 
املؤديــة إليــه، فيمــا أفــادت مصــادر محليــة بــأن 
مســّيرات االســتطالع التابعــة جليــش االحتــالل حلقــت 
فــي أجــواء جنــني، ودفــع جيــش االحتــالل باملزيــد 

 من التعزيزات العسكرية إلى اخمليم. 
وذكــرت مصــادر محليــة، أن أحــد املعتقلــني مــن 
ــذي  ــوع وال ــور اجلرب ــاب ن ــالل، الش ــش االحت ــل جي قب
أصيــب بعــدة رصاصــات بالبطــن والصــدر، فيمــا 
االحتــالل  جليــش  تابعــة  خاصــة  قــوات  اعتقلــت 
وعناصــر مــن وحــدة »املســتعربني«، الشــاب نــور الديــن 
ــرب  ــني غ ــدة برق ــي بل ــه ف ــام منزل ــد اقتح ــادة، بع حم
ــم، واعتقــال  ــك بالتزامــن مــع اقتحــام اخملي ــني، وذل جن

 الشاب محمد دراوشة من أطراف اخمليم. 
أن  اإلســالمي،  اجلهــاد  حركــة  أعلنــت  بدورهــا، 
مقاتلــي  أحــد  هــو  الســعدي،  أحمــد  الشــهيد 
للحركــة،  املســلح  اجلنــاح  القــدس«  »ســرايا 
جنــني  مخيــم  فــي  جثمانــه  شــيع  والــذي 
املقاومــني. عشــرات  مبشــاركة  املواطنــني   آالف 

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
ــزل  ــوب من ــة ص ــي املدين ــي ف ــينا التخصص ــن س اب
الــوداع  نظــرة  أُلقيــت  حيــث  الشــهيد  عائلــة 
الصــالة عليــه  أداء  قبــل  األخيــرة علــى جثمانــه، 
وتشــييعه مبســيرة  الكبيــر  اخمليــم  فــي مســجد 
جماهيريــة ضخمــة، ومواراتــه الثــرى فــي مقبــرة 



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

222

المجلد الثالثون 2022

 »شهداء ملحمة نيسان 2002« غرب اخمليم. 
وقــال محمــد الســعدي، والد الشــهيد أحمد الســعدي، 
فــي تصريحــات صحافيــة، إنــه يحتســب جنلــه شــهيدا 
ــو  ــي وه ــف بطول ــي موق ــى ف ــه »ارتق ــد اهلل، وأن عن
يشــتبك مــع قــوات االحتــالل«: مضيفــا: »لــن ننكســر، 
وســيبقى مخيــم جنــني شــوكة فــي حلــق االحتــالل”.17

ــل  ــة ت ــطينية: عملي ــخصيات فلس ــوى وش ق
ــى ــة األقص ــاك حرم ــى انته ــي عل ــب رد طبيع أبي

أكــدت قــوى وشــخصيات فلســطينية، أن عمليــة 
ــب،  ــل أبي ــة ت ــط مدين ــت وس ــي وقع ــالق النارالت إط
رداً  ومتثــل  بأرضــه،  الفلســطيني  متســك  تظهــر 
طبيعيــاً علــى جرائــم االحتــالل اإلســرائيلي، ومواصلــة 
ــى  ــجد األقص ــة واملس ــدس احملتل ــي الق ــه ف انتهاكات

ــوص. ــه اخلص ــى وج عل

وقــال الناطــق باســم حركــة »حمــاس«، عبــد اللطيــف 
القانــوع، أن »العمليــة تأتــي فــي إطــار الــرد الطبيعــي 
ــاحات  ــي س ــتوطنني ف ــات املس ــم واقتحام ــى جرائ عل
ــد األراضــي  ــة تهوي ــارك، ومحاول املســجد األقصــى املب

ــطينية«. الفلس

جرائمــه  فاتــورة  يدفــع  »االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
املتصاعــدة بحــق شــعبنا الفلســطيني فــي القــدس 
ــل«. ــطيني احملت ــل الفلس ــي الداخ ــة، وف ــة الغربي والضف

مــن جانبــه، حمــل الناطــق باســم حركــة »فتــح« منذر 
ــد،  ــؤولية التصعي ــرائيلي مس ــالل اإلس ــك، االحت احلاي
وأكــد فــي تصريــح صحفــي مقتضــب، أن »هــذه 
العمليــة تأتــي فــي ســياق الــرد الطبيعــي علــى 
سياســة االغتيــاالت والقتــل واالعتــداءات فــي القــدس 
ــلمني،  ــاعر املس ــتفزازات مش ــى، واس ــجد األقص واملس

ــارك«. ــان املب ــهر رمض ــي ش ــة ف خاص

بــدوره، قــال عضــو اللجنــة املركزيــة فــي اجلبهــة 
ــو  ــر فلســطني – القيــادة العامــة، »أب الشــعبية لتحري
عدنــان« عــودة، إن العمليــات التــي تشــهدها األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة، رد طبيعــي علــى سياســة 
املســجد  علــى  املتكــررة  واالعتــداءات  االســتيطان 
كافــة  علــى  تــرد  العمليــة  أن  وأوضــح  األقصــى، 
مشــاريع التســوية مــع االحتــالل اإلســرائيلي، مطالبــاً 
القيــادة الفلســطينية بتبنــي هــذه العمليــة وحمايــة 

ــني. املقاوم

مــن جهتــه، رأى القيــادي فــي حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
ــى  ــد عل ــة تؤك ــزالن، أن العملي ــو الغ ــم أب ــان، هيث بلبن

17  جريدة األيام

مضــي الشــعب الفلســطيني فــي طريــق اجلهــاد 
واملقاومــة، وأن هــذه األخيــرة هــي النهــج الوحيــد 

الســتعادة الفلســطيني أرضــه ومقدســاته.

وأشــار عضو املكتــب السياســي للجبهــة الدميقراطية 
لتحريــر فلســطني، طــالل أبــو ظريفــة، إلــى أن العملية 
والفعــل  املقاومــة  أداء  فــي  نوعيــاً  تظهــر تطــوراً 
ــة  ــل املنظوم ــطيني، وفش ــعب الفلس ــي للش النضال

ــرائيلية.18 ــة اإلس األمني

االحتــال يفــرج عــن املعتقــل ياســر رحــال مــن 
ســيلة الظهــر بعــد 02 عامــا فــي األســر

ــالل  ــلطات االحت ــت س ــا- أفرج ــني 10-4-2022 وف جن
اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، عــن املعتقــل ياســر حافــظ 
حســني رحــال مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب مدينــة 

جنــني، بعــد أن أمضــى 20 عامــا فــي األســر.

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
ــل  ــن املعتق ــت ع ــالل أفرج ــلطات االحت ــا«، أن س لـ«وف
رحــال علــى حاجــز الظاهريــة العســكري فــي اخلليــل، 

ــراوي.1٩ ــب الصح ــجن النق ــي س ــع ف وكان يقب

31 معتقلــة فــي ســجون االحتــالل يتعرضــن النتهاكات 
مية يو

رام اهلل 11-4-2022 وفــا- أفــادت هيئــة شــؤون األســرى 
االحتــالل  بــأن ســلطات  اإلثنــني،  اليــوم  واحملرريــن، 
اإلســرائيلي، ال زالــت تعتقــل فــي ســجونها 31 أســيرة 

ــة. ــاكات يومي ــن النته ــطينية، يتعرض فلس

وأوضحــت الهيئــة، فــي بيــان صحفــي، أن عطــاف 
ــة غــرب  ــدة الســيلة احلارثي جــرادات )50 عامــا( مــن بل
زالــت  ومــا   ،2021/12/27 بتاريــخ  اعتقلــت  جنــني، 
ــة  ــدة لثالث ــي وال ــون، وه ــل الدام ــي معتق ــة ف موقوف
ــن  ــدم، وم ــي ال ــط ف ــاع ضغ ــن ارتف ــي م ــرى، وتعان أس
عــدم انتظــام فــي دقــات القلــب نتيجــة مــا تعرضــت 

ــة. ــال صعب ــروف اعتق ــن ظ ــه م ل

عــن  اخلطيــب  حنــان  الهيئــة  محاميــة  ونقلــت 
ــال  ــد اعتق ــا بع ــه مت اعتقاله ــرادات: »أن ــة ج املعتقل
ــق  ــت لتحقي ــا، وتعرض ــدم منزله ــة، وه ــا الثالث أبنائه
ــيئة  ــة وس ــن مقرف ــروف الزنازي ــة، وظ ــي اجللم ــاٍس ف ق
للغايــة، فهــي ضيقــة، وبــدون شــبابيك، رماديــة اللــون، 
ذات جــدران خشــنة، فيهــا ضــوء خافــت أصفــر اللــون، 

ــا«. ــر متام ــبه القب ــر، تش ــج للنظ مزع

18  جريدة القدس
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ــد  ــي تواج ــاهد ه ــب املش ــن أصع ــرادات: »م ــول ج وتق
ابنــي فــي الزنزانــة املقابلــة للزنزانــة التــي كنــت 
أتواجــد بهــا، ومت منعــي ممــا يســمى وحــدة »النحشــون« 
ــة،  ــذة الزنزان ــوا ناف ــه، وأغلق ــث مع ــه واحلدي ــن رؤيت م

ــه. ــن رؤيت ــن م ــى ال أمتك حت

وفــي الســياق، ذكــرت الهيئــة أن املعتقلــة ملــك 
ســليمان )22 عامــا( مــن بيــت صفافــا جنــوب القــدس 
تقبــع فــي ســجن »الدامــون«، حيــث اعتقلــت بتاريــخ 

ــدس. ــة الق ــود مبدين ــاب العام ــن ب 201٦/2/٩ م

وبينــت، أن محكمــة االحتــالل فــي القــدس وبعــد 
ــرة،  ــرات كثي ــليمان م ــة س ــة املعتقل ــل محاكم تأجي
صــدر بحقهــا حكمــاً قاســياً وتعســفياً بالســجن ملــدة 
10 ســنوات، وذلــك بعــد توجيــه تهمــة طعــن جنــدي 
إســرائيلي فــي منطقــة بــاب العامــود، أمضــت منهــا 

ــية. ــروف قاس ــي ظ ــى اآلن ف ــنوات حت ٦ س

ونقلــت احملاميــة علــى لســان املعتقلــة ســليمان: 
»األســيرات يعشــن ظروفــا اعتقاليــة صعبــة للغايــة، 
خصوصــا اللواتــي مت معاقبتهــن مؤخــرا، وهــن: شــروق 
البــدن، شــروق دويــات، بشــرى الطويــل، وفاطمــة عليان، 
ــهر،  ــدة ش ــل مل ــارة األه ــع زي ــن مبن ــث مت معاقبته حي

ــهر. ــدة ش ــة مل ــائل املكتوب ــا والرس ــع الكانتين ومن

ــتمر  ــالل تس ــلطات االحت ــى أن س ــة إل ــارت الهيئ وأش
ــي  ــطينيات ف ــالت الفلس ــوق املعتق ــاك حق ــي انته ف
ــن،  ــاة أعماره ــف، دون مراع ــق والتوقي ــز التحقي مراك

ــة. ــن 31 معتقل ــغ عدده وبل

أمــا االســيرة فــدوى حمــاده )34 عامــاً( مــن بلــدة صــور 
ــدة 10  ــجن مل ــة بالس ــدس، واحملكوم ــة الق ــر مبدين باه
ــل إدارة  ــن قب ــانية م ــة ال إنس ــرض ملعامل ــنوات، تتع س
ــي  ــورة وه ــارة والف ــى الزي ــرج إل ــث تخ ــجن، حي الس
ــارة  ــا للزي ــالل خروجه ــني، وخ ــن والقدم ــدة اليدي مقي
ســقطت أرضــا، بســبب القيــود، وأصيبــت بكســر فــي 

ــاقها.20 س

االثنني 2022/4/11  

فــي  أطفــال  لســتة  أّمــاً  يقتــل  االحتــال 
حوســان ومواطنــة أخــرى باخلليــل وشــاباً فــي 

ــر ــدة اخلض بل

أعدمــت قــوات االحتــالل ســيدة فــي األربعينيــات مــن 
ــت  ــار باجتاههــا بينمــا كان ــود الن ــق جن عمرهــا، إذ أطل
تعبــر الطريــق وســط بلــدة حوســان غــرب بيــت 

20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

حلــم، فيمــا أعدمــت، مســاء أمــس، مواطنــة فــي 
ــل،  ــة اخللي ــريف مبدين ــي الش ــرم اإلبراهيم ــط احل محي

 وشاباً في بلدة اخلضر جنوب بيت حلم. 
ففــي ســاعات مســاء أمــس، استشــهد الشــاب محمد 
 غنيــم ) 21 عامــاً( برصــاص االحتــالل فــي بلــدة اخلضــر.

ــب  ــم أصي ــاب غني ــة أن الش ــادر أمني ــت مص وأوضح
ــا  ــدره، بينم ــن ص ــت م ــر خرج ــي الظه ــة ف برصاص
قــرب  الواقــع  منزلــه  محيــط  فــي  يتواجــد  كان 
ملستشــفى  ونقــل  العنصــري،  الفصــل  جــدار 
اإلســعافات  لتقــدمي  اخلضــر  فــي  اليمامــة 

 الالزمة له، إال أنه فارق احلياة. 
ــهاد  ــن استش ــة ع ــت وزارة الصح ــس، أعلن ــار أم ونه
املواطنــة غــادة ســباتني )48 عامــاً(، مشــيرةً إلــى 
ــي  ــي تعان ــاال، وه ــت ج ــفى بي ــت مستش ــا وصل أنه
إلــى  إضافــة  الســاق،  شــريان  فــي  قطــع  مــن 
خســارتها كميــة كبيــرة مــن الــدم، وســرعان مــا 

.  أعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها 
محمــد  حوســان،  قــروي  مجلــس  رئيــس  وأفــاد 
ــوب  ــار ص ــت الن ــالل أطلق ــوات االحت ــأن ق ــباتني، ب س
املواطنــة فــي منطقــة »املطينــة« علــى املدخــل 
ســتة  ولديهــا  أرملــة،  وهــي  للقريــة،  الشــرقي 
ــا  ــدى عينيه ــي إح ــر ف ــاً للبص ــي فقدان ــال، وتعان أطف
وكانــت  األخــرى،  العــني  فــي  شــديداً  وضعفــاً 
ــة،  ــه املني ــذي وافت ــا ال ــع زوجه ــي األردن م ــن ف تقط
ــقط  ــى مس ــتة إل ــا الس ــي وأبناؤه ــودة ه ــرت الع وآث

 رأسها، في قرية حوسان، قبل نحو عام. 
وبحســب شــهود عيــان، فــإن قــوات االحتــالل أطلقــت 
الرصــاص صــوب املواطنــة ســباتني، أثنــاء ســيرها 
فــي الشــارع، مــا أدى إلــى إصابتهــا فــي ســاقها، 
حيــث مت نقلهــا مبركبــة خاصــة إلــى املستشــفى 

 احلكومي في بيت جاال، لتلقي العالج. 
لــم  االحتــالل  جنــود  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
ــوا  ــا، ومنع ــد إصابته ــعافات بع ــا أي إس ــوا له يقدم
ــم  ــزف أمامه ــت تن ــت، وبقي ــض الوق ــعافها لبع إس
ــود  ــن جن ــا م ــن أخذه ــدة م ــل البل ــن أه ــى أن متك إل

 االحتالل، ونقلها إلى مستشفى بيت جاال. 
ــع  ــي مقاط ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــرت عل ونش
فيديو أظهرت ســيدة مســتلقية علــى األرض دون حركة، 
بينمــا يتواجــد حولهــا عــدد مــن اجلنــود اإلســرائيليني، 

 وشبان فلسطينيون يحاولون وقف نزيفها. 
قــوات  »قامــت  عبريــة:  إعــالم  وســائل  وقالــت 
اجليــش بإطــالق النــار نحــو فلســطينية ركضــت 
ــي  ــن ف ــة طع ــذ عملي ــة لتنفي ــي محاول ــم ف نحوه

 حوسان، وال إصابات في صفوف القوات”. 
ــون  ــل تلفزي ــس، مراس ــالل، أم ــوات االحت ــزت ق واحتج
ــاء قيامــه  ــي فنــون، أثن فلســطني فــي بيــت حلــم، هان
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 بتوثيق إطالق النار على السيدة سباتني. 
وفــي وقــت الحــق مــن أمــس، شــّيعت جماهيــر غفيــرة 

 في بلدة حوسان جثمان الشهيدة سباتني. 
ونقــل جثمــان الشــهيدة مــن مستشــفى بيــت جــاال 
احلكومــي إلــى منزلهــا في البلــدة، حيــث ألقــى أبناؤها 
الســتة نظــرة الــوداع فــي موقــف مؤثــر، ومــن ثــم إلــى 
ــازة،  ــالة اجلن ــيعون ص ــث أدى املش ــدة، حي ــجد البل مس
وبعــد ذلــك انطلقــوا فــي موكــب مهيــب إلــى مقبــرة 

 القرية، حيث ووري جثمانها الطاهر الثرى. 
مســاء  مواطنــة،  استشــهدت  اخلليــل،  وفــي 
قبــل  مــن  جتاههــا  النــار  إطــالق  جــراء  أمــس، 
احلواجــز  أحــد  علــى  املتمركــزة  االحتــالل  قــوات 

.  في محيط احلرم اإلبراهيمي في اخلليل 
عيــان  وشــهود  أمنيــة  مصــادر  وأوضحــت 
احلــي  الرصــاص  أطلقــت  االحتــالل  قــوات  أن 
بجــروح  إصابتهــا  إلــى  أدى  مــا  مواطنــة،  صــوب 

 بالغة، وتركتها تنزف على األرض. 
وقالــت وزارة الصحــة: إنهــا تبلغت باستشــهاد املواطنة 
ــورة؛  ــة اخلط ــروح بالغ ــت بج ــد أصيب ــت ق ــي كان الت
بعــد إطــالق قــوات االحتــالل النــار عليهــا فــي محيــط 

 احلرم اإلبراهيمي الشريف مبدينة اخلليل. 
ــكرية  ــة »عس ــت املنطق ــالل أعلن ــوات االحت ــت ق وكان
ــول  ــن الوص ــة م ــم الطبي ــت الطواق ــة«، ومنع مغلق
ــواب احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف  للمــكان، وأغلقــت أب

 على العاملني فيه من سدنة احلرم. 
الفتــاة  أن  الســابعة  العبريــة  القنــاة  وزعمــت 
ــدود«  ــرس احل ــوات »ح ــّمى ق ــا تس ّ ــاً مم ــت جندي أصاب

 بجروح طفيفة في املكان بعد أن طعنته. 
فيمــا ذكرت قناة »ريشــت كان« العبرية أن اجلندي أصيب 
 فــي الرقبــة والكتــف جــراء طعنــه وحالتــه طفيفــة.

ــرائيلية  ــوارئ اإلس ــة الط ــم هيئ ــدث باس ــد متح وأك
ــور.21 ــى الف ــاة عل ــهاد الفت استش

بينيــت يعلــن عــن تصعيــد إســرائيلي فــي 
الضفــة الغربيــة ويهــدد بتصفيــة كل مــن لــه 

ــلحة ــات املس ــة بالعملي عاق

ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــر رئي اعتب
فــي بدايــة اجتمــاع حكومتــه األســبوعي أمــس، 
األحــد، أن إســرائيل انتقلــت إلــى حالــة الهجــوم ضــد 
الفلســطينيني، وهــدد بـــ »تصفية احلســاب مــع أي أحد 
ــات  ــع العملي ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــه عالق ل
ــرائيلي  ــش اإلس ــة اجلي ــرت إذاع ــا ذك ــلحة«. فيم املس
ــر األمــن، بينــي غانتــس، غــادرا اجتمــاع  أن بينيــت ووزي

ــة. ــداوالت أمني ــى م ــة إل احلكوم

21  جريدة األيام 

ــات  ــي جبه ــل ف ــك، نعم ــوازاة ذل ــي م ــه »ف ــاف أن وأض
عدائيــة أخــرى، قريبــة وبعيــدة، فــي الليــل والنهــار، مــن 
أجــل اســتهداف جــذور مــا أســماه »اإلرهــاب« وزعــم أن 
إســرائيل ســتصل إلــى أي مــكان يتطلــب ذلــك وفــي أي 

وقــت مــن أجــل قطــع هــذه العمليــات«.

وتابــع بينيــت أن »دولــة إســرائيل بــدأت الهجــوم، 
وخــالل يــوم الســبت أجرينــا تقييمــات للوضــع، وقــوات 
اجليــش اإلســرائيلي والشــاباك والشــرطة تعمــل علــى 
مــدار الســاعة مــن أجــل إعــادة األمــن وقطــع موجــة 
ــود  ــد أي قي ــه ال توج ــح إن ــرر وأوض ــذه أك ــاب« ه »اإلره
علــى اجليــش اإلســرائيلي والشــاباك وباقــي قــوات 

ــاب«. ــد »اإلره ــرب ض ــي احل ــن ف األم

وبحســب بينيــت فــإن فلســطني أحلقــوا أضــراراً بقبــر 
ــي مدينــة نابلــس فــي الضفــة  يوســف، الواقــع ف
احملتلــة، واصفــاً هــذا املوقــع بأنــه »مــكان مقــدس لنــا، 

ــود«.22 ــن اليه نح

»العليــا اإلســرائيلية« حتمــل الســلطة مســؤولية 
تنفيــذ عمليــات بدفعهــا مخصصــات لألســرى

ــد،  ــس األح ــا، أم ــرائيلية العلي ــة اإلس ــرت احملكم اعتب
املســؤولية  تتحمــل  الفلســطينية،  الســلطة  أن 
ــا  ــك بدفه ــرائيل وذل ــد إس ــذت ض ــات نف ــن عملي ع
مخصصــات لألســرى، وذلــك فهــي مســؤولة عــن دفــع 
ــات. ــي العملي ــرائيليني ف ــى اإلس ــذوي القتل ــات ل تعويض

وادعــت احملكمــة أن ذوي القتلــى اإلســرائيليني فــي 
عمليــات فلســطينية مبقدورهــم رفع قضايــا للمطالبة 
ــطينية  ــب الفلس ــدات الضرائ ــن عائ ــم م بتعويضه
ــالل  ــلطات االحت ــا س ــي جتبيه ــة( الت ــوال املقاص )أم

لصالــح الســلطة الفلســطينية. 

ــع  ــس، إن »دف ــادر أم ــا الص ــي قراره ــة ف ــت احملكم وقال
ــرى  ــطينية لألس ــلطة الفلس ــل الس ــن قب ــوال م األم
ــات  ــى مخصص ــارة إل ــي إش ــم«، ف ــني وعائالته األمني
األســرى وذويهــم التــي يتقاضونهــا مــن قبــل الســلطة 
ــات  ــى العملي ــة« عل ــكل »مصادق ــطينية، يش الفلس
ــت  ــك، ادع ــرى، لذل ــا األس ــام به ــي ق ــطة الت واألنش
ــون األضــرار، فــإن  ــه »وفقــاً لقان العليــا اإلســرائيلية أن
الســلطة الفلســطينية متواطئــة فــي املظالــم التــي 

ــى األســرى. ــاة فــي إشــارة إل تســبب بهــا اجلن

القضــاة  تشــكيلة  بأغلبيــة  احملكمــة  واعتبــرت 
»الســلطة  أن  القضائيــة،  بالدعــوى  نظــرت  التــي 
ــض  ــن تعوي ــؤولة ع ــة املس ــي اجله ــطينية ه الفلس
»املدعــني مــن ذوي القتلــى اإلســرائيليني فــي العمليــات 

22  جريدة القدس
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ــني عامــي 2001 و2002«،  ــي القــدس ب ــي نفــذت »ف الت
خــالل االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة.23 

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

األنبــاء  وكالــة  رصــدت  وفــا-   2022-4-11 اهلل  رام 
التحريــض  »وفــا«،  الفلســطينية  واملعلومــات 
ــي  ــرائيلية ف ــالم اإلس ــائل اإلع ــي وس ــة ف والعنصري
اجلــاري. نيســان/أبريل   ٩ بــني 3 حتــى  الفتــرة مــا 

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)250( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 
املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــّية  ــخصّيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

ــت  ــر حت ــوم« خب ــرائيل هي ــة »يس ــى صحيف ــاء عل وج
عنوان »طلبــات حيــازة الســالح ازدادت بشــكل ال ســابق 
لــه«، يتطــرّق إلــى دعــوة رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية 
ــالح  ــازة س ــة حي ــون رخص ــن يحمل ــت مل ــي بيني نفتال
ــي  ــم ف ــني تواجده ــم ح ــا معه ــالح متاح ــاء الس بإبق
ــد  ــوة ض ــتخدام الق ــرعنة اس ــة، وش ــن العام األماك
ــي  ــون ف ــق القان ــة تطبي ــع عملي ــطيني ووض الفلس

ــهم. ــرائيليني أنفس ــدي اإلس أي

وجــاء فــي اخلبــر أن الشــرطة اإلســرائيلية أخبــرت 
اإلســرائيليني أن »املســؤولية تقــع عليكــم«، وانهــا 
ــت. ــوة بيني ــد دع ــالح بع ــل الس ــا حلم ــت ٦٦52 طلب تلق

وفــي مقالــة علــى الصحيفــة ذاتهــا )يســرائيل هيــوم( 
كتــب ليمــور ســميميان درش مقــاال عنوانــه »اإلخفــاق 
ــماه  ــا أس ــه عم ــدث في ــي«، حت ــل األمن ــي قب السياس
»اإلرهــاب الفلســطيني« و«التزامــات« حكومــة بينيــت.

ــك  ــت أن هنال ــر أثب ــبوع األخي ــب أن األس ــى الكات وادع
عالقــة قويــة بــني الوضــع األمنــي والسياســي، محــاوال 
ــرائيلية  ــة اإلس ــف« احلكوم ــني »ضع ــة ب ــرح العالق ش
احلاليــة فــي الــردع، وتصاعــد »اإلرهــاب الفلســطيني« 
ــة  ــى وكال ــال عل ــالل املق ــرض خ ــميه. ويح ــا يس كم
غــوث وتشــغيل الالجئــني »أونــروا« معتبــرا أنهــا 

ــف«. ــاب والعن ــى اإلره ــض عل ــي التحري ــريكة ف »ش

ــم  ــي »ل ــة األميريك ــر اخلارجي ــب: أن وزي ــى الكات وادع
يكــرر التزامــه بحــل الدولتــني فقــط، امنــا أعلــن أن بالده 
ســتحول نصــف مليــار دوالر للمنظمات الفلســطينية. 
ســيتم حتويــل مبلــغ 417 مليــون دوالر ملنظمــة األونــروا، 
ذات املنظمــة لتخليــد مشــكلة الالجئــني، والشــريكة 

23  جريدة القدس

فــي التحريــض علــى اإلرهــاب والعنــف«.

منــح  هــو  السياســي  املنطــق  أن  »يبــدو  وتابــع: 
مســؤولية أمننــا للطــرف اآلخــر. اليــوم يتوقعــون 
ــا .. وهــم يأخــذون األمــوال ويدفعونهــا  منهــم حمايتن

لعائــالت اخملربــني«.

ــر تصريحــا للنائبــة اليمينيــة املتطرفــة  ورصــد التقري
مــن حــزب »الصهيونيــة املتدينــة« أوريــت ســتروك فــي 
ــرض  ــي حت ــوب«، وه ــى »يوتي ــا« عل ــاة »كيب ــة قن صفح
علــى ســكان قريــة اخلــان األحمــر املهدديــن بإخالئهــم 

مــن بيوتهــم وتهجيرهــم.

ــر  ــن بالتهجي ــة املهددي ــل القري ــتروك أه ــف س وتص
ــى  ــرًا عل ــكلون خط ــم يش ــزاة، وأنه ــم بالغ ــن أرضه م
رقــم 1  وعلــى شــارع  أدوميــم«  »غــوش  منطقــة 

باجتاهيــه.

ــر ضمــن النشــرة  ــر »وفــا« علــى تقري كمــا رصــد تقري
اإلخباريــة للقنــاة 14 فــي التلفزيــون اإلســرائيلي حــول 
حتريــض الطــالب اليمينيــني فــي املؤسســات األكادمييــة 
علــى الطــالب العــرب، والتعامــل مــع الطــالب العــرب 
نــص  واســتخدام  خطــرًا،  يشــكلون  أنهــم  علــى 
الشــهادتني فــي معــرض فنــي علــى أنــه تصريــح 

ــي. إرهاب

ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــات ومواق ــد صفح ــي رص وف
»الليكود« نيــر  عــن  »الكنيســت«  عضــو  طالــب 
بركات في »فيســبوك«، بـ«دعــم مقتــرح القانــون الــذي 
قدمتــه والســماح لــكل مقاتــل ُمســرّح يحمل شــهادة 
ــد  ــالح وحتيي ــازة س ــة حي ــى رخص ــول عل ــل احلص مقات
كل مخــرب. علينــا أن نســمح للمواطنــني بالدفــاع عــن 
أنفســهم والســماح باالغتيــال الســريع لــكل مخــرب 

ــل اليهــود«. يحــاول قت

وفــي »فيســبوك« كتــب عضــو »الكنيســت« عــن 
ــطينيني،  ــا الفلس ــس مهاجم ــر أكوني ــود« أوفي »الليك
ــوا  ــران وليس ــوا جي ــرية، ليس ــات بش ــك حيوان »أولئ
ــا ال  ــس ألنن ــالم، لي ــه الس ــع مع ــب أن نصن ــدا يج أح

ــدون«.24 ــن ال يري ــم م ــم ه ــا ألنه ــد إمن نري

االحتــالل يحــدد 22 أيــار املقبــل موعــدا للنطــق باحلكم 
بحــق معتقلــي »جلبوع« الســتة

ــن  ــوم 22 م ــرائيلي ي ــالل اإلس ــة االحت ــددت محكم ح
ــي  ــل، موعــدا للنطــق باحلكــم بحــق معتقل ــار املقب أي
»جلبــوع« الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم وأعيــد 

ــم. اعتقاله

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ونوقــش فــي احملكمــة طلبــات النيابــة العامــة بفــرض 
ــات علــى املعتقلــني الســتة، وهــم:  ــد مــن العقوب املزي
ــم  ــا، وأيه ــر الباش ــن بي ــا( م ــادري )4٩ عام ــوب ق يعق
كممجــي )35 عامــا( مــن كفــردان، ومحمــود العارضــة 
ــا(  ــات )2٦ عام ــل انفيع ــة، ومناض ــن عراب ــا( م )4٦ عام
ــة  ــن عراب ــا( م ــة )40 عام ــد العارض ــد، ومحم ــن يعب م
مبحافظــة جنــني، وزكريــا الزبيــدي )45 عامــا( مــن 

ــني. ــم جن مخي

وقالــت محاميــة هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
حنــان خطيــب لـ«وفــا«: إن احملكمــة اســتمعت للدفــاع 
ومتحــورت  ومداهــا،  العقوبــة  وللمعتقلني لغــرض 
خطابــات املعتقلــني الســتة حول أن هدفهــم نيــل 
احلريــة، وعبــروا عــن فخرهــم مبــا فعلــوه وأنهــم ليســوا 

ــك. ــى ذل ــني عل نادم

ــا  ــدا مب ــور ج ــي فخ ــال »إنن ــادري ق ــوب ق ــت: يعق وتابع
ــرين  ــذ عش ــي من ــل تاريخ ــل عم ــذا أفض ــت وه فعل
ــال  ــا ق ــر«، فيم ــس أكث ــة لي ــب باحلري ــا أطال ــا وأن عام
أيهــم كممجــي إنــه ليــس نادمــا وفعــل ذلــك لغايــة 

ــه.25 ــر والدت ــارة قب زي

جامعــة برينســتون: 0058 طالــب يصوتــون 
أميركيــة  شــركة  مقاطعــة  علــى  اليــوم 

االحتال اإلســرائيلي مــع  تتعامــل 

جامعــة  تنطلق فــي  وفــا-   2022-4-11  واشــنطن 
برينســتون في والية نيــو جيرســي األميركيــة، عمليــة 
ــة  ــة مبقاطع ــب ادارة اجلامع ــرار يطال ــول ق ــت ح تصوي
شــركة كاتربيلــر األميركيــة لقيامهــا بتزويــد اســرائيل 
مبعــدات ومركبــات تســتخدم فــي ارتــكاب جرائــم بحــق 

ــعب الفلســطيني. الش

وســيقرر طــالب اجلامعــة خــالل هــذا التصويــت الــذي 
ــل، إذا كان  ــاء املقب ــي األربع ــني وينته ــوم االثن ــدأ الي يب
يجــب علــى جامعــة برينســتون التوقــف عن اســتخدام 
معــدات البنــاء التــي تصنعهــا شــركة كاتربيلــر، 
ــزود االحتــالل االســرائيلي مبعــدات تســتخدم  كونهــا ت

ــطيني. ــعب الفلس ــع الش ــي قم ف

واجــرت احلكومــة الطالبيــة فــي اجلامعــة اســتفتاء في 
ــى الطــالب  شــهر آذار املاضــي عمــا »إذا كان يجــب عل
اجلامعيــني فــي جامعــة برينســتون دعــوة اجلامعــة إلــى 
ــر  ــدات كاتربيل ــتخدام جميع مع ــوري الس ــف الف الوق
ــرا  ــة نظ ــي اجلاري ــرم اجلامع ــاء احل ــاريع إنش ــي مش ف
ــدم  ــي اله ــا ف ــه معداته ــذي تلعب ــف ال ــدور العني لل
اجلماعــي ملنــازل الفلســطينيني، وقتــل الفلســطينيني 

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاء«. وغيرهــم مــن األبري

ومتــت املوافقــة علــى لغــة القرار بعــد ان صاغتــه 
»جلنــة جامعــة برينســتون مــن اجل فلســطني« وهــي 
إطــار مــن الطــالب واألكادمييــني العاملــني فــي اجلامعــة 

ــطيني. ــق الفلس ــن للح ــن املؤيدي م

وتتابــع الصحــف احملليــة بينهــا صحيفــة املدينــة 
ــوم  ــت ي ــتفتاء، وقام ــتون االس ــي برينس ــية ديل الرئيس
الثالثــاء بتغطيــة تظاهــرة شــارك بهــا أكثــر مــن مئتي 
طالــب لدعــم التصويــت لصالــح االجابــة بنعــم علــى 

ــتفتاء. االس

وجامعــة برينســتون هــي جامعــة خاصــة عريقــة 
مشــهورة باألبحــاث تقــع فــي مدينــة برينســتون 
وهــي   174٦ عــام  وتأسســت  جيرســي  بوالية نيــو 
ــات  ــع أقــدم مؤسســة للتعليــم العالــي فــي الوالي راب
ــي  ــئت ف ــات أنش ــع جامع ــن تس ــدة م ــدة وواح املتح
عهــد االحتــالل البريطانــي قبــل قيــام الواليــات املتحدة 

ــة. األميركي

للطــالب  تعليًمــا  برينســتون  جامعــة  وتقــدم 
اجلامعيــني واخلريجــني فــي العلــوم اإلنســانية، والعلــوم 
االجتماعيــة، والعلــوم الطبيعيــة، والهندســة ملــا 
يقــرب مــن 8500، وتضــم أكثــر مــن 500 منظمــة 

طالبيــة.2٦

الثاثاء 2022/4/12

ــا  أســرى »الهــروب العظيــم«: فخــورون بعملن
وبحثنــا عــن طــرق أخــرى لنيــل حريتنــا

ناقشــت محكمــة الصلــح فــي مدينــة الناصــرة، 
ــتة  ــطينيني الس ــرى الفلس ــرار األس ــة ف ــس، عملي أم
مــن ســجن »اجللبــوع«، حيــث جــرى النظــر فــي طلــب 
النيابــة العامــة فــرض عقوبــات إضافيــة عليهــم 
بعدمــا أعيــد اعتقالهــم خــالل أســبوعني مــن فرارهــم 

 من السجن في عملية »الهروب العظيم”. 
للنطــق  موعــداً  أيــار   22 يــوم  احملكمــة  وحــددت 

 باحلكم بحق األسرى الستة. 
األســرى الســتة هــم: محمــود العارضــة )4٦ عامــاً( من 
ســكان عرابــة قضــاء جنــني، يعقــوب قــادري )4٩ عامــاً( 
ــي  ــم كممج ــني، أيه ــاء جن ــة قض ــكان عراب ــن س م
ــات  ــل انفيع ــر دان، مناض ــكان كف ــن س ــاً( م )35 عام
ــد  ــني، محم ــاء جن ــد قض ــكان يعب ــن س ــاً( م )2٦ عام
العارضــة )40 عامــاً( مــن ســكان عرابــة قضــاء جنــني 

 وزكريا الزبيدي )45 عاماً( من سكان جنني. 

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وعقــب احملامــي، خالــد محاجنــة، املــوكل بالدفــاع 
ــة  ــول إن »املرافع ــة، بالق ــد العارض ــير محم ــن األس ع
اليــوم كانــت مــا قبــل األخيــرة لألســرى، إذ إنهــا 
الفرصــة األخيــرة التــي منحــت لألســرى التحــدث 
النهائيــة  اجللســة  وســتكون  احملكمــة،  أمــام 

 للنطق باحلكم األخير يوم 22 أيار 2022”. 
فــي قاعــة  ألقــى خطابــاً  إن »كل أســير  وأضــاف 
احملكمــة، إذ أجمــع جميعهــم علــى أنهــم غيــر نادمــني 
ــار  ــق، باعتب ــاطة النف ــجن بوس ــن الس ــرار م ــى الف عل
أنهــم محكومــون بأحــكام طويلــة، مــا جعلهــم 
يبحثــون عــن طــرق أخــرى لنيــل احلريــة، دون التخطيــط 
هــرب  فقــد  للقانــون،  مخالــف  عمــل  أي  إلجــراء 
ــد  ــط، وق ــة فق ــل احلري ــم وني ــة عائالته ــرى لرؤي األس

 وصفوا أن اإلنسان دون حرية ليس بإنسان”. 
ــاع  ــن أوض ــون م ــرى يعان ــة أن »األس ــح محاجن وأوض
منــذ  إنهــم  إذ  جــداً،  صعبــة  وصحيــة  إنســانية 
االنفــرادي،  العــزل  فــي  وهــم  اعتقالهــم  إعــادة 
ومحرومــون مــن الزيــارات العائليــة فــي الســجون، 
طبــي  إهمــال  مــن  يعانــي  مــن  هنــاك  وأيضــاً 
الســجون  مصلحــة  معاملــة  أن  إلــى  باإلضافــة 

 اإلسرائيلية سيئة جداً منذ اعتقالهم”. 
ــة  ــن احملكم ــب م ــاع طل ــم الدف ــى أن »طاق ــت إل ولف
ــة  ــة العام ــة النياب ــات ورغب ــع طلب ــل م ــدم التعام ع
فــي زيــادة عــدد ســنوات اعتقــال األســرى، ألن األســرى 
لذلــك شــدننا  فتــرات طويلــة جــداً،  محكومــون 

 على أنه ال حاجة لزيادة مدة أحكامهم”. 
ــة  ــة احملاكم ــالل جلس ــول: »خ ــة بالق ــم محاجن وخت
تطرقنــا إلــى السياســة اإلســرائيلية فــي التعامــل مــع 
األســرى الذيــن يهربــون مــن الســجون، مقارنــة بالــدول 
األوروبيــة التــي ال تعاقــب أو تزيــد أحــكام األســرى 
ــى أن  ــددنا عل ــا ش ــجون، كم ــن الس ــون م ــن يهرب الذي

 ال حاجة لزيادة فترات أحكام األسرى”. 
وحــدة  قــوات  مــن  أفــراد  أمــس،  واعتــدى، 
»النحشــون« التابعــة ملصلحــة ســجون االحتــالل، 
ممّــن  األســرى  مــن  عــدد  علــى  املبــرح  بالضــرب 
ســجن  مــن  العظيــم«  »الهــروب  عمليــة  نفــذوا 
ــم  ــد محاكمته ــة متدي ــالل جلس ــك خ ــوع«، وذل »جلب

 أمام احملكمة اإلسرائيلية في الناصرة. 
وأطلــق أســرى »نفــق احلريــة«، عبــارات مقتضبــة 
ســجون  فــي  أوضاعهــم  عــن  فيهــا  حتدثــوا 
حفرهــم  وأســباب  االنفــرادي،  والعــزل  االحتــالل 
وفرارهــم  »جلبــوع«،  ســجن  فــي  »احلريــة«  نفــق 
 منــه فجــر الســادس مــن أيلــول العــام املاضــي.

ــر دان  ــدة كف ــن بل ــي م ــم كممج ــير أيه ــال األس وق
غــرب جنــني: »أنــا محكــوم بالســجن مؤبديــن وعزلــت 
عــن أفــراد أســرتي لســبع ســنوات، وكان هدفــي 

زيــارة  الهــروب مــن ســجن جلبــوع  مــن عمليــة 
 قبر والدتي، وأنا غير نادم على ذلك”. 

أمــا األســير محمــود العارضــة مــن بلــدة عرابــة جنــوب 
جنــني، فقــال أمــام احملكمة: إنــه أراد بهروبه من الســجن 
أن يقــول لألمــة »إن هــذا الوحــش وهــم مــن غبــار«، وهو 
مــا جعلــه هدفــاً لالعتــداء عليــه بالضــرب مــن قبــل 
أفــراد وحــدة »النحشــون« ممــن كانــوا مــن حولــه، فــي 

 محاولة منهم ملنعه من قول املزيد. 
ــت  ــا عمل ــا فخــور مب ــالً: »أن إال أن العارضــة اســتمر قائ
ألننــي إنســان واإلنســان دون حريــة ليــس إنســاناً، 
بــكل  أحتــرر  أن  حقــي  ومــن  االحتــالل  حتــت  وأنــا 
ــن  ــاتنا وم ــا ومقدس ــون ألرضن ــم محتل ــرق، وأنت الط

 حقنا كشعب أن نكون أحراراً”. 
وقــال األســير محمــد العارضــة مــن بلــدة عرابــة 
للقاضيــة: »لقــد كنــت عندمــا هوجمنــا وضربنــا مــن 
قبــل وحــدة النحشــون هنــا بهــذه القاعــة فــي هــذه 
احملكمــة التــي هــي محكمــة عســكرية وليســت 
ــادي أن  ــأمت. باعتق ــم أخط ــون، وأنت ــا تزعم ــة كم مدني
هنــاك فرقــاً بــني احملاكــم املدنيــة فــي إســرائيل واحملاكم 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  العســكرية  اإلســرائيلية 
ــام،  ــة أي ــن خمس ــة م ــى نزه ــاً عل ــت نادم ــي لس لكن

 وكنت مستعداً ألن أدفع حياتي مقابلها”. 
القــادري  يعقــوب  األســير  نظــر  وجهــة  ومــن 
فــإن  جنــني،  جنــوب  الباشــا  بيــر  قريــة  مــن 
عمــل  أهــم  كان  »جلبــوع«  ســجن  مــن  هروبــه 
اليــوم  »حتــى  مضيفــاً:  حياتــه،  فــي  بــه  يقــوم 

 أعاني من أوجاع وأتعرض إلهمال طبي”. 
بدورهــا، قالــت احملاميــة حنــان خطيــب مــن جلنــة 
شــؤون األســرى واحملرريــن، إن »األســير أيهــم كممجــي 
ــه محكــوم بالســجن  ــال خــالل جلســة احملاكمــة إن ق
مؤبديــن وعــزل عــن أفــراد أســرته ملــدة 7 ســنوات، وكان 
هدفــه مــن عمليــة الهــروب مــن ســجن اجللبــوع زيــارة 

 قبر والدته وهو غير نادم على ما فعل”. 
ــل  ــال قبي ــادري فق ــوب ق ــير يعق ــا األس ــت »أم وتابع
اجللســة إنــه يعانــي حتــى اآلن مــن أوجــاع فــي مختلف 
أنحــاء جســده وهــم يتعرضــون لإلهمــال الطبــي فــي 
الســجن، كمــا عبــر عــن فخــره مبــا قــام بــه وهــو أفضل 
ــاً  ــرة، مضيف ــنة األخي ــالل الـــ20 س ــه خ ــام ب ــل ق عم
ــخ  ــى التاري ــا إل ــر، أعدمتون ــة ليــس أكث ــب حري ــا طال أن
الــذي أنتــم اليهــود عانيتــم منــه، اليهــود هربــوا مــن 
ــا  ــطيني م ــق للفلس ــر، أال يح ــازي هتل ــات الن غيتوه

يحــق لكــم؟”.

ــرى  ــتة أس ــن س ــي، متك ــول املاض ــي ٦ أيل ــه ف ــر أن يذك
مــن حتريــر أنفســهم مــن ســجن جلبــوع، فيمــا عــرف 
ــق  ــر نف ــم« عب ــروب العظي ــم »اله ــطينياً باس فلس
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ــالل  ــم خ ــد اعتقاله ــن أُعي ــم، لك ــي زنزانته ــروه ف حف
أسبوعني.27 

األربعاء 2022/4/13  

األمم املتحــدة: الســلطات اإلســرائيلية هدمــت 
12 مبنــى لفلســطينيني خــال أســبوعني

اإلســرائيلية  الســلطات  إن  املتحــدة،  األمم  قالــت 
ميلكهــا  التــي  املبانــي  مــن  مبنــى   21 هدمــت 
ــدس  ــة )ج( والق ــي املنطق ــا ف ــطينيون أو صادرته فلس

 الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء. 
اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وقــال 
تقريــر  فــي  »اوتشــا«  املتحــدة  لــألمم  التابــع 
عيــش  بســبل  األضــرار  »حلقــت  »األيــام«،  وصــل 

 نحو 115 شخصا، من بينهم 44 طفال”. 
وتابــع، أشــارت التقاريــر إلــى اســتهداف معظــم 
هــذه املبانــي )13( فــي حــادث واحــد فــي مدينــة 
طولكــرم ومبنيــني فــي جتمــع راس التــني الرعــوي 
اإلســرائيلية  الســلطات  أعلنــت  حيــث  اهلل(،  )رام 
نــار«  إطــالق  »منطقــة  باعتبارهــا  أراضيــه  عــن 
ــأن  ــر ب ــادت التقاري ــكري. وأف ــب العس ــات التدري لغاي
ــات  ــي محافظ ــع ف ــت تق ــرى كان ــتة األخ ــي الس املبان

 القدس وأريحا واخلليل وبيت حلم”. 
الفتــرة  التقريــر  ويغطــي 

 ما بني 22 آذار و4 نيسان اجلاري. 
ــرائيلية  ــوات اإلس ــت الق ــال، أصاب ــي اإلجم ــال، »ف وق
ــي  ــروح ف ــال، بج ــم 84 طف ــن بينه ــطينيا، م 441 فلس
ــد  ــدد يزي ــو ع ــة، وه ــة الغربي ــاء الضف ــف أنح مختل

 مبقدار الضعف عن فترة التقرير السابق”. 
ــان،  ــي 2 نيس ــان ف ــهر رمض ــة ش ــذ بداي ــاف، »من وأض
كثفــت القــوات اإلســرائيلية وجودهــا فــي البلــدة 
القدميــة بالقــدس ومحيطهــا، ومبــا فيهــا بــاب العامود، 

 حيث يتجمع الفلسطينيون بعد اإلفطار”. 
ــطينيني  ــة فلس ــتوطنون خمس ــاب املس ــع، »أص وتاب
بجــروح، وأحلــق اشــخاص يعــرف عنهــم أو يعتقــد 
بأنهــم مســتوطنون األضــرار مبمتلــكات الفلســطينيني 
فــي 35 حادثــا، وهــو مــا ميثــل زيــادة قدرهــا 75٪ باملقارنة 

ــر الســابق”.28 مــع فتــرة التقري

27  جريدة األيام

28  جريدة األيام

االحتــال اعتقــل 0011 فلســطيني منــذ بدايــة 
العــام و003 خــال الشــهر األخيــر

مــن  أكثــر  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  اعتقــل 
1100 مواطــن فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة، منــذ 
ــوا  ــة 300 اعتقل ــم قراب ــي، بينه ــام احلال ــع الع مطل
ــال«  ــع »وال ــر موق ــبما ذك ــر، حس ــهر األخي ــالل الش خ
ــي  ــات الت ــري، أمــس. وحســب املعطي ــي العب اإللكترون
ــت 2200  ــالل اعتقل ــوات االحت ــإن ق ــال«، ف ــرها »وال نش

 فلسطيني تقريبا خالل العام املاضي كله. 
ــرة  ــابيع األخي ــي األس ــاالت ف ــم االعتق ــزت معظ وترك
فــي شــمال الضفــة الغربيــة. وبحســب مصــادر أمنيــة 
إســرائيلية فــإن ارتفــاع عــدد املعتقلــني الفلســطينيني 
ناجــم عــن زيــادة عــدد القــوات التــي يحشــدها 
االحتــالل فــي الضفــة، حيــث تعمــل هنــاك حاليــا 24 

 كتيبة عسكرية في مناطق الضفة. 
ودارت اشــتباكات مســلحة مؤخــرا بــني الفلســطينيني 
مناطــق  مــن  العديــد  فــي  االحتــالل  وقــوات 
الضفــة، فــي أعقــاب مداهمــة القــوات للبلــدات 
»دوفدوفــان«  املســتعربني  ووحــدة  الفلســطينية 

 في مخيم بالطة في نابلس. 
ونقل »والال« عن مســؤول أمني إســرائيلي قولــه، إن »رام 
اهلل تتحــول إلــى عنيفــة أيضــا فــي الليــل مقارنــة برام 
اهلل فــي النهــار«. وادعــى أنــه »فــي املاضــي كنــا نفضل 
عــدم تنفيــذ اعتقــاالت فــي شــهر رمضــان، لكــن فــي 
ــاك منــاص  ــم يكــن هن ــات ل أعقــاب سلســلة العملي
ســوى شــن عمليــات عســكرية هجومية بحجــم كبير 
ضــد مــن يخطــط لعمليــات، أو يفكــر بتنفيــذ عمليــة 
ــي  ــدول الزمن ــا اجل ــة. وبكّرن ــذ عملي ــاعدة منف أو مس

 لالعتقاالت ولذلك املعطيات مرتفعة جدا”. 
ــدد  ــاباك( ع ــرائيلي )الش ــام اإلس ــن الع ــاز األم وزاد جه
ــتخبارات  ــي االس ــدة 8200 ف ــط بالوح ــني، وارتب احملقق
العســكرية، التــي وّســعت عمليــات التنصــت وخاصــة 
فــي شــمال الضفــة، وبفــرق الكومانــدوز العســكرية، 

 حسب موقع »عرب 48« اإللكتروني. 
وتابــع املســؤول األمنــي، إنه »فيمــا التركيز على شــمال 
الضفــة خاصــة وفــي الضفــة كلهــا عامــة، فإنــه يتــم 
التدقيــق فــي أي تفاصيــل بشــكل عميــق. أي محادثــة 

هاتفية، أي منشور في الشبكة، قول كهذا أو ذاك. 
 لــن نتحمــل عملية مســلحة أخــرى. وهــدف االعتقاالت 
ــم  ــني معه ــطني أو متعاون ــف ناش ــط كش ــس فق لي
واعتقالهــم، وإمنــا نريــد قطــع اإليحــاء )بتنفيــذ عملية(، 

 تقليد عمليات وإظهار ثمن اخلسارة”. 
وأضــاف، إن وحــدات خاصــة فــي جيــش االحتــالل 
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ــن  ــه »ال ميك ــر أن ــلحة، واعتب ــف أس ــى كش ــل عل تعم
جتاهــل حجــم األســلحة املوجــود فــي الضفــة الغربيــة 
والســهولة التــي ال حتتمــل بإطــالق النار باجتــاه مواطنني 
ــات  ــدى غاي ــإن إح ــك ف ــود. ولذل ــتوطنني( وجن )أي مس
عمليــة )كاســر األمــواج( حملــة االعتقــاالت واملداهمات 
للمــدن والقــرى الفلســطينية، هــي العثــور علــى 
أســلحة. وخالل هــذه العمليــات اعتقلنا ناشــطني وهم 

 نائمون في السرير إلى جانب بندقية”. 
وبحســب املســؤول األمنــي نفســه، فــإن »الهــدف 
وإمنــا  فقــط،  ســالحا  يحــوز  مــن  اعتقــال  ليــس 
ســواء  ســالح،  علــى  احلصــول  بإمكانــه  أحــد  أي 
ــتعني  ــالح. ونس ــع س ــي بي ــيط ف ــالح أو وس ــر س تاج
بوحــدات كومانــدو ووحــدة )مارعــول( املتخصصــة 
ــئ  ــى مخاب ــور عل ــل العث ــن أج ــة، م ــة املنطق مبعرف
اآلن  حتــى  وضبطنــا  مــكان.  أي  أو  بيــت  حــول 

 عشرات األسلحة وهذه البداية وحسب”. 
ــي  ــس، ف ــي غانت ــرائيلي، بين ــاع اإلس ــر الدف ــال وزي وق
ــس،  ــة، ام ــة الغربي ــمال الضف ــي ش ــة ف ــام جول خت
ــط  ــول خ ــى ط ــرون عل ــرائيليني منتش ــود اإلس إن »اجلن
ــة،  التمــاس، فــي إســرائيل، فــي عمــق الضفــة الغربي
ــر  ــل توفي ــن أج ــائل م ــة الوس ــلحون بكاف ــم مس وه
ــتمر  ــن. وسنس ــعور باألم ــك الش ــة لذل ــن ونتيج األم
ــل  ــن أج ــة م ــذه املنطق ــق ه ــي عم ــل ف ــي العم ف
اعتقــال اإلرهابيــني واملتعاونــني معهــم وجتــار الســالح، 
املطلوبــة”. القــوة  وبــكل  وزمــان  مــكان  أي   فــي 

وأضــاف غانتــس، إنــه »إلــى جانــب العمليــات اخملابراتية، 
الهجوميــة والدفاعيــة، ندفــع حلــوال تســمح بإدخــال 
ــى إســرائيل بصــورة  ــن إل عشــرات آالف العمــال اآلخري
منظمــة. وأوعــزت لكافــة الهيئــات بإعــداد خطــة 
ــني  ــي وحتس ــف األمن ــن، التصني ــة الس ــمل مالءم تش
املعابــر نفســها«. واعتبــر أن »هــذا سيحســن فــي 
نهايــة املطــاف األمــن وسيحســن االقتصاد اإلســرائيلي 

ــطيني2٩”. ــاد الفلس ــك االقتص وكذل

ــلحة  ــراء األس ــى ش ــب عل ــد الطل ــر: تزاي تقري
بإســرائيل فــي أعقــاب تصاعــد حالــة »التوتــر 

ــي« األمن

أدت موجــة العمليــات التــي ضربــت إســرائيل فــي 
األســابيع األخيــرة إلــى ارتفــاع حــاد فــي طلبــات 
احلصــول علــى تراخيــص حمــل الســالح، وفقــاً لبيانــات 

وزارة األمــن الداخلــي اإلســرائيلية.

ومنــذ 22 آذار املاضــي، قتــل 14 إســرائيلياً فــي هجمــات 
متفرقــة فــي عــدة مــدن إســرائيلية فــي بئــر الســبع 

29  جريدة األيام

ــي  ــمالية، وبن ــرة الش ــة خضي ــرائيل ومدين ــوب إس جن
بــراك وتــل أبيــب وســط إســرائيل.

وأظهــرت بيانــات وزارة األمــن الداخلــي اإلســرائيلي أنــه 
بعــد يــوم واحــد مــن عمليــة بنــي بــراك التــي نفذهــا 
فلســطيني وأســفرت عــن مقتــل 5 أشــخاص فــي 2٩ 
آذار املاضــي مت تقــدمي أكثــر مــن 1500 طلــب للحصــول 
علــى ترخيــص حمــل الســالح مقارنــة باملعــدل اليومي 
البالــغ ٦0 طلبــاً. كمــا أوضحــت البيانــات وجــود قفــزة 
كبيــرة فــي عــدد األشــخاص الذيــن يتصلــون بالــوزارة 
لالستفســار عــن كيفيــة احلصــول علــى ترخيــص 

الســالح. 

ــادة مبيعــات  ــغ أصحــاب متاجــر األســلحة عــن زي وأبل
األســلحة وغيرهــا مــن وســائل »الدفــاع عــن النفــس« 
بعــد ســنوات مــن انخفــاض فــي حجــم طلبــات 

ــلحة. ــص األس ــى تراخي ــول عل احلص

وقــال ايتســيك فوكــس رئيــس العمليــات فــي أكادمييــة 
كاليبــر 3 للتدريــب األمنــي »فــي األيــام القليلــة 
ــي  ــة ف ــي املائ ــبة 400 ف ــادة بنس ــهدنا زي ــة، ش املاضي

ــلحة«.  ــص األس ــات تراخي طلب

وقــال ايتســيك فوكــس رئيــس العمليــات فــي أكادمييــة 
كاليبــر 3 للتدريــب األمنــي »فــي األيــام القليلــة 
ــي  ــة ف ــي املائ ــبة 400 ف ــهدنازيادة بنس ــة، ش املاضي

ــلحة«. ــص األس ــات تراخي طلب

ــرائيل  ــي إس ــلحة ف ــن األس ــيطرة ع ــاف أن الس وأض
ــن  ــك الذي ــاً إال ألولئ ــح عموم ــبياً، وال متن ــة نس صارم
األمــن  إلــى مزيــد مــن  احلاجــة  ميكنهــم إظهــار 
فــي مجــال عملهــم أو حياتهــم اليوميــة، وميكــن 
للمواطنــني اإلســرائيليني امتــالك ســالح واحــد فقــط 

فــي كل مــرة و50 رصاصــة.

ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــس ال ــا رئي ــي، دع ــي 30 آذار املاض ف
نفتالــي بينيــت املواطنــني اإلســرائيلييني الذيــن ميلكــون 
ــوري  ــكل ف ــة بش ــى حمل ــالح، إل ــازة الس ــة حلي رخص
ــرة. ــف األخي ــال العن ــد أعم ــات بع ــاط« أي عملي »إلحب

ــة  ــزة األمني ــز إن »األجه ــان متلف ــي بي ــت ف ــال بيني وق
ــن  ــتعادة األم ــل اس ــن أج ــا م ــل طاقته ــل بكام تعم
للمــدن اإلســرائيلية«، مضيفــاً أن قــوات اجليــش وجهــاز 
األمــن العــام )الشــاباك( والشــرطة فــي إســرائيل 
ــل  ــن أج ــتخباراتية م ــا االس ــز تغطيته ــت بتعزي قام

ــات. ــذ العملي ــط لتنفي ــن يخط ــى م ــل إل التوص

وقــال فوكــس لوكالــة أنبــاء )شــينخوا( حمــل الســالح 
ــذي  ــخص ال ــان للش ــراً باألم ــاً كبي ــي إحساس يعط
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ــه«. ــخاصمن حول ــالح واألش ــل الس يحم

ــدد  ــا زاد ع ــه كلم ــي أن ــا ه ــة نظرن ــاف أن وجه وأض
اإلســرائيليني الذيــن لديهــم تراخيــص حلمــل الســالح، 
لكنهــم يتمتعــون بتدريــب جيــد الســتخدامه، ميكن أن 
يكــون هــذا عامــالً رئيســياً فــي الدفــاع عــن مواطنــي 

إســرائيل. 

ــي  ــن الداخل ــن وزارة األم ــادرة ع ــات الص ــاً للبيان ووفق
اإلســرائيلية فــي شــهر كانــون الثانــي املاضــي، ارتفعت 
طلبــات احلصــول علــى تراخيــص الســالح بشــكل حــاد 
ــار 2021  ــي أي ــوار ف ــة األس ــة حارس ــاب عملي ــي أعق ف
بــني إســرائيل والفصائــل الفلســطينية املســلحة فــي 

قطــاع غــزة.

وقالــت وزارة األمــن الداخلــي آنــذاك »شــكلت عمليــة 
ــادة  ــق بزي ــا يتعل ــول فيم ــة حت ــوار نقط ــارس األس ح

ــخصية. ــة الش ــلحة الناري ــى األس ــات عل الطلب

ــة  ــار املاضــي وبداي ــني أي ــه ب ــات أن كمــا أظهــرت البيان
ــى  ــداً إل ــاً جدي ــي 1584٩ طلب ــدمي حال ــام 2022، مت تق ع
ــه  ــاً مت تقدمي ــغ ٦.٩2 طلب ــي بل ــم قياس ــع رق ــوزارة، م ال

ــدة. ــران 2021 وح ــهر حزي ــي ش ف

وبشــكل عــام، مت تقــدمي 1٩375 طلبــاً طــوال عــام 2021، 
ــي  ــب ف ــغ ٩٦00 طل ــنوي البال ــط الس ــة باملتوس مقارن

الســنوات األخيــرة. 

وميكــن شــراء مســدس مــن بــني حوالــي ٦0 تاجــر 
أســلحة مرخــص لهــم فــي إســرائيل، لكــن قبل شــراء 
ــر«  ــاً لـــ »املعايي ــص وفق ــح الترخي ــم من ــلحة يت األس
ــي  ــام ف ــذي أق ــم ال ــم الدائ ــرائيلي أو املقي ــاً لالس وفق
ــل  ــنوات قب ــالث س ــدة ث ــتمر مل ــكل مس ــرائيل بش إس
ــدة  ــة جي ــع بحص ــذي يتمت ــب، وال ــدمي الطل ــخ تق تاري

ــب.30 ــة الطبي ــه وموافق ــب أقوال حس

ــرائيل  ــرون إس ــني يعتب ــني األميركي ــن األكادميي ٪٦0 م
ــري ــل العنص ــة الفص دول

واشــنطن 13-4-2022 وفــا- أظهــر اســتطالع جديــد أن 
ــرق  ــات الش ــي دراس ــني ف ــني والباحث ــن األكادميي ٦0٪ م
ــالل  ــروا االحت ــة اعتب ــات األمريكي ــي اجلامع ــط ف األوس
اإلســرائيلي لفلســطني بأنــه »واقــع دولــة فصــل 

ــري”. العنص

وأجــري اســتطالع مشــترك بني قســم القضايــا احلرجة 
ــية  ــوم السياس ــروع العل ــد ومش ــة ميريالن ــي جامع ف
للشــرق األوســط بجامعــة جــورج واشــنطن، وشــمل 

30  جريدة القدس

172٩ أكادمييــا مــن مختلــف اجلامعــات األميركيــة.

وأظهــر االســتطالع الــذي أجــري الشــهر املاضــي 
وأعلنــت نتائجــه اليــوم، أن ٦1٪ يعتقــدون ان حــل 
ــالل  ــع 52٪ خ ــة م ــا مقارن ــد ممكن ــم يع ــني ل الدولت
فــي  و٪57   2021 عــام  شــباط  شــهر  اســتطالع 
ــن  ــابقتان م ــان س ــت جولت ــا أجري ــول 2021، عندم أيل

االســتطالع.

واحــدة  »دولــة  بأنــه  احلالــي  الواقــع   ٪٦0 ويصــف 
شــبيهة بالفصــل العنصري«، وهــذا أعلــى بقليــل 
ــة.31 ــجل 5٩ باملائ ــذي س ــباط 2021 ال ــتطالع ش ــن اس م

اســتطاع ملعهــد »غالــوب«: اســتمرار تصاعــد 
تأييــد األميركيني للفلســطينيني

رأي  واشــنطن 13-4-2022 وفــا- كشــف اســتطالع 
ــباط  ــهر ش ــالل ش ــري خ ــوب« أج ــد »غال ــد ملعه جدي
املاضــي اســتمرار تصاعــد تأييــد الــرأي العــام األميركي 

ــطينيني. للفلس

وأظهــر االســتطالع ارتفــاع  نســبة 2٦٪ التأييــد مقارنة 
مــع 1٦٪ عــام 201٦، بينمــا تواصــل انخفــاض التأييــد 
الســرائيل ليصــل الــى 55٪ العــام احلالــي مقارنــة مــع 
ــدون  ــن ب ٦2٪ عــام 201٦، بينمــا انخفــض عــدد احملايدي
أي موقــف جتــاه الطرفــني مــن 22٪ إلــى 18٪ خــالل ذات 

الفتــرة.

ويوثــق االســتطالع التناقــض احلــاد بــني أنصــار احلزبــني 
ــاع  ــة أرب ــر مــن ثالث الدميقراطــي واجلمهــوري، كــون أكث
ــل  ــرائيل )77٪( مقاب ــع اس ــون م ــني يتعاطف اجلمهوري
)13٪( يتعاطفــون مــع الفلســطينيني، لكــن هــذه 
يؤيــدون   ٪54( املســتقلني  بــني  تتضــاءل  الفجــوة 
ــإن  ــل ف اإلســرائيليني و2٦٪ للفلســطينيني(، فــي املقاب
الدميقراطيــني منقســمون إحصائيــا، حيــث يؤيــد )٪40 

اإلســرائيليني و38٪ الفلســطينيني(.32

جلســة اســتئناف خاصــة بطلــب اإلفــراج عــن 
املعتقل أحمــد مناصــرة اليــوم

ــبع  ــر الس ــة بئ ــي محكم ــاء، ف ــوم االربع ــد الي تعق
ظهراً، جلســة  الواحــدة  الســاعة  عنــد  املركزيــة 
عــن  الفــوري  اإلفــراج  بطلــب  خاصــة  اســتئناف 

عامــا(.  1٩( مناصــرة  املعتقل أحمــد 

حملــة  أطلقــت  املاضــي  الشــهر  خــالل 
املعتقــل  عــن  الفــوري  باإلفــراج  للمطالبــة 

31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الســاعات  فــي  كبيــرا  شــهدت زخما  مناصــرة، 
االســتئناف. جلســة  موعــد  قــرب  مــع   املاضيــة، 

ولــد املعتقــل مناصــرة بتاريــخ 22 كانــون الثانــي/ 
ينايــر 2002، فــي القــدس، وهــو واحــد مــن بــني عائلــة 
ــر  ــو أكب ــقيقان وه ــه ش ــرد، ل ــرة أف ــن عش ــون م تتك
ــى خمــس شــقيقات. ــة إل ــه، إضاف  الذكــور فــي عائلت

ــة  ــي مدرس ــا ف ــام 2015 كان طالًب ــه ع ــل اعتقال قب
اجليــل اجلديــد فــي القــدس، فــي الصــف الثامــن، 
عاًمــا.  13 حينــه  فــي  العمــر  مــن  يبلــغ   وكان 

 قصــة أحمــد لــم تبــدأ منــذ حلظــة االعتقــال فقــط، 
فهــو كاملئات مــن أطفال القــدس الذيــن يواجهون عنف 
االحتــالل اليومــّي، مبا فيــه من عمليــات اعتقــال كثيفة 
ــي  ــبة ف ــى نس ــدس أعل ــهد الق ــث تش ــررة، حي ومتك
 عمليــات االعتقــال بــني صفــوف األطفــال والقاصريــن.

ففــي عــام 2015، ومــع بدايــة »الهبــة الشــعبية« 
األطفــال  بحــقّ  االعتقــال  عمليــات  تصاعــدت 
ــل  ــات تنكي ــك عملي ــق ذل ــدس، وراف ــي الق ــًدا ف حتدي
وتعذيــب ممنهجــة، وكان أحمــد جــزًءا مــن مئــات 
ــر. ــون ذات املصي ــن يواجه ــدس الذي ــي الق ــال ف  األطف

تعــرض   ،2015 األول  تشــرين  أكتوبــر/   12 بتاريــخ 
أحمــد وابــن عمــه حســن الــذي استشــهد فــي 
وأحمــد،  عليــه  النــار  إطــالق  بعــد  اليــوم  ذلــك 
لعمليــة تنكيــل وحشــية مــن قبــل املســتوطنني، 
وفــي حينــه نشــرت فيديوهــات ملشــاهد قاســية 
ــاب،  ــو ومص ــرخ وه ــى األرض ويص ــى عل ــه كان ملق ل
األرض  علــى  تثبيتــه  االحتــالل  جنــود  ويحــاول 
ــة. ــة عاملي ــى قضي ــه إل ــت قضيت ــه، وحتول ــل ب  والتنكي

حيــاة  فــي  حتــول  نقطــة  اليــوم  هــذا  وشــكّل 
ــب  ــق وتعذي ــه لتحقي ــه وتعرض ــد اعتقال ــد، بع أحم
العــالج  تلقيــه  خــالل  حّتــى  ونفســّي  جســدّي 
بكســر  أصيــب  ذلــك  ونتيجــة  املستشــفى،  فــي 
خطيــرة. صحيــة  وأعــراض  اجلمجمــة،   فــي 

الًحقــا أصــدرت محكمــة االحتــالل بعــد عــدة جلســات 
ُحكًمــا بالّســجن الفعلــي بحــقّ أحمــد ملــدة 12 عاًمــا 
ــض  ــرى تخفي ــيقل، ج ــف ش ــة 180 أل ــض بقيم وتعوي
ونصــف عــام 2017. ملــدة تســع ســنوات   احلكــم 

ســلطات  احتجزتــه  الســجون  إلــى  نقلــه  قبــل 
االحتــالل ملــدة عامــني فــي مؤسســة خاّصــة باألحــداث 
فــي ظــروف صعبــة وقاســية، والحًقــا نقــل إلــى 
ــا. ــر الـــ 14 عاًم ــاوز عم ــد أن جت ــدو« بع ــجن »مج  س

اليــوم أحمــد يواجــه ظروًفــا صحيــة ونفســية صعبــة 
وخطيــرة فــي العــزل االنفــرادي فــي ســجن »ايشــل بئــر 
ــة  ــوم محاول ــة الي ــة احملكم ــتكون جلس ــبع«، وس الس
ــه  ــان عائلت ــى أحض ــود إل ــى يع ــاذه، حت ــدة إلنق جدي

ــة والعــالج املناســبني. ويتلقــى الرعاي

وتعتقــل ســلطات االحتــالل فــي ســجونها 1٦0 طفــالً، 
مــن بــني قرابــة 4٦00 أســير وأســيرة، وفــق هيئــة 

ــن.33 ــرى واحملرري ــؤون األس ش

اخلميس 2022/4/14 

أمنيــون إســرائيليون: قائــد القــوة خــرق األوامر ونّســق 
مــع املســتوطنني بشــأن اقتحــام مقام يوســف

ــواء  ــد »ل ــرائيليون: إن قائ ــون إس ــؤولون أمني ــال مس ق
ــي  ــرائيلي، روع ــالل اإلس ــش االحت ــي جي ــامرة« ف الس
تســفيغ، عمــل مبقام يوســف فــي مدينة نابلــس، صباح 
أمــس، بشــكل مناقــض ألوامر قائــد املنطقة الوســطى 
العســكري، يهــودا فوكــس، أثنــاء ترميــم القبــر، وفق ما 

 ذكر موقع صحيفة »هآرتس« اإللكتروني. 
ــام  ــى مق ــكرية إل ــوة العس ــه الق ــرر توج ــد تق وكان ق
يوســف بالتنســيق مــع الســلطة الفلســطينية، 
لكــن تســفيغ التقــى مــع أعضــاء كنيســت مــن 
ــمال  ــتوطنات ش ــس مس ــس مجل ــني ورئي ــزاب اليم أح
ــى دخــول  ــة يوســي داغــان، وصــادق عل الضفــة الغربي
وســائل إعــالم لتبــث أعمــال الترميــم مباشــرة، وذلــك 
ــاع  ــت باالمتن ــس قض ــر فوك ــن أن أوام ــم م ــى الرغ عل
عــن نشــر عمليــات الترميــم قبــل إنهائهــا مــن أجــل 

 »منع تشكيل خطر على حياة األفراد”. 
وخــالل ذلــك دارت مواجهــات بــني شــبان فلســطينيني 
ــي  ــف، ف ــام يوس ــن مق ــرب م ــالل بالق ــوات االحت وق
أعقــاب النشــر عــن عمليــات ترميــم، مــا أســفر عــن 
ــران  ــاف بني ــن عس ــد حس ــي محم ــهاد احملام استش
ــة  االحتــالل أثنــاء مــروره بالقــرب مــن املنطقــة، وإصاب
عــدد مــن الفلســطينيني بجــروح، جــراح أحدهــم 

 بالغة بعد أن دهسته مركبة عسكرية. 
ــه  ــه: إن ــي قول ــؤول أمن ــن مس ــة ع ــت الصحيف ونقل
»تقــرر بشــكل قاطــع أن جتــري العمليــة مــن دون 
وســائل إعــالم، ومــن دون عالقــات عامــة، وقائــد اللــواء 

 قرر بكل بساطة االستخفاف باجلميع”. 
تســفيغ  أداء  إن  آخــر:  أمنــي  مســؤول  وقــال 

 »شكّل خطراً على حياة اجلنود”. 
وفقــاً  مناقــض،  بشــكل  عمــل  تســفيغ  أن  إال 
ــس،  ــا فوك ــي أجراه ــداوالت الت ــد امل ــة، وبع للصحيف
ــني،  ــت املتطرَف ــَوي الكنيس ــع عض ــفيغ م ــى تس التق
أوريــت ســتروك مــن الصهيونيــة الدينيــة، ويــؤاف 
كيــش مــن حــزب الليكــود، وكذلــك مــع رئيــس 
مجلــس مســتوطنات شــمال الضفــة يوســي داغــان، 
وصــادق علــى أن يحضــر األخيــر وســائل إعــالم. كذلــك 
وافــق تســفيغ علــى طلــب عضــوي الكنيســت وداغــان 
ــر«  ــار كفي ــاوالت »ه ــركة املق ــات ش ــتئجار خدم باس

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 التي تنفذ أعمال بناء في املستوطنات. 
لــواء  »قائــد  إن  إســرائيلي:  أمنــي  وقــال مســؤول 
ــي  ــطني ف ــة، ناش ــي املعارض ــاء ف ــع أعض ــس م يجل
ــق  ــتوطنات، ويتف ــن املس ــس م ــاء مجل ــني، ورؤس اليم
ــد  ــواء )قائ ــف الل ــة ملوق ــور مناقض ــى أم ــم عل معه
املنطقــة العســكري فوكــس( هــو بدايــة انهيــار. 
ــات  ــد جه ــى تأيي ــول عل ــى احلص ــعى إل ــفيغ س وتس
اجليــش”. فــي  مســتقبله  تضمــن  كــي   ميينيــة 

ــمح  ــاذا يس ــر: »مل ــع آخ ــي رفي ــؤول أمن ــاءل مس وتس
اجليــش اإلســرائيلي بحــدث قــد يســبب تصعيــداً خــالل 

ــة الفصــح اليهــودي؟”.34 ــل ليل شــهر رمضــان وقب

يعتبــرون  األميركيــني  األكادمييــني  مــن   %06
إســرائيل دولــة فصــل عنصــري

األكادمييــني  مــن   ٪٦0 أن  جديــد  اســتطالع  أظهــر 
والباحثــني فــي دراســات الشــرق األوســط فــي اجلامعات 
ــطني  ــرائيلي لفلس ــالل اإلس ــروا االحت ــة اعتب األمريكي

ــري”. ــل العنص ــة فص ــع دول ــه »واق بأن

وأ جــري اســتطالع مشــترك بني قســم القضايــا احلرجة 
ــية  ــوم السياس ــروع العل ــد ومش ــة ميريالن ــي جامع ف
للشــرق األوســط بجامعــة جــورج واشــنطن، وشــمل 

172٩ أكادميًيــا مــن مختلــف اجلامعــات األميركيــة.

وأظهــر االســتطالع الــذي أجــري الشــهر املاضــي، 
وأعلنــت نتائجــه أمــس، أن ٦1٪ يعتقــدون أن »حــل 
ــالل  ــع 52٪ خ ــة م ــا مقارن ــد ممكنً ــم يع ــني« ل الدولت
ــي  ــام 2021، و57٪ ف ــباط/فبراير ع ــهر ش ــتطالع ش اس
أيلول/ســبتمبر 2021، عندمــا أجريــت جولتان ســابقتان 

ــتطالع. ــن االس م

واحــدة  »دولــة  بأنــه  احلالــي  الواقــع   ٪٦0 ويصــف 
ــل  ــى بقلي ــذا أعل ــري«، وه ــل العنص ــبيهة بالفص ش
مــن اســتطالع شــباط 2021 الــذي ســجل ٪5٩.35

ثاثة شهداء وعشرات اإلصابات في الضفة

استشــهد أمــس احملامــي محمــد حســن عســاف 
ــد  ــي محم ــى قص ــف، والفت ــر الق ــن كف ــاً( م )34 عام
عليــان )20 عامــاً( مــن ســلواد، وأصيــب عشــرات آخــرون 
برصــاص االحتــالل احلــي واملعدنــي فــي أنحــاء الضفــة، 
)وصفــت إصابــات بعضهــم بأنهــا خطيــرة(، وأوضحــت 
مــدن وبلــدات ومخيمــات الضفــة هدفــاً ملوجة واســعة 
مــن االقتحامــات واالعتــداءات املتصاعــدة واملواجهــات، 
ــالل  ــن خ ــزل مواط ــى من ــة عل ــش قذيف ــق اجلي وأطل

34  جريدة األيام

35  جريدة األيام

ــل  ــا ال يق ــش م ــل اجلي ــلواد، واعتق ــدة س ــه بل اقتحام
ــوا  ــد أن أصيب ــوا بع ــم اعتقل ــاً، )بعضه ــن 32 مواطن ع
ــرائيلية  ــة إس ــوة خاص ــت ق ــا اقتحم ــاص(، فيم بالرص
شــبان  ثالثــة  وأصابــت  خضــوري  جامعــة  حــرم 
ــس  ــوا أم ــوا أصيب ــاً كان ــاً أن 12 طالب ــاص علم بالرص

ــة.  ــرم اجلامع ــل حل ــام مماث ــي اقتح ــاص ف األول بالرص

ــة 3  ــى إقام ــادق عل ــرائيلية تص ــط اإلس ــة التخطي جلن
ــي القــدس  مشــاريع اســتيطانية ف

صادقــت جلنــة التخطيــط والبنــاء اللوائية اإلســرائيلية، 
أمــس، علــى ثالثــة مشــاريع اســتيطانية كبيــرة جنــوب 
القــدس احملتلــة، تشــمل بنــاء ٦00 وحــدة اســتيطانية 
علــى أراضــي الوجلــة وبيــت صفافــا وتوســيع املنطقــة 

الصناعيــة علــى مشــارف بيــت حلــم وإقامــة فنــادق.

وقالــت بلديــة االحتــالل فــي بيــان لهــا، علقتــه علــى 
ــه متــت املوافقــة أيضــاً،  ــة، أن ــات اخلارجي لوحــة اإلعالن
ــتمالن  ــة تش ــع احملط ــني مبجم ــني ضخمت ــى خطت عل
ــان مــن  علــى 500 وحــدة اســتيطانية فــي ثمانيــة مب

ــادق. ــة وفن ــة وتوظيفي ــق جتاري ــق ومناط 10-5 طواب

وقالــت أن مجمــع احملطــة »القطــار القــدمي« فــي حــي 
ــى  ــه إل ــيتم حتويل ــة، س ــدة القدمي ــوب البل ــوري جن الث
ــز  ــتيطانية، ومرك ــدة اس ــاء ٦00 وح ــاري وبن ــز جت مرك
ــالت  ــي عط ــدس ف ــي الق ــب ف ــي صاخ ــي وترفيه ثقاف

ــبوع. ــة االس نهاي

ــي –  ــط الثان ــى اخملط ــة عل ــت املوافق ــه مت ــح أن وأوض
ــث  ــي 13.1 دومن، حي ــاحة حوال ــى مس ــع ج – عل »اجملم
تقتــرح اخلطــة إنشــاء ثالثــة مبــان مــن 10 إلــى 5 
طوابــق، مــع 270 وحــدة ســكنية، باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــع  ــر مرب ــة و3000 مت ــة فندقي ــة 70 غرف ــمل اخلط تش
ــول  ــى ط ــة عل ــات جتاري ــى جبه ــة عل ــل والتجاري للعم
ــاحة 2.3 دومن. ــة مبس ــة مفتوح ــة عام ــوارع، ومنطق الش

وأشــارت رئيســة جلنــة التخطيــط باإلنابــة شــيرا تلمي 
بابــاي، منســقة منطقــة القــدس فــي إدارة التخطيــط، 
إلــى أن »كال اخملططــني ميثــالن تنفيــذا عمليــان للخطــة 
ــراً،  ــة مؤخ ــة املنطق ــا جلن ــي اعتمدته ــية الت الرئيس
وتهــدف إلــى إنشــاء مركــز مهــم فــي مدينــة نابضــة 

باحليــاة الثقافيــة والتجاريــة«، علــى حــد قولهــا.

ــدمي  ــي الق ــار العثمان ــة »القط ــع احملط ــر أن مجم يذك
مقــام علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 75 
ــة  ــور والباق ــو ط ــوري أب ــاء الث ــني أحي ــع ب ــاً، ويق دومن
واملســتعمرة األملانيــة، وبــني شــارعي درويــش بيــت حلــم 
ــث  ــه، حي ــاً للترفي ــع حالي ــتخدم اجملم ــل. ويس – اخللي
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توجــد بــه مطاعــم واســتخدامات ثقافيــة وترفيهيــة، 
ــة3٦.  ــكك احلديدي ــة الس ــر بحديق ومي

اجلمعة 2022/4/15 

مواكب تشييع حاشدة خلمسة شهداء

جثامــني  أمــس،  غفيــرة،  جماهيــر  شــيعت 
خمســة شــهداء بينهــم طفــل، فــي محافظــات 
ونابلــس،  حلــم،  وبيــت  وجنــني،  والبيــرة،  اهلل  رام 
فــي الوقــت الــذي عــم فيــه اإلضــراب مختلــف 
والبيــرة،  اهلل  رام  محافظتــي  فــي  احليــاة  مناحــي 

 وبيت حلم، حداداً على أرواح الشهداء. 
ــر  ــاركت جماهي ــرة، ش ــة رام اهلل والبي ــي محافظ فف
ــرة فــي تشــييع جثمــان الشــهيد عمــرو محمــد  غفي
عليــان )20 عامــا( إلــى مثــواه األخيــر فــي بلــدة ســلواد، 

 الذي قضى برصاص االحتالل أول من أمس. 
آالف  مبشــاركة  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
فــي  الشــهيد  عائلــة  منــزل  مــن  املواطنــني، 
علــى  الــوداع  نظــرة  إلقــاء  جــرى  حيــث  البلــدة، 
جثمانــه، قبــل أن يتجــه املشــيعون فــي مســيرة 

 إلى امللعب البلدي، ألداء صالة اجلنازة. 
ــون اجلثمــان  ــك، وهــم يحمل واجتــه املشــيعون بعــد ذل
وُلــف بالعلــم الفلســطيني، إلــى مقبــرة البلــدة، 
وهــم يــرددون هتافــات تســتنكر جرائــم االحتــالل 

 املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. 
ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــدد عض وش
التــي  األوضــاع  أن  علــى  يوســف  أبــو  واصــل  د. 
تســتدعي  الفلســطيني،  الشــعب  يواجههــا 

 تكريس الوحدة الوطنية، وإنهاء االنقسام. 
وأدان أمــني ســر حركة فتح في محافظــة رام اهلل والبيرة 
ــان،  ــق علي ــرائيلية بح ــة اإلس ــحويل، اجلرمي ــق س موف
مشــيراً إلــى أنهــا وغيرها مــن املمارســات واالعتــداءات، 

 لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني. 
وانتقــد فــي كلمــة لــه خــالل مهرجــان خطابــي، أثنــاء 
ــرائيلي  ــدوان اإلس ــي إزاء الع ــت الدول ــييع، الصم التش
بحــق الشــعب الفلســطيني، مشــدداً على أن الشــعب 

 سيظل وفياً لدماء وتضحيات شهدائه. 
األســير  نــادي  رئيــس  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
إذا  واهــم  االحتــالل  أن  فــارس،  قــدورة 
الشــعب  ســتحمل  ممارســاته  بــأن  اعتقــد 

 الفلسطيني على التخلي عن ثوابته. 
وفــي محافظــة جنــني، شــيَّعت جماهيــر غفيــرة، 
جثمانــي الشــهيدين شــأس كممجــي، ومصطفــى أبــو 
الــرُب، اللذيــن ارتقيــا صبــاح أمــس، متأثرَيــن بإصابتهما 

36  جريدة القدس

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي على احملافظة. 
مستشــفى  مــن  التشــييع  موكبــا  وانطلــق 
جنــني احلكومــي، باجتــاه بلدتــي كفــردان مســقط 
رأس  مســقط  ومســلية  شــأس،  الشــهيد  رأس 

 الشهيد ابو الرب، ليواريا الثرى هناك. 
علــى  الــوداع  نظــرة  الشــهيدين  عائلتــا  وألقــت 
جثمانيهمــا، قبــل أن تقــام صــالة اجلنــازة عليهمــا، فيما 
ــن  ــة مــن الغضــب أوســاط املواطنــني، الذي عمــت حال
حملــوا جثمانــي الشــهيدين علــى األكتــاف، ورددوا 

 الهتافات الغاضبة واملنددة بجرائم االحتالل. 
جماهيــر  شــّيعت  حلــم،  بيــت  محافظــة  وفــي 
حمامــرة  فــؤاد  قصــي  الشــهيد  جثمــان  غفيــرة 
مقبــرة  فــي  األخيــر  مثــواه  الــى  عامــا(   14(

 الشهداء وسط قرية حوسان. 
وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
منــزل  الــى  وصــوال  احلكومــي،  جــاال  بيــت 
ألقيــت  حيــث  حوســان،  قريــة  فــي  الشــهيد 
الصــالة  ثــم  األخيــرة،  الــوداع  نظــرة  عليــه 

 عليه في جامع الزاوية ومواراته الثرى. 
ــهيد  ــان الش ــييع جثم ــي التش ــاركون ف ــل املش وحم
بالعلــم  األكتــاف، ملفوفــاً  الطفــل قصــي علــى 
ــن  ــة، مرددي ــوارع القري ــه ش ــوا ب ــطيني، وجاب الفلس
الهتافــات والشــعارات الغاضبــة مــن اســتمرار جيــش 

 االحتالل اإلسرائيلي في ارتكاب جرائمه. 
أمــس،  فجــر  ســلمت،  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
جثمــان الشــهيد حمامــرة علــى حاجــز النشــاش 
عقبهــا  ونقــل  حلــم،  بيــت  جنــوب  العســكري، 
الــى  اســعاف  بســيارة  الشــهيد  جثمــان 

 مستشفى بيت جاال احلكومي. 
جماهيــر  شــيعت  نابلــس،  محافظــة  وفــي 
حمايــل  فــواز  الشــهيد  جثمــان  غفيــرة، 

 )45 عاماً( في مسقط رأسه بلدة بيتا. 
وانطلــق موكب التشــييع من أمــام املستشــفى العربي 
مبدينــة نابلــس وطــاف شــوارع املدينــة وصــوالً إلــى بلدة 

 بيتا حيث كان في استقباله آالف املواطنني. 
ــى  ــاف وصــوالً إل ــى األكت ــع املشــيعون اجلثمــان عل ورف
ــوداع  ــرة ال ــه نظ ــت علي ــث ألقي ــهيد حي ــزل الش من
ــدة  ــع البل ــي جام ــه ف ــالة علي ــل أداء الص ــرة، قب األخي

ــرى.37 ــه الث ــم موارات ــن ث وم

روســيا: إســرائيل حتــاول اســتغال أحــداث 
ــراع  ــن الص ــم ع ــار العال ــرف أنظ ــا لص أوكراني

الفلسطيني-اإلســرائيلي

اخلارجيــة  وزارة  قالــت  وفــا-   2022-4-15 موســكو 

37  جريدة األيام
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محاولــة  »هنــاك  إن  اجلمعــة،  اليــوم  الروســية، 
)إســرائيلية( شــبه مكشــوفة الســتغالل الوضــع حــول 
ــن  ــي ع ــع الدول ــاه اجملتم ــرف انتب ــة ص ــا بغي أوكراني
ــن  ــد م ــذي يع ــرائيلي ال ــطيني -اإلس ــراع الفلس الص

أقــدم النزاعــات التــي لــم تتــم تســويتها”.

ــات  ــى تصريح ــه ردًا عل ــان أصدرت ــي بي ــك ف ــاء ذل ج
ــابع  ــي الس ــد ف ــر لبي ــرائيلي يائي ــة اإلس ــر اخلارجي وزي
مــن نيســان اجلــاري، فــي ســياق دعــم إســرائيل لقــرار 
اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بتعليــق عضويــة 
ــع  االحتــاد الروســي فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التاب
ــألمم املتحــدة، ووصفــت فيــه تصريحــات لبيــد بأنهــا  ل
ــن  ــًة ع ــيا«، معرب ــاد لروس ــد مع ــي جدي ــوم كالم »هج

ــات. ــذه التصريح ــا له ــفها ورفضه أس

وأكــدت »اخلارجيــة الروســية« أن إســرائيل تنتهــك 
ــة  ــي واجلمعي ــن الدول ــس األم ــرارات مجل ــف ق وتخال
العامــة لــألمم املتحــدة مــن خــالل مواصلة االحتــالل غير 
ــطينية،  ــي الفلس ــف لألراض ــم الزاح ــرعي والض الش
ــطيني  ــون فلس ــن 2.5 ملي ــر م ــى أن أكث ــددة عل مش
فــي الضفــة الغربيــة وجــدوا أنفســهم نتيجــة لذلــك 
ــة«. ــوب منفصل ــي جي ــم ف ــي العال ــن باق ــني ع »معزول

ــة »ســجن حتــت  ــح مبثاب وأضافــت أن قطــاع غــزة أصب
ــون  ــكانه يعان ــى أن س ــيرة إل ــوح«، مش ــماء املفت الس
ــوي  ــري واجل ــار البح ــن احلص ــا م ــة 14 عام ــذ قراب من

ــرائيل. ــل إس ــن قب ــروض م ــري املف والب

ــا  ــارس نهجه ــرائيل مت ــر أن إس ــر بالذك ــت: »اجلدي وتابع
ــم  ــخ العال ــي تاري ــالل ف ــة أطــول احت القاضــي مبواصل
مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة بالتغاضــي الصامــت 
ــي  ــم الفعل ــدة وبالدع ــة الرائ ــدول الغربي ــل ال ــن قب م

ــات املتحــدة«.38 ــل الوالي مــن قب

بيــان أوروبــي مشــترك يدعــو إلــى احلفــاظ علــى الوضــع 
التاريخــي القائــم فــي األماكــن املقدســة بالقدس

رام اهلل 15-4-2022 وفا-دعــت وزارات خارجيــة أملانيــا 
وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا فــي بيــان مشــترك، اليــوم 
اجلمعــة، إلــى احلفــاظ واحتــرام الوضــع التاريــخ القائــم 
فــي األماكــن املقدســة مبدينــة القــدس، مؤكديــن 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــدد ف ــة دور األردن احمل أهمي

وعبــر متحدثــون باســم الــوزارات األربــع عــن »قلقهــم 
البالــغ إزاء مشــاهد املواجهــات وتصاعــد العنــف اليــوم 

فــي القــدس الشــرقية«.

وقالــوا: »فــي هــذا الوقــت اخلــاص باالحتفــاالت الدينية، 

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــات  ــى درج ــة أقص ــى ممارس ــراف إل ــع األط ــو جمي ندع
ضبــط النفــس واالمتنــاع عــن العنــف وجميــع أشــكال 

االســتفزاز«.

وأكــدوا التــزام دولهــم بفعاليــة لدعــم جميــع اجلهــود 
ــة  ــن بأهمي ــد، مذكّري ــض التصعي ــى خف ــة إل الرامي
حــل الدولتــني كأســاس لتحقيــق ســالم عــادل وشــامل 

ودائــم.

يذكــر أن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي اقتحمــت، اليــوم 
اجلمعــة، املســجد األقصــى املبــارك فــي القــدس 
احملتلــة، واعتــدت علــى املصلــني بطريقــة وحشــية، مــا 
أدى إلــى إصابــة أكثــر مــن 153 مصلًيــا، واعتقــال نحــو 

ــن.3٩ ــل آخري 400 مص

ــن  ــة تدي ــطينية األميركي ــات الفلس ــبكة املنظم ش
محــاوالت املســتوطنني اقتحــام املســجد األقصــى 

ــارك املب

ــات  ــبكة املنظم ــت ش ــا أدان ــنطن 15-4- 2022 وف واش
املتحــدة  الواليــات  فــي  األميركيــة  الفلســطينية 
ــى  ــجد األقص ــام املس ــتوطنيني اقتح ــاوالت املس مح
ــك  ــرة ذل ــارك، معتب ــان املب ــهر رمض ــالل ش ــارك خ املب
اســتفزازا ملشــاعر الشــعب الفلســطيني خاصــة 

والشــعوب االســالمية عامــة.

ــي  ــالم ف ــد الس ــد عب ــبكة محم ــس الش ــار رئي وأش
بيــان للشــبكة التــي تضــم 31 منظمــة فلســطينية 
ــر  ــارد أكث ــدم ب ــالل ب ــوات االحت ــل ق ــى قت ــة، ال أميركي
ــام. ــة الع ــذ بداي ــطينيا من ــا فلس ــني مواطن ــن اربع م

مــا  اذا  واالســتفزازات  االعتــداءات  »هــذه  إن  وقــال 
اســتمرت فانهــا ستشــكل الشــرارة التــي ستشــتعل 
فيهــا كافــة املناطــق احملتلــة كمــا حصــل فــي شــهر 

ــي«. ــار املاض أي

ــي  ــا الهمج ــف »عدوانه ــالل بوق ــة االحت ــب دول وطال
ــى  ــارد عل ــدم ب ــل ب ــف القت ــعبنا ووق ــاء ش ــى أبن عل

ــة«. الهوي

وطالــب اجملتــع الدولــي بحمايــة املدنيني الفلســطينيني 
ووقــف الكيــل مبكيالــني جتــاه ابنــاء شــعبنا وقضيتنا.

هــذا ودعــت عــدة جهــات فلســطينية أميركيــة 
لتنظيــم مظاهــرات فــي نيويورك وشــيكاغو اســتنكارا 
للعــدوان اإلســرائيلي علــى شــعبنا بشــكل عــام وعلى 

املصلــني فــي املســجد األقصــى بشــكل خــاص.40

39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 851 األقصــى..  للمســجد  الفجــر  اقتحــام 
ــع ــب واس ــاالً وتخري ــن 674 اعتق ــر م ــة وأكث إصاب

االحتــالل  شــرطة  مــن  كبيــرة  قــوات  فاجــأت 
مبــن  املواطنــني  آالف  أمــس،  فجــر  اإلســرائيلي، 
باقتحــام  ســن  وكبــار  ونســاء  أطفــال  فيهــم 
واســع للمســجد األقصــى مت خاللــه إطــالق وابــل 
مــن قنابــل الصــوت والرصــاص املعدنــي املغلــف 

 باملطاط ما أدى إلى إصابة 158 على األقل. 
ــرات  ــم العش ــوت، اقتح ــل الص ــن قناب ــل م ــت واب وحت
القبلــي  االحتــالل املســجد  مــن عناصــر شــرطة 
مــن  املئــات  العتقــال  بأحذيتهــم  املســقوف 
ملقــون  وهــم  الشــبان  شــوهد  حيــث  املصلــني 
أيديهــم. تكبيــل  بعــد  املســجد  ســجاد   علــى 

وبــدا واضحــا إن شــرطة االحتــالل أعــدت مســبقا 
لعمليــة االقتحــام حتت مبــررات واهيــة بادعاء الشــرطة 
أنهــا اقتحمــت املســجد بعــد إلقــاء حجارة علــى حائط 
البــراق وهــو ادعــاء لــم تتمكــن مــن إثباتــه خاصــة أن 

 الشرطة متركزت بأعداد كبيرة عند الباب. 
فــي  الفجــر  صــالة  فــي  شــاركوا  اآلالف  وكان 
ــات  ــى باح ــم إل ــات منه ــرج املئ ــى وخ ــجد األقص املس
ــة  ــات مييني ــالن جماع ــى إع ــاج عل ــجد لالحتج املس
إســرائيلية متطرفــة عزمهــا تقــدمي قرابــني عيــد 

 الفصح اليهودي في ساحات املسجد. 
ــدم  ــروح بال ــات »بال ــه املئ ــف في ــت كان يهت ــي وق وف
نفديــك يــا أقصــى«، اقتحمــت قــوات كبيــرة مــن 
ــاب  ــالل ب ــن خ ــجد م ــات املس ــالل باح ــرطة االحت ش
املغاربــة وبــاب السلســلة حتــت غطــاء وابــل مــن قنابــل 

 الصوت والرصاص املعدني املغلف باملطاط. 
إلــى  االحتــالل  شــرطة  عناصــر  وصــل  أن  ومــا 
بالضــرب  انهالــوا  حتــى  املســجد  ســاحات 
املبــرح، باســتخدام الهــراوات، علــى املصلــني مبــن 

 فيهم األطفال والنساء وكبار السن. 
وبــدأت أعــداد املصابــني باالزديــاد وســط محــاوالت 
طواقــم اإلســعاف، وعلــى رأســها الهــالل األحمــر 
ــني  ــة للمصاب ــعافات األولي ــدمي اإلس ــطيني، تق الفلس
بالفعــل  عرقلــت  االحتــالل  شــرطة  كانــت  وإن 

 وصول سيارات اإلسعاف إلى املصابني. 
»كانــت  الفلســطيني،  األحمــر  الهــالل  وقــال 
باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  اإلصابــات 

 وقنابل الصوت واعتداء بالضرب”. 
االعتــداءات  مــن  عــدد  تســجيل  »مت  وأضــاف، 
إلــى  الوصــل  بإعاقــة  متثلــت  طواقمنــا  علــى 
الطواقــم،  علــى  املباشــر  واالعتــداء  املصابــني 

 واالعتداء على سيارات اإلسعاف”. 
فــي ســاحات  االحتــالل  وانتشــر عناصــر شــرطة 
العشــرات  فيــه  قــام  وقــت  فــي  املســجد، 
مبالحقــة  االحتــالل  شــرطة  عناصــر  مــن 
املســقوف  القبلــي  املصلــى  إلــى  املصلــني 

 الذي مت إغالق أبوابه بالسالسل احلديدية. 
ــطح  ــالل س ــرطة االحت ــر ش ــن عناص ــدد م ــى ع واعتل
املصلــى ودمــروا زجــاج النوافــذ العلويــة فيــه مــن أجــل 
إطــالق قنابــل الصــوت والرصــاص املعدني علــى املصلني 
 الذيــن احتمــوا باملســجد مــن بطــش شــرطة االحتــالل.

ــي  ــني ف ــالل املصل ــرطة االحت ــر ش ــق عناص ــا الح كم
منطقــة صحن قبــة الصخــرة، التي مت إغالقهــا الحقها، 
واعتــدوا بالهــراوات علــى املصلــني وعلــى الصحافيــني 
 الذيــن كانــوا يغطون األحــداث وموظفــي دائــرة األوقاف.

وكان مــن بــني املصابــني احلــارس فــي املســجد األقصــى 
 حســام ســدر الــذي أصيب برصاصــة معدنية فــي عينه.

ــرح،  ــرب املب ــالل بالض ــرطة االحت ــر ش ــدى عناص واعت
ــي  ــؤول ف ــى املس ــركل، عل ــراوات وال ــتخدام اله باس
دائــرة اإلعــالم فــي دائــرة األوقــاف رامــي اخلطيــب 
فتــم كســر يــده وإصابتــه برأســه مــا اســتدعى 

 نفله إلى املستشفى لتلقي العالج. 
ومــع تزايــد أعــداد املصابــني فقــد اضطــر الهــالل 
فــي  ميدانــي  مستشــفى  إقامــة  إلــى  األحمــر 
ســاحة مركــز اإلســعاف حيــث مت نقــل املصابــني 

 لتقدمي اإلسعافات والعالج لهم. 
ــى  ــجد األقص ــواب املس ــالل أب ــرطة االحت ــت ش وأغلق
قمعهــا  أثنــاء  إليــه  املصلــني  دخــول  ومنعــت 
ــة  ــجد وبخاص ــل املس ــي داخ ــن ف ــني املتواجدي للمصل

 املصلى القبلي املسقوف ومحيطه. 
ــاب  ــل ب ــي مدخ ــالل ف ــرطة االحت ــزت ش ــا، مترك والحق
املغاربــة حيــث أصابــت العديد مــن املصلني باســتخدام 

 الرصاص املعدني املغلف باملطاط. 
إجبــار  امللثمــني  الشــبان  مــن  العشــرات  وحــاول 
املســجد  إخــالء  علــى  االحتــالل  شــرطة  عناصــر 

 من خالل رشق هذه القوات باحلجارة. 
وزعمــت شــرطة االحتــالل أن 3 مــن عناصرهــا أصيبــوا 

 بجروح طفيفة بعد رشقهم باحلجارة. 
واســع  باقتحــام  االحتــالل  شــرطة  وباغتــت 
الصــوت  قنابــل  مــن  وابــل  غطــاء  حتــت 
حيــث  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  والرصــاص 

 توجهت مباشرة إلى املصلى القبلي. 
ودنســت شــرطة االحتــالل املصلــى القبلــي باقتحامهــا 
ــي  ــوت، الت ــل الص ــن قناب ــل م ــالق واب ــا وبإط بأحذيته
حالــت العنايــة اإللهيــة، دون تســببها بإحــراق املســجد 

بعــد ســقوطها علــى الســجاد.41
41  جريدة األيام
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عشــية يــوم األســير: 4450 معتقــال بينهــم 32 أســيرة 
و1٦0 طفــال

ــون  ــم 22 مصاب ــض بينه ــير مري ــن 600 أس ــر م - أكث
ــرطان بالس

- 549 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن املؤبد

- 29 أسيرا في العزل اإلنفرادي و500 معتقل إداري

- 152 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما في األسر

ــرى،  ــات األس ــت مؤسس ــا- قال رام اهلل 1٦-4-2022 وف
ــو )4450(  ــال نح ــل اعتق ــرائيلي يواص ــالل اإلس إن االحت
تقــل  طفــال  و)1٦0(  أســيرة،   )32( بينهــم  أســيرا، 

ــا. ــال إداري ــا(، و)530( معتق ــن )18 عام ــم ع أعماره

مؤسســات  أصدرتهــا  حقائــق  ورقــة  وأوضحــت 
األسرى، ملناســبة يــوم األســير الفلســطيني الــذي 
يصــادف فــي الـــ17 مــن نيســان/ أبريــل مــن كل عــام، 
ــهر  ــة ش ــى نهاي ــاري وحت ــام اجل ــع الع ــذ مطل ــه من أن
مواطنــا   )2140( مــن  أكثــر  االحتــالل  اعتقــل  آذار، 
ــني،  ــدس وجن ــي الق ــي محافظت ــزت ف ــة، ترك ومواطن
وبعــض البلــدات واخمليمــات التــي تقــع علــى متــاس مــع 
ــى األرض  ــة عل ــتوطنات املقام ــالل واملس ــوات االحت ق
ــن )200(  ــر م ــني أكث ــني املعتقل ــن ب ــطينية، وم الفلس

ــرأة. ــن )35( ام ــر م ــل وأكث طف

وبينــت الورقــة أن عمليــات االعتقــال تصاعــدت خــالل 
ــان،  ــهر رمض ــة ش ــع بداي ــي م ــارس املاض ــهر آذار/ م ش
ــذت  ــث نف ــل حي ــان/ أبري ــي 15 نيس ــا ف ــت ذروته وبلغ
قــوات االحتــالل عمليــات اعتقــال واســعة خــالل 
ــن 450  ــر م ــت ألكث ــى ووصل ــجد األقص ــام املس اقتح

ــال. ــا أطف ــة، بينه حال

ــير مريــض بينهــم 22 مصابــون  ــر مــن ٦00 أس أكث
بالســرطان

ــرى  ــدد األس ــى أن ع ــرى إل ــات األس ــارت مؤسس وأش
املرضــى وصــل إلى أكثــر مــن )٦00(، ممن مت تشــخيصهم 
منهــم 200 حالــة مرضيــة مزمنــة بينهــا )22( أســيرا 
مصابــون بالســرطان وأورام بدرجــات متفاوتــة، أخطرهــا 
األســير ناصــر أبــو حميــد الــذي يواجــه وضعــا صحيــا 

خطيــرا، جــراء إصابتــه بســرطان الرئــة.

ــي  ــني ف ــى القابع ــرى املرض ــماء األس ــرز أس ــن أب وم
ــور  ــاويش، منص ــد الش ــة«: )خال ــادة الرمل ــجن »عي س
موقــدة، معتصــم رداد، ناهــض األقــرع، وناصــر أبــو 
ــون  ــم يقبع ــا أن غالبيته ــات(، علم ــاد حريب ــد، وإي حمي
ــة«،  ــادة الرمل ــخ اعتقالهــم فــي ســجن »عي ــذ تاري من

وشــهدوا علــى ارتقــاء عــدد مــن رفاقهــم علــى مــدار 
ــنوات. س

ــالل  ــجون االحت ــي س ــى ف ــرى املرض ــدد األس ــغ ع بل
ــون  ــيرا يعان ــم )200( أس ــن بينه ــير، م ــو )٦00( أس نح
ــن  ــون م ــيرا يعان ــم )22( أس ــة منه ــراض مزمن ــن أم م
مــرض الســرطان واألورام بدرجــات مختلفــة، وهــذه 
اإلحصائيــة تســتند علــى مــن مت تشــخيصهم فقــط، 
ــون أمراضــا لــم  ــد منهــم يعان وقــد يكــون هنــاك مزي

ــوم. ــى الي ــخيصها حت ــم تش يت

ــة  ــخيصها باإلصاب ــي مت تش ــاالت الت ــض احل ــن بع وم
بــاألورام منــذ نهايــة العــام املاضــي األســرى: ناصــر أبــو 
حميــد، وإيــاد نظيــر عمــر، وجمــال عمــرو، ومحمــود أبــو 
ــد الباســط  ــى عب ــة إل ــان، باإلضاف وردة، وموســى صوف
معطــان الــذي اعتقــل إداريــا فتــرة عالجــه مــن 

ــال اإلداري. ــن االعتق ــا زال ره ــرطان، وم الس

وحتتجــز إدارة ســجون االحتــالل 15 أســيرا مريضــا فيمــا 
تســمى بســجن »عيــادة الرملــة«، وهــو الســجن الــذي 
ــوأ  ــن أس ــر م ــلخ« ويعتب ــرى »املس ــه األس ــق علي يطل
ــذ  ــه من ــون في ــن يقبع ــم م ــا، منه ــجون وأقدمه الس

ــان انتفاضــة األقصــى. تاريــخ اعتقالهــم إب

شهداء احلركة األسيرة:

ــى  ــل إل ــيرة وص ــهداء احلركة األس ــدد ش ــدت أن ع وأك
)227( شــهيدا، بارتقــاء ســامي العمــور نتيجــة جلرميــة 
ــر  ــيء« أواخ ــل البط ــد »القت ــي املتعم ــال الطب اإلهم
العــام املاضــي، إضافــة إلــى املئــات مــن األســرى الذيــن 
استشــهدوا نتيجــة أمــراض ورثوهــا مــن الســجن 
ومنهــم حســني مســاملة الــذي ارتقــى العــام املاضــي 
بعــد أن واجــه جرميــة اإلهمــال الطبــي قبــل قــرار 
ــهداء  ــدد الش ــغ ع ــث بل ــه، حي ــراج عن ــالل باإلف االحت
الذيــن ارتقــوا نتيجــة لسياســة اإلهمــال الطبــي )72( 

ــهيدا. ش

ويبلــغ عــدد األســرى الذيــن يقضــون أحكامــا بالســجن 
املؤبــد نحــو )54٩( أســيرا، أعالهــم حكمــا األســير عبــد 

اهلل البرغوثــي، احملكــوم بــــ)٦7( مؤبدا.

وخــالل العــام اجلــاري أصــدر االحتــالل حكمــا بالســجن 
ــن رام اهلل،  ــلبي م ــر ش ــيرين منتص ــق األس ــد بح املؤب

ومحمــد كبهــا مــن جنــني.

ــة،  ــاته املمنهج ــن سياس ــزء م ــالل كج ــل االحت ويواص
داخــل  استشــهدوا  أســرى   )8( جثامــني  احتجــاز 
ــي  ــهد ف ــذي استش ــة ال ــس دول ــم: أني ــجون، وه الس
ــي  ــات ف ــز عويس ــام 1٩80، وعزي ــقالن ع ــجن عس س
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العــام 2018، وفــارس بــارود، ونصــار طقاطقــة، وبســام 
ــام 201٩،  ــالل الع ــهدوا خ ــم استش ــايح، وأربعته الس
وســعدي الغرابلــي، وكمــال أبــو وعــر اللذان استشــهدا 

ــالل 2021. ــور خ ــامي العم ــم س ــام 2020، وآخره ع

ــع  ــل توقي ــني قب ــى املعتقل ــرى القدام ــدد األس ــغ ع وبل
ــس  ــرمي يون ــم ك ــيرا، أقدمه ــلو )25( أس ــة أوس اتفاقي
وماهــر يونــس املعتقــالن منــذ ينايــر عــام 1٩83 بشــكل 
متواصــل، واألســير نائــل البرغوثــي الــذي يقضــي أطول 
فتــرة اعتقــال فــي تاريــخ احلركــة األســيرة، ودخــل عامه 
الـــ)42( فــي ســجون االحتــالل، حيــث قضــى منهــا )34( 
عامــا بشــكل متواصــل، قبــل حتــرره عــام 2011، إلــى أن 
أعيــد اعتقالــه عــام 2014 إلــى جانــب مجموعــة مــن 
العشــرات مــن احملرريــن، منهــم عــالء البازيــن، ونضــال 

زلــوم، وســامر احملــروم وغيرهــم.

ويضــاف إلــى األســرى القدامــى املعتقلــني قبــل توقيــع 
ــن جــرى  ــة أوســلو العشــرات مــن األســرى الذي اتفاقي
ــان انتفاضــة األقصــى عــام 2000، حيــث  اعتقالهــم إب
ــم الـــ 20  ــنوات اعتقاله ــاوزت س ــن جت ــدد م ــل ع وص

ــيرا. ــة آذار )152( أس ــى نهاي ــا حت عام

وبلــغ عــدد النــواب الســابقني املعتقلــني فــي ســجون 
البرغوثــي،  مــروان  األســيران  بينهــم   ،)8( االحتــالل 
وأحمــد ســعدات، أمــا عــدد الصحفيــني املعتقلــني فــي 

ــا. ــغ )11( صحفي ــد بل ــالل فق ــجون االحت س

32 أسيرة يقبعن في سجن »الدامون«

 )32( اعتقــال  االحتــالل  ســلطات  اليــوم  تواصــل 
فلســطينية يقبعــن فــي ســجن »الدامــون«، أقدمهــن 
ــة  ــم، املعتقل ــت حل ــن بي ــى م ــون موس ــيرة ميس األس
 15( ملــدة  بالســجن  واحملكومــة   ،2015 عــام  منــذ 
ــال  ــن االعتق ــيرتان ره ــيرات أس ــني األس ــن ب ــا(، وم عام
ــة  ــل، إضاف ــرى الطوي ــدن وبش ــروق الب ــا ش اإلداري وهم
ــاد،  ــوذ حم ــي نف ــر ه ــيرة قاص ــات، وأس ــى 10 أمه إل
وأخطــر احلــاالت املرضيــة بينهــن هــي األســيرة إســراء 

جعابيــص.

ويبلــغ عــدد األســرى األطفــال »األشــبال« فــي ســجون 
ــدو،  ــجون )مج ــي س ــون ف ــال يقبع ــالل )1٦0( طف االحت
االحتــالل  ســلطات  وتســتهدف  الدامــون(،  عوفــر، 
ــتقبلهم  ــرب مس ــة لض ــي محاول ــا، ف ــال يومي األطف

ــم. ومصيره

سياسة العزل االنفرادي والتعذيب

شــهد العــام اجلــاري حتــوال كبيــرا فــي أعــداد األســرى 
املعزولــني انفراديــا، ووصــل عددهــم حتــى نهايــة شــهر 

آذار/مــارس املاضــي نحــو )2٩( أســيرا مــن بينهــم 
ــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن  األســرى الســتة الذي
جلبــوع، وربيــع أبــو نــواس، ومالــك حامــد، وهــذه 

ــام 2012. ــل ع ــا قب ــذ م ــى من ــي األعل ــبة ه النس

ومــن بــني األســرى املعزولــني، أســرى يعانــون مــن 
مشــاكل نفســية حــادة، جــراء عمليــات التنكيــل 
والتعذيــب املمنهجــة التــي تعرضــوا لهــا علــى مــدار 
ســنوات، وأقــدم األســرى املعزولــني هــو محمــد خليــل 
مــن بلــدة املزرعــة الغربيــة قــرب رام اهلل، حيــث يواصــل 

ــا. ــن 15 عام ــر م ــذ أكث ــه من ــالل عزل االحت

خــالل العــام اجلــاري تعــرض العشــرات مــن املعتقلــني 
لعمليــات تعذيــب وحتقيــٍق قاســية، وتابعت املؤسســات 
ــي تعكــس مســتوى  اخملتصــة عشــرات الشــهادات الت
عــاٍل مــن التعذيــب ال ســيما اســتخدام أســلوب 

ــة. ــاعات طويل ــل لس ــق املتواص ــبح، والتحقي الش

ويضــاف إلــى جملــة السياســات أعــاله، سياســة 
والتفتيشــات  واالقتحامــات  اجلماعــي«،  »العقــاب 
ــث  ــع فيهــا األســرى، حي ــي يقب املتكــررة لألقســام الت
ــا إدارة  ــعة نفذته ــات واس ــام اقتحام ــذا الع ــهد ه ش
ــدت  ــا تصاع ــرى، وخالله ــق األس ــالل بح ــجون االحت س
ــك  ــق ذل ــي عــدد مــن الســجون، راف حــدة املواجهــة ف

ــرى. ــق األس ــداءات بح ــعة واعت ــع واس ــات قم عملي

االعتقال اإلداري

منــذ مطلــع العــام اجلــاري، أصــدرت ســلطات االحتــالل 
نحــو 400 أمــر اعتقــاٍل إداري بحــق معتقلــني، غالبيتهم 
ــدة،  ــرات عدي ــال م ــوا لالعتق ــابقون تعرض ــرى س أس
ــت  ــهر آذار 2022، وبلغ ــالل ش ــبة خ ــى نس ــت أعل وكان

ــرا. 1٩5 أم

البالــغ عددهــم )500(  وأعلــن املعتقلــون اإلداريــون 
معتقــال ومعتقلــة فــي بدايــة العــام اجلــاري مقاطعــة 
محاكــم االحتــالل بكافــة درجاتهــا )محاكــم التثبيــت، 
االســتئناف، احملكمــة العليــا( وذلــك ملواجهــة سياســة 
االعتقــال اإلداري التعســفي، وتأكيــدا منهــم علــى 
صوريــة هــذه احملاكــم التــي تنفــذ قــرارات جهــاز 
ــى املعتقــل  ــه فــي اإلبقــاء عل ــرات وتخضــع إلرادت اخملاب

ــدة. ــددة امل ــر مح ــراٍت غي ــال لفت ــن االعتق ره

152 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما في األسر

انضــم هــذا العــام العشــرات مــن األســرى إلــى )قائمــة 
عمــداء األســرى(، الــذي مضــى علــى اعتقالهــم أكثــر 
انتفاضــة  وجلهــم مــن معتقلــي  20 عامــا،  مــن 
ــى رأســهم  األقصــى، وهــم مــن قدامــى األســرى، وعل
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)25( أســيرا يواصــل االحتــالل اعتقالهــم منــذ مــا قبــل 
ــن  ــرى الذي ــدد األس ــل ع ــلو، ليص ــة أوس ــع اتفاقي توقي
أمضــوا أكثــر مــن )20( عامــا حتــى نهايــة آذار املاضــي 

ــيرا. ــو )152( أس نح

وتأتــي هــذه الورقــة، التــي أعدتهــا هيئــة شــؤون 
ــز  ــر، ومرك ــة الضمي ــير، ومؤسس ــادي األس ــرى، ون األس
»حريــات«، ومركــز وادي حلــوة – القــدس، ملناســبة يــوم 
األســير الــذي يصــادف 17 نيســان/ أبريــل مــن كل عــام، 
والــذي أقــره اجمللــس الوطنــي، عــام 1٩74، خــالل دورتــه 
ــات  ــود والفعالي ــد اجله ــا لتوحي ــره يوم ــة، واعتب العادي

ــة.42 ــروع باحلري ــم املش ــم حقه ــم، ودع لنصرته

ــر  ــة وبح ــركا الالتيني ــات أمي ــو حكوم ــالك« تدع “كوب
ــرائيل ــة إس ــى مقاطع ــي إل الكاريب

ــة  ــت الكونفدرالي ــا- دع ــرس 1٦-4-2022 وف ــس آي بيون
والكاريبــي  الالتينيــة  أميــركا  فــي  الفلســطينية 
»كوبــالك«، حكومــات أميــركا الالتينية وبحــر الكاريبي، 
إلــى تعليــق االتفاقيــات الثنائيــة مــع دولــة إســرائيل، 

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــا بح ــبب جرائمه بس

وقالــت »كوبــالك« فــي بيــان صحفــي اليــوم الســبت، 
ــة  ــال القمعي ــرار باألعم ــات، إق ــذه االتفاقي ــاء ه إن بق
ــال  ــالل ب ــها االحت ــي ميارس ــع الت ــواع الفظائ ــع أن وجمي

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــة بح رحم

وأدانــت العــدوان الوحشــي ضــد املصلــني فــي املســجد 
ــم  ــى كنيســة القيامــة، وجرائ األقصــى، والهجــوم عل
القتــل التــي ترتكبهــا قــوات االحتــالل بشــكل يومــي 

ودون توقــف بنــاء علــى أوامــر حكومتهــا.

ــار مــزدوج فــي  ــد نذكــر بوجــود معي ــت: مــن جدي وقال
التعامــل مــع دول العالــم الثالــث، فخــالل شــهر 
ــي  ــة ف ــبب االزم ــيا بس ــى روس ــات عل ــت العقوب فرض
ــة أخالقيــة أو حقيقيــة  ــا، لكــن ال توجــد عقوب أوكراني
ــي  ــود، ف ــرائيل لعق ــل إس ــطني، مث ــل فلس ــة حتت لدول
ــرارات  ــة وق ــات الدولي ــع االتفاقي ــح جلمي ــاك صري انته
االمم املتحــدة، التــي مت إصدارهــا مــرارا وتكــرارا مــع 
أدلــة واضحــة لفــرض نظــام الفصــل العنصــري ضــد 
الفلســطينيني مــن قبــل املنظمــات الدوليــة الشــهيرة 

ــان. ــوق اإلنس ــي حق ف

وأكــدت »كوبــالك« أنــه حــان الوقــت كــي يعمــل اجملتمع 
الدولــي مــن أجــل احلفــاظ علــى حيــاة الفلســطينيني 
وحمايتهــا، »فحيــاة انســان ال تســاوي أكثــر مــن حيــاة 
ــا،  ــد ذاته ــي ح ــة ف ــة مقدس ــي قيم ــر، وه ــان آخ إنس

ومــن الواضــح أن إســرائيل ال تفهــم ذلــك«.
42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وطالبــت جميــع حكومــات أميــركا الالتينيــة ومنطقــة 
البحــر الكاريبــي، بإدانــة هــذه احلقائــق الشــاذة حفاظــا 
علــى حيــاة اجلميــع، مشــيرة إلــى ان حقــوق الشــعب 
ــوة  ــل ق ــن قب ــا م ــحقها يومي ــم س ــطيني يت الفلس

االحتــالل.

ــة  ــها كدول ــر نفس ــد أن تظه ــرائيل تري ــت أن إس وبين
ــالف  ــع أي اخت ــا تقم ــة، لكنه ــامحة ودميقراطي متس

ــا.43 ــي تدعمه ــة الت ــع األيديولوجي ــرأي م ــي ال ف

ــة  ــود قبال ــن الوق ــا م ــل 750 طن ــفينة حتم ــرق س غ
ســواحل تونــس

الســبت،  اليــوم  غرقــت،  وفــا-   2022-4-1٦  تونــس 
ــود  ــن الوق ــا م ــل 750 طن ــة تنق ــحن جتاري ــفينة ش س
األحــوال  ســوء  بســبب  بحــري،  حلــادث  تعرضــت 
ومت  لتونــس،  اجلنوبيــة  الســواحل  قبالــة  اجلويــة 
أشــخاص. ســبعة  مــن  املكــون  طاقمهــا   إجــالء 

ونقــال عــن وكالــة رويتــرز، كانــت الســفينة حتمــل 750 
ــداء اســتغاثة علــى بعــد  طنا مــن الوقــود، وأرســلت ن
ــة  ــه البحري ــتجابت ل ــس، اس ــن قاب ــال م ــبعة أمي س

ــية. التونس

إن امليــاه تســربت  التونســية،  البيئــة  وزارة  وقالــت 
احلاملــة   »XELO« التجاريــة  الشــحن  إلى ســفينة 
لرايــة غينيــا االســتوائية، ووصل ارتفاعهــا إلــى متريــن، 
ــة بيئيــة، واحلــد  والســلطات تعمــل علــى تفــادي كارث

ــا. ــن تداعياته م

األحد 2022/4/17  

ــجد  ــام املس ــاً القتح ــات رفض ــدالع مواجه ان
قمــع  خــال  العشــرات  وإصابــة  األقصــى 

للتظاهــرات االحتــال 

أصيــب أمــس، العشــرات بجــروح وحــاالت اختنــاق 
جامعــة  حــرم  االحتــالل  قــوات  اســتهداف  جــراء 
القــدس وخــالل مواجهــات أعقبــت قمعهــا تظاهــرات 
ومســيرات خرجــت فــي محافظــات عــدة إســناداً 
االحتــالل  بعــدوان  وتنديــداً  األقصــى،  للمســجد 
املتواصــل، فــي الوقــت الــذي أقــدم فيــه مســتوطنون 

 على االعتداء بالضرب املبرح على راعيني. 
جامعــة  مــن  الطلبــة  عشــرات  أصيــب  فقــد 
جــراء  باالختنــاق  ديــس  أبــو  بلــدة  فــي  القــدس 
استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع أطلقــه جيــش 

 االحتالل اإلسرائيلي داخل حرم اجلامعة. 
اجلامعــة  طلبــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وإســناد  دعــم  وقفــة  ينظمــون  كانــوا 
االحتــالل  بعــدوان  وتنديــداً  األقصــى،  للمســجد 
االحتــالل  قــوات  اســتهدفتهم  حــني  املتواصــل 

 بقنابل الغاز املسيل للدموع. 
ــني  ــره ب ــى إث ــت عل ــات اندلع ــى أن مواجه ــارت إل وأش
آلياتهــا  ســيرت  التــي  االحتــالل  وقــوات  الطلبــة 
إغالقهــا  مــع  بالتزامــن  اجلامعــة،  محيــط  فــي 
الطريــق الرئيــس الواصــل بــني قريتــي الســواحرة 

 الشرقية وأبو ديس قرب مفترق اجلامعة. 
مســيرة  جابــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 
للمســجد  إســناداً  بيرزيــت،  جامعــة  حاشــدة، 

 األقصى وأهالي القدس احملتلة. 
الداعيــة  الهتافــات  املســيرة  فــي  املشــاركون  وردد 
االحتــالل  جرائــم  ملواجهــة  الوحــدة  إلــى 

 املتواصلة خاصة بحق املسجد. 
ــاحات  ــي س ــاط ف ــرورة الرب ــى ض ــون إل ــا متحدث ودع
واملســتوطنني،  االحتــالل  مــن  حلمايتــه  األقصــى 

 داعني إلى شد الرحال للمسجد األقصى. 
ــم  ــن مخي ــاب م ــب ش ــني، أصي ــة جن ــي محافظ وف
باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  جنــني 
علــى  جــرت  االحتــالل  مــع  مواجهــات  خــالل 

 حاجز اجللمة العسكري شمال جنني. 
املواجهــات  بــأن  وأمنيــة  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
اندلعــت قــرب حاجــز اجللمــة العســكري شــمال 
املدينــة، وذلــك عقــب مســيرة أعقبــت مهرجانــاً 
تأبينيــاً لشــهداء احملافظــة، أقيــم فجــراً، مشــيرةً 
 إلــى أنــه جــرى نقــل املصــاب إلــى املستشــفى.

وفــي محافظــة بيــت حلــم، أصيــب فجــراً طفــل يبلــغ 
ــرات  ــالل والعش ــاص االحت ــاً( برص ــر )1٦ عام ــن العم م
ــوب  ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــات ف ــي مواجه ــاق ف باالختن

 بيت حلم، تنديدا باقتحام املسجد األقصى. 
وأفــاد الناشــط الشــبابي أحمــد صــالح بــأن مواجهــات 
عنيفــة اندلعــت فــي منطقــة التــل بالبلــدة القدميــة، 
أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص احلــي وقنابــل 
الغــاز والصــوت، ما أدى الــى إصابة الطفــل برصاصة في 
الفخــذ، نقــل علــى إثرهــا الــى مستشــفى اليمامة في 
البلــدة لتلقــي العــالج، كمــا أصيــب عشــرات الشــبان 

 باالختناق نتيجة استنشاقهم الغاز املدمع. 
وفــي محافظــة طولكــرم، أصيــب شــاب برصــاص 
بوابــة  عبــور  محاولتــه  أثنــاء  االحتــالل  قــوات 
غــرب  العنصــري،  والتوســع  الفصــل  جــدار 

 بلدة فرعون، جنوب طولكرم. 
االحتــالل  جنــود  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
ــاب  ــى الش ــار عل ــوا الن ــدار أطلق ــرب اجل ــن ق املتمركزي
شــرق  عنبتــا  بلــدة  مــن  شــحادة  ياســر  عمــر 
طولكــرم، أثنــاء محاولتــه عبــور اجلــدار للوصــول 

أراضــي 1٩48، واعتقلــوه  إلــى مــكان عملــه فــي 
 ونقلوه إلى أحد املستشفيات اإلسرائيلية. 

ــب 5  ــة، أصي ــرق قلقيلي ــدوم ش ــر ق ــدة كف ــي بل وف
شــبان بالرصــاص املعدنــي والعشــرات باالختنــاق خــالل 

 مواجهات مع جيش االحتالل. 
ــدوم  ــر ق ــي كف ــعبية ف ــة الش ــق املقاوم ــاد منس وأف
مــراد شــتيوي بــأن مســيرة انطلقــت فــي البلــدة 
اعقبهــا  االحتــالل ضــد شــعبنا  بجرائــم  تنديــداً 
ــود  ــبان جلن ــا الش ــدى خالله ــة تص ــات عنيف مواجه
االحتــالل باحلجــارة وإحــراق اإلطــارات املطاطيــة، فيمــا 
رد اجلنــود بإطــالق وابــل كثيــف مــن الرصــاص املعدنــي، 

 ما أدى إلى وقوع 5 إصابات عوجلت ميدانياً. 
االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
إثــر  ورضــوض  بجــروح  أغنــام  راعيــا  أصيــب 
املبــرح،  بالضــرب  عليهمــا  مســتوطنني  اعتــداء 

 في قرية املغير شرق رام اهلل. 
ــتوطنني  ــن املس ــدداً م ــة إن ع ــادر محلي ــت مص وقال
اقتحمــوا منطقــة »جبعيــت« شــرق القريــة، واعتــدوا 
علــى راعيــي أغنــام بالضــرب املبــرح، وهمــا: عنــان أمــني 
أبــو عليــا، وشــاكر نبيــل أبــو عليــا، مــا أدى إلصابتهمــا 
ــفى،  ــى املستش ــا إل ــرى نقلهم ــوض، وج ــروح ورض بج

لتلقــي العــالج.44

إحياء يوم األسير بفعاليات مختلفة

الوطــن  فــي  الفلســطيني  أبنــاء شــعبنا  يحيــى 
ــطيني  ــير الفلس ــوم األس ــرى ي ــوم، ذك ــتات الي والش

التــي توافــق 17 نيســان مــن كل عــام.

وفــي هــذه املناســبة، مــن املقــرر أن تنظــم هيئة شــؤون 
ــات  ــوى والفعالي ــير والق ــادي األس ــن ون ــرى واحملرري األس
الوطنيــة وجميــع املؤسســات التــي تعنى بهذا الشــأن، 
مســيرات واعتصامــات ووقفــات اســنادية لألســرى 
يقتــرب  والذيــن  االحتــالل  فــي ســجون  القابعــني 
عددهــم مــن اخلمســة آالف بينهــم أســيرات وأطفــال 
قاصــرون وشــيوخ أبرزهــم اللــواء فــؤاد الشــوبكي »أبــو 
حــازم »امللقــب بـــ »شــيخ األســرى«، حيــث يعانــي مــن 
ــالج  ــى الع ــرطان وال يتلق ــا الس ــراض أخطره ــدة أم ع
املناســب كغيــره مــن األســرى املرضــى وفــي مقدمتهم 

ــو حميــد مــن مخيــم األمعــري. ناصــر أب

والفعاليــات  والقــوى  األســرى  مؤسســات  وكانــت 
ــذه  ــاء ه ــامالً ألحي ــاً ش ــرت برنامج ــد اق ــة، ق الوطني
ظــروف  فــي  العــام  هــذا  تأتــي  التــي  املناســبة 
هــو  مــا  كل  االحتــالل  يســتبيح  اســتثنائية،حيث 
ــن  ــد م ــراً« ويصع ــجراً وحج ــرا وش ــطيني »بش فلس

44  جريدة األيام
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انتهاكاتــه واعتداءاتــه علــى أبنــاء شــعبنا فــي القــدس 
واملســجد األقصــى املبــارك، وبقيــة محافظــات الضفــة 
ــل  ــي تعم ــوار الت ــة األغ ــا منطق ــة منه ــي املقدم وف
إســرائيل علــى ضمهــا حلدودهــا للحيلولــة دون إقامــة 
دولــة فلســطينية مترابطــة جغرافيــا وذات حــدود 

إقليميــة.

وكمــا يعــرف اجلزائــر بأنــه بلــد املليــون ونصــف املليــون 
ــة  ــوغ احلري ــى بل ــم حت ــالت دماؤه ــن س ــهيد الذي ش
واالســتقالل، فــإن فلســطني تعــرف بأنهــا بلــد الليــون 
أســير، وهــو رقــم متحــرك وغيــر ثابــت ولكــن بشــكل 
تصاعــدي وليــس تنازليــا، إذ لــم يبــق بيــت فــي األراضي 
الفلســطينية إال واقتحمتــه قــوات االحتــالل واعتقلــت 
منــه األبنــاء أو اآلبــاء، وزجــت بهــم فــي غياهــب 
ســجونها واخضعتهــم للتحقيــق العنيــف واألحــكام 
القاســية، حيــث يقبــع فــي هــذه الســجون مــا يناهــر 
ــدى  ــد م ــاً باملؤب ــون أحكام ــل يقض ــتمائه معتق الس
احليــاة ورغــم لــم يــرى الشــمس بوضوحهــا منــذ »42 
ــس  ــر يون ــرمي وماه ــي وك ــل البرغوث ــل نائ ــنة« مث س
وغيرهــم مــن األســماء التــي يحتفظ بهــا نادي األســير 
ــات  ــة املؤسس ــن وبقي ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش وهيئ
ــس  ــر اجملل ــام 1٩74 أق ــي ع ــه ف ــر أن ــة. يذك ذات الصل
ــر  الوطنــي باعتبــاره الســلطة العليــا ملنظمــة التحري
الفلســطينية، خــالل دورتــه العاديــة يــوم الســابع 
عشــر مــن نيســان، يومــاً وطنيــاً للوفــاء لألســرى 
ــاره يومــاً لشــحذ  الفلســطينيني وتضحياتهــم، باعتب
الهــم وتوحيــد اجلهــود لنصرتهــم ومســاندتهم ودعــم 
حقهــم باحلريــة، ولتكرميهــم وللوقــوف بجانبهــم 
وبجانــب ذويهــم، وأيضــاً بهــدف إثبــات الوفــاء لشــهداء 
احلركــة األســيرة، ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى اليــوم يتــم 
إحيــاء هــذا اليــوم مــن كل عــام، حيــث يحيــه الشــعب 
ســنوياً  والشــتات  فلســطني  فــي  الفلســطيني 

ــددة.45 ــكال متع ــائل وأش بوس

احتــرام  إســرائيل  علــى  األردنــي:  العاهــل 
الوضــع القانونــي القائــم فــي األقصــى ووقــف 

االســتفزازية اإلجــراءات 

ــوم  ــي، الي ــد اهلل الثان ــك عب ــي املل ــل األردن ــد العاه أك
ــي  ــع التاريخ ــرائيل للوض ــرام إس ــرورة احت ــد، ض األح
ــريف/  ــي الش ــرم القدس ــي احل ــم ف ــي القائ والقانون
ــراءات  ــع اإلج ــف جمي ــارك، ووق ــى املب ــجد األقص املس
ــع  ــذا الوض ــرق ه ــي تخ ــتفزازية الت ــرعية واالس الالش

ــأزمي. ــن الت ــد م ــاه املزي ــع باجت وتدف

ووجــه امللــك عبــد اهلل، احلكومــة األردنيــة، خــالل 

45  جريدة القدس

ــول  ــي ح ــال املرئ ــة االتص ــر تقني ــا عب ــه اجتماع ترؤس
ــى االســتمرار فــي  ــرة فــي القــدس، إل التطــورات األخي
والدوليــة لوقــف  اتصاالتهــا وجهودهــا اإلقليميــة 
اخلطــوات اإلســرائيلية التصعيديــة وبلــورة موقــف 

ــك. ــق ذل ــر لتحقي ــط ومؤث ــي ضاغ دول

وشــدد علــى أن احلفــاظ علــى التهدئــة الشــاملة 
يتطلــب احتــرام إســرائيل للوضــع التاريخــي والقانونــي 
فــي احلــرم القدســي الشــريف/ املســجد األقصــى 
املبــارك، وإيجــاد أفــق سياســي حقيقــي يضمــن تلبيــة 
جميــع احلقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني 

ــني. ــل الدولت ــاس ح ــى أس ــقيق عل الش

وأكــد أن حمايــة القــدس ومقدســاتها ســتبقى أولويــة 
أردنيــة، موجهــا احلكومــة إلــى االســتمرار فــي تكريــس 
كل اإلمكانــات الالزمــة مــن أجــل احلفــاظ عليهــا، 
ــى  ــم، وعل ــي القائ ــي والقانون ــع التاريخ ــى الوض وعل

ــيحية.4٦ ــالمية واملس ــة اإلس ــا العربي هويته

االثنني 2022/4/18  

ــا  ــق« دعمه ــدة »تعل ــة املوح ــة العربي القائم
ــدس ــات الق ــر صدام ــت إث ــة بيني حلكوم

ــق«  ــس »تعلي ــدة أم ــة املوح ــة العربي ــت القائم أعلن
مشــاركتها فــي احلكومــة االئتالفيــة اإلســرائيلية 
بزعامــة رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيــت بســبب أعمــال 
العنــف التــي تركــزت فــي املســجد األقصــى ومحيطــه 

ــي القــدس. ف

تولــى بينيــت منصبــه فــي حزيران/يونيــو املاضــي بعــد 
جهــود مضنيــة لتشــكيل ائتــالف قــادر علــى اإلطاحــة 
ــني  ــدا بنيام ــول عه ــرائيلي األط ــوزراء اإلس ــس ال برئي
ــة  ــة للغاي ــة ضّيق ــالف بأغلبي ــي االئت ــو. وحظ نتنياه
ــدا. ــن 120 مقع ــف م ــت املؤل ــي الكنيس ــا ف ــن ٦1 نائب م

لكــن احلكومــة خســرت األغلبيــة فــي وقــت ســابق من 
هــذا الشــهر عندمــا اســتقالت عضــوة في الكنيســت 
مــن اليمــني املتشــدد بســبب قــرار حكومــي بالســماح 
بتوزيــع منتجــات اخلبــز اخملّمــر فــي املستشــفيات خــالل 
ــن  ــرا ع ــدر مؤخ ــم ص ــع حك ــيا م ــح متاش ــد الفص عي

احملكمــة العليــا بإلغــاء ســنوات مــن احلظــر.

بذلك صار االئتالف احلاكم ميلك ٦0 مقعدا.

واالئتــالف مشــكل مــن مزيــج مــن األحــزاب اليســارية 
والقوميــة اليهوديــة املتشــددة واألحــزاب الدينيــة 
إضافــة إلــى القائمــة العربيــة املوحــدة، وتشــوبه 

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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انقســامات إيديولوجيــة عميقــة.

مســاء األحــد، أعلنــت القائمــة العربيــة املوحــدة التــي 
ــرائيلي،  ــت اإلس ــي الكنيس ــد ف ــة مقاع ــغل أربع تش
مــن  يومــني  بعــد  للحكومــة  دعمهــا  »تعليــق« 
ــطينيني  ــن فلس ــرطة ومتظاهري ــني الش ــتباكات ب اش
فــي املســجد األقصــى ومحيطــه بالقــدس خلفــت 150 

ــا. جريح

ولوّحــت القائمــة فــي بيــان إنــه »فــي حــال اســتمرّت 
القــدس  بحــق  التعّســفّية  بخطواتهــا  احلكومــة 

ــة”. ــتقالة جماعّي ــنقّدم اس ــا س ــا... فإنّن وأهله

ــن  ــدة م ــة املوح ــة العربي ــحاب القائم ــر انس ــن يؤث ل
ائتــالف بينيــت علــى الفــور علــى احلكومــة، إذ إن 

الكنيســت فــي عطلــة حتــى 5 أيار/مايــو.

وقالــت مصــادر لوكالــة فرانــس بــرس إن نفتالــي بينيت 
سيســعى لتهدئــة الوضــع. وميكــن الئتــالف بينيــت أن 
ــريعات  ــرار تش ــة إق ــم صعوب ــدا، رغ ــم ب٦0 مقع يحك

جديــدة.

ــان  ــن للبرمل ــالف، ميك ــر االئت ــب آخ ــادر نائ ــن إذا غ ولك
ــرائيليني  ــادة اإلس ــة وإع ــب الثق ــت بحج ــراء تصوي إج
إلــى صناديــق االقتــراع فــي انتخابــات برملانيــة ســتكون 

ــنوات.47 ــع س ــالل أرب ــة خ اخلامس

ــح  ــزال يتي ــي ال ي ــتوى السياس ــت: املس بيني
حريــة التصــرف الكاملــة ألجهــزة األمــن ضــد 

الفلســطينيني

قــال رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية، نفتالــي بينيــت، إنه 
ــرف  ــة التص ــح حري ــي يتي ــتوى السياس ــزال املس »ال ي
الكاملــة ألجهــزة األمــن »التابعــة لالحتــالل، فــي ظــل 
ــدس  ــي الق ــة ف ــرائيلي، وبخاص ــدوان اإلس ــد الع تصاع

احملتلــة.

جــاء ذلــك خــالل مشــاركة بينيــت فــي »تقييــم للوضع 
األمنــي«، والــذي طرحــت خاللــه أجهــزة أمــن االحتــالل، 
والنشــاطات  االســتخباراتية  الصــورة  »خالصــة 
العملياتيــة اجلاريــة فــي األماكــن اخملتلفــة« فــي البــالد. 
ــارى  ــذل قص ــي ب ــتمرار ف ــرورة االس ــت »ض ــم بيني وزع
اجلهــود فــي ســبيل إتاحــة إمكانيــة االحتفــال باألعيــاد 
واملناســبات الدينيــة فــي )القــدس( ألبنــاء كافــة 

ــات«. الديان

ــز تدابيــر احلراســة فــي احلافــالت  وأوعــز بينيــت »بتعزي
ــي  ــة »ف ــدة القدمي ــراق والبل ــط الب ــى حائ ــة إل املتجه

47  جريدة األيام

فــي  االســتمرار  »ضــرورة  زاعمــاً  احملتلــة،  القــدس 
التعامــل مــع املشــاغبني )املعتقلــني الذيــن نــكل بهــم 
فــي األقصــى( الذيــن يخلــون بالنظــام العــام ويســعون 
للمــس مبجــرى العيــد«، ووفــق البيــان ذاتــه أوعــز بينيت 
»مبواصلــة التعامــل مــع اجلهــات احملرضــة التــي تعمــد 
إلــى ترويــج األخبــار الكاذبــة )وفــق ادعاءاتــه( ومقاطــع 
الفيديــو احملــررة انتقائيــاً والتــي تظهــر تعامــل عنيــف 
مــع املصلــني املســلمني وذلــك بهــدف تأجيــج األوضــاع 

ــارك«.48  واملــس مبجــرى شــهر رمضــان املب

62 عاما على مجزرة قانا

الثامــن  اليــوم  يصــادف  وفــا-   2022-4-18 اهلل  رام 
ــي  ــا، الت عشــر مــن نيســان، الذكــرى الـــ2٦ جملــزرة قان
راح ضحيتهــا 10٦ شــهداء، وذكــرت بعــض املصــادر أن 
عــدد الشــهداء بلــغ 125، اعتمــادا علــى الوفيــات التــي 

ــرة. ــات اخلط ــراء اإلصاب ــا ج ــت الحق حصل

ــن  ــوم الثام ــو الي ــل 1٩٩٦، وه ــان/ أبري ــي 18 نيس فف
ــن  ــان ضم ــوب لبن ــرائيلي جلن ــالل االس ــاح االحت الجتي
مــا أســمي عمليــة »عناقيــد الغضــب« أطلقــت 
املقاتــالت اإلســرائيلية خمـــس قذائــف عيــار )55 ملــم( 
علــى موقــع الكتيبــة الفوجيــة التابعــة لــألمم املتحــدة 
ــي كان  ــة، والت ــا« اللبناني ــدة »قان ــي بل ــل[ ف ]اليونيفي
ــفر  ــا أس ــني م ــني اللبناني ــات املدني ــه مئ ــي في يحتم
عــن استشــهاد 10٦ مواطنــني، وإصابــة أكثــر مــن 250 

ــروح. بج

وفــي اليــوم ذاتــه قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية عــدة 
ــى استشــهاد  ــة، مــا أدى ال ــاء فــي مدينــة النبطي أحي

تســعة مدنيــني.

حــاول مجلــس االمن التصويــت علــى قــرار بإدانــة 
ــت  ــات املتحدة ]كالعادة[ أجهض ــرائيل ولكن الوالي إس

ــو. ــتخدام الفيت ــرار باس الق

كان مــا يزيــد علــى 800 مدنــي لبنانــي قــد جلــأوا 
ــالء  ــرت أش ــة فتناث ــأوى واحلماي ــاً للم ــع طلب ــى اجملم إل
ــب  ــهداء لق ــن الش ــخصا م ــل 18 ش ــني، وحم املدني

ــن. ــوم الدف ــول« ي »مجه

وقــال شــمعون بيرز رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي وقتهــا: 
ــود  ــم بوج ــى عل ــن عل ــم يك ــرائيلي ل ــش اإلس إن اجلي
مدنيــني فــي مقــر األمم املتحــدة، لكــن موشــيه أيلــون 
إن  قــال  وقتهــا  العســكرية  االســتخبارات  رئيــس 
ــاك. ــني هن ــود مدني ــوا بوج ــش علم ــي اجلي ــاط ف الضب

أجــرت األمم املتحــدة حتقيقــا رســميا فــي موقــع اجملــزرة، 

48  جريدة القدس
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ــع  ــدي، ورف ــكري الهولن ــار العس ــق املستش ــن طري ع
ــره الــذي جــاء فيــه: »اســتحالة أن يكــون قصــف  تقري
ــا نتيجــة خطــأ  القاعــدة التابعــة لليونيفيــل فــي قان
ــؤولون  ــك مس ــى ذل ــا ادع ــادح كم ــي ف ــي أو اجرائ تقن

ــرائيلي«. ــش اإلس ــي اجلي ف

كمــا أجــرت عــدة منظمــات عامليــة مهتمــة بحقــوق 
اإلنســان حتقيقــات حــول اجملــزرة، وكانــت النتائــج ذاتهــا، 
ــود  ــم بوج ــى عل ــدا وعل ــف كان متعم ــي أن القص وه

املدنيــني فــي مقــر اليونيفيــل.

األمم  تقريــر  اإلســرائيلية  اخلارجيــة  وزارة  رفضــت 
ــول  ــرى ح ــة األخ ــات الدولي ــر املنظم ــدة وتقاري املتح
اتهــام إســرائيل بارتــكاب اجملــزرة عــن قصــد، ووصفــت 
وعّبــر  واملضلــل،  واملنحــاز  الدقيــق  بغيــر  التقريــر 
ــرائيل،  ــه إلس ــن دعم ــي كلينتون ع ــس  األميرك الرئي

ــاء. ــن األخط ــا م ــت نوع ــزرة كان ــرا أن اجمل معتب

ووجهــت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة فــي 25 
نيســان 1٩٩٦ صفعــة للمواقــف املؤيــدة إلســرائيل فــي 
هــذه احلادثــة، وأقــرت بــأن إســرائيل انتهكــت القوانــني 

ــرب.4٩ ــالل احل ــني خ ــة املدني ــة بحماي ــة املتعلق الدولي

بيــال حديــد تســلط الضــوء علــى انتهــاكات االحتــالل 
ــى ــجد االقص في املس

عارضــة  نشــرت  وفــا-   2022-4-18 واشــنطن 
على حســابها  حديــد،  بيــال  الفلســطينية  األزيــاء 
ــرائيلي  ــرطي إس ــو لش ــع فيدي ــتغرام«، مقط في »إنس
اثنــاء  طفلــه،  امــام  فلســطيني  مبواطــن  ينــكل 

للصــالة. االقصــى  املســجد  فــي  تواجدهمــا 

ــه:  ــت في ــو قال ــع الفيدي ــا م ــد تعليق ــت حدي وكتب
ــع  ــن مقاط ــع م ــاهدة كل مقط ــى مش ــم عل »أحثك
ــر  ــن العم ــغ م ــل يبل ــواء كان طف ــذه. س ــو ه الفيدي
ــغ، أو أم  ــل بال ــد رج ــى ي ــق عل ــرض للخن ــا يتع 12 عاًم
ــق  ــان، ويطل ــا مرفوعت ــض ويداه ــال ترك ــتة أطف لس
عليهــا الرصــاص مــن قبــل اجليــش، أو رجــل مســن على 
ــى األرض ..  ــى املقاومــة، يلقى عل ــادر عل ــر ق عكازين غي

ــبب”. ــدون س ــب ب ــان للترهي ــده يتعرض ــل ووال وطف

وتســاءلت في منشــورها: أي هجــوم نفــذه هــؤالء 
ــرد  ــن ال ــن م ــوع م ــذا الن ــي ه ــبب ف ــخاص تس األش
مــن اجليــش االســرائيلي؟. وإذا كنــت حتــاول إيجــاد عــذر 

ــكلة. ــت املش ــة فأن ــال العدواني ــذه االعم له

علــى  املتصاعــدة  الرقابــة  الــى  حديــد  وتطرقــت 
ــت:  ــتغرام، وقال ــع انس ــل ادارة موق ــوراتها من قب منش

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

»إذا كان الهدف إســكاتي، متاًما مثــل الصحفيــني،  أو 
ــطني،  ــي  فلس ــدث ف ــر ما يح ــاول نش ــخص يح أي ش
فلــن اصمــت، وســأظهر معلومــات واقعيــة حــول 
مهاجمــة اجليــش اإلســرائيلي، للفلســطينيني األبريــاء 

ــطينيني.” ــم فلس ــوى كونه ــبب، س ــال س ب

واعتبــرت حديــد االعتــداءات االســرائيلية، انتهــاكا 
ــن  ــكل م ــر حولها ش ــع النش ــان، وأن من ــوق اإلنس حلق

ــة. ــر العادل ــة غي ــز والرقاب ــكال التحي أش

أنــاس  هنا، هــؤالء  تــرون  حديــد:  »كمــا  وقالــت 
مســاملون، معظــم الوقــت مــع أطفالهم يصلــون 
ــا  ــيئا بينم ــل ش ــل ان ال افع ــن أقب ــى، ، ل ــي األقص ف
يتــم التشــهير باســم شــعبي الفلســطيني كمــا لــو 
كانــوا يرتكبــون باســتمرار شــيًئا خاطًئــا ويســتحقون 
هــذا النــوع مــن اإلســاءة. هــم ابريــاء يعتــدى عليهــم 
ــون عليها  ــي يعيش ــم الت ــى أرضه ــم وعل ــي منازله ف

ــنني”. ــات الس ــذ مئ من

موقــع  علــى  حديــد  بيــال  متابعــي  عــدد  ويبلــغ 
ولقي منشــورها خالل  مليــون،   55 نحــو  انســتغرام 
ســاعتني علــى نحــو مليــون و300 الــف اعجــاب، وقــام 

اآلالف بإعــادة نشــره.50

عــني  راس  جتمــع  مســتوطنون يهاجمون 
أريحــا شــمال  البــدوي  العوجــا 

ــة  ــتوطنون، الليل ــم مس ــا- هاج ــا 18-4-2022 وف أريح
املاضيــة، جتمــع راس عــني العوجــا البــدوي، شــمال 

ــا. ــة أريح مدين

ــاع  ــدر للدف ــة البي ــى منظم ــام عل ــرف الع ــاد املش وأف
عــن حقــوق البــدو حســن مليحــات ملراســلنا، بأن 
مســتوطنني مســلحني هاجمــوا التجمــع واعتــدوا 

ــارة. ــقوهم باحلج ــني ورش ــن املواطن ــدد م ــى ع عل

واضــاف ان املســتوطنني تعمــدوا ازعــاج املواطنــني فــي 
جتمــع راس عــني العوجــا، مــن خــالل اصــوات املوســيقى 

الصاخبــة فــي وقــت متأخــر مــن الليــل.

ــني احلــني  وأشــار إلى أن هــؤالء املســتوطنني يقومــون ب
واآلخــر مبهاجمــة التجمــع ليــال، لترويــع املواطنــني 

ــا.51 ــا احيان ــم، او احراقه ــرقة ممتلكاته وس

“الهيئــة الدائمــة حلقــوق االنســان« تدين االعتــداء 
ــي  ــق دول ــو لتحقي ــى وتدع ــى األقص ــرائيلي عل اإلس

ــة ــراءات عقابي وإج

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الدائمــة  الهيئــة  أدانــت  وفــا-   2022-4-18 جــدة 
املســتقلة حلقــوق اإلنســان التابعــة ملنظمــة التعــاون 
اإلســالمي ) IPHRC (، االعتــداء الوحشــي علــى املصلني 
الفلســطينيني املســاملني داخــل املســجد األقصــى مــن 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــوات االحت ــل ق قب

ــد  ــا تتصاع ــي، بينم ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الهيئ وقال
ــطينيني  ــد الفلس ــرائيلية ض ــوات اإلس ــية الق وحش
ــطينية  ــي الفلس ــاء األراض ــع أنح ــي جمي ــاء ف األبري
احملتلــة منــذ عــدة أســابيع، فــإن االعتــداء على املســجد 
ــاوز كل  ــد جت ــارك ق ــان املب ــهر رمض ــالل ش ــى خ األقص
احلــدود، وهــو مــا ميثــل انتهــاكًا صارًخــا لكافــة األعــراف 

ــان. ــوق اإلنس ــني حق ــانية وقوان ــة واإلنس األخالقي

وأضاقــت ان اقتحــام قــوات االحتــالل اإلســرائيلي حلــرم 
ــهر  ــن الش ــر م ــس عش ــي اخلام ــى ف ــجد األقص املس
اجلاري، كان أخطــر أعمــال العنــف فــي احلــرم الشــريف 
ــق  ــوض ح ــم يق ــذي ل ــام، وال ــن ع ــرب م ــا يق ــذ م من
ــى  ــجد األقص ــي املس ــالة ف ــي الص ــطينيني ف الفلس
ــكل  ــك بش ــب، بل انته ــان فحس ــهر رمض ــالل ش خ
الدوليــة  اإلنســان  حقــوق  أعــراف  جميــع  صــارخ 

ــانية. ــني اإلنس والقوان

ودعــت الهيئــة إلــى إجــراء حتقيــق دولــي فــوري للتأكــد 
ــب أن  ــن يج ــراء الذي ــة النك ــذه اجلرمي ــي ه ــن مرتكب م
ــني  ــى هــذه االنتهــاكات اجلســيمة لقوان يحاســبوا عل

حقــوق اإلنســان.

ــي  ــي ف ــع الدول ــل اجملتم ــفها لفش ــن أس ــت ع وأعرب
املتزايــدة  اإلنســان  حقــوق  النتهــاكات  التصــدي 
باســتمرار التــي ترتكبهــا إسرائيل، الســلطة القائمــة 

باالحتــالل.

وشــددت علــى احلاجــة امللحــة إلــى التحقيــق فــي هذه 
ــة  ــة ذات الصل ــات الدولي ــل اآللي ــن قب ــاكات م االنته
بهــدف حتميــل إسرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل، 
ــة  ــان الدولي ــوق اإلنس ــني حق ــاك قوان ــؤولية انته مس

ــاني ــون اإلنس والقان

ودعــت جميــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
ــط  ــن الضغ ــدر م ــى ق ــة أقص ــى ممارس ــالمي، إل اإلس
ــتخدام  ــك اس ــي ذل ــا ف ــة مب ــائل املمكن ــكل الوس ب
حركــة مقاطعــة إســرائيل )BDS( علــى ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي، لوضــع حــد فــوري لـــاعتداءاتها 

ــان. ــوق اإلنس ــاكات حق ــتمرة وانته املس

القابلــة  غيــر  للحقــوق  الكامــل  وجددت دعمهــا 
للتصــرف للشــعب الفلســطيني، وأكــدت عزمهــا 

مواصلــة رفــع مســتوى الوعــي حــول االنتهــاكات 
اإلســرائيلية حلقــوق اإلنســان ضــد الفلســطينيني 
األبريــاء فــي جميــع احملافل الدوليــة ذات الصلــة بالتعاون 
مــع املقــرر اخلــاص لــألمم املتحــدة املعنــي بحالــة حقــوق 

اإلنســان فــي األرض الفلســطينية احملتلــة. 52

ــاة ويفــرض  ــالل يعتقــل ٩ مقدســيني بينهــم فت االحت
احلبــس املنزلــي علــى آخريــن

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  اعتقل
ــاب  ــن ب ــاة م ــم فت ــيني بينه ــعة مقدس ــد، تس األح

ــة. ــدس احملتل ــن الق ــة م ــدة القدمي ــة، بالبل حط

االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلت أحمــد ركــن، وعلــي صندوقــة، ومحمــد عكــة، 
ونســيم علقــم، والفتــاة ملــك عــواد، وليــث اللداويــة، 
ــد الســخن مــن حــي القرمــي، ومحمــد البكــري  وخال
مــن شــارع الــواد، وأيهــم زعانــني مــن حــارة الســعدية 
بالبلــدة القدمية ونقلــوا جميعــا الــى مــا يســمى 

ــق. ــلة« للتحقي ــز القش »مرك

ــس  ــالل احلب ــوات االحت ــت ق ــه، فرض ــياق ذات ــي الس وف
املنزلــي ملــدة عشــرة أيــام علــى الشــابني أميــر الصيــاد، 
ــاد أبــو ســنينة، الــذي فرضــت عليــه أيضــا غرامــة  وإي
ماليــة بقيمــة 2000 شــيقل، ومنــع مــن النشــر علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي.53

الثاثاء 2022/4/19 

ــرات  ــة وعش ــن فقوع ــة م ــهاد مواطن استش
ــدة ــق ع ــي مناط ــات ف ــال مواجه ــات خ اإلصاب

استشــهاد  أمــس،  مســاء  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
مواطنــة متأثــرة بجــروٍح حرجــة أصيبــت بهــا برصــاص 

ــي. ــبوع املاض ــالل، األس االحت

ــاً(،  ــور )18 عام ــود خض ــان محم ــي حن ــهيدة ه والش
ــب  ــالل عق ــاص االحت ــي برص ــبوع املاض ــت األس أصيب
اقتحامــه جنــني فــي التاســع مــن شــهر نيســان 
ــن  ــفى اب ــى مستش ــا إل ــى إثره ــت عل ــاري، ونُقل اجل
ــن  ــن ع ــة ليعل ــدة فقوع ــن بل ــي م ــينا التخصص س

استشــهادها مســاء أمــس.

ــي  ــاص املعدن ــن بالرص ــب مواط ــس، أصي ــاء أم ومس
خــالل  باالختنــاق،  والعشــرات  باملطــاط  املغلــف 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق ــت م ــات اندلع مواجه
ــل. ــة اخللي ــروب مبحافظ ــم الع ــون ومخي ــت عين ــي بي ف

52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مواجهــات  بــأن  ومحليــة  وأفــادت مصــادر طبيــة 
ــل  ــرق اخللي ــون ش ــت عين ــل بي ــى مدخ ــت عل اندلع
ومخيــم العــروب شــماال، أطلقــت خاللهــا قــوات 
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل ــالل الرص االحت
ــاص  ــاب بالرص ــة ش ــبب بإصاب ــا تس ــاز، م ــل الغ وقناب
املعدنــي فــي قدمــه مبنطقــة بيــت عينــون، وعشــرات 
املواطنــني بحــاالت اختنــاق جــراء الغــاز املســيل للدموع 

ــروب. ــم الع ــون ومخي ــت عين ــي بي ف

مــن جهــة ثانيــة، أصيــب 11 مواطنــاً بالرصــاص احلــي 
بينهــم إصابتــان حرجتــان والعشــرات باالختنــاق خــالل 
ــوات  ــنتها ق ــام ش ــات اقتح ــني لعملي ــدي املواطن تص
ــذي  ــت ال ــي الوق ــدة، ف ــات ع ــي محافظ ــالل ف االحت
ــعة  ــات واس ــة اقتحام ــتوطنون حمل ــه املس ــن في ش
ــد  ــال بعي ــة االحتف ــات بحج ــن احملافظ ــد م ــي العدي ف

ــودي. ــح التلم الفص

ففــي بلــدة اليامــون، غــرب جنــني، أصيــب ســتة شــبان 
بالرصــاص احلــي خــالل تصــدي املواطنــني لعمليــة 

ــام. اقتح

وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل، اقتحمــت 
البلــدة فجــرا، وشــرعت بعمليــات دهــم وتفتيــش 
ملنــازل املواطنــني، بعــد انكشــاف تســلل وحــدة خاصــة، 
ــلحة  ــتباكات مس ــات واش ــدالع مواجه ــى ان ــا أدى إل م
بــني الشــبان وجنــود االحتــالل، الذيــن أطلقــوا األعيــرة 
ــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، مــا  ــة وقناب الناري
ــم  ــاص بينه ــبان بالرص ــتة ش ــة س ــن إصاب ــفر ع أس

ــة. ــا باحلرج ــت إصابتهم ــابان وصف ش

وأكــد شــهود عيــان، أن قــوات االحتــالل أطلقــت 
املســيل  والغــاز  الصــوت  وقنابــل  احلــي  الرصــاص 
للدمــوع بكثافــة، مــا أســفر عــن إصابــة ســتة شــبان 
ــد  ــدي وعب ــي اللب ــابان لطف ــم الش ــاص بينه بالرص
ــة،  ــا باحلرج ــت إصابتهم ــذان وصف ــمودي الل اهلل الس
إلــى جانــب العشــرات بحــاالت اختنــاق، عــرف منهــم 
الطفــل تيــم محمــد فريحــات، والفتــى يوســف 
ســمودي، فيمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب 

ــات. ــاب فريح ــد الوه ــف عب يوس

ــة  ــة جلمعي ــعاف التابع ــم اإلس ــى أن طواق ــاروا إل وأش
ــات  ــت إصاب ــافي س ــى املش ــت إل ــر نقل ــالل األحم اله
ــدة. ــهدتها البل ــي ش ــات الت ــالل املواجه ــاص خ بالرص

وقــال مصــدر طبــي فــي مستشــفى ابــن ســينا 
التخصصــي مبدينــة جنــني إن مــن بــني املصابني شــابني 
أحدهمــا أصيــب بالرصــاص فــي رأســه ورقبتــه والثانــي 
ــى أن  ــا إل ــة، الفت ــرج للغاي ــا ح ــدر، ووضعهم ــي الص ف

ــة تامــة. أحدهمــا دخــل فــي غيبوب

وقالــت وزارة الصحــة، إن إصابتــني حرجتــني بالرصــاص 
احلــي فــي الــرأس والرقبــة، وأخــرى فــي الظهــر، وصلتــا 
مــن بلــدة اليامــون إلــى مستشــفى ابــن ســينا 

ــي. التخصص

االحتــالل  قــوات  أن  عبريــة،  إعــالم  وســائل  وأوردت 
تعرضــت إلطــالق نــار مــن مســلحني فــي بلــدة اليامون، 
فأصابــت اثنــني، وســمحت لطواقــم اإلســعاف التابعــة 
للهــالل األحمــر بالوصــول إليهمــا ونقلهمــا إلــى 

املستشــفى.54

االحتــال يغلــق املســجد اإلبراهيمــي أمــام 
للمســتوطنني ويســتبيحه  املســلمني 

ــه  ــي وج ــي ف ــرم اإلبراهيم ــالل احل ــوات االحت ــت ق أغلق
املصلــني، وفرضــت إجــراءات مشــددة في البلــدة القدمية 
ــه  ــتباح في ــذي اس ــت ال ــي الوق ــل ف ــة اخللي ــن مدين م
ــى  ــدة القدميــة وحولوهمــا إل املســتوطنون احلــرم والبل

 مركز الحتفاالتهم بعيد الفصح التلمودي. 
وذكــرت مديريــة أوقــاف اخلليــل أن قــوات االحتــالل 
ــل  ــة قب ــن الليل ــرة م ــاعة العاش ــرم الس ــت احل أغلق
إغــالق احلــرم فــي وجــه  أن  إلــى  املاضيــة، الفتــًة 

 املصلني سيمتد إلى نهاية اليوم الثالثاء. 
حرمــة  علــى  ســافراً  تعديــاً  اإلغــالق  واعتبــرت 
املســلمني  حــق  علــى  اســتفزازياً  واعتــداء  احلــرم، 

 بالوصول إلى أماكن العبادة اخلاصة بهم. 
ــيخ  ــي، الش ــرم اإلبراهيم ــر احل ــد مدي ــه، أك ــن جهت م
حفظــي أبو ســنينة، أن »احلرم اإلبراهيمــي مغلق، بحجة 

 ما يسمى بـ«عيد الفصح« عند االحتالل”. 
ــالة وال  ــاً ال بالص ــمح حالي ــالل ال يس ــح أن »االحت وأوض
رفــع األذان وال حتــى الوصــول إلــى منطقة احلــرم بتاتاً، ال 

 وفود وال زوار وال مصلني وال حتى إدارة الوقف”. 
ــام  ــذه األي ــر أن ه ــالل يعتب ــى أن »االحت ــى إل ــار إل وأش
مــن حقــه، وعليــه يســتبيح املســتوطنون احلــرم، 
ــداً  ــرم« مؤك ــل احل ــاالت داخ ــذ احتف ــون بتنفي ويقوم
ــة  ــى حرم ــاً عل ــاً صارخ ــر تعدي ــرم يعتب ــالق احل أن »إغ
املســجد واســتفزازاً صارخــاً ملشــاعر املســلمني وتهويد 

 ما تبقى من أجواء احلرم اإلبراهيمي”. 
فــي اإلطــار، فرضــت قــوات االحتــالل إجــراءات مشــددة 
فــي البلــدة القدمية مــن اخلليــل، وأغلقت منطقــة »باب 

 الزاوية« وشارع بئر السبع وسط املدينة. 
قــوات  أن  إلــى  محليــة  مصــادر  وأشــارت 
اإلبراهيميــة  املدرســة  ملعــب  حولــت  االحتــالل 
القدميــة  بالبلــدة  الســهلة  منطقــة  فــي 

54  جريدة القدس
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 إلى ساحة لوقوف مركبات املستوطنني. 
املســتوطنني  مــن  مجموعــات  أن  إلــى  وأشــارت 
نصبــت خيامــاً أمــام أحــد املنــازل املقابلــة الســتراحة 
علــى  أخــرى  خيامــاً  ونصبــت  اإلبراهيمــي،  احلــرم 
بركــة  مقابــل  قيطــون  منطقــة  فــي  املبانــي 

 السلطان في املنطقة اجلنوبية من املدينة. 
ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل حولــت البلــدة القدميــة 
ــرت  ــد أن نش ــكرية بع ــة العس ــبه الثكن ــا يش ــى م إل
أعــداداً كبيــرة مــن جنودهــا فــي شــوارع البلــدة 
وأزقتهــا، وأغلقــت مداخــل األحيــاء والعديــد مــن 
الشــوارع وأخضعــت املواطنــني القاطنــني فــي البلــدة 

ــق. ــش دقي ــة لتفتي القدمي

وفــي وقــت الحق، نصــب مســتوطنون منصــة ومكبرات 
صــوت ضخمــة فــي ســاحة احلــرم اإلبراهيمــي وشــرعوا 
ــاج  ــات وإزع ــة وأداء رقص ــاالت صاخب ــة احتف ــي إقام ف

املواطنــني القاطنــني فــي البلــدة55.

ــب  ــب عق ــل أبي ــني األردن وت ــر ب ــد التوت تصاع
ــى ــى األقص ــدوان عل ــة الع ــة اململك إدان

ــة  ــة األردني ــني اململك ــر ب ــدة التوت ــس، ح ــدت أم تصاع
الهاشــمية وإســرائيل، فــي أعقــاب اســتدعاء احلكومــة 
األردنيــة الســفير اإلســرائيلي فــي عمــان، علــى خلفيــة 
ــارك  ــى املب ــجد األقص ــى املس ــرة عل ــداءات األخي االعت
واملصلــني بداخلــه فجــر يــوم اجلمعــة األخيــر، مــا أوقــع 

أكثــر مــن 200 جريــح واعتقــال املئــات ايضــاً. 

ــدي،  ــن الصف ــي، أمي ــة األردن ــر اخلارجي ــال وزي ــا، ق وفيم
إن حكومــة بــالده اســتدعت القائــم بأعمــال الســفير 
اإلســرائيلي فــي عمــان، أمــس األول، »إال أن ســفره 
ــر  ــان وزي ــى لس ــرائيل عل ــت اس ــك«، لوح ــال دون ذل ح
خارجيتهــا يائيــر لبيــد، بأنهــا ســتتخذ خطــوات أكثــر 

ــف. ــذ املوق ــى ه ــاه األردن رداً عل ــة جت جدي

ــس  ــام مجل ــة، أم ــي مداخل ــدي ف ــح الصف ــد أوض وق
النــواب األردنــي، أمــس، إنــه »ســيم اســتدعاء القائــم 
بأعمــال الســفير اإلســرائيلي فــي عمــان، علــى خلفيــة 
ــرة علــى احلــرم القدســي الشــريف«. االعتــداءات األخي

وتقــدم 82 نائبــاً أمــس، مبذكــرة تطالــب احلكومــة 
األردنيــة بطــرد الســفير اإلســرائيلي مــن عمــان، 
واســتدعاء الســفير األردنــي لــدى دولــة االحتــالل.

ــة  ــؤاال للحكوم ــي، س ــح العرموط ــب صال ــه النائ ووج
ــالل،  ــة االحت ــدى دول ــي ل ــفير األردن ــور الس ــول حض ح
ــال  ــة. وق ــة العبري ــس الدول ــا رئي ــار أعده ــدة إفط مائ

55  جريدة القدس

خــالل اجللســة التشــريعية فــي البرملــان: »أســال 
احلكومــة، هــل صحيــح أن ســفير األردن لــدى االحتــالل 
ــا  ــل م ــي ظ ــالل، ف ــدى االحت ــار ل ــدة إفط ــر مائ حض
ــي  ــعبنا ف ــى ش ــى، وعل ــى األقص ــد عل ــن تع ــري م يج

ــطني؟ فلس

ــت  ــة وقع ــة عربي ــي أن »األردن أول دول ــني العرموط وب
ــدم  ــا أن تتق ــن حقه ــي م ــا، وبالتال ــام روم ــى نظ عل
ــة  ــام للمحكم ــي الع ــدى املدع ــرة ل ــكوى مباش بش
اجلنائيــة، بســبب االعتــداءات اإلســرائيلية علــى احلــرم 

ــريف«.  ــي الش القدس

وخرجــت ليلتــي الســبت واالحــد، مســيراتت وفعاليــات 
مــن  عــدة  فــي  اإلســرائيلية،  باإلجــراءات  منــددة 
باململكــة األردنيــة الهاشــمية، طالــب املشــاركون 
فيهــا بطــرد الســفير اإلســرائيلي مــن عمــان، ومبوقــف 
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــتوى اجلرائ ــى مس ــي إل ــمي أردن رس

ــدس. ــي الق ــالل ف االحت

ــاذ  ــرائيلية، اتخ ــة اإلس ــزم احلكوم ــا، تعت ــن جانبه م
خطــوات تصعيديــة جتــاه األردن، والــرد بـــ »حــدة« علــى 
ــة، إزاء  ــة األردني ــا اخلارجي ــرت عنه ــي عب ــف الت املواق
االعتــداءات اإلســرائيلية املتكــررة فــي مدينــة القــدس 

ــى.5٦  ــجد األقص ــة واملس احملتل

احلــرم  يقتحمــون  املســتوطنني  مئــات 
تلموديــة طقوســا  ويــؤدون  اإلبراهيمــي 

ــرم  ــاء، احل ــوم الثالث ــتوطنني، الي ــات املس ــم مئ  اقتح
اإلبراهيمــي الشــريف، فــي مدينــة اخلليــل، وأدوا رقصات 

ــه. ــه وفــي باحات ــة داخل وطقوســا تلمودي

ــوا  ــتوطنني اقتحم ــات املس ــأن مئ ــلنا، ب ــاد مراس وأف
احلــرم اإلبراهيمــي، وأدوا طقوســا تلموديــة؛ بحجــة 

ــودي. ــح« اليه ــد الفص ــال بـ«عي االحتف

ــا  ــرائيلي إجراءاته ــالل اإلس ــوات االحت ــددت ق ــا ش كم
ــني  ــي، لتأم ــرم اإلبراهيم ــط احل ــي محي ــكرية ف العس
ــكرية  ــز العس ــت احلواج ــتوطنني، ونصب ــام املس اقتح
علــى املفــارق واملداخــل املؤديــة للحــرم، وأعاقــت حركــة 

ــه. ــم إلي ــني ووصوله املواطن

ــس  ــرائيلي أغلقت أم ــالل اإلس ــوات االحت ــر، أن ق يذك
ــام  ــرة ليال أم ــاعة العاش ــي الس ــرم اإلبراهيم األول احل
ــد  ــه، وميت ــم إلي ــت دخوله ــلمني، ومنع ــني املس املصل
تأمــني  األربعــاء، بزعــم  اإلغــالق حتــى فجــر غــد 

احتفــاالت املســتوطنني بعيدهــم.57

56  جريدة القدس

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األربعاء 2022/4/20 

ــي  ــاع ف ــي: األوض ــاد األوروب ــي االحت ــؤول ف مس
األراضــي الفلســطينية »صعبــة وخطيــرة«

حــذر مســؤول فــي االحتــاد األوروبــي، أمــس، مــن 
الفلســطينية »صعبــة  األراضــي  األوضــاع فــي  أن 
ــى أن العمــل جــار مــع األطــراف  وخطيــرة«، مشــيرا إل

كافــة حتــى ال تصــل إلــى مرحلــة »االنفجــار”.

وقــال مســؤول اإلعــالم فــي بعثــة االحتــاد األوروبــي فــي 
القــدس ورام اهلل شــادي عثمــان، للصحافيــني فــي 
مدينــة رام اهلل، إن االحتــاد يتابــع مــا يجــري فــي الضفــة 
ــي  ــك ف ــا وكذل ــى جنوبه ــمالها إل ــن ش ــة م الغربي
القــدس الشــرقية خاصــة املســجد األقصــى، مضيفــا 
أن إســرائيل مطالبــة بالوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب 
القانــون الدولــي واالتفاقيــات القائمــة واحملافظــة علــى 
الوضــع القائــم فــي داخــل املســجد األقصــى وضمــان 

ــادة فــي شــهر رمضــان. ــة العب حري

األعضــاء  ودولــه  األوروبــي  االحتــاد  أن  إلــى  وأشــار 
ــلطة  ــة، الس ــراف كاف ــع األط ــم م ــل دائ ــى تواص عل
الفلســطينية واألردن واحلكومــة اإلســرائيلية، لضمــان 
ــي  ــهم ف ــتفزازات تس ــن أي اس ــاد ع ــة واالبتع التهدئ
تصعيــد التوتــر امليدانــي، مؤكــدا علــى ضــرورة إحــداث 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  شــاملة  تهدئــة 
الشــرقية لضمــان ســير شــهر رمضــان املبــارك الــذي 
يحمــل خصوصيــة كونــه يتزامــن مــع أعيــاد الطوائــف 
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ــي  ــه ف ــة بخوف ــغ اإلدارة األميركي ــس يبل الرئي
ــاع ــار األوض انفج

األميركيــة  اإلدارة  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  أبلــغ 
ــرائيلية  ــوات اإلس ــات الق ــتمرار اقتحام ــس، أن اس أم
ــدن  ــارك، وللم ــى املب ــجد األقص ــتوطنني للمس واملس
والقــرى واخمليمــات الفلســطينية، وأعمــال القتــل ألبناء 
ــتؤدي  ــية، س ــداءات الوحش ــن االعت ــا م ــعبنا وغيره ش

ــا.  ــن احتماله ــة ال ميك ــات وخيم ــى تبع إل

وكان الرئيــس عبــاس، قــد تلقــى أمــس، اتصــاالً هاتفيــاً 
ــرى  ــن، ج ــي بلينك ــي انتون ــة األميرك ــر اخلارجي ــن وزي م
خاللــه، اســتعراض آخــر التطــورات اخلطيــرة التــي جتري 
ــدس  ــي الق ــة ف ــطينية، وبخاص ــي الفلس ــي األراض ف

واملســجد األقصــى املبــارك.

ــورة  ــي ص ــن ف ــر بلينك ــاس، الوزي ــس عب ــع الرئي ووض
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ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــية لق ــداءات الوحش االعت
التــي تقــوم  املتطرفــني  ومجموعــات املســتوطنني 
فــي  األقصــى  املســجد  باقتحــام  يومــي  بشــكل 
مخالفــة صارخــة للوضــع التاريخــي والقانونــي الــذي 
ــر  ــب مــن غي ــزوار األجان ــى وجــود تنســيق ال يؤكــد عل

ــالمية. ــاف اإلس ــالل األوق ــن خ ــلمني م املس

وأشــار الرئيــس، إلــى أن هــذه االعتــداءات تســببت 
فــي جــرح واعتقــاالت املئــات مــن أبنــاء شــعبنا 
الفلســطيني، مؤكــداً علــى الرفــض الكامــل ألي تغيير 

للستاتســكو التاريخــي.

وشــدد الرئيــس، علــى أهميــة خلــق األفــق السياســي 
مبــا يــؤدي إلــى إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي ألرض دولــة 
ووقــف  الشــرقية،  القــدس  فلســطني بعاصمتهــا 
األعمــال أحاديــة اجلانــب، واإللتــزام باالتفاقيــات املوقعة، 
ــة  ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــرعة إع ــاً بس مطالب

ــة القــدس. فــي مدين

وحــذر الرئيــس مــن اســتمرار هــذه االقتحامــات للمــدن 
والقــرى واخمليمــات الفلســطينية، وأعمــال القتــل ألبناء 
ــتؤدي  ــية، س ــداءات الوحش ــن االعت ــا م ــعبنا وغيره ش

إلــى تبعــات وخيمــة ال ميكــن احتمالهــا. 

ــد مت  ــه ق ــى أن ــي، عل ــر األميرك ــد الوزي ــه أك ــن جانب م
ــي  ــع التاريخ ــزام بالوض ــرورة اإللت ــرائيل بض ــالغ إس إب
ــني  ــول املصل ــالمة وص ــة وس ــريف، وحري ــرم الش للح

ــرم.  ــى احل ــلمني إل املس

بــالده  رفــض  علــى  بلينكــن  الوزيــر  أكــد  كمــا 
املنــازل  هــدم  وعمليــات  املســتوطنني  لعنــف 
اإلســرائيلي  اجليــش  وتوغــل  الســكان  وطــرد 
مــن  الطلــب  إلــى جانــب  )أ( هــذا  فــي منطقــة 
األوضــاع. لتحســني  خطــوات  اتخــاذ   إســرائيل 

ــاطر  ــه يش ــى أن ــي إل ــة األميرك ــر اخلارجي ــار وزي وأش
الرئيــس عبــاس الــرأي فــي احلاجــة إلجــاد أفق سياســي، 
ــني  ــات لتحس ــراء محادث ــم إج ــك أن يت ــني ذل ــى ح وإل

ــطينيني. ــاة للفلس ــة احلي نوعي

وكان الناطق الرســمي باســم وزارة اخلارجيــة األميركية، 
نيــد برايــس، قــد أكــد أن إدارة الرئيــس جــو بادين تشــعر 
ــني  ــات ب ــر واملواجه ــد التوت ــبب تصاع ــغ بس ــق بال بقل
جيــش االحتــالل اإلســرائيلي والفلســطينيني فــي 

ــى. ــاحة األقص س

وقــال برايــس رداً علــى ســؤال أثنــاء مؤمتــره »إننــا نتابــع 
هــذه التقاريــر، باختصــار، نحــن قلقــون للغايــة«.

ــس »إن هــذه اإلدارة تواصــل متابعــة الوضــع  ــال براي وق
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عــن كثــب وتواصــل االتصــال الوثيــق مــع كبــار 
املســؤولني اإلســرائيليني والفلســطينيني للســعي إلــى 
تهدئــة التوتــرات، مــا ميكننــي قولــه هــو أن عــدداً مــن 
كبــار املســؤولني فــي هــذه احلكومــة، وبالتأكيــد عــدد 
مــن األفــراد مــن جميــع أنحــاء هــذا املبنــى وســفرائنا 
ــط،  ــرق األوس ــاء الش ــع أنح ــي جمي ــم ف ــي العواص ف
شــاركوا فــي سلســلة مــن املكاملــات الهاتفيــة، مبــا في 
ذلــك علــى مســتويات عاليــة جــداً، خــالل عطلــة نهاية 
االســبوع، مــرة أخــرى مــع شــركائنا اإلســرائيليني، مــع 
نظرائنــا الفلســطينيني، مــع ممثلــني عــرب آخريــن فــي 
املنطقــة، مبــا فــي ذلــك شــركاؤنا األردنيــون، األوصيــاء 
ــن أن  ــد م ــة للتأك ــي محاول ــريف، ف ــرم الش ــى احل عل

ــرات ال ترتفــع وتنفجــر«.  هــذه التوت

للســفير  األردنيــة  احلكومــة  اســتدعاء  وحــول 
اإلســرائيلي »أو القائــم باألعمــال« للتعبيــر عن اســتياء 
األردن مــن املعاملــة القاســية التــي تتعامــل بهــا 
ــطينيني  ــع الفلس ــرائيلي م ــالل االس ــلطات االحت س
ومــا إذا كانــت إدارة بايــدن تشــارك االردنيــني فــي 
ــن  ــن املمك ــه كان م ــرائيليني، وأن ــن اإلس ــتياء م االس
أن تتعامــل إســرائيل بشــكل متلــف، قــال برايــس 
ــم  ــدمي تقيي ــي بتق ــمح ل ــع يس ــي وض ــت ف ــا لس »أن
مفصــل للعمليــات فــي احلــرم الشــريف، مــا ميكننــي 
قولــه هــو أننــا حثثنــا جميــع األطــراف علــى احلفــاظ 
علــى اوضــع التاريخــي الراهــن فــي احلــرم، قــوالً 
وعمليــاً، وجنــب اخلطــوات التــي قــد تكــون اســتفزازية 
والتــي قــد تســعى إلــى تأجيــج التوتــرات أو قــد 
ــه اآلن«.5٩ ــي علي ــا ه ــر مم ــا أكث ــى تأجيجه ــؤدي إل  ت

أبــو ردينــة: تصريحــات بينيــت مرفوضــة وُمضللــة 
وتتناقــض مــع الشــرعية الدوليــة

 - تصريحــات بينيــت ال تُلغــي حقيقــة أن األرض 
الفلســطينية تخضــع لاحتال العســكري

رام اهلل 20-4-2022  وفــا- قــال نبيــل أبــو ردينــة الناطــق 
الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية، مســاء اليــوم 
األربعــاء، رداً علــى تصريحــات بينيــت التــي ادعــى فيهــا 
أن  ُمحتلــة،  أرضــاً  ليســت  الفلســطينية  االرض  أن 
ــة وتتناقــض مــع  تلــك التصريحــات مرفوضــة وُمضلل
قــرارات الشــرعية الدوليــة، وال تُلغــي حقيقــة ان االرض 
الفلســطينية تخضــع الحتــالل عســكري اســرائيلي.

ــي  ــات ال تُغط ــذه التصريح ــة، إن ه ــو ردين ــاف اب وأض
السياســات العدوانيــة جليــش االحتــالل ومســتوطنيه 
ــة  ــاته، وأن الدول ــطيني ومقدس ــعب الفلس ــد الش ض
الفلســطينية قائمــة وفقــاً لقــرارات الشــرعية الدولية 
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علــى حــدود العــام 1٩٦7، ولــن تعطــي شــرعية ألقــوال 
بينيــت.

وتابــع أبــو ردينــة، أن مزاعــم بينيــت ال تســهم إال 
مبزيــد مــن زعزعــة االســتقرار وخلــق التوتــر وتشــجيع 
ــدس  ــي الق ــم ف ــة عدوانه ــى مواصل ــتوطنني عل املس

ــة. ــة الغربي والضف

التصريحــات  هــذه  مثــل  إن  ردينــة،  أبــو  وقــال 
اإلســرائيلية، واســتمرار سياســة فــرض األمــر الواقــع 
ــالل  ــن خ ــا م ــالل فرضه ــة االحت ــاول حكوم ــي حت الت
ــة  ــيحية، خاص ــالمية واملس ــات اإلس ــاس باملقدس املس
ــددا  ــح، مش ــن تنج ــارك ل ــى املب ــجد االقص ــي املس ف
علــى أن الســالم واالســتقرار يتطلــب االلتــزام بقــرارات 
الشــرعية الدوليــة وإقامــة الدولــة الفلســطينية 
املســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وأن اســتمرار 
ــا  ــطينية وحتديه ــوق الفلس ــرائيل للحق ــاك إس انته
للشــرعية الدوليــة لــن يــؤدي إلــى أي ســالم، بــل 
ــتقرار  ــر وعــدم االس ــة التوت سيســاهم باســتمرار حال

ــة.٦0 ــي املنطق ف

غوتيريــش يؤكــد ضــرورة وقــف جميــع اإلجــراءات 
أحاديــة اجلانــب التــي تقــّوض حــل الدولتــني

أنطونيــو  املتحــدة  لــألمم  العــام  األمــني  أكــد 
االســتخدام  »جتنــب  إلــى  احلاجــة  غوتيريش، علــى 
املفــرط للقــوة ووقــف جميــع اإلجــراءات أحاديــة اجلانب، 
ــن أن  ــي ميك ــالء، الت ــات اإلخ ــتوطنات وعملي ــل املس مث

تقــّوض حــل الدولتــني«.

ــق إزاء  ــق العمي ــتمر بالقل ــعوره املس ــن »ش ــرب ع وأع
ــي  ــوادث ف ــيما احل ــدس، وال س ــي الق ــع ف ــور الوض تده
ــن  ــدر ع ــان ص ــي بي ــا«، ف ــة وحوله ــن املقدس األماك

ــاء. ــوم األربع ــمه، الي ــدث باس املتح

وذكــر البيــان أن »األمــني العــام منخــرط بنشــاط مــع 
القــادة لفعــل كل مــا فــي وســعهم خلفــض التوتــرات، 
ــتعادة  ــة، واس ــات التحريضي ــال واخلطاب ــب األعم وجتن

الهــدوء«.

االســتفزازات  تتوقــف  أن  »يجــب  وقــال غوتيريــش: 
ــة  ــام املقدســة اجلاري ــى الفــور. يجــب أن تكــون األي عل
للمســلمني واليهــود واملســيحيني فتــرة ســالم وتأمــل، 

ــف«. ــض وعن ــرة حتري ــس فت ولي

وكــرر األمــني العــام فــي بيانــه التأكيــد علــى »وجــوب 
ــة  ــن املقدس ــي األماك ــن ف ــع الراه ــك بالوض التمس
فــي القــدس واحترامــه«، مؤكــًدا التزامــه بدعــم 
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الفلســطينيني واإلســرائيليني حلــل النــزاع علــى أســاس 
قــرارات األمم املتحــدة ذات الصلــة والقانــون الدولــي 

ــة. ــات الثنائي واالتفاقي

ــي  ــدة، ف ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــات األم ــي تصريح وتأت
ظــل تواصــل العــدوان اإلســرائيلي علــى شــعبنا وأرضه 

ــاته. ومقدس

مئــات  اقتحــم  التوالــي،  علــى  الرابــع  ولليــوم 
ــدس  ــي الق ــارك ف ــى املب ــجد األقص ــتوطنني املس املس
االحتــالل  قــوات  مــن  مشــددة  بحمايــة  احملتلــة، 
املتكــررة  االقتحامــات  تتخلــل  حيــث  اإلســرائيلي، 
ــال  ــة واعتق ــى إصاب ــني، أدت إل ــى املصل ــداءات عل اعت

املئــات منــذ يــوم اجلمعــة املاضــي.

وارتقــى منــذ مطلــع الشــهر اجلــاري 1٩ شــهيًدا، 
بينهــم شــهيدتان وطفــل )13 عاًمــا(، خــالل اقتحامــات 
ــرى  ــدات والق ــدن والبل ــررة للم ــالل املتك ــوات االحت ق
واخمليمــات الفلســطينية، فــي ظــل تواصــل اخملططــات 
االســتيطانية وسياســة هــدم املنــازل ومخططــات 
اإلخــالء القســري للفلســطينيني فــي الضفــة الغربية، 

ــة.٦1 ــدس احملتل ــا الق ــا فيه مب

لليــوم الرابع: نحــو 0811 مســتوطنا يقتحمون 
»األقصــى« واالحتــال يعتقــل مواطنــا ويصيب 

3 آخرين 

ــاء،  ــوم األربع ــاح الي ــتوطنني، صب ــات املس ــم مئ  اقتح
املســجد األقصــى املبــارك، بحمايــة مشــددة مــن قــوات 
ــات  ــن باح ــحبت م ــي انس ــرائيلي، الت ــالل اإلس االحت
ــى  ــدوا عل ــن تواج ــابا مم ــا ش ــد اعتقاله ــجد بع املس
ســطح قبــة الصخــرة، وإصابتهــا ثالثــة آخريــن بجــروح 

ــة. مختلف

اقتحمــوا  مســتوطنا   1180 أن  مراســلتنا  وأفــادت 
املســجد األقصــى مــن جهــة بــاب املغاربة، على شــكل 
مجموعــات متتاليــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية، وأدوا 
ــل  ــوم قب ــي الي ــاحاته، ف ــي س ــة ف ــا تلمودي طقوس

ــري. ــح العب ــد الفص ــن عي ــر م األخي

وأضافــت أن قــوات االحتــالل اســتبقت اقتحامــات 
ســاحات  فــي  املكثــف  باالنتشــار  املســتوطنني، 
املســجد، متهيــدا لالقتحامــات اجلماعيــة، التــي دعــت 
لهــا »جماعــات الهيــكل« للحــرم القدســي الشــريف، 

ــري. ــح العب ــد الفص ــبة عي ملناس

ــات  ــي مصلي ــني ف ــالل، املصل ــوات االحت ــرت ق وحاص
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األقصــى بعــد إغالقهــا، ومنعتهــم مــن التواجــد فــي 
منطقتــي املصلــى القبلــي وقبــة الصخــرة، وشــرعت 
ــات  ــار اقتحام ــن مس ــني ع ــني واملعتكف ــاد املصل بإبع
ــى  ــي املصل ــني ف ــتهدفت املعتكف ــتوطنني، واس املس
باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  القبلــي 
ــي  ــرة، ف ــة الصخ ــن قب ــي صح ــاء ف ــرت النس وحاص
محاولــة إلبعادهــن عــن مســار اقتحامات املســتوطنني، 
كمــا اعتقلــت شــابًّا ممــن تواجــدوا علــى ســطح قبــة 
ــدة  ــق بالبل ــز التحقي ــد مراك ــه ألح ــرة واقتادت الصخ

ــة. القدمي

وواصلــت شــرطة االحتــالل التضييــق علــى أبنــاء 
ــة  ــدس القدمي ــل الق ــز داخ ــت احلواج ــعبنا، ونصب ش
وعنــد الطرقــات املؤديــة إلــى أبــواب األقصــى، ومنعــت 
الكثيــر مــن املواطنــني، خاصــة الشــباب مــن الدخــول 

ــر. ــالة الفج ــى ألداء ص لألقص

الهيــكل« دعــت  وكانــت مــا تســمى »منظمــات 
ــى  ــجد األقص ــعة للمس ــات واس ــذ اقتحام ــى تنفي إل
ــاح  ــدأ صب ــذي ب ــري، ال ــح العب ــد الفص ــبة عي ملناس

اجلمعــة املاضــي ويســتمر حتــى اخلميــس.

وأعلنــت جماعــات اليمــني املتطــرف عــن تنظيــم 
»مســيرة األعــالم«، اليــوم األربعــاء، حــول أســوار البلــدة 
القدميــة وداخــل القــدس القدميــة، الســاعة اخلامســة 

ــرا. عص

وردًّا علــى هــذه املســيرة االســتفزازية، أُطلقــت دعــوات 
مقدســية لتكثيــف التواجــد فــي منطقــة بــاب 

ــدس.٦2 ــود بالق العم

اخلميس 2022/4/21  

هجــوم ســيبراني يســتهدف مواقــع إلكترونية 
مهمــة فــي إســرائيل مصــدره العراق

ــة  ــة واإلعالمي ــع احلكومي ــن املواق ــد م ــت العدي تعرض
االســرائيلية لـ«هجــوم ســيبراني« عراقــي أدى إلــى 

ــع. ــن املواق ــر م ــل الكثي تعط

ــتهدف  ــوم اس ــة ان الهج ــاة »كان« العبري ــرت قن وذك
ــي. ــى التوال ــي عل ــوم الثان ــرائيلية للي ــوادم إس ــع وخ مواق

فيمــا ذكــر موقــع 0404 العبــري ان موقــع هيئــة 
ســيبراني  لهجــوم  تعــرض  اإلســرائيلية  املطــارات 
إلكترونــي. وذكــرت تقارير عبريــة ان الهجوم الســيبراني 
ــراق  ــوم الع ــدر الهج ــاء، ومص ــوم األربع ــر الي ــذ فج نف
ــرائيلي  ــش اإلس ــة للجي ــع تابع ــا مواق ــتهدف أيض اس
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وأدى إلــى تعطيــل موقــع »القنــاة ٩« العبريــة، وكذلــك 
موقــع قنــاة »كان 11« إلــى جانــب العديــد مــن املواقــع 

ــرى. ــرائيلية األخ اإلس

ــل أو  ــى تعطي ــدف إل ــات يه ــن الهجم ــوع م ــذا الن وه
ــات مخفيــة غيــر  تدميــر املواقــع، أو الوصــول إلــى بيان

ــمية. ــرق الرس ــا بالط ــول له ــموح الوص مس

وجــاء هــذا الهجــوم فــي ظــل االنتهــاكات االســرائيلية 
املتواصلــة بحــق الفلســطينيني وحتديــدا املســجد 

ــى.٦3 األقص

مســتوطنون يقتحمــون عــدة مواقــع تاريخيــة 
بالضفــة

اقتحمــت مجموعــات مــن املســتوطنني بحمايــة قــوات 
االحتــالل، أمــس، عــدة مواقــع أثريــة فــي الضفــة 
الغربيــة، وأدوا طقوســاً تلموديــة فيهــا، كمــا واقتحــم 
النــدالع  أدى  مــا  بالضفــة  مناطــق  عــدة  اجليــش 

ــاً.  ــن 17 مواطن ــل ع ــا ال يق ــل م ــات، واعتق مواجه

ــة  ــلحني منطق ــتوطنني املس ــرات املس ــم عش واقتح
بــرك ســليمان األثريــة بحمايــة قــوات االحتــالل، وجتولوا 
ــالث  ــعة وث ــاً واس ــم أحراش ــي تض ــة الت ــي املنطق ف
ــة  ــة »أ« اخلاضع ــن منطق ــع ضم ــه تق ــاً أن ــرك، علم ب
للســيطرة األمنيــة الفلســطينية، علمــاً أن هــذا هــو 

ــام.  ــة أي ــي فــي غضــون ثالث االقتحــام الثان

ــرة  ــة احلفي ــتوطنني، خرب ــرات املس ــم عش ــا واقتح كم
ــة  ــة، مبحافظ ــة مرك ــة وقري ــدة عراب ــن بل ــة م القريب
ــة  ــكان بحماي ــي امل ــة ف ــاً تلمودي ــني وأدوا طقوس جن

ــة.  ــق املنطق ــذي أغل ــش ال اجلي

واقتحــم عشــرات املســتوطنني موقــع »برنــاط« األثــري 
فــوق قمــة جبــل عيبــال فــي نابلــس، إلقامــة احتفــاالت 

ملناســبة »عيــد الفصــح« العبــري.

واقحمــت قــوات االحتــالل قريــة مادمــا جنــوب نابلــس، 
ودهمــت منــزل املواطــن عامــر نصــار وفتشــته وصــادرت 

تســجيالت كاميــرات وجهــازي حاســوب.

واندلعــت خــالل ذلــك مواجهــات فــي القريــة أطلقــت 
اجلنــود خاللهــا قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع.

ــح  ــي صال ــة النب ــالل قري ــوات االحت كمــا واقتحمــت ق
شــمال رام اهلل مــا أدى النــدالع مواجهــات بــني املواطنني 

وقــوات االحتــالل.

ــن  ــالل حاجزي ــوات االحت ــت ق ــم، إقام ــت حل ــي بي وف
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ــى  ــر عل ــان واألخ ــدة حوس ــل بل ــد مدخ ــا عن أحدهم
مدخــل بلــدة جناتــا باحملافظــة واحجــزت وفتشــت 

الســيارات املــارة.

وفــي رام اهلل، أطلــق جنــود االحتــالل أعيــرة مطاطيــة 
ــوزارة  ــة ب ــتودعات املركزي ــة للمس ــيارة تابع ــى س عل
الصحــة قــرب مدخــل مخيــم اجللــزون بــرام اهلل، 
بينمــا كانــت تنقــل كــوادر القطــاع الصحــي واألدويــة 

ــة. ــتلزمات الطبي واملس

واعتقلــت قــوات االحتــالل مــا ال يقــل عــن 17 مواطنــاً 
مــن أنحــاء الضفــة، األمــر الــذي شــاركت فيــه وحــدات 
ــه مواجهــات فــي عــدة  خاصــة »مســتعربون« وتخللت

مناطــق، واعتــداءات علــى بعــض املعتقلــني.

وطالــت هــذه االعتقــاالت: مواطنــاً مــن بيــت حلــم، وآخر 
مــن قبيــا مبحافظــة رام اهلل، وشــاباً مــن مخيــم بالطــة 
ــن  ــتني م ــن الس ــاً م ــل، ومواطن ــر قلي ــن كف ــني م واثن
ــه  ــس، اختطفت ــة نابل ــالم مبحاف ــة س ــن قري ــره م عم

الوحــدات اخلاصــة بالتزامــن مــع ســاعة اإلفطــار.٦4 

واالحتــاد  بــاده  يطالــب  بلجيكــي  نائــب 
ــم  ــي باتخــاذ موقــف واضــح ضــد اجلرائ األوروب

اإلســرائيلية

 بروكســل 21-4-2022 وفــا- طالــب النائــب الفيدرالــي 
البلجيكــي عــن حــزب العمــال نبيــل بوكيلــي حكومــة 
بــالده، واالحتــاد األوروبــي، باتخــاذ موقــف واضــح وإدانــة 
ــالل  ــف واالحت ــع العني ــانية والقم ــد اإلنس ــم ض اجلرائ
ــل  ــة الفص ــل دول ــن قب ــطني م ــرعي لفلس ــر الش غي

ــري. العنص

ــوم  ــه، »للي ــان صــدر عن ــي فــي بي ــب بوكيل ــال النائ وق
اخلامــس علــى التوالــي يقــوم مســتوطنون متطرفــون 
بحمايــة جيــش االحتــالل اإلســرائيلي باقتحام املســجد 
األقصــى فــي القــدس، ويوجــد أكثــر مــن 1000 مصــل 
فلســطيني فــي منتصــف شــهر رمضــان، يتعرضــون 
ــي  ــاص املطاط ــون بالرص ــية ويالحق ــات وحش لهجم

ــراوات«. واله

وأضــاف أن املتطرفــون نظمــو الليلــة املاضيــة »مســيرة 
ــرقية  ــدس الش ــة الق ــي مدين ــد ف ــن جدي ــالم« م األع
ــي  ــرائيلية الت ــتفزازات اإلس ــس االس ــي نف ــة، وه احملتل

ــو مــن العــام املاضــي. ــى احلــرب فــي أيار/ماي أدت إل

ــام  ــالل األي ــت خ ــالل قتل ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
ــن  ــدد م ــم ع ــطينيا بينه ــة 14 فلس ــرة املاضي العش
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النســاء واألطفــال، واقتحمــوا مخيــم جنــني لالجئــني 
ــرات،  ــرح العش ــف وج ــى توقي ــا أدى إل ــرات، م ــدة م ع
ــذي  ــنوية ال ــوس الس ــن الطق ــد م ــح التصعي وأصب
وحدهــا  العنصــري  الفصــل  دولــة  فيــه  تتحمــل 

مســؤولية ســلوكها االســتفزازي املســتمر.

ــي إن »كل هــذه االنتهــاكات اإلســرائيلية،  ــال بوكيل وق
لكــن مــاذا نســمع مــن احلكومــة البلجيكيــة واالحتــاد 
فــي  ضعيــف  »قلــق«  ســوى  شــيء  ال  األوروبــي؟  

ــب«.٦5 ــال مذن ــد« ب ــة »تصعي مواجه

جنــني: تواصــل الفعاليــات املطالبــة باســترداد 
جثامــني الشــهداء احملتجــزة لــدى االحتــال

شــددت الفصائــل الوطنية واإلســالمية، وذوو الشــهداء 
جنــني  وفعاليــات  جنــني،  فــي  احملرريــن  واألســرى 
ومخيمهــا، علــى أن التمســك بالوحــدة الوطنيــة، خيار 
ــالل  ــد االحت ــدوان وتصعي ــة ع ــد ملواجه ــعبنا الوحي ش
ــن  ــالل م ــلطات االحت ــى س ــط عل ــرائيلي، والضغ اإلس
ــجون. ــض الس ــهداء وتبيي ــني الش ــليم جثام ــل تس أج

ودعــت خــالل اعتصــام فــي جنــني، مســاء اليــوم 
ــة  ــات الدولي ــم واملؤسس ــرار العال ــة أح ــس، كاف اخلمي
وخاصــة الصليــب األحمــر إلــى الضغــط على ســلطات 
الشــهداء  جثامــني  اســترداد  أجــل  مــن  االحتــالل 
احملتجــزة لــدى االحتــالل كــي يتســنى لعائالتهــم 
ــد  ــم وبتقالي ــق به ــا يلي ــرى مب ــم الث ــعبنا مواراته وش
ديننــا اإلســالمي احلنيــف، وكحــق كفلتــه كل املعانــي 

ــانية . ــم اإلنس والقي

ــل  ــل العم ــة لفصائ ــالل كلم ــات خ ــت الفعالي وطالب
ــا  ــهداء ألقاه ــة ذوو الش ــالمي، وكلم ــي واإلس الوطن
ــات  ــل املؤسس ــرورة أن تتحم ــرب، بض ــو ع ــامة أب أس
ــة  ــرى، خاص ــهداء وباألس ــى بالش ــي تعن ــة الت الدولي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، مســؤولياتها جتــاه 
ذوو الشــهداء الذيــن يعانــون مــن أوضــاع نفســية 
ــن  ــن دف ــم م ــالل بحرمانه ــت االحت ــراء تعن ــة ج متردي
ــرى  ــالل، واألس ــات االحت ــي ثالج ــزة ف ــم احملتج أبنائه
الذيــن يعانــون مــن أوضاع  فــي غايــة الصعوبــة، 
وأال يتركــوا إدارة ســجون االحتــالل فريســة ســهلة 
ــتتواصل  ــات س ــى أن الفعالي ــددين عل ــراض، مش لألم

ــم . ــني أبنائه ــترداد جثام ــن إس ــوا م ــى يتمكن حت

ــررون  ــرى مح ــهداء، وأس ــة ذوو الش ــي الوقف ــارك ف وش
ــهداء  ــور الش ــا، ورفعوا ص ــني ومخيمه ــات جن وفعالي
واألســرى، والشــعارات واليافطــات املنــددة بعــدوان 
وجرائــم االحتــالل املســتمر علــى شــعبنا، خاصــة بحق 
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ــا«،  ــا أوالدن ــعارات »بدن ــا، وش ــني ومخيمه ــي جن أهال
ــة«.٦٦ ــرى احلري ــة ألس و«احلري

لفضــح  أميــركا  فــي  إلكترونيــة  حملــة 
شــعبنا بحــق  االحتــال  ممارســات 

مــن  العشــرات  كثــف  وفــا-   2022-4-21 نيويــورك 
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــطينية ف ــة الفلس ــاء اجلالي أبن
ــاطهم  ــن نش ــني، م ــالم دولي ــطاء س ــة، ونش األميركي
عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي لتوضيــح حقيقــة 
األحــداث واجلرائــم التــي يرتكبهــا االحتــالل اإلســرائيلي 
ــمع  ــرأى ومس ــام م ــطيني، أم ــعبنا الفلس ــق ش بح

ــنطن. ــي واش ــرار ف ــاع الق ــد صن ــم وبالتحدي العال

ــداءات  ــد االعت ــل تصاع ــي ظ ــة ف ــذه احلمل ــي ه وتأت
اإلســرائيلية بحــق أبنــاء شــعبنا علــى امتــداد الوطــن، 
ــي  ــل، الت ــان الفضي ــهر رمض ــة ش ــذ بداي ــيما من ال س
ــع  ــرات، وقم ــة العش ــهاد وإصاب ــن استش ــفرت ع اس

ــى. ــجد األقص ــي املس ــني ف ــني واملرابط املصل

وأعــاد النشــطاء نشــر مقاطــع فيديوهــات وصــور 
ــة  ــدن الضف ــزة، وم ــاع غ ــدس، وقط ــي الق ــداث ف لألح
وسياســاته  االحتــالل  وحشــية  تظهــر  الغربيــة، 
العنصريــة بحــق شــعبنا، مطالبــني الــرأي العــام 

األميركــي بالدفــاع عــن فلســطني.

ودعــا النشــطاء، الــى النشــر عبــر عــدة وســوم منهــا:
AlAqsaUnderAtt# ،FreePalestine# ، AllOfPalestine#

handsoffjerusalem# ،ack ، لتوســيع نطــاق املشــاركة 
وتأثيرهــا فــي اجملتمــع األميركــي وأعضــاء الكونغــرس .

لتنظيــم  أميركيــة  واليــات  عــدة  وتســتعد 
حقــوق  لدعــم  املقبلــة،  األيــام  تظاهرات خــالل 
ــا  ــالل، إحداه ــم االحت ــد بجرائ ــطينيني، والتندي الفلس
فــي مدينــة لــوس اجنلــوس بواليــة كاليفورنيــا، وأخــرى 
فــي جــامـعـــة روجــرز بواليــة نيوجيــرزي وفــي مدينــة 

نيويــورك.٦7

ســحب دعــم مرشــحة للكونغــرس عــن واليــة 
كارولينــا الشــمالية تلقــت دعمــا مــن اللوبــي 

االســرائيلي

واشــنطن 21-4-2022 وفــا- اعلــن جتمــع االعضــاء 
التقدميني فــي احلــزب الدميقراطــي األميركــي فــي 
ــحة  ــه ملرش ــحب دعم ــمالية، س ــا الش ــة كارولين والي
للكونغــرس، بســبب تلقيهــا امــواال مــن اللوبــي املؤيــد 
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ــدة. ــات املتح ــي الوالي ــرائيل ف الس

وقــال التجمــع التقدمــي فــي بيــان صحفــي إنــه 
ــيوخ  ــس الش ــو مجل ــحة عض ــه ملرش ــحب دعم يس
ــي  ــرس األمريك ــي للكونغ ــري فوش ــة فالي ــن الوالي ع
عــن الدائــرة الرابعــة لواليــة  كاروالينــا الشــمالية 
احلمــالت  متويــل  عــن  اإلفصــاح  أظهــر  ان  بعــد 
األمريكيــة  العامــة  الشــؤون  جلنــة  أن  االنتخابيــة 
لهــا  كبيــرة  تبرعــات  اإلســرائيلية )AIPAC( قدمت 
بلغــت أكثــر مــن نصــف إجمالــي التبرعــات الفصليــة 

للحملــة.

وأضــاف أن ســحب دعــم الترشــيح جــاء نتيجــة 
تأييــد »إيبــاك« لـــ37 جمهوريًــا رفضــوا التصويــت 
ــدن  ضمــن تأييدهــم  لصالــح تثبيــت الرئيــس جــو باي

للمتمرديــن الذيــن هاجمــوا مبنــى الكونغــرس.

وأكــد ضــرورة أال يقبــل أي مرشــح أميركــي أمــواالً مــن 
منظمــة توفــر الدعــم املالــي ألولئــك الذيــن يســعون 

إلــى تدميــر دميقراطيتنــا.

احلــزب  التقدميــني فــي  ان جتمــع االعضــاء  يذكــر 
الدميقراطــي األميركــي فــي واليــة كارولينــا الشــمالية 
ــة داخــل احلــزب الدميقراطــي  ــل القوي ــر مــن الكت يعتب
ــزب.٦8 ــل احل ــاب داخ ــل الش ــة اجلي ــل اغلبي ــار ميث ــو اط وه

اجلمعة 2022/4/22 

االحتــال يحــّول األقصــى إلــى ثكنة عســكرية 
و267 مســتوطناً يقتحمــون باحاته

املســجد  ســاحات  املســتوطنني  مئــات  اقتحــم 
شــرطة  حولتــه  أن  بعــد  املبــارك  األقصــى 
ــر  ــوم األخي ــي الي ــكرية ف ــة عس ــى ثكن ــالل إل االحت

 من اقتحامات عيد الفصح اليهودي. 
وفــي وقــت ســهلت فيــه شــرطة االحتــالل اقتحامــات 
املســتوطنني فإنهــا قيــدت دخــول الفلســطينيني إلــى 
ــت  ــاحات وأصاب ــي الس ــم ف ــدت عليه ــجد واعت املس
اعتقلــت  فيمــا  القبلــي،  املصلــى  فــي  بعضهــم 

 مصلني في ساحات املسجد وقرب أبوابه. 
ــل  واســتباحت شــرطة االحتــالل املصلــى القبلــي بواب
مــن قنابــل الصــوت والرصــاص املعدني املغلــف باملطاط 

 دون اعتبار لوجود كبار سن داخل املصلى. 
القتحامــات  االحتــالل  تســهيالت  انتهــاء  ومــع 
ــرعت  ــا ش ــح، فإنه ــد الفص ــبة عي ــتوطنني ملناس املس
الغربيــة  الضفــة  مــن  املصلــني  وصــول  بتقييــد 
اجلمعــة  صــالة  فــي  للمشــاركة  القــدس  إلــى 
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باملســجد. اليــوم  رمضــان  شــهر  مــن   الثالثــة 
فــي  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وقالــت 
اقتحمــوا  متطرفــاً   7٦2 إن  القــدس: 
االحتــالل. شــرطة  بحراســة  أمــس   املســجد 

وكانــت قــوات كبيــرة مــن شــرطة االحتــالل اقتحمــت 
ــن  ــرة م ــاعة مبك ــي س ــى ف ــجد األقص ــات املس باح

 صباح أمس وسط إطالق قنابل صوت. 
وتصــدى مصلــون لهــذه القــوات التــي أطلقــت علــى 

 املصلني الرصاص املعدني املغلف باملطاط. 
بالقــوة  االحتــالل  شــرطة  وأخلــت 
إلــى  املســجد  ســاحات  مــن  املصلــني 

 خارجه وقيدت دخول املصلني إليه. 
بالتزامــن الحقــت شــرطة االحتــالل مصلــني إلــى 
املصلــى القبلــي وســط إطــالق كثيــف لقنابــل الصوت 
ــني  ــن املصل ــاط لك ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن والرص
ناريــة. ألعــاب  بإطــالق  االقتحــام  حملاولــة   تصــدوا 

داخــل  املصلــني  االحتــالل  شــرطة  وحاصــرت 
 املسجد بعد أن أصابت 2 منهم على األقل. 

ــني  ــن املصل ــدداً م ــالل ع ــرطة االحت ــت ش ــا اعتقل كم
 من ساحات املسجد وأبوابه اخلارجية. 

ــرطة  ــحبت ش ــات انس ــرة االقتحام ــاء فت ــع انته وم
ــني  ــع املصل ــدأ تداف ــا ب ــاحات فيم ــن الس ــالل م االحت

ــجد. ــى املس إل

وبحســب شــرطة االحتــالل فــإن يــوم أمــس هــو اليــوم 
ــث  ــان حي ــهر رمض ــالل ش ــات خ ــن االقتحام ــر م األخي
ــام  ــي أي ــات ف ــف االقتحام ــى توق ــادة عل ــت الع درج

ــان.٦٩ ــهر رمض ــن ش ــر م ــر األواخ العش

أكثــر مــن 001 ألــف مصــٍل يــؤدون صاتــي 
ــارك ــى املب ــجد األقص ــح باملس ــاء والتراوي العش

 االحتــالل يعتقــل شــابا عقــب إصابتــه خــالل اقتحــام 
»األقصــى«

القــدس 22-4-2022 وفــا- أدى أكثــر مــن 100 ألــف 
مصــل صالتــي العشــاء والتراويــح فــي املســجد 

األقصــى املبــارك.

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي مدينــة القــدس 
احملتلــة، إن أكثــر مــن 100 ألــف مصــل أدوا صالتــي 
ــح باملســجد األقصــى رغــم اجــراءات  العشــاء والتراوي
االحتــالل املشــددة، واقتحــام قــوات االحتــالل املســجد 

ــذ ســاعات الفجــر. من

ــادت  ــبما أف ــا حس ــالل 57 مصلي ــوات االحت ــت ق وأصاب
جمعيــة الهــالل األحمــر، التــي نقلــت 14 منهــم 
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ــم  ــة أحده ــت حال ــدس، ووصف ــفيات الق ــى مستش إل
باحلرجــة، حيــث اعتقلتــه قــوات االحتــالل الحقــا، وهــو 

ــريف. ــد الش ــاب ولي الش

ــي  ــاص املطاط ــالل الرص ــوات االحت ــت ق ــا أطلق كم
علــى املصلــني بكثافــة، وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
ــالل  ــات خ ــي الباح ــيرة ف ــرات املس ــق الطائ ــن طري ع
ــب  ــى، عق ــجد األقص ــرة للمس ــت نص ــيرة خرج مس

ــرب. ــالة املغ ص

ــول  ــن الوص ــني م ــالل آالف املصل ــوات االحت ــت ق ومنع
ــن  ــد م ــادت العدي ــارك، وأع ــى املب ــجد االقص ــى املس إل

ــم.70 ــت حل ــا وبي ــزي قلندي ــى حاج ــالت عل احلاف

محاكــم  مقاطعــة  يواصلــون  اإلداريــون  األســرى 
لليــوم 112 االحتــالل 

ــل  ــو 500 معتق ــل نح ــا- يواص  رام اهلل 22-4-2022 وف
ــت  ــرائيلي حت ــالل اإلس ــم االحت ــم حملاك إداري مقاطعته
ــي،  ــة«، لليــوم الـــ 112 علــى التوال ــا حري شــعار »قرارن

ــال اإلداري. ــة االعتق ــم لسياس ــار مواجهته ــي إط ف

وكان األســرى اإلداريــون قــد اتخــذوا مطلــع شــهر 
كانــون الثانــي املاضــي موقفــا جماعيــا يتمثــل بإعــالن 
املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة 

ــا(. ــتئناف، علي اس

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال. ــي اجلّم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

ــغ  ــالل بل ــجون االحت ــي س ــرى ف ــدد األس ــر أن ع يذك
أكثــر مــن 4500 أســير، بينهــم 31 أســيرة، وقرابــة 1٦0 
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ــال.71 طف

السبت 2022/4/23 

املســجد  فــي  املصلــني  يقمــع  االحتــال 
واعتقــاالت إصابــات  ووقــوع  األقصــى 

أصيــب 57 شــخصا واعتقــل عدد آخــر في قمع شــرطة 
ــتخدمت  ــى اس ــجد األقص ــني باملس ــالل للمصل االحت
فيــه للمــرة األولــى، أمــس، مســيرة )طائــرة بــدون طيار( 
إلطــالق قنابــل الغــاز املســيلة للدمــوع علــى املصلــني 

 الصائمني في صحن قبة الصخرة املشرفة. 
الرصــاص  مــن  وابــال  االحتــالل  شــرطة  وأطلقــت 
عشــوائي  بشــكل  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي 
ــدة  ــات عدي ــوع إصاب ــى وق ــا أدى إل ــني م ــى املصل عل
اعتقلتــه  عامــا(،   24( مقدســي،  شــاب  بينهــا 
شــرطة االحتــالل بطريقــة مهينــة مــن املســجد 
بعــد إصابتــه ونقلتــه إلــى مستشــفى »هداســا 

 عني كارم« حيث وصفت حالته باخلطيرة. 
ولــم يــردع القمــع اإلســرائيلي عشــرات آالف املواطنــني 
مــن الوصــول إلــى املســجد األقصــى حيــث قــدرت دائرة 
األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس أن 150 ألــف مصل أدوا 
 صــالة اجلمعــة الثالثــة مــن شــهر رمضــان باملســجد.

ــرائيلي  ــالل اإلس ــرطة االحت ــر ش ــن عناص وكان آالف م
انتشــروا فــي محيــط البلــدة القدميــة وأزقتهــا ومحيط 

 املسجد األقصى منذ ساعات الليل. 
وبــدأ آالف املواطنــني بالتوافــد إلــى املســجد منــذ 
ــرطة االحتــالل  ــن ش ــف الليــل ولك ــاعات منتص س
ــم  ــجد رغ ــكاف باملس ــول لالعت ــن الدخ ــم م منعته

 أنها العشر األواخر من شهر رمضان. 
املواطنــني  آالف  تدفــع  الفجــر  صــالة  وقبيــل 
بواباتــه  خــالل  مــن  األقصــى  املســجد  إلــى 
ويهللــون. يكبــرون  وهــم   املفتوحــة 

وبعيــد صــالة الفجــر، مت تنظيــم وقفــة حاشــدة قبالــة 
املصلــى القبلــي مت خاللهــا رفــع علــم فلســطني 
بالــدم  »بالــروح  هتــاف  وترديــد  اخلضــراء  والرايــات 

 نفديك يا أقصى« و«اهلل أكبر وهلل احلمد”. 
وتوجــه عــدد مــن الشــبان امللثمــني الحقــا إلــى 
حشــد  يتواجــد  حيــث  املغاربــة  بــاب  منطقــة 
مــن شــرطة االحتــالل، ولكــن عــددا مــن املصلــني 
اقنعوهــم بتفويــت الفرصــة علــى الطــرف اإلســرائيلي 
األقصــى. للمســجد  اقتحامــه  تكــرار   ومنــع 

وفــي نفــس الوقــت، جتمــع عشــرات مــن عناصــر 
السلســلة  بــاب  االحتــالل فــي منطقــة  شــرطة 
وهــم مدججــون بالســالح مــا اســتفز عــددا مــن 
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 الشبان الذين رشقوهم بعدد من احلجارة. 
واقتحمــت قــوات كبيــرة مــن الشــرطة املســجد 
األقصــى لعــدد مــن األمتار مــن خالل بــاب املغاربــة وباب 
السلســلة وســط إطــالق كثيــف وعشــوائي للرصــاص 

 املعدني املغلف باملطاط وقنابل الصوت. 
طــال  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  الرصــاص  وكان 
الكثيريــن مــن املتواجديــن فــي املنطقــة املقابلــة 
للمصلــى القبلــي املســقوف مبــن فيهــم الرجــال 
عناصــر  اطلــق  فيمــا  الســن  وكبــار  واألطفــال 
بــاب  منطقــة  فــي  تواجــدوا  الذيــن  الشــرطة 
باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  الرصــاص  السلســلة 
ــرة. ــة الصخ ــن قب ــة صح ــي منطق ــني ف ــى املصل  عل

ولوحــظ وجــود عــدد مــن القناصــة اإلســرائيليني علــى 
ســطح املدرســة التنكزيــة فــوق بــاب السلســلة، 
ــي  ــني ف ــى املصل ــاص عل ــالق الرص ــوا بإط ــث قام حي

 صحن قبة الصخرة ومنطقة باب املغاربة. 
وفــي هــذا الصــدد، أعلــن الهــالل األحمــر عــن تســجيل 
31 إصابــة خــالل اقتحــام شــرطة االحتــالل مت نقــل 14 

 اصابة منها للمستشفى لتلقي العالج. 
ــن  ــالل ع ــرطة االحت ــت ش ــه، أعلن ــت نفس ــي الوق وف
اعتقــال وليــد الشــريف، )24 عامــا(، مــن منطقــة بــاب 
ــني كارم  ــا ع ــفى هداس ــى مستش ــه إل ــة ونقل املغارب

 لتلقي العالج وهو في حالة خطيرة. 
بالرصــاص  أصيــب  الشــريف  الشــاب  وكان 

 املعدني املغلف باملطاط. 
وهــم  االحتــالل  عناصــر شــرطة  مــن   3 وشــوهد 
يحملونــه بطريقــة مهينــة رغــم إصابته اخلطيــرة التي 

 كانت تستدعي الرعاية الطبية الفورية. 
مــن  عــددا  االحتــالل  شــرطة  عناصــر  وهاجــم 
املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  الصحافيــني 
باللغــات  أنفســهم  تعريفهــم  رغــم  باملطــاط 
بأنهــم  واالجنليزيــة  والعبريــة  العربيــة  الثــالث 
ــي. ــى القبل ــى املصل ــم إل ــث الحقته ــون حي  صحافي

فــي  فلســطينيني  صحافيــني   3 وأصيــب 
علــي  وهــم  اإلســرائيلية  الشــرطة  اعتــداءات 

 ياسني واحمد شريف ومحمد عشو. 
وشــهدت الســاحات حالــة مــن الكــر والفــر بــني 
ــن  ــني الذي ــبان امللثم ــرات الش ــالل وعش ــرطة االحت ش
رفضــوا دعــوات متكــررة مــن قبــل العديــد مــن املصلني 

 لتفويض الفرصة على شرطة االحتالل. 
وفــي األثنــاء، بــدأت ألســنة النيــران تظهــر مــن شــجرة 
ــم  ــارعت طواق ــث س ــة حي ــاب املغارب ــة ب ــي منطق ف
اإلطفــاء فــي دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس إلــى 
ــم  ــل أن يت ــدد قب ــث أن جت ــا لب ــذي م ــق ال ــاد احلري إخم

ــد.72 إخمــاده مــن جدي
72  جريدة األيام

نــادي »فورســت غريــن« اإلجنليــزي يعلــن تضامنــه مــع 
شــعبنا ويرفــع علــم فلســطني علــى ملعبــه

ــن  ــت غري ــادي فورس ــن ن ــا- أعل ــدن 23-4-2022 وف لن
روفــرز اإلجنليــزي لكــرة القــدم، تضامنــه مــع الشــعب 
ــاراة  ــالل مب ــطني خ ــم فلس ــع عل ــطيني برف الفلس

ــمية. رس

ــن  ــه للتضام ــس رفض ــل فين ــس النادي دي ــد رئي وأك
العاملــي الكبيــر مــع الشــعب األوكرانــي وجتاهلــه 
ــود،  ــدار عق ــى م ــطينيني عل ــرائيل للفلس ــار إس حلص

ــرب«. ــى الغ ــار عل ــة ع ــك بـ«وصم ــا ذل واصف

ــة  ــة الثاني ــرز، دوري الدرج ــن روف ــت غري ــدر فورس ويتص
ــي  ــه الت ــت مبارات ــة، وانته ــد 82 نقط ــزي برصي اإلجنلي
ــام  ــق أولده ــع فري ــطيني م ــم الفلس ــا العل ــع فيه رف

ــني. ــني نظيف ــوزه بهدف بف

ــة  ــدوري الدرج ــب ب ــذي يلع ــادي ال ــس الن ــاف رئي وأض
ــى  ــدة عل ــي تغري ــدم، ف ــرة الق ــزي لك ــة اإلجنلي الثاني
تويتــر أرفــق معهــا صــورةً للعلــم الفلســطيني: »لقــد 
رفعنــا هــذا العلــم اليــوم فــي مبــاراة لفريــق فورســت 

ــطينيني«. ــع الفلس ــا م ــرز تضامنً ــن روف غري

ــا  ــى أوكراني ــرب عل ــي باحل ــم العامل ــى الدع ــت إل ولف
مقارنــًة بالدعــم الــذي يتلقــاه الشــعب الفلســطيني، 
ــر  ــس عناص ــه نف ــطني ل ــي فلس ــراع ف ــاًل »الص قائ
وقتــل  واالحتــالل  الغــزو   – أوكرانيــا  فــي  الصــراع 
املدنيــني وتدميــر املنــازل واملستشــفيات واحلصــار، تقــع 
فلســطني حتــت احلصــار اإلســرائيلي -جــوا وبــرا وبحــرا- 

ــود«. ــذ عق من

ــالل  ــي لالحت ــم األميرك ــف الدع ــى وق ــس إل ــا فين ودع
ــق  ــاكات بح ــرة االنته ــد وتي ــط تزاي ــرائيلي، وس اإلس

الفلســطينيني.

ــات  ــزي، »الوالي ــت اإلجنلي ــادي فورس ــس ن ــم رئي واختت
لدعــم  إســرائيل  إلــى  املليــارات  تضــخ  املتحــدة 
اقتصادهــا وجنودهــا، وتســتخدم حــق النقــض ملنــع أي 

ــدة«.73 ــل األمم املتح ــن قب ــادف م ــل ه عم

ــود  ــح اجلن ــذا يصب ــرائيلية: هك ــطة إس ناش
مجرمــي حــرب  

 رام اهلل 23-4-2022 وفــا- قالــت الناشــطة اإلســرائيلية 
ــس  ــرق نابل ــن ش ــت دج ــة بي ــل إن »قري ــت هارئي يهودي
التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 5 آالف نســمة 
ــل  ــن قب ــة م ــات متواصل ــاكات ومضايق ــرض النته تتع

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــتوطنني«. ــش واملس اجلي

وأوضحــت، »أنــه ضمــن أعمــال إرهابيــة يهوديــة عرفــت 
ــة  ــتوطنون مبداهم ــام مس ــن«، ق ــم »تدفيع  الثم باس
القريــة فــي تشــرين الثانــي عــام 201٩، وأعطبــوا 
ــدران  ــى ج ــيئة عل ــعارات مس ــوا ش ــة، وخط 20 مركب
ــازل  ــن من ــرب م ــع بالق ــل الواق ــط الفاص املنازل، واخل
القريــة يضيــق اخلنــاق عليهــا، ويحــول دون بنــاء املنــازل 
ــة )ج(«. ــق املصنف ــي املناط ــع ف ــي تق ــي الت ــي األراض ف

وأشــارت إلــى أن أراضــي القريــة تتعــرض خلطــر النهــب 
الفــوري، بعــد إنشــاء بــؤرة اســتيطانية عشــوائية 
ــكان  ــش الس ــع اجلي ــث مين ــرا، حي ــة مؤخ ــمال القري ش
ــة لهــا، ومنــذ ذلــك احلــني  مــن زراعــة أراضيهــم احملاذي
ــاج  ــة لالحتج ــوم جمع ــدة كل ي ــكان البل ــر س يتظاه
مســلحون  جنــود  أمامهــم  ويقــف  الســلمي، 
ومحميــون ويطلقــون رشــقات الغــاز املســيل للدمــوع 
وقنابــل الصــوت بــدون رحمــة، واليــوم كنــا هنــاك أيًضا 
ــا  ــاءوا تضامن ــذي ج ــطاء ال ــن النش ــة م ــع مجموع م
معهــم، ونحــن أيًضــا أصبنــا بالغــاز، وشــاهدنا جنودنــا 
ــون  ــم يوجه ــعة، وه ــية والبش ــم الوحش ــي أعماله ف
ــاملني، دون أي  ــني املس ــى املدني ــرة إل ــلحتهم مباش أس

استفزاز!!  

بســبب  االنســحاب  قرّر املتظاهــرون  وأضافــت: 
ــك  ــن ذل ــم يك ــن ل ــاز، ولك ــل الغ ــن قناب ــم م اختناقه
ــاورة،  ــة مج ــة عالي ــدوا تل ــود، حيث صع ــا للجن كافي
واســتمروا فــي إطــالق القنابــل الغازيــة والصوتيــة دون 
ــران فــي فــخ«، فقد أصيــب  ــا »فئ توقف، شــعرنا وكأنن

ــاق.   ــد مــن الرجــال والنســاء بحــاالت اختن العدي

وختمــت حديثهــا بالقــول: هكــذا يصبــح اجلنــود 
ــتخدم  ــش أن يس ــى اجلي ــر عل ــار كبي ــي حرب، ع مجرم
جنــوده بهــذه الطريقة، عــار كبيــر لــي كمواطنــة 

إســرائيلية وكإنســانة.74

األحد 2022/4/24  

إصابــة 3 مواطنــني برصــاص املســتوطنني فــي 
صــوري مواجهــات فــي كفــر قــدوم واختطــاف 

شــاب مــن عــزون

امــس،  مســاء  مواطنــني  ثالثــة  أصيــب 
القرينــات  مبنطقــة  املســتوطنني،  برصــاص 
اخلليــل. غــرب  شــمال  صوريــف   ببلــدة 

وذكــرت مصــادر محليــة، أن مســتوطنني هاجمــوا 
أراضيهــم  فالحتهــم  أثنــاء  املواطنــني  منــازل 

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

القرينــات  مبنطقــة  اغنيــم  علــي  خلــة  فــي 
احلــي،  الرصــاص  وأطلقــوا  صوريــف،  ببلــدة 
نقلــوا  مواطنــني،  ثالثــة  بإصابــة  تســبب  مــا 

 لتلقي العالج في مستشفيات اخلليل. 
بالرصــاص  أصيــب  مواطنــا  أن  املصــادر،  وأضافــت 
والثالــث  ســاقه،  فــي  وآخــر  بطنــه،  فــي  احلــي 
أطرافــه،  فــي  احلــي  الرصــاص  بشــظايا  أصيــب 
ووصفــت  غنيمــات،  عائلــة  مــن  وجميعهــم 
وطفيفــة. متوســطة  بــني  مــا   إصابتهــم 

كمــا اقتحــم جنــود االحتــالل املنطقــة وأطلقــوا 
وقنابــل  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي  الرصــاص 
بإصابــة  تســبب  مــا  الســام،  والغــاز  الصــوت 

 العشرات باالختناق عوجلوا ميدانيا. 
مواجهــات،  اندلعــت  قلقيليــة،  شــرق  وفــي 
االحتــالل  وقــوات  شــبان  بــني  امــس،  عصــر 
األســبوعية  الشــعبية  املســيرة  انطــالق  عقــب 

 املناهضة لالستيطان في قرية كفر قدوم. 
وانطلقــت املســيرة من مســجد عمر بن اخلطاب وســط 
 كفــر قــدوم، وتوجهــت ملدخــل القريــة الغربــي املغلــق.

اندلعــت  مواجهــات  أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
الرصــاص  االحتــالل  قــوات  خاللهــا  أطلقــت 
الغــاز  وقنابــل  باملطــاط  املغلــف  املعدنــي 

 السام املسيل للدموع صوب املواطنني. 
ــر  ــافة صف ــن مس ــت م ــات اندلع ــت إن املواجه وأضاف

 أحرق خاللها الشبان اإلطارات املطاطية. 
اخلاصــة  الوحــدات  اختطفــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
اإلســرائيلية »املســتعربون« امــس، شــاباً من بلــدة عزون 

 شرق قلقيلية ونقلته الى مكان مجهول. 
وأفــاد شــهود عيــان، بــأن وحــدة خاصــة بســيارة 
االحتــالل،  جيــش  مــن  قــوة  تدعمهــا  مدنيــة 
املدخــل  عنــد  بســيارته  وهــو  شــاباً  داهمــت 
بالضــرب  عليــه  واعتــدت  عــزون،  لبلــدة  الغربــي 
 بشــكل وحشــي قبــل أن يتــم تكبيلــه واعتقالــه.

ــكرياً  ــزاً عس ــالل حاج ــوات االحت ــت ق ــك نصب ــى ذل إل
ــات  ــت بعملي ــرقي، وقام ــة الش ــل قلقيلي ــد مدخ عن
التفتيــش للمركبــات فــي االجتاهــني، مــا أدى إلــى أزمــة 

ــكان.75 ــة بامل مروري

“طفولتــي حتــى اآلن« روايــة جديــدة إلبراهيــم 
نصــر اهلل

 رام اهلل 24-4-2022 وفــا- صــدرت عــن دار طبــاق للنشــر 
والتوزيــع الطبعــة الفلســطينية مــن روايــة »طفولتــي 
ــي إبراهيــم نصــر اهلل، بالتعــاون مــع  حتــى اآلن« للروائ

الــدار العربيــة للعلــوم فــي بيــروت.

75  جريدة األيام
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ويأتــي إصــدار هــذه الروايــة اســتكماال للمشــروع 
ــات:  الروائــي »امللهــاة الفلســطينية« الــذي يضــم رواي
ــاء«،  ــول البيض ــن اخلي ــل«، و«زم ــك اجللي ــل مل »قنادي
و«طفــل املمحــاة«، و«طيــور احلــذر«، و«زيتــون الشــوارع«، 
و«أعــراس آمنــة«، و«حتــت شــمس الضحــى«، و«مجــرد 

ــط«. 2 فق

حملــت الروايــة الواقعــة فــي 512 صفحــة مــن القطــع 
املتوســط لوحــة الفنــان عصــام طنطــاوي، وقــدم لهــا 
ــي  ــن أنن ــم م ــى الرّغ ــه: »عل ــاروق وادي بقول ــب ف الكات
قــرأت جميــع أعمــال إبراهيــم نصــر اهلل الروائّيــة، 
بــال اســتثناء، إالّ أن ســحر »قناديــل ملــك اجلليــل« 
ظــّل طاغًيــا فــي عقلــي ووجدانــي، لــم يزاحمهــا مــن 
أعمــال إبراهيــم الســرديّة علــى هــذه املكانــة إال روايــة 
»طفولتــي حتــى اآلن«، وهــي عمــل ســاحر مبواصفــات 

ــة. ــدة ومختلف ــرى، جدي ــة أخ ــة إبداعّي فنّي

وفــي مقارنــة شــفاهّية بــني العملــني، قلــت إلبراهيــم: 
ــت  ــي نهض ــي الت ــة عقل ــي رواي ــل ه ــت القنادي إذا كان
ــم  ــي ل ــي تاريخ ــتقصاء بحث ــّي واس ــرد إبداع ــى س عل
يُحــل دون بهــاء التخييــل بأجنحتــه احمللِّقــة، فــإن 
»طفولتــي حتــى اآلن« هــي روايــة قلبــي التــي ارتبطــت 
بهــا وجدانًيــا أكثــر مــن غيرهــا، ملــا فيهــا مــن عناصــر 
ــا  ــا وحميميته ــكّل ألقه ــيرة، ب ــبه الس ــيرة، أو ش الّس

ــه احلُــرةّ. ــال وانطالقت ــوح اخلي ــم حتـُـل دون جن ــي ل الت

ــه »إنهــا  ــب طــارق عســراوي بقول ــق عليهــا الكات وعل
روايــة مغناطيــس، بهــا جاذبيــة تشــّدك لألعلــى، 
للتحليــق، فــوق اخمليــم، وفــوق الشــخصي، وفــوق 
االنتكاســات وفــوق املــوت، وال شــك أنهــا تتحــرك أيضــا 
ــى  ــس عل ــث تلتب ــة، حي ــة عميق ــاحة جّواني ــي مس ف
اخملّيــم عــادات البــالد، وتصيــر احلــروب الصغيــرة جدرانا ال 
ميكــن اختراقهــا، وهــي أيضــا مشــاعرنا اخملتلطــة حــني 

ــاال.7٦ ــر أطف ــب فنصي ــا احل يأمرن

ــي  ــن اراض ــات م ــون 01 دومن ــتوطنون يجرف مس
ــمالية ــوار الش ــية باألغ الفارس

ــوم  ــا- جــرَف مســتوطنون، الي  األغــوار 24- 4- 2022 وف
األحــد، مســاحات مــن األراضــي فــي خربــة الفارســية 

باألغــوار الشــمالية.

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمة، إن املســتوطنني 
ــي  ــن أراض ــات م ــرة دومن ــدر بعش ــاحة تق ــوا مس جرف
ــعة  ــح توس ــية، لصال ــي الفارس ــر ف ــة احمي منطق
البــؤرة االســتيطانية التــي أقيمــت فــي املنطقــة قبــل 
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ــام.77 ــي ع حوال

االحتالل يجرف أراضي في بورين جنوب نابلس

قوات االحتالل اإلســرائيلي، اليوم األحد،  جرفــت 
بورين جنوب نابلــس. قريــة  أراض فــي 

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في شــمال الضف
بأن جرافات االحتــل ة الغربية غســان دغلس لـ«وفا«، 

جنوب بورين، لصالــح  أرض  ال باشــرت بأعمال جتريف 
التوســع االســتيطاني فــي املنطقــة.78

)محــدث( تظاهــرات حاشــدة فــي عــدة مــدن أميركيــة 
تضامنــا مــع القــدس

شــهدت عــدة مــدن أميركيــة تظاهــرات حاشــدة 
تنديــدا بالتصعيــد اإلســرائيلي ضــد شــعبنا، ال ســيما 

ــة. ــة املقدس ــي املدين ــدث ف ــا يح م

التحالف مــن  نظــم  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــرة  ــد، تظاه ــوم األح ــطني، الي ــي فلس أجل العدالة ف
مدينــة  رئيسية وســط  شــوارع  حاشــدة، جابت 

. غو شــيكا

ــعار  ــت ش ــت، حت ــي نظم ــرة الت ــي التظاه ــارك ف وش
»ارفعــوا أيديكــم عــن القــدس«، املئات مــن أبنــاء 
احلــق  وأنصــار  والعربيــة  اجلاليات الفلســطينية 
الفلســطيني فــي املدينــة، وتخللتهــا هتافــات طالبــت 

بحريــة فلســطني وحمايــة املســجد األقصــى.

وألقيت العديــد مــن الكلمــات مــن منظمــات أميركيــة 
ــون  ــطيني، أكد املتحدث ــق الفلس ــع احل ــة م متضامن
فيهــا ضــرورة إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي والكــف عــن 
املمارســات الوحشــية التــي ترتكبهــا قــوات االحتــالل 
اإلســالمية  األماكن املقدســة  فــي  املصلــني  بحــق 

ــيحية. واملس

كمــا نظمــت فــي مدينتــي هيوســن بواليــة تكســاس 
ــل  ــن قب ــان، م ــان مماثلت ــة فلوريدا تظاهرت ــا بوالي وتامب
حتالــف عريــض مــن مؤسســات اجلاليــة األميركيــة فــي 

الواليتــني.

ــال  ــطيني األميركي كم ــس الفلس ــس اجملل ــال رئي وق
خليــل، لـ«وفــا«، إن املظاهــرات التــي خرجــت فــي عــدة 
ــل  ــم التواص ــى حج ــح عل ــل واض ــة دلي ــدن أميركي م
الفلســطيني- الفلســطيني والوقــوف فــي خنــدق 
ــيرا  ــرائيلي، مش ــد اإلس ــات والتصعي ــدي للهجم التص
ــة املشــاركة الواســعة مــن نشــطاء ســالم  ــى رمزي إل

77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

  78



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

256
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ــرس  ــة الكونغ ــحني لعضوي ــض املرش ــني وبع أميركي
ــي االنتخابــات النصفيــة القادمــة، الذيــن أكــدوا  ف
دعمهــم لقضيتنــا العادلــة وحــق شــعبنا فــي احلريــة 

ــتقالل. واالس

يذكــر أن التحالــف مــن أجــل العدالــة فــي فلســطني، 
ــة  ــطينية أميركي ــات فلس ــض ملؤسس ــار عري ــو إط ه
متضامنــة مــع احلــق الفلســطيني تأســس عــام 
هــي:  مؤسســات،   ٦ عضويتــه  فــي  2000، ويضــم 
شــبكة اجلاليــة الفلســطينية فــي الواليــات املتحــدة، 
مســلمون أميركيــون مــن أجــل فلســطني، طــالب 
شــيكاغو مــن أجــل العدالــة فلســطني، اجمللــس 
الفلســطيني األميركــي، مركــز اجلاليــة الفلســطينية 

ــة.7٩ ــز النهض ــيكاغو، مرك ــي ش ــة ف األميركي

االثنني 2022/4/25 

تســويق  فــي  لفشــلها  تغضــب  إســرائيل 
القــدس بأحــداث  ضحيــة  نفســها 

»ضحيــة«  نفســها  لتســويق  إســرائيل  ســعت 
القــدس  مدينــة  شــهدتها  التــي  األحــداث  فــي 
بشــكل  األقصــى  واملســجد  عــام،  بشــكل 

 خاص، غير أنها أخفقت في ذلك. 
وعلــى مــدى األســبوعني املاضيــني، ســعت اآللــة 
إلــى  اإلســرائيلية  واإلعالميــة  الدبلوماســية 
الفلســطينيني،  إلــى  اللــوم  توجيــه  محاولــة 
حريــة  علــى  حريصــة  أنهــا  نفســها  وإظهــار 
جتــد  لــم  أنهــا  إال  احملتلــة،  املدينــة  فــي  العبــادة 

 كلمة تأييد لها حتى من أقرب حلفائها. 
ومــا زاد مــن صعوبــة املهمــة اإلســرائيلية املســتحيلة 
مشــاهد الفيديــو، التي التقطهــا النشــطاء واملصورون 
ــى  ــجد األقص ــي املس ــطينيون ف ــون الفلس الصحافي
وبــاب العامــود واحلــي املســيحي لقمــع الفلســطينيني 

 في مقدساتهم اإلسالمية واملسيحية. 
ووجــدت املشــاهد املصــورة، علــى مــدار شــهر رمضــان، 
رواجــاً فــي العالــم، مــا اســتدعى بيانــات شــجب 
ــن دول  ــى م ــة، حت ــالمية ودولي ــة وإس ــتنكار عربي واس

 تعتبرها إسرائيل حليفة أو صديقة لها. 
ولــم تتمكــن احلكومــة اإلســرائيلية مــن احلصــول، ولــو 
حتــى على بيــان واحــد، يؤيد ما قامــت به مــن انتهاكات 
ضــد الفلســطينيني وللوضــع القائــم فــي املقدســات 

 اإلسالمية واملسيحية في مدينة القدس. 
فــي  لهــا  تعبيــراً  اإلســرائيلية  األزمــة  ووجــدت 
الــوزراء  رئيــس  أجراهــا  التــي  الهاتفيــة  املكاملــة 
اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت، أول مــن أمــس، مــع األمــني 
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 العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس. 
ــه  ــن مكتب ــدر ع ــان ص ــي بي ــت، ف ــم بيني ــث زع حي
ــدم  ــي أن يخ ــع الدول ــوز للمجتم ــال: »ال يج ــر االتص إث
ــة. إســرائيل هــي الطــرف  ــدة التنظيمــات اإلرهابي أجن
الــذي يحقــق االســتقرار. إن لــم نقــم باســتعادة 
النظــام العــام، لــن يســتطيع عشــرات اآلالف مــن 
ــروا  ــاس حّض ــاك أن ــم. كان هن ــلمني أداء صلواته املس
ــتخدامها  ــة الس ــات احلارق ــارة والزجاج ــبقاً احلج مس

 داخل املسجد«، على حد تعبيره. 
وســبق ذلــك أن زعــم بينيــت، اإلثنــني املاضــي، فــي بيان: 
»أنظــر بخطــورة إلــى التصريحــات التي تتهم إســرائيل 
ــجع  ــن يش ــاك م ــا، وهن ــه ضدن ــذي يوج ــف ال بالعن
ــي  ــى رشــق احلجــارة وممارســة العنــف ضــد مواطن عل
ــزة  ــكل جائ ــذا يش ــذا. ه ــل به ــرائيل. ال نقب ــة إس دول
بالنســبة للمحرضــني، وعلــى رأســهم حمــاس، الذيــن 

 يحاولون إشعال فتيل العنف في القدس”. 
وفــي محاولــة إســرائيلية قــد تكــون األخيرة، اســتدعى 
ــني  ــد الصحافي ــر البي ــرائيلي يائي ــة اإلس ــر اخلارجي وزي
األجانــب، أمــس، وقــال: »فــي األســابيع الثالثــة املاضيــة، 
ــدس.  ــي الق ــة ف ــرة جاري ــود خطي ــاك جه ــت هن كان
خــالل شــهر رمضــان، كانــت املنظمــات حتــاول خطــف 
املســجد األقصــى مــن أجــل خلــق انــدالع أعمــال 
ــي  ــف ف ــراع عني ــاك، ص ــن هن ــدس، وم ــي الق ــف ف عن
جميــع أنحــاء البــالد. اقتحــم متطرفــو حمــاس واجلهــاد 
ــاح  ــاعات الصب ــي س ــى ف ــجد األقص ــالمي املس اإلس
األولــى مــراراً وتكــراراً. أدخلــوا أســلحة إلــى املســجد. 
ألقــوا احلجــارة واملتفجــرات مــن داخلهــا، واســتخدموها 

ــة”. ــغب عنيف ــال ش ــى أعم ــض عل ــدة للتحري كقاع

وواصــل زعمــه: »ليســت إســرائيل هــي التــي عرّضــت 
التــي  هــي  املنظمــات  إن  بــل  للخطــر،  املصلــني 

للخطــر”. عرضتهــم 

وتابــع البيــد: »أريــد أن أوضح: إســرائيل ملتزمــة بالوضع 
ــون فــي  الراهــن فــي احلــرم القدســي. املســلمون يصل
ــد أي  ــه. ال يوج ــلمني يزورون ــر املس ــي، غي ــرم القدس احل
تغييــر. لــن يكــون هنــاك تغييــر. ال نخطــط لتقســيم 
احلرم القدســي بــني األديــان. ندعــو املعتدلني املســلمني، 
ــار  ــذه األخب ــد ه ــل ض ــى العم ــالمية، إل ــدول اإلس ال
املزيفــة، والعمــل معنــا لضمــان مصلحتنــا املشــتركة: 

 احلفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الوضع”. 
نشــر  بإعــادة  إســرائيليون  صحافيــون  وقــام 
حتــاول  التــي  اإلســرائيلية  الرســمية  البيانــات 
فــي  حســاباتهم  علــى  الفلســطينيني  إدانــة 

 شبكات التواصل االجتماعي. 
سلســلة  إن  لـ«األيــام«:  قالــوا  مراقبــني  أن  غيــر 



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

257

المجلد الثالثون 2022

التصريحــات اإلســرائيلية أغفلــت حقيقــة أن األحــداث 
ــرائيليون  ــون إس ــام متطرف ــد أن ق ــل بع ــدأت بالفع ب
بنشــر إعالنــات عــن نيتهــم تقــدمي قرابــني عيــد 

 الفصح اليهودي في املسجد األقصى. 
وأشــاروا إلــى أن هــؤالء املتطرفــني قامــوا بتوزيــع 
منشــورات عــن نيتهــم تقــدمي القرابــني، عارضــني 
شــيكل  آالف   10 إلــى  تصــل  ماليــة  مكافــآت 
إســرائيلي ملــن يتمكــن مــن تقــدمي القرابــني فــي 

 املسجد، ومكافآت أقل ملن يحاول ويفشل. 
واســتناداً إلــى املراقبــني فــي مدينــة القــدس الشــرقية، 
ــات احلكومــة اإلســرائيلية عــن رفــض تقــدمي  ــإن بيان ف
ــد  ــن تبدي ــن م ــم تتمك ــرة، ول ــاءت متأخ ــني ج القراب
ــات  ــذه اجملموع ــدام ه ــن إق ــطينيني م ــاوف الفلس مخ

ــا80. ــذ مخططاته ــى تنفي ــة عل ــرائيلية املتطرف اإلس

ــد  ــاً ض ــض التماس ــرائيلية« ترف ــا اإلس »العلي
ــة  ــال عائل ــزرة أطف ــي مج ــق ف ــاق التحقي إغ

بكــر

ــد،  ــس األح ــرائيلية، أم ــا اإلس ــة العلي ــت احملكم رفض
التماســاً ضــد إغــالق التحقيــق فــي استشــهاد أطفال 
ــال  ــة أطف ــاء أربع ــه آب ــزة، قدم ــي غ ــر ف ــة بك عائل
ــم  ــاء لعبه ــرائيلي أثن ــف إس ــي قص ــهدوا ف استش
علــى شــاطئ مدينــة غــزة بتاريــخ 1٦متــوز/ يوليــو 2014، 
خــالل العــدوان علــى غــزة فيمــا أطلــق عليــه االحتــالل 

ــد«. ــرف الصام ــة اجل »عملي

وقدمــت ثــالث منظمــات حقوقيــة التماســاً فــي عــام 
ــة  ــي حلقــوق األقلي ــة »املركــز القانون 2020، وهــي عدال
العربيــة فــي إســرائيل، مركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان 
ــن  ــان )PCHR( م ــوق اإلنس ــطيني حلق ــز الفلس واملرك
قبــل مديــر عــام عدالــة، احملامــي الدكتــور حســن 

ــداد.  ــى ح ــة من ــن، واحملاي جباري

وطالــب امللتمســون احملكمــة بإلغــاء قــرار النائــب العام 
الــذي رفــض اســتئنافاً تقدمــت بــه املؤسســات الثــالث 
ــح  ــة، وأن بأمــر بفت ــق فــي القضي ضــد إغــالق التحقي
ــن  ــؤولني ع ــة املس ــى محاكم ــؤدي إل ــي ي ــق جنائ حتقي

القتــل، كمــا ورد فــي بيــان لتلــك املؤسســات.

وأعلــن املدعــي العــام قــراره، بتاريــخ ٩ ســبتمبر 201٩ 
 )MAG( وتبنــى بالكامــل قــرار املدعــي العــام العســكري

بإغــالق التحقيــق.

وقــال امللتمســون إن مــواد التحقيــق تظهــر أن ســالح 
اجلــو اإلســرائيلي فتــح عمــداً نيرانــاً مميتــة علــى 
األطفــال فــي انتهــاك خطيــر لقوانــني احلــرب والقانــون 

80  جريدة األيام

ــي الدولــي، حيــث اســتهدفوا األطفــال مباشــرة  اجلنائ
ــة. ــات الالزم ــاذ االحتياط ــم ودون اتخ ــد هويته دون حتدي

كبيــرة  عيوبــاً  تظهــر  أدلــة  امللتمســون  وقــدم 
التحقيــق  اجرتــه ســلطات  الــذي  التحقيــق  فــي 
اإلســرائيلية والعديــد مــن التناقضــات فــي الشــهادات 
ــا ال  ــة بأنه ــت احملكم ــك، قض ــع ذل ــات، وم والتحقيق
تــرى أي ســبب للتدخــل فــي قــرار املدعــي العــام، ولــم 
تتنــاول أيــاً مــن حجــج املدعــني فيمــا يتعلــق بالعيــوب 

ــق. ــابت التحقي ــي ش ــة الت اجلوهري

ــة  ــى أدل ــرى، عل ــور أخ ــني أم ــن ب ــم، م ــد احلك واعتم
ــة  ــل احملكم ــن قب ــا إال م ــم مراجعته ــم تت ــرية، ل س
العليــا خــارج حضــور محامــي امللتمســني، األمــر الــذي 
ــرائيلي  ــش اإلس ــاء اجلي ــة، ادع ــاً للمحكم ــم، وفق يدع
بــأن محيــط املنطقــة التــي تعرضــت للهجــوم كانــت 

ــة. ــتخدم املقاوم تس

واســتندت احملكمــة إلــى قــرار املدعــي العــام بــأن 
ــز  ــادئ التميي ــاً ملب ــة متــت وفق ــات الصاروخي الهجم

العســكرية. لإلجــراءات  ووفقــاً  والتناســب 

ــح  ــم، متن ــذا احلك ــب ه ــه ومبوج ــون أن ــد امللتمس ويؤك
احملكمــة العليــا ترخيصــاً كامــالً للجيــش اإلســرائيلي 
لقتــل املدنيــني مــع اإلفــالت مــن العقــاب علــى 
أوســع نطــاق، وبــدالً مــن فحــص قــرارات اجليــش أثنــاء 
القتــال، صرحــت احملكمــة بشــكل عــام بشــان النطــاق 
الواســع للســلطة التقديريــة للمدعــي العــام واملدعــي 

ــكري. العس

وحظيــت هــذه القضيــة باهتمــام واســع مــن وســائل 
االعــالم الدوليــة واجلمهــور، ال ســيما بســبب حدوثهــا 
بالقــرب مــن فنــدق كان يقيــم فيــه العديــد مــن 

ــة.81 ــهدوا الواقع ــن ش ــب الذي ــني األجان الصحفي

ــدء االجتمــاع االســتثنائي ملنظمــة التعــاون  ب
اإلســامي لبحــث االعتــداءات اإلســرائيلية 

ــى ــى األقص عل

 بــدأ، قبــل قليــل، االجتمــاع االســتثنائي مفتــوح 
التعــاون  ملنظمــة  التنفيذيــة  للجنــة  العضويــة 
اإلســالمي علــى مســتوى املندوبــني الدائمــني فــي 
جــدة، لبحــث االنتهــاكات اإلســرائيلية املتصاعــدة 
علــى املســجد األقصــى املبــارك، بنــاًء علــى طلــب مــن 

إندونيســيا. جمهوريــة 

االعتــداءات  تصاعــد  ظــل  فــي  االجتمــاع  ويأتــي 

81  جريدة القدس
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اإلســرائيلية علــى املســجد األقصــى املبــارك مــن 
ــات  ــل مجموع ــن قب ــه م ــالق بواباته واقتحام ــالل إغ خ
ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــني وق ــتوطنني املتطرف املس

ــه.82 ــي داخل ــني ف ــى املصل ــداء عل واالعت

انتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية »الحتــاد اجلاليــات 
الفلســطينية« في الســويد 

ســتوكهولم 25-4-2022 وفا- انتخــب االحتــاد العــام 
ــويد،  ــرع الس ــا- ف ــي أوروب ــطينية ف ــات الفلس للجالي
أعضــاء الهيئــة التأسيســية، قائمــة الوحــدة الوطنيــة 

ــار  ــن إط ــم ضم ــروا مهامه ــى، ليباش ــة األقص -قائم
منظمــة التحريــر الفلســطينية، املمثــل الشــرعي 

ــطيني. ــعب الفلس ــد للش والوحي

وأشــرفت ســفارة دولــة فلســطني لــدى الســويد علــى 
ــر  ــي مق ــد ف ــذي عق ــي، ال ــر التأسيس ــال املؤمت أعم
الســفارة فــي ســتوكهولم وجاهيــا وعبــر تقنيــة 

»زووم«.

 ودعــت الســفيرة روال احمليســن إلــى بــذل اجلهــود  
ــاء  ــد أبن ــدف توحي ــترك، به ــل املش ــاح العم كافة إلجن
اجلاليــة واألطــر واملؤسســات الفلســطينية، ومــد 
جســور التعــاون مــع كافــة فــروع احتــاد اجلاليــات فــي 
مختلــف أماكــن تواجدهــا، مؤكــدةً علــى أهميــة 
االحتــالل  تصعيــد  ظــل  فــي  خاصــة  وحيدهــا،  ت
اإلســرائيلي لعدوانــه علــى شــعبنا الفلســطيني 

مقدســاته. و

كمــا شــددت علــى ضــرورة التواصــل مــع كل اجلمعيات 
ــرة  ــالل الفت ــني خ ــة واملغترب ــاء اجلالي ــات وأبن واملؤسس
ــا  ــاحة مب ــى الس ــل عل ــد العم ــك لتوحي ــة، وذل املقبل
يعــود باملنفعــة علــى اجلميــع، ويحقــق املصلحــة 

ــطيني. ــعب الفلس ــا للش ــة العلي الوطني

ــام  ــاد الع ــة لالحت ــة اإلداري ــس الهيئ ــن رئي ــدوره، ثم ب
للجاليات  الفلســطينية فــي أوروبــا علــي القاضــي 
، داعيــاً  اجلهــود التــي بذلتهــا اللجنــة التحضيرية 
لتوحيــد صفــوف أبنــاء اجلاليــة فــي الســويد للنهــوض 

ــا. ــي أوروب ــطينية ف ــة الفلس باحلال

ــة  ــاً حلمل ــل جناح ــر ميث ــاح املؤمت ــي أن جن ــد القاض وأك
التضامــن مــع شــعبنا الفلســطيني فــي الوطــن 
ــذي يتعــرض العتــداء قــوات االحتــالل واملســتوطنني  ال

ــاتنا.83 ــة مقدس ــدى حلماي ويتص

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الثاثاء 2022/4/26

تســجيل إصابــات خــال اقتحــام قباطيــة 
وتواصــل قمــع العمــال قــرب جــدار الفصــل

أصيــب شــاب بجــروح والعشــرات باالختنــاق فــي 
مواجهــات واشــتباكات أعقبــت تصــدي املواطنــني 
لعمليــة اقتحام فــي بلدة قباطيــة، وخالل اعتــداء قوات 
االحتــالل علــى عمــال فــي محافظتــي رام اهلل والبيــرة 
وطولكــرم، تزامــن ذلــك مــع جتريفهــا نحــو 10 دومنــات 
مــن أراضــي املواطنــني فــي قريــة اجلبعــة، جــاء ذلــك في 
ــتوطنة  ــعة مس ــتوطنون توس ــه مس ــل في ــت واص وق

 على أراضي قرية التوانة مبسافر يطا. 
ص  ا ـ ـ ص ر ل ا ب  ا ـ شـ أصيــب  قباطيــة،  بلــدة  ففــي 
ــات  ــالل مواجه ــاق خ ــاالت اختن ــون بح ــي ومواطن احل

 أعقبت تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل أطلقــت 
األعيــرة الناريــة وقنابــل الصــوت باجتــاه الشــبان خــالل 
االقتحــام، مــا أدى إلــى إصابــة شــاب بعيــار نــاري بالقدم 
ــا  ــدة، كم ــي البل ــوده ف ــالل وج ــدة، خ ــدة الزباب ــن بل م
اعتــدت بالضــرب علــى الطفــل مجــدي شــرقاوي، وجرى 

 نقلهما إلى املستشفى، لتلقي العالج. 
الشــاب  احتجــزت  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــدت 
تســمح  أن  قبــل  ســاعة  نصــف  نحــو  اجلريــح 

 بنقله إلى املستشفى لتلقي العالج. 
ــالل  ــش االحت ــن جي ــرة م ــوة كبي ــادر، إن ق ــت املص وقال
كانــت قــد اقتحمــت البلــدة ودهمــت منــزالً واعتقلــت 

 منه شاباً ما أدى إلى اندالع مواجهات. 
فــي  اندلعــت  مســلحة  اشــتباكات  أن  وأكــدت 
االحتــالل  وقــوات  مقاومــني  بــني  الحــق  وقــت 

 تواصلت حتى انسحاب القوة املقتحمة. 
وعلــى صعيــد انتهــاكات االحتــالل بحــق العمــال، 
أفــادت مصــادر محليــة بــأّن قــوات االحتــالل احتجــزت 
ــة  ــة املدي ــل بقري ــدار الفاص ــد اجل ــال عن ــة عم خمس
 غــرب مدينــة رام اهلل، والحقــت آخريــن بالرصــاص احلــي.

املنتشــرة  االحتــالل  قــوات  أّن  املصــادر  وأوضحــت 
ــزت  ــة احتج ــرب القري ــل غ ــدار الفاص ــول اجل ــى ط عل
مــن  دخولهــم  محــاوالت  خــالل  عمــال  خمســة 
فتحــات اجلــدار للعمــل فــي الداخــل احملتــل، كمــا 
ــوا  ــن حاول ــال آخري ــى عم ــي عل ــاص احل ــت الرص أطلق

 الدخول والحقتهم بغرض اعتقالهم. 
اعتقلــت عــددا  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
توجههــم  أثنــاء  ســيدات،  بينهــم  العمــال  مــن 
 ،1٩48 أراضــي  فــي  عملهــم  أماكــن  إلــى 

 من خالل بوابة فرعون جنوب طولكرم. 
ــرة  ــالل املنتش ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

259

المجلد الثالثون 2022

علــى طــول جــدار الفصــل العنصــري جنــوب طولكــرم 
ــيل  ــاز املس ــل الغ ــالق قناب ــط إط ــال وس ــاردت العم ط
للدمــوع باجتاههــم، واعتقلــت مــا يزيــد علــى عشــرين 
8 4  منهم، بعد االعتداء عليهم بالضرب. 

األربعاء 2022/4/27

فــي  االحتــال  برصــاص  شــاب  استشــهاد 
وقباطيــة قلقيليــة  فــي  وإصابــات  أريحــا 

 20( عويــدات  إبراهيــم  أحمــد  الشــاب  اسُتشــهد 
ــب  ــا، وأُصي ــي أريح ــر ف ــة جب ــم عقب ــن مخي ــاً(، م عام
العشــرات بجــروح وحــاالت اختنــاق خــالل تصــدي 
محافظــات  فــي  اقتحــام  لعمليــات  املواطنــني 
اقتحــم فيــه عشــرات  الــذي  الوقــت  عــدة، فــي 

 املستوطنني موقع سبسطية األثري. 
استشــهاد  عــن  الصحــة  وزارة  أعلنــت  فقــد 
بجــروح  متأثــراً  صباحــاً،  عويــدات،  الشــاب 
احلــي  االحتــالل  برصــاص  بهــا  أصيــب  حرجــة 

 في رأسه، فجراً في مخيم عقبة جبر. 
وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن قــوة خاصة »مســتعربني« 
وجنلــه  مواطنــاً  واختطفــت  اخمليــم  إلــى  تســللت 
ــالل  ــش االحت ــن جي ــرة م ــوة كبي ــم ق ــل أن تقتح قب
املنطقــة، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة 
أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص بكثافــة 

 فأصيب أربعة شبان بالرصاص احلي. 
شــبان  أربعــة  أن  طبيــة  مصــادر  وأكــدت 
أصيبــوا  منهــم  ثالثــة  احلــي  بالرصــاص  أصيبــوا 
أصيــب  والرابــع  الســفلية  األطــراف  فــي 

 بالرأس ووصفت إصابته باحلرجة. 
وأشــارت إلــى أن عويــدات نُقــل إلــى مجمــع فلســطني 
إصابتــه  خلطــورة  نظــراً  اهلل  رام  مبدينــة  الطبــي 
ــل أن  ــاغ قب ــجة الدم ــي أنس ــف ف ــى تل ــي أدت إل الت

 يعلن عن استشهاده في وقت الحق. 
وعصــراً، شــيعت جماهيــر غفيــرة فــي محافظــة 
عويــدات،  الشــهيد  جثمــان  واألغــوار  أريحــا 
»فتــح«  فيــه حركــة  أعلنــت  الــذي  الوقــت  فــي 
الشــامل  اإلضــراب  واألغــوار  أريحــا  إقليــم 

 في احملافظة حداداً على روح الشهيد. 
وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
الشــهيد،  منــزل  إلــى  وصــوال  احلكومــي  أريحــا 
ــه،  ــرة علي ــوداع األخي ــرة ال ــه نظ ــت عائلت ــث ألق حي
علــى  اجلنــازة  صــالة  املشــّيعون  أدى  ثــم  ومــن 
قبــل  القــدمي،  أريحــا  مســجد  فــي  اجلثمــان 

84  جريدة األيام

 مواراته الثرى في مقبرة أريحا اجلديدة. 
عــني  مخيــم  ســكان  مــن  عويــدات  والشــهيد 
يتمكــن  لــم  أريحــا،  مدينــة  غــرب  الســلطان 
اململكــة  فــي  لوجــوده  وداعــه  مــن  والــده 

 العربية السعودية ألداء مناسك العمرة. 
وفــي بلــدة قباطيــة جنــوب جنــني، أصيــب ثالثــة شــبان 

 بالرصاص خالل التصدي لعملية اقتحام. 
ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
االحتــالل اقتحمــت البلــدة فجــراً ودهمــت عــدداً 
أدى  مــا  مواطنــني،  أربعــة  واعتقلــت  املنــازل  مــن 

 الى اندالع مواجهات عنيفة. 
أطلقــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
الرصــاص وقنابــل الصــوت باجتــاه الشــبان خــالل 
ــفرت  ــات، أس ــدالع مواجه ــى ان ــا أدى ال ــام، م االقتح

 عن إصابة ثالثة شبان بالرصاص احلي. 
وفــي مدينة قلقيليــة، أصيب عشــرات املواطنني بحاالت 

 اختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مواجهــات اندلعــت 
ــق  ــة، أطل ــمال املدين ــالل ش ــوات االحت ــبان وق ــني ش ب
ــى  ــا أدى إل ــاز، م ــوت والغ ــل الص ــود قناب ــا اجلن خالله

 إصابة عشرات املواطنني بحاالت اختناق. 
االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
اقتحــم عشــرات املســتوطنني املوقــع األثــري فــي 

 بلدة سبسطية شمال غربي نابلس. 
وقــال رئيــس بلديــة سبســطية، محمــد عــازم، إن 
ــي  ــري ف ــع األث ــوا املوق ــتوطنني اقتحم ــرات املس عش

 البلدة، وسط حماية من جيش االحتالل. 
وأضــاف إن عصابــات املســتوطنني حتــاول فرض أمــر واقع 
بالســيطرة علــى املوقــع من خــالل اســتهداف املواطنني 

 وممتلكاتهم واالقتحامات املتكررة للمنطقة. 
مســن،  مواطــن  أُصيــب  أمــس،  ومســاء 
مجموعــة  قبــل  مــن  العتــداء  تعرضــه  جــراء 
حلــم. بيــت  شــرق  املســتوطنني   مــن 

ــات  ــا عبي ــن رج ــإن املس ــة، ف ــادر محلي ــب مص وبحس
)٦2 عامــاً( مــن قريــة كيســان شــرق بيــت حلــم، تعــرض 
العتــداء عنيــف مــن قبــل املســتوطنني الذيــن هاجمــوا 

أراضــي املواطنــني.85

اخلميس 2022/4/28

استشــهاد شــاب مــن برقــني فــي مخيــم جنني 
خــال اقتحــام إســرائيلي وانــدالع مواجهات

استشــهد الشــاب أحمــد محمــد لطفــي مســاد 
ــرون  ــة آخ ــب ثالث ــني، وأصي ــدة برق ــن بل ــاً( م )21 عام

85  جريدة األيام
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بالرصــاص، خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل، فجــر 
 أمس، مدينة جنني ومخيمها. 

وقــال مديــر مستشــفى ابــن ســينا فــي جنــني جانــي 
أبــو جوخــة، إن الشــاب مســاد استشــهد متأثــراً 
بإصابتــه بعيــار نــاري فــي الــرأس، وأصيــب ثالثــة 
ــى )1٦ عامــاً( برصاصــة  آخــرون بجــروح متوســطة؛ فت
فــي القــدم، وشــاب )1٩ عامــاً( برصاصــة فــي احلــوض، 

 وشاب )1٩ عاماً( بالرصاص في اليد والقدم. 
ــززة  ــالل مع ــش االحت ــن جي ــرة م ــوات كبي ــت ق وكان
ومخيمهــا،  جنــني  مدينــة  اقتحمــت  بجرافــة، 
قناصتهــا  ونشــرت  اخمليــم  أزقــة  فــي  وانتشــرت 

 على أسطح عدد من املنازل. 
ــة  ــرائيلية خاص ــدات إس ــان، أن وح ــهود عي ــد ش وأك
تســللت إلــى اخمليــم بالتزامــن مــع صــالة الفجــر، قبــل 
ــرة مــن جيــش االحتــالل  أن تقتحــم اخمليــم قــوات كبي
وســط إطــالق كثيــف للرصــاص، مــا تســبب باحتجــاز 
املصلــني داخــل املســجد الكبيــر وســط اخمليــم حيــث 
التــي  املســلحة  واالشــتباكات  املواجهــات  تركــزت 
اســتمرت حتى ســاعات الصبــاح، ما أدى إلى استشــهاد 

 الشاب مساد، وإصابة ثالثة آخرين. 
الشــبان  اخمليــم  مــن  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
ــال  ــي، ونض ــزن املرع ــا، وي ــو الهيج ــال أب ــم جم عاص
عائالتهــم  منــازل  دهمــت  أن  بعــد  خــازم،  أمــني 

 وفتشتها وعبثت مبحتوياتها. 
احملــررة  األســيرة  علــى  بالضــرب  واعتــدت 
محتويــات  وحطمــت  الهيجــاء،  أبــو  أســماء 
وخرابــاً. فســاداً  فيــه  وعاثــت   منزلهــا 

االقتحــام  خــالل  االحتــالل  قــوات  وأخطــرت 
فيهــا  يقيــم  كان  بنايــة  فــي  شــقة  بهــدم 
فــي  عامــاً«   2٩« خــازم  فتحــي  رعــد  الشــهيد 

 املنطقة الشرقية مبدينة جنني. 
وعلــق جنــود االحتــالل أمــراً عســكرياً صــادراً عــن مــا 
يســمى قائــد املنطقــة الوســطى تضمــن قــراراً بهــدم 
الشــقة التــي كان يعيــش فيهــا الشــهيد خــازم مــن 
مخيــم جنــني، منفــذ عمليــة إطــالق النــار فــي شــارع 

.  »ديزنغوف« في السابع من نيسان اجلاري 
انطلقــت  مســاد،  استشــهاد  عــن  اإلعــالن  وفــور 
مســيرة مــن أمــام مستشــفى ابــن ســينا فــي مدينــة 
جنــني، حمــل فيهــا املشــيعون جثمــان الشــهيد علــى 
ــط  ــا، وس ــة ومخيمه ــوارع املدين ــوا ش ــاف، وجاب األكت

 هتافات غاضبة منددة بجرائم االحتالل. 
وفــي وقــت الحــق، شــيعت جماهيــر غفيــرة مــن 
إلــى  مســاد  الشــهيد  جثمــان  جنــني،  محافظــة 
مثــواه األخيــر فــي بلــدة برقــني، حيــث انطلــق موكــب 
التشــييع مــن أمــام مستشــفى الشــهيد خليــل 
ســليمان فــي املدينــة مبســيرة حاشــدة جابــت شــوارع 

املدينــة حمــل املشــاركون فيهــا جثمــان الشــهيد 
ــقط  ــني مس ــدة برق ــى بل ــوالً إل ــاف، وص ــى األكت عل
ــرة  ــوداع األخي ــرة ال ــت نظ ــث ألقي ــهيد، حي رأس الش
عليــه مــن قبــل ذويــه وأحبائــه ورفاقــه، قبــل أن 

 يوارى جثمانه الثرى في مقبرة البلدة. 
وردد املشــاركون فــي مســيرة التشــييع الهتافــات 
الداعيــة إلــى اســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وإنهــاء 
الفلســطيني  الشــعب  يتمكــن  حتــى  االنقســام 

 من التصدي إلرهاب وجرائم االحتالل. 
ودعــا املشــيعون فــي كلماتهــم إلــى مواصلــة النضال، 
ورص الصفــوف وإنهــاء االنقســام، والتصــدي للعــدوان 
ــم  ــى جرائ ــن بالصمــت العاملــي عل اإلســرائيلي، منددي

االحتــالل.8٦

اجلمعة 2022/4/29

االحتــال يعتــدي مجــدداً علــى املصلــني ويبعد 
مزيــداً مــن املقدســيني عــن األقصى

اعتــدت شــرطة االحتــالل، فجــر أمــس، علــى املصلــني 
ــداً  ــدت مزي ــى وأبع ــجد األقص ــي املس ــني، ف واملعتكف
ــرها  ــع نش ــن م ــجد بالتزام ــن املس ــيني ع ــن املقدس م

 اآلالف من عناصرها في املدينة املقدسة. 
وأفــادت مصــادر محلية بــأن شــرطة االحتــالل اقتحمت 
املســجد األقصــى من جهة بــاب املغاربة، فجــراً، واعتلت 
األســطح املالصقة لــه، وأطلقــت قنابل الصــوت والغاز، 
ــدس. ــة الق ــبة ليل ــني ملناس ــني واملعتكف ــاه املصل  باجت

اســتخدمت  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــدت 
غــاز  قنابــل  إطــالق  فــي  مســّيرة  طائــرة  أيضــاً 
املســجد،  ســاحات  فــي  للدمــوع  مســيلة 
النســاء  مــن  العشــرات  إصابــة  إلــى  أدى  مــا 

 واألطفال وكبار السن بحاالت اختناق. 
ــون  ــي غض ــة ف ــرة الثاني ــي امل ــذه ه ــى أن ه ــت إل ولفت
ــل  ــالل قناب ــرطة االحت ــا ش ــق فيه ــي تطل ــبوع الت أس
ــى  ــّيرة عل ــرات مس ــن طائ ــوع م ــيلة للدم ــاز املس الغ

 املصلني الصائمني في ساحات املسجد. 
االحتــالل  ســلطات  أبعــدت  الحــق،  وقــت  وفــي 
املبــارك،  األقصــى  املســجد  عــن  مقدســياً   1٦
عنهــم  اإلفــراج  عقــب  منهــم  خمســة 

 شرط اإلبعاد، ودفع غرامات مالية. 
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن ســلطات االحتــالل 
وبــراء  كســتيرو،  حمــدي  الشــبان:  عــن  أفرجــت 
الطويــل، وحســام الزعانــني، بشــرط اإلبعــاد عــن 
ــة  ــة مالي ــع غرام ــهر، ودف ــدة ش ــى مل ــجد األقص املس

 بقيمة 500 شيقل، لكل واحد منهم. 
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الشــاب  أبعــدت  أنهــا  إلــى  وأشــارت 
منطقــة  عــن  القدميــة  البلــدة  مــن  كســتيرو 
يومــاً. ثالثــني  مــدة  أيضــاً  العمــود،   بــاب 

الشــاب يحيــى جباريــن مــن  أفرجــت عــن  كمــا 
أراضــي الـــ48، شــرط اإلبعــاد عــن األقصــى ملــدة شــهر، 
وعــدم النشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
كذلــك  شــيقل،  ألــف  بقيمــة  ماليــة  وغرامــة 
الشــاب إســماعيل محيســن شــرط اإلبعــاد عــن 

 األقصى وباب العمود ودفع غرامة مالية. 
الشــبان  علــى  االحتــالل  ســلطات  وفرضــت 
الثالــث«،  الطــرف  بـ«كفالــة  يســمى  مــا 
ســيتم  اإلبعــاد  خــرق  مت  حــال  فــي  أي 

 دفع غرامة مالية بقيمة ألف شيقل. 
الدقــاق،  محمــد  مــن:  كال  االحتــالل  أبعــد  كمــا 
ومحمــد بزمليــط، ومحمــد مصطفــى، وعمــاد زعانــني، 
شــطارة،  ويونــس  عبيــد،  وأحمــد  قــوس،  وجهــاد 
ــي، ومحمــد حجيــج،  ويوســف كاشــور، وأحمــد حلوان
ــن  ــم ع ــم وإبعاده ــراج عنه ــد اإلف ــتي، بع ــر اش وعم
املســجد األقصــى حتــى تاريــخ 15-5-2022، مــع فــرض 

 غرامة مالية تتراوح بني 500-1500 شيقل. 
فــي اإلطــار، كثفــت شــرطة االحتالل مــن انتشــارها في 
ــة ونشــرت اآلالف مــن عناصرهــا  ــة القــدس احملتل مدين
فــي محيــط املســجد األقصــى والبلــدة القدميــة 

 ملناسبة اجلمعة األخيرة من شهر رمضان. 
ــف  ــو 70 ال ــى أن نح ــارت إل ــاف أش ــرة األوق ــت دائ وكان
ــي  ــح ف ــاء والتراوي ــي العش ــس، صالت ــل أدوا، أم مص
رحــاب املســجد، بعــد أن أحيــا نحــو ربــع مليــون مصــل، 

ــه.87 ــة القــدر فــي رحاب ليل

السبت 2022/4/30

اقتحــام احتالــي جديــد  24 إصابــة جــراء 
صــاة  أدّوا  ألفــاً  و061  األقصــى  للمســجد 

األخيــرة مــن رمضــان اجلمعــة 

اجلــزء  فــي  غالبيتهــم  مواطنــاً،   42 أصيــب 
احتاللــي  اقتحــام  خــالل  اجلســد،  مــن  العلــوي 
للمســجد  أمــس،  فجــر  ســاعات  فــي  جديــد، 

 األقصى مت خالله اعتقال عدد من املواطنني. 
ورغــم ذلــك، أشــار الشــيخ عــزام اخلطيــب، مديــر عــام 
دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، لـ«األيــام« إلــى 
ــجد  ــى املس ــال إل ــدوا الرح ــاً ش ــن 1٦0 ألف ــر م أن أكث
ــع  ــن جم ــرة م ــة واألخي ــة الرابع ــى ألداء اجلمع األقص
ــود  ــم القي ــى، رغ ــجد األقص ــي املس ــان ف ــهر رمض ش
اإلســرائيلية التــي حالــت دون متكــن عشــرات آالف 
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 من الوصول إلى املسجد ألداء الصالة. 
وكانــت شــرطة االحتــالل حولــت مدينــة القــدس 
العســكرية؛  الثكنــة  يشــبه  مــا  إلــى  الشــرقية 
املدينــة،  فــي  الشــرطة  عناصــر  آالف  بانتشــار 
وأزقتهــا  القدميــة  البلــدة  محيــط  فــي  خاصــة 
األقصــى. للمســجد  اخلارجيــة  البوابــات   وعنــد 

عــدة  األقصــى  املســجد  ســاحات  وشــهدت 
خاللهــا  مت  املصلــني،  مــن  آالف  مبشــاركة  وقفــات 
بالــدم  و«بالــروح  احلمــد«  وهلل  أكبــر  »اهلل  هتــاف 
نفديــك يــا أقصــى«، ومت التلويــح بعلــم فلســطني 
والرايــة اخلضــراء، ورفــع علــم كبيــر علــى إحــدى 

 البوائك كتب عليه »القدس ليست للبيع”. 
القــدس  مفتــي  حســني،  محمــد  الشــيخ  وحّيــا 
اجلمعــة  خطبــة  فــي  الفلســطينية،  والديــار 
ويشــدون  شــدوا  »الذيــن  املصلــني  باملســجد، 

 رحالهم إلعمار املسجد األقصى املبارك”. 
وقــال: »محنــة ميــر بهــا املســجد األقصــى والقــدس، ال 
بــل أرض فلســطني الطاهــرة املباركــة، فــي كل رمضــان 
ميــر علينــا منــذ العــام املاضــي، ومــا ذلــك إال ألطمــاع 
ال تخفــى علــى أحــد منكــم وال تخفــى علــى مســلم 
فــي هــذا العالــم، وال تخفــى علــى كثيــر ممــن يعرفــون 
احلــق فــي هــذا العالــم. أطمــاع فــي املســجد األقصــى 
املبــارك، واســتباحات غيــر مبــررة إطالقــاً بــل ومرفوضــة 
ــجد  ــق املس ــي ح ــدة ف ــي متعم ــالً، وه ــة وتفصي جمل
ــالل أن  ــلطات االحت ــن س ــد م ــرر ألح ــال مب ــى، ف األقص
يســتبيح ســاحات املســجد، وال أن يقتحم املسجد قتالً 
وعدوانــاً واعتــداًء علــى القائمــني الصائمــني العابديــن 

 املعتكفني في رحاب هذا املسجد املبارك”. 
وأضــاف الشــيخ حســني: »لقــد عمــرمت املســجد 
بالصيــام  مضــى  شــهر  مــدى  علــى  األقصــى 
فــي  والتهجــد  والتســابيح  والتراويــح  والقيــام 
وجــه  وعلــى  لياليــه  أحييتــم  املبــارك،  لياليــه 

 اخلصوص ليلة السابع والعشرين منه”. 
رحالهــم  شــدوا  الذيــن  اآلالف  مئــات  »إن  وتابــع: 
القــدر،  ليلــة  إلحيــاء  والعشــرين  الســابع  ليلــة 
وشــدوا رحالهــم فــي ليالــي رمضــان مــن بدايتــه 
القادمــة  األيــام  وإلــى  املاضيــة،  الليلــة  إلــى 
مــن  دقيقــة  كل  نغتنــم  ألننــا  اآلتيــة،  والليالــي 

 دقائق هذا الشهر الفضيل لعمل اخلير”. 
ــارك جــزء مــن  ــى أن »املســجد األقصــى املب وشــدد عل
إمياننــا وعقيدتنــا، وعلينــا أن نتواصــى بحفظــه واحلفاظ 
عليــه والدفــاع عنــه بــكل مــا أوتينــا مــن همة ومــروءة، 
ــات  ــي كل األوق ــى ف ــجد األقص ــى املس ــردد عل وأن الت
هــو مــن التواصــي باحلــق وبالصبــر علــى كل مــا 
نالقيــه مــن مشــقات الســفر، ومــن مشــقات االحتــالل 

 وعدوانه علينا وعلى املسجد األقصى”. 
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للمصابــني  األولــي  اإلســعاف  تقــدمي  مت  أنــه  إلــى 
ونقــل 22 إصابــة منهــم ملستشــفى املقاصــد، ومت 

 عالج باقي اإلصابات ميدانياً. 
وأضــاف: »كانــت معظــم اإلصابــات فــي اجلــزء العلــوي 
. “  من اجلسد، وال يوجد أي إصابات خطيرة 

القــدس  فــي  األحمــر  »الهــالل  أن  إلــى  ولفــت 
األســباط؛  بــاب  فــي  ميدانيــاً  مستشــفى  أقــام 
للتخفيــف علــى مستشــفى املقاصــد والتعامــل مــع 

 اإلصابات التي ميكن عالجها”. 
وقــال »الهــالل األحمــر«: »كانــت هنــاك عــدة انتهــاكات 
مــن قــوات االحتــالل، منهــا منــع الطواقــم مــن الدخول 
ــة  ــات، وإصاب ــة املواجه ــي بداي ــى ف ــجد األقص للمس

أحد طواقمنا واالعتداء عليه بالضرب”.88 

88  جريدة األيام
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األحد 2022/5/1

»عدالة«: هكـــذا متنـــح السلطات اإلسرائيلية 
رخًصــا لقتــل العــرب مــن خــال إغــاق امللفــات

ــة احلقوقــي عــن مــواد وشــهادات  كشــف مركــز عدال
احملققــني اإلســرائيليني حــول كيفيــة منــح الســلطات 
ــالق  ــالل إغ ــن خ ــرب م ــل الع ــا لقت ــرائيلية رخص اإلس

امللفــات.

ــة  ــم عائل ــتئنافا باس ــة اس ــز عدال ــدم مرك ــد ق فق
الشــهيد موســى حســونة ضــد إغــالق ملــف التحقيق 

ــل جنلهــا. مبقت

ويكشــف االلتمــاس الــذي قــدم بنــاء علــى مــواد 
ــن  ــة ع ــز عدال ــا مرك ــل عليه ــي حص ــق الت التحقي
أن هنــاك أدلــة أكثــر مــن كافيــة لتقــدمي اجملرمــني 
ــف  ــد، وكي ــل العم ــم بالقت ــى إدانته ــة وحت للمحاكم
ــات  ــل جه ــي وتدخ ــط سياس ــات بضغ ــالق امللف مت إغ
فــي الشــرطة وتقاعــس بعــض موظفــي جهــاز إنفــاذ 

ــف. ــالق املل ــدا إلغ ــم عم ــن أداء عمله ــون ع القان

يــوم  اللــد  فــي  حســونة  موســى  واستشــهد 
ناريــة  بعيــارات  الكرامــة  2021/05/10 خــالل هبــة 
أطلقهــا مســتوطنون مســلحون مــن مســافة قريبــة 
نحــو مجموعــة مــن الشــباب العــرب لــم تشــكل أي 
خطــر علــى حياتهــم، ومنهــم الشــهيد موســى الــذي 
ــى الفــور،  تلقــى رصاصــة فــي القلــب واستشــهد عل

ــني.1 ــن ناري ــا بعياري ــب كل منهم ــران أصي وآخ

االحتــاد العــام للكّتــاب واألدبــاء: حســني البرغوثــي ضــوء 
فلســطني األزرق وإبــداع أوســع مــن الغيــاب

ــاء الفلســطينيني،  ــاب واألدب أصــدر االحتــاد العــام للكّت
ــل  ــرين لرحي ــرى العش ــي الذك ــا ف ــد، بيان ــوم األح الي

ــي. ــني البرغوث ــر حس املفك

وجــاء فــي البيان: »عشــرون صيفــا وأنــت خلــف اللــوز 
وزهــره أمامنــا كأنـّـه ظلــك، يفتــش فــي جيــوب أرواحنــا 
ــى  ــن عل ــر، ونح ــع كل فج ــا م ــك بياض ــزداد ب ــك لي عن
ــاء  ــش باحلن ــو األزرق ننق ــق نح ــي الطري ــة ف كل نقط
ــؤال  ــجني الس ــن أوكس ــب م ــك، ال نتع ــة غياب فاجع
ــدك  ــذي أقع ــب ال ــه الصع ــك بوج ــت تضح ــك، وأن عن
ــم، لنتوجــع كســحاب فــض الغمــام  ــى ســرير األل عل
خزائنــه، وال نتوعــك علــى بُعــدك توعــك اجلمــال بعــد 
مســير طويــل فــي الهيجــاء، بــل توعــك ســفٍن تكافــح 

ــاء. النــوات العاتيــات فــي فــارق البقــاء والفن

1  جريدة األيام

عشــرون ســنة والبــالد لــم تهجــرك لتعصــر وردهــا بــني 
حجريــن، ولــم تلــم املرايــا الســائلة بعــدك خوًفــا علــى 
ــدة  ــب قصي ــم تكت ــرة، ول ــوه العاب ــي الوج ــدوش ف اخل
للكيميــاء قبــل أن تقــص ضفائــر احلداثــة بعطــر 
ــث  ــاك حي ــر، هن ــن كوب ــي حض ــة ف ــهول النائم الس
ــة  ــار الغارق ــوء اآلب ــاء ض ــد كل مس ــر عن ــر ينتظ القم

ــك. ــي كلمات ف

ــل وال  ــر، ال جب ــر وال ب ــا ال بح ــت هن ــنة وأن ــرون س عش
وادٍ، وال ربــوة تعانــق الشــاطئ قــرب حيفــا، وأنــت 
ــة مــن  هنــاك بكامــل تفاصيلــك ولنــا تســريبات ملون
مــا تركــت علــى ظهــر حصــان اللغــة كلمــا تقابلنــا؛ 
اشــتباك املشــتاق للمشــتاق إليــه ننضــج مــن جديــد 
ــع كل  ــار م ــل أعم ــزداد كي ــك، ون ــدة إبداع ــى موع عل

ــك. ــد مع ــفر جدي س

عشــرون ســنة وأنــت احلضــور ألًقــا فــي حاضــرة 
الذكــرى تتزيــن بأبهــى احلنــني إليــك، تــدق بنــدق 
االشــتياق كزاجــل أمــني فــي بــرج النــور، وســتكون إلــى 

ــاء. ــرش الوف ــى ع ــة عل ــروح النبيل ــيد ال ــد س األب

بيتــك  وللســماء  البرغوثــي،  حســني  اهلل  رحمــك 
الطاهــرة”.2 بروحــك  وصايانــا 

ــرض  ــيمة يتع ــاكات جس ــير: انته ــادي األس ن
ــم ــات اعتقاله ــال عملي ــال خ ــا العم له

ســلطات  إّن  األحــد،  اليــوم  األســير،  نــادي  قــال 
ــال  ــقّ العم ــيمة بح ــاكات جس ــذ انته ــالل تنّف االحت
الفلســطينيني وتتمثــل أبرزهــا عبــر عمليــات املالحقــة 
واالعتقــال، وفــرض غرامــات ماليــة باهظــة، واعتــداءات 

ــة. ــتويات مختلف مبس

ــوم  ــي ي ــب ف ــان مقتض ــي بي ــير ف ــادي األس ــاف ن وأض
العمــال العاملــي والــذي يصــادف األول مــن أيــار مــن كل 
ــات اعتقــال،  ــات العمــال يتعرضــون لعملي عــام، أّن مئ
الــكالب  واســتخدام  بالضــرب  اعتــداءات  يرافقهــا 
البوليســية بحقهــم، عــدا عــن توجيــه الكلمــات 
ــة  ــتمر عملي ــا وتس ــم، كم ــم، وتهديده ــة له البذيئ
االنتهــاك خــالل فتــرة التوقيــف، باســتخدام أســاليب 
متعــددة، منهــا: إجبارهــم التوقيــع علــى أوراق تتضمــن 
ــم  ــه ول ــة حقوق ــي بكاف ــه »حظ ــل أن ــراف املعتق اعت
يتعــرض للضــرب أو الي نــوع مــن االنتهــاك«، عــدا عــن 
الطعــام الســيء كًمــا ونوًعــا، وعــدم توفيــر االحتياجات 

ــم. ــية له األساس

ــة  ــة باهظ ــات مالي ــالل غرام ــلطات االحت ــرض س وتف

2  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــن  ــه م ــا يواجهون ــم م ــال، رغ ــى العم ــاالت عل وكف
إلــى  إضافــة  صعبــة،  وماليــة  اقتصاديــة  أوضــاع 
الّســجن الفعلــي فــي بعــض احلــاالت والتــي قــد تصــل 
ــر أدوات  ــى تطوي ــالل عل ــل االحت ــا وعم ــنوات، كم لس
ــذ  ــالل أخ ــن خ ــال، م ــى العم ــة عل ــيطرة والرقاب الس

ــه.3 ــني والوج ــع والع ــات االصب بصم

االثنني 2022/5/2 

وجبــع  »اجللــزون«  اقتحــام  خــال  إصابــات 
ــل” ــة »أرئي ــذَي عملي ــي منف ــح ملنزَل ــراء مس وإج

ــة  ــن، وأربع ــي البط ــي ف ــاص احل ــاب بالرص ــب ش أصي
برصــاص »التوتــو« )حبيبــات تتناثــر عند اإلطــالق(، خالل 
اقتحــام قــوات االحتالل اإلســرائيلي خمليم اجللزون شــمال 

 اهلل، أمس، واعتقال ثالثة مواطنني منه. 
وذكــرت مصــادر محليــة أن مواجهات اندلعــت بني قوات 
االحتــالل التــي اقتحمــت اخمليــم والشــبان، مــا أدى إلــى 
إصابــة شــاب بالرصــاص احلــي فــي بطنــه، جــرى نقلــه 
للمستشــفى، ووصفــت حالتــه بـ«املســتقرة«، وأربعــة 

 برصاص »التوتو« في األطراف السفلية. 
ــة  ــوا ثالث ــالل اعتقل ــود االحت ــادر أن جن ــت املص وأوضح
مواطنــني مــن اخمليــم، هــم: األســير احملــرر ســعيد نخلــة 
ــد  ــاً(، وأحم ــر )20 عام ــل عام ــرو خلي ــاً(، وعم )٦4 عام
محمــود عامــر )18 عامــاً(، الــذي مت االعتــداء عليــه 

 بالضرب املبرح خالل اعتقاله. 
ســتة  واعتقــل  مواطــن،  أصيــب  جنــني،  وفــي 
لبلــدات  االحتــالل،  قــوات  اقتحــام  خــالل  آخــرون، 

 وقرى صانور وجبع ومركة جنوب احملافظة. 
وأكــدت مصــادر محليــة علــى إصابة شــاب مــن ميثلون 
ــت  ــات اندلع ــالل مواجه ــه، خ ــي خاصرت ــة ف برصاص

 عند اقتحام قوات االحتالل بلدة جبع. 
وبينــت املصــادر أن قــوات االحتــالل اعتقلت األســير احملرر 
بشــار كنعــان أبــو عــون، واملواطــن عزيــز أنــس عبــاس، 
بعــد أن داهمــت منزَلــي ذويهمــا فــي جبــع، كمــا أحلقت 
ــق. ــب الطري ــى جان ــت متوقفــة إل ــة كان  أضــراراً مبركب

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
العيســة،  أحمــد  وســائد  جــرار،  طــارق  الشــابني 
صانــور،  قريــة  فــي  منزليهمــا  داهمــت  أن  بعــد 

 وفتشتهما وعبثت مبحتوياتهما. 
وأوضحــت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل داهمــت 
عــدة منــازل فــي صانــور، عرف مــن بــني أصحابهــا: عبود 

 أبو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار. 
وقــوات  الشــبان  بــني  مواجهــات  واندلعــت 
والصــوت  الغــاز  قنابــل  أطلقــت  التــي  االحتــالل، 
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 باجتاههم دون أن يبلغ عن إصابات. 
مركــة،  قريــة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  كمــا 
ــي نافــع  واعتقلــت الشــابني ناصــر موســى، ونافــع عل

 بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. 
وكانــت قــوات االحتالل، كثفــت من تواجدها العســكري 

 في محيط بلدات وقرى جنوب جنني. 
مســحاً  االحتــالل  قــوات  أجــرت  ســلفيت،  وفــي 
مســتوطنة  عمليــة  منفــذَي  ملنزَلــي  هندســياً 
)أرئيــل(، التــي وقعــت اجلمعــة املاضــي، وأســفرت عــن 

 مقتل حارس أمن املستوطنة. 
ووفــق مصــادر محليــة، فــإن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
ــت  ــلفيت، وداهم ــرب س ــان غ ــي حس ــراوة بن ــدة ق بل
منزَلــي األســيرين يوســف عاصــي ويحيــى مرعــي 

 وأخذت قياساتهما متهيداً لهدمهما الحقاً. 
ــد  ــبان بع ــد الش ــالل أح ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم

ــازل.4 ــد املن ــة أح مداهم

ــون ويهــدم سالســل  ــع 100 شــجرة زيت ــالل يقتل االحت
حجريــة ويخطــر بهــدم »عــني مــاء« فــي دومــا

ــل  ــني، سالس ــوم االثن ــالل، الي ــات االحت ــت جراف هدم
ــن 100  ــر م ــائكة وأكث ــالك ش ــت أس ــة واقتلع حجري
شــجرة زيتــون مــن أراضــي قريــة دومــا جنــوب نابلــس، 
ــرت  ــا أخط ــعيد، كم ــر الس ــد الفط ــام عي ــي أول أي ف
ــة. ــوب القري ــا« جن ــني دوم ــدم »ع ــالل به ــلطات االحت س

وقــال رئيــس مجلــس قــروي دومــا ســليمان دوابشــة إن 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي برفقــة جرافــات، اقتحمــت 
ــد،  ــوم العي ــة ي ــة صبيح ــن القري ــة م ــة اجلنوبي اجله
وهدمــت سالســل حجريــة مبســاحة 7 دومنــات وبطــول 
ألــف متــر واقتلعــت أســالك شــائكة وأكثــر مــن 100 

شــجرة زيتــون تزيــد أعمارهــا العشــرين ســنة.

ــدم  ــارًا به ــت إخط ــالل علق ــلطات االحت ــاف أن س وأض
»عــني دومــا« جنــوب القريــة خــالل ٩٦ ســاعة، مشــيرًا 
إلــى أن خــزّان امليــاه )احلــاووز( اخلــاص بالعــني مت تشــييده 
فــي عهــد االنتــداب البريطانــي، وعمــل اجمللــس القــروي 
علــى ترميمــه لتشــكيله خطــرًا علــى املواطنــني 
وتســريبه للميــاه، إلــى جانــب ترميــم نبــع امليــاه 
وإحاطتــه بأســالك شــائكة حلمايــة األطفــال مــن 

ــع. ــل النب ــقوط داخ الس

وأوضــح أن ميــاه »عــني دومــا« تســتخدم فــي ســقاية 
املواشــي، فــي ظــل مــا تعانيــه القريــة مــن شــح فــي 

مصــادر امليــاه.5

4  جريدة األيام

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املعتقــان عــواودة وريــان يواصــان معركتهمــا 
رفضــاً العتقالهمــا اإلداري

 املعتقلــون اإلداريــون يواصلــون مقاطعــة احملاكــم 
لليــوم الـــ122

ــدة  ــا( مــن بل ــل عــواودة )40 عاًم يواصــل املعتقالن خلي
ــوم الـــ٦1،  ــه عــن الطعــام للي ــل إضراب ــا فــي اخللي إذن
ــمال  ــو ش ــت دق ــة بي ــن قري ــا( م ــان )27 عاًم ــد ري ورائ
ــا  ــا العتقالهم ــوم الـــ2٦، رفض ــدس، للي ــة الق مدين

اإلداري.

ــل عــواودة،  وأكــد املعتقــل املضــرب عــن الطعــام خلي
فــي رســالة لعائلتــه نقلهــا نــادي األســير، أن األطبــاء 
فــي معتقــل عيــادة »الرملــة« هــددوه بعــدم نقلــه إلــى 
مستشــفى مدنــي إســرائيلي، إال إذا فقــد الوعــي خــالل 

إضرابــه املتواصــل عــن الطعــام.

ــي  ــتمر ف ــي مس ــه الصح ــواودة، أن وضع ــح ع وأوض
ــدم  ــديد، وع ــف ش ــن ضع ــي م ــث يعان ــور، حي التده
ــن  ــال ع ــده، فض ــى جس ــيطرة عل ــى الس ــدرة عل الق
التشــويش العالــي فــي الرؤيــة، وأشــار إلــى أنــه ومنــذ 
٦ أيــام متكــن مــن العــودة لشــرب املــاء بعــد أن توقــف 

ــؤ. التقي

ــاء  ــا، واألطب ــك يومًي ــي يتهال ــي الصح ــاف: »وضع وأض
ــرف  ــي باحل ــون ل ــة يقول ــفى الرمل ــمى مش ــا يُس فيم
ــد  ــا تفق ــك وعندم ــد وعي ــى تفق ــا حت ــتبقى عندن س
ــك  ــم ننقل ــاش ث ــة إنع ــك عملي ــُنجري ل ــي س الوع
ــر  إلــى مستشــفى مدنــي، قــال لــي هــذا الــكالم مدي
ــر  ــخصيا غي ــا ش ــاء، وأن ــن األطب ــدد م ــفى وع املستش
مســتعجل لنقلــي إلــى مستشــفى مدنــي، هــذه 
املعركــة أنــا جنــدي فيهــا ال أملــك فيــزا للتنقــل إلــى 

ــة«. ــر راح ــكان أكث امل

عــواودة اُعتقــل بتاريــخ 27 كانــون األول/ ديســمبر 2021، 
وصــدر بحّقــه أمــر اعتقــال إدارّي مدتــه ســتة شــهور، 
ــام  ــذ ع ــرات من ــدة م ــال ع ــرض لالعتق ــبق أن تع وس

ــع طفــالت. ــزوج وأب ألرب 2002، وهــو مت

واملعتقــل ريــان اعتقلتــه قــوات االحتــالل فــي الـــ3 مــن 
ــال اإلداري  ــّول لالعتق ــر 2021، وح ــي/ نوفمب ــرين ثان تش
ــى  ــت مــدة االعتقــال عل ــا اقترب ــدة ٦ أشــهر، وبعدم مل
االنتهــاء، مت جتديــده إداريًــا ملــدة 4 أشــهر إضافيــة، 

ــام. ــن الطع ــوح ع ــه املفت ــن إضراب ليعل

ويُعانــي ريــان مــن آالم بالــرأس وفــي املفاصــل، إضافــًة 
إلــى معاناتــه مــن ألــٍم فــي اخلاصــرة والركــب، وصعوبة 
ــم  ــب ول ــى طبي ــان عل ــرض ري ــم يُع ــي، ول ــي املش ف

ــه. ــدأ إضراب ــذ أن ب ــة من ــات طبي ــع ألي فحوص يخض

ريــان معتقــل إداري ســابق، قضــى مــا يقــارب 21 شــهراً 
باالعتقــال اإلداري وبعــد أن أفــرج عنــه بـــ7 أشــهر، أعيد 

اعتقالــه مــرةً أخــرى.

وعلــى صعيــد آخــر، يواصــل املعتقلــون اإلداريــون 
ــى  ــوم الـــ)122( عل ــالل للي ــم االحت ــم حملاك مقاطعته
ــك فــي إطــار مواجهتهــم لهــذه جلرميــة،  ــي، وذل التوال
مشــيرًا إلــى أنّهــم يواصلــون دراســة ذهابهــم إلــى قرار 
ــات  اإلضــراب اجلماعــّي عــن الطعــام فــي ظــل املعطي

ــة.٦ ــرة الراهنّ اخلطي

الثاثاء 2022/5/3

مــن  02دومنــا  نحــو  يخربــون  مســتوطنون 
يطــا مســافر  فــي  الزراعيــة  احملاصيــل 

ــل  ــتوطنني برعي احملاصي ــن املس ــة م ــت مجموع أقدم
املوســمية فــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل، وتخريــب 

نحــو 20 دومنــا منهــا.

ــور  ــؤاد العم ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
ــذه  ــب ه ــوا بتخري ــام تفاجئ ــاة األغن ــني ورع إن املزارع
قامــوا  الــذي  املســتوطنني  قبــل  مــن  احملاصيــل 
باســتغالل أيــام العيــد وانشــغال األهالــي ورعيهــا مــن 

ــيهم. ــل مواش قب

ــذه  ــاب ه ــام وأصح ــاة األغن ــني ورع ــاف أن املزارع وأض
ــا  ــي ومنتجاته ــذه األراض ــى ه ــدون عل ــل يعتم احملاصي
الزراعيــة إلطعــام مواشــيهم فــي ظــل ارتفــاع أســعار 

ــالف. االع

ــة هــذه األراضــي التــي تقــع فــي جتمــع   وتعــود ملكي
اجلــواب للمواطــن محمــود ادعيــس، ومزروعــة بالبيــكا 

ــعير.7 والش

احتــاد طلبــة جامعــة ميلبــورن األســترالية: يتبنــى 
مقاطعــة املؤسســات األكادمييــة اإلســرائيلية 

 

أعلــن احتــاد طلبــة جامعــة ميلبــورن األســترالية، 
ــات  ــة للمؤسس ــة األكادميي ــه للمقاطع ــه وتبني دعم
املؤسســات  مــع  العالقــات  وقطــع  اإلســرائيلية، 
ــون  ــن يدعم ــرائيليني الذي ــني اإلس ــني واألكادميي والباحث

للفلســطينيني. اإلســرائيلي  االحتــالل  قمــع 

6  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

7  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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لصالــح  ميلبــورن  جامعــة  طلبــة  احتــاد  وصــوت 
ــة،  ــة عنصري ــة حرك ــة الصهيوني ــر احلرك ــرار يعتب ق
ــكان  ــاب الس ــى حس ــرائيل عل ــة إس ــام دول ــادت لقي ق
الفلســطينيني األصليــني، وإســرائيل دولــة فصــل 

عنصــري.

وجــاء فــي القــرار: »فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
ــي  ــة ف ــكيل دول ــية لتش ــة السياس ــدت الصهيوني ول
ــني  ــكان األصلي ــة الس ــة، متجاهل ــطني التاريخي فلس
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون هنــاك، وقــد أدى هــذا 
املشــروع االســتعماري إلــى قيام دولــة إســرائيل وحصار 
ــح  ــالل املذاب ــن خ ــة م ــة الغربي ــالل الضف ــزة واحت غ
ــطينيني«. ــي للفلس ــر العرق ــري والتطهي ــرد القس والط

دولــة فصــل عنصــري  »إســرائيل  القــرار:  واعتبــر 
ــني  اســتعماري حتــرم باســتمرار الفلســطينيني األصلي
ــة  ــة والكرام ــر واحلري ــر املصي ــي تقري ــم ف ــن حقه م

واملســاواة«.

ــاعدين  ــم مس ــول العال ــالب ح ــد كان الط ــع: »لق وتاب
ــي  ــر القانون ــالل غي رئيســيني فــي الكفــاح ضــد االحت
ــث احتجــوا ونظمــوا وخلقــوا نقاشــا  لفلســطني، حي
فــي حــرم اجلامعــات، كمــا أيــدت العديــد مــن احتــادات 
الطــالب واجلمعيــات فــي جميــع أنحــاء أوروبــا وأميــركا 

الشــمالية وأســتراليا بعــض أشــكال التضامــن«.

املســتمر  العرقــي  التطهيــر  الطــالب  احتــاد  وأدان 
االحتــالل  بإنهــاء  مطالبــني  للفلســطينيني، 
اإلســرائيلي، مؤكــدا دعــم حــق تقريــر املصيــر للشــعب 
الفلســطيني، ورفــض اســتمرار االســتيطان والتوســع 

األرض. علــى  واالســتيالء 

وأدان االحتــاد دعــم احلكومــة األســترالية إلســرائيل 
االحتــالل  ذلــك  فــي  مبــا  املســتمرة  وجرائمهــا 

العرقــي. والتطهيــر  والتوســع  واالســتيطان 

ــي  ــورن ف ــة ميلب ــي مدين ــورن ف ــة ميلب ــع جامع وتق
ــا  ــدد طالبه ــغ ع ــام 1853، ويبل ــئت ع ــتراليا، وأُنش أس

ــب.8 ــف طال ــو 53 أل نح

مقاطعــة  يواصلــون  اإلداريــون  املعتقلــون 
الـــ321 لليــوم  االحتــال  محاكــم 

 يواصــل نحــو 500 معتقــل إداري مقاطعتهــم حملاكــم 
ــي،  ــى التوال ــوم الـــ123 عل ــرائيلي للي ــالل اإلس االحت

ــال اإلداري. ــة االعتق ــاء سياس ــة بإنه للمطالب

وتشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــالل إربــاكا لــدى إدارة 

8  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ســجون االحتــالل، حيــث يصبــح هنــاك انقطــاع بينهــا 
ــة  ــود األجنبي ــف الوف ــة لتعري ــني، إضاف ــني املعتقل وب
ــال  ــة االعتق ــرة بقضي ــالت كل فت ــزور املعتق ــي ت الت
اإلداري، وبالتالــي تداولهــا وتســليط الضــوء عليهــا 

ــم. ــا للعال ونقله

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة 
ــن  ــان م ــا كاحلرم ــني حملاكمه ــني املقاطع ــد املعتقل ض

ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي الزي

وكان املعتقلــون اإلداريــون اتخــذوا موقفــا جماعيــا 
ــكل  ــة ل ــاملة والنهائي ــة الش ــالن املقاطع ــل بإع يتمث
إجــراءات القضــاء املتعلقــة باالعتقــال اإلداري )مراجعــة 

ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس قضائي

ــالل  ــالت االحت ــي معتق ــيرة ف ــة األس ــت احلرك وأعلن
ــني  ــني اإلداري ــرار املعتقل ــل لق ــا الكام ــا وتأييده دعمه
باملقاطعــة الشــاملة للمحاكــم العســكرية، موضحة 

ــرار. ــة الق ــتقوم مبتابع ــة س ــا التنظيمي أن هيئاته

اإلداريــني فــي مختلــف  املعتقلــني  ودعــت جميــع 
املعتقــالت إلــى االلتــزام الكامــل بهــذه اخلطــوة، 
والتحلــي بالصبــر والنفــس الطويــل، مــن أجــل حتقيــق 
اإلداري. بإلغــاء سياســة االعتقــال  املرجــوة  األهــداف 

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

وتتــذرع ســلطات االحتــالل وإدارات املعتقــالت، بــأن 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

إليــه. املوجهــة  التهمــة  محكوميتــه وال 

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة؛ وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال. ــي اجلم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

وفــي ســياق متصــل، يواصــل املعتقالن خليــل عــواودة 
ــن  ــه ع ــل إضراب ــي اخللي ــا ف ــدة إذن ــن بل ــا( م )40 عام
الطعــام لليــوم الـــ٦3، ورائــد ريــان )27 عامــا( مــن قريــة 
بيــت دقــو شــمال مدينــة القــدس لليــوم الـــ27، رفضــا 

ــا اإلداري.٩ العتقالهم

9  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األربعاء 2022/5/4

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
اإلســرائيلية فــي الفتــرة مــا بــني 24 ولغاية 30 نيســان/ 

ــل. ابري

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)253( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 
املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــية  ــخصيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

ــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي. واعتباري

للخطــاب  وتوثيقــا  رصــدا  التقريــر  هــذا  يقــدم 
ــي،  ــري املرئ ــالم العب ــي اإلع ــري ف ــي والعنص التحريض
واملكتــوب، واملســموع، وصفحــات علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي لشــخصيات سياســية واعتباريــة فــي 

اجملتمــع اإلســرائيلي.

املقــاالت  أهــم  امللخــص  هــذا  فــي  ونســتعرض 
التحريضيــة علــى قيــادات سياســية ودينيــة فــي 

احملتلــة. القــدس  وفــي  الداخــل 

هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  علــى  وجــاء 
ــن  ــي م ــرجاي، يدع ــداف ش ــي ن مقال محرض للصحف
ــدث  ــد ح ــرى. فق ــرة أخ ــدث م ــه أن يح ــه: »ميكن خالل
ــم  ــني هاج ــة، ح ــنة املاضي ــار الس ــالل أي ــابق خ بالس
عــرب املــدن اخملتلطــة جيرانهــم اليهــود. الكثيــرون مــن 
ــوا.  ــوا أن يصدق ــذاك. رفض ــم آن ــوا أعينه ــا أغمض بينن
واآلن مييــل البعــض لنهــج ذات الســلوك وإنــكار الواقــع. 
ــة  ــرأس اللجن ــة. يت ــرة وواضح ــات كثي ــن، العالم ولك
ــم  ــذي دع ــة، وال ــد برك ــابق محم ــان الس ــو البرمل عض
ــالل  ــكا خ ــا وع ــة، ياف ــد، الرمل ــكان الل ــات س تصرف

ــار 2021«. ــداث أي أح

وتابــع الكاتــب: »قبــل يومــني، ليلــة يــوم ذكــرى احملرقــة، 
حيــت احتــدت دولــة إســرائيل مــع ســتة ماليــني، 
ــش  ــود، جي ــا يه ــر ي ــر خيب ــاك اآلالف: خيب ــرخ هن ص
محمــد ســوف يعــود، كمــا أن النســاء املرابطــات عــدن 
لنشــاطهن فــي اجلبــل، عّلــق مئيــر ليــوش يــوم أمــس 
وبــكل صــدق إن هــذا بالضبــط ذات الشــيء مثــل »هايل 
ــادة اليهــود«. ــى إب ــر« أو كل شــعار آخــر يهــدف إل هتل

ــام  ــا لس ــاال حتريضي ــف مق ــة معاري ــرت صحيف ونش
بــن شــطريت، جــاء فيــه »علــى ضــوء التفوهــات 

األخيــر مثيــرة اجلــدل، ووفقــا لآليــة التوراتيــة »َفَســِمن 
يشــورون ورََفــَس«، ميكننــا أن نقــول إن احليــاة فــي دولــة 
اليهــود –أرض القشــطة والعســل– أثــرت علــى عضــو 
البرملــان أميــن عــودة وعلــى أمثالــه إيجابيــا لدرجــة أنــه 
اختــار أن يخــرج ضدهــم )اليهــود(، فهــو يتلقــى أجــرا 

ــة«. ــب وحصان ــاعدين، مكت ــيارة، مس ــمنا، س مس

وادعــى الكاتــب أنــه »ميكــن لعضــو برملــان فــي الــدول 
ــو  ــا ه ــذه، وم ــروط كه ــم بش ــاورة أن يحل ــة اجمل العربي
املقابــل الــذي تتلقــاه دولــة إســرائيل مــن عــودة؟ 
دعــوة لالنقــالب، فوضــى وحتريــض علــى اجلنــود ورجــال 
الشــرطة العــرب، الــدروز والشــركس، حيــث طالبهــم 
ــد  ــرب ض ــام للح ــلحتهم واالنضم ــع أس ــودة بوض ع

ــي«. ــل الصهيون احملت

وأضــاف »علــت تفوهــات عــودة فــي فتــرة ابتــدأت بهــا 
ــال  ــة، وأعم ــاء الدول ــع أنح ــي جمي ــاب ف ــة اإلره موج
شــغب واشــتباكات فــي جبــل الهيــكل. بحســب 
ــان  ــو البرمل ــع عض ــق م ــة أن حتق ــى النياب ــادي، عل اعتق
ــة  ــدمي الئح ــن تق ــه، وميك ــاب تفوهات ــي أعق ــودة ف ع
ــل،  ــي املقاب ــالب. ف ــوة لالنق ــة دع ــده بتهم ــام ض اته
ــة جمــع  ــان شــلومو كرعــي بعملي يقــوم عضــو البرمل
ــودة  ــة ع ــدف إقال ــان به ــاء البرمل ــن أعض ــا م 70 توقيع

ــان«. ــو برمل ــه كعض ــن منصب م

وقــال »يدعــي أميــن عــودة وأحمــد الطيبــي ورفاقهمــا 
أنهــم أصحــاب األرض، بينمــا نحــن اليهــود جئنــا مــن 
بــالد أخــرى وغزونــا منطقــة ليســت لنــا. حقــا؟ ومــاذا 
عــن جميــع اآلثــار التــي تثبــت أن ممالــك اليهــود حكمت 

علــى هــذه األرض علــى مــدار ألفــي عــام«.

ونشــر موقــع كســر الصمــت شــهادة اجلنــدي املســرح 
ــهادته  ــث روى ش ــان«، حي ــدة »دفدوف ــن وح ــاه« م »أحي
ــدة  ــى الوح ــت عل ــي فرض ــات الت ــدى املهم ــول إح ح
لتنفيــذ اعتقــال ملطلــوب، ليظهــر عنــد الوصــول إلــى 
ــذا  ــروج ه ــاء خ ــض، وأثن ــوز ومري ــل عج ــه رج ــه أن بيت
ــه،  ــار دوائ ــي إحض ــه نس ــر أن ــه تذك ــن بيت ــن م املس
ليعــود أدراجــه الــى البيــت، ويخــرج وهــو يرفــع كيــس 

ــوه. ــود ليصدق ــدواء للجن ال

ويتمــم اجلنــدي شــهادته قائــال، »إن القانــون فــي 
ــوب  ــار علــى كل مطل ــى إطــالق الن الوحــدة، ينــص عل
يحــاول الدخــول الــى منزلــه بعــد خروجــه، ألنــه يتــم 
ــه هــارب، لذلــك كان يتوجــب علــى  احتســابه علــى أن
اجلنــدي حســب القانــون بتحييــده وإطــالق النــار عليــه، 
ــدي  ــخ اجلن ــذي مت توبي ــه، وال ــم ب ــم يق ــذي ل ــر ال األم

ــض!”. ــن املري ــل املس ــل الرج ــم يقت ــه ل ــه ألن علي
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“فيسبوك«

ــى  ــن عل ــي كوه ــود ايل ــن الليك ــان ع ــو برمل ــر عض نش
فيســبوك »أعاضــد قــوات األمــن الذيــن عملوا بســرعة 
وإصــرار ووضعــوا أيديهــم علــى اخملربــني الســفالء. علينا 
أن نخــرب بيوتهــم مــن األســاس وطــرد عوائلهــم، ألجل 

ردع اخملــرب«.

ــدس«  ــا ق ــِك ي ــيماح »ل ــور تس ــة مئ ــس منظم ورد رئي
ورئيــس حركــة »ام ترتســو« متــان بيليــج علــى »الصوت 
اليهودي«: “علينــا أن نضــع فــي الســجن مكملــي 
طريــق هتلــر حتــى آخــر يــوم فــي حياتهــم. علــى دولــة 
ــب  ــها. نطال ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــدأ ف ــرائيل أن تب إس
وزارة التربيــة والتعليــم بإبعــاد جميــع داعمــي اإلرهــاب 

ــي إســرائيل«. ــم ف مــن مؤسســات التعلي

“تويتر«

ــار  ــة ايتم ــة الديني ــن الصهيوني ــان ع ــو برمل ــر عض نش
بــن جفيــر تغريــدة عنصريــة علــى تويتــر ادعــى فيهــا 
ــني، احملرضــني وداعمــي  ــت بإبعــاد اخملرب ــن يقــوم بيني »ل
ــل  ــن جب ــحادة ع ــو ش ــامي أب ــودة وس ــن ع ــاب أمي اإلره
لــن  للحكومــة  القضائيــة  املستشــارة  الهيــكل، 
ــة  ــدم توصي ــن يق ــاباك ل ــس الش ــك، رئي ــمح بذل تس

ــار«. ــوع. ع ــذا املوض به

كمــا نشــر بــن جفيــر تغريــدة عنصريــة أخــرى: »يــوم 
ــادة  ــادي اآلالف إلب ــدس. ين ــكل. الق ــل الهي ــة. جب احملرق
إســرائيل  شــرطة  تقــوم  أن  مــن  وبــدال  إســرائيل 
ــن كل  ــع م ــو متوق ــا ه ــم، كم ــم واعتقاله بتفريقه
ــارة الجتــاه  ــة ســليمة وأن تضعهــم علــى مــن طي دول

ــار!.« ــم« ع ــوم »باحتوائه ــل تق ــد، ب واح

الدينيــة  ونشــرت عضــو برملــان عــن الصهيونيــة 
ــل  ــن قب ــل م ــالل اجللي ــموتريتش »احت ــلئيل س بتس
ــلطات  ــة للس ــر صهيوني ــة غي ــة سياس ــرب برعاي الع
اخملتلفــة، هــو أحــد املواضيــع املهمــة اليــوم للمشــروع 
ــذور«. ــن اجل ــرا م ــه تغيي ــدث ب ــا أن نح ــي وعلين الصهيون

تغريــدة حتريضيــة »كل  ترتســو نشــرت  ام  حركــة 
االحتــرام ملقاتــل حــرس احلــدود الــذي أنــزل علــم 
ــكل، هكــذا يجــب أن يحــدث  ــل الهي اإلرهــاب مــن جب
ــل«. 10 ــي اجلب ــة ف ــاب املرفوع ــالم اإلره ــع أع ــع جمي م

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اخلميس 2022/5/5

االحتــال يعيــد األســير عــواودة إلــى الســجن 
رغــم وضعــه الصحــي اخلطيــر

ــلطات  ــن، أن س ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــدت هيئ أك
ــن  ــل عــواودة املضــرب ع ــالل اعــادت األســير خلي االحت
الطعــام منــذ ٦5 يومــا مــن مستشــفى »أســاف 

ــة. ــجن الرمل ــادة س ــى عي ــرائيلي ال ــه« اإلس هروفي

وقــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن 
ــل  ــررت نق ــالل ق ــلطات االحت ــه، أن س ــد رب ــن عب حس
ــم  ــة، رغ ــجن الرمل ــادة س ــى عي ــواودة ال ــل ع املعتق
حاجتــه املاســة الــى االشــراف الطبــي بســبب وضعــه 
ــطينية  ــاء الفلس ــة األنب ــق وكال ــر، وف ــي اخلطي الصح

ــا(. ــمية )وف الرس

وأضــاف: أن قــرار النقــل الــى عيــادة ســجن الرملــة هــو 
ــل بطــيء للمعتقــل العــواودة،  ــة قت ــارة عــن عملي عب
ــه  ــط علي ــالل للضغ ــلطات االحت ــن س ــة م ومحاول
النهــاء اضرابــه عــن الطعــام، فيمــا تواصــل ســلطات 
ملطلبــه  االســتجابة  ورفضهــا  تعنتهــا  االحتــالل 

ــه اإلداري. ــاء اعتقال ــل بإنه املتمث

واألســير خليــل عــواودة )40 عامــا(، مــن بلــدة إذنــا غــرب 
ــي  اخلليــل، مضــرب عــن الطعــام منــذ ٦5 يومــا، ويعان
ظروفــا صحيــة فــي غايــة الصعوبــة وجســده يتهالــك 

مــن شــدة األوجــاع.

ــتجابة  ــة باالس ــالل املماطل ــلطات االحت ــد س وتتعم
ملطلبــه بهــدف إنهــاك جســده والتســبب لــه بأمــراض 
ــزء  ــا، كج ــا الحق ــب عالجه ــة يصع ــاكل صحي ومش
ــديا. ــني جس ــتهدف املعتقل ــي تس ــات الت ــن السياس م

ــان )27  ــد ري ــل رائ ــل املعتق ــه، يواص ــياق ذات ــي الس وف
ــدس  ــرب الق ــمال غ ــو ش ــت دق ــدة بي ــن بل ــا(، م عام
ــوم الـــ2٩  ــام للي ــن الطع ــوح ع ــه املفت ــة، إضراب احملتل
ــن  ــي م ــه اإلداري، ويعان ــا العتقال ــي، رفض ــى التوال عل
تفاقــم وضعــه الصحــي فــي زنازيــن معتقــل »عوفــر«، 
االســتجابة  رفضهــا  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 

ــه. ملطلب

ــا  ــاض خالله ــي خ ــة الت ــنوات املاضي ــدار الس ــى م وعل
ــات عــن الطعــام، عملــت  املئــات مــن املعتقلــني إضراب
ــن األدوات  ــة م ــيخ جمل ــى ترس ــالل عل ــلطات االحت س
ــذه  ــن ه ــم ع ــا لثنيه ــة منه ــي محاول ــة ف التنكيلي

ــوة. اخلط

يشــار إلــى أن ســلطات االحتــالل اعتقلــت عــواودة فــي 



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

269

المجلد الثالثون 2022

27 كانــون األول 2021، وصــدر بحقــه أمــر اعتقــال إداري 
مدتــه ٦ أشــهر، وســبق أن تعــرض لالعتقــال عــدة مرات 
منــذ عــام 2002، وهــذا االعتقــال اخلامــس، منهــا ثالثــة 

رهــن اإلداري، علمــا أنــه متــزوج وأب ألربعــة أطفــال.

يذكــر أن قــوات االحتــالل اعتقلــت ريــان فــي الـــ3 مــن 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، وحولتــه لالعتقــال 
اإلداري ملــدة ٦ أشــهر، وعنــد اقتــراب انتهــاء مــدة 
ــن  ــة، ليعل ــهر إضافي ــدة 4 أش ــده مل ــال، مت جتدي االعتق
ــل  ــه معتق ــا أن ــام، علم ــن الطع ــوح ع ــه املفت إضراب
ســابق أمضــى مــا يقــارب 21 شــهرا رهــن اإلداري وبعــد 
اإلفــراج عنــه بفتــرة وجيــزة، أعيــد اعتقالــه مــرة 

ــرى.11 أخ

جلنــة أمميــة تبحــث مــع وزيــر خارجيــة إيرلنــدا اخلطــوات 
املمكنــة لدفــع عمليــة الســالم

التقــى وفــد اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب 
ــذي  ــة للتصــرف وال ــر القابل الفلســطيني حلقوقــة غي
ضــم رئيــس اللجنــة، املنــدوب الدائــم لدولــة فلســطني 
ــر اخلارجيــة  لــدى األمم املتحــدة ريــاض منصــور، مــع وزي
اإليرلنــدي ســيمون كوفيني عشــية بــدء نقــاش قانوني 
تنظمــه اللجنــة حــول عــدد مــن القضايــا السياســية 
ــطني. ــة فلس ــي دول ــاع ف ــة باألوض ــة املتعلق والقانوني

ــة بحضــور  ــة اإليرلندي ــي وزارة اخلارجي وعقــد اللقــاء ف
ــن  ــة م ــني ومجموع ــني الدول ــن القانوني ــر م ــدد كبي ع
ســفراء فلســطني فــي نيويــورك وجنيــف والهــاي 

ــدا. ــي إيرلن ــفيرتنا ف وس

وتطــرق اللقــاء إلــى األوضــاع فــي فلســطني وانتهاكات 
ــالم  ــة الس ــع عملي ــة لدف ــوات املمكن ــالل، واخلط االحت

فــي الشــرق األوســط.

ــى اســتضافة  ــدا عل ــر منصــور عــن شــكره إليرلن وعب
النقــاش، مؤكــدا عمــق عالقــات الصداقــة القويــة مــع 
فلســطني واآلفــاق الرحبــة للتعــاون، خاصــة أن إيرلنــدا 
ــة  ــى نهاي ــن حت ــس األم ــي مجل ــم ف ــر دائ ــو غي عض

العــام احلالــي.12

اجلمعة 2022/5/6

العليــا اإلســرائيلية« متّهــد الطريــق لهــدم 21 
قريــة وتهجيــر 4 آالف مواطــن فــي مســافر يطــا

االلتمــاس  اإلســرائيلية،  العليــا  احملكمــة  رفضــت 
املقــدم مــن أهالــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل، 

11  جريدة األيام

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــق  ــم مناط ــالن قراه ــالل إع ــلطات االحت ــرار س ــد ق ض
 12 لهــدم  الطريــق  بذلــك  ممهــدة  نــار«،  »إطــالق 

 قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آالف مواطن. 
ويعتبــر هــذا القــرار، أحــد أكبــر قــرارات تهجيــر 
الغربيــة  الضفــة  احتــالل  منــذ  الفلســطينيني 
فــي العــام 1٩٦7، وذلــك بعــد نحــو 20 عامــاً مــن 
أثبــت خاللهــا أهالــي  التــي  املرافعــات القانونيــة 
ــل  ــكان قب ــة بالس ــت مأهول ــا كان ــرى أنه ــذه الق ه
إصــدار ســلطات االحتــالل القــرار بتحويلهــا إلــى 
ــق  ــن التضيي ــود م ــد عق ــار«، وبع ــالق ن ــق »إط مناط
واقتــالع  مســاكنهم  وهــدم  األهالــي  علــى 

 مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. 
وقــال نضــال يونــس رئيــس مجلــس قــروي املســافر إن 
محكمــة االحتــالل أصــدرت فــي ســاعة متأخــرة مــن 
ليلــة أول مــن أمــس قــراراً برفــض االلتمــاس الــذي تقدم 
بــه أهالــي 12 جتمعــاً ســكنياً )جنبــا، واملركــز، واحلــالوة، 
ــى  ــد، وصف ــر العبي ــاز، ومغاي ــان، واجمل ــت، والتب والفخي
ــرة(،  ــع، واملفق ــة الضب ــا، وخل ــا، والطوب ــا والتحت الفوق
ويصــل عــدد ســكانها إلــى 4 آالف شــخص، ضــد قــرار 
ــالق  ــي بإغ ــام 1٩81 والقاض ــي الع ــادر ف ــالل الص االحت
ــد  ــا يزي ــالن م ــل، وإع ــكل كام ــافر بش ــة املس منطق
ــار  ــى 30 ألــف دومن مــن أراضيهــا مناطــق »إطــالق ن عل

 ٩18«، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان. 
وأضــاف: إن محكمــة االحتــالل جتاهلــت كل األدلــة 
والبراهــني القانونيــة القاطعــة التــي تقــدم بهــا 
ــذب  ــف ك ــي تكش ــاً، والت ــدار 22 عام ــى م ــي عل األهال
ــة  ــر مأهول ــق غي ــك املناط ــأن تل ــالل ب ــلطات االحت س
قــوات  تقــوم  أن  املتوقــع  مــن  وبذلــك  بالســكان، 
االحتــالل، فــي أي حلظــة، بهــدم تلــك التجمعــات 

 وتهجير ما يقارب الـ4 آالف مواطن. 
وفــي قرارهــا، قالــت احملكمــة: إّن مراجعــة الصــور 
ــاب  ــش، إذ إّن »أصح ــف اجلي ــة موق ــت صّح ــة أثبت اجلوي
املراجعــات فشــلوا فــي إثبــات« أنّهــم كانــوا يعيشــون 
 بشــكل دائــم فــي املنطقــة قبــل إعالنهــا ميــدان رماية.

هــي  اخلالصــة  فــإّن  »بالتالــي  وأضــاف: 
 أّن االلتماسات يجب أن تُرفض”. 

وقالــت احملكمــة: إن البــاب ال يــزال مفتوحــاً أمــام 
اســتخدام  علــى  اجليــش  مــع  لالتفــاق  القرويــني 
وحثــت  الزراعيــة  لألغــراض  األرض  مــن  أجــزاء 

 اجلانبني على السعي للتوصل إلى تسوية. 
وعلــق احملامــي محمــد حمــدان على قــرار احملكمــة قائالً: 
»جتاهــل القــرار كل احلقائــق واألدلــة التــي قدمــت مــن 
طرفنــا، ولــم تنظــر احملكمة بشــهادات ســكان املســافر 
وثالثــة تقاريــر خبــرة وتقريــر لقصــف قريــة جنبــا 
ــي  ــود احلقيق ــى الوج ــة عل ــا أدل ــام 1٩٦٦ باعتباره الع
ــكرية  ــة عس ــة منطق ــالن املنطق ــل إع ــكان قب للس
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 مغلقة مخصصة للتدريبات العسكرية. 
وتابــع: احملكمــة ادعــت أن هــذه األدلــة متأخــرة وقــررت 
شــطب القضايــا مبــا فــي ذلــك قضيتنــا وقضايــا 
ــة  ــا مؤسس ــي تتابعه ــرى الت ــة األخ ــالء الرئيس اإلخ

 جمعية حقوق املواطن في إسرائيل. 
بدورهــا، قالــت جمعيــة حقــوق املواطــن، التــي قدمــت 
ــرد، إن  ــد الط ــاً ض ــا التماس ــافر يط ــكان مس ــع س م

 احلكم ستكون له »عواقب غير مسبوقة”. 
وأضافــت اجلمعية في بيــان إن »احملكمة العليا ســمحت 
ــا وكبــار  ــا، بأطفاله ــالت بأكمله ــرك عائ ــمياً بت رس

 السن فيها، دون سقف فوق رؤوسهم”. 
مــن جهتهــا، قالــت منظمــة »كســر جــدار الصمــت« 
اإلســرائيلية فــي بيــان: »لقــد أعطــت احملكمــة العليــا 
ــكاني  ــل س ــة نق ــر عملي ــر ألكب ــوء األخض ــو الض للت

 في تاريخ االحتالل منذ أوائل السبعينيات”. 
ــة  ــر احلكومي ــيلم« غي ــة »بتس ــت منظم ــا قال بينم
»بعــد  إنّــه  لالســتيطان  املناهضــة  اإلســرائيلية 
عشــرين  مــن  أكثــر  اســتمرّت  قضائيــة  إجــراءات 
عامــاً اعتبــرت محكمــة العــدل العليــا أّن النقــل 
منازلهــم  مــن  الفلســطينيني  ملئــات  القســري 
االســتيالء  هــو  واضــح  بهــدف  قراهــم،  وهــدم 

 على أراضيهم هو أمر قانوني”. 
وتعرضــت تلــك التجمعــات في أكثــر من مــرة لعمليات 
ــد االحتــالل، ففــي العــام 1٩٦٦  ــر علــى ي هــدم وتهجي
هاجمــت قــوات االحتــالل جنوب الضفــة الغربيــة، وبلدة 
ــراً  ــرى مســافر يطــا، وهدمــت جــزًءا كبي الســموع، وق

 من تلك التجمعات ومنها قرية »جنبا«. 
وفــي العــام 1٩81 أصــدر االحتــالل أمــراً عســكرياً 
بإغــالق تلــك املناطــق، وإعالنهــا منطقــة إطــالق 
ــداءات  ــن االعت ــلة م ــذ سلس ــي تنفي ــرع ف ــار، وش ن
علــى األهالــي، كان أعنفهــا فــي 17 رمضــان 1٩85 
ــازل املواطنــني  ــر مــن من عندمــا قــام بهــدم عــدد كبي
ــر  ــد الفط ــة عي ــي صبيح ــات، وف ــك التجمع ــي تل ف
علــى  االحتــالل هجومــه  أعــاد  ذاتــه  العــام  مــن 
)جنبــا، وبئــر الغوامنــة، واملركــز، والفخيــت( وهــدم 

 ما تبقى منها للمرة الثانية. 
وتكــرر األمــر العــام 1٩٩٩، عندمــا شــن االحتــالل حملة 
تهجيــر قســري ألهالــي تلــك التجمعــات، وأغلــق 
املنطقــة بالكامــل ونقــل بقــوة الســالح األهالــي 
وقطعــان املاشــية خاصتهــم بحافــالت، وأبعدهــم عــن 
قراهــم، إلــى منطقــة نائيــة تقــع بــني قريــة »الكرمــل 
ــة.13 ــرة الثالث ــات للم ــك التجمع ــدم تل ــة«، وه والتوان

13  جريدة األيام

ــدة  ــى 0004 وح ــة عل ــدد املصادق ــال بص االحت
ــدة ــتيطانية جدي اس

ــأن  ــة، اليــوم اجلمعــة، ب  أفــادت وســائل اإلعــالم العبري
ســلطات االحتــالل بصــدد املصادقــة علــى نحــو 4000 

وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة.

وأضافــت أن مــا تســمى اللجنــة الفرعيــة لالســتيطان 
ــا  ــتعقد اجتماع ــى، س ــط األعل ــس التخطي ــي مجل ف
يــوم اخلميــس املقبــل، بهــدف اإليــداع واملصادقــة علــى 
ــدة تشــمل 3٩88 وحــدة  مخططــات اســتيطانية جدي

اســتيطانية.

ــتيطانية  ــاريع االس ــذه املش ــى ه ــة عل ــي املصادق وتأت
ــس األميركــي  ــة للرئي ــارة متوقع ــل زي ــعة قب الواس
ــران/ ــة حزي ــدن، إلســرائيل واملنطقــة، فــي نهاي جــو باي

يونيــو املقبــل، وبحســب وســائل اإلعــالم العبريــة فإنــه 
ســيتم إيــداع مخططــات اســتيطانية جديدة لـــ1452 
وحــدة ســكانية فــي املســتوطنات التاليــة: »نوكــدمي« 
ــم«  ــدة؛ »كدومي ــم« 1٦ وح ــه أدومي ــدة؛ »معالي 32 وح
28٦ وحــدة؛ »دوليــف« ٩0 وحــدة؛ »عمانوئيــل« 170 
وحــدة؛ »مافــو حــورون« 110 وحــدات؛ »شــعاري تيكفــا« 
1٩2 وحــدة؛ »إلكنــاه« 500 وحــدة؛ و«ناغوهــوت« 5٦ 

وحــدة.

ــي  ــة ف ــة النهائي ــتتم املصادق ــه س ــان أن ــاف البي وأض
ــي  ــكنية ف ــدة س ــى 253٦ وح ــه عل ــاع نفس االجتم
املســتوطنات التاليــة: »دوليــف« 3٦4 وحــدة؛ »معاليــه 
مخمــاش« 114 وحــدة؛ »شــيفوت راحيــل« 534 وحــدة؛ 
»نيريــا« 1٦8 وحــدة؛ »غفعــات زئيــف« 13٦ وحــدة؛ 
ــا«  ــدة؛ »ريفاف ــوفيم« ٩2 وح ــدة؛ »تس ــرات« 40 وح »أف
٦4 وحــدة؛ »تــل منشــيه« 107 وحــدات؛ »بيتــار عيليــت« 

ــدة. ــع« 15٦ وح ــات أرب ــدة؛ »كري 7٦1 وح

وكان الســفير األميركــي فــي إســرائيل تومــاس نايــدس، 
ــأن  ــرائيليني بش ــع اإلس ــني م ــا واضح ــد كن ــال: »لق ق
ــدة فــي املســتوطنات«.14 معارضتنــا ألعمــال بنــاء جدي

السبت 2022/5/7

إســرائيلية  أمنيــة  حملــة  إلعــاد:  عمليــة 
واســعة بحثــاً عــن شــابني مــن رّمانــة بتهمــة 

ــذ التنفي

ــة  ــس، عملي ــرائيلية، أم ــرطة اإلس ــزة الش ــذت أجه نف
ــر  ــذ فج ــا من ــعة، بدأته ــة واس ــيط أمني ــث ومتش بح
ــل  ــي أدت ملقت ــة الت ــذَي العملي ــن منف ــاً ع ــس؛ بحث أم

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــب،  ــل أبي ــة إســرائيليني فــي إلعــاد بالقــرب مــن ت ثالث
فــي يــوم احتفال إســرائيل بـ«يــوم اســتقاللها«، وحددت 
اســَمي شــابني مــن قريــة رّمانــة فــي محافظــة جنــني 
ــاح  ــي بت ــة ف ــدرت محكم ــة، وأص ــن للعملي كمنفذَي
ــات  ــن مجري ــل ع ــر أي تفاصي ــر نش ــراً بحظ ــا أم تكف
التحقيــق فــي ملــف هجــوم إلعــاد حتــى اخلامــس مــن 

ــران املقبــل. حزي

والهجــوم هو الســادس على أهــداف إســرائيلية منذ 22 
آذار، ووقــع فــي مدينــة إلعــاد التي تقع وســط إســرائيل، 
ــمة  ــف نس ــني أل ــو خمس ــا نح ــدد قاطنيه ــغ ع ويبل

 بينهم عدد كبير من اليهود املتشددين. 
وذكــر شــهود أن املهاجمــني خرجــا مــن ســيارة وهمــا 
يحمــالن فأســني، وهربــا فــي الســيارة نفســها تاركــني 

وراءهمــا ثالثــة قتلــة وأربعــة جرحــى.

والقتلــى الثالثــة هــم: يونتــان حبقــوق )44 عامــاً(، 
ــن  ــاد، وأوري ــكان إلع ــن س ــاً( م ــول )4٩ عام ــاز غ وبوع
بــن يفتــاح )35 عامــاً( مــن ســكان اللــد فــي الوســط 

ــرائيلية. ــالم إس ــائل إع ــب وس ــاً، بحس أيض

ــدمي  ــى تق ــكان إل ــرائيلية الس ــرطة اإلس ــت الش ودع
معلومــات عــن مــكان اختبــاء املهاجَمــني، وقالــت 
الشــرطة فــي بيــان: إنهــا تقــوم »بالتعــاون مــع جهــاز 
األمــن العــام ووحــدات خاصــة أخــرى بنشــاط مكثــف 
فــي منطقــة إلعــاد منــذ الليلــة املاضيــة، مســتخدمة 
ــض«  ــل القب ــن أج ــا م ــة له ــائل املتاح ــع الوس جمي

ــني. ــى املهاجم عل

بيــان:  فــي  بينيــت  نفتالــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
ــا  ــود، أينم ــل يه ــة لقت ــام بحمل ــا للقي ــرج أعداؤن »خ
ولكنهــم  روحنــا  لكســر  يســعون  إنهــم  كانــوا. 
اإلرهابيــني  علــى  القبــض  ســنلقي  سيفشــلون. 
ــن”. ــيدفعون الثم ــم وس ــة له ــة الداعم ــى البيئ  وعل

 نشر اسَمي املتهَمني بالتنفيذ 
وفــي ســابقة تعتبــر األول مــن نوعهــا، نشــرت أجهــزة 
األمــن اإلســرائيلية، أمــس، صــور شــابني فلســطينيني 
مــن قريــة رّمانــة غــرب جنــني إضافــة إلــى اســَميهما، 

وادعــت أنهمــا مــن نفــذا عمليــة »إلعــاد”.

ونقلــت مواقــع صحافيــة إســرائيلية عــن مصــادر 
ــة وإســرائيلية قولهــا: إن منفــذَي الهجــوم همــا  أمني
أســعد يوســف أســعد الرفاعــي )1٩ عامــاً(، وصبحــي 
عمــاد أبــو شــقير صبيحــات )20 عامــاً( وكالهمــا مــن 
قريــة رّمانــة، ونشــرت أجهــزة األمــن اإلســرائيلية 
ــغ  ــرائيلي التبلي ــور اإلس ــن اجلمه ــت م ــا وطلب صورهم
عنهمــا، فــي ظــل تواصــل أعمــال البحــث والتمشــيط 
التــي تقــوم بهــا قــوات مــن جيــش االحتــالل والشــرطة 

ــرى. ــن األخ ــزة األم ــتخبارات وأجه واالس

 توقيف والد أحد الشابني لعدة ساعات 
واعتقلــت ســلطات االحتــالل والــد الشــاب صبيحــات، 
ــط  ــل اخل ــدة داخ ــدة اجلدي ــي بل ــل ف ــذي كان يعم وال
األخضــر، لعــدة ســاعات، حيــث حققــت معــه واعتــدت 
عليــه بالضــرب، وأبلــغ احملققــني أنــه لــم يــر ابنــه منــذ 
منتصــف شــهر رمضــان، فيمــا أكــدت عائلتــا الشــابني 
أن اتصاالتهمــا معهمــا انقطعــت منــذ عصــر أول مــن 
ــام  ــالل األي ــني خ ــة جن ــي منطق ــا ف ــم يكون ــس، ول أم
ــي  ــالً ف ــالن أص ــي رام اهلل، ويعم ــا ف ــل كان ــرة، ب األخي
منطقــة »إلعــاد«، حيــث يعمــل صبحــي فنيــاً كهربائياً 
فــي إحــدى ورش العمــل منــذ نحــو ثالثــة أشــهر، 
ويعمــل الرفاعــي مســاعداً لــه، وال ينتميــان ألي تنظيــم 
فلســطيني، ولــم يســبق أن اعتقــل االحتــالل أيّــاً مــن 

ــان. ابنيهمــا، كمــا أكــدت العائلت

التــي  الســاعات  يعــد  اإلســرائيلي  اإلعــالم  وبــدأ 
ــول  ــن الوص ــن م ــزة األم ــن أجه ــت دون أن تتمك مض
ــن، وســط انتقــادات واســعة للمســتوينَي  ــى املنفذي إل
ــي  ــاة »13« ف ــت القن ــا قال ــي، فيم ــي واألمن السياس
ــة  ــة األمني ــرات املؤسس ــرائيلية: إن تقدي ــزة اإلس التلف
تشــير إلــى أن منفــذَي عمليــة »إلعــاد« مــا زاال داخــل 

ــة. ــال الضف ــم يدخ ــرائيل ول إس

ــث  ــاردة والبح ــة املط ــاة: إن عملي ــذه القن ــت ه وأضاف
عــن الشــابني قــد متتــد أيامــاً، مشــيرة إلــى أنــه ليــس 
ــأي مــن الفصائــل  لديهمــا ســوابق أمنيــة أو ارتبــاط ب

ــطينية. الفلس

وكشــفت مصــادر صحافيــة إســرائيلية عــن مخــاوف 
شــديدة تســود أجهــزة األمــن اإلســرائيلية، مــن عــدم 
عــودة منفــذَي الهجــوم فــي مســتوطنة »إلعــاد«، إلــى 

منزليهمــا فــي قريــة رّمانــة.

وقــال موقــع »كيــكار« العبــري: إن أجهــزة األمــن 
تخشــى مــن أن املهاجمــني مــا زاال فــي إســرائيل، األمــر 
الــذي قــد يعنــي قيامهمــا بتنفيــذ هجــوم آخر، مشــيراً 
إلــى أن قــوات األمــن اإلســرائيلية جتــري عمليــات بحــث 
وتفتيــش مكثفــة بحثــاً عنهمــا، ونشــرت لهــذا 
ــل  ــي داخ ــش ف ــاط التفتي ــن نق ــرات م ــرض العش الغ
ومحيــط »إلعــاد«، وعلــى خطــوط التمــاس مــع جنــني 

ــة15. ــة الغربي والضف

15  جريدة األيام
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آالف  بنــاء  تداعيــات  مــن  حتــذر  العربيــة  اجلامعــة 
ــة  الوحــدات االســتيطانية فــي الضفــة وهــدم 12 قري

ــا ــي يط ف

 حــذرت جامعــة الــدول العربيــة مــن تداعيــات مصادقة 
حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي علــى بنــاء 4 آالف وحــدة 
ــة، وهــدم 12  ــدة فــي الضفــة الغربي اســتيطانية جدي

قريــة فــي مســافر يطــا جنــوب محافظــة اخلليــل.

وحــذرت األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة، فــي بيــان 
صحفــي، صــدر عنهــا اليــوم الســبت، مــن انعكاســات 
تنفيــذ تلــك املشــاريع اإلســرائيلية املرفوضــة واملدانــة 
ــي  ــدرج ف ــي تن ــي، والت ــتقرار الدول ــن واالس ــى األم عل
ســياق العــدوان اإلســرائيلي املســتمر واملتصاعــد ضــد 

الشــعب الفلســطيني كجرائــم تطهيــر عرقــي.

وأكــدت أن هــذه اخملططات جتســد أفظع معانــي التمييز 
ــلة طويلة  ــى سلس ــاف إل ــري، وتض ــل العنص والفص
مــن اجلرائــم التــي تتواصل فــي ظــل الصمــت الدولــي، 
الــذي شــجع االحتــالل اإلســرائيلي علــى التمــادي فــي 
ارتــكاب جرائمــه دون وازع، أو رادع، األمــر الــذي يســتدعي 
ــة.   ــاءلة القضائي ــة واملس ــة القانوني ــوب املالحق  وج

االســتيطانية  اخملططــات  هــذه  واعتبــرت 
ضــد  وجرائــم  حــرب،  جرائــم  مبثابــة 
الدولــي. القانــون  أحــكام  وفــق   اإلنســانية، 

وجــّددت األمانــة العامــة مطالبتهــا علــى ضــرورة 
األمــن  مجلــس  خاصــة  الدولــي  اجملتمــع  حتمــل 
ملســؤولياته، وممارســة اختصاصاتــه مــن خــالل العمــل 
التصــدي  فــي  الصلــة  ذات  قراراتــه  تنفيــذ  علــى 
تنفيذهــا،  ومنــع  واملشــاريع،  اخملططــات  لتلــك 
بقواعــد  االحتــالل  ســلطات  إلــزام  ضــرورة  مــع 
ــا،  ــي تطبيقه ــي ينبغ ــه الت ــي وأحكام ــون الدول القان
متييــز.  أو  انتقائيــة  دون  املعاييــر  بــذات   وإنفاذهــا 

ــرعية  ــرارات الش ــذ ق ــرورة تنفي ــى ض ــددت عل ــا ش كم
للشــعب  الدوليــة  احلمايــة  وتوفيــر  الدوليــة، 
االحتــالل. 1٦ إنهــاء  علــى  والعمــل  الفلســطيني، 

األحد 2022/5/8

األخيــرة   العمليــات  أمــام  إســرائيل  عجــر 
الســنوار تصفيــة  علــى  للتحريــض  يدفعهــا 

ــن  ــرائيلية، ع ــبرة« اإلس ــة »الهس ــف ماكن ــم تتوق ل
ــي  ــب السياس ــس املكت ــد رئي ــض ض ــة التحري ممارس
ــنوار،  ــى الس ــزة يحي ــاع غ ــي قط ــاس« ف ــة »حم حلرك
ــس  ــوم اخلمي ــت ي ــي وقع ــاد« الت ــة »إلع ــذ عملي من

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 4 وإصابــة  إســرائيليني،   3 ملقتــل  وأدت  املاضــي، 
ــذان  ــا املنف ــتخدم فيه ــة، واس ــروح متفاوت ــرون بج آخ
»الفــؤوس«، »الســكاكني«، فــي  مشــهد رأت فيــه تلــك 
ــل  ــر قب ــنوار األخي ــاب الس ــيد خلط ــه جتس ــة بأن املاكن
ــتخدام  ــا الس ــا فيه ــة، ودع ــن العملي ــة م ــام قليل أي
ــات فــي قلــب  ــد مــن العملي هــذه األدوات لتنفيــذ مزي

ــل. ــدن الداخ م

ولــم تفــوت وســائل اإلعــالم العبريــة منــذ اللحظــات 
األولــى لعمليــة »إلعــاد«، الفرصــة إلســتغالل تغريــدة 
نشــرها عضــو الكنيســت اليمينــي املتطــرف إيتامــار 
ــه،  ــل منزل ــنوار داخ ــف الس ــوة لقص ــر بالدع ــن غفي ب
حتــى دأت كبــار املعلقــني والصحفيــني واملراســلني 
العســكريني فــي قنــوات التلفــزة اإلســرائيلية وغيرهــا 
مــن وســائل اإلعــالم، ينشــر مقتطفــات مــن خطــاب 
الســنوار األخيــر وربطهــا باســتخدام تلــك االدوات 
ــد  ــال قائ ــى اغتي ــض عل ــن، للتحري ــل املنفذي ــن قب م

»حمــاس« بغــزة ووصفــه  بـــ »احملــرض األكبــر«. 

هــذا التحريــض املمنهــج، دفــع قيــادة »حمــاس« وحتــى 
التهديــدا  أن  علــى  للتأكيــد  العســكري  جناحهــا 
باغتيــال الســنوار أو أي مــن قــادة املقاومــة ال يخيفهــا، 
وأن الــرد ســيكون علــى مثــل »هــذه احلماقــة مزلــزالً«، 
لكــن املتتبــع للشــأن اإلســرائيلي يالحــظ أن هــذه 
املســؤولني  اهتمــام  جتــذب  ال  التحريضيــة  اآللــة 
ــي  ــتوى السياس ــى املس ــرائيليني وال حت ــني اإلس األمن
ــاً  ــش ظروف ــي تعي ــت الت ــي بيني ــة نفتال ــي حكوم ف
ــع  ــة، والوض ــن جه ــي م ــع األمن ــبب الوض ــة بس صعب
السياســي الداخلــي مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا دفــع 
ــن  ــنوار ل ــال الس ــول أن »اغتي ــى الق ــي إل ــؤول أمن مس

ــات«.  ــف الهجم يوق

اخملتــص بالشــأن اإلســرائيلي مصطفــى إبراهيــم، قــال: 
إن كميــة التحريــض احلاليــة تعبــر عــن طبيعــة النظام 
ــن  ــعر باألم ــد يش ــم يع ــذي ل ــرائيلي ال ــع اإلس واجملتم
ــكرية  ــات عس ــن إمكان ــه م ــه قوات ــا متلك ــل م ــي ظ ف
واســتخباراتية وتكنولوجيــة تباهــت بهــا لســنوات فــي 
جناحهــا بإحبــاط العمليــات، إال أن األخيــرة منهــا وألنهــا 
متتــاز بالفرديــة وتقــع داخــل املــدن اإلســرائيلية أظهــرت 

عجــراً كبيــراً لــدى تلــك القــوات ومــا متتلكــه. 

ــرة املســتمرة  ــات األخي ــى أن العملي ــم إل وأشــار إبراهي
منــذ أكثــر مــن 50 يوماً، لــم يتم حتــى اآلن فك شــيفرة 
ــون  ــن يخطط ــا الذي ــص مفذيه ــول خصائ ــة ح واضح
لهــذه الهجمــات بشــكل منفــرد بأنفســهم وبــدون أي 
مســاعدة واضحــة ســواء مــن األفــراد أو غيرهــم، وهــذا 
ــمية  ــتويات الرس ــدى املس ــز ل ــعور بالعج ــد الش يزي
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ــك  ــق بتل ــد تث ــم تع ــي ل ــرائيلية الت ــة اإلس واجلماهيري
ــات،  ــف الهجم ــي وق ــا ف ــة جناحه ــزة وإمكاني األجه
اإلســرائيلية التــي لــم تعــد تثــق بتلــك األجهــزة 
ــع  ــا دف ــات، م ــف الهجم ــي وق ــا ف ــة جناحه وإمكاني
وســائل اإلعــالم العبريــة للجــوء إلــى لغــة التحريــض 
عليهــم  والضغــط  املقاومــة  قــادة  اغتيــال  ضــد 
ــف  ــل وق ــى األق ــات أو عل ــذه العملي ــف ه ــة وق حملاول

ــجيعها.17  تش

إســرائيل  إعــان  علــى  أميركــي خجــول  رد 
ــتيطانية ــدات االس ــاء آالف الوح ــرار بن ــا إق عزمه

بــدا الــرد األميركــي علــى عــزم احلكومــة اإلســرائيلية 
ــة  ــتيطانية بالضف ــدة اس ــو 4000 وح ــاء نح ــرار بن إق
ــدم  ــى بع ــة حت ــن املطالب ــال م ــوالً وخ ــة خج الغربي

ــرار. ــذ الق تنفي

واتخــذت احلكومــة اإلســرائيلية مــن هشاشــتها غطاء 
التخــاذ القــرار، اخلميــس املقبــل، بعــد أن قالــت وســائل 
إعــالم إســرائيلية إن حكومــة نفتالــي بينيــت خفضــت 

عــدد الوحــدات مــن 5800 الــى 3٩88.

فقــد اكتفــت اإلدارة األميركيــة بترديــد ذات املوقــف مــن 
ــد  ــة بع ــة صريح ــرائيلي دون مطالب ــتيطان اإلس االس

اتخــاذ القــرار ببنــاء هــذه الوحــدات االســتيطانية.

وقالــت جالينــا بورتــر، نائبــة املتحــدث باســم وزارة 
مــع  اليومــي  اللقــاء  فــي  األميركيــة،  اخلارجيــة 
ــام«:  الصحافيــني الــذي وصلــت نســخة منــه لـــ »األي
»فهمنــا أن إســرائيل أعلنــت عــن عقــد اجتمــاع 
ــة  ــي الضف ــتيطانية ف ــدات اس ــى وح ــة عل للمصادق

ــار”. ــي 12 أي ــة ف الغربي

وأضافــت: »لقــد كانــت إدارة بايــدن واضحــة منــذ 
ــتوطنات  ــيع املس ــدة توس ــارض بش ــن نع ــة: نح البداي
الــذي يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات وتقويــض الثقــة بــني 
الطرفــني، إن برنامــج إســرائيل لتوســيع املســتوطنات 

ــني”. ــل الدولت ــة ح ــدة بإمكاني ــر بش يض

ــني  ــا واضح ــد كن ــه »لق ــى ان ــر ال ــارت بورت ــا أش كم
بشــأن احلاجــة لتجنــب اخلطــوات األحاديــة اجلانــب التي 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات وجتعــل مــن 
الصعــب احلفــاظ علــى قابليــة حــل الدولتــني للحيــاة”.

ــرار  ــذا الق ــل ه ــؤال إن كان ملث ــى س ــا، ورداً عل ــر أنه غي
ــارة الرئيــس األميركــي جــو  تأثيــرات وبخاصــة علــى زي
ــق  ــدي مــا أعل ــت: »ليــس ل ــدن الشــهر املقبــل، قال باي

ــة”. ــس القادم ــة الرئي ــأن رحل ــه بش علي
17  جريدة القدس

وكشــفت وســائل إعــالم إســرائيلية النقــاب عــن 
األميركيــة  واإلدارة  إســرائيل  بــني  جــرت  اتصــاالت 
ــدات  ــدد الوح ــض ع ــا خف ــا فيه ــرار مب ــذا الق ــأن ه بش
االســتيطانية املنــوي إقرارهــا مــن 5800 الــى 3٩88.

ــوا لنظرائهــم  وكشــفت أن مســؤولني إســرائيليني قال
فــي اإلدارة األميركيــة إن عــدم املوافقــة علــى بنــاء هــذه 
الوحــدات االســتيطانية ســيعني انهيــار احلكومــة فــي 

ظــل وضعهــا الهــش احلالــي.18

االثنني 2022/5/9 

املوافقــة علــى بنــاء 0061 وحــدة اســتيطانية 
فــي مداخــل املناطــق الصناعيــة بالقــدس

ــس،  ــة أم ــاء اللوائي ــط والبن ــة التخطي ــت هيئ وافق
علــى حتديــث اخلطــط الرئيــس ملدينــة القــدس، والــذي 
ــي  ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 1٦00 وح ــن بن يتضم
اجملمعــات التــي مت تعريفهــا علــى أنهــا »بوابــات الدخول 
إلــى املنطقــة الصناعيــة« فــي املدينــة، منهــا قلنديــا 
– عطــروت وجفعــات شــاؤول – لفتــا الفوقــا ورفــع 
نســبة البنــاء فيهــا إلــى 180٪ مخصصــة لإليجــارات 

ــكنية. الس

وقالــت بلديــة االحتــالل، أن أزمــة الســكن فــي القــدس 
ــرار  ــداً، وق ــة جي ــام(، معروف ــكل ع ــرائيل يش ــي إس )وف
محاولــة زيــادة املعــرض مــن الوحــدات الســكنية 
اجلديــدة مــن خــالل برنامــج التجديــد احلضــري – وجــدت 
البلديــة وجلنــة التخطيــط والبنــاء اللوائيــة حــالً 
إبداعيــاً آخــر، البنــاء الســكني فــي املناطــق الصناعيــة 
ــع  ــكني م ــاء الس ــة، البن ــر دق ــكل أكث ــا بش – أو رمب
املناطــق الصناعيــة ومــن املتوقــع أن يحــدث هــذا فــي 
البيــوت، واآلن ســيحدث أيضــاً فــي املنطقــة الصناعيــة 

ــاؤول. ــات ش جفع

وحســب االجتمــاع األخيــر للجنــة تخطيــط املنطقــة، 
متــت املوافقــة علــى حتديــث للخريطــة الرئيســة 
ــي  ــاء حوال ــيتم بن ــث س ــة، حي ــة الصناعي للمنطق
1٦00 وحــدة اســتيطانية فــي املناطــق التــي دعــا إليهــا 

ــة. ــرار اللجن ق

وكشــفت اللجنــة، أن هــذا القــرار يؤكــد قــراراً ســابقاً 
ــاء  ــط والبن ــة للتخطي ــة احمللي ــه اللجن ــت علي صادق
ــكل  ــات تش ــدد ٦ جفع ــذي ح ــدس، وال ــة الق ــي بلدي ف
»بوابــات الدخــول« للمدينــة مــن الغــرب والشــرق 
ــاء  ــع األحي ــر م ــل مباش ــى تواص ــق عل ــي مناط – وه
اجملــاورة للمناطــق الصناعيــة« جفعــات شــاؤول، كريــات 

18  جريدة األيام
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موشــيه، بيــت هكيــرم، يافــا نــوف، هــار نــوف«، وأضيــف 
ــوت«.  ــا و«تلبي ــروت« – قلندي ــا »عط له

ــدة  ــي 800 وح ــاء »حوال ــى بن ــة عل ــرار اللجن ــص ق وين
ــي  ــكني ف ــتخدام الس ــة لالس ــتيطانية« مخصص اس
ــر«،  ــض وأكث ــعر مخف ــات س ــد »مناقص ــاول الي متن
منهــا 25 باملائــة علــى األقــل »حوالــي 100« مخصصــة 

ــض.1٩  ــعر مخف ــار بس لإليج

بينيت: نرفض تدخل األردن في إدارة األقصى

تراجــع رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية، نفتالــي بينيــت، 
عــن تفاهمــات بــني إســرائيل واألردن حــول إدارة املســجد 
ــتفزازية  ــتوطنني االس ــات املس ــع اقتحام ــى ومن األقص
ــي«،  ــل أجنب ــض أي تدخ ــالً: »ترف ــن قائ ــاحاته، وأعل لس
ــا  ــن رفضه ــطينية ع ــة الفلس ــرت الرئاس ــا عب فيم
لذلــك وأكــدت أن الســيادة علــى القــدس ومقدســاتها 

ــة فلســطني. لدول

وقــال بينيــت في بدايــة اجتمــاع احلكومــة اإلســرائيلية 
أمــس، إن »القــرارات بشــأن مــا اســماه جبــل الهيــكل 
ــتتخذها احلكومــة  )املســجد األقصــى( والقــدس س
اإلســرائيلية، زاعمــاً أن »إســرائيل ستســتمر باحلفــاظ 
علــى التعامــل باحتــرام جتــاه أبنــاء كافــة الديانــات فــي 
ــدت  ــرائيلية صع ــلطات اإلس ــاً أن الس ــدس«، علم الق
خــالل شــهر رمضــان مــن قمعهــا الوحشــي للمصلــني 
ــل  ــن أج ــم، م ــداء عليه ــى واالعت ــجد األقص ــي املس ف
تســيير اقتحامــات املســتوطنني، وحاولــت فــرض قيــود 
ــي  ــوات ف ــي الصل ــاركني ف ــدد املش ــى ع ــددة عل مش

كنيســة القيامــة أثنــاء عيــد الفصــح.

وأضــاف بينيــت »بــودي أن أوضــح أنــه ال يوجد ولــن يكون 
ــاب«،  ــة »اإلره ــق مبحارب ــا يتعل ــي مب ــار سياس أي اعتب
وبالطبــع، أي قــرار بالنســبة ملــا اســماه جبــل الهيــكل 
ــرائيلية،  ــة اإلس ــتتخذه احلكوم ــى س ــجد األقص املس
ــذ أي  ــن دون أخ ــيادتها، م ــة لس ــع املدين ــي تخض الت
اعتبــارات أخــرى باحلســبان، ونحــن نرفــض بــكل تأكيــد 
أي تدخــل أجنبــي بقــرارات احلكومــة اإلســرائيلية 
ــط  ــدة فق ــة واح ــة دول ــي عصام ــدة ه ــدس املوح والق

ــرائيل«.20  ــة إس دول

بينيــت يؤكــد رفــض »أّي تدخــل أجنبــي« فــي 
ــه بشــأن احلــرم القدســي ــرارات حكومت ق

نفتالــي  اإلســرائيلية،  احلكومــة  رئيــس  قــال 
أجنبــي«  تدخــل  أّي  »ترفــض  إن حكومتــه  بينيــت: 

19  جريدة القدس

20  جريدة القدس

 فيما يتعلق باحلرم القدسي في القدس. 
احلكومــة  اجتمــاع  بدايــة  فــي  بينيــت  وقــال 
جبــل  بشــأن  »القــرارات  إن  أمــس:  اإلســرائيلية، 
الهيــكل )املســجد األقصــى( والقــدس ســتتخذها 
»إســرائيل  أن  زاعمــاً  اإلســرائيلية«،  احلكومــة 
باحتــرام  التعامــل  علــى  باحلفــاظ  ستســتمر 

 جتاه أبناء كافة الديانات في القدس”. 
وأضــاف: إنــه »بــودي أن أوضــح أنــه ال يوجــد ولــن 
يكــون أي اعتبــار سياســي فيمــا يتعلــق مبحاربــة 
ــكل  ــل الهي ــبة جلب ــرار بالنس ــع، أي ق ــاب. وبالطب اإلره
تخضــع  التــي  اإلســرائيلية،  احلكومــة  ســتتخذه 
ــرى  ــارات أخ ــذ أي اعتب ــن دون أخ ــيادتها، م ــة لس املدين
باحلســبان. ونحــن نرفــض بــكل تأكيــد أي تدخــل أجنبي 
بقــرارات احلكومــة اإلســرائيلية. والقــدس املوحــدة هــي 

 عاصمة دولة واحدة فقط – دولة إسرائيل”. 
وتأتــي أقــوال بينيــت رداً علــى رئيــس القائمــة املوحــدة، 
منصــور عبــاس، الــذي قــال، أول مــن أمــس: إن موقــف 
ــأن  ــرائيل واألردن بش ــني إس ــات ب ــه التفاهم ــه مُتلي حزب

 األماكن املقدسة في القدس احملتلة. 
ــؤولية  ــرة مس ــه قط ــد لدي ــت أن »أي أح ــر بيني واعتب
ــود  ــوة لوج ــكل ق ــل ب ــه أن يعم ــة علي ــة ومدني قومي
وأتوقــع  واحلفــاظ عليهــا،  اجليــدة  هــذه احلكومــة 
ــزاب  ــاء األح ــع رؤس ــزاب وجمي ــع األح ــم أن جمي وأعل

 سيتجندون من أجل ذلك وينفذون ذلك”. 
وكانــت القائمــة املوحــدة قــد أعلنــت، فــي وقــت 
ــن  ــت ل ــي الكنيس ــا ف ــس، أن أعضاءه ــن أم ــابق م س
يشــاركوا علــى مــا يبــدو فــي التصويــت علــى مشــروع 
قانــون يطرحــه حــزب الليكــود حلــل الكنيســت، األربعاء 
ــادق  ــد يص ــت ق ــل الكنيس ــي أن ح ــا يعن ــل، م املقب
ــالم  ــائل إع ــب وس ــة. وحس ــراءة التمهيدي ــه بالق علي
ــي  ــني ف ــزاب اليم ــدى أح ــوف ل ــإن التخ ــرائيلية، ف إس
املعارضــة هــو أن تقــرر القائمــة املشــتركة التصويــت 
ــي  ــا يعن ــراح، م ــقاط االقت ــت وإس ــل الكنيس ــد ح ض
أنــه لــن يكــون باإلمــكان تقــدمي اقتــراح آخــر قبــل أقــل 

من ستة أشهر.21  

الثاثاء 2022/5/10 

الفلســطينية  الســلطة  الدولــي:   البنــك 
تعانــي مــن تراكــم متأخــرات وتراجــع املنــح

ــة  ــي الضف ــة ف ــة العام ــع املالي ــني، إن وض ــس اإلثن أم
الغربيــة احملتلــة وقطاع غــزة احملاضــر، حافــل بالتحديات، 
بســبب تراكــم متأخــرات ضخمــة واالنخفاض الشــديد 
ــي،  ــات التعاف ــن عالم ــم م ــى الرغ ــات، عل ــي املعون ف

21  جريدة األيام
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أن »النمــو االقتصــادي وإيــرادات الســلطة  مؤكــداً 
ــود  ــبب القي ــا بس ــن إمكاناتهم ــل م ــطينية أق الفلس

ــرائيلي. ــالل اإلس ــا االحت ــي يفرضه »الت

االقتصاديــة  املراقبــة  »تقريــر  فــي  ذلــك  جــاء 
ــى  ــي إل ــك الدول ــيرفعه البن ــذي س ــطينية« ال الفلس
جلنــة االرتبــاط اخلاصــة اليــوم، فــي مدينــة بروكســل، أو 

ــني«. ــاع املانح ــرف بـــ »اجتم ــا يع م

ــك  ــم للبن ــل املقي ــر واملمث ــن املدي ــر ع ــل التقري ونق
ــان  ــزة، كانث ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــي ف الدول
ــن 27  ــت م ــة تراجع ــح اخلارجي ــه إن املن ــارنكار، قول ش
باملئــة مــن اجمالــي النــاجت احمللــي عــام 2008 إلــى 108 

ــي 2021. ــة ف باملئ

وبحســب بيانــات وزارة املاليــة الفلســطينية، بلــغ 
اجماعلــي املنــح واملســاعدات اخلارجيــة التــي تلقتهــا 
ــو 317   ــام 2021، نح ــي ع ــطينية ف ــلطة الفلس الس

ــام 2003.  ــذ ع ــتوى من ــى مس ــون دوالر، بأدن ملي

وبســبب تراجــع املنــح الــذي كان يبلــغ متوســطه مليار 
دوالر ســنوياً، تراكــم لــدى الســلطة الفلســطينية 
ــن  ــكل م ــتحقة ل ــرات املس ــن املتأخ ــم م ــد ضخ رصي
التقاعديــة،  املعاشــات  وصنــدوق  اخلــاص  القطــاع 

ــي. ــراض احملل واالقت

ومنــذ تشــرين الثانــي املاضــي، تصــرف احلكومــة 
الفلســطينية رواتــب منقوصــة ملوظفيهــا العموميني، 
بســبب تراجــع حــاد فــي املنــح واقتطاعــات إســرائيلية 
مــن أمــوال الضرائــب الفلســطينية )املقاصــة( بلغــت 

ــي 2021.  ــون دوالر ف 3٩0 ملي

وبحســب البنــك الدولــي، »علــى الرغــم مــن التعافــي 
االقتصــادي، ظلــت املاليــة، العامــة حافلــة بالتحديــات 
نظــراً ألن حجــم العجــز قبــل املعونــات بلــغ 1.2٦ مليــار 

دوالر فــي 2021«.

الســلطة  اضطــرت  لذلــك،  »ونتيجــة  وأضــاف: 
الفلســطينية إلــى االعتمــاد علــى املــوارد احملليــة 
لتمويــل احتياجاتهــا، كمــا انهــا تدفــع رواتــب جزئيــة 

منــذ )تشــرين الثانــي( نوفمبــر 2021«.

ــرادات  ــادي وإي ــو االقتص ــي أن »النم ــك الدول ــرى البن وي
الســلطة الفلســطينية أقــل مــن إمكاناتهــا بســبب 
القيــود اإلســرائيلية علــى التنقــل والوصــول إلــى 
املــوارد، وتخضــع التجــارة اخلارجيــة الفلســطينية 
ــة  ــة باهض ــر جمركي ــز غي ــرائيل وحلواج ــيطرة إس لس

ــة«. التكلف

ويدعــو التقريــر اجملتمــع الدولــي »إلــى تقــدمي مســاندة 
ــة مــن أجــل املســاعدة فــي حتقيــق اســتدامة  للموازن
املاليــة العامــة، ويحــث الســلطة الفلســطينية علــى 
بــذل املزيــد مــن اجلهــود ملتابعــة اإلصالحــات فــي مجال 

ــات«. ــرادات واملصروف اإلي

الفلســطينية،  احلكومــة  باســم  املتحــدث  ووقــال 
إبراهيــم ملحــم أن رئيــس احلكومــة، محمــد اشــتية، 
يجــري محادثــات مــع مســؤولني أوروبيــني في بروكســل، 
اليــوم اإلثنــني، أمــالص فــي اقناعهــم باتخــاذ »خطــوة 
إلــى األمــام فــي املوقــف األوروبــي بشــأن دعمــه 

ــطينية«. ــلطة الفلس للس

ــن  ــرس«: »نح ــس ب ــة »فران ــم لوكال ــال ملح ــا ق كم
نأمــل فــي أن تســهم اللقــاءات الفنيــة، أو السياســية 
ــداث  ــاء، بإح ــمي، الثالث ــاع الرس ــاد االجتم ــل انعق قبي
ــلطة  ــه للس ــن دعم ــي م ــف األوروب ــي املوق ــراق ف اخت

الفلســطينية«.22 

اعتقــال 187 شــخصاً وإبعــاد 322 عــن األقصى 
لســتة أشــهر خــال شــهر رمضان

اإلســرائيلي،  االحتــالل  شــرطة  كشــفت 
 781 اعتقــال  عــن  النقــاب  اإلثنــني،  أمــس 
األقصــى  املســجد  عــن   223 وإبعــاد  شــخصاً 

 ملدة ستة أشهر خالل شهر رمضان. 
جــاء ذلك خــالل انعقــاد جلنــة األمــن الداخلــي البرملانية 
ــن  ــراف ب ــت مي ــو الكنيس ــة عض ــرائيلية برئاس اإلس
آري، فــي جلســة حــول تعامــل الشــرطة مــع األحــداث 

 باملسجد األقصى خالل شهر رمضان. 
الكنيســت  عضــو  اللجنــة  رئيســة  وزعمــت 
اإلعــالم  وســائل  »تطرقــت  أنــه  آري  بــن  ميــراف 
أحــداث  خــالل  الشــرطة  إلــى  األجنبيــة 

 احلرم القدسي بصورة مشوهة!”. 
ــان  ــدس نت ــالل بالق ــرطة االحت ــد ش ــال قائ ــدوره ق ب
ــا  ــت: »عملن ــن الكنيس ــدر ع ــان ص ــاً لبي ــور، طبق غ
ــي  ــداث الت ــة باألح ــات خاص ــة عملي ــة غرف ــى إقام عل
وقعــت خــالل شــهر رمضــان. اعتقلــت الشــرطة 
 425 بينهــم  مــن  شــخصاً   781 األحــداث  خــالل 
ــب  ــن الصع ــد كان م ــد، وق ــوم واح ــالل ي ــالً خ معتق
اعتقالهــم”. مواصلــة  أجــل  مــن  أدلــة   جمــع 

ــن  ــخصاً م ــاد 223 ش ــرطة بإبع ــت الش ــاف: »قام وأض
خــالل أوامــر عســكرية ملــدة نصف ســنة. يجــري العمل 
اآلن علــى جمع األدلــة وأعتقد أن االعتقاالت ســتتواصل، 

22  جريدة القدس
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 وهذه األرقام واملعطيات غير نهائية”. 
مــن جهتهــا قالــت ممثلــة االدعــاء اإلســرائيلي احملاميــة 
غاليت شــوهام إنه »مت فتح 120 ملفاً ومت تقدمي 25 الئحة 

 اتهام ضد 35 معتقالً خالل هذا الشهر”. 
إداريــة  اعتقــاالت  هنــاك  »كانــت  وأضافــت: 
األوضــاع،  تأجيــج  مــن  نشــطاء  منــع  أجــل  مــن 
االعتقــاالت  عشــرات  حــول  احلديــث  ويــدور 
نطلــب  نحــن  عــام  بشــكل  البــالد.  كل  فــي 

 من احملكمة أحكاماً فعلية بالسجن”. 
وهاجــم عضــو الكنيســت مــن حــزب »الليكــود« 
امللــك  األردنــي  العاهــل  مــن  كالً  قرعــي  شــلومو 
العربيــة  القائمــة  ورئيــس  الثانــي  اهلل  عبــد 

 املوحدة بالكنيست منصور عباس. 
ــو  ــا ه ــدف لدين ــون اله ــب أن يك ــاذا يج ــه »مل ــم أن وزع
الســماح للمســلمني بالصــالة فــي الوقــت الــذي 
ــر؟ كل  ــرطة للخط ــراد الش ــاة أف ــض حي ــوم بتعري نق
ذلــك بســبب منصــور عبــاس وملــك األردن اللذيــن 
يحميــان االئتــالف احلكومــي؟ ال يوجــد لــدي أي شــكاوى 

 ضد الشرطة وإمنا للمستوى السياسي”. 
»ميرتــس«  حــزب  مــن  الكنيســت  عضــو  ولكــن 
موســي راز قــال: »مــن الواضــح بالنســبة إليكــم 
أن التغييــر بــدأ بســبب إرادة اليهــود الدخــول إلــى 

 احلرم القدسي األمر الذي يتسبب بتوتر”. 
إال أن عضــو الكنيســت مــن حــزب »ميينــا« احلاكــم يــوم 
طــوف خلفــون، والــذي كان ضمــن املقتحمــني لألقصى، 
زعــم »االدعــاء أن قيــام عضــو كنيســت بذلك هــو مبثابة 
ــخص  ــكل ش ــن ل ــل. ميك ــر ال يحتم ــو أم ــتفزاز ه اس
ــباب  ــكان ألس ــى امل ــه إل ــت أن يتوج ــو كنيس أو عض
 شــخصية أو دينيــة. احلــرم القدســي هو حتت ســيادتنا”.

ــي  ــة ف ــدة القدمي ــالل بالبل ــرطة االحت ــد ش ــر قائ وأق
القــدس دافيــد غــور بــأن »دخــول أفــراد الشــرطة 
ــية  ــي وبحساس ــكل تكتيك ــد مت بش ــجد ق ــى املس إل

 وأن أفراد الشرطة يتدربون على ذلك”. 
ــب  ــع اخلط ــة جمي ــم متابع ــه »تت ــاب أن ــف النق وكش

 التي يتم إلقاؤها في املسجد األقصى”. 
ــراف  ــت مي ــو الكنيس ــة عض ــة اللجن ــت رئيس وختم
بــن آري بالقــول: »ســتقوم جلنــة األمــن الداخلــي 
ــوية  ــى تس ــل إل ــل التوص ــن أج ــداوالت م ــلة م بسلس
ــدد  ــل ع ــي ألن أق ــرم القدس ــى احل ــود إل ــول اليه لدخ
ــى  ــة إل ــود. باإلضاف ــم اليه ــرم ه ــي احل ــزوار ف ــن ال م
ــول  ــص دخ ــا يخ ــات مل ــب بتوضيح ــن نطال ــك، نح ذل
أعضــاء الكنيســت وحتديــد مــا هــو مســموح ومــا هــو 

محظور بالنسبة إليهم”.23 

23  جريدة األيام

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: إصابــات واعتقــاالت وهــدم 
منــازل وجتريــف أراٍض واعتداءات للمســتوطنني 

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  واصل
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــا عل ــاء، عدوانه ــوم الثالث الي
ــي  ــاص احل ــاً بالرص ــت مواطن ــث أصاب ــه، حي وممتلكات
و13 بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط فــي نابلــس، 
والعشــرات باالختنــاق فــي نابلــس ورام اهلل، واَعتقلــت 
٩ مواطنــني، وهدمــت بنايــة عائلــة الرجبــي في ســلوان 
وغرفتــني زراعيتــني فــي بيــت حلــم، وأصيــب فتــى 
برضــوض وكســور بعــد دعســه مــن ِقبــل مســتوطِنة 
جنــوب اخلليــل، فيمــا واصــل املســتوطنون اقتحامهــم 
للمســجد األقصــى، واعتــدوا علــى طفــل فــي القــدس 
ــجار  ــوا األش ــل واقتلع ــي اخللي ــني ف ــوا املواطن وهاجم

فــي ســلفيت.

ــرق  ــال ش ــاص االحت ــاً برص ــة 41 مواطن إصاب
ــي رام اهلل ــاق ف ــرات باالختن ــس وعش نابل

بالرصــاص  و13  احلــي،  بالرصــاص  مواطــن  أصيــب 
ــاء  ــالل أثن ــوات االحت ــع ق ــات م ــي مواجه ــي، ف املطاط

ــس. ــرق نابل ــف ش ــر يوس ــا قب اقتحامه

ــالل  ــي اله ــوارئ ف ــعاف والط ــز االس ــر مرك ــال مدي وق
االحمــر بنابلــس، أحمــد جبريــل، إن مواجهــات اندلعــت 
ــاب  ــة ش ــا أدى الى اصاب ــف م ــر يوس ــط قب ــي محي ف
ــوا  ــن، و13 أصيب ــة البط ــي منطق ــي ف ــاص احل بالرص
ــه. ــم بالوج ــاط، أحده ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن بالرص

ــا أصيبــوا بحــاالت اختنــاق جــراء  وأضــاف أن 27 مواطن
استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، فيمــا جــرى اخــالء 

مريــض مــن منزلــه فــي املنطقــة.

وكان عشــرات املســتوطنني اقتحمــوا قبــر يوســف 
واندلعــت  االحتــالل  جيــش  مــن  حمايــة  وســط 

املنطقــة. فــي  مواجهــات 

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، أصيــب عشــرات 
املواطنــني باالختنــاق، وبينهــم أطفــال، خــالل مواجهات 
ــني املواطنــني وقــوات االحتــالل اإلســرائيلية  اندلعــت ب
فــي قريــة نعلــني غــرب احملافظــة، أطلــق خاللهــا اجلنــود 

الغــاز املســيل للدمــوع صــوب املواطنــني ومنازلهــم.

اعتقال 9 مواطنني

فــي محافظــة القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
شــابني )لــم تعــرف هويتهمــا( مــن بلــدة الطــور شــرق 
ــي  ــاً ف ــزالً قدمي ــا من ــب مداهمته ــة، عق ــدس احملتل الق

ــال. ــز االعتق ــد مراك ــى أح ــا إل ــدة، ونقلتهم البل
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قــوات  اعتقلــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 
االحتــالل الطالــب فــي جامعــة بيرزيــت أمجــد ســالمة، 
ــي  ــت، واحملام ــدة بيرزي ــي بل ــكنه ف ــت س ــد أن داهم بع
عمــر صافــي، بعــد اقتحــام بلــدة جفنــا شــمال املدينة، 

ــزون. وهمــا مــن مخيــم اجلل

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــت حلم، اعتقل ــة بي ــي محافظ وف
ــة  ــن الدوح ــا( م ــري )47 عام ــاح اجلعف ــني كف املواطن
ــماالً،  ــدة ش ــم عاي ــن مخي ــر م ــو عك ــاء أب ــاً، وضي غرب

بعــد دهــم منزليهمــا وتفتيشــهما.  

وفــي الســياق، اقتحمــت قــوات االحتــالل مخيــم 
الدهيشــة، وبلــدات العبيديــة، واخلضــر، وارطــاس، وبيت 

جــاال، دون أن يبلــغ عــن اعتقــاالت فيهــا.  

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــرم، اعتقل ــة طولك ــي محافظ وف
ــاب  ــني، والش ــدة قف ــن بل ــر داود م ــرر عم ــير احمل األس
ــت  ــد أن داهم ــل، بع ــدة عتي ــن بل ــة م ــو خزن ــد أب خال

منزليهمــا، وفتشــتهما.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــة، اعتقل ــة قلقيلي ــي محافظ وف
ــت  ــد أن داهم ــا(، بع ــكاوي )2٩ عام ــاب عالء مس الش

ــة. ــي املدين ــته ف ــه، وفتش منزل

مواجهات مع االحتال في القدس ونابلس

ــوات  ــيني وق ــبان املقدس ــني الش ــات ب ــت مواجه اندلع
االحتــالل فــي بلــدة ســلوان جنــوب املســجد االقصــى 

ــارك. املب

وأفــادت مراســلتنا بــأن مواجهــات اندلعــت بني الشــبان 
املقدســيني وقــوات االحتــالل فــي حــي بئــر أيــوب فــي 
ــزل  ــدم من ــب ه ــحابها عق ــالل انس ــلوان خ ــدة س بل
عائلــة الرجبــي فــي حــي عــني اللــوزة، دون أن يبلــغ عــن 

وقــوع إصابــات.

االحتــالل  قــوات  نابلس، أطلقــت  محافظــة  وفــي 
ــمال  ــة ش ــدة برق ــي بل ــتني ف ــاه مدرس ــاص باجت الرص
غــرب نابلــس، وســط انــدالع مواجهــات فــي املنطقــة، 

ــة.  ــني والطلب ــن املعلم ــا م ــرى اخالؤهم وج

ــتهدف  ــي تس ــى التوال ــي عل ــوم الثان ــه للي ــر أن يذك
ــل  ــدارس وطلبتهــا بالرصــاص وقناب ــالل امل ــوات االحت ق

ــوع. ــيل للدم ــاز املس الغ

االحتــال يقتحــم قريــة رمانــة غــرب جنــني وينصــب 
حواجــز عســكرية ويكثــف انتشــاره فــي اخلليــل

ــة  ــة رمان ــرائيلي قري ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اقتحم
ــررا. ــيرا مح ــزت أس ــازل واحتج ــت من ــني، وداهم ــرب جن غ

ــالل  ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــرت مص وذك
داهمــت منــزل األســير احملرر عاصــم عبــد اهلل صبيحات، 
ــب  ــا عق ــت مبحتوياتهم ــد، وعبث ــقيقه أحم ــزل ش ومن
اســتجوابهما، واعتلــى اجلنــود أســطح املنــازل ونصبــوا 
ــز  ــالل احتج ــش االحت ــى أن جي ــيرة إل ــة، مش القناص
ــن  ــق م ــت الح ــي وق ــه ف ــرج عن ــل أن يف ــم، قب عاص

ــوم. ــاح الي صب

كمــا داهمــت قــوات االحتــالل بركســاً يعــود للمواطــن 
ــزل  ــته، ومن ــص وفتش ــو صوي ــادي أب ــرر ش ــير احمل األس

ــة. املواطــن موســى صبيحــات فــي القري

ــاب  ــذ عق ــرعت بتنفي ــالل ش ــلطات االحت ــر أن س يذك
ــع  ــالل من ــن خ ــة م ــة رمان ــكان قري ــق س ــي بح جماع
ــي الـــ48،  ــى أراض ــول ال ــن الدخ ــار م ــال والتج العم

ــة. ــات الليلي ــى املداهم ــة ال إضاف

وفــي محافظــة اخلليــل، نصبــت قــوات االحتــالل عــدة 
حواجــز عســكرية، وكثفــت مــن تواجدهــا وانتشــارها 
العســكري علــى مداخــل البلــدات واخمليمــات فــي 
حتــركات  وعرقلــة  إعاقــة  إلــى  أدى  مــا  احملافظــة، 

املواطنــني.

ــالل  ــود االحت ــأن جن ــا«، ب ــان لـ«وف ــهود عي ــاد ش وأف
ــي  ــة ف ــة ومتنقل ــكرية ثابت ــز عس ــدة حواج ــوا ع نصب
ــى  ــز عل ــا حاج ــن بينه ــة، م ــي احملافظ ــدة ف ــن ع أماك
مدخــل املدينــة الشــمالي قــرب جســر حلحــول، وآخــر 
علــى مدخــل مخيــم الفــوار جنــوب اخلليــل، وحواجــز 
علــى مداخل بلــدات ســعير والســموع ودورا والظاهرية، 
حيــث أوقــف اجلنــود املركبــات وفتشــوها ودققــوا فــي 

ــم. ــددا منه ــزوا ع ــا واحتج ــات ركابه هوي

كمــا داهمــت قــوات االحتــالل عــدة أحيــاء فــي مدينــة 
اخلليــل منهــا احلــاووز ومنــره والبصــة.

ــلوان  ــي س ــي ف ــة الرجب ــة عائل ــدم بناي ــال يه االحت
ــم ــت حل ــي بي ــني ف ــني زراعيت وغرفت

هدمــت جرافــات االحتــالل بنايــة ســكنية لعائلــة 
ــة. ــدس احملتل ــة الق ــلوان مبدين ــدة س ــي بل ــي ف الرجب

وأفــادت مراســلتنا، بــأن آليــات االحتــالل شــرعت بهــدم 
منــزل عائلــة الرجبــي املكــون مــن خمــس شــقق 
ــدة  ــوزة ببل ــني الل ــي ع ــي ح ــني ف ــى طابق ــة عل موزع
ــن  ــر م ــؤوي أكث ــى، وت ــجد األقص ــوب املس ــلوان، جن س

ــال. ــن األطف ــم م ــردا، جله ــني ف ثالث

ــي  ــى األهال ــدت عل ــالل اعت ــرطة االحت ــت، أن ش وأضاف
ــزل،  ــة املتواجــدة فــي محيــط املن والطواقــم الصحفي
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ــدم. ــة اله ــت تغطية عملي وعرقل

ــة الرجبــي  ــة االحتــالل قــد أخطــرت عائل ــت بلدي وكان
ــص. ــدم الترخي ــة ع ــدم بنايتها؛ بحج ــام به ــل أي قب

وقــال الناشــط املقدســي فخــري ذيــاب، إن بلــدة 
ســلوان مســتهدفة بشــكل كبيــر مــن قبــل ســلطات 
إداري  هــدم  أمــر   7815 هنــاك  أن  حيــث  االحتــالل، 
ــددة  ــازل مه ــن املن ــن 40٪ م ــر م ــي، أي أن أكث وقضائ
بالهــدم، ولــم يحصــل ســكانها علــى ترخيــص واحــد 
ــر  منــذ عشــرة أعــوام، علمــا أن األهالــي تقدمــوا بأكث
مــن 13 ألــف طلــب الســتصدار تراخيــص، وكلهــا يتــم 
رفضهــا، فــي الوقــت الذي يســتولي فيــه املســتوطنون 
ــص. ــاء دون ترخي ــون بالبن ــازل، ويقوم ــي واملن ــى األراض عل

بــدوره، قــال أمــني ســر حركــة »فتــح« إقليــم القــدس 
شــادي املطــور، إن االحتــالل مــاٍض فــي سياســة تهويــد 
ــانية،  ــر اإلنس ــكل معايي ــا ب ــة، متالعب ــة املقدس املدين
ــه  ــوق نفس ــد أن يس ــي، ويري ــون دول ــرم أي قان وال يحت
ــرم الوجــود الفلســطيني فــي املــكان، وهــو  ــه يحت بأن

فــي احلقيقــة يحــارب اجلميــع.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، هدم ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
غرفتــني زراعيتــني فــي بلــدة اخلضــر جنــوب احملافظــة، 
ــى،  ــي موس ــد ربح ــن محم ــا للمواط ــود إحداهم تع
وتقــع فــي منطقــة »ظهــر خلــة العــني« احملاذيــة 
ملســتوطنة »اليعــازر« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني، 
ــي  ــالح، ف ــر ص ــي خض ــرر رزق عل ــير احمل ــرى لألس واألخ

ــم. ــهل الرج ــة س منطق

يشــار الــى أن االحتــالل صّعــد فــي الفتــرة األخيــرة مــن 
ــات،  ــة ومعرش ــرف زراعي ــدم غ ــعورة به ــه املس هجمت

حيــث هدمــت عــددا منهــا وأخطــرت أخــرى بالهــدم. 

مســتوطنون يقتحمــون األقصــى ويعتــدون 
علــى طفــل فــي القــدس ويهاجمــون املواطنــني 
ــل ويقتلعــون أشــجارا فــي ســلفيت فــي اخللي

اقتحــم عشــرات املســتوطنني املســجد األقصــى علــى 
شــكل مجموعــات، مــن جهــة بــاب املغاربــة، وأدوا 
ــي  ــتفزازية ف ــوالت اس ــذوا ج ــة ونف ــا تلمودي طقوًس
باحاتــه، واســتمعوا لشــروحات مزيفــة حــول أســطورة 

ــالل. ــرطة االحت ــة ش ــت حماي ــوم، حت ــكل املزع الهي

ــبعة  ــام س ــدت اقتح ــدس رص ــة الق ــت محافظ وكان
ــجد  ــتوطنا للمس ــبعني مس ــة وس ــني وأربع آالف ومئت

ــرم. ــان املنص ــهر نيس ــالل ش ــارك خ ــى املب األقص

كمــا اعتــدى مســتوطنون علــى طفــل )14 عامــا( 

ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــوب املس ــلوان جن ــدة س ــن بل م
ــه  ــا أدى إلصابت ــن اهلل، م ــرة مأم ــرب مقب ــرب ق بالض

ــه. ــي رأس ــروح ف بج

وفــي محافظــة اخلليل، أصيــب فتــى برضــوض وكســر 
فــي قدمــه، جــراء دعســه مــن قبــل مســتوطنة علــى 
ــة جنــوب  ــر الظاهري الشــارع االســتيطاني املــؤدي ملعب

احملافظــة.

وقالــت مصــادر أمنيــه ومحليــة، إن الشــاب عبــد 
ــل  ــن قب ــس م ــرض للدع ــا(، تع ــدان) 15 عام اهلل حمي
مســتوطِنة الذت بالفــرار، حيــث نقــل إلــى مستشــفى 

ــه. ــراء إصابت ــالج ج ــي الع ــة لتلق ــي باملدين األهل

ــدة  ــل الرمي ــي ت ــي ح ــتوطنون أهال ــم مس ــا هاج كم
ــوا  ــة، وقطع ــاظ نابي ــتموهم بألف ــل وش ــط اخللي وس
للحديــد  معمــل  محيــط  فــي  شــائكة  أســالكا 

والنحــاس .

ــات  ــتوطني »رم ــن مس ــددا م ــأن ع ــلنا، ب ــاد مراس وأف
يشــاي« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني وســط اخلليل، 
هاجمــوا األهالــي وشــتموهم بألفــاظ نابيــة، وقطعــوا 
ــد  ــل احلدي ــد معام ــط أح ــي محي ــائكة ف ــالكاً ش أس
والنحــاس املغلــق منــذ 22 عامــا تقريبــا، بســبب فــرض 
ــي  ــى أهال ــاً عل ــا عنصري ــرائيلي واقع ــالل اإلس االحت
املنطقــة، وعــدم الســماح لهــم بالعبــور ســوى مشــيا 
علــى األقــدام مــن خــالل بوابــات التفتيــش اإللكترونيــة 

ــة. واحلديدي

ــى  ــتوطنون عل ــدم مس ــلفيت، أق ــة س ــي محافظ وف
ــة  ــب غرف ــون وتخري ــة زيت ــير 17 غرس ــالع وتكس اقت
زراعيــة، تعــود ملكيتهــا للمواطــن علــي عبــد احلميــد 
ــلفيت. ــرب س ــك غ ــر الدي ــدة كف ــمال بل ــد، ش األحم

ــوا  ــتوطنني قام ــد، إن املس ــي األحم ــن عل ــال املواط وق
ــا  ــراوح أعماره ــون تت ــة زيت ــير 17 غرس ــالع وتكس باقت
مــا بــني 4-٦ ســنوات، وتخريــب غرفــة زراعيــة مبنطقــة 
ــى أن هــذا  ــدة، مشــيرا إل ــة سوســية شــمال البل خرب
ــتوطنني  ــل املس ــن قب ــه م ــى أرض ــع عل ــداء الراب االعت

خــالل هــذا العــام.

بــدوره، حمــل محافــظ ســلفيت عبــد اهلل كميــل 
االحتــالل تبعــات عنــف املســتوطنني املتواصــل، مؤكــدا 
ضــرورة محاســبة املســتوطنني املســؤولني عــن ارتــكاب 

ــم ضــد الفلســطينيني وممتلكاتهــم. جرائ

ودعــا األهالــي للصمــود والثبــات فــوق أراضيهــم 
ــة  ــة احملافظ ــع مؤسس ــم م ــل الدائ ــددة والتواص امله
املتخصصــة  واألهليــة  الرســمية  واملؤسســات 
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ــن  ــاك م ــدوث اي انته ــال ح ــي ح ــة ف ــات احمللي والهيئ
واملســتوطنني. االحتــالل  قبــل 

توغل آليات وجرافات االحتال شرق مخيم البريج

ــرائيلية  ــكرية إس ــات عس ــات وجراف ــدة آلي ــت ع توغل
شــرق مخيــم البريــج، شــرق احملافظــة الوســطى، 

ــكان. ــي امل ــب ف ــف وتخري ــال جتري ــت بأعم وقام

يذكــر أن آليــات وجرافــات االحتــالل تتوغــل بــني الفينــة 
واألخــرى علــى طــول الشــريط احلــدودي شــرق وشــمال 
ــي  ــب ف ــف وتخري ــال جتري ــوم بأعم ــزة، وتق ــاع غ قط

ــة.24 ــني الزراعي ــي املواطن أراض

ــوان  ــم الفلســطيني.. رمــز الســيادة وعن  العل
ــة ــة الوطني الهوي

أنيــاب  أمــام   بقــي العلــم الفلســطيني صامــداً 
ــة  ــت بناي ــي هدم ــرائيلي الت ــالل االس ــات االحت جراف
ــي  ــا ف ــرد قاطنيه ــلوان، وش ــي س ــي ف ــة الرجب عائل
ــم  ــقط العل ــم يس ــدس، ل ــة الق ــلوان مبدين ــي س ح
ــن يســقط، رغــم كل محــاوالت ســلطات االحتــالل  ول
ــعب  ــة للش ــل رمزي ــا ميث ــاث كل م ــرائيلي الجتث االس

الفلســطيني.

ــم  ــة العل ــن رمزي ــدوه ع ــطيني ومؤي ــارب الفلس يح
ــا  ــذا م ــده، وه ــن تواج ــة أماك ــي كاف ــطيني ف الفلس
حصــل قبــل عــدة أيــام عندمــا وقــع صــدام بــني 
إســرائيليني ومؤيديــن إســبان للقضيــة الفلســطينية 
ــق  ــة متزي ــى خلفي ــبانية، عل ــاو االس ــة بلب ــي مدين ف
ــد  ــدران أح ــى ج ــق عل ــطيني معل ــم فلس ــرق عل وح
احملــال التجاريــة، غيــر أن املســاندين لقضيتنــا شــاهدوا 

هــذه الواقعــة فاشــتبكوا مــع االســرائيليني.

»شــكل قــرار الرئيــس محمــود عبــاس برفــع علــم دولة 
فلســطني فــوق املؤسســات احلكوميــة واملرافــق العامة 
ــف  ــتمراراً للمواق ــة، اس ــرى الـــ74 للنكب ــاء للذك إحي
التــي يتمتــرس خلفهــا، وأنــه ال رايــة ترفــع علــى هــذه 
ــول  ــطيني«، يق ــم الفلس ــطينية إال العل األرض الفلس
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــوري حلرك ــس الث ــر اجملل ــني س أم

ــي. الفلســطيني »فتــح« ماجــد الفتيان

القيــادة  متســك  علــى  القــرار  »يدلــل  وأضــاف: 
الفلســطينية، وعلــى رأســها الرئيــس محمــود عبــاس 
بحــق الشــعب الفلســطيني بالعــودة، وتأكيــد ســيادة 
الشــعب الفلســطيني علــى أرضــه، فيمــا ميثــل العلــم 
ــى  ــة إل ــى هــذه األرض، إضاف الفلســطيني الوجــود عل
أنــه عنــوان التــراب الوطنــي الفلســطيني الــذي ضحى 

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مــن أجلــه عشــرات آالف الشــهداء، وعانــى مــن أجلــه 
ــن  ــى الذي ــني واجلرح ــرى واملعتقل ــن األس ــات آالف م مئ
ضحــوا علــى طريــق الكفــاح الوطنــي مــن أجــل عــزة 

ــطيني«. ــن الفلس ــذا الوط ــة ه وكرام

وتابــع الفتيانــي: »العلــم الفلســطيني عنــوان شــرعية 
ــة،  ــزة الوطني ــرعية والع ــطيني، والش ــال الفلس النض
كمــا أن تكريــس رفــع العلــم الفلســطيني فــي الذكرى 
ــس  ــن الرئي ــة م ــالة واضح ــو رس ــة ه الـــ74 للنكب
والقيــادة الفلســطينية للعالــم االجمــع بــأن الشــعب 
ــرعية  ــه الش ــول قيادت ــف ح ــذي يلت ــطيني ال الفلس
ــو  ــرعية وه ــادة الش ــذه القي ــة ه ــوان ورمزي ــول عن وح
ــي  ــخ نضال ــن تاري ــه م ــا ميثل ــطيني مب ــم الفلس العل
ــات  ــد الطاق ــرار حلش ــو ق ــطيني، وه ــعب الفلس للش
ــعب  ــود والش ــد اجله ــطينية وتوحي ــة الفلس الوطني
ــقط  ــم تس ــي ل ــة الت ــذه الراي ــف ه ــطيني خل الفلس
أبــدا وســتبقى ترفــرف خفاقــة فــي ســماء فلســطني 
ــطينية،  ــة فلس ــي كل بقع ــدس وف ــماء الق ــي س وف
ــعبنا  ــرف لش ــي املش ــخ النضال ــذا التاري ــد ه لتخلي
الفلســطيني فــي وجــه هــذه احلكومــة احلاكمــة 
العنصريــة وكل العالــم اجمــع أن جمــوع الشــعب 
الفلســطيني حــول هــذا العلــم والعنــوان وحــول هــذه 

ــطيني«. ــعبنا الفلس ــة لش ــة التاريخي الرمزي

ولفــت إلــى أن رســالة القيــادة الفلســطينية فــي 
ذكــرى النكبــة، هــي رســالة واضحــة وصريحــة، وهــي 
ــكة  ــا متمس ــي، بأنه ــخ النضال ــذا التاري ــداد له امت
بحــق شــعبنا فــي العــودة إلــى وطنــه فلســطني، طــال 
الزمــن أو قصــر، وأن الشــعب الفلســطيني الــذي شــرد 
بفعــل اجلرائــم الصهيونيــة التــي ارتكبــت قبــل العــام 
1٩48 وقبــل اغتصــاب هــذا الوطــن الفلســطيني، 
واحــالل هــذا الكيــان العنصــري مــكان الشــعب 
ــطيني  ــعب الفلس ــاب الش ــى حس ــطيني عل الفلس
ــني  ــن 7 مالي ــر م ــطيني أكث ــعب الفلس ــاب الش وحس
ــرون  ــم، ينتظ ــي العال ــردين ف ــطيني مش ــئ فلس الج

ــودة. ــق الع ــودة وح ــم الع حل

الوصايــة  رفــض  الــذي  »شــعبنا  الفتيانــي:  وأردف 
والتهجيــر  اإللغــاء  سياســات  ورفــض  والتبعيــة 
ــالل  ــن خ ــالته م ــه رس ــطني، يوج ــن فلس ــري م القس
ــا  ــع أن حقن ــم أجم ــرعية للعال ــة الش ــه الوطني قيادت
ــادم، وأن  ــقط بالتق ــن يس ــطني ل ــي فلس ــي ف التاريخ
الشــعب الفلســطيني ســيبقى يناضــل موحــداً مــع 
ــود  ــل أن يع ــن أج ــطينية، م ــرعية الفلس ــه الش قيادت
إلــى وطنــه عزيــزاً مكرمــا، ونحــن منتلــك في فلســطني 
مــا ال ميتلكــه أحــد، منتلــك األرض والســماء وهــواء هــذا 
ــا  ــطينيون م ــس الفلس ــم ين ــطيني، ل ــن الفلس الوط
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ارتكــب بحقهــم مــن جرائــم أدت إلى هــذا الوضــع الذي 
ــطيني«.. ــعب الفلس ــوق الش ــر حلق ــم يتنك ــات العال ب

ــم  ــة إبراهي ــم احلكوم ــق باس ــال الناط ــه ق ــن جانب م
ــيادة  ــى س ــد عل ــو تأكي ــس ه ــرار الرئي ــم، إن ق ملح
ــم  ــكل العل ــا يش ــا، فيم ــى أرضه ــطني عل ــة فلس دول
رمــزاً لهــذه الســيادة، ورفعــه فــي الذكــرى الـــ 74 علــى 
النكبــة هــو تأكيــد علــى ســعي الفلســطينيني لبلــوغ 
ــا  ــتقلة بعاصمته ــة املس ــة الدول ــي إقام ــم ف غياته
ــة  ــيادة الوطني ــوز الس ــكل رم ــك ب ــدس، والتمس الق

ــا. ــس به ــالل امل ــاول االحت ــي يح الت

وأكــد أن رفــع العلــم الفلســطيني علــى جميــع 
املؤسســات الفلســطينية فــي الوطــن يأتــي كتكريــس 
للســيادة الوطنيــة التــي يحــاول االحتــالل املــس 
بهــا، كمــا أن ذكــرى النكبــة هــي محطــة الســتذكار 
الشــهداء واملهجريــن واجلرحــى، واســتذكار لألســرى في 
ســجون االحتــالل، والذكــرى بــكل مــا حتملــه مــن آالم 
ســواًء فــي الوطــن والشــتات تشــكل نقطــة لتجســد 
فكــرة إقامــة الدولــة، والتأكيــد بأنــه مــع مــرور أكثــر 
مــن ســبعة عقود علــى االحتــالل، ورغــم كل االجــراءات 
االســرائيلية فإنهــا لــن تؤثــر على بقــاء الفلســطينيني 

ــم. ــم وهويته ــكني بأرضه متمس

مــا  كل  تقــدم  احلكومــة  أن  إلــى  ملحــم،  وأشــار 
ــه،  ــى أرض ــطيني عل ــود الفلس ــز الصم ــأنه لتعزي ش
ــق  ــالق االف ــة وانغ ــة الصعب ــروف االقتصادي ــم الظ رغ
متكــني  علــى  تعمــل  احلكومــة  أن  إال  السياســي، 
ــث أن  ــم، حي ــى أرضه ــم عل ــز بقائه ــني، وتعزي املواطن
صمودهــم وهــو الــرد األكثــر بالغة علــى كل املمارســات 

االســرائيلية.

وأكــد أن احلكومــة تعمــل بــكل مــا فــي وســعها علــى 
ــني  ــني واألرض واملوطن ــن للمزارع ــون ممك ــدمي كل ع تق
فــي القــرى والبلــدات النائيــة للحفــاظ علــى أرضهــم 
بزراعتهــا وفالحتهــا والصمــود فيهــا ملواجهــة التغــول 

ــتيطاني. االس

الرئيــس محمــود عبــاس ألول مــرة  رفــع  وعندمــا 
ــدة  ــة األمم املتح ــر هيئ ــي مق ــطيني ف ــم الفلس العل
فــي نيويــورك عــام 2015، أكــد أن هــذه اللحظــة هــي 
ــذا  ــعبي، وأن ه ــال الش ــيرة النض ــن مس ــة م تاريخي
العلــم هــو عنــوان هويتنــا الوطنيــة، وإهــداء للشــهداء 

ــرى. واألس

ــو  ــل ه ــوان؛ ب ــرد أل ــس مج ــطيني لي ــم الفلس والعل
ــكل  ــز ل ــل، رم ــال طوي ــات ونض ــة تضحي ــة وقص قضي
ــة  ــه األربع ــن ألوان ــون م ــير؛ وكل ل ــكل أس ــهيد، ول ش

ــة. ــة خاص ــن رمزي ــدث ع تتح

ــام  ــطينية ع ــورة الفلس ــالق الث ــع انط ــه م ــر أن ويذك
ــرين  ــي 15 تش ــا. وف ــعاراً له ــم ش ــذت العل 1٩٦5، اتخ
منظمــة  تبنــت   ،1٩88 العــام  مــن  الثاني/نوفمبــر 
ــة  ــم الدول ــون عل ــم ليك ــطينية العل ــر الفلس التحري
الفلســطينية، وفــي كانــون األول/ديســمبر مــن العــام 
ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــت اللجن 1٩٦4، وضع
نظامــاً خاصــاً بالعلــم يحــدد مقاييســه وأبعــاده، وحــّل 

ــر.25 ــل اآلخ ــر كل مح ــود واألخض ــان األس اللون

ــر الزارعــة خــال افتتاحــه موســم حصــاد  وزي
منــع  علــى  نعمــل  األغــوار:  فــي  البطيــخ 

اســتيراده حمايــة للمنتــج احمللــي

ــاض العطــاري، أن العمــل جــارٍ  ــر الزراعــة ري ــن وزي  أعل
ــخ،  ــتيراد البطي ــع اس ــة، ملن ــة اجلمركي ــع الضابط م

ــي. ــج احملل ــة للمنت ــك حماي وذل

وقــال العطــاري فــي تصريــح لـ«وفــا«، عقــب افتتاحــه 
ــمال  ــا ش ــة العوج ــي قري ــخ، ف ــاد البطي ــم حص موس
ــة  ــع محافظ ــاون م ــطى، بالتع ــوار الوس ــا واألغ أريح
ــاع  ــال وقط ــركات األعم ــي ش ــن ممثل ــدد م ــا، وع أريح
ــج  ــذا املنت ــاد ه ــم حص ــا موس ــد افتتحن الزراعة، لق
لعــدة  فلســطني  فــي  الزراعــة  عــن  غــاب  الــذي 
ســنوات، بفعــل مجموعــة عوامــل، منهــا: إغــراق 
الســوق بالبطيخ اإلســرائيلي، وحالــة الطقــس، وذلــك 
ــج  ــذا املنت ــة ه ــى أهمي ــني عل ــجيع املزارع ــد تش بع

ــي. ــوق العرب ــتوى الس ــى مس ــه عل ــهود ل املش

وأوضــح، أن املســاحات اخملصصــة إلنتــاج البطيــخ 
قــدرت بـــنحو 3200 دومن هــذا العــام، حيــث فاقــت 

.٪100 النســبة 

ودعــا العطــاري إلــى التركيــز علــى دعــم املــزارع 
الفلســطيني باألشــتال، وخلــق فــرص عمــل، مــن خالل 
توفيــر خطــوط ناقلــة للميــاه، والدخــول إلــى آالف 
ــوار،  ــطينية باألغ ــي الفلس ــة لألراض ــات الزراعي الدومن
ضمــن خطــة وزارة الزراعــة مضاعفــة األراضــي الزراعية 

ــام 2022. ــالل الع خ

مــن جانبــه، أكــد محافــظ أريحــا واألغــوار جهــاد ابــو 
العســل اهتمام الرئيس محمــود عبــاس ومتابعتــه، 
ورئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، ووزارة الزراعــة، للقطاع 
الزراعــي، خاصــة فــي األغــوار، التــي تتعــرض النتهاكات 
ــتوطنني،  ــالل واملس ــوات االحت ــل ق ــن قب ــة م متواصل
ســواء خــالل املوســم، أو فــي وقــت احلصــاد، عــدا عــن 

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــوق  ــى الس ــالل إل ــات االحت ــريب منتوج ــاوالت تس مح
ــطينية. الفلس

وأضــاف أبــو العســل أن احلكومــة تبــذل جهــودا لتوفيــر 
أقصــى االمكانــات لدعــم صمــود املــزارع فــي أرضــه.2٦

الصالــح: بــدون الســيطرة الفلســطينية الكاملــة 
ــق  ــن حتق ــة ل ــط التنمي ــإن خط ــق »ج« ف ــى مناط عل

ــا أهدافه

-  افتتاح املنتدى احلضري الثالث

دعــا وزيــر احلكــم احمللــي مجــدي الصالــح كافــة 
ــط  ــى رب ــة إل ــات الدولي ــني، واملؤسس ــركاء الدولي الش
وممارســة  السياســي،  باملوقــف  التنمــوي  املوقــف 
الضغــط مــن أجــل انفــاذ القانــون الدولــي واالنســاني 
الضغــط  وتوجيــه  الفلســطينية،  األراضــي  علــى 
ــرائيلية ال  ــات االس ــالل، فاملمارس ــلطات االحت ــى س عل
ــم  ــن حقوقه ــطينيني م ــان الفلس ــط حلرم ــدف فق ته
ــس  ــر اس ــل لتدمي ــب ب ــة فحس ــية والوطني السياس
ــذه  ــى ه ــتقبلي عل ــي واملس ــادي واملعيش ــم امل وجوده

االرض.

وتابــع الصالــح: »بــدون ســيطرتنا كفلســطينيني علــى 
املناطــق املســماة »ج« وعلــى املــوارد الطبيعيــة فيهــا، 
فإنــه ومــن غيــر املمكــن حتقيــق اجنــازات فــي مؤشــرات 
ايضــا  ويُصعــب  املســتدامة،  احلضاريــة  التنميــة 
ــة،  ــنوات املاضي ــالل الس ــازه خ ــا مت اجن ــى م ــاظ عل احلف
ــي  ــر ف ــا للتطوي ــا عليه ــي عملن ــط الت ــكل اخلط ف
مجــاالت الطاقــة النظيفــة، وتوســيع الطــرق الرابطــة 
واالختناقــات  االزمــات  مشــكلة  حلــل  وااللتفافيــة 
املروريــة، واقامــة مكبــات حديثــة للنفايــات، وشــبكات 
الصــرف الصحــي، وغيرهــا، حتتــاج الــى االراضــي واملوارد 
املتوفــرة بنســبة كبيــرة فــي »مناطــق ج«، حيــث 
يحــرص االحتالل  دومــا علــى افشــال اجلهــود واخلطــط 

ــق. ــك املناط ــن تل ــتفادة م ــة لالس الرامي

وأضــاف: هــذا املنتــدى يشــكل فرصــة كبيــرة لتحديــد 
ــطني  ــا فلس ــي تواجهه ــرة الت ــات الكبي ــدى التحدي م
ــة،  ــة واالبداعي ــول االبتكاري ــراح احلل ــتها، واجت ومناقش
مــن خــالل التعــاون بــني اخلبــراء واألكادمييــني والعاملــني 
فــي هــذا اجملــال، مشــيرا إلــى أن الــوزارة ســتتبنى 
التوصيــات التــي ســيخرج بهــا املنتــدى الــذي يحظــى 

ــطينية. ــة الفلس ــن احلكوم ــغ م ــام بال باهتم

وأشــار الصالــح إلــى مــا قامــت بــه الــوزارة مؤخــرا مــن 
أجــل اجتــراح احللــول لتعزيــز الصمــود وتطويــر الواقــع 
املعــاش، مــن خــالل ابــرام اتفاقيــة للتغلــب علــى حتــدي 

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

النفايــات مــن خــالل مشــروع حــرق النفايــات وحتويلهــا 
الــى طاقــة، اضافــة الــى اخلطــط املوضوعــة مــن 
أجــل مالءمــة فلســطني ومدنهــا مــع حتديــات التغييــر 
املناخــي، وتعزيــز الدميقراطيــة احملليــة مــن خــالل 
ــيرً  ــة، مش ــات احمللي ــس الهيئ ــات مجال ــراء انتخاب اج
ــق  ــة لتحقي ــتكون رافع ــل س ــذه العوام ــى أن كل ه إل
التنميــة املتعــددة واملســتدامة والقــادرة علــى الصمــود 

ــدي. والتح

ــدى  ــال املنت ــاح اعم ــالل افتت ــر خ ــة الوزي ــاءت كلم ج
الــذي اســتضافته جامعــة القــدس والــذي ينعقــد على 
ــك  ــس، وذل ــو دي ــا الرئيس-أب ــي حرمه ــني ف ــدار يوم م
بالشــراكة مــع برنامــج املوئــل فــي األمم املتحــدة، ودعــم 
ــة  ــة، ومجموع ــة األملاني ــي واحلكوم ــاد األوروب ــن االحت م
مــن شــركاء اجملتمــع احمللــي والدولــي، وبحضــور وكيــل 
ــة،  ــات احمللي ــاء الهيئ ــري، ورؤس ــق البدي ــوزارة د. توفي ال

ــري. ــط احلض ــي التخطي ــني ف ــراء ومتخصص وخب

ــر  ــام واملدي ــني الع ــل األم ــجلة لوكي ــالة مس ــي رس وف
التنفيــذي ملوئــل األمم املتحــدة ميمونــة شــريف، أشــارت 
ــاس  ــة للن ــة حتويلي ــوة إيجابي ــو ق ــر ه ــى أن التحض إل
ــي  ــود الت ــذه اجله ــل ه ــزز املوئ ــث يع ــات، حي واجملتمع
ــدى  ــى املنت ــة عل ــريكة القائم ــراف الش ــا األط تبذله
ــد  ــذي يع ــطني، وال ــي فلس ــري ف ــور احلض ــم التط لدع

ــي. ــري العامل ــر احلض ــة للمؤمت ــوة حتضيري خط

ــاد  ــدس عم ــة الق ــس جامع ــب رئي ــه، رح ــن جانب  م
أبــو كشــك، بإقامــة هــذا املؤمتــر الهــام، مشــيراً 
ــا  ــا بتميزه ــهد له ــي يُش ــة الت ــة اجلامع ــى مكان إل
ــي  ــا األكادمي ــدى تقدمه ــا ل ــا وعاملًي ــطينًيا وعربًي فلس
ــي  ــزًا ف ــؤدي دورًا متمي ــي ت ــي، فه ــي واجملتمع والبحث
ــي  ــني األهال ــاتها ومتك ــم مؤسس ــدس ودع ــة الق حماي
ــاء  ــف األحي ــي مختل ــا ف ــود مراكزه ــل وج ــا بفض فيه
فــي البلــدة القدميــة، إلــى جانــب برامجهــا وشــراكاتها 
املتعــددة، مســتحضراً جتــارب العمــل فــي املدينــة مــن 
ــة  ــد اجلامع ــذي تع ــدس ال ــة الق ــدوق وقفي ــالل صن خ
شــريكًا رئيســًيا فيــه، ومركــز الريــادة واإلبــداع، وحملــة 
ــازل  ــم املن ــي نظمــت بغــرض ترمي ــاء للقــدس الت الوف
ــم  ــية ودع ــح الدراس ــة واملن ــالل الغذائي ــع الس وتوزي

ــية. ــم املقدس ــات التعلي مؤسس

ــتوطنات  ــج املس ــب برنام ــر مكت ــدث مدي ــدوره، حت  ب
ــج األمم  ــاهمة برنام ــن مس ــقرة ع ــاد الش ــرية زي البش
التنميــة  وتطويــر  فلســطني  دعــم  فــي  املتحــدة 
تهــدف  تنمويــة  املســتدامة فيهــا ضمــن خطــة 
ــدى  ــة ل ــري والتنمي ــع احلض ــات التوس ــل حتدي ــى ح إل
خصوصيــة احلالــة الفلســطينية وظــروف جائحــة 
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كورونــا، وتشــمل هــذه اخلطــة ســيادة الدعــم لكافــة 
مجــاالت إدارة احلكــم، ودعــم التوســع احلضــري واجلهــود 
ــي  ــف األراض ــي مختل ــة ف ــالح والتنمي ــة لإلص الوطني

ــر. ــؤولي املؤمت ــود مس ــاكرًا جه ــطينية، ش الفلس

املقيمــة  املتحــدة  األمم  منســقة  أكــدت   بدورهــا، 
ومنســقة الشــؤون اإلنســانية لــني اســتينجز، أن هــذا 
التعــاون القائــم يهــدف إلــى حتقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة فــي ظــروف الصــراع والتحديــات التــي 
تواجــه فلســطني، واحلاجــة لتحقيــق التطــور والتنميــة 
ــل األمم  ــث تعم ــتويات، حي ــف املس ــى مختل ــا عل فيه
املتحــدة علــى تطبيــق خطــة تنمويــة تضمــن الوصــول 
ــاع  ــني األوض ــتثمارها لتحس ــة واس ــوارد الطبيعي للم
هــو  املواطــن  باعتبــار  احلضــري،  التطــور  وحتقيــق 
ــل. ــتقبل أفض ــاد مس ــر وإيج ــور والتحض ــاس للتط األس

 وأشــارت نائــب مديــر البعثــة فــي كلمــة االحتــاد 
ــة  ــات احلضري ــى التحدي ــكو، إل ــا فيالس ــي ماري األوروب
ــور  ــم التط ــي دع ــة ف ــود املبذول ــطني واجله ــي فلس ف
ــاد  ــا االحت ــارك به ــي يش ــطني، والت ــي فلس ــري ف احلض
مــن خــالل وضعــه أجنــدة لدعــم التحضــر فــي 
ــة  ــتراتيجية تطويري ــب اس ــى جان ــة، إل ــق العربي املناط
ــبيل  ــي س ــني ف ــوق املواطن ــم حق ــطني تدع ــي فلس ف
ــة. ــة متكامل ــدن حضري ــود م ــان وج ــدم وضم ــق تق حتقي

ــي  ــة رئيــس التعــاون األملان  مــن جانبهــا، تطرقــت نائب
ــة  ــة األملاني ــب املمثلي ــة ملكت ــي كلم ــي، ف ــا إيلج هان
إلــى الشــراكات التــي تقيمهــا احلكومــة األملانيــة 
مــع نظيرتهــا الفلســطينية وعــدد مــن جامعــات 
فلســطني، وعلــى رأســها شــراكتها مــع جامعــة 
القــدس فــي برنامــج الدراســات الثنائيــة الفريــد علــى 
ــم  ــود الدع ــن جه ــي ضم ــو يأت ــة، وه ــتوى املنطق مس

ــوي. ــي التنم األكادمي

جلســات   ٦ املنعقــد  املنتــدى  فعاليــات  وتتضمــن 
فــي مجــال التخطيــط احلضــري ومســتقبله فــي 
ــي  ــمل ف ــني لتش ــدار يوم ــى م ــوزع عل ــطني، وتت فلس
يومهــا األول مواضيــع التخطيــط احلضــري واحلوكمــة، 
والصمــود واملنعــة احلضريــة )جلســة حواريــة(، واالبتكار 

ــري. ــط احلض ــال التخطي ــي مج ــا ف والتكنولوجي

 ويعقــد املنتــدى احلضــري الفلســطيني الثالــث حتضيرًا 
للمؤمتــر العاملــي، وذلــك مبشــاركة مؤسســات اجملتمــع 
ــطينية،  ــات الفلس ــن اجلامع ــدد م ــي وع ــي والدول احملل
ومؤسســات أهليــة والبرامــج ذات العالقــة بتخطيــط 
املــدن، ونقابــة املهندســني، ويســلط الضــوء علــى 
أهــم املعوقــات التــي تواجــه التنميــة العمرانيــة 
ــة  ــأن التنمي ــي بش ــع الوع ــليم، ورف ــط الس والتخطي

ــا.27 ــبل حتقيقه ــتدامة وس ــة املس احلضري

األربعاء 2022/5/11

57% مــن فلســطيني الداخــل: ال حــق لليهــود 
ــى  فــي البــاد و96% مــن اليهــود يتخوفــون عل

مصيــر دولــة إســرائيل

أعــرب ٦٩٪  مــن اليهــود فــي إســرائيل عــن تخوفهــم 
علــى مصيــر إســرائيل وقــال ٦7٪ منهــم أنــه يتوجــب 
ــع  ــل من ــن أج ــات م ــرض غرام ــالح وف ــتخدام الس اس
االحتــكاكات بــني اليهــود والعــرب، ويتضــح ذلــك مــن 
ــوا  ــني« )تدع ــة »األمني ــه حرك ــرأي أجرت ــتطالع لل اس
ضــوء  علــى  إلســرائيل(  الغربيــة  الضفــة  لضــم 
ــرة ومــرور عــام علــى العــدوان األخيــر  العمليــات األخي

ــوار«.  ــارس األس ــة ح ــاع »عملي ــى القط عل

ــذي  ــتطالع ال ــذا االس ــج ه ــن نتائ ــاً م ــح أيض ويتض
ــد  ــالد ويعتق ــى الب ــيادتهم عل ــاً س ــمل 1.0٦8 بالغ ش
ــن  ــي 23٪ م ــال حوال ــا. وق ــود به ــق لليه 75٪ أن ال ح
ــود  ــرب وج ــوع ح ــال وق ــي ح ــه وف ــطينيني أن الفلس
بــني إســرائيل وأطــراف عربيــة ســيؤيدون الطــرف 
العربــي فيمــا قــال 2٦٪ أنهــم ســيؤدن إســرائيل وقــال 
ــدوا أي مــن الطرفــني، واتضــح مــن  ــن يؤي 51٪ أنهــم ل
ــة  ــرائيليني عام ــن اإلس ــي ٦٦٪ م ــتطالع أن حوال االس
ال يثقــون بالشــرطة، ووصلــت نســبة عــدم الثقــة 
فــي أوســاط العــرب إلــى 73٪ وقــال 71٪ منهــم أنهــم 
يشــعرون بانعــدام األمــن الشــخصي فيمــا قــال ذلــك 

ــود.  ــن اليه 44٪ م

ــي  ــرس وطن ــكيل ح ــرائيليني تش ــن اإلس ــد ٦٦٪ م وأي
ــم  ــال 37٪ منه ــرب وق ــن الع ــك 44٪ م ــد ذل ــي وأي مدن
ــن  ــرس م ــذا احل ــاق به ــتعداد لاللتح ــى اس ــم عل أنه
أجــل تقــدمي مســاعدات فــي حــال وقــوع كــوارث وإخالل 
النظــام العــام، ووافــق علــى املشــاركة فيــه حوالي ٪54 
مــن اليهــود. وقــال 53٪ مــن العــرب و88٪ مــن اليهود أن 
أســبابها اجتماعيــة اقتصاديــة. وقــال 72٪ مــن اليهــود 
ــى الســتعادة الهــدوء خــالل أعمــال  أن األســاليب املثل
عنــف هــي اســتخدام وســائل تفريــق املظاهــرات وقــال 
70٪ أنهــا ســحب احلقــوق املدنيــة واملاليــة وقــال ٦٩٪ أن 
هــذه األســاليب يجــب أن تتضمــن اســتخدام الســالح 
ــرض  ــات وف ــديد العقوب ــل تش ــات. وحص ــرض غرام وف
ــي  ــد حوال ــرب وأي ــن الع ــد 28٪ م ــى تأيي ــات عل غرام
ــال  ــة. وق ــة واملالي ــوق املدني ــحب احلق ــم س 20٪ منه
70٪ مــن اليهــود أن التغطيــة اإلعالميــة لألحــداث فــي 
ــح  ــل لصال ــة متي ــة الغربي ــي الضف ــة وف ــدن اخملتلط امل

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الفلســطينيني، ووافــق علــى ذلــك، وفقــاً لالســتطالع، 
33٪ مــن فلســطيني الداخــل. وقــال العميــد احتيــاط 
ــه  ــني«: »نواج ــة »األمني ــام حرك ــر ع ــي مدي ــر أفيف أمي
النقــب،  فــي  الســيطرة  انعــدام  مقلقــاً  واقعــاً 
انشــقاقات فــي أوســاط اجلمهــور، انعــدام اإلحســاس 
بتوفــر األمــن، االنفــاق النــووي الــذي يوشــكون التوقيــع 
عليــه وإرســال حمــاس ملنفذيــن مــن الضفــة الغربيــة، 
تســتوجب هــذه العضــالت منــا التجنــد كرجــال أمــن 
إلدراك مــا هيــة الواقــع والعمــل كضبــاط وأفــراد أمــن 

إليضــاح هــذا الواقــع املقلــق«.28

عاقلــة  أبــو  شــيرين  الزميلــة  استشــهاد 
جنــني مخيــم  فــي  االحتــال  برصــاص 

أعلنــت وزارة الصحــة، صبــاح اليــوم األربعــاء، عــن 
 51( عاقلــة  أبــو  شــيرين  الصحفيــة  استشــهاد 
عامــا( برصــاص جيــش االحتــالل، خــالل اقتحــام قــوات 

 االحتالل اإلسرائيلي مدينة جنني ومخيمها. 
ــرة فــي  ــاة اجلزي ــر مكتــب قن وأكــد وليــد العمــري مدي
ــد  ــهدت بع ــة استش ــو عاقل ــيرين أب ــطني، أن ش فلس
إصابتهــا برصــاص قنــاص إســرائيلي خــالل تغطيتهــا 
األحــداث فــي جنــني، وأنــه ام بكــم هنــاك إطــالق 
نــار مــن فلســطينيني وقتهــا، واصفــاً مــا جــرى 

 بجرمية قتل متعمدة من جيش االحتالل. 
ــي  ــع الدول ــة اجملتم ــرة اإلعالمي ــبكة اجلزي ــت ش وطالب
بإدانة ومحاســبة قــوات االحتــالل اإلســرائيلي لتعمدها 

 استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة. 
وقــال الزميــل الصحفي علي ســمودي، وأصيــب برصاص 
االحتــالل فــي الظهــر، إنــه كان يتواجــد برفقــة الزميلة 
ــو عاقلــة ومجموعــة مــن الصحفيــني فــي محيــط  أب
مــدارس وكالــة الغــوث قرب مخيــم جنــني، وكان اجلميع 

 يرتدي اخلوذ والزي اخلاص بالصحفيني. 
ــالل  ــوات االحت ــة ان ق ــات صحفي ــي تصريح ــاف ف وأض
اســتهدفت الصحفيــني بشــكل مباشــر، مــا أدى إلــى 
اصابتــه برصاصــة فــي ظهــرة، واستشــهاد زميلتــه أبــو 

 عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس. 
ــه  ــد في ــذي كان يتواج ــكان ال ــمودي أن امل ــد الس وأك
الصحفيــون واضحــا لــدى جنــود االحتــالل، وأنــه 
ــك  ــي تل ــات ف ــلح او مواجه ــاك أي مس ــن هن ــم يك ل
املنطقــة، وان اســتهدافهم جــرى بشــكل متعمــد.2٩

ــلوان  ــي س ــكنية ف ــة س ــدم بناي ــال يه االحت
ــي ــة الرجب ــراد عائل ــن أف ــاً م ــرد 04 مواطن ويش

28  جريدة القدس

29  جريدة األيام

أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــالل  بلديــة  أقدمــت 
ــوزة  ــني الل ــي ع ــي ح ــكنية ف ــة س ــدم بناي ــى ه عل

 ببلدة سلوان في القدس الشرقية احملتلة. 
ووصلــت قــوات كبيرة من شــرطة االحتــالل إلــى البناية 
اململوكــة لعائلــة الرجبــي وأجبرت العائلــة، بالقوة، على 

 مغادرتها دون أن تسمح لها بإخراج أثاثها. 
واعتــدت شــرطة االحتــالل بالضــرب علــى أبنــاء العائلة 
ــة  ــي منطق ــوا ف ــن جتمع ــكان الذي ــن الس ــدد م وع

ــى. ــدم املبن ــم له ــن رفضه ــر ع ــة للتعبي قريب

وبعــد أن أنهــت شــرطة االحتــالل إخــالء املنطقــة 
هدمــت  التــي  االحتــالل  بلديــة  جرافــات  وصلــت 
ــت تضــم 5  ــي كان ــة مــن طابقــني، والت ــة املكون البناي
شــقق ســكنية عــاش فيهــا حتــى مــا قبــل هدمهــا 

 40 نفرا، جزء كبير منهم من األطفال. 
وكانــت البنايــة أقيمــت فــي العــام 2000 قبــل أن 
علــى  باهظــة  غرامــات  االحتــالل  بلديــة  تفــرض 
قــرارا  املاضــي،  العــام  تلقــوا،  الذيــن  أصحابهــا 

 بهدم البناية بداعي البناء غير املرخص. 
خــالل  مــن  حاولــت  الرجبــي  عائلــة  وكانــت 
ــاء  ــص بن ــى ترخي ــول عل ــني احلص ــني ومهندس محام

 من بلدية االحتالل، ولكن دون جدوى. 
مــرأى  علــى  البنايــة  االحتــالل  بلديــة  وهدمــت 
أكبــر«  »اهلل  صاحــوا  الذيــن  العائلــة  أبنــاء  مــن 
انهيــار  مــع  النســوة  بعــض  بكــت  حــني  فــي 

 البناية حتت ضربات جرافات بلدية االحتالل. 
ــة  ــدت بكثاف ــي تواج ــالل، الت ــرطة االحت ــدت ش واعت
ــة  ــاء عائل ــى الســكان وأبن فــي املنطقــة، بالضــرب عل

 الرجبي والطواقم الصحية والصحافية. 
وقــال الهــالل األحمــر، إن طواقمــه ســجلت 5 إصابــات 
باالعتــداء بالضــرب من قــوات االحتالل في ســلوان خالل 
هــدم البنايــة، مشــيرا إلــى نقــل اصابــة للمستشــفى 

 فيما مت عالج باقي اإلصابات ميدانياً. 
 وذكر أن صحافية أصيبت. 

وأعلــن أهالــي بلــدة ســلوان عــن إطــالق حملــة 
 لدعم عائلة الرجبي بعد هدم منزلها. 

مــن  االحتــالل  وقــوات  جرافــات  انســحاب  ومــع 
املنطقــة، ذهــب أفــراد العائلــة وأطفالهــم إلــى املبنــى 

 الذي كانوا فيه باألمس وأصبح ركاما. 
وقــام أحــد الســكان بوضــع العلــم الفلســطيني 

 على ما تبقى من ركام املنزل. 
ــي  ــطينية ف ــي الفلس ــرات املبان ــدم عش ــدد اله ويته
ــني  ــتان وع ــاء البس ــي أحي ــة ف ــلوان وبخاص ــدة س بل
اللــوزة ووادي حلــوة ووادي ياصــول فيمــا يتهــدد اإلخــالء 
لصالــح املســتوطنني عشــرات املنــازل األخــرى وبخاصة 
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فــي بطــن الهــوى.30

ــى  ــرائيل عل ــة إس ــب مبعاقب ــتي« تطال “إمنس
قتــل الزميلــة أبــو عاقلــة وإنهــاء »االبارتهايــد« 

ضــد الفلســطينيني

إن  »امنســتي«،  الدوليــة  العفــو  منظمــة   قالــت 
ــدا  ــع ح ــب أن تض ــرائيلي يج ــالل اإلس ــلطات االحت س
لعمليــات القتــل غيــر املشــروع، واإلصابــات املتعمــدة، 
واالعتقــاالت التعســفية، والتعذيــب وغيــره مــن ضروب 
املعاملــة الســيئة واالضطهــاد، والعقــاب اجلماعــي 

ــطينيني. ــد الفلس ض

وقالــت املنظمــة فــي بيــان لهــا اليــوم األربعــاء، تعقيبــا 
ــة، إن  ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــهاد الصحفي ــى استش عل
»فلســطينيني قُتلــوا أو أصيبــوا نتيجــة اســتخدام 
القــوات اإلســرائيلية للقــوة املفرطــة أثنــاء ســيطرتها 
علــى التظاهــرات أو أثنــاء قيامهــا مبداهمــات تفتيــش 
ــوا  ــد قُتل ــطينيني ق ــض الفلس ــدو أن بع ــال، ويب واعتق
فــي أعمــال ترقــى إلــى اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء، 

ــون الدولــي«. وهــو جرميــة مبوجــب القان

ــرة برنامــج الشــرق األوســط وشــمال  وقــال نائــب مدي
صالــح  الدوليــة  العفــو  منظمــة  فــي  افريقيــا 
حجــازي إن »مقتــل الصحفيــة اخملضرمــة شــيرين 
أبــو عاقلــة تذكيــر داٍم بالنظــام القاتــل الــذي يحاصــر 
الفلســطينيني. فإســرائيل تقتــل الفلســطينيني فــي 
كل مــكان مــن دون عقــاب. كــم شــخًصا بعــد يجــب 
ــبة  ــي حملاس ــع الدول ــرك اجملتم ــل أن يتح ــل قب أن يُقت
ــانية«. ــد اإلنس ــتمرة ض ــا املس ــى جرائمه ــرائيل عل إس

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــدول ف ــل ال ــازي »تتحم ــاف حج وأض
العالــم مســؤولية أخالقيــة وقانونيــة التخــاذ إجــراءات 
فوريــة لوضــع حــد للجرائــم املســتمرة التــي ترتكبهــا 
إســرائيل ضــد الفلســطينيني كــي حتافــظ علــى نظــام 
الفصــل العنصــري )األبارتهايــد( الكارثــي، ويجــب علــى 
ــد  ــة أن ميه ــة الدولي ــة اجلنائي ــام للمحكم ــي الع املدع
ــة،  ــن احلقيق ــف ع ــة والكش ــق العدال ــق لتحقي الطري
ــاب  ــن العق ــالت م ــد لإلف ــع ح ــض لوض ــدمي التعوي وتق

الــذي يشــجع علــى اســتمرار هــذه اجلرائــم«.

وقــال حجــازي إن »الهجمــات ضــد املدنيــني أمــر مــروع، 
ــي  ــميني ف ــني الرس ــل املتحدث ــن قب ــا م ــم إدانته ويت
ــرائيل  ــق إس ــى عات ــع عل ــم، ويق ــاء العال ــع أنح جمي
ــر  ــيطرتها وتقدي ــت س ــخص حت ــة كل ش ــب حماي واج
حيــاة اجلميــع علــى قــدم املســاواة، مــن خــالل معاجلــة 
ــد  ــع ح ــى وض ــل عل ــف، والعم ــة للعن ــباب اجلذري األس

30  جريدة األيام

للفصــل العنصــري )األبارتهايــد(، كمــا أثبتت إســرائيل، 
الدولــي،  بالقانــون  أنهــا ال تكتــرث  مــرارا وتكــرارا 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــدول ف ــب ال ــن واج ــإن م ــي ف وبالتال
العالــم اتخــاذ إجــراءات ومحاســبة إســرائيل، وتفكيــك 

ــطينيني«.31 ــّد الفلس ــري ض ــل العنص ــام الفص نظ

ــبب  ــن س ــرائيلية ع ــة اإلس ــيلم«: الرواي “بتس
ــر صحيحــة ــة غي ــو عاقل استشــهاد أب

 قــال مركــز املعلومــات اإلســرائيلي حلقــوق اإلنســان في 
األراضــي احملتلــة »بتســيلم«، إن الروايــة التــي قدمتهــا 
احلكومــة اإلســرائيلية عــن استشــهاد الصحفيــة 

شــيرين أبــو عاقلــة غيــر صحيحــة.

ــي  ــران، ف ــرمي جب ــيلم« ك ــم »بتس ــق باس ــال الناط وق
حديــث لـ«وفــا«: »بعــد استشــهاد الصحفيــة شــيرين 
ــرائيلي،  ــش اإلس ــتخدم اجلي ــرة، اس ــة، مباش ــو عاقل أب
ــن  ــار، وتضم ــق الن ــطيني يُطل ــو لفلس ــريط فيدي ش
حديثــا حمليطــني لــه يؤكــدون إصابــة جنــدي إســرائيلي 
ــار هــذا أدى  ــى األرض، وادعــوا أن إطــالق الن ووقوعــه عل

ــة«. ــو عاقل ــة أب ــل الصحفي ــى مقت إل

ــي  ــران: »لكــن مــن خــالل التحقيــق امليدان وأضــاف جب
الــذي أجــراه مركــز »بتســيلم«، مــن خــالل باحثــه فــي 
ــه  ــد في ــذي تواج ــكان ال ــني أن امل ــني، تب ــة جن منطق
ــن  ــد ع ــو، بعي ــي الفيدي ــر ف ــذي يظه ــار ال ــق الن مطل
ــة  ــة، وأن الزاوي ــو عاقل ــه أب ــت في ــذي أصيب ــكان ال امل
التــي مت منهــا إطــالق النــار مــن قبــل أحــد املســلحني ال 
ــة”. ــو عاقل ــه أب ــذي تواجــدت في ــع ال تتناســب مــع املوق

ــذّب  ــي »يُك ــق امليدان ــه التحقي ــل إلي ــا توص ــع: »م وتاب
ــت  ــة قُتل ــو عاقل ــن أن أب ــرائيلي ع ــش اإلس ــة اجلي رواي

ــطيني«.32 ــاص فلس برص

ــان  ــريح جثم ــة لتش ــج األولي ــي: النتائ ــب العدل الط
ــة تظهــر إصابتهــا برصاصــة أدت  ــو عاقل الشــهيدة أب

ــة ــاغ واجلمجم ــي الدم ــك ف لتهت

 

ــاح  ــة النج ــي جامع ــي ف ــد العدل ــر املعه ــال مدي ق
ــت  ــي أصاب ــة الت ــي، إن الرصاص ــان العل ــة ري الوطني
ــرة. ــة مباش ــت قاتل ــة كان ــو عاقل ــيرين أب ــهيدة ش الش

وأضــاف، خــالل مؤمتر صحفــي بعــد االنتهاء مــن املرحلة 
ــو  ــيرين أب ــهيدة ش ــان الش ــريح جثم ــن تش ــى م األول
عاقلــة، اليــوم األربعــاء، أن الرصاصــة تســببت بتهتــك 

31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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واســع للدمــاغ واجلمجمــة، والســالح املســتخدم مــن 
نــوع ســريع جــداً، ومت التحفــظ علــى مقــذوف مشــوه 

تتــم دراســته حاليــاً.

وكان نقيــب الصحفيــني الفلســطينيني ناصــر أبــو بكر 
أكــد إحالــة ملــف االعتــداءات واســتهداف الصحفيــني 

إلــى محكمــة اجلنايــات الدوليــة.

واعتبــر أن استشــهاد الصحفيــة أبــو عاقلــة فاجعــة، 
واســتهداف  األركان،  مكتملــة  جرميــة  وإعدامهــا 

للصحفيــني.

ــى 55  ــع إل ــهداء ارتف ــني الش ــدد الصحفي ــال إن ع وق
شــهيدا منــذ عــام 2000، موضحــا أنــه منــذ عــام 2013 

مت توثيــق أكثــر مــن 7 آالف اعتــداء علــى الصحفيــني.

وتابــع أبــو بكــر أن االحتــالل يســعى لثنــي الصحفيــني 
ــني،  ــم جن ــي مخي ــة ف ــه خاص ــة انتهاكات ــن تغطي ع
ــو عاقلــة،  ــار املضللــة بشــأن استشــهاد أب وبــث األخب
ــة  ــد رواي ــات تفن ــة والفيديوه ــة األدل ــدا أن كاف مؤك

ــالل.33 االحت

ــة  ــي دوام ــون ف ــرائيليون يدخل ــؤولون إس مس
مــن الشــائعات للتغطيــة علــى جرميــة اغتيال 

أبــو عاقلــة

ــات  ــرائيليون بتعليم ــؤولون اإلس ــوزراء واملس ــزم ال  الت
وتبنــي  أقرتــه،  مــا  فقــط  وكتبــوا  حكومتهــم، 
موقــف اجليــش هــو أكبــر دليــل علــى تواطــئ اإلعــالم 

اإلســرائيلي مــع األجهــزة األمنيــة.

ــت  ــة أدخل ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــال الزميل ــة اغتي جرمي
املســتويات السياســية والعســكرية اإلســرائيلية فــي 
ــي  ــي تغط ــائعات، لك ــث الش ــذب وب ــن الك ــة م دوام
علــى جرميتهــا بحــق الصحفيــة التــي ارتقــت برصاصة 

أســفل أذنهــا.

ــاعة  ــي الس ــع ف ــرائيلي تراج ــكري اإلس ــق العس الناط
ــر  ــر خب ــذ نش ــا من ــي بثه ــرة عــن روايتــه الت األخي
ــت  ــا أصيب ــا أنه ــى خالله ــي ادع ــيرين، والت ــدام ش إع
برصــاص فلســطيني، لكنــه قــال مبوقــع واي نــت »أنــه 
ال يســتطيع القــول أو يؤكــد أن شــيرين قتلــت برصــاص 

ــص؟«. ــش يفح ــطيني، وأن اجلي فلس

رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية هاجــم الرئيــس محمــود 
عبــاس الــذي حمــل إســرائيل املســؤولية عــن اغتيــال 
ــت  ــطينية رفض ــادة الفلس ــا »أن القي ــيرين مدعي ش

ــان«. ــريح اجلثم ــق لتش ــراء حتقي إج
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ــة  ــا لكاف ــرائيلية تعليماته ــة اإلس ــدرت احلكوم وأص
رفــض  عــن  فقــط  للحديــث  واملســؤولني  الــوزراء 
الفلســطينيني مشــاركة إســرائيل بالتحقيــق، وأن 
هــذه  مــن  والهــدف  املوضــوع؟  يفحــص  اجليــش 
التعليمــات الصارمــة محاولــة إســرائيلية إلقنــاع 
الــرأي العــام الدولــي أن تــل ابيــب غيــر مســؤولة عــن 

ــة. ــذه اجلرمي ه

موقــع »واال« كتــب »أن إســرائيل تورطــت سياســيا 
ودبلوماســيا ألن الضحيــة حتمــل اجلنســية األميركيــة، 

ــرة. ــل باجلزي ــة تعم ــي صحفي وه

ــم  ــاعر، اته ــون س ــرائيلي« جدع ــاء اإلس ــر القض »وزي
ــت  ــرين قتل ــب« وأن ش ــر »األكاذي ــطينيني بنش الفلس
برصــاص فلســطيني وقاطعــه عضــو الكنيســت 
ــم  ــال: »جنودك ــاركة قائ ــن املش ــعدي م ــامة الس أس

ــم«. ــب محاكمته ــة يج قتل

الصهيونيــة الدينيــة برئاســة املتطــرف بــن غفيــر 
وســموتريش بيانــا جــاء فيــه »حتــى وإن ثبــت أن 
الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة قتلــت برصــاص جنــدي، 
لكــن اجليــش غيــر مذنــب« مدعيــا أن الصحفيــني 
العــرب هــم جــزء مــن املعركــة )أي يســمح بقتلهــم( 
يديــن إســرائيل منافــق وعلــى  الــذي  العالــم  وأن 
ــود  ــدي جن ــى أي ــد عل ــذار، ونش ــدم االعت ــرائيل ع إس

وضبــاط اجليــش«.34

ــع  ــرة ومين ــى 21 م ــم األقص ــالل يقتح ــاف: االحت األوق
األذان فــي االبراهيمــي 52 وقتا الشــهر املاضــي

إن  البكــري،  حــامت  الشــيخ  األوقــاف  وزيــر  قــال 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي اقتحمــت األقصــى 21 
مرة، ومنعــت رفــع األذان فــي احلــرم االبراهيمــي 52 وقتــا، 

ــي. ــان املاض ــهر نيس ــالل ش خ

ــري  ــد الفصــح« العب ــام »عي ــة أي ــال البكــري، »طيل وق
حشــد االحتــالل كل جهــوده لترويــع املصلني املســلمني 
ــداء  ــارة باالعت ــي، ت ــى واالبراهيم ــي االقص ــني ف اآلمن
والضــرب، وتــارة باالعتقــال، وذلــك لتأمــني االقتحامــات 

ــتوطنني«. ــة للمس اجلماعي

ــه  ــرض ل ــا يتع ــورة م ــى خط ــاه إل ــرورة االنتب ــد ض وأك
ــر  ــى تغيي املســجد األقصــى مــن انتهــاكات تهــدف إل
ــى،  ــي األقص ــم ف ــي القائ ــي والقانون ــع التاريخ الوض
ــد  ــالل حتدي ــن خ ــل، م ــكل كام ــه بش ــيطرة علي للس
قواعــد إدارة جديــدة لــه، وهــو أمــر مرفــوض ولــن 

ــره. ــه بتمري ــعبنا وقيادت ــمح ش يس
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وأوضحــت األوقــاف فــي تقريرهــا الشــهري، أنــه مت رصــد 
ــالً،  ــى املعتكفــني لي تكــرار هجــوم قــوات االحتــالل عل
وفــي وقــت صــالة الفجــر فــي املســجد األقصــى، فــي 
ــة  ــاحة فارغ ــون س ــم، ليك ــة إلخراجه ــة يائس محاول

ــة. ــهم التلمودي ــة طقوس ــتوطنني ملمارس للمس

وأشــارت إلــى أن االحتــالل مــارس انتهاكاتــه وتعدياتــه 
علــى األقصــى، مــن خــالل التعــرض لألعــداد الغفيــرة 
األقصــى  ــت  أمَّ والتــي  الصائمــني،  املؤمنــني  مــن 
ــض  ــالم، فانق ــن وس ــة بأم ــم الديني ــة عبادته ملمارس
وحاصــر  املطاطيــة،  واألعيــرة  بالهــراوات،  عليهــم 
املصلــى القبلــي أكثــر مــن مــرة، والقــى قنابــل الغــاز 
عبــر النوافــذ التراثيــة التــي حطمهــا، وقطــع اســالك 
ــني  ــوات املصل ــد دع ــة، بع ــوت اخلارجي ــرات الص مكب
ألبنــاء الشــعب الفلســطيني للمرابطــة والتواجــد فــي 

ــى. األقص

كمــا اعتــدت قــوات االحتــالل علــى النســاء فــي محيط 
العديــد منهــن، وأطلــق  قبــة الصخــرة، واعتقــل 
الرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط مــن ســطح 
املصلــى القبلــي باجتــاه احملاصريــن داخلــه، كمــا عرقــل 
ــي  ــدة ف ــة املتواج ــة والصحفي ــم الطبي ــل الطواق عم
ــل  ــام ورذاذ الفلف ــاز الس ــق الغ ــجد، وأطل ــات املس باح
ــتهداف  ــد اس ــى وتعم ــل املصل ــني داخ ــاه املعتكف جت
ــد. ــن اجلس ــة م ــق العلوي ــى باملناط ــي املصل ــبان ف الش

ــهد  ــد ش ــي ق ــهر املاض ــى أن الش ــر إل ــار التقري وأش
ــة  ــة الداعي ــات املتطرف ــن اجلماع ــوات م ــرات الدع عش

ــني. ــدمي القراب ــى وتق ــام األقص القتح

ــرم  ــا احل ــرض له ــي تع ــاكات الت ــق باالنته ــا يتعل وفيم
االبراهيمــي خــالل الشــهر املاضــي، رصــد التقريــر 
ــات  ــم مئ ــا، واقتح ــع األذان 52 وقت ــالل رف ــع االحت من
املســتوطنني، احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف، بحجــة 

ــودي. ــح« اليه ــد الفس ــال بـ«عي االحتف

ــكرية  ــا العس ــالل إجراءاته ــوات االحت ــددت ق ــا ش  كم
فــي محيــط احلــرم، لتأمــني اقتحــام املســتوطنني، 
ــل  ــارق واملداخ ــى املف ــكرية عل ــز العس ــت احلواج ونصب
املؤديــة للحــرم، وأعاقــت حركــة املواطنــني ووصولهــم 

ــني. ــدة يوم ــه مل ــه، وأغلقت إلي

ووثــق التقريــر االنتهــاكات التــي جــرت فــي احتفــاالت 
فــي  النــور«  »ســبت  فــي  املســيحية  الكنائيــس 
ــة  ــة دول ــة، عاصم ــدس احملتل ــي الق ــة ف ــدة القدمي البل
فلســطني األبديــة، والتــي حّولهــا االحتــالل إلــى 
ثكنــة عســكرية، حيث فرضــت ســلطات االحتــالل 
وأجهزتــه قيــوداً علــى أعــداد الداخلــني إلــى »كنيســة 

ــة للمشــاركة فــي هــذه  القيامــة« فــي القــدس احملتل
االحتفاالت، واقتحمهــا بســالحه. واعتــدى جنــوده علــى 
املصلــني اآلمنــني فــي مشــهٍد غيــر مســبوق خــالل أهم 
ــبقت  ــي س ــه الت ــن قرارات ــدا ع ــيحية ع ــاد املس األعي

ــني. ــداد احملتفل ــد اع ــاالت بتحدي االحتف

وواصــل االحتــالل اإلســرائيلي عمليــات احلفــر فــي 
ســاحات احلــرم اإلبراهيمــي، كمــا أقــدم  املســتوطنون 
احلــرم  حديقــة  عــرض  علــى  ســتار  وضــع  علــى 
االســتراحة،  مبنــى  بجانــب  الشــريف  االبراهيمــي 
للتغطيــة علــى أعمــال االعتــداء التــي تقــوم بهــا فــي 

املنطقــة.

ــام  ــي، اقتح ــهر املاض ــالل الش ــر، خ ــق التقري ــا وث كم
ــرم  ــي احل ــرقي ف ــاب الش ــة الب ــالل منطق ــوات االحت ق
اإلبراهيمــي، وقامــت قواتــه برفــع األعــالم اإلســرائيلية 
علــى ســطحه، وأســواره اخلارجيــة، واقتحــم عشــرات 

ــرم. ــرقية للح ــاحة الش ــتوطنني الس املس

ونكَّلــت قــوات االحتــالل باملصلــني وأعاقــت وصولهــم 
ــن  ــد م ــدي، للح ــش اجلس ــم للتفتي ــه، وأخضتعه إلي
عشــرات  اقتحــم  كمــا  فيــه،  للصــالة  توافدهــم 
الســاحة  االحتــالل  قــوات  وبحمايــة  املســتوطنني 
الشــرقية للحــرم وأقامــوا حفــالً صاخبــاً، وأدوا رقصــات 
باحاتــه بحجــة  تلموديــة داخلــه وفــي  وطقوســاً 

ــأعيادهم. 35 ــال بـ االحتف

اخلميس 2022/5/12

شــهيد فــي البيــرة وإصابــات وهــدم فــي عــدة 
مناطــق

مصلــط  خليــل  ثائــر  الفتــى  أمــس،  استشــهد 
»اليــازوري« )1٦( برصــاص قــوات االحتــالل وأصيــب آخــر 
ــد  ــرة، وق ــي البي ــت ف ــت اندلع ــالل مواجهات ــروح خ بج
ــاب  ــب ش ــا أصي ــة، فيم ــي املدين ــه ف ــييع جثمان مت تش
ــالل  ــوات االحت ــل ق ــن قب ــار م ــالق ن ــه إلط ــراء تعرض ج
أثنــاء تواجــده قــرب بــاب القطانــني أحــد أبواب املســجد 
األقصــى املبــارك، فــي الوقــت الــذي نفــذت فيــه 
ــت  ــعة طال ــدم واس ــات ه ــالل عملي ــلطات االحت س
عــدة مناطــق فــي القــدس والضفــة، وأخطــرت بوقــف 
العمــل والبنــاء فــي 1٩ مســكناً ومنشــأة زراعيــة 
وخدماتيــة شــرق يطــا، فــي حــني اعتــدى مســتوطنون 

ــل.  ــدة باخللي ــل الرمي ــي ت ــى أهال عل

فــق قالــت وزارة الصحــة فــي بيــان مقتضــب، أن الفتــى 
اليــازوري، أصيــب برصاصــة فــي القلب بشــكل مباشــر 

35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــل  ــة جب ــي منطق ــالل ف ــود االحت ــه جن ــا علي أطلقه
الطويــل مبدينــة البيــرة.

ــع  ــت م ــات اندلع ــة، أن مواجه ــادر أمني ــرت مص وذك
ــرة،  ــة البي ــل مبدين ــل الطوي ــي جب ــالل ف ــوات االحت ق
ــا  ــني، م ــاه املواطن ــي جت ــاص احل ــا الرص ــت خالله أطلق
ــة  ــي مدرس ــب ف ــو طال ــازوري، وه ــهاد الي أدى الستش
الهاشــمية مبدينــة البيــرة، وإصابــة فتــى آخــر )17 

ــدم. ــي الق ــة ف ــاً( برصاص عام

وقــد شــيع مئــات املواطنــني بعــد ظهــر امــس، جثمــان 
ــب  ــق موك ــرة، وانطل ــة البي ــازوري مبدين ــهيد الي الش
التشــييع مــن مستشــفى رام اهلل حيــث ألقــى األهالي 
نظــرة الــوداع علــى اجلثمــان، فيمــا أدى املواطنــون صــالة 
اجلنــازة عليــه فــي مســجد البيــرة، ووري الشــهيد 

الثــرى فــي مقبــرة البيــرة اجلديــدة. 

وفــي القــدس احملتلــة، أطلقتــت قــوات االحتــالل مســاء 
ــاب  ــرب ب ــده ق ــاء تواج ــاب، أثن ــاه ش ــار جت ــس، الن أم

ــارك. ــى املب ــجد األقص ــواب املس ــد اب ــني أح القطان

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل أطلقــت 
النــار علــى شــاب قــرب بــاب القطانــني، بالبلــدة 
ــه. ــة إصابت ــرف طبيع ــم تع ــدس، ول ــي الق ــة ف القدمي

وتزامنــا مــع ذلــك، اســتنفرت قــوات االحتــالل ونشــرت 
ــة،  ــدة القدمي ــل البل ــف داخ ــكل مكث ــا بش عناصره
املســجد  أبــواب  أغلقــت  أبوابهــا، كمــا  وأغلقــت 

ــة. ــن احلرك ــني م ــت املواطن ــى ومنع األقص

وأصيــب طفــالن فجــر أمــس، خــالل مواجهــات اندلعــت 
ــه  ــو تاي ــي أب ــي ح ــالل ف ــوات االحت ــني وق ــني املواطن ب
ــاص  ــل برص ــس، عام ــب أم ــا أصي ــلوان، كم ــدة س ببل
ــرق  ــة ش ــة فقوع ــام قري ــالل اقتح ــالل ، خ ــوات االحت ق
ــالل  ــوات االحت ــة، أن ق ــادر محلي ــرت مص ــني، وذك جن
قامــت مبطــاردة العمــال قــرب جــدار الفصــل العنصــري 
مبحــاذاة قريــة فقوعــة، واعتقلــت أحدهــم، بعــد 
إصابتــه بالرصــاص احلــي فــي الســاق. وأضافتــت 
ــالً  ــت 40 عام ــالل اعتل ــوات االحت ــا، أن ق ــادر ذاته املص
ــى  ــول إل ــم الدخ ــاء محاولته ــل، أثن ــدار الفص ــرب ج ق
أماكــن عملهــم بأراضــي الـــ 48. واعتلقــت قــوات 
االحتــالل، أمــس، مواطنــاً مــن جنــني، واســتولت علــى 
جرافتــه فــي قريــة فقوعــة، ونفــذت ســلطات االحتــالل 
أمــس، عمليــات هــدم واســعة طالــت عــدة مناطــق في 
القــدس والضفــة. ففــي يطــا، هدمــت قــوات االحتــالل، 
أمــس، منــزل أســير فــي قريــة التوانــة، جنــوب اخلليــل، 
ــافر  ــي مس ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
يطــا فــؤاد العمــور، إن قــوات االحتــالل، داهمــت التوانــة 

جنــوب اخلليــل، وهدمــت منــزل األســير محمــد فضــل 
ــاً.3٦  ــذ عــام تقريب ــل من ــي، املعتق ربع

»بتســيلم« يكــذّب ادعــاءات بينيــت حــول قتل 
ــو عاقلة أب

الرصــاص  إطــالق  إن  »بتســيلم«:  مركــز  قــال 
هــو  كمــا  الفلســطيني،  املســلح  جانــب  مــن 
ويوزعــه  ينشــره  الــذي  الشــريط  فــي  موثــق 
مصــدر  يكــون  أن  ميكــن  ال  اإلســرائيلي،  اجليــش 

 إصابة الصحافية شيرين أبو عاقلة. 
وأضــاف فــي بيــان: إن »باحــث بتســيلم امليدانــي 
ــلح  ــه املس ــق في ــذي أطل ــكان ال ــق امل ــني وثّ ــي جن ف
ــريط  ــي الش ــر ف ــبما يظه ــار، حس ــطيني الن الفلس
وثّــق  كمــا  اإلســرائيلي،  اجليــش  ينشــره  الــذي 
الصحافيــة  فيــه  أصيبــت  الــذي  املوقــع  أيضــاً 

 شيرين أبو عاقلة برصاص قاتل”. 
وصــور  التحديــد  نقــاط  »وبحســب  وتابــع: 
إطــالق  يكــون  أن  ال ميكــن  أنــه  يتضــح  املنطقــة، 
هــو  الفيديــو  شــريط  فــي  املوثــق  الرصــاص 

 مصدر إصابة شيرين أبو عاقلة وزميلها”. 
وكان رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت وجيــش 
ــار،  ــق الن ــلح يطل ــو ملس ــريط فيدي ــا ش ــالل وزع االحت
وزعمــا أن الشــهيدة أبــو عاقلــة ارتقت نتيجــة رصاصه، 

وهو ما دحضه وكذّبه تقرير »بتسيلم37”. 

االحتــاد األوروبــي: االســتيطان يتعــارض مــع 
القانــون الدولــي ويهــدد حــل الدولتــني

 أدان االحتــاد األوروبــي، موافقــة الســلطات اإلســرائيلية 
علــى خطــط تطويــر أكثر مــن 4400 وحدة اســتيطانية، 
وزيــادة توســيع املســتوطنات غيــر القانونيــة فــي جميع 
أنحــاء الضفــة الغربيــة احملتلــة، وكذلــك املوافقــة بأثــر 

رجعــي علــى ثــالث بــؤر اســتيطانية غيــر قانونيــة.

ــل  ــن املمث ــس، ع ــوم اخلمي ــدر، الي ــان ص ــي بي ــث ف وح
ــل حــول خطــط  ــب بوري ــي جوزي االعلــى لالحتــاد االوروب
ــى  ــرائيل عل ــة، إس ــر القانوني ــدة غي ــتيطان اجلدي االس
التراجــع عــن مثــل هــذه القــرارات التــي تتعــارض 
ــكل  ــني بش ــل الدولت ــد ح ــي وتهدي ــون الدول ــع القان م
مباشــر وتتعــارض متاًمــا مــع اجلهــود املبذولــة لتخفيف 

ــرات. التوت

ودعــا االحتــاد األوروبــي »كال الطرفــني إلــى العمــل 
علــى إيجــاد ســبل لتمهيــد الطريــق لالســتئناف 
الضــروري للعمليــة السياســية التــي مــن دونهــا لــن 

36  جريدة القدس

37  جريدة األيام
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ــرائيليني  ــان لإلس ــن حقيقي ــالم وأم ــاك س ــون هن يك
ــواء«.38 ــد س ــى ح ــطينيني عل والفلس

ــة  ــو فنون ــذى أب ــيرة ش ــى األس ــم عل ــالل يحك االحت
ــة ــة مالي ــهرا وغرام ــجن 1٦ ش بالس

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم اخلميــس، 
إن محكمــة االحتــالل اإلســرائيلي أصــدرت حكمــا 
بحــق املديــرة التنفيذيــة للجــان العمــل الصحــي 
األســيرة شــذى أبــو فنونــة بالســجن الفعلــي 1٦ 
شــهرا، وخمــس ســنوات مــع وقــف التنفيــذ، وغرامــة 

ــيقل. ــف ش ــة 30 أل ــة بقيم مالي

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان لهــا، أن جيــش االحتــالل 
اعتقــل أبــو فنونــة مــن منزلهــا بتاريــخ 7 متــوز/ يوليــو 
العــام املاضــي، وخضعــت حينهــا لعــدة جلســات 
مــن التحقيــق، وُعرضــت علــى محكمــة »عوفــر« 

ــرات. ــدة م ــكرية ع العس

وأضافــت أن األســيرة أبــو فنونــة )٦1 عامــا( مــن مدينــة 
رام اهلل تعانــي مــن عــدة مشــاكل صحيــة، وتشــتكي 
مــن ارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم ومشــاكل فــي 
القولــون العصبــي، وبحاجــة لرعايــة طبيــة حلالتهــا.3٩

ــش  ــان اجلي ــي يتهم ــرس األميرك ــي الكونغ ــوان ف عض
ــة ــو عاقل ــد ألب ــل املتعم ــرائيلي بالقت اإلس

 بيلوسي: قتل أبو عاقلة مأساة مروعة

ــش  ــي، اجلي ــرس األميرك ــي الكونغ ــوان ف ــم عض  اته
الصحفيــة  مقتــل  عــن  باملســؤولية  اإلســرائيلي 

الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة.

ــة،  ــتهل جلس ــي مس ــرس ف ــاء الكونغ ــف أعض ووق
ــل  ــى مقت ــداد عل ــت وح ــة صم ــاء، دقيق ــوم األربع الي

ــة. ــو عاقل ــة أب ــطينية األميركي ــة الفلس الصحفي

ــان  ــون، وإله ــه كارس ــرس أندري ــوا الكونغ ــم عض واته
ــكل  ــة بش ــو عاقل ــل أب ــرائيلي بقت ــش اإلس ــر، اجلي عم

 . متعمد

وقــال النائــب كارســون: »يجــب علــى الواليــات املتحــدة 
أن حتاســب احلكومــة اإلســرائيلية علــى هــذا، وجميــع 

أعمــال العنــف اجلائــر األخــرى التــي ترتكبهــا«.

ــام  ــس االته ــر نف ــب عم ــت النائ ــا، وجه ــن جهته م
للجيــش اإلســرائيلي، مشــيرة إلــى 3.8 مليــار دوالر مــن 
ــة  ــنوية اخلالي ــة الس ــكرية األميركي ــاعدات العس املس

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مــن القيــود إلســرائيل، وتســتمر املســاعدات »فــي وقت 
ــطينيا  ــازل 40 فلس ــر من ــرائيل بتدمي ــه إس ــوم في تق
ــرد 1000  ــط لط ــة للتخطي ــأوى، إضاف ــال م ــم ب وتركه
مــن الضفــة الغربيــة وهــو أكبــر طــرد جماعــي 
ــه األمــر  ــذي يتطلب ــذ عــام 1٩٦7، متســائلة  مــا ال من

ــذه؟«. ــان ه ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــاءلة ع للمس

ووصفــت رئيســة مجلــس النــواب األميركــي عــن احلزب 
ــا  ــل بأنه ــة القت ــي، جرمي ــي بيلوس ــي نانس الدميقراط
ــامل  ــق ش ــراء حتقي ــة بإج ــة«، مطالب ــاة مروع »مأس

ــوري. ــي وف وموضوع

ــن  ــاع ع ــزم بالدف ــرس ملت ــي إن »الكوجن ــت بيلوس وقال
حريــات الصحافــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وحمايــة 
ــي  ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــيما أولئ ــي، ال س كل صحف

ــراع«. ــق الص مناط

ــة  ــرأس اللجن ــذي ي ــي ال ــس مورف ــناتور كري ــال الس وق
ــت  ــط: »كان ــرق األوس ــن الش ــؤولة ع ــة املس الفرعي
ــه  ــو عقل ــيرين أب ــة ش ــة اخملضرم ــة األميركي الصحفي
تقــوم بعملهــا ببســاطة عندمــا مت إطــالق النــار عليهــا 

ــوم. ــاح الي وقتلهــا فــي وقــت مبكــر مــن صب

ــى  ــا عل ــع هجوم ــا املفج ــار موته ــب اعتب ــاف: يج وأض
احلريــة وعلــى الصحافــة فــي كل مــكان، يجــب أن 
يكــون هنــاك حتقيــق شــامل ومحاســبة كاملــة 

للمســؤولني.40

اجلمعة 2022/5/13

األكتــاف  القــدس تســتقبل شــيرين علــى 
واالحتــال يعتــدي علــى بيــت عزائهــا

للمــرة األخيــرة، عــادت شــيرين ابــو عاقلــة الــى 
ــه  ــش علي ــي نع ــّجاة ف ــهيدة مس ــن ش ــدس، لك الق
ــييعها  ــتعداداً لتش ــورود اس ــطيني وال ــم الفلس العل

 الى مثواها األخير اليوم اجلمعة. 
املستشــفى  فــي  بانتظارهــا  اجلماهيــر  وكانــت 
الفرنســي فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس الشــرقية 
ــالم  ــون باألع ــمها ويلوح ــون باس ــم يهتف ــة وه احملتل

الفلســطينية.

ومــا أن وصلــت ســيارة الهــالل األحمــر الفلســطيني، 
رام اهلل، حتــى  الرئاســة فــي  القادمــة مــن مقــر 
علــى  النعــش  حلمــل  اليهــا  املواطنــون  هــب 

 األكتاف وسط ترديد الشعارات الوطنية. 
ــى  ــس ال ــون بالنعــش مــن الشــارع الرئي وســار املواطن

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــيرين  ــت ش ــث بات ــي، حي ــفى الفرنس ــل املستش داخ
ــر  ــد ظه ــر بع ــا األخي ــى مثواه ــييعها ال ــار تش بانتظ

 اليوم في جنازة يتوقع ان تكون مهيبة. 
وكانــت القــوى الفلســطينية فــي القــدس دعــت 
اجلثمــان  تشــييع  فــي  مشــاركة  أوســع  الــى 
إضــراب  يــوم  التشــييع  يــوم  عــن  اإلعــالن  بعــد 
التــي  الشــهيدة  روح  علــى  حــداداً  شــامل 
عملهــا. أداء  أثنــاء  اإلســرائيلي  االحتــالل   اغتالهــا 

وســارعت قــوة مــن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي 
الحقــت  حيــث  املستشــفى،  الــى  للوصــول 
املستشــفى  ســاحة  الــى  املواطنــني  أحــد 
كان  فلســطيني  علــم  بســبب  الفرنســي 

 يحمله ويلّوح فيه وهو يستقبل اجلثمان. 
اإلســرائيلي  االحتــالل  شــرطة  املواطنــون  وأجبــر 

 على مغادرة املستشفى. 
ــون  ــم يحمل ــة وه ــعارات وطني ــون بش ــف املواطن وهت
قــام  فيمــا  االكتــاف،  علــى  عاقلــة  أبــو  نعــش 
أحــد املواطنــني برفــع العلــم الفلســطيني علــى 

 سطح مبنى في املستشفى. 
الزهــور  مــن  أكاليــل  بوضــع  مواطنــون  وقــام 
علــى بــاب الغرفــة التــي مت فيهــا وضــع اجلثمــان 

 انتظاراً لتشييعه الى مثواه األخير اليوم. 
أمــني  اإلســرائيلي  االحتــالل  شــرطة  واعتقلــت 
القــدس  فــي  »فتــح«  حركــة  إقليــم  ســر 
املستشــفى  أمــام  مــن  املطــور  شــادي 

 ومددت اعتقاله حتى اليوم اجلمعة. 
منــزل  االحتــالل  شــرطة  داهمــت  كمــا 
فــي  الفلســطيني  األســير  نــادي  مديــر 
للتحقيــق. واســتدعته  قــوس  ناصــر   القــدس 

ســيارات  فــي  اجلثمــان  ينطلــق  ان  املقــرر  ومــن 
عمــر  ســاحة  الــى  الفرنســي  املستشــفى  مــن 
القدميــة  بالبلــدة  بــاب اخلليــل  بــن اخلطــاب فــي 
الكنيســة  الــى  االقــدام  علــى  ثــم مشــياً  ومــن 
 وصــوالً الــى مقبــرة صهيــون حيــث يــوارى الثــرى.

علــى  اعتــدت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
عاقلــة  أبــو  شــيرين  الشــهيدة  عــزاء  بيــت 
منطقــة  فــي  اللقــاء  كنيســة  فــي  املقــام 

 بيت حنينا شمال القدس احملتلة. 
ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــة إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــًة  ــا محاول ــت حنين ــة بي ــي منطق ــاء ف ــة اللق كنيس

 إنزال العلم الفلسطيني من املكان. 
ــب وداع  ــول موك ــت دخ ــالل أعاق ــوات االحت ــت ق وكان
الشــهيدة أبــو عاقلــة عنــد وصولــه بيــت حنينــا 
ــّجي  ــذي ُس ــي ال ــفى الفرنس ــاحة مستش ــل س وداخ
ــطيني  ــم الفلس ــزال العل ــت إن ــه، وحاول ــا في جثمانه

ــه.41 ــع رفع ومن

السبت 2022/5/14

مخطــط  عــن  تعلــن  اســتيطانية  حركــة 
الضفــة فــي  اســتيطانية  بــؤر   01 إلقامــة 

ــت  ــي أقام ــتيطانية، الت ــاله« االس ــة »نح ــادرت حرك ب
إلــى  »إفيتــار«،  العشــوائية  االســتيطانية  البــؤرة 
عقــد اجتمــاع كبيــر فــي مقــر اجمللــس اإلقليمــي 
للمســتوطنات فــي منطقــة رام اهلل وشــمالي القــدس 
ــي  ــه حوال ــارك في ــي، ش ــاء املاض ــوم األربع ــة، ي احملتل
400 ناشــط فــي املســتوطنات، ومت خاللــه اإلعــالن عــن 
ــتيطانية  ــؤر اس ــر ب ــار«، أي عش ــر إفيت ــط »عش مخط
عشــوائية جديــدة بالتزامــن فــي يــوم 20 متــوز املقبــل، 

 وفق ما ذكرت صحيفة »هآرتس« أمس. 
وانتشــرت فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة، مؤخــرا، الفتــات 
تدعــو إلــى املشــاركة فــي هــذا االجتمــاع، كمــا 
ُعقــدت اجتماعــات بيتيــة بهــدف جتنيــد املســتوطنني 
لتنفيــذ اخملطــط. ونقلــت الصحيفــة عــن مســتوطنة 
ــا  ــاالت وقمن ــادة لالتص ــة قي ــا غرف ــه »أقمن ــا إن قوله
خــالل  للبنــات  الثانويــة  املــدارس  فــي  بجــوالت 
ــة  ــتوطنة »اخلدم ــذه املس ــؤدي ه ــر«. وت ــهر األخي الش
القوميــة«، املوازيــة للخدمــة العســكرية، فــي حركــة 
االجتمــاع  خــالل  وباعــت  االســتيطانية.  »نحــاله« 
الرحــاب«  إلــى  »ذاهبــون  عليهــا  كُتــب  قمصانــا 

 و«نطالب بأعمال بناء يهودية حرة”. 
وحتــدث فــي االجتمــاع قــادة املســتوطنني، وكان بينهــم 

نائب رئيس بلدية القدس اليميني، أرييه كينيغ. 
 وأشــار رئيــس حركــة »نحــاله«، إليميلــخ شــربف، 
إلــى طريقــة إقامــة البــؤر االســتيطانية التــي يجــري 
التخطيــط إلقاماتهــا، وقــال إنــه »قبــل ســنة صعدنــا 
ــقت  ــوت وُش ــت بي ــام بُني ــدة أي ــالل ع ــار، وخ ــى إفيت إل

 شوارع، وأقيمت مستوطنة تنبض باحلياة”. 
البــؤرة االســتيطانية »إفيتــار« أقيمــت،  أن  ويذكــر 
للقــرى  تابعــة  أراض  علــى  املاضــي،  أيــار  فــي 
جنوبــي  ويتمــا،  وقبــالن  بيتــا  الفلســطينية 
بيتــا علــى نهــب  نابلــس. واحتــج ســكان قريــة 
ــم  ــة منه ــهد ثماني ــم، واستش ــتوطنني ألراضيه املس

 بنيران أطلقها جيش االحتالل اإلسرائيلي. 
»إفيتــار«،  بــؤرة  مــن  املســتوطنني  إخــالء  وجــرى 
وبــني  بينهــم  اتفــاق  مبوجــب  املاضــي،  متــوز  فــي 
احلكومــة اإلســرائيلية بعــدم عودتهــم إلــى حــني 
اســتولوا  التــي  األراضــي«  »مكانــة  اســتيضاح 
وفــي  مكانهــا.  البيــوت  بقيــت  وفيمــا  عليهــا، 

41  جريدة األيام
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نهايــة شــباط املاضــي، قــرر املستشــار القضائــي 
ــه  ــي يوم ــت، ف ــاي مندلبلي ــة، أفيح ــابق للحكوم الس
ــراءات  ــدء بإج ــكان الب ــه باإلم ــه، أن ــي منصب ــر ف األخي
يكــون بإمــكان احلكومــة فــي نهايتهــا املصادقــة 

 على بناء مستوطنة جديدة في املكان. 
االجتمــاع،  خــالل  »نحــاله«  حركــة  رئيــس  وقــال 
عســكري،  وجــود  هنــاك  يوجــد  هلل  »احلمــد  إنــه 
ــاع،  ــر الدف ــة. ووزي ــا قائم ــكنا فيه ــي س ــي الت واملبان
بينــي غانتــس، لــم ينفــذ وعــده بعــد والســماح 
ــا،  ــاء به ــدون اإليف ــم ال يري ــكان. وه ــى امل ــودة إل بالع

 سنقيم مستوطنة إفيتار عشر مرات”. 
ووُزع علــى املشــاركني فــي االجتمــاع منــاذج تطــوع. وبــني 
إمكانيــات التطــوع االنضمــام إلــى مجموعــة ســائقي 
شــاحنات، مجموعــات ســيارات يُســمح لها بجــر عربة، 
ــتيطانية.  ــؤر االس ــة الب ــاء إلقام ــي بن ــد مقاول وجتني
ــر  ــركة تطوي ــيس »ش ــن تأس ــالن ع ــرى اإلع ــك ج كذل

 تقدم مساعدات في اجلانب اللوجيستي”. 
وباألمــس، صادقــت اللجنــة الفرعيــة لالســتيطان فــي 
مجلــس التخطيــط األعلــى التابــع لـــ«اإلدارة املدنيــة« 
اإليــداع  علــى  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  فــي 
واملصادقــة علــى مخططــات اســتيطانية جديــدة 
تشــمل بنــاء 3٩88 وحــدة ســكنية فــي املســتوطنات، 
مشــاريع  علــى  غانتــس،  موافقــة  بعــد  وذلــك 

اســتيطانية جديــدة.42

األحد 2022/5/15

جماعــات »الهيــكل« املزعــوم تدعــو القتحــام 
مركــزي لألقصــى اليــوم

ــام  ــى »اقتح ــوم، إل ــكل« املزع ــات الهي ــت »جماع دع
ــد،  ــوم األح ــارك الي ــى املب ــجد األقص ــزي« للمس مرك
ــة بـــ  ــريعة التوراتي ــي الش ــمى ف ــا يس ــبة م مبناس

»الفصــح العبــري الثانــي«.

ــى  ــه عل ــر صفحات ــة عب ــات املتطرف ــرت اجلماع ونش
ــتوطنني  ــوة للمس ــي، دع ــل االجتماع ــات التواص منص
املتطرفــني القتحــام املســجد األقصــى خــالل ســاعات 

ــة. ــام اليومي االقتح

وشــخصيات  قــوى  حــذرت  الســياق،  هــذا  وفــي 
اليهوديــة  املنظمــات  اعتــزام  مــن  فلســطينية، 
املتطرفــة، اقتحــام األقصــى، خــالل فعاليــات االحتفــال 
ــاً  ــك »لعب ــن ذل ــي«، معتبري ــري الثان بـــ »الفصــح العب

بالنــار وجتــاوزاً للخطــوط احلمــراء«.

42  جريدة األيام

ــل  ــي الداخ ــطيني ف ــعب الفلس ــاء الش ــوا أبن وطالب
والقــدس والضفــة الغربيــة، بشــد الرحــال والربــاط في 
ســاحات األقصــى، للتصــدي القتحامــات املســتوطنني 

وإحباطهــا.

وفــي هــذا الســياق، دعــا األمــني العــام للمؤمتــر الوطني 
ــني  ــة، املرابط ــالل النتش ــواء ب ــدس الل ــعبي للق الش
واملرابطــات وكل مــن يســتطيع شــد الرحــال إلــى 
املســجد املبــارك، التواجــد فيــه ملنــع تدنيســه مــن قبل 
ــم  ــم وقراره ــن دعوته ــي تتزام ــود والت ــني اليه املتطرف
املشــار إليــه، مــع الذكــرى الرابعــة والســبعني للنكبــة، 
مؤكــداً علــى أن هــذا العــدوان املدبــر هدفــه جــر 
ــراق  ــة، وإغ ــع املواجه ــى مرب ــطيني إل ــعب الفلس الش

ــدمء.  ــن ال ــر م ــي بح ــة ف املنطق

وقــال النتشــة أن الشــارع الفلســطيني محتقــن 
ــة  ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــال الصحفي ــة اغتي ــد جرمي بع
ــهاد  ــرة واستش ــة البي ــي مدين ــازوري ف ــب الي والطال
الشــاب الشــريف متأثــراً بجراحــه فــي القــدس أمــس، 
مشــدداً علــى أن احلكومــة اإلســرائيلية مطالبــة بلجم 
املســتوطنني ومنعهــم مــن اإلقــدام علــى أيــة حماقــة 
وخاصــة جتــاه املســجد األقصــى املبــارك، ألن مــن شــأن 
ذلــك أن يجــر املنطقــة إلــى مواجهــة ال يعــرف مداهــا. 

43

الرئيــس: الصمــود علــى األرض والتمســك بهــا 
هــو الــرد األمثــل علــى النكبــة

قــال الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، إن الصمود 
ــا  ــا، مهم ــاء عليه ــا والبق ــك به ــى االرض والتمس عل
االحتــالل  وجرائــم  والتعقيــدات  الصعــاب  بلغــت 
ــى  ــة، وعل ــى النكب ــل عل ــرد االمث ــو ال ــية، ه الوحش
عقليــة التطهيــر العرقــي واالســتيطان والتهويــد.

ــرى الـــ74  ــي الذك ــس، ف ــاء أم ــس، مس ــد الرئي وأك
ــى  ــطوعا عل ــر س ــم واالكث ــة األه ــة، أن احلقيق للنكب
الفلســطيني  الشــعب  أن  هــي  الصــراع،  امتــداد 
العظيــم ال ميكــن هزميتــه أو كســر اراداتــه، ألنــه 
ببســاطة صاحــب حــق وصاحــب قضيــة عادلــة ال 

ميكــن طمســها بروايــات زائفــة.

ودعــا الرئيــس، قــادة إســرائيل الــى أن يخرجــوا مــن دائرة 
ــلها،  ــا وفش ــت عقمه ــي ثب ــاء، الت ــر العمي ــي اآلخ نف
ودائــرة التنكــر للحقــوق الوطنيــة املشــروعة للشــعب 
الفلســطيني، املعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي 
وقــرارات االمم املتحــدة، مشــيرا إلــى أن سياســية الهروب 
ــرائيلية  ــات اإلس ــها احلكوم ــي متارس ــام الت ــى االم ال

43  جريدة القد5
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ــد  ــب الح ــن جتل ــطينية ل ــة الفلس ــا احلقيق برفضه
ــتقرار. ــن واالس االم

وأكــد أن الشــعب الفلســطيني، الذي رفض وعــد بلفور 
قبــل أكثــر مــن مائــة عــام، ألنــه يلغــي وجوده كشــعب 
ــي،  ــه التاريخ ــي وطن ــية ف ــه السياس ــي حقوق ويلغ
وقــاوم هــذا الوعــد بشــتى الســبل، لــن يقبــل التنــازل 
ــر  ــي تقري ــه ف ــة حق ــه، خاص ــن حقوق ــق م ــن أي ح ع
ــدس  ــه الق ــتقلة وعاصمت ــه املس ــة دولت ــر واقام املصي
الشــرقية، مــع تأكيــد حــق العــودة وايجــاد حــل عــادل 
لقضيــة الالجئــني الفلســطينيني علــى أســاس القــرار 

ــادرة الســالم العربيــة. 1٩4 ومب

واشــاد ســيادته، بوعــي الشــعب الفلســطيني العميق، 
الــذي جتلــى بــأروع صــوره وموقفــه املوحــد مــن جرميــة 
اغتيــال الصحفيــة شــيرين ابــو عاقلــة، التــي ارتكبهــا 
ــعبنا  ــود ش ــا صم ــرائيلي، مثمن ــالل اإلس ــش االحت جي
فــي كل امــكان تواجــده، خاصة فــي القــدس، العاصمة 
االبديــة، دفاعــا عــن املقدســات، وعــن املســجد االقصى 

املبــارك وعــن كنيســة القيامــة.

وأكــد الرئيــس أن جماهيــر شــعبنا فــي القــدس تدافــع 
عــن الروايــة الفلســطينية كلهــا بصمودهــا وثباتهــا، 
ــدق االول  ــي اخلن ــم ف ــاط، ه ــل الرب ــم اه ــال: »إنه وق
واالهــم فــي املواجهــة مــع االحتــالل البغيــض، ودفاعــا 

عــن مقدســات االمــة”.

ــع  ــة مواق ــي كاف ــعبنا ف ــود ش ــاد الرئيس بصم وأش
ــدة  ــدا ان الوح ــعبية، مؤك ــة الش ــة للمقاوم املواجه
ــالل  ــة واالحت ــى النكب ــوى عل ــرد االق ــي ال ــة ه الوطني
وعلــى الظلــم الذي يتعــرض له الشــعب الفلســطيني 

ــر. ــة املعايي ــة ازدواجي ــبب سياس بس

ودعــا الرئيــس، اجملتمــع الدولــي الــى التخلــي عــن 
صمتــه وعــن سياســة الكيــل مبكيالــني، التــي كانــت 
ــا  ــكاب جرائمه ــي ارت ــرائيل ف ــان إس ــي امع ــببا ف س
ــي  ــببا ف ــطيني، وس ــعب الفلس ــوق الش ــر حلق والتنك

ــالم. ــود الس ــط كل جه ــرض احلائ ــا بع ضربه

ووجــه، فــي الذكــرى الـــ74 للنكبــة، حتيــة اجــالل واكبار 
ــم  ــن بينه ــطيني، وم ــعب الفلس ــهداء الش ــى ش ال
الشــهيد القائــد ياســر عرفــات، والذيــن كرســوا 
ــة،  ــم الوطني ــعبهم وقضيته ــود ش ــم وج بتضحياته
علــى خارطــة الشــرق االوســط وخارطــة العالــم 

السياســية.

ــزاز ألســرانا  ــر واعت ــة تقدي  كمــا توجــه الرئيــس بتحي
البواســل الصامديــن فــي معتقــالت االحتــالل، مؤكــدا 

ان الشــعب الفلســطيني وقيادتــه لــن يهــدأ لهــم بــال، 
ــى  ــددا عل ــة، مش ــرى باحلري ــع االس ــم جمي ــى ينع حت
متســكه والتزامــه بحقــوق اســر الشــهداء واألســرى.44

االثنني 2022/5/16

فــي ذكــرى النكبــة .. 561 مســتوطناً يقتحمون 
األقصى

اقتحــم أمــس، املســجد األقصى املبــارك 47 مســتوطناً 
بقيــادة حاييــم بــن سلفســيكي، مــن املتطرفــني 
ــة  ــمال الضف ــار« ش ــتيطانية »افيت ــؤرة االس ــي الب ف
علــى  وانتهاكاتهــم  صلواتهــم  ووثقــوا  الغربيــة، 
ــم. ــة له ــي التابع ــل االجتماع ــع التواص ــات ومواق منص

ــة  ــكل اليميني ــات الهي ــن جماع ــتوطنون م وأدى مس
طقــس »الســجود امللحمــي« علــى ثــرى الســاحة 
ــرى  ــس، بذك ــر أم ــى ظه ــجد األقص ــرقية للمس الش
النكبــة، فــي املمرذاتــه الــذي كان املعتكفــون قــد 

ــان. ــي رمض ــردم ف ــوه بال أغلق

االنبطــاح  يعنــي  امللحمــي«  »الســجود  أن  يذكــر 
ــرز  ــد أب ــكل أح ــراخ، ويش ــى األرض والص ــل عل الكام
ــكل  ــات الهي ــاول جماع ــي حت ــة الت ــوس التوراتي الطق
فرضهــا فــي املســجد األقصــى املبــارك، وتعتبرهــا أحــد 
أبــرز عناويــن التعامــل مــع األقصــى باعتبــاره »هيــكالً« 

ــا. ــاً، بزعمه قائم

ــالل  ــرطة االحت ــن ش ــددة م ــة مش ــك بحراس ــاء ذل وج
ــت  ــي فرض ــالح، الت ــة بالس ــة املدجج ــوات اخلاص والق
قيــوداً علــى دخــول املصلــني للمســجد األقصــى 
ــام  ــتبدالها بأرق ــت باس ــم وقام ــي هوياته ــت ف ودقق
حلــني خروجهــم مــن املســجد مــن نفــس البــاب، وذلــك 
فــي أجــواء مــن التوتــر خيمــت علــى املســجد األقصــى 

ــية. ــة املقدس واملدين

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، أن 
املبــارك  املســتوطنني اقتحمــوا املســجد األقصــى 
ــتفزازية  ــوالت اس ــذت ج ــات نف ــكل مجموع ــى ش عل
ــن  ــروحات ع ــوا ش ــى وتلق ــن األقص ــة وصح ــي أروق ف
ــعائر  ــة ش ــام بتأدي ــم ق ــوم، وبعضه ــكل« املزع »الهي
تلموديــة فــي اجلهــة الشــرقية وقبالــة قبــة الصخــرة 
قبــل أن يغادرهــا املســجد مــن باب السلســلة بأســلوب 

ــعارات. ــاء وش ــص وغن ــن رق ــتفزازي م اس

ــتوطنني  ــن املس ــالمية إن 102 م ــاف اإلس ــت األوق وقال
اقتحمــوا املســجد األقصــى صباحــاً فــي ذكــرى النكبة. 

44  جريدة األيام
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ــن  ــني الذي ــد املرابط ــت أح ــالل اعتقل ــرطة االحت وش
ــام. ــه االقتح ــي وج ــوا ف وقف

وأوضحــت األوقــاف أن عــدد املقتحمــني حتــت مســمى 
»الســياحة لغيــر املســلمني« بلغــت 1112 قســم 
كبيــر منهــم مــن اليهــود واملســتوطنني وذلــك بقيــادة 

ــدس. ــي الق ــالل ف ــرطة االحت ــادة ش ــن قي ــط م ضاب

ــجد  ــوا املس ــن اقتحم ــدد الذي ــاف أن ع ــدت األوق وأك
األقصــى فــي الفتــرة الثانيــة بعــد صــالة الظهــر إلــى 
ــادة  ــتوطناً بقي ــغ ٦3 مس ــر بل ــالة العص ــل ص ــا قب م
ــؤرة  ــي الب ــني ف ــن املتطرف ــيكي م ــن سلفس ــم ب حايي

ــة. ــة الغربي ــمال الضف ــار« ش ــتيطانية »افيت االس

وقالــت األوقــاف أن عــدد الذيــن اقتحمــوا األقصــى 
بعــد الظهــر حتــت مســمى الســياحة بلــغ 1412 
ــالد  ــارج الب ــن خ ــود م ــرائيليني ويه ــن اإلس ــائحاً وم س
ــار  ــع وس ــم اتب ــم منه ــن قس ــتوطنني الذي ــن املس وم
نفــس مســار املســتوطنني برفقــة مرشــدين وأدالء 
الهيــكل  جماعــات  ومــن  إســرائيليني  ســياحيني 
ــا  ــت إليه ــي دع ــات الت ــذه االقتحام ــي ه ــوم. وتأت املزع
منظمات«الهيــكل« املزعــوم بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ 

74 للنكبــة.

ونشــرت اجلماعــات االســتيطانية عبــر صفحاتهــا علــى 
ــتوطنني  ــوة للمس ــي، دع ــل االجتماع ــات التواص منص
القتحــام املســجد األقصــى خاللهــا ســاعات االقتحــام 

اليوميــة.

وفــي املقابــل، فرضــت شــرطة االحتــالل قيــوداً مشــددة 
ــل  ــدس والداخ ــل الق ــن أه ــني م ــول املصل ــى دخ عل
ــات  ــات بعضهــم عنــد البواب لألقصــى، واحتجــزت هوي
اخلارجيــة، فيمــا أبعــدت العشــرات عنــه لفتــرات 
متفاوتــة، ومنعــت الشــبان مــن دخــول االقصــى حلــني 

ــتوطنني. ــات املس ــاء اقتحام انته

أمــا املرابطــات املبعــدات عــن املســجد األقصــى بقــرار 
مــن االحتــالل فجــددن أمــس، عهــد مصاطــب العلــم 
التــي وقفــت شــوكة فــي حلــق احملتــل وســداً فــي وجــه 
املقتحمــني مــا بــني ســنوات 200٩-2015، رغــم ســنوات 
ــاب  ــي ب ــك ف ــق وذل ــة والتضيي ــاد واملالحق ــن اإلبع م

األســباط حيــث يقفــن يوميــاً. 

ووجــه ناشــطون ومقدســيون دعــوات لتكثيــف الربــاط 
والتواجــد فــي املســجد األقصــى، والتصــدي القتحامات 
فــي  التهويــد  مخططــات  وإفشــال  املســتوطنني، 
مدينــة القــدس وتغييــر الوضــع القائــم فــي املســجد 

ــارك.45  األٌقصــى املب
45  جريد القدس

الرويضــي: جرميــة جديــدة لاحتــال بحــق 
الشــريف وليــد  الشــهيد  مشــيعي 

 قــال مستشــار ديــوان الرئاســة لشــؤون القــدس 
أحمــد الرويضــي إن جرميــة جديــدة يقــوم بهــا االحتــالل 
اإلســرائيلي علــى القــدس باالعتــداء علــى جنــازة 
الشــهيد وليــد الشــريف، تتطلــب توفيــر احلمايــة 

العاجلــة للشــعب الفلســطيني.

ــوم  ــاء الي ــه، مس ــدر عن ــان ص ــي بي ــي ف ــد الرويض وأك
االثنــني، أن القــدس عربيــة ولن تكــون إال عاصمــة لدولة 
فلســطني واالحتــالل العنصــري إلــى زوال، والعلــم 
ــم  ــدس رغ ــي الق ــا ف ــيبقى مرفوع ــطيني س الفلس
أنــف االحتــالل، وكل اجراءاتــه األمنيــة لــن متنعنــا مــن 
ــة  ــا ومواجه ــاتنا وعقاراتن ــن مقدس ــاع ع ــا بالدف حقن

ــا. ــارس ضدن ــري املم ــر القس ــج التهجي برنام

ــداء  ــن اعت ــرة اجملاهدي ــي مقب ــرى ف ــا ج ــاف أن م وأض
فاشــي يكشــف الوجــه احلقيقــي لهــذا االحتــالل 
ــي بتحمــل مســؤولياته،  ــا اجملتمــع الدول اجملــرم، مطالب

ــي. ــد تكف ــم تع ــة ل ــات اإلدان ألن بيان

وشــدد علــى ضــرورة العمــل بشــكل عاجــل علــى توفير 
مقومــات الصمــود الالزمــة ملواجهــة مخطــط التهجير 
واالســتيطان، مشــيرا إلــى أن القــدس تتعــرض ألبشــع 

جرميــة تشــمل األرض واإلنســان.4٦

االحتالل يسلم جثمان الشهيد وليد الشريف

ســلمت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
ــه  ــى ذوي ــريف إل ــد الش ــهيد ولي ــان الش ــني، جثم اإلثن
مبركــز شــرطتها فــي حــي الشــيخ جــراح شــرق مدينــة 

القــدس احملتلــة.

ونقلــت طواقــم جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني 
جثمــان الشــهيد الشــريف إلــى مستشــفى املقاصــد، 
ــارك  ــى املب ــجد األقص ــى املس ــه إل ــم نقل ــى أن يت عل
ــرة  ــرى فــي مقب ــه الث ــم موارات ــه، ومــن ث للصــالة علي

ــن، بعــد صــالة العشــاء مباشــرة. اجملاهدي

ــا،  ــت حنين ــن بي ــا( م ــريف )23 عام ــاب الش وكان الش
ــل  ــه داخ ــرا بإصابت ــي، متأث ــبت املاض ــهد الس استش
ــان.47 ــن رمض ــة م ــة الثالث ــي اجلمع ــى ف ــجد األقص املس

“وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي اإلعــالم 
اإلســرائيلي

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا(، التحري )وف
اإلســرائيلية فــي الفتــرة مــا بــني 8 وحتــى 14 مــن أيــار/ 

ــاري. ــو اجل ماي

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)255( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

وتطرّقــت الصحــف ووســائل اإلعــالم اإلســرائيلية 
ــال الصحفيــة الفلســطينية  بقــوة إلــى عمليــة اغتي
شــيرين أبــو عاقلــة، الــذي أحــدث ضجــة كبيــرة 
اإلعــالم  ويقــوم  الدولــي.  اجملتمــع  صعيــد  علــى 
اإلســرائيلي والسياســيني بشــرعنة اغتيــال أبــو عاقلــة 
مســتخدمني ادعــاءات عنصريــة تتلّخــص بكونهــا 
ــا  ــموما وكذب ــث س ــة تب ــيلة إعالمي ــي وس ــل ف »تعم

ــح«. ــكل واض ــاب بش ــم اإلره ــرائيل وتدع ــد إس ض

ويتجلــى األمــر بشــكل واضــح فــي صحيفة »يســرائيل 
هيــوم« التــي ادعــت أن حكومــة االحتــالل كانــت تبحث 
عــن ســبل لوقــف بــث القنــاة فــي إســرائيل كــرد علــى 

»حتريــض القنــاة األرعــن ضد إســرائيل«.

وورد فــي مقــاالت أخــرى أن قتــل شــيرين ليــس اغتيــاال 
ــة  وأنهــا ليســت صحفيــة، إمنــا هــي جــزء مــن الدعاي
الفلســطينية التــي تريــد أن »تُشــّهر باســم إســرائيل 

الطيــب أمــام اجملتمــع الدولــي«.

أرئيــل  كتــب  هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  ففــي 
كهانا مقــاال كشــف فيــه عــن مقترحــات إســرائيلية 
لـ«وقــف التحريــض فــي قنــاة اجلزيــرة« وذلــك قبــل قتل 

ــة. ــو عاقل ــيرين أب ــة ش الصحفي

جهــات  اســتمرت  شــيرين،  مــوت  »رغــم  وقــال: 
حكوميــة بتعّقــب مضامــني برامــج قنــاة اجلزيــرة، 
ــض  ــة للتحري ــنوات منص ــذ س ــتخدم من ــي تُس والت
ــي  ــوا ف ــاب، فحص ــجيع اإلره ــرائيل ولتش ــادي إلس املع
ــى مــدار ســنوات طــرق مختلفــة لوقــف  إســرائيل عل
ــكل  ــاب بش ــى اإلره ــجع عل ــذي يش ــرة، وال ــل اجلزي عم

ــاة«. ــج القن ــض برام ــي بع ــر ف مباش

وأوضــح »علــى خلفيــة اســتمرار التحريــض مــن قبــل 
اجلزيــرة، مت فحــص طــرق قضائيــة جديــدة لوقــف البــث 

التحريضــي، وذلــك قبــل وقــوع احلــادث«.

وفــي »همفســير« مقــال عنوانــه »التبّلــي«، جــاء فيــه 
أن »الفلســطينيني يســيرون وفقــا ملعاييــر خاصــة بهم 

ــم،  ــان بنظره ــاة اإلنس ــة حلي ــد قيم ــال توج ــط، ف فق
لكنهــم يســتغلون مــوت كل عربــي التهــام إســرائيل 
ــني  ــن الصحفي ــات م ــل مئ ــرب. قت ــم ح ــكاب جرائ بارت
ــى  ــرة عل ــة األخي ــود اخلمس ــي العق ــروب ف ــالل احل خ
مســتوى العالــم، ولــم يتــم اســتغالل أي حالــة ألهداف 

ــة دولــة«. سياســية أو ألكاذيــب شــريرة ضــد أي

ــس  ــه: »لي ــال عنوان ــدة« مق ــاة اجلي ــاة احلي ــي »قن وف
اغتيــاال وليســت صحفيــة«، قــال الكاتــب: »لــدى 
مســيرة الكــذب فــي أعقــاب مــوت شــيرين أبــو عاقلــة، 
ــذب  ــدأ الك ــة. يب ــة كاذب ــرد قص ــن مج ــر م ــق أكب عم
باالدعــاء أن شــيرين هــي صحفيــة، عملــت فــي وســيلة 
ــت  ــرة ليس ــة واجلزي ــت صحفي ــي ليس ــة. فه إعالمي

ــذب«. ــع للك ــا مصن ــة، إمن ــيلة إعالمي وس

وفــي »فيســبوك« كتــب عضــو »الكنيســت« عــن 
ــم  ــل الدع ــح كام ــو، »أمن ــني نتنياه ــود« بنيام »الليك
مــع  معركتهــم  فــي  وقيادييــه  اجليــش  ملقاتلــي 
اإلرهــاب وضــد الدعايــة الكاذبــة للفلســطينيني وأنــدد 

ــا«.  ــد جنودن ــب ض باألكاذي

ــا«  ــن »ميين ــت« ع ــو »الكنيس ــرّد عض ــر« غ ــي »تويت وف
ــة  ــو بكلم ــأ ه ــاس اخلط ــا أن »أس ــاخ مدعي ــر أورب ني
ــل  ــم يقت ــالل ل ــود. فاالحت ــر موج ــه غي ــالل، لكون احت
املراســلة، واالحتــالل لــم مينــع املشــاركة فــي اجلنــازة. 
ــي  ــة ف ــر أخالقي اجليــش اإلســرائيلي هــو اجليــش األكث

ــم«.48 العال

وحــدات القمــع تقتحــم قســم )6( فــي ســجن 
»رميــون« وجتــري عمليــات تفتيــش واســعة

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات   اقتحمــت 
ــي  ــم )٦( ف ــني، قس ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس االحت
ــات تفتيــش واســعة  ســجن »رميــون«، وشــرعت بعملي

ــه. في

وقــال املتحــدث اإلعالمــي باســم هيئــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن حســن عبــد ربــه لـ«وفــا«، إن وحــدات القمــع 
تعمــدت خــالل االقتحــام والتفتيــش اســتفزاز األســرى، 

والعبــث مبقتنياتهــم، وقلبهــا رأســا علــى عقــب.

ــدف  ــالل ته ــلطات االحت ــى أن س ــه إل ــد رب ــت عب ولف
ــث  ــرى، حي ــى األس ــاق عل ــق اخلن ــك تضيي ــن وراء ذل م
ــرى.4٩ ــرة وأخ ــني فت ــة ب ــجون كاف ــام الس ــون أقس يقتحم

ــرى  ــاء لذك ــة إحي ــدن أميركي ــي م ــرون ف اآلالف يتظاه
ــة ــو عاقل ــهيدة أب ــة للش ــا للعدال ــة وطلب النكب

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 شــهدت عــدة مــدن فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة 
وكنــدا مظاهــرات حاشــدة نظمهــا أنصــار احلــق 
الفلســطيني إحيــاء للذكــرى الـ74 للنكبــة وللمطالبة 
الفلســطينية  الصحفيــة  للشــهيدة  بالعدالــة 

ــة. ــو عاقل ــيرين أب ــة ش األميركي

جماهيريــة  مســيرة  شــيكاغو  مدينــة  وشــهدت 
عاقلــة،  أبــو  للشــهيدة  رمزيــة  جنــازة  تخللتهــا 
ــق  ــار احل ــة وأنص ــاء اجلالي ــن أبن ــا آالف م ــارك فيه ش
ــة  ــل العدال ــن أج ــف م ــا التحال ــطيني، نظمه الفلس

فــي فلســطني.

كمــا خرجــت مظاهــرات كبــرى فــي عــدة مــدن 
أميركيــة منهــا: ديربــورن، وداالس، واوســن، ولــوس 
اجنلــوس، وســان فرانسيســكو، ونيوجرســي، وفينيكس، 

ــنطن.   ــورك، وواش ــي، ونيوي ورال

ــة  ــرات مماثل ــة مظاه ــدن كندي ــدة م ــهدت ع ــا ش كم
أكبرهــا كانــت فــي مدينــة اونتاريــو، طالــب املشــاركون 
ــة  ــة ومبحاكم ــو عاقل ــهيدة أب ــة للش ــا بالعدال فيه

ــة.50 ــم دولي ــام محاك ــا أم قتلته

الثاثاء 2022/5/17 

احلكومــة تصــادق علــى اإلطــار العــام لتطويــر 
قطــاع الثقافــة

ــام  ــار الع ــى اإلط ــس عل ــوزراء، أم ــس ال ــادق مجل ص
لتطويــر قطــاع الثقافــة ومبــا ميكــن للمحافظــة علــى 
الروايــة الفلســطينية وتعزيــز القيــم اجملتمعيــة، وقــدم 
ــة  ــالل اجللس ــيف، خ ــو س ــف أب ــة عاط ــر الثقاف وزي
ــة  ــي مدين ــدت ف ــي عق ــوزراء الت ــس ال ــبوعية جملل األس
ــعاً  ــاً موس ــتية، عرض ــد اش ــة د. محم رام اهلل برئاس
للقضايــا احملوريــة املتعلقــة بالــوزارة ودور الثقافــة 
ــة،  ــكيل الهوي ــي تش ــي وف ــاب الوطن ــوغ اخلط ــي ص ف
الثقافــي  باملنتــج  الفلســطيني  النضــال  وارتبــاط 
واملعرفــي والــذي كان محمــوالً علــى مقــوالت ثقافيــة 
ــائل  ــر رس ــاء عب ــة واإلنتم ــق الهوي ــرز عم ــة تب عميق

ــددة.  ــة متع ــة وفكري ــة وإبداعي فني

وأشــار أبــو ســيف إلــى أن القضايــا احملوريــة فــي 
الشــأن الثقافــي تقــوم علــى حتفيــز العمــل الثقافــي 
ــوزارة  ــة ال ــب خط ــى جان ــاهم إل ــا يس ــته، مب ومأسس
ــواء  ــداع س ــة لإلب ــة صديق ــر بيئ ــي توفي ــة ف القطاعي
علــى الصعيــد التشــريعي أو البنيــة التحتيــة، وأن 
تصبــح جــزءاً مــن تفاعــل وطنــي شــامل يقــوم علــى 

ــة.  ــة للدول ــة التنموي ــن الرؤي ــة ضم ــج الثقاف دم

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

كمــا أشــار إلــى ســعي الــوزارة لرفــد العمــل الثقافــي 
ــل  ــتدامة جتع ــة مس ــة ثقافي ــق تنمي ــي وحتقي الوطن
الثقافــة جــزءاً أساســياً مــن عمليــة اإلنتــاج املعرفــي 
واملــادي واالقتصــادي والتنمــوي، وهــي الســمة األســاية 

ملتطلبــات إجنــاح العمــل الثقافــي.

واســتعرض التقريــر ملخصــاً لالســتراتيجية الوطنيــة 
األساســية  الغايــات  لتحقيــق  الثقافــة  لقطــاع 
واألهــداف املنشــودة والتــي جتيــب عــن الســؤال الكبيــر 
ــة  ــات عام ــي اجملتمع ــا ف ــة ووظيفته ــول دور الثقاف ح
وفــي مجتمــع يقــع حتــت االحتــالل ويقاتــل مــن أجــل 
ــاظ  ــة، واحلف ــه خاص ــتعادة حقوق ــه واس ــترداد أرض اس
ــه  ــة ذاكرت ــعبنا وحماي ــة لش ــة التاريخي ــى الرواي عل
وهويتــه الوطنيــة، وصــون تراثــه الوطنــي وحتفيــز 
املبدعــني فــي قطاعــات الكتابــة والفــن واملعرفــة 
ــل  ــى تظ ــداع حت ــق واإلب ــة اخلل ــى مواصل ــراث عل والت
ــة  ــى احلاج ــة إل ــب، باإلضاف ــرة ال تغي ــطني حاض فلس
الدائمــة للثقافــة كفعــل تأسيســي وحيــوي ال كفعــل 
ــة  ــى حماي ــل عل ــي، والعم ــي، أو عرض ــارئ أو ترفيه ط
ــتجابة  ــة واس ــات الثقافي ــن واملؤسس ــة واملواط الهوي
الثقافيــة كشــرط وجــود ومركــب تكوينــي فــي الهوية 

ــة. 51 الوطني

منفــذي  منــازل  هــدم  تــدرس  إســرائيل 
الداخــل مــن  العمليــات 

ــرائيلية،  ــة اإلس ــس احلكوم ــت، رئي ــي بيني ــر نفتال أم
بدراســة خيــار هــدم منــازل فلســطينيي الداخــل الذين 
ــات  ــذي العملي ــل منف ــرد عوائ ــات، وط ــذون عملي ينف
ــزة،  ــاع غ ــى قط ــة إل ــة الغربي ــون الضف ــن يقطن الذي

ــالل. ــش االحت ــة جي ــا إلذاع وفق

ــالل  ــه خ ــدر تعليمات ــت أص ــة: »إن بيني ــت اإلذاع وقال
اجتمــاع اجمللــس الــوزاري املصغــر لشــؤون األمــن، 
مســاء األحــد، جمللــس األمــن القومــي فــي ديوانــه 
ــالل  ــه خ ــت قول ــن بيني ــت ع ــألة. ونقل ــث املس ببح
ــي  ــة الت ــد األدوات اإلضافي ــب حتدي ــه يتوج ــة، إن اجللس
ــات  ــة العملي ــف موج ــان وق ــتخدامها لضم ــن اس ميك

ــة«. احلالي

ولفتــت إلــى أن موقــف بينــت جــاء ردا علــى مطالبــة 
وزيــر العــدل اإلســرائيلي جدعــون ســاعر، خالل جلســة، 
ــطينيي  ــن فلس ــات م ــذي العملي ــازل منف ــر من بتدمي
الداخــل وطــرد عوائــل املنفذيــن الذيــن يقطنــون 

ــزة. ــى غ ــة إل ــة الغربي الضف

مــن جهــة أخــرى قالــت صحيفــة )جيروزاليــم بوســت( 

51  جريدة القدس
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األمنيــة  املؤسســة  فــي  أعضــاء  إن  اإلســرائيلية، 
عارضــوا توصيــة ســاعر خلطــورة تداعياتهــا، وصعوبــة 

ــا. تنفيذه

ــي  ــى الت ــرة األول ــت امل ــا ليس ــة، إنه ــت الصحيف وقال
تنظــر فيهــا إســرائيل فــي مثــل هــذا االحتمــال، 
ــت  ــزب البي ــه ح ــل اقترح ــون مماث ــروع قان ــرة مبش مذك
ــل  ــا، حص ــت يومه ــة بيني ــي 2018 برئاس ــودي ف اليه
علــى املوافقــة فــي القــراءة األولــى بالكنيســت، قبــل 
قبــره بعــد الدعــوة إلــى االنتخابــات بعــد ذلــك بوقــت 

ــر.52 قصي

املتطــرف  بقيــادة  املســتوطنني  عشــرات 
األقصــى يقتحمــون  »غليــك« 

املتطــرف  بقيــادة  املســتوطنني،  عشــرات  اقتحــم 
»يهــودا غليــك، اليــوم الثالثــاء، املســجد األقصــى 
املبــارك، بحمايــة مــن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي.

ــادة  ــتوطنني بقي ــرات املس ــلتنا، أن عش ــادت مراس وأف
املتطــرف غليــك اقتحمــوا األقصــى علــى شــكل 
جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  مــن  مجموعــات 
اســتفزازية وأدوا طقوًســا تلموديــة عنصريــة فــي 
باحاتــه، خصوًصــا فــي املنطقــة الشــرقية منــه.

ويتعــرض املســجد األقصــى بشــكٍل يومــي القتحامــات 
عبــر  والســبت،  اجلمعــة  عــدا  مــا  املســتوطنني 
ومســائية،  صباحيــة  فترتــني  وعلــى  مجموعــات 
ــة  ــة احتاللي ــالل، فــي محاول ــة ســلطات االحت وبحماي
ــاحات  ــي س ــي ف ــي واملكان ــيم الزمان ــرض التقس لف

ــة املســلمني األولــى.53 قبل

األربعاء 2022/5/18 

شــمال  اســتفزازية  بجولــة  يقــوم  بينيــت 
ــذي  ــة منف ــنواصل ماحق ــدد: س ــة ويه الضف

العمليــات فــي فراشــهم

قــام رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت، أمــس، 
بــأول جولــة اســتفزازية لــه منــذ توليــه منصب رئاســة 
املقامــة  »إلكانــا«  احلكومــة، شــملت مســتوطنة 
ــلفت  ــي س ــطينيني ف ــني الفلس ــي املواطن ــى أراض عل
ــه الرئاســة  ــة، وهــو مــا اعتبرت شــمال الضفــة الغربي
ــرعية  ــا للش ــعبنا وحتدي ــتفزازاً لش ــطينية اس الفلس
الدوليــة ولــدى وصولــه املســتوطنة، احتــج العشــرات 
مــن ســكانها علــى زيارتــه، مطالبــني إيــاه باالســتقالة 

52  جريدة األيام

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

بعــد أن وجهــوا لــه اتهامــات بالتراجــع عــن مخططــات 
اســتيطانية كان مــن املفتــرض أن يتــم اإلعــالن عنهــا، 
ــد  ــر. نري ــي خط ــرائيل ف ــا »إس ــعارات منه ــوا ش ورفع
دولــة يهوديــة، »االســتيطان ليــس مجــرد شــعار.. بيبــي 

أفضــل لليهــود«.

ووصــل بينيــت إلــى املســتوطنة املذكــورة عبــر طائــرة 
هليكوبتــر، وكان فــي اســتقبالة قــادة املســتوطنة 
وجنــود قدامــى. وأشــار بينيــت فــي تصريحــات لــه، إلــى 
ــن  ــة ل ــالً: »إن احلكوم ــرة، قائ ــات األخي ــة العملي موج
تتوقــف عــن العمــل حتــى تتغلــب عليهــا«، موضحــاً 
ــاً،  ــت 18 مطلوب ــة اعتقل ــل املاضي ــة قب ــه الليل أن قوات

ــني.  ــت هجوم وأحبط

وقــال إن حكومتــه توفيــر الدعــم الكامــل وحريــة 
العمــل لقواتهــا للعمــل فــي كل مــكان ســواء القــدس 
العمــل  ســنواصل  غيرهــا، مضيفــاً  أو  الضفــة  أو 
للوصــول إلــى منفــذي العمليــات فــي فراشــهم ليــالً 
ــن  ــرائيل، ل ــوارع إس ــى ش ــول إل ــن الوص ــم م ملنعه
ــب  ــاً حس ــف مع ــى العن ــب عل ــى نتغل ــف حت نتوق

ــره. تعبي

ــة  ــد جلس ــت بعق ــام بيني ــتوطنة، ق ــارة املس ــل زي وقب
ــرامي«  ــواء إف ــر »ل ــمى مق ــا يس ــي م ــة ف ــم أمني تقيي
ــاط  ــار الضب ــور كب ــرائيلي بحض ــش اإلس ــع للجي التاب
الواضــح  »األمــر  وقــال:  أفيــف كوخافــي،  بينهــم 
إليكــم أن تســتمروا فــي اســتهداف اإلرهابيــني أينمــا 
كانــوا وبــكل أنــواع الوســائل القتاليــة، ونحــن ندعــم 

ــه. ــب وصف ــكان« حس ــي كل م ــم ف جهودك

ــدي  ــن أو جن ــى أي مواط ــده عل ــع ي ــن يرف ــاف: »م وأض
ــه. ــارة لقتل ــي إش ــه«. ف ــه برأس ــنلطخ دم ــرائيلي س إس

ورداً علــى ذلــك، قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة 
الفلســطينية نبيــل أو ردينــة، إن اقتحــام رئيــس الــوزراء 
ــكل  ــة، يش ــطينية احملتل ــي الفلس ــرائيلي لألراض اإلس
ــرعية  ــاً للش ــطيني وحتدي ــعب الفلس ــتفزازاً للش اس
املتعلقــة  قراراتهــا  أكــدت جميــع  التــي  الدوليــة 
بالقضيــة الفلســطينية أن االســتيطان جميعــه غيــر 

ــي. ــون الدول ــف للقان ــرعي ومخال ش

وأضــاف: إن هــذه االســتفزازات اإلســرائيلية املتواصلــة، 
ــي  ــريف ف ــد الش ــييع ولي ــام تش ــت باقتح ــي متثل والت
ــداء  ــرة واالعت ــام املقب ــة، واقتح ــدس احملتل ــة الق مدين
ــازل املواطنــني فــي  علــى املشــيعني، وقــرارات هــدم من
مســافر يطــا، وبنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية، 
تأتــي فــي إطــار التصعيــد ضــد الشــعب الفلســطيني 

ــيحية. ــالمية واملس ــاته اإلس ومقدس
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وأشــار أبــو ردينــة، إلــى ضــرورة وقــف هــذه السياســة 
ــني  ــا اليم ــوم به ــي يق ــرائيلية الت ــة اإلس التصعيدي
السياســية  التجاذبــات  إطــار  فــي  اإلســرائيلي 
ــني  ــا اليم ــوم به ــي يق ــرائيلية الت ــة اإلس التصعيدي
اإلســرائيلي فــي إطــار التجاذبــات السياســية الداخلية 
اإلســرائيلية، محمــالً احلكومــة اإلســرائيلية مســؤولية 
ــواء  ــن أج ــد م ــو املزي ــع نح ــذي يدف ــد ال ــذا التصعي ه

ــر.  التوت

وأكــد الناطق الرســمي، أن مثل هــذه الزيــارات املرفوضة 
ــة لــن تعطــي شــرعية لهــذا االســتيطان، ولــن  واملدان
تغيــر الوضــع القانونــي الدولــي غير الشــرعي، وقــرارات 
عــن  الصــادر  القــرار  وأهمهــا  الدوليــة  الشــرعية 
مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2334، والــذي يؤكــد علــى 
أن االســتيطان بجميــع أشــكاله باطــل وغيــر قانونــي 

ــي.  ــون الدول وانتهــاك صــارخ للقان

وقــال أبــو ردينــة: »علــى الرغــم مــن ردة فعــل العالــم 
بأســره علــى جرميــة قتــل الشــهيدة الصحفيــة 
شــيرين أبــو عاقلــة، إال أن االحتــالل مســتمر بالعــدوان 
واالســتيطان، غيــر آبــه لتحذيــران وقــل اجملتمــع الدولي، 

ــة«. ــة اخلجول ــات األمريكي ــك التصريح ــي ذل ــا ف مب

مــن جانبهــا، أدانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني االقتحــام 
الــوزراء اإلســرائيلي املتطــرف  االســتفزازي لرئيــس 

ــة. ــة احملتل ــة الغربي ــمال الضف لش

ــزءاً ال  ــام ج ــس، االقتح ــا، أم ــا له ــي بيانه ــرت ف واعتب
ــات  ــرائيلية لعملي ــة اإلس ــم احلكوم ــن دع ــزأ م يتج
ــي أرض  ــتعماري ف ــتيطان االس ــيع االس ــق وتوس تعمي
دولــة فلســطني، وينــدرج فــي إطــار سياســة التصعيــد 
اإلســرائيلي لألوضــاع فــي ســاحة الصــراع، واســتنجاداً 
بدوامــه العنــف للتغطيــة علــى عمليــات الضــم 
التدريجــي للضفــة الغربيــة احملتلــة مبــا فيهــا القــدس 

ــرقية. الش

وشــددت علــى أن »زيــارة« بينــت هــي ألرض فلســطينية 
ــة  ــرائيلية الضخم ــتثمارات االس ــم االس ــة، ورغ محتل
فــي البنــى التحيــة لتوســيع املســتوطنات، فــإن هــذا 
ــي  ــي الدول ــر شــيئاً فــي القانون ال يعطــي حقــاً أو يغي
ــى  ــي تنــص عل ــة وقراراتهــا الت وفــي الشــرعية الدولي
أن االســتيطان بجميــع أشــكاله باطــل وغيــر قانونــي 
وانتهــاك صــارخ التفاقيــات جنيــف وللقانــون الدولــي، 
ــة،  ــدة ذات الصل ــرارات األمم املتح ــى ق ــمي عل ــرد رس ومت
ــري  ــبه الس ــت ش ــور بين ــو حض ــك ه ــد ذل ــا يؤك وم
ــن  ــة م ــة مكثف ــت وبحماي ــن توقي ــالن ع ــدون إع وب
ــوة  ــم عن ــه يقتح ــرطته إلدراك أن ــالل وش ــش االحت جي
ــعبياً  ــاً ش ــة ورفض ــاك مقاوم ــة، وأن هن ــاً محتل أرض

فلســطيني لوجــوده كمحتــل اســتعماري اســتيطاني 
ــا.54  عليه

ــزة  ــى غ ــل إل ــادي يص ــام«: العم ــدر لـ«األي مص
اليــوم لبحــث إعــادة ترتيــب صــرف املنحــة 

القطريــة

كشــف مصــدر مطلــع النقــاب عــن أن زيــارة الســفير 
ــار  ــة إلعم ــة القطري ــس اللجن ــادي رئي ــد العم محم
غــزة لقطــاع غــزة، اليــوم، تهــدف إلــى مناقشــة بعــض 
القضايــا املهمــة مــع قيــادة حركــة حمــاس والــرد علــى 
مطالــب ســابقة ومتكــررة تقدمــت بهــا احلركــة علــى 
أعلــى املســتويات لقطــر، وتتمثــل بإعــادة ترتيــب مبلــغ 
ــزة  ــاع غ ــة لقط ــهرية اخملصص ــة الش ــة القطري املنح
ــى 24  ــهور عل ــدة ش ــذ ع ــا من ــر صرفه ــي يقتص والت

 مليون دوالر فقط من اصل 30 مليون دوالر. 
ــام  ــع الع ــذ مطل ــه ومن ــام«، إن ــدر لـ«األي ــال املص وق
القطريــة  املاليــة  املنحــة  تصــرف  ال  احلالــي 
الشــهرية كمــا هــو مقــرر ومعلــن فــي وســائل 
ــا  ــون دوالر وم ــو 30 ملي ــا نح ــغ قيمته ــالم والبال اإلع
يصــل إلــى القطــاع 24 مليــون دوالر فقــط بواقــع 
الكهربــاء  توليــد  لوقــود محطــة  عشــرة ماليــني 
ــة  ــرة واملهمش ــر الفقي ــرى لألس ــني أخ ــرة مالي وعش
وأربعــة ماليــني دوالر كرواتــب ملوظفــي غــزة ممــن ال 

 يتقاضون رواتبهم من السلطة.  
وأضــاف املصــدر ذاتــه الــذي رفــض الكشــف عــن 
ــى  ــرد عل ــم ال ــم يت ــة ل ــى اللحظ ــه حت ــمه، ان اس
أعلــى  علــى  أثارتهــا  والتــي  »حمــاس«  مطالــب 
بــني  االتصــاالت  خــالل  مــن  وحتديــدا  املســتويات 
ــر  ــة واألمي ــماعيل هني ــي إس ــب السياس ــس املكت رئي
ــر  ــة ووزي ــن خليف ــد ب ــن حم ــم ب ــيخ متي ــري الش القط
 خارجيتــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي.

وأوضــح أن حركــة حمــاس تنتظــر مــن العمــادي 
يقضــي  احلاليــة  زيارتــه  خــالل  إيجابيــاً  رداً 
بإعــادة ترتيــب املنحــة مبــا يضمــن إعادتهــا إلــى 

 30 مليون دوالر كما هو متفق عليه. 
يذكــر انــه حتــى اللحظــة لــم تصــرف اللجنــة 
ــاري  ــهر اجل ــراء للش ــة للفق ــة اخملصص ــة املنح القطري
 100 لنحــو  تقريبــاً  دوالر  ماليــني  عشــرة  والبالغــة 

.  ألف أسرة بواقع 100 دوالر لكل أسرة 
زيارتــه  اعلــن خــالل  قــد  العمــادي  الســفير  وكان 
املاضــي  آذار  شــهر  أواخــر  غــزة  لقطــاع  األخيــرة 
لقطــاع  القطريــة  املنحــة  جتديــد  اعتمــاد  عــن 

 غزة، واملقدرة بـ3٦0 مليون دوالر سنويا. 
املنحــة  اعتمــاد  مت  إنــه  آنــذاك،  العمــادي  وقــال 

54  جريدة القدس
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القطريــة مــن جديــد، والتــي تشــمل تغطيــة تكاليــف 
مبلــغ  وكذلــك  الكهربــاء،  توليــد  محطــة  وقــود 
ــرة،  ــر الفقي ــهريا لألس ــرف ش ــي تص الـــ100 دوالر الت

 ومشاريع أخرى تنفذها دولة قطر في غزة. 
ــع  ــام 2018، تدف ــن الع ــي م ــرين الثان ــهر تش ــذ ش ومن
ــف  ــهرية لـــ100 أل ــة ش ــاعدات مالي ــر مس ــة قط دول
ــكل أســرة، باإلضافــة  ــرة بواقــع 100 دوالر ل أســرة فقي

ــزة.55 ــاء بغ ــة الكهرب ــود حملط ــراء الوق ــل ش ــى متوي إل

وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي وســائل 
اإلســرائيلية اإلعــالم 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا(، التحري )وف
اإلســرائيلية فــي الفتــرة مــا بني 22 وحتى 28 مــن 

ــاري. ــو اجل ــار/ ماي أي

رصد »الصحافة املكتوبة«

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)257( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

ــر أهــم املقــاالت التحريضيــة علــى  ويســتعرض التقري
ــي  ــام الـــ48 ومواطن ــي ع ــل أراض ــطينيني داخ الفلس

ــدس. الق

ــوم«، تطــرّق الصحفــي  ففــي صحيفــة »يســرائيل هي
ــف  ــاالت العن ــى ح ــه إل ــي مقال ــطاين ف ــل بولش ارئي
واالعتــداءات علــى الطواقــم الطبيــة خــالل األســابيع 
األخيــرة، حيــث تعامــل مــع حــاالت االعتــداءات بشــكل 
عنصــري، عندمــا ادعــى أن اجملتمــع العربــي يــرى بالعنف 
وســيلة شــرعية لتحقيــق األهــداف، دون التطــرق إلــى 
حــاالت االعتــداءات علــى الطواقــم الطبيــة مــن قبــل 

يهــود، فــي دليــل واضــح علــى عنصريتــه.

وجــاء مقــال آخــر فــي الصحيفــة ذاتهــا، بعنــوان 
ــي  ــه ف ــر، أن ــر اتينج ــي أمي ــّي« للصحف ــم جدل »خص
ــؤال إذا  ــو الس ــات«، يعل ــة املعلوم ــون »حري ــار قان إط
تنازلــت دولــة إســرائيل عــن خصــم أمــوال اإلرهــاب مــن 
ــيقال،  ــون ش ــغ 150 ملي ــطينية مببل ــلطة الفلس الس
فــي إطــار القــرض الــذي منحــه »وزيــر األمــن« غانيتــس 

ــيقل. ــون ش ــغ 500 ملي ــلطة مببل للس

ــذه  ــى ه ــض حت ــرائيل ترف ــة إس ــى أن حكوم ــار إل وأش

55  جريدة األيام

اللحظــة الكشــف عــن أي معلومــات تتعلــق بالقــرض 
الــذي منحــه غانيتــس للســلطة الفلســطينية، مببلــغ 
ــاء  ــد ج ــل فق ــا قي ــب م ــيقل، وحس ــار ش ــف ملي نص
هــذا القــرض ليــس مــن »أمــوال اإلرهــاب« التــي جتمدها 
إســرائيل للســلطة الفلســطينية، وإمنــا »عربــون« على 
ــلطة  ــرائيل للس ــا إس ــي جتنيه ــب الت ــاب الضرائ حس
الفلســطينية )ضرائــب االســتيراد، قيمــة ضريبــة 

ــا(. )...(. ــود وغيره ــة وق ــة، ضريب مضاف

رصد »السوشيال ميديا«

وعلــى موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«، كتــب 
ــورا  ــركات منش ــر ب ــود ني ــن الليك ــت ع ــو كنيس عض
عنصريــا عــن »مســيرة األعــالم«، بقولــه« أنــا أنــوي يــوم 
األحــد القريــب الســير مــع علــم إســرائيل فــي مســيرة 
ــام  ــع لالنضم ــو اجلمي ــا أدع ــدس. أن ــي الق ــالم ف األع
ــا  ــي عاصمتن ــا ف ــرائيلي عالي ــم اإلس ــع العل ــي ورف ل
املوحــدة.. لــن نــدع احلــركات اإلرهابيــة تشــكك بنفوذنــا 
علــى القــدس عاصمتنــا، وسنســير بــرأس مرفــوع 
ومــع علــم إســرائيل فــي القــدس عاصمتنــا إلــى أبــد 

ــن. اآلبدي

وفــي منشــور آخــر حتريضــي لعضــو الكنيســت آفــي 
ديختــر، قــال« حكومــة بينيــت – لبيــد تدفــع فعليــا من 
ــيقل  ــون ش ــطينية 500 ملي ــلطة الفلس ــالل الس خ
ــا ال أنــوي أن أدع ذلــك يســتمر. لقتلــة اإلســرائيليني! أن

الفلســطيني  العلــم  رفــع  منــع  وعــن محــاوالت 
ــر  ــور عب ــي منش ــن ف ــي كوه ــال ايل ــل، ق ــي الداخ ف

»فيســبوك«:

حــان الوقــت لنضــع حــدا للنفــاق، التحريــض وأن نعــزز 
ــوزراء  ــة ال ــة جلن ــوم غــد علــى طاول النفــوذ! ســأضع ي
مقتــرح قانــون مينــع رفــع أعــالم دول معاديــة مبا يشــمل 
الســلطة الفلســطينية فــي املؤسســات التــي تتلقــى 

متويــال مــن الدولــة ومــن ضمنهــا اجلامعــات!

ــدون  ــن يري ــرائيل، الذي ــرب إس ــن ع ــض م ــاق البع نف
الوقــت  ذات  وفــي  اإلســرائيلية  باألمــوال  التمتــع 
التحريــض ضــد دولــة إســرائيل واملــس بنفوذهــا!

ــل  ــا كام ــطيني ســيتلقى من ــه فلس ــرى بنفس ــن ي م
ــى غــزة! الدعــم ليقطــع تذكــرة باجتــاه واحــد إل

ــو  ــر/ عض ــن جفي ــار ب ــر اليتم ــى تويت ــدة عل ــي تغري وف
ــر  ــا يثي ــروا م ــة: انظ ــة الديني ــن الصهيوني ــان ع برمل
مشــاعر هــذا اخملــرب داعــم اإلرهــاب أحمــد الطيبــي. إذا 
كان رفــع علــم فلســطني يثيــر بــك مشــاعر بــدال مــن 
ــى  ــال إل ــالؤك لالنتق ــت وزم ــو أن ــرائيل، مدع ــم إس عل
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غــزة علــى الفــور.

رصد »التلفاز«:

ــث  ــي بح ــص ف ــوت« اخملت ــد »عكيف ــر ملعه ــي تقري يلق
الصــراع اإلســرائيلي- الفلســطيني، الضــوء علــى 
الســريّة وعــدم الكشــف عــن مــواد وتفاصيــل متعلقة 
ــك  ــام 1٩5٦، وذل ــت ع ــي وقع ــم الت ــر قاس ــزرة كف مبج
مــن خــالل مالحقــة املؤسســات اإلســرائيلية مــن أجــل 
إزالــة منــع النشــر والســريّة عــن هــذه املــواد وفتحهــا 
ــة  ــب للنياب ــدمي طل ــر تق ــور، عب ــة واجلمه ــام العام أم
العســكرية لالســتئناف، التــي بدورهــا ترفض الســماح 
بالكشــف عــن هــذه املــواد، خوًفــا مــن إحــراج إســرائيل 
ــق التــي تخشــى مــن الكشــف  وإدانتهــا بهــذه احلقائ

عنهــا.5٦

ــتفزازية:  ــيرة اس ــي مس ــاركتهم ف ــال مش خ
ــل ــط اخللي ــدون وس ــتوطنني يعرب ــات املس مئ

شــارك مئــات املســتوطنني، اليــوم اإلثنــني، فــي مســيرة 
ــع«  ــات أرب ــتوطنة »كري ــن مس ــتفزازية انطلقت م اس
ــل، مــرورا  ــى أراضــي املواطنــني شــرق اخللي املقامــة عل
بحــارات البلــدة القدميــة، وصــوال إلــى احلــرم اإلبراهيمــي 
ــط  ــدة وس ــل الرمي ــى ت ــم إل ــن ث ــاللة وم ــارع الش وش

اخلليــل.

وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة ملراســلتنا، بــأن مئــات 
ــوا  ــع« نظم ــات أرب ــتوطنة »كري ــن مس ــتوطنني م املس
ــة  ــالم دول ــا أع ــوا خالله ــدة رفع ــف وعرب ــيرة عن مس
االحتــالل، وهتفــوا باملــوت للعــرب، حتــت حمايــة جيــش 
ــدة القدميــة ومحيــط  ــاء البل االحتــالل، وانتشــروا بأحي
احلــرم اإلبراهيمــي، وتــل الرميــدة وســط اخلليــل حيــث 
نظــم احتفــال فــي مســتوطنة »رماتــي شــاي« املقامة 

علــى أراضــي املواطنــني فــي املنطقــة.

التجاريــة  احملــالت  إغــالق  املســيرة  واكــب  كمــا 
للمواطنــني، وانتشــار كثيــف جليــش االحتــالل حلمايــة 

املســتوطنني.

واحتجــزت قــوات االحتــالل طاقــم تلفزيــون فلســطني، 
امــام بوابــة احلــرم االبراهيمــي ومنعتــه مــن التصويــر، 
ــى  ــه مــع عــدد مــن الصحفيــني بالقــوة عل ــم اجبرت ث

ــن ســاحات احلــرم.57 ــروج م اخل

ــزة  ــمال غ ــن ش ــتهدف الصيادي ــال يس االحت
ــس ــان يون ــرق خ ــني ش واملزارع

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أطلق
ــزة  ــمال غ ــر ش ــي بح ــن ف ــاه الصيادي ــاز جت ــار والغ الن
ــوب  ــس، جن وجتــاه املزارعــني شــرق محافظــة خــان يون

ــزة. ــاع غ قط

وأفــاد مراســلنا، بأن جنــود البحريــة اإلســرائيلية فتحوا 
ــاز  ــل الغ ــوا قناب ــة وأطلق ــاتهم الثقيل ــران رشاش ني
ــة  ــن العامل ــب الصيادي ــاه مراك ــوع جت ــيل للدم املس
فــي بحــر منطقتــي الســودانية والواحــة شــمال غــرب 
محافظــة غــزة وأجبرتهــم علــى االنســحاب مــن 

ــر. البح

فــي  املتمركزيــن  االحتــالل  جنــود  أن  إلــى  وأشــار 
األبــراج العســكرية فيمــا يســمى مبوقــع »كيســوفيم 
الثقيلــة  رشاشــاتهم  نيــران  فتحــوا  العســكري« 
وأطلقــوا قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع جتــاه األراضــي 
الزراعيــة شــرق بلــدة القــرارة شــمال شــرق خــان يونــس 
وأجبرتهــم علــى التراجــع واالنســحاب مــن أراضيهــم 

ــم. ــي صفوفه ــات ف ــن إصاب ــث ع دون احلدي

ــاع  ــرق القط ــزة ش ــالل املتمرك ــوات االحت ــر أن ق يذك
وفــي الــزوارق احلربيــة فــي البحــر تتعمــد يوميــا إطــالق 
ــام  ــاة األغن ــة ورع ــي الزراعي ــاه األراض ــاز جت ــار والغ الن
والصياديــن وحترمهــم مــن احلصــول علــى لقمــة 

ــالم.58 ــن وس ــهم بأم عيش

املعتقــالن عــواودة وريــان يواصــالن إضرابهمــا عــن 
الطعــام

يواصــل املعتقــالن خليــل عــواودة )40 عامــا( مــن بلــدة 
ــوم الـــ8٩،  ــه عــن الطعــام للي ــل إضراب ــا فــي اخللي إذن
ــمال  ــو ش ــت دق ــة بي ــن قري ــا( م ــان )27 عام ــد ري ورائ
غــرب مدينــة القــدس لليــوم الـــ54، رفضــا العتقالهمــا 

اإلداري.

وكانــت ســلطات االحتــالل، قــد أعــادت املعتقل عــواودة 
ــة«،  ــادة الرمل ــجن »عي ــى س ــددا إل ــبوع مج ــل أس قب
رغــم وضعــه الصحــي اخلطيــر جــدا، وذلــك بعــد يــوم 
ــى  ــه إل ــا« اإلســرائيلية بنقل ــرار احملكمــة »العلي مــن ق
ــة  ــه الصحي ــرا حلالت ــل، نظ ــكل عاج ــفى بش املستش

احلرجــة.

ويعانــي عــواودة مــن أوجــاع حــادة فــي املفاصــل، وآالم 
ــة، وال  ــي الرؤي ــوح ف ــدم وض ــوي وع ــرأس ودُوار ق ــي ال ف

ــرك. ــي متح ــى كرس ــل عل ــي، ويتنق ــتطيع املش يس

وتتعمــد إدارة معتقــالت االحتــالل نقــل عــواودة بشــكل 
متكــرر إلــى املستشــفيات املدنيــة، بدعــوى إجــراء 
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فحوصــات طبيــة لــه، لكــن فــي كل مــرة تتــم إعادتــه 
ــة  ــى مرحل ــل إل ــم يص ــه ل ــة أن ــا، بذريع دون إجرائه

ــورة. اخلط

ــام  ــن الطع ــه ع ــان، إضراب ــل ري ــل املعتق ــا يواص كم
لليــوم الــــ52 علــى التوالــي، فــي عزلــه االنفــرادي فــي 
ســجن »عوفــر«، ويعانــي مــن آالم فــي الــرأس واملفاصــل 
ــديد  ــاق ش ــن إره ــتكي م ــه، ويش ــي عيون ــط ف وضغ
وتقيــؤ بشــكل مســتمر، وال يســتطيع املشــي ويتنقــل 

ــى كرســي متحــرك.5٩ عل

ــان  ــي لبن ــاء شــعبنا ف مســيرات حاشــدة ألبن
ــدس ــى الق ــرائيلية عل ــداءات اإلس ــدا باالعت تندي

 شــارك أبنــاء شــعبنا فــي مخيمــات الشــتات واللجــوء 
فــي لبنــان، اليــوم األحد، مبســيرات جماهيريــة حاشــدة 
ــدس  ــة الق ــه مدين ــرض ل ــا تتع ــدا مل ــتنكارا وتندي اس
حكومــة  قبــل  مــن  املبــارك،  األقصــى  واملســجد 

االحتــالل واملســتوطنني.

ــدة  ــيرات حاش ــطينية، مس ــات الفلس ــهدت اخمليم وش
ــطيني  ــي الفلس ــر الوطن ــة التحري ــا حرك ــت إليه دع

ــان. ــي لبن ــطينية ف ــل الفلس ــح(، والفصائ )فت

وخــرج أهالــي مخيمــات بــرج البراجنــة، وشــاتيال، 
ــة  ــات جماهيري ــيرات واعتصام ــي مس ــاس، ف ــار الي وم

ــطيني. ــم الفلس ــا العل ــوا خالله ــدة، رفع حاش

ــة  ــزاب اللبناني ــو األح ــات ممثل ــي االعتصام ــارك ف وش
ــات،  ــات واجلمعي ــطينية، واملؤسس ــل الفلس والفصائ
الشــعبية  اللجــان  وممثلــو  اللبنانيــة،  واالحتــادات 
ــب  ــافة املكت ــة، وكش ــات األهلي ــات واجلمعي واملؤسس
ــح«. ــة »فت ــرات حرك ــبال وزه ــروت، وأش ــي بي ــي ف احلرك

وحّيــا أمــني ســر حركــة »فتــح« وفصائــل املنظمــة فــي 
بيــروت العميــد ســمير أبــو عفــش، املرابطــني فــي أزقـّـة 
القــدس وباحــات املســجد األقصــى، مؤكدا أن الشــعب 
الفلســطيني بوحدتــه يكــرِّس اليــوم معادلــة واضحــة 
ــذي  ــد ال ــم الوحي ــو العل ــطيني ه ــم الفلس ــأن العل ب

ســُيرفع علــى مســاجد القــدس ومآذنهــا وكنائســها.

ــرض  ــتوطنني ف ــاوالت املس ــش أن مح ــو عف ــر أب واعتب
ــد فــي القــدس سيســقط أمــام  تقســيم وواقــع جدي
ـدا أن الشــعب  وحــدة الشــعب الفلســطيني، مؤكِـّ
الفلســطيني ســيفرض معادالتــه رغــم أنــف االحتــالل 

ــتوطنيه. ومس

ــترك  ــطيني املش ــل الفلس ــة العم ــت هيئ ــا نظم كم
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وقفــات جماهيريــة غاضبــة، رفعــت فيهــا األعــالم 
والتجمعــات  اخمليمــات  كافــة  فــي  الفلســطينية، 

الفلســطينية مبنطقــة صــور.

ــة  ــي حلرك ــكري والتنظيم ــد العس ــال القائ ــدوره، ق ب
»فتــح« وفصائــل منظمــة التحريــر اللــواء توفيــق 
عبــد اهلل، إننــا نقــف مــع شــعبنا فــي وطننــا الغالــي 
بــكل  ومــع قدســنا، وســندافع عنهــا  فلســطني 
الســبل والطــرق املتاحــة، مؤكديــن أننــا شــعب واحــد 
فــي الوطــن والشــتات ونرفــض ونديــن جرائــم ممارســات 
االحتــالل وقطعــان املســتوطنني، ولــن نتخلــى عنهــم 

ــطني. ــي فلس ــراب ف ــن ذرة ت وال ع

ــن  ــس األم ــي ومجل ــع الدول ــد اهلل اجملتم ــب عب وطال
بــأن يحترمــوا قراراتهــم ولــو ملــرة واحــدة، بوقــف 
االســتيطان واالعتــداءات واإلجــرام والقتــل اليومــي 
ضــد شــعبنا األعــزل، ومســاعدته فــي احلصــول علــى 

ــروعة. ــه املش حقوق

ــن  ــويا موحدي ــوف س ــى الوق ــعبنا إل ــاء ش ــا أبن ودع
ملواجهــة ظلــم وإجــرام احملتــل، خلــف قيادتنــا احلكيمــة 

ــاس. ــود عب ــس محم ــها الرئي ــى رأس وعل

ــاع  ــي البق ــطينية ف ــل الفلس ــت الفصائ ــا نّظم كم
ــاء  ــا أبن ــتنفرت فيه ــدة اس ــة حاش ــيرة جماهيري مس
ــطيني. ــم الفلس ــع العل ــل لرف ــم اجللي ــي مخّي ــعبنا ف ش

مــن جهتــه، قــال أمــني ســر حركــة »فتــح« وفصائــل 
ــعبنا  ــاء ش ــاج، إن أبن ــراس احل ــاع ف ــي البق ــة ف املنظم
فــي القــدس األبيــة واملرابطــني فيهــا انتفضــوا وقدمــوا 
ــا. أرواحهــم وأجســادهم دفاعــا عــن مقدســاتنا وحقوقن

لبنــان  مخّيمــات  كل  وفــي  اليــوم  »إننــا  وأضــاف 
حتركنــا موحديــن لنــرد عليهــم مبســيرات ترفــع العلــم 
الفلســطيني الــذي هــو رمــز الســيادة الفلســطينية، 
الشــعب  ومظلــة  الوطنيــة،  الهويــة  وعنــوان 

الفلســطيني فــي الداخــل والشــتات«.

ونظمــت هيئــة العمــل الفلســطيني املشــترك وقفــة 
ــا  ــا ألقصان ــوة دعم ــني احلل ــم ع ــي مخي ــة ف تضامني
ومقدســاتنا، واســتنكارا لـ«مســيرة األعالم« التهويدية 
ورفضــا حملــاوالت االحتــالل اإلســرائيلي تغييــر وطمــس 

املعالــم الدينيــة فــي القــدس.

ووجــه عضــو قيــادة حركــة »فتــح«، أمــني ســر اللجــان 
الشــعبية فــي منطقــة صيــدا عبــد أبــو صــالح حتيــة 
ــة  ــة األبدي ــى العاصم ــوة إل ــني احلل ــم ع ــي مخي أهال
لفلســطني القــدس، وكل املــدن والقــرى املعمــدة بالــدم 
ــان  ــالل وقطع ــوات االحت ــم ق ــم ومواجهته لصموده
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ــتوطنني. املس

ــل الفلســطينية فــي مخيمــي  كمــا نظمــت الفصائ
نهــر البــارد والبــداوي شــمال لبنــان وقفــات ومســيرات 
ــي  ــالم ف ــيرة األع ــتنكارا ملس ــدة اس ــة حاش جماهيري
مدينــة القــدس، ودعمــا لصمــود شــعبنا ودفاعــه عــن 

أرضــه ومقدســاته.

وأكــد عضــو قيــادة حركــة »فتــح« فــي شــمال لبنــان 
فرحــات ميعــاري ضــرورة إجنــاز الوحــدة الوطنيــة حتــت 

ــر الفلســطينية.٦0 مظلــة منظمــة التحري

“اخلارجيــة«: مــا تعرضــت لــه القــدس مبواطنيهــا 
إرهــاب دولــة وأبرتهايــد منظــم ومقدســاتها 

العبــارات  بأشــد  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزارة  أدانــت 
رافقهــا مــن  التهويديــة، ومــا  »مســيرة األعــالم« 
ــق  ــية بح ــل وحش ــع وتنكي ــات قم ــداءات وعملي اعت
املواطنــني املقدســيني وعشــرات الفلســطينيني الذيــن 
رفعــوا األعــالم الفلســطينية فــي القــدس مبــن فيهــم 

ــم. ــرات منه ــال العش ــال، واعتق ــاء وأطف نس

واســتنكرت »اخلارجيــة«، فــي بيــان لهــا، أعمــال العربدة 
ــدس  ــي الق ــم ف ــني وممتلكاته ــى املواطن ــداء عل واالعت
ــة  ــدة القدمي ــك البل ــي ذل ــا ف ــا، مب ــا وأحيائه وبلداته
وحــي الشــيخ جــراح وبــاب العامــود، والتــي نفذهــا آالف 
ــالل،  ــرطة االحت ــة ش ــني بحراس ــتوطنني املتطرف املس
ــتيطانية  ــات االس ــر املنظم ــدام عناص ــت إق ــا أدان كم
اإلرهابيــة املتطرفــة بشــتم النبــي محمــد عليــه 
الســالم ورفــع شــعارات عنصريــة أبرزهــا »املــوت للعرب 
والفلســطينيني«، ورفــع أعــالم حركــة »كاخ« اإلرهابيــة 

ــة. ــا« اإلجرامي ــة »الهاف ــة، ومنظم املتطرف

وحملــت حكومــة االحتــالل برئاســة املتطــرف نفتالــي 
واملباشــرة عــن هــذه  الكاملــة  املســؤولية  بينــت 
الواقــع  تغييــر  ومحــاوالت  الوحشــية،  االعتــداءات 
ــالل  ــن خ ــى م ــجد األقص ــي املس ــم ف ــي القائ القانون
ــة؛  ــوات التلمودي ــرائيلية وأداء الصل ــالم اإلس ــع األع رف
مبــا فيهــا االنبطــاح علــى األرض فــي باحــات املســجد 
كجــزء ال يتجــزأ مــن إجــراءات تكريــس التقســيم 

ــا. ــيمه مكاني ــق تقس ــى طري ــى عل ــي لألقص الزمان

املســيرة  لهــذه  بتبنيــه  بينــت  تفاخــر  إن  وقالــت 
واألعمــال العدوانيــة التــي رافقتهــا حتــت شــعار 
)القــدس عاصمتنــا األبديــة( حســب ادعائه، اســتخفاف 
األمم  وقــرارات  الدولــي  باجملتمــع  ممنهــج  إســرائيلي 
املتحــدة، وبــاإلدارة األميركيــة ومواقفهــا ومطالباتهــا.
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ــطينية  ــالم الفلس ــيني باألع ــروج املقدس ــدت أن خ وأك
وبشــكل جماعــي فــي شــوارع وأزقــة وبلــدات القــدس 
احملتلــة، رغــم حتويلهــا إلــى ثكنــة عســكرية إســرائيلية 
وفــي ظــل عمليــات القمــع واســعة النطــاق ضــد كل 
ــة  مــن هــو فلســطيني دليــل قاطــع علــى فشــل دول
االحتــالل فــي ضــم القــدس وتهويدهــا وتوحيدهــا 
كعاصمــة لهــا وفــق االدعــاء اإلســرائيلي، وإثبــات 
متواصــل علــى ســقوط أيــة صفــة شــرعية أو قانونيــة 
مزعومــة لالحتــالل فــي القــدس، وتأكيــد جديــد علــى 
ــة  ــطينية احملتل ــن األرض الفلس ــزأ م ــزء ال يتج ــا ج أنه

ــطني. ــة فلس ــة لدول وعاصم

وشــددت »اخلارجيــة« علــى أن مــا تعرضــت لــه القــدس 
احملتلــة ومواطنوهــا املقدســيون ومقدســاتها هــذا 
ــاز.٦1 ــد( بامتي ــري )ابرتهاي ــل عنص ــام فص ــو نظ ــوم ه الي

االحتالل يخطر بهدم منزلني في مسافر يطا

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــرت ق  أخط
ــل. ــوب اخللي ــني مبســافر يطــا، جن بهــدم منزل

وأكــد منســق جلــان احلمايــة والصمــود جنــوب اخلليــل 
فــؤاد العمــور، أن قــوت االحتــالل ســلمت املواطــن ناجح 
كعابنــة إخطــارا بهــدم منزلــه فــي التجمــع البــدوي أم 

قصــة، وتبلــغ مســاحته 140 متــرا مربعــا.

ــد  ــن محم ــرت املواط ــالل أخط ــوات االحت ــاف أن ق وأض
إبراهيــم االتيمــني، بهــدم منزلــه فــي منطقــة خشــم 
الــدرج، وتبلــغ مســاحته 80 متــرا مربعــا، بحجــة البنــاء 

بــدون ترخيــص.

ــة  ــارس سياس ــالل مت ــوات االحت ــر، أن ق ــر بالذك اجلدي
التهجيــر القســري بحــق املواطنــني فــي مســافر يطــا، 
مــن خــالل هــدم املنــازل واملمتلــكات واالســتيالء علــى 
ــني  ــى املزارع ــق عل ــات والتضي ــالف املزروع ــي وإت األراض

فــي مناطــق الرعــي.٦2

اخلميس 2022/5/19 

تــزداد  وإســرائيل  لفلســطني  بايــدن  زيــارة 
ً ا تعقيــد

كتــب ميتشــل بليتنيــك، وهــو رئيــس معهد »سياســة 
  Rethinkin Foreign Policy ــة ــادة الصياغ ــة مع خارجي
ســتيتكرافت  ريسبونســيل  موقــع  نشــره  مقــاالً 
ــارة بايــدن إلــى إســرائيل تــزداد  اإللكترونــي بعنــوان »زي
ــن  ــه م ــالً: »إن ــتهله قائ ــوم«، اس ــد ي ــاً بع ــداً يوم تعقي

61  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه  ــارة ل ــأول زي ــدن ب ــو باي ــس ج ــوم الرئي ــع أن يق املتوق
ــه  ــذ تولي ــطينية من ــي الفلس ــرائيل واألراض ــى إس إل
ــك  ــل، وال ش ــران املقب ــهر حزي ــر ش ــي أواخ ــه ف منصب
أن األســبوع املاضــي قــد أعطــاه أكثــر ممــا يكفــي ملــلء 

ــه«. ــد وصول ــه عن ــدول أعمال ج

ويضيــف الكاتــب »فعندمــا قتلت مراســلة قنــاة اجلزيرة 
ــات  ــدأت حــرب الرواي ــة فــي جنــني، ب ــو عاقل شــيرين أب
املعتــادة، ورغــم أن جميــع روايــات شــهود العيــان تشــير 
بشــكل ال لبــس فيــه إلــى أن اجلنــود اإلســرائيلني هــم 
مــن قتلــوا أبــو عاقلــة بينمــا تســعى نظريات إســرائيل 
إمــا إلــى محاولــة إلقــاء اللــوم علــى الفلســطينيني أو 
طمــس احلقائــق التــي كشــفتها عــدة مصــادر، تواصــل 
الواليــات املتحــدة دعــم لتحقيــق الــذي تقوده إســرائيل 
وتصــر علــى أن الوضــع يظــل غيــر واضــح، ولكــن مــن 
ــل أبيــب واثقــة مــن أن أي  الواضــح أن احلكومــة فــي ت
رد فعــل مــن جانــب إدارة بايــدن ســيكون هادئــاً، وفــوق 
كل ذلــك، لــن يتأثــر دعــم واشــنطن الــذي يصــل إلــى 
3.8 مليــارات دوالر مــن املســاعدات الســنوية، معظمهــا 

عســكرية – بأفعالهــا«. 

»ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن الصعــب مواصلــة اإلدعــاء 
بــأن احلقائــق علــى األرض غامضــة بعــد أن شــاهد 
ــرطة  ــت الش ــا هاجم ــب بينم ــي رع ــه ف ــم كل العال
ــة،  ــو عاقل ــازة أب ــني فــي موكــب جن اإلســرائيلية املعزي
وضربــت حتــى حاملــي النعــش، وكادت أن تســقط 
تابوتهــا علــى األرض. وأثــار ســلوك إســرائيل املزيــد مــن 
ــيحيون  ــاء مس ــر زعم ــا نش ــني عندم ــوم االثن اإلزدراء ي
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــو للش ــريط فيدي ــطينيون ش فلس
وهــي تقتحــم املستشــفى املوجــودة بــه جثــة شــيرين 
ــى  ــي عل ــالً ميش ــت رج ــا ألق ــى أنه ــة، وحت ــو عاقل أب

ــى األرض«. ــن عل عكازي

ويضيــف الكاتــب »وقــد الســفير األميركــي لــدى 
إلــى احلكومــة  إســرائيل، تــوم نايــدس، احتجاجــاً 
اإلســرائيلية، التــي وعــدت باحتــرام اجلنــازة وأن كل مــن 
أراد احلضــور سيســمح لــه بالدخــول. ومــن الواضــح أن 
إدارة بايــدن كانــت منزعجــة مــن خــرق إســرائيل لهــذا 
ــف  ــي موق ــدة ف ــات املتح ــع الوالي ــذي وض ــد ال التعه
ــا.  ــى أفعاله ــرائيل عل ــخ إس ــى توبي ــه إل ــرت في اضط
ولكــن فــي الوقــت نفســه، واجــه إدارة بايــدن صعوبــة 
أخــرى فــي جهودهــا الشــائكة بالفعــل للحفــاظ علــى 
ــوم  ــي ي ــرائيل. فف ــلوك إس ــاه س ــبي جت ــاد النس احلي
ــت  ــة، أعلن ــو عاقل ــل أب ــن مقت ــوم م ــد ي ــس، بع اخلمي
إســرائيل أنهــا وافقــت علــى خطــط لبنــاء 4427 وحــدة 
ســكنية اســتيطانية جديــدة فــي جميع أنحــاء الضفة 
ــتوطنات  ــع للمس ــر توس ــل أكب ــا ميث ــو م ــة وه العربي

ــه«.  ــدن منصب ــى باي ــذ أن تول من

ــة  ــدو أن اإلدارة األميركي ــب، يب ــول الكات ــك، يق ــع ذل وم
ــا  ــة وجنازته ــو عاقل ــل أب ــى مقت ــز عل ــتغل التركي تس

ــر. ــذا األم ــال ه ــت حي ــزام الصم اللت

ــت  ــرين األول 2021، وافق ــهر تش ــي ش ــه »ف ــر أن يذك
ــار  ــا أث ــدة، م ــي 3000 وح ــاء حوال ــى بن ــرائيل عل إس
ــن  ــدس ع ــر ناي ــدن، وعب ــن إدارة باي ــفهياً م ــاً ش توبيخ
ــرائيليني  ــؤوليني اإلس ــك للمس ــن ذل ــتياء اإلدارة م اس
قبــل اســبوعني بشــأن هــذا اإلعــالن األخيــر، وقــد أخبــر 
ــدم  ــي ق ــد سياس ــن وع ــزء م ــدة ج ــدات اجلدي أن الوح
ــرائيل  ــس وزراء إس ــزب رئي ــن ح ــقاقات ع ــع االنش ملن
نفتالــي بينيــت واحلفــاظ علــى متاســك االئتــالف 
احلاكــم الهــش. ويجــري كل هــذا علــى خلفيــة متوتــرة 

ــطني.٦3 ــرائيل وفلس ــي إس ــل ف بالفع

االحتــال يعطــي الضــوء األخضــر ملســيرة 
احملتلــة بالقــدس  االســتفزازية  األعــام 

أعطــى وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي عومــر بارليف، 
ــتفزازية  ــالم االس ــيرة األع ــر ملس ــوء األخض ــس، الض أم

فــي القــدس الشــرقية احملتلــة رغــم التحذيــرات.

ويشــارك آالف مــن اليمينيــني املتطرفــني الذيــن يحملون 
األعــالم اإلســرائيلية بهــذه املســيرة التــي تتزامــن مــع 

ذكــرى احتــالل إســرائيل للقــدس الشــرقية.

وتشــمل املســيرة وقفــة رقــص باألعــالم فــي منطقــة 
ــة  ــر أزق ــا عب ــل طريقه ــل أن تواص ــود قب ــاب العام ب

ــراق. ــط الب ــى حائ ــة إل ــدة القدمي البل

وجتــري املســيرة ســنوياً وفــي كل ســنة تتخللهــا 
اشــتباكات بــني املواطنــني مــن جهــة وشــرطة االحتالل 
واملتطرفــني اليمينيــني مــن جهــة أخــرى الذيــن يــرددون 

هتافــات املــوت للعــرب.

وســتجري املســيرة مســاء األحــد فــي األســبوع القــادم 
أي يــوم 2٩ أيــار اجلــاري.

ــني  ــب اليم ــى طل ــه عل ــف موافقت ــن بارلي ــد أعل وق
ــم هــذه املســيرة بعــد مشــاورات مــع  املتطــرف تنظي

ــالل. ــرطة االحت ــادة ش ق

ــى ثكنــة  ــل القــدس الشــرقية إل ويتوقــع أن يتــم حتوي
تنظيــم  املتطرفــني مــن  عســكرية ألجــل متكــني 

االســتفزازية. تظاهرتهــم 

ــي  ــاون اإلقليم ــر التع ــال وزي ــك، ق ــى ذل ــاً عل وتعليق

63  جريدة القدس
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اإلســرائيلي عيســاوي فريــج فــي تصريحــات لصحيفــة 
)هآرتــس( اإلســرائيلية اليوميــة إن قــرار املوافقــة علــى 
ــاب  ــالمي وب ــي اإلس ــتفزازية احل ــيرة االس ــاز املس اجتي

ــق”. ــر ومقل ــأ خطي ــود »خط العام

ــرق  ــي ش ــيرة ف ــن املس ــدف م ــج إن اله ــاف فري وأض
ــل »للرغبــة فــي حرقهــا”. ً للقــدس ب ــرا القــدس ليــس خي

مــن جانبهــا، قالــت عضــو الكنيســت غابــي الســكي 
عــن حزب ميرتــس اليســاري فــي تصريحــات لـ«هآرتس« 
إن القــرار »يعــادل إعطــاء البنزيــن والوقــود جملموعــة من 

املصابــني بهــوس احلــرق”.

ــكان  ــع س ــل جمي ــريء يتجاه ــرار ج ــه »ق ــت إن وأضاف
ــدس”. ــرق الق ش

مــن جهتهــا، اعتبــرت حركــة حمــاس فــي بيــان الدعوة 
ــطيني،  ــعب الفلس ــاعر الش ــراً ملش ــتفزازاً مباش »اس

وتصعيــداً خطيــراً ضــد هويتــه وقيمــه ومقدســاته.

املســؤولية  اإلســرائيلية  احلكومــة  البيــان  وحمــل 
ــطينيني  ــاً الفلس ــك، داعي ــات ذل ــن تداعي ــة ع الكامل

ــوة. ــكل ق ــه ب ــدي ل ــى التص إل

الدولــي  العربيــة واجملتمــع  الــدول  البيــان  وطالــب 
بتحمــل مســؤولياته فــي حمايــة األقصــى، ومنــع تلــك 
االقتحامــات التــي ســتكون لهــا تداعيــات خطيــرة فــي 

ــة. ــوم املنطق عم

ــددت القائمــة املشــتركة »بقــرار  وفــي هــذا الصــدد، ن
حكومــة بينيــت الســماح لقطعــان املســتوطنني 
ــة  ــدس العربي ــي الق ــالل ف ــالم االحت ــع أع ــة رف بجول

ــاً”. ــود خصوص ــاب العام ــاً وب عموم

واعتبــرت املشــتركة فــي بيــان هــذا القــرار أنــه »يهــدف 
ــالل  ــة االحت ــة أن حكوم ــة، خاص ــعال املنطق ــى إش إل
ــة  ــاً مــدى االســتفزاز بهــذه اخلطــوة، خاص ــم متام تعل
بعــد أحــداث شــهر رمضــان الكــرمي وبعــد جنــازة 

ــة”. ــو عاقل ــيرين أب ــهيدة ش الش

ــدت املشــتركة علــى أن »حكومــة نفتالــي بينيــت  وأكّ
قــد بــزّت كل احلكومــات باســتفزازها للقــدس وأهلهــا 
وإعــداد اخملططــات االحتالليــة للســيطرة اليوميــة على 

املدينــة العربيــة، عاصمــة دولــة فلســطني العتيــدة”.

ــة  ــة والعقالني ــوى الدميقراطي ــتركة »الق ــت املش ودع
»تتواجــد  أنهــا  القــرار«، مؤكــدة  لهــذا  للتصــّدي 
والشــعب  القــدس  أهــل  مــع  وميدانيــاً  سياســياً 
ومخططاتــه  االحتــالل  مبواجهــة  الفلســطيني 

واســتفزازاته”.

وتأتــي مصادقــة االحتــالل علــى الســماح ملســيرة 
ــس  ــا رئي ــوات أطلقه ــع دع ــن م ــتوطنني، بالتزام املس
منظمــة »الهافــا« اإلرهابيــة بنتســي غوبشــتاين، 
ــى  ــا، إل ــر كهان ــرف مائي ــام املتط ــذ احلاخ ــد تالمي وأح
تفكيــك قبــة الصخــرة مــن أجــل تدشــني »الهيــكل« 

ــى. ــجد األقص ــاحات املس ــي س ــوم، ف املزع

ونشــر رئيــس منظمــة »الهافــا« إعالنــاً عبــر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي وحســابه علــى »تيليغــرام«، 
ــي  ــني الصهيون ــكل« واليم ــات الهي ــه »منظم ــا في دع
إلــى احلشــد يــوم األحــد املقبــل، ملناســبة مــا يســمى 
ــوم القــدس«، مــن أجــل اقتحــام ســاحات املســجد  »ي
األقصــى، وبــدء مخطــط تفكيــك قبــة الصخــرة بغيــة 

الشــروع فــي تشــييد »الهيــكل« املزعــوم.

ــدس«  ــوم الق ــمى »ي ــا يس ــل م ــد املقب ــادف األح ويص
ــدس،  ــالل الق ــرى احت ــرائيل ذك ــه إس ــي في ــذي حتي ال
العــام 1٩٦7، وتعتبــر املنظمــة اإلرهابيــة أن هــذا اليــوم 

ــرة”. ــة الصخ ــدم قب ــدء به ــوم الب ــو »ي ه

ويشــتق اســم منظمــة »الهافــا« مــن األحــرف األولــى 
ــة«  ــي األرض املقدس ــود ف ــان اليه ــع ذوب ــة من »منظم
ــة، وهــي تدعــو بشــكل صريــح وعلنــي  باللغــة العبري
إلــى طــرد جميــع العــرب مــن أرض فلســطني التاريخية، 
ولديهــا برنامــج لـــ »حمايــة الفتيــات اليهوديــات مــن 
االرتبــاط بغيــر اليهــود« حفاظــاً علــى »نقــاء الشــعب 

اليهــودي”.

وحتتفــي »الهافــا« مبنفــذ مجــزرة املســجد اإلبراهيمــي 
ــدى  ــد إح ــالً«، وتع ــاره »بط ــتاين، باعتب ــاروخ غولدش ب
عضــو  وكان  تطرفــاً،  “الهيــكل«  منظمــات  أكثــر 
الكنيســت إيتمــار بــن غفيــر، يتولــى رئاســتها قبــل أن 
ــتها  ــلم رئاس ــت« ويس ــما يهودي ــزب »عوتس ــرغ حل يتف

ــتاين.٦4 لغوبش

اجلمعة 2022/5/20

اقتحــام  عمليــات  خــال  مواجهــات  انــدالع 
أرطــاس فــي  منــازل  بنــاء  بوقــف  وإخطــارات 

اندلعــت، أمــس، مواجهــات عنيفــة تخللهــا اشــتباك 
ــام  ــات اقتح ــني لعملي ــدي املواطن ــالل تص ــلح خ مس
ــي  ــدة، ف ــات ع ــي محافظ ــالل ف ــوات االحت ــنتها ق ش
حــني أخطــرت خاللهــا بوقــف بنــاء ســتة منــازل 
ــة أرطــاس، بالتزامــن مــع مصادقــة ســلطات  فــي قري
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ــاء  ــهيد ضي ــة الش ــزل عائل ــدم من ــى ه ــالل عل االحت
حمارشــة فــي بلــدة يعبــد، جــاء ذلــك فــي وقــت أقــدم 
ــرب  ــة ق ــة زراعي ــب دفيئ ــى تخري ــتوطن عل ــه مس في

ــد. ــدة يعب بل

اندلعــت مواجهــات عنيفــة خــالل تصــدي  فقــد 
ــالل  ــوات االحت ــنتها ق ــام ش ــة اقتح ــني لعملي املواطن

ــس. ــة نابل ــني ومدين ــم الع ــي مخي ف

ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــأن ق ــان ب ــهود عي ــاد ش وأف
ــى  ــا أدى إل ــازل م ــن املن ــدداً م ــت ع ــراً ودهم ــم فج اخملي
انــدالع مواجهــات عنيفــة مــن مســافة قريبــة أطلــق 

ــة. ــاص بكثاف ــالل الرص ــود االحت ــا جن خالله

وأشــاروا إلــى أن مقاومــني اســتهدفوا قــوات االحتــالل 
ــة  ــر مدين ــم عب ــن اخملي ــحابها م ــالل انس ــاص خ بالرص

نابلــس.

وفــي قريــة الطبيــة، غــرب جنــني، اندلعــت مواجهــات 
مماثلــة.

ــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  وقالــت مصــادر محلي
ــيط  ــش ومتش ــالت تفتي ــنت حم ــة، وش ــة الطيب قري
ــاز  ــل الغ ــا قناب ــت خالله ــات أطلق ــا مواجه تخللته

ــني. ــازل املواطن ــاه من باجت

وفــي بلــدة بيــت رميــا شــمال غربــي رام اهلل، اقتحمــت 
قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل منــازل عــدة واعتقلت 
أربعــة مواطنــني، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات أطلــق 
خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص احلــي وقنابــل الصوت 

والغــاز املســيل للدمــوع.

ــف  ــالل بوق ــلطات االحت ــرت س ــر أخط ــب آخ ــن جان م
البنــاء فــي ســتة منــازل مبنطقــة »باكــو« بقريــة 

ــم. ــت حل ــوب بي ــاس، جن أرط

ــة  ــة مقاوم ــب هيئ ــر مكت ــة مدي ــن بريجي ــاد حس وأف
اجلــدار واالســتيطان فــي بيــت حلــم بــأن قــوات االحتــالل 
تعــود  منــازل  بهــدم  وأخطــرت  القريــة  اقتحمــت 
للمواطنــني، باســل اللحــام، وعدنــان األطــرش، ومحمــد 
القصــاص، وباســم عايــش، وإســماعيل عــوض صــالح، 

ــالح. ــم ص ــد إبراهي ورائ

وأكــد أن ســلطات االحتــالل صعــدت فــي الفتــرة 
األخيــرة مــن هجمتهــا االســتيطانية التوســعية فــي 
ــازل  ــدم املن ــني به ــار املواطن ــت إخط ــة، وضاعف احملافظ
ووقــف البنــاء، واســتولت علــى عشــرات الدومنــات 

ــة. الزراعي

ــلطات  ــت س ــني، صادق ــوب جن ــد، جن ــدة يعب ــي بل وف

ــاء  ــهيد ضي ــة الش ــزل عائل ــدم من ــى ه ــالل عل االحت
ــة. حمارش

وأفــادت مصــادر محليــة بــأّن محكمــة االحتــالل 
ــع  ــث م ــي والثال ــني الثان ــدم الطابق ــراراً به ــدرت ق أص
ــهيد. ــة الش ــزل عائل ــي من ــطح ف ــى الس ــق عل امللح

وأشــارت إلــى أن جيــش االحتــالل كان أخطــر، فــي 
اخلامــس مــن الشــهر املاضــي، عائلــة الشــهيد بتفريــغ 
منزلهــم متهيــداً لهدمــه، علمــاً أّن الشــهيد حمارشــة 

ــراك”. هــو منفــذ عمليــة »بنــي ب

أقــدم  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
املقامــة  مســتوطن مــن مســتوطنة »مابودوتــان« 
علــى أراضــي بلــدة يعبــد، جنــوب جنــني، علــى تخريــب 

ــة. ــي امريح ــة ف ــة زراعي ــات غرف محتوي

ــتوطناً  ــر إن مس ــو بك ــد أب ــد محم ــن رائ ــال املواط وق
ــة  ــة امريح ــه مبنطق ــي أرض ــة ف ــة زراعي ــم غرف اقتح

ــا. ــرب محتوياته وخ

مــن جهتــه، أكــد رئيــس بلديــة يعبــد أمجــد عطاطــرة 
ــة،  ــة الزراعي ــى الغرف ــدى عل ــذي اعت ــتوطن ال أن املس
ــة  ــي منطق ــى أراٍض ف ــابق عل ــت س ــي وق ــتولى ف اس
ــام  ــان«، وق ــتوطنة »مابودوت ــن مس ــة م ــة قريب جبلي
باالعتــداء أكثــر مــن مــرة علــى املواطنــني وممتلكاتهــم، 

ــم.٦5 ــي أراضيه ــيته ف ــي ماش ورع

السبت 2022/5/21

مواجهــات وإصابــات خــال مســيرات اجلمعــة 
واملســتوطنون ينفــذون املزيــد مــن االعتــداءات

أصيــب 17 مواطنــاً بجــروح والعشــرات باالختنــاق 
ــت  ــي خرج ــيرات الت ــالل املس ــوات االحت ــع ق ــالل قم خ
ــتيطان  ــالل واالس ــاً لالحت ــدة رفض ــات ع ــي محافظ ف
فــي  التهجيــر،  ومخططــات  األراضــي  ومصــادرة 
االحتــالل  ســلطات  فيــه  أخطــرت  الــذي  الوقــت 
ــة  ــدم غرف ــر، وبه ــدة اخلض ــي بل ــزل ف ــاء من ــف بن بوق
ســكنية فــي مخيــم العــروب، تزامــن ذلــك مــع 
إقــدام مســتوطن علــى دهــس طفــل فــي بلــدة بيتــا، 
أراضــي فــي قريــة قريــوت  واقتحــام مســتوطنني 
أراضــي  جتريــف  ومواصلتهــم  البــاذان،  ومنطقــة 

 خربة الفارسية في األغوار الشمالية. 
قلقيليــة،  شــرق  قــدوم،  كفــر  بلــدة  ففــي 
باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  شــبان   4 أصيــب 
جــراء  املواطنــني  أراضــي  فــي  النيــران  واشــتعلت 
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 قمع االحتالل مسيرة البلدة األسبوعية. 
ــم  ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــتيوي الناط ــراد ش ــاد م وأف
صــالة  عقــب  انطلقــت  املســيرة  بــأن  قلقيليــة 
شــعار  حتــت  فتــح  حركــة  مــن  بدعــوة  اجلمعــة 
»علمنــا رمــز عزتنــا ووحدتنــا«، ورفــع املشــاركون فيهــا 
ــات  ــالق بالون ــن إط ــوا م ــطينية، ومتكن ــالم الفلس األع
مســتوطنة  فــوق  الفلســطينية  األعــالم  حتمــل 
املواطنــني. أراضــي  علــى  اجلاثمــة   »قدوميــم« 

وأكــد أن جنــود االحتــالل اعتــدوا علــى املشــاركني 
بإطــالق  مباشــرة  انطالقهــا  بعــد  املســيرة  فــي 
ــل  ــاط وقناب ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــف للرص كثي
ــاص  ــات بالرص ــوع 4 إصاب ــا أدى لوق ــوت، م ــاز والص الغ
املعدنــي والعشــرات باالختنــاق، مشــيرا إلــى أن طواقــم 
ــول  ــي حق ــع ف ــا اندل ــدت حريق ــي أخم ــاع املدن الدف
ــود  ــا جن ــي أطلقه ــوت الت ــل الص ــل قناب ــون بفع الزيت

 االحتالل بكثافة خالل قمعهم املسيرة. 
وفــي بلــدة بيتــا، جنــوب نابلــس، أصيــب تســعة 
جــراء  باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  مواطنــني 
ــة  ــة إلقام ــبوعية الرافض ــدة األس ــيرة البل ــع مس قم

 بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح. 
أدوا  البلــدة  أهالــي  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
صبيــح  جبــل  أراضــي  علــى  اجلمعــة  صــالة 
نحــو  شــعبية  مســيرة  فــي  يتوجهــوا  أن  قبــل 
بشــكل  االحتــالل  قــوات  تتمركــز  حيــث  قمتــه 
فيهــا. اســتيطانية  بــؤرة  إلقامــة  متهيــداً   دائــم 

هاجمــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
الغــاز  وقنابــل  الرصــاص  مطلقــة  املســيرة 

 بكثافة ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة. 
بــأن طواقمهــا  األحمــر  الهــالل  وأفــادت جمعيــة 
إصابــات  لتســع  األوليــة  اإلســعافات  قدمــت 
إضافــة  باالختنــاق،  و28  املعدنــي  بالرصــاص 

 إلصابتني بحروق، خالل املواجهات في بيتا. 
مواجهــات  بالتزامــن  اندلعــت  اإلطــار،  فــي 
جنــود  خاللهــا  أطلــق  بيتــا،  مدخــل  علــى 
االحتــالل قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة 

 ما أدى إلى إصابة العشرات باالختناق. 
أصيــب  نابلــس،  شــرق  دجــن،  بيــت  قريــة  وفــي 
باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  مواطنــني  أربعــة 
إلقامــة  الرافضــة  البلــدة  مســيرة  قمــع  جــراء 

 بؤرة استيطانية على أراضيها. 
وقالــت مصــادر محليــة، إن أهالــي القريــة توجهوا عقب 
صــالة اجلمعــة في مســيرة شــعبية إلى أراضيهــم التي 

 يقيم عليها مستوطنون بؤرة استيطانية. 
وأكــدت أن جنــود االحتــالل هاجمــوا املســيرة بوابــل مــن 
ــن  ــراب م ــن االقت ــا م ــاز ومنعوه ــل الغ ــاص وقناب الرص
ــب  ــات أصي ــدالع مواجه ــى ان ــا أدى إل ــؤرة م ــع الب موق

 خاللها العشرات بجروح وحاالت اختناق. 
ــي  ــوارئ ف ــعاف والط ــر اإلس ــل مدي ــد جبري ــاد أحم وأف
بــأن طواقــم اإلســعاف  بنابلــس،  األحمــر  الهــالل 
املعدنــي  بالرصــاص  إصابــات  أربــع  مــع  تعاملــت 
بالغــاز،  اختنــاق  حالــة  و21  بحــروق،  وإصابــة 
بينهــا طفــل يبلــغ مــن العمــر 7 ســنوات، خــالل 

 مواجهات في بيت دجن شرق نابلس. 
أصيــب  اخلليــل،  جنــوب  يطــا،  مســافر  وفــي 
باالختنــاق،  واملتضامنــني  املواطنــني  عشــرات 
خملططــات  رافضــة  فعاليــة  قمــع  خــالل 

 التهجير وتوسيع املستوطنات. 
وأوضــح فــؤاد العمــور منســق جلــان احلمايــة والصمــود 
مبشــاركة  أقيمــت  الفعاليــة  أن  اخلليــل،  جنــوب 
متضامنــني وأهالــي مســافر يطــا، بعــد إقامــة صــالة 
اجلمعــة فــي جتمــع الركيــز وأم الشــقحان بالقــرب مــن 

قرية التواني املهددة بالتهجير. 

وأشــار العمــور إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا قنابــل 
الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع صــوب املشــاركني في 
ــة العشــرات منهــم بحــاالت  ــة، مــا أدى إلصاب الفعالي

اختنــاق.٦٦

األحد 2022/5/22 

كل الذيــن فقدتهــم لــم أودعهــم وآخرهــم 
داوود شــقيقي 

قــال األســير زكريــا زبيــدي، فــي أول زيــارة حملاميــة هيئــة 
ــقيقه  ــهاد ش ــد استش ــن بع ــرى واحملرري ــؤون األس ش
ــني  ــم جن ــي مخي ــالل ف ــش االحت ــاص جي »داوود« برص
ــة  ــح صفح ــه، »تفت ــاء أخي ــه بارتق ــبوعني، أن ــل أس قب
ــن  ــي ل ــالل الت ــة االحت ــة وهمجي ــن غطرس ــدة م جدي
تزيدنــا إال قــوة وتصميمــاً علــى مواصلــة املســيرة حتى 

ــتقالل«.  ــة واالس احلري

ــم  ــم أودعه ــم ل ــن فقدته ــدي: »كل الذي ــاف زبي واض
ــجن  ــت بس ــني كن ــهد ح ــي استش ــم، أب ــم أدفنه ول
ــك فــي ســماعة املســجد، وأمــي  جنــني، وســمعت ذل
الصليــب،  ودفنهــا  اخمليــم  مبعركــة  استشــهدت 
ــا،  ــول إليه ــتطع الوص ــم نس ــة ل ــدة املعرك ــن ش وم
ــي  ــل يوم ــاً )اهلل يجع ــردد دائم ــت ت ــي كان ــي الت وه
ــام  ــت حط ــا حت ــوه وأن ــه دفن ــي ط ــك(، واخ ــل يوم قب
ــم اســتطع  ــوم داوود، ول اخمليــم والبيــوت املهدمــة، والي
ــم أمتكــن مــن ممارســة طقــوس  توديعهــم جميعــاً، ول
ــكل  ــه بش ــم أمارس ــه ول ــم أجرب ــرف ول ــزاء، ال أع الع

شــخصي«. 
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وأردف زكريــا بحســب مــا نقلــت عنــه محاميــة هيئــة 
ــر،  ــا املصي ــق وم ــذا الطري ــرف ه ــن نع ــرى: »نح األس
ــزي  ــدوا ال فيــوم معركــة مخيــم جنــني كل االخــوة ارت
العســكري وتأهبــوا للدفــاع عنــه، والشــهادة مطلــب 
كل فلســطيني حــر وشــريف، ومــا يعزينــي هــو أن داوود 
ــوم  ــا، وذات ي ــر لن ــذا فخ ــه وه ــه نال ــا طلب ــهيد وم ش
ــم  ــد(، نع ــم أوالد أم العب ــال )انت ــخص وق ــي ش خاطبن
ــاً  ــى قوي ــك وأبق ــن أمتاس ــهيدة، ولك ــاء الش ــن أبن نح

ــرمي«. ــرآن الك ــتعني بالق اس

ــه  ــد داوود أن ــة عن ــال: »املفارق ــهاد داوود ق ــن استش وع
ــرى  ــهد بذك ــه فاستش ــودة بجثمان ــق الع ــارس ح م
ــده  ــني، جس ــن جن ــوه م ــا أخرج ــى عندم ــة، حت النكب
بحيفــا  فوجــدوه  واللجــوء،  لالحتــالل  رافضــاً  كان 
ــارس  ــه م ــل، جثمان ــا األص ــاريا بلدن ــن قس ــة م القريب
حــق العــودة وهــذا أرجعنــي لدراســات أجراهــا الدكتــور 
عبــد الرحيــم الشــيخ عــن »ممارســة العــودة مــن خــالل 

ــور(«. القب

فــي  موجــود  جثمانــه  أن  يعزينــي  »مــا  أن  وتابــع: 
أي  حلــم  حيفــا  حيفــا،  فــي  بأرضنــا  فلســطني، 
فلســطيني بغــض النظــر إن كان حيــاً أو ميتــاً فالــكل 
يتمنــى أن يكــون بحيفــا، حتــى جثمانــه رفــض فكــرة 

ــة«. ــذه اللحظ ــودة له ــق الع ــارس ح ــر ومي التهجي

وعــن أخيــه الشــهيد قــال زكريــا: »قــوي وصلــب، 
وقلبــه طيــب، فمــن ال يعرفــه يجهلــه فهــو اخلشــونة 
مــع احلنيــة والطيبــة والعــدل، جــزء كبيــر مــن اســمي 
هــو أساســه، فهــو كتيبــة بحالهــا يعمــل بــدون 
ضجــة، كان لــي كالظــل، ففــي ســنوات املطــاردة 
ــديد  ــي الش ــم حرس ــا أراه فرغ ــتغرب عندم ــت اس كن
ــرف  ــأن ال يع ــة ب ــات األمني ــي واالحتياط ــى حتركات عل
أحــدا حتركاتــي كنــت أجــده وعندمــا أراه فجــأة أمامــي 
أقــول لــه مســتطرداً »مــن أيــن خرجــت؟« وكأنــه ظــل 
ميشــي خلفــي، وال أســتطيع تصديــق مــا حــدث ولكــن 

ــا«.  ــذا قدرن ه

وعــن الشــهيدة الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة، 
ــة«،  ــطينية املنتمي ــة الفلس ــدي: »الصحفي ــال الزبي ق
ــل  ــس برحي ــرمي يون ــرى ك ــد األس ــه لعمي ــل تعازي وارس
ــق  ــم يتحق ــاً، ول ــه لـــ 40 عام ــي انتظرت ــه الت والدت

حلمهــا باحتضانــه.٦7 
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جنــني: إعــدام فتــى وإصابــة حرجــة آلخــر 
ومواجهــات تســلل  خــال  االحتــال  برصــاص 

عدمــت قــوات االحتــالل، فجــر أمــس، فتــى مــن 
النــار عليــه  مخيــم جنــني عندمــا فتــح اجلنــود 
منهــا  ســبع  اخترقــت  رصاصــة   11 بـــ  فأصابــوه 
ــب  ــا أصي ــه، فيم ــي قلب ــرى ف ــتقرت أخ ــده واس جس
ــات  ــالل مواجه ــك خ ــة، وذل ــروح حرج ــر بج ــى آخ فت

 شهدها شارع جنني-حيفا مع تلك القوات. 
الفتــى  استشــهاد  عــن  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
فتــى  وإصابــة  عامــا(،   17( الفايــد  وليــد  أمجــد 
نــاري  بعيــار  عامــاً(   18( العمــر  مــن  يبلــغ  آخــر 
حرجــة،  بأنهــا  حالتــه  ووصفــت  البطــن،  فــي 
ومخيمهــا. جنــني  علــى  االحتــالل  عــدوان   خــالل 

وقــال والــد الشــهيد الفايــد وهــو أســير محــرر أمضــى 
في ســجون االحتــالل ســنوات طويلة، إن قــوات االحتالل 
أعدمــت جنلــه أمجــد بإطــالق 11 رصاصــة عليــه، 
حيــث أصابتــه بعيــار نــاري فــي الســاق بدايــة، قبــل أن 

 متطره بالرصاص في كافة أنحاء جسده. 
بعّميــه  التحــق  الشــهيد  جنلــه  إن  األب،  وأضــاف 
اللذيــن  الفايــد  ومحمــد  أمجــد  الشــهيدين 
اجتيــاح  خــالل  االحتــالل  برصــاص  ارتقيــا 

 مخيم جنني في نيسان عام 2002. 
عليــه  يطلــق  كمــا  أو  الفايــد  الشــهيد  وكان 
كثيــرون »حــارس اخمليــم«، أول مــن اكتشــف، فجــر 
اإلســرائيلية  للوحــدات  تســلل  محاولــة  أمــس، 
اخمليــم،  أطــراف  إلــى  »املســتعربني«  اخلاصــة 
 7 أصابــت  رصاصــة   11 بـــ  لإلعــدام  هدفــاً  فــكان 

 رصاصات منها قلبه ليرتقي شهيداً. 
الثانيــة  مــن  تقتــرب  الســاعة  عقــارب  وكانــت 
ــتعربني«  ــدات »املس ــدى وح ــت إح ــا حاول ــراً، عندم فج
اجلهــة  وحتديــداً  اخمليــم،  أطــراف  إلــى  التســلل 
مركبــة  مســتخدمة  منــه  الغربيــة  الشــمالية 
حتمــل لوحــة تســجيل فلســطينية، وســرعان مــا 
ــع  ــن مواق ــذون م ــن يتخ ــبان مم ــون والش ــن املقاوم متك
ــة  ــاط مراقب ــه نق ــم وخارج ــارف اخملي ــى مش ــدة عل ع

 لتحركات قوات االحتالل والوحدات اخلاصة. 
ورغــم  الفايــد  الشــهيد  إن  عيــان،  يقــول شــهود 
فــي  يكــون  أن  علــى  يحــرص  كان  ســنه  حداثــة 
مقدمــة الشــبان ممــن يرصــدون حركــة الوحــدات 
ــا  ــع، وعندم ــدة مواق ــي ع ــالل ف ــوات االحت ــة وق اخلاص
ــة  ــل املركب ــة داخ ــدات اخلاص ــود الوح ــن وج ــد م تأك
ــن  ــني، كان م ــني للمقاوم ــذ كم ــا لتنفي ــي طريقه ف
تتدخــل  أن  قبــل  الوحــدات،  لتلــك  املهاجمــني  أول 
»املســتعربني«  وحــدات  لتمكــني  االحتــالل  قــوات 
واشــتباكات  مواجهــات  وســط  االنســحاب،  مــن 
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 مسلحة وصفت بأنها عنيفة للغاية. 
ــتهدفت  ــالل اس ــوات االحت ــهود، أن ق ــد الش ــد أح وأك
ــاراً  ــه بـــ 11 عي ــاص فأصابت ــد بالرص ــهيد الفاي الش
ــه،  ــي قلب ــا ف ــبع منه ــتقرت س ــت واس ــاً اخترق ناري
أصيــب  فيمــا  الفــور،  علــى  شــهيداً  فارتقــى 
ــى  ــه إل ــه، ومت نقل ــي بطن ــاري ف ــار ن ــر بعي ــى آخ فت
مستشــفى ابــن ســينا التخصصــي فــي مدينــة 
خطيــرة،  بأنهــا  إصابتــه  وُصفــت  حيــث  جنــني، 

 وأُدخل إلى غرفة العمليات لتلقي العالج. 
ــات  ــإن آلي ــام«، ف ــر لـــ »األي ــاهد آخ ــا رواه ش ــق م ووف
االحتــالل حاولــت التقــدم نحــو أطــراف مخيــم جنــني 
ــباناً  ــن ش ــور، لك ــن مح ــر م ــن أكث ــا م ــد توغله بع
ــوا مــن كشــفها،  ــوا مرابطــني فــي املنطقــة متكن كان
واندلعــت مواجهــات عنيفــة فــي املــكان، تخللهــا 
ــا أدى  ــم، م ــزارة نحوه ــاص بغ ــالل الرص ــالق االحت إط
إلــى وقــوع إصابــات فــي صفــوف الشــبان، مــن بينهــم 

 الشهيد الفايد وجريح من عائلة طالب. 
مــن  ترجلــوا  االحتــالل  جنــود  أن  الشــاهد،  وأكــد 
الرصــاص  وأطلقــوا  العســكرية  اآلليــات  إحــدى 
مــن مســافة قريبــة جــداً علــى الفتــى الفايــد، 
وفــق  فأُصيــب  األرض  علــى  ينــزف  مصابــاً  وكان 
مــا  رصاصــات،  ســبع  مــن  بأكثــر  املســعفني 

 أدى إلى استشهاده على الفور. 
وأضــاف، إن حقــد االحتــالل علــى الفايــد رغــم حداثــة 
ســنه يعــود إلــى أنــه كان ضمــن اجملموعــة التــي 
ــي  ــة ف ــدات اخلاص ــني الوح ــف كم ــن كش ــت م متكن
ــة  ــود دراج ــث كان يق ــم، حي ــن اخملي ــة م ــة قريب منطق
ناريــة وشــاهد املركبــة التــي كانت تقــل تلــك الوحدات، 
مــا أفشــل خطتهــا الغتيــال أو اعتقــال مقاومــني، وهــو 
ــد مــن  ــن شــقيق الشــهيدين أمجــد ومحمــد الفاي اب
ــرائيلي  ــاح اإلس ــان االجتي ــي إب ــني الدام ــال الكم أبط
والــذي   ،2002 نيســان  فــي  جنــني  خمليــم  املدمــر 

 قتل فيه 13 جندياً من جيش االحتالل. 
ــد،  ــى الفاي ــهيد الفت ــم، إن الش ــن اخملي ــبان م ــال ش وق
افتــدى بدمائــه عشــرات الشــبان ممــن حاولــت الوحــدات 
خــالل  مــن  بهــم،  اإليقــاع  اخلاصــة  اإلســرائيلية 

 محاولة نصب كمني كاد يكون محكماً. 
الفايــد  الفتــى  استشــهاد  عــن  اإلعــالن  وفــور 
انطلقــت مســيرة حاشــدة مــن أمــام مستشــفى 
جنــني،  مدينــة  فــي  التخصصــي  ســينا  ابــن 
علــى  الشــهيد  جثمــان  املشــيعون  فيهــا  حمــل 
األكتــاف، وجابــوا شــوارع املدينــة ومخيمهــا، ورددوا 
ــى  ــة إل ــالل والداعي ــم االحت ــددة بجرائ ــات املن الهتاف

 رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية. 
ــي  ــل الوطن ــل العم ــح« وفصائ ــة »فت ــت حرك وأعلن
واإلســالمي اإلضــراب الشــامل فــي جنــني، حــداداً 

لعــدوان  واســتنكاراً  الفايــد،  الشــهيد  روح  علــى 
 االحتالل املتواصل على جنني ومخيمها. 

وشــيعت جماهيــر غفيــرة مــن محافظــة جنــني، 
جثمــان الشــهيد الفايــد إلــى مثــواه األخيــر فــي 
غربــي   »2002 نيســان  ملحمــة  »شــهداء  مقبــرة 

اخمليم٦8. 

االثنني 2022/5/23 

ــة  ــتوطنة مقام ــزور مس ــي ي ــل األمريك القنص
وســط اخلليــل

ــي،  ــل األمريك ــا القنص ــام به ــي ق ــارة الت ــجع الزي تش
ــة  ــاي«، املقام ــات يش ــتيطانية »رام ــؤرة االس ــى الب إل
علــى أراضــي املواطنــني فــي تــل الرميــدة، وســط 
ــد  ــتوطنيه بتهوي ــرائيلي ومس ــالل اإلس ــل، االحت اخللي
ــا. ــي قلبه ــتيطان ف ــن االس ــي م ــي تعان ــة، الت املدين

ــطاء  ــد نش ــعب واح ــزب الش ــي ح ــادي ف ــر القي واعتب
ــل  ــارة القنص ــاهني، زي ــي ش ــعبية، فهم ــة الش املقاوم
األمريكــي إلــى البــؤرة االســتيطانية »رامــات يشــاي«، 
اجلاثمــة علــى أراضــي تــل الرميــدة فــي قلــب اخلليــل، 
السياســي  الســلوك  ضمــن  »مشــؤومة«  زيــارة 
األمريكــي املعــادي لشــعبنا، مشــيراً إلــى أن ذلــك 
ليــس مفاجئــاً، ومــا هــو إال تعبيــر عــن إمعــان الواليــات 
ــة االحتــالل  ــم دول املتحــدة فــي دعمهــا إلرهــاب وجرائ
ــدم  ــى ع ــد عل ــل جدي ــعبنا، ودلي ــوق ش ــر حلق والتنك
مصداقيــة كل اإلدارات األمريكيــة وخطيئــة الرهــان 

ــا. ــا ووعوده ــى مواقفه عل

ــاً  ــتيطانية، موضح ــؤرة االس ــارة للب ــاهني الزي وأدان ش
أنهــا متثــل دعمــاً أمريكيــا صريحــاً ومعلناً لالســتيطان 
وجرائــم املســتوطنني فــي األراضــي الفلســطينية، 
ــي  ــه ف ــة إدارت ــا وتعري ــعة له ــة واس ــى إدان ــاً إل داعي
واشــنطن، إلــى توقــف اجملتمــع والهيئــات الدوليــة 
ــع  ــا م ــي تعاملهم ــني ف ــل مبكيال ــية الكي ــن سياس ع
ــيع  ــى توس ــدداً عل ــة، مش ــق الدولي ــني واملواثي القوان
وتكثيــف كل أشــكال مقاومــة االحتــالل واســتيطانية 

ومســتوطنيه.

ــدة:  ــل الرمي ــكان ت ــد س ــة، أح ــو مرخي ــر أب ــال ياس وق
الحظنــا حركــة كثيفــة ومشــددة لألمــن، وعلمنــا مــن 
ــارة  األمــن املرافــق للقنصــل األمريكــي، عــن هــذه الزي

التــي تأتــي فــي وقــت غيــر طبيعــي.٦٩ 

68  جريدة األيام

69  جريدة القدس
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»حتالف منظمات واحتاد الهيكل املزعوم«

يحشدون القتحام االقصى في 2٩ اجلاري

حتالــف منظمــات واحتــاد الهيــكل املزعــوم فــي أوســاط 
ــا  ــي يقوده ــة الت ــة اليميني ــل التعبئ ــي ظ ــاره، ف أنص
ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــام املس ــوات القتح ــس، دع أم
ــة –  ــة الديني ــات الصهيوني ــار حاخام ــا كب ــك دع كذل
حبــاد – القتحــام املســجد األقصــى املبــارك فــي »يــوم 
القــادم 5/2٩، معتبرينــه  االحــد  العبــري  القــدس« 

ــاً«. ــاً مفصلي »اقتحام

ودعــت مــا يســمى »نســاء من أجــل الهيــكل«، النســاء 
اليهوديــات للمشــاركة فــي اقحــام املســجد األقصــى، 
ــون  ــا يطلق ــدس أو م ــرقي الق ــالل ش ــرى احت ــي ذك ف
عليــه يــوم »توحيــد القــدس«، الــذي يحــل فــي الـــ 2٩ 
مــن أيــار اجلــاري، ضمــن ســعي جماعــات املســتوطنني 

لفــرض الطقــوس التوراتيــة العلنيــة فــي األقصــى.

كمــا دعــا رئيــس منظمــة »الهافــا« اإلرهابيــة بنتســي 
غوبشــتاين، املســتوطنني إلى احلشــد القتحــام االقصى 
فــي »يــوم القــدس« نهايــة شــهر أيــار اجلــاري، باعتبــاره 

»يــوم البــدء بتفكيــك قبــة الصخــرة«.

وأصــدر حاخامــات الصهيونيــة الدينيــة دعــوة موحــدة 
القتحــام املســجد األقصــى املبــارك، فــي خطــوة تذكــر 
ــى  ــي األقص ــا ف ــي عقدوه ــة« الت ــة احلاخامي ب«القم
مطلــع رمضــان املاضــي حتضيــراً القتحامــات الفصــح 

العبــري70. 

محكمــة إســرائيلية تعطــي الضــوء األخضــر 
باحــات  فــي  تلموديــة  وطقــوس  لصلــوات 

األقصــى

ــدس  ــي الق ــرائيلية ف ــح اإلس ــة الصل ــت محكم أعط
ــوس  ــوات وطق ــر لصل ــوء األخض ــس، الض ــة، أم الغربي
تلموديــة فــي باحــات املســجد األقصــى فــي قــرار غيــر 

ــبوق. مس

ــات  ــن 5 صفح ــرار م ــي ق ــة ف ــي احملكم ــر قاض واعتب
أن قيــام 3 مــن فتيــة املســتوطنني بــأداء صلــوات 
ــجد  ــم للمس ــاء اقتحامه ــى األرض أثن ــتلقاء عل واالس
األقصــى ليــس عمــالً جنائيــاً وال يشــكل خطــراً علــى 

ــة. ــالمة العام الس

الصلــح  قــرر قاضــي محكمــة  ذلــك فقــد  وإثــر 
اإلســرائيلية إلغــاء قــرار الشــرطة اإلســرائيلية بإبعــاد 
املســتوطنني الثالثــة عــن البلــدة القدميــة فــي مدينــة 
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ــاً. ــدة 15 يوم ــرقية مل ــدس الش الق

املســتوطنني  جماعــات  اعتبــرت  فقــد  بدورهــا، 
بــأداء  القــرار هــو مبثابــة ســماح  أن  اإلســرائيليني 
ــالل  ــى األرض خ ــتلقاء عل ــة واالس ــوس التلمودي الطق

للمســجد. املســتوطنني  اقتحامــات 

وكان 3 مــن فتيــة املســتوطنني تقدمــوا باعتــراض إلــى 
ــم  ــرائيلية إبعاده ــرطة اإلس ــرار الش ــى ق ــة عل احملكم
ــتلقاء  ــد االس ــدس بع ــي الق ــة ف ــدة القدمي ــن البل ع
علــى األرض وأداء صلــوات فــي باحات املســجد األســبوع 

املاضــي.

وكتــب القاضــي فــي قــراره: »فــي رأيــي، ال يثيــر ســلوك 
ــة  ــالمة العام ــرار بالس ــن اإلض ــاً م ــتأنفني قلق املس
بطريقــة تبــرر إبعادهــم عــن البلــدة القدميــة ملــدة 15 
ــي  ــم ف ــب حلريته ــر متناس ــاك غي ــذا انته ــاً، وه يوم
احلركــة وهــو حــق دســتوري أساســي لهــؤالء الشــباب 

ــي”. ــجل جنائ ــم س ــس له ــن لي الذي

وأضــاف: »وبالنظــر إلــى رغبتهــم فــي أداء حقهــم فــي 
العبــادة فــي مــكان يعتبــر مقدســاً للشــعب اليهــودي، 
ــوة، وكل  ــف أو الق ــتخدموا العن ــم يس ــتأنفون ل املس
ــن  ــر م ــود خط ــدم وج ــر ع ــة تظه ــات القضي مالبس
جانبهــم يبــرر إخراجهــم مــن البلــدة القدميــة للفتــرة 

املذكــورة”.

ــن أمتكــن مــن التوقيــع علــى قــراري دون  واســتدرك: »ل
توضيــح عــدم وجــود تدخــل فــي عمــل الشــرطة فــي 
تطبيــق النظــام العــام فــي جبــل الهيــكل )املســجد 
ــي  ــادة ف ــة العب ــق بحري ــد يتعل ــد بن ــى(، ال يوج األقص
احلــرم القدســي. لــم تتــم مناقشــة هــذه األمــور فــي 

هــذا القــرار”.

وقــال: »إن موضــوع هــذا القــرار هــو ســؤال واحــد 
فقــط: هــل ســلوك املســتأنفني أمامــي فــي الظــروف 
امللموســة املذكــورة، يثيــر اشــتباهاً معقــوالً بارتــكاب 
جرائــم إزعــاج ضابــط الشــرطة أو ســلوك مــن احملتمــل 
أن ينتهــك الســالم يبــرر إبعادهــم عــن البلــدة القدميــة 

ملــدة 15 يومــاً”.

واعتبــر القاضــي اإلســرائيلي أن املعترضــني لــم يرتكبوا 
ــدة 15  ــة مل ــدة القدمي ــن البل ــم ع ــرر إبعاده ــاً يب جرم
يومــاً وألغــى مبوجــب ذلــك قــرار اإلبعــاد الــذي أصدرتــه 

الشــرطة اإلســرائيلية ضدهــم.

ــه:  ــم بقول ــر أفعاله ــي اإلســرائيلي تبري ــاول القاض وح
»زعــم املســتأنفون أنهــم اســتلقوا علــى األرض وقامــوا 
بتــالوة »شــيما إســرائيل« فــي ممــر جانبــي فــي منطقة 
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جبــل الهيــكل )املســجد األقصــى( عندمــا كانــوا 
ــد”. ــاج أح ــم ودون إزع وحده

وقرر القاضي إلغاء قرار اإلبعاد.

وكتــب القاضــي فــي قــراره: »فــي رأيــي، ال ميكــن القــول 
إن اعتبــار االســتلقاء علــى األرض وتــالوة شــيما اشــتباه 
ــى اإلخــالل  ــؤدي إل ــد ي ــذي ق معقــول فــي الســلوك ال

بالســالم، كمــا يقتضــي القانــون”.

يأتــي ذلــك فــي ظــل قــرار ســلطات االحتــالل بالســماح 
ينظمهــا  التــي  االســتفزازية  األعــالم«  لـ«مســيرة 
املســتوطنون واملقــررة فــي 2٩ أيــار اجلــاري، باملــرور 
ــاب العامــود وفــي البلــدة القدميــة فــي مدينــة  ــر ب عب

ــة. ــدس احملتل الق

ــار-  ــر ب ــرائيلي، عوم ــي اإلس ــن الداخل ــر األم ــرر وزي وق
ليــف، قبــول توصيــة الشــرطة بإقامــة »مســيرة 
ــة  ــي ملدين ــق الغرب ــن الش ــق م ــي تنطل ــالم«، الت األع
ــواد  ــق ال ــى طري ــاب العامــود ومنهــا إل ــر ب القــدس عب
ــاه  ــدس باجت ــي الق ــة ف ــدة القدمي ــوار البل ــل أس داخ

ــراق. ــط الب حائ

ومســاء أمــس، قــال مكتــب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
أمــام  احلكــم  ستســتأنف  إنهــا  بينيــت  نفتالــي 

ــة. ــى درج ــة األعل ــدس اجلزئي ــة الق محكم

ــط ألي  ــر وال مخط ــد تغيي ــان: »ال يوج ــي بي ــاف ف وأض
ــي. ــرم القدس ــي احل ــم« ف ــع القائ ــي الوض ــر ف تغيي

ــاً  ــع القــول: »قــرار محكمــة الصلــح يركــز حصري وتاب
ــي ُعرضــت عليهــا  ــن الت ــة ســلوك القاصري ــى حال عل
وال يتضمــن قصــداً أوســع بشــأن حريــة العبــادة« فــي 

احلــرم القدســي.71

الثاثاء 2022/5/24 

أكبــر  تدشــن  إســرائيل  تاميــز«:  »نيويــورك 
عمليــة إخــاء للفلســطينيني منــذ عقــود مــن 

ــن الزم

تاميــز« أمــس، مقــاال  نشــرت صحيفــة »نيويــورك 
ــن  ــرائيل تدش ــدن«، إس ــارة باي ــل زي ــوان »قبي ــت عن حت
أكبــر عمليــة إخــالء للفلســطينيني منــذ عقــود 
ــة النجــار علمــت مــا  مــن الزمــن«، جــاء فيــه: أن عائل
ــار عندمــا صــاح أحــد  ميكــن توقعــه صبــاح يــوم 11 أي
اجليــران قائــالً: »اجلرافــة قادمــة«. فللمــرة الثانيــة 
خــالل خمســة أشــهر، جــاء اجليــش اإلســرائيلي لهــدم 

71  جريدة األيام

منزلهــم. ولكــن هــذه املــرة، كان هنــاك ســبب للخــوف 
ــود  ــد عق ــد. فبع ــى األب ــى إل ــزل سيتالش ــن أن املن م
مــن عمليــات الهــدم وإعــادة البنــاء ومعركــة قانونيــة 
اســتمرت ألكثــر مــن 20 عامــاً، منحــت أعلــى محكمــة 
فــي إســرائيل هــذا الشــهر اإلذن للجيــش بطــرد أكثــر 
ــة بشــكل  ــف فلســطيني فــي الضفــة الغربي مــن أل
ــكر  ــص األرض ملعس ــادة تخصي ــم وإع ــن دياره ــم م دائ

ــش. ــع للجي ــة تاب رماي

ــن  ــبوع م ــن اس ــل م ــد أق ــة »بع ــف الصحيف وتضي
صــدور حكــم احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، هــدم منزل 
عائلــة النجــار، فــي بدايــة ملــا يقــوم نشــطاء أنــه مــن 
احملتمــل أن يكــون أكبــر طــرد جماعــي للفلســطينيني 
ــام 1٩٦7،  ــرب ع ــذ ح ــة من ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ف
عندمــا فــر مئــات اآلالف مــن الفلســطينيني أو طــردوا 
مــن األرضــي التــي تظهــر مــا بقالــوا إنــه دليــل علــى أن 
اقتــراح إنشــاء ميــدان رمايــة، قبــل عقــود مــن الزمــن، 
ــة  ــن املطالب ــطينيني م ــع الفلس ــى من ــدف إل كان يه

ــاألرض«. ب

وتثيــر عمليــات الهــدم بحســب الصحيفــة، تعبيــرات 
ــى  ــررة إل ــارة مق ــل زي ــنطن قب ــن واش ــق م ــن القل ع
إســرائيل فــي حزيــران املقبــل مــن قبــل الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن، وتأتــي فــي وقــت يتصاعــد 
ــة  ــة اإلئتالفي ــل احلكوم ــتقرار داخ ــدام االس ــه انع في
اإلســرائيلية وبعــد املوافقــة األخيــرة علــى بنــاء أكثــر 
ــتوطنات  ــي املس ــدة ف ــكنية جدي ــدة س ــن 4200 وح م
ــة، وقــد ناشــد املتحــدث  اإلســرائيلية بالضفــة الغربي
رداً  برايــس،  نيــد  األميركيــة  اخلارجيــة  وزارة  باســم 
ــا اإلســرائيلية  ــرار احملكمــة العلي علــى ســؤال حــول ق
ــوات  ــب اخلط ــواء بتجن ــد س ــى ح ــطينيني عل والفلس
التــي قــد تزيــد مــن التوتــرات، قائــالً: إن »هــذا يشــمل 

ــالء«. ــات اإلخ ــد عملي بالتأكي

ــرائيل  ــث إس ــي ح ــاد األوروب ــة أن االحت ــوم الصحيف وتق
علــى وقــف عمليــات الهــدم، كمــا حــذرت جلنــة معنية 
بحقــوق اإلنســان تابعــة لــألمم املتحــدة مــن أن »النقــل 
ــر  ــى »انتهــاك خطي القســري« للســكان قــد يرقــى إل
للقوانــني الدوليــة واإلنســانية وقوانني حقوق اإلنســان«، 
وقــال اجليــش اإلســرائيلي فــي بيــان، إن عمليــات الهــدم 
ــتمرت  ــي اس ــا الت ــة العلي ــة احملكم ــاً ملراجع ــت وفق مت

لســنوات وحكمهــا باإلجمــاع لصالــح اجليــش.
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فشــل تظاهــرة تضامــن مــع إســرائيل فــي 
نيويــورك

250 منظمــة أميركيــة مؤيــدة إلســرائيل فــي الواليــات 
املتحــدة األميركيــة، فــي حشــد أكثــر مــن 3 آالف 
ــرائيل. ــع إس ــن م ــورك للتضام ــة نيوي ــي مدين ــر ف متظاه

واقتصــرت املشــاركة فــي املســيرة علــى طــالب املدارس 
اليهوديــة اخلاصــة والدينيــة مبشــاركة وفــد إســرائيلي 
رفيــع املســتوى ومســؤولني أميركيــني حاليني وســابقني 

كبــار إضافــة لثالثــة أعضــاء مــن الكونغــرس.

وخصصــت املنظمــات أكثــر مــن 4 ماليــني دوالر لتغطية 
تكاليــف املســيرة مــع توقعــات أن يصــل العــدد إلــى 40 
ألــف مشــارك، لكــن األعــداد احلقيقيــة لــم تــزد علــى 
ــة  ــة محلي ــف أميركي ــرته صح ــا نش ــاً مل 3 آالف وفق
ــرات آالف  ــس بعش ــاآلالف ولي ــاركة ب ــن مش ــت ع حتدث

كمــا ادعــت وســائل إعــالم إســرائيلية. 72

فشــل تظاهــرة تضامــن مــع إســرائيل فــي 
نيويــورك

فشــلت 250 منظمــة أميركيــة مؤيــدة إلســرائيل فــي 
ــن  ــر م ــد أكث ــي حش ــة، ف ــدة األميركي ــات املتح الوالي
ــع  ــن م ــورك للتضام ــة نيوي ــي مدين ــر ف 3 آالف متظاه

ــرائيل. إس

واقتصــرت املشــاركة فــي املســيرة علــى طــالب املدارس 
أميركيــني  مبشــاركة  والدينيــة  اخلاصــة  اليهوديــة 
ــن  ــاء م ــة أعض ــة لثالث ــار إضاف ــابقني كب ــني وس حالي

ــرس. الكونغ

وخصصــت املنظمــات أكثــر مــن 4 ماليــني دوالر لتغطية 
تكاليــف املســيرة مــع توقعــات أن يصــل العــدد إلــى 40 
ألــف مشــارك، لكــن األعــداد احلقيقيــة لــم تــزد علــى 
ــن  ــت ع ــة حتدث ــة محلي ــف أميركي ــاً صح 3 آالف وفق
ــت  ــا أدع ــرات آالف كم ــس بعش ــاآلالف ولي ــاركة ب مش

وســائل إعــالم إســرائيلية.

وموقــع  »نــورث جيرســي«  أكــدت صحيفــة  وقــد 
»الصــوت اليهــودي« أن املشــاركة كانــت بــاآلالف وليــس 

بعشــرات اآلالف.

ــة  ــات األميركي ــة للمنظم ــاركة مكثف ــد مش ومت رص
األراضــي  فــي  اإلســرائيلي  لالســتيطان  الداعمــة 

الفلســطينية مثــل »صنــدوق اخلليــل«. 

وكانــت آخــر تظاهــرة مؤيــدة لفلســطني فــي نيوريــوك، 
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قــد أقيمــت نحو أســبوع فــي ذكــرى النكبــة واحتجاجاً 
األميركيــة  الفلســطينية  الصحيفــة  قتــل  علــى 
نظمــت مبشــاركة محليــة وقــدر عــدد املشــاركني فيهــا 

ــو 8 آالف.73  بنح

ــرم  ــن درج احل ــزاء م ــع أج ــدأ بقط ــال يب االحت
ــاالت  ــددة واعتق ــيرة من ــع مس ــي قم اإلبراهيم

ــة ــة دولي ــات بحماي ومطالب

شــرعت ســلطات االحتــالل، أمــس، بقطــع أجــزاء 
ــذ  ــدرج األبيــض«، وتنفي مــن درج احلــرم اإلبراهيمــي »ال
عمليــات حفــر بآليــات ثقيلــة علــى بعــد نحو مائــة متر 
ــة الغربيــة للحــرم، وذلــك فــي  مــن الســاحات اخلارجي
إطــار مخططاتهــا الهادفــة إلــى تغييــر معاملــه األثريــة 
واســتكمال مشــروع »املصعــد الكهربائي« الــذي تعتزم 

 إنشاءه خدمة القتحامات املستوطنني. 
وأفــادت وزارة األوقــاف، فــي بيــان، أمــس، بــأن ســلطات 
االحتــالل شــرعت بقــص و«قطــع« أجــزاء مــن درج احلــرم 
اإلبراهيمــي اســتكماال ملشــروع »املصعــد الكهربائــي”.

ــجيالً  ــمية تس ــا الرس ــى صفحته ــوزارة عل ــرت ال ونش
يظهــر عمــاالً إســرائيليني هــم يقطعــون الــدرج األثــري 
بالتزامــن مــع مباشــرة آليــات االحتــالل عمليــات 
حفــر بآليــات ثقيلــة علــى بعــد 100 متــر تقريبــا، فــي 

ــرم. ــة للح ــة الغربي ــاحات اخلارجي الس

بــدوره، اســتنكر وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة 
ســماحة الشــيخ حــامت البكــري هــذا االعتــداء، مؤكــداً 
أن السياســة اإلســرائيلية فــي احلــرم اإلبراهيمــي 
اســتفزازية، وذات أطمــاع ونوايــا خبيثــة حتــاول إســرائيل 
ــوة  ــرم خط ــى احل ــل عل ــتيالء الكام ــا االس ــن خالله م
ــم  ــه، والتحك ــى غالبيت ــتولت عل ــد أن اس ــوة بع خط
بــه وهــذا يتناقــض مــع االتفاقيــات والقوانــني الدوليــة 

ــالل. ــت االحت ــادة حت ــة العب ــت حري ــي ضمن الت

وطالــب البكــري اجملتمــع الدولــي واملؤسســات ذات 
ــى  ــي وعل ــي والدين ــي والتراث ــأن الثقاف ــة بالش العالق
رأســها منظمــة »اليونســكو« بوضــع قراراتهــا موضــع 
التنفيــذ خلطــورة مــا يحــدث فــي املســجدين األقصــى 

ــي. واإلبراهيم

كمــا دعــا البكــري أبنــاء محافظــة اخلليــل إلــى 
ــي  ــرم اإلبراهيم ــي احل ــوات ف ــي أداء الصل ــتمرار ف االس
املتتابعــة  اإلســرائيلية  اخملططــات  مــن  حلمايتــه 

عليــه. لالســتيالء 

ــير  ــل، تيس ــة اخللي ــس بلدي ــب رئي ــه، طال ــن جهت م
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ــة  ــوراً حلماي ــل ف ــي بالتدخ ــع الدول ــنينة، اجملتم ــو س أب
احلــرم اإلبراهيمــي، وذلــك فــي ظــل اســتمرار انتهــاكات 
ــال  ــتكمال أعم ــي اس ــرا ف ــت مؤخ ــي جتل ــالل الت االحت

ــي. ــد الكهربائ ــاء املصع بن

وأعتبــر رئيــس البلديــة هــذا التصعيــد انــه يأتــي فــي 
ــي  ــات الت ــذه املمارس ــا ه ــرم، رافض ــد احل ــار تهوي إط
أنهــا  اإلســالمية، موضحــا  املقدســات  تســتهدف 
تشــكل اعتــداًء صارخــاً علــى صالحيــات بلديــة اخلليــل 

واألوقاف. 

وأكــد أن كل هــذه احملــاوالت بتغييــر معالــم احلــرم مــا 
هــي إالّ جــزء مــن مخططــات االحتــالل بتزويــر التاريــخ 

وتضليــل العالــم أجمــع.

ولفــت أبو ســنينة إلــى أن بنــاء املصعــد داخل املســجد 
اإلبراهيمــي ميثــل صفعــة قويــة للمعاهــدات الدوليــة، 
مبينــاً أّن بلديــة اخلليــل تابعــت هــذه القضيــة قانونيــاً 
ــي  ــية، ف ــادة السياس ــة والقي ــات الدولي ــع املؤسس وم
ــق  ــى مرف ــي عل ــراء العدوان ــذا اإلج ــف ه ــة لوق محاول
ــراث  ــكو« للت ــة »اليونس ــى قائم ــجل عل ــم مس ومعل

اإلنســاني املهــدد باخلطــر.

ودعــا اجملتمــع الفلســطيني بــكل مكوناتــه إلــى 
اتخــاذ موقــف جماهيــري موحــد لرفــض هــذا اإلجــراء 

ــه. ــي ووقف العدوان

ــع  ــار اجملتم ــياحة واآلث ــت وزارة الس ــدد، دع ــذا الص وبه
الدولــي ومنظمــة »اليونســكو« وجلنــة التــراث العاملــي 
العالقــة،  ذات  الدوليــة  واملنظمــات  لهــا،  التابعــة 
للتدخــل لوقــف اعتــداءات االحتــالل اإلســرائيلي علــى 

ــل. ــي اخللي ــي ف ــرم اإلبراهيم احل

ــام  ــر ع ــس، مدي ــا، أم ــان له ــي بي ــوزارة، ف ــدت ال وناش
التدابيــر  التخــاذ  الســريع  للتحــرك  »اليونســكو« 
الفوريــة لوقــف التعــدي علــى موقــع التــراث العاملــي، 
وإلــزام إســرائيل كقــوة محتلــة بتنفيــذ كافــة قــرارات 
»اليونســكو« التــي اتخذتهــا للحفــاظ علــى ســالمة 
وأصالــة ممتلــك التــراث العاملــي وعلــى قيمه اإلنســانية 

ــتثنائية. االس

االحتــالل  اعتــداءات ســلطات  الــوزارة  واســتنكرت 
علــى احلــرم اإلبراهيمــي ومحيطــه، والشــروع بتنفيــذ 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــدرج ال ــب ال ــي بجان ــد كهربائ مصع

احلضــرة اليوســفية.

ــن  ــزء م ــدم ج ــن ه ــداء يتضم ــى أن االعت ــارت إل وأش
ــرة  ــل احلض ــؤدي ملدخ ــدرج امل ــري لل ــن« احلج »الدربزي
ــد  ــاء املصع ــذ بن ــي تنفي ــدء ف ــدا للب ــفية متهي اليوس

ومرفقاتــه.

ومســاء أمــس، اعتــدت قــوات االحتــالل علــى مواطنــني 
ــاركني  ــع املش ــالل قم ــابا، خ ــت ش ــني، واعتقل وصحافي
ــط  ــد وس ــن رش ــن دوار اب ــت م ــيرة انطلق ــي مس ف
ــريف  ــي الش ــرم اإلبراهيم ــرة للح ــل، نص ــة اخللي مدين

ــه. ــالل علي ــداءات االحت ــدا باعت وتندي

وردد املشــاركون فــي املســيرة الهتافــات املنــددة بجرائم 
واعتــداءات االحتــالل علــى شــعبنا واحلــرم اإلبراهيمــي، 
األقصــى  املســجد  ونصــرة  لنصرتــه  والداعيــة 
االحتــالل  قــوات  تهاجمهــم  أن  قبــل  واملقدســات، 
وتعتــدي عليهــم وعلــى الصحافيــني وتعتقــل الشــاب 

ــطني. ــم فلس ــى عل ــتولي عل ــدر، وتس ــائد س س

ــول  ــوا الوص ــني حاول ــالل مواطن ــوات االحت ــت ق ومنع
ــة  ــالق كاف ــوا بإغ ــاء، وقام ــالة العش ــرم ألداء ص للح

ــرم.74 ــة للح ــرق املؤدي الط

“تنســيقي القطــاع اخلــاص« يرفــض فــرض 
ــة  ــن الضف ــوردة م ــع امل ــى البضائ ــب عل ضرائ

ــزة ــاع غ ــى قط ال

القطــاع  ملؤسســات  التنســيقي  اجمللــس   أعــرب 
ــة  ــراءات املتمثل ــتنكاره لإلج ــه واس ــن رفض ــاص ع اخل
ــات  ــع واملنتوج ــى البضائ ــدة عل ــب جدي ــرض ضرائ بف
ــزة. ــاع غ ــى قط ــة ال ــن الضف ــوردة م ــطينية امل الفلس

ــاء،  ــوم الثالث ــه الي ــادر عن ــان ص ــي بي ــس ف ــال اجملل وق
ــم  ــي دع ــب ف ــأنها أن تص ــن ش ــراءات م ــذه اإلج إن »ه
ــد  ــى ح ــطيني عل ــاد الفلس ــرب االقتص ــام وض االنقس
ســواء وحتمــل االقتصــاد واملواطــن الفلســطيني أعبــاء 
ــه«. ــوده وبقائ ــر صم ــى عناص ــلبا عل ــر س ــة تؤث اضافي

ــراءات  ــذه اإلج ــف ه ــيقي »بوق ــس التنس ــب اجملل وطال
ــؤولة  ــر املس ــرارات غي ــات والق ــع التصرف ــف جمي ووق
والتــي ســتنعكس فــي محصلتهــا ســلبا علــى 
ــن  ــل املواط ــل كاه ــة وتثق ــدة الوطني ــات الوح مقوم

ــالل«. ــيطرة االحت ــن س ــزز م ــطيني وتع الفلس

وأشــار فــي بيانــه الــى مــا يتعــرض لــه القطــاع 
اخلــاص واالقتصــاد واملواطــن الفلســطيني مــن حتديــات 
ــالل  ــرارة االحت ــي م ــة ف ــة متمثل ــات مختلف وضغوط
حــروب  مــن  يــدور  ومــا  االنقســام،  وآالم  وتبعــات 
وصراعــات عامليــة وانعكاســاتها اخملتلفــة عليــه وعلــى 

املواطــن والشــعب الفلســطيني.

ــاع  ــا القط ــوم به ــي يق ــاوالت الت ــى احمل ــار ال ــا أش كم

74  جريدة األيام
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اجلهــات  مــع  ومؤسســاته  الفلســطيني  اخلــاص 
الرســمية اخملتلفــة، للتخفيــف مــن التأثيرات الســلبية 
ــم  ــة، ودع ــروح الوطني ــس وال ــى النف ــك عل ــكل ذل ل
صمــود املواطــن املتشــبث بأرضــه وتعزيــز عناصــر 

ــه.75 بقائ

األربعاء 2022/5/25

الرئيــس يســتقبل أوغلــو ورئيســة البرملــان 
ــق أفــق سياســي ينهــي  ــي: نتطلــع خلل األوروب

ــال االحت

مســاء  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  اســتقبل 
وزيــر  اهلل،  رام  مدينــة  فــي  الرئاســة  مبقــر  امــس، 

 اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو. 
ــة  ــال اللجن ــج أعم ــتعراض نتائ ــاء اس ــالل اللق ومت خ
بــني  انعقــدت  التــي  البلديــن،  بــني  املشــتركة 
املشــاركة  احلكوميــة  والوفــود  اخلارجيــة  وزيــري 
توقيعــه  مت  ومــا  التخصصــات،  مختلــف  فــي 

 من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. 
كمــا أطلــع الرئيــس، وزيــر اخلارجيــة التركــي علــى آخــر 
مســتجدات األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، ومــا 
ــداءات  ــالل اإلســرائيلي مــن اعت ــوات االحت ــه ق تقــوم ب
ــاته  ــطيني ومقدس ــعب الفلس ــد الش ــة ض متواصل
املســجد  فــي  خاصــة  واملســيحية،  اإلســالمية 
ــة  ــل، وكنيس ــي اخللي ــي ف ــرم اإلبراهيم ــى، واحل األقص
القيامــة، وأعمــال القتــل اليومــي ومواصلــة سياســة 
االســتيطان اخملالفــة جلميــع قــرارات الشــرعية الدوليــة 
والقانــون الدولــي، وهــدم منــازل املواطنــني وطــرد 
تنفيــذ  علــى  وإصرارهــا  الفلســطينيني،  الســكان 
إجراءاتهــا أحاديــة اجلانــب، وممارســاتها التــي ترقــى إلــى 

 أعمال التطهير العرقي والتمييز العنصري. 
فلســطني  دولــة  أن  إلــى  الرئيــس  وأشــار 
وفــق  عليهــا  املترتبــة  التزاماتهــا  علــى  حريصــة 
خلــق  أجــل  مــن  والعمــل  الدوليــة،  الشــرعية 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ينهــي  سياســي  أفــق 
وحتقيــق االســتقالل لدولــة فلســطني وعاصمتهــا 

 القدس الشرقية على حدود العام 1٩٦7. 
وأشــاد الرئيــس بالدعــم الــذي تقدمــه تركيــا للشــعب 
أهميــة  مؤكــدا  العادلــة،  وحقوقــه  الفلســطيني 
ــطينية -  ــتركة الفلس ــة املش ــل اللجن ــة عم مواصل
ــعبني  ــني الش ــة ب ــات الثنائي ــز العالق ــة، لتعزي التركي
الفلســطيني والتركــي، ومبــا يســهم فــي تعزيــز 
العالقــات بــني املؤسســات احلكوميــة ومؤسســات 
ــع  ــود بالنف ــا يع ــني، مب ــي كال اجلانب ــاص ف ــاع اخل القط

75  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

 على مجاالت االستثمار وتبادل اخلبرات. 
حتيــات  التركــي  اخلارجيــة  وزيــر  نقــل  بــدوره، 
الرئيــس  إلــى  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرئيــس 
الثابــت  التركــي  املوقــف  علــى  مؤكــدا  عبــاس، 
الفلســطيني  الشــعب  دعــم  فــي  والواضــح 

 وحقوقه املشروعة في احلرية واالستقالل. 
وفــي وقــت ســابق من امــس، اســتقبل الرئيس ، رئيســة 
 البرملــان األوروبــي روبرتــا ميتســوال، والوفــد املرافــق لهــا.

آخــر  علــى  البرملــان،  رئيســة  الرئيــس،  واطلــع 
مســتجدات األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، 
ومــا تقــوم بــه قــوات االحتــالل اإلســرائيلي مــن 
اعتــداءات متواصلــة ضــد الشــعب الفلســطيني، 
وتغييــر  واملســيحية،  اإلســالمية  ومقدســاته 
الوضــع التاريخــي »الستاتســكو«، وأعمــال القتــل، 
جلميــع  اخملالفــة  االســتيطان  سياســة  ومواصلــة 

 قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. 
مــا  صــورة  فــي  ميتســوال  الرئيــس  وضــع  كمــا 
ــدس،  ــة الق ــي مدين ــالل ف ــلطات االحت ــه س ــوم ب تق
ــني، وطردهــم مــن أحيــاء  ــازل املواطن ــدم من مــن ه
إجراءاتهــا  تنفيــذ  علــى  وإصرارهــا  القــدس، 
إلــى  ترقــى  التــي  وممارســاتها  اجلانــب،  أحاديــة 

 أعمال التطهير العرقي والتمييز العنصري. 
تنفيــذ  علــى  فلســطني  حــرص  الرئيــس،  وأكــد 
ــة،  ــرعية الدولي ــق الش ــا وف ــة عليه ــا املترتب التزاماته
خللــق  الفلســطيني  اجلانــب  تطلــع  إلــى  مشــيرا 
اإلســرائيلي،  االحتــالل  ينهــي  سياســي  أفــق 
ويحقــق االســتقالل لدولــة فلســطني، وعاصمتهــا 

 القدس الشرقية على حدود العام 1٩٦7. 
علــى  العمــل  مواصلــة  علــى  الرئيــس  وشــّدد 
امللتزمــة  الفلســطينية  الدولــة  مؤسســات  بنــاء 
بســيادة القانــون، وتعزيــز الشــراكة بــني احلكومــة 
ــز  ــي والقطــاع اخلــاص، وتعزي ومؤسســات اجملتمــع املدن

 دور املرأة والشباب في بناء املؤسسات. 
ــان  ــل البرمل ــن قب ــرة م ــود الكبي ــس، اجله ــن الرئي وثم
فــي  األعضــاء  ودولــه  األوروبــي  واالحتــاد  األوروبــي 
ــى  ــي عل ــا، املبن ــي منطقتن ــالم ف ــق الس ــم حتقي دع
الدولــي،  والقانــون  الدوليــة،  الشــرعية  أســاس 
إســرائيل  ولتعيــش  اإلســرائيلي،  االحتــالل  إلنهــاء 

 وفلسطني بسالم وأمن وحسن جوار. 
علــى  األوروبيــة،  املســؤولة  الرئيــس،  شــكر  كمــا 
املســاعدات التــي يقدمهــا االحتــاد األوروبــي ودولــه 
لبنــاء  األوروبــي  البرملــان  مــن  بدعــم  األعضــاء 
مؤسســات الدولــة الفلســطينية، مؤكــدا حــرص 
الثنائيــة،  العالقــات  تطويــر  علــى  فلســطني 
فــي  يســهم  مبــا  الشــراكة  اتفاقيــات  وتعزيــز 
 تقويــة عالقــات الصداقــة بــني فلســطني وأوروبــا.
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األوروبــي  البرملــان  رئيســة  أكــدت  بدورهــا، 
ــة  ــي الداعم ــاد األوروب ــف االحت ــى مواق ــوال عل ميتس
الدولتــني،  رؤيــة حــل  للعمليــة السياســية وفــق 
الدوليــة،  الشــرعية  قــرارات  أســاس  علــى 

 والقانون الدولي، ورفض االستيطان. 
ــو  ــاد أب ــة زي ــة التنفيذي ــو اللجن ــاء عض ــر اللق حض
ــو  ــل أب ــالم نبي ــر اإلع ــوزراء، وزي ــس ال ــب رئي ــرو، ونائ عم
الدولــة  لرئيــس  الدبلوماســي  واملستشــار  ردينــة، 

مجــدي اخلالــدي7٦.

“الصحــة العامليــة« تعتمــد قــرارا لضمــان 
حــق مواطنــي األراضــي العربيــة التــي حتتلهــا 

ــاج ــي الع ــرائيل ف إس

اعتمــدت اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الصحــة العامليــة، 
اليــوم األربعــاء، قــرارا لضمــان حــق مواطنــي املناطــق 
العربيــة التــي حتتلهــا إســرائيل مبــا فــي ذلــك القــدس 
الشــرقية واجلــوالن الســوري فــي العــالج وتوفيــر 

ــة. ــات الصحي اخلدم

وينــص القــرار الــذي ســاهمت فــي صياغتــه اجملموعــة 
العربيــة مبشــاركة باكســتان، علــى أن تقــوم منظمــة 
الصحــة العامليــة بدعــم تطويــر النظــام الصحــي فــي 
ــدس  ــا الق ــا فيه ــة، مب ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
ــوارد  ــة امل ــى تنمي ــز عل ــالل التركي ــن خ ــرقية، م الش

ــة. ــة احمللي ــدرات الصحي ــد الق ــرية لتوطي البش

ــة  ــة الصح ــام منظم ــر ع ــرار مدي ــب الق ــا يطال كم
العامليــة بضــرورة تعزيــز الشــراكات مــع منظمــات األمم 
املتحــدة األخــرى ذات الصلــة للعمــل مــن أجــل تعزيــز 
االســتجابة الصحيــة اإلنســانية للفلســلطينيني حتــت 
االحتــالل اإلســرائيلي، مبــا فــي ذلــك توفيــر املســاعدات 

واحلمايــة علــى نحــو مســتدام وشــامل.

 وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة »مت عــرض مشــروع 
ــة  ــالل اجللس ــاء، خ ــاء األربع ــت، مس ــرار للتصوي الق
ــة  ــت وزارة الصح ــد بذل ــطني، وق ــة فلس ــة بدول اخلاص
ــي  ــراً ف ــداً كبي ــف جه ــي جني ــطني ف ــفارة فلس وس
حشــد التأييــد الدولــي لصالــح القــرار، باعتبــاره 
ــالة  ــداف والرس ــل واأله ــة العم ــراً خلط ــيداً كبي جتس
التــي تتبناهــا جمعيــة الصحــة العامليــة )الصحــة مــن 

ــة(. ــل الصح ــن أج ــالم م ــالم، والس ــل الس أج

 وأضافــت خــالل كلمــة دولــة فلســطني فــي اجلمعيــة 
ــز النظــام الصحــي الفلســطيني  »يدعــم القــرار تعزي
وتطويــر القــدرات وحتســني البنيــة التحتيــة األساســية 
ــان  ــة وضم ــق الصحي ــر املراف ــة وتوفي ــوارد التقني وامل

76  جريدة األيام

ســهولة وصــول املواطنــني إليهــا وتعزيــز خدمــات 
ــة، وتســهيل نقــل املعــدات  ــة الصحيــة املطلوب الرعاي
ــة،  ــات اخملتلف ــة واللقاح ــة األدوي ــتلزمات الطبي واملس
وضمــان احتــرام وحمايــة وتســهيل حركــة املرضــى، ال 
ســيما بــني املــدن وفــي القــدس ومــن وإلــى قطــاع غزة، 
ودعــم عمــل الطواقــم الطبيــة فــي املناطــق النائيــة 

ــزة«. ــاع غ ــدس وقط ــق )ج(، والق ومناط

ــة  ــات العنصري ــى املمارس ــة إل ــرة الصح ــت وزي  وتطرق
التــي ميارســها االحتــالل اإلســرائيلي، حيــث حُتــرم 
ــاني  ــا اإلنس ــام بواجبه ــن القي ــة م ــم الطبي الطواق
ــن  ــني م ــع املواطن ــا مين ــو م ــوب، وه ــكل املطل بالش
ــي  ــب وف ــالج األنس ــي الع ــم ف ــى حقه ــول عل احلص
ــي  ــات الت ــن التحدي ــد م ــة للعدي ــالزم، إضاف ــت ال الوق
علــى  الفلســطيني  الصحــي  النظــام  يواجههــا 
ــرية  ــة والبش ــوارد املالي ــاالت امل ــي مج ــود ف ــدى عق م
االقتصاديــة  اجلوانــب  مختلــف  فــي  واملضايقــات 
ــى  ــزال عل ــر وال ي ــا أث ــو م ــة، وه ــة واالجتماعي والصحي
ــطيني  ــة الفلس ــاع الصح ــي قط ــة ف ــة التنمي عملي
ويهــدد أي إجنــازات يتــم حتقيقهــا، خاصــة فــي املناطــق 
ــزة. ــاع غ ــدس وقط ــق )ج( والق ــل املناط ــرراً، مث ــر تض األكث

ــح القــرار،  ــت لصال ــدول التــي صوت وشــكرت كافــة ال
ــدول  ــده وال ــت ض ــي صوت ــدول الت ــع ال ــت جمي ودع
التــي امتنعــت عــن التصويــت إلــى إعــادة النظــر فــي 
موقفهــا، مؤكــدة أن احلقــوق الصحيــة اإلنســانية هــي 
للجميــع دون متييــز أو عنصريــة، ويجــب أن تكــون هــذه 
ــة  ــية وازدواجي ــف السياس ــن املواق ــدة ع ــوق بعي احلق

ــر. املعايي

 وشــاركت وزيــرة الصحــة فــي أعمــال الــدورة اخلامســة 
ــف  ــي جني ــة، ف ــة العاملي ــة الصح ــبعني جلمعي والس
ــة  ــات ثنائي ــة الجتماع ــار(، إضاف ــرا )22-28 أي بسويس
مــع العديــد من الــدول والشــركاء، علــى هامــش أعمال 
الــدورة، جــرى خاللهــا العديــد مــن املداخــالت اخلاصــة 
ــات  ــث االحتياج ــطيني، وبح ــي الفلس ــع الصح بالوض
الصحيــة الالزمــة وتوطيــد التعــاون والدعــم للقطــاع 
ــف  ــتعرضت مختل ــا اس ــطيني، كم ــي الفلس الصح
االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق الفلســطينيني واملرضى 
ــط  ــادة الضع ــت بزي ــالج، وطالب ــم الع ــز وطواق ومراك
ــة  ــروط والرعاي ــات الش ــر متطلب ــالل لتوفي ــى االحت عل
ــر  ــالل، وتوفي ــجون االحت ــل س ــرى داخ ــة لألس الصحي
العــالج املناســب فــوراً للمرضــى منهــم، خاصــة 

ــرطان. ــى الس مرض

 واســتعرضت أعمــال الــدورة واقــع جائحــة كورونــا فــي 
ــة  ــدت الكيل ــاص، وأك ــكل خ ــطني بش ــم، وفلس العال
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علــى اجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا فلســطني بدعــم 
ــي  ــة ف ــدول الصديق ــة وال ــة العاملي ــة الصح منظم
مواجهــة اجلائحــة بتجربــة تُعــد مــن أفضــل التجــارب 

عامليــاً.

وقــال وزيــر الصحــة الكويتــي خالــد الســعيد إن معاناة 
املدنيــني فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة مــن 
تدهــور األحــوال الصحيــة، واخللــل فــي تقــدمي الرعايــة 
الصحيــة التــي يســتحقها الفلســطينيون كغيرهــم 
مــن ســائر مواطنــي العالــم هــو انتهــاك ليــس فقــط 
ملعاييــر حقــوق اإلنســان بــل أيضا ملســؤوليات ســلطات 

االحتــالل اإلســرائيلي.

وأضــاف فــي تصريــح لوكالــة األنبــاء الكويتيــة »كونــا« 
أن دولــة الكويــت قــد ســاهمت فــي صياغــة مشــروع 
ــاركة  ــة ومش ــة العربي ــع اجملموع ــاون م ــرار بالتع الق
ــا  ــة تعليًق ــة العام ــام اجلمعي ــه أم ــتان لعرض باكس
علــى تقريــر مديــر عــام املنظمــة حــول األوضــاع 

ــة. ــة احملتل ــي العربي ــذه األراض ــي ه ــة ف الصحي

وأكــد أن »هــذا القــرار يعكــس التــزام اجملموعــة العربية 
بدعــم احلــق الفلســطيني فــي احملافــل الدوليــة باعتبار 
ــالم  ــز الس ــة لتعزي ــة محوري ــطني قضي ــة فلس قضي

العاملــي«.

ــر  ــة مدي وأوضــح الســعيد »أن القــرار يتضمــن مطالب
عــام املنظمــة بتعزيــز النظــام الصحــي فــي األراضــي 
العربيــة التــي حتتلهــا إســرائيل، واســتمرار رصــد احلالة 
ــرب  ــول الع ــان حص ــم وضم ــاك، وتقيي ــة هن الصحي
ــة  ــي الصح ــق ف ــى احل ــرائيلي عل ــالل اإلس ــت االحت حت

ــراض«. ــة واألم ــن األوبئ ــة م والوقاي

ــت  ــى تثبي ــت عل ــة »حرص ــة العربي ــاف أن اجملموع وأض
ــي  ــة الت ــي العربي ــي األراض ــة ف ــاع الصحي ــد األوض بن
حتتلهــا إســرائيل، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية واجلــوالن 
الســوري فــي جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة ملنظمــة 
الصحــة العامليــة، وأن يقــدم مديــر عــام املنظمــة 

ــا حولهــا«.77 ــرا دوري تقري

غنيــم: نســعى لتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية علــى 
قطــاع امليــاه وتعزيــز الدعــم الدولــي

ــر  ــع وزي ــم م ــازن غني ــاه م ــلطة املي ــس س ــث رئي  بح
ــاون  ــز التع ــر، تعزي ــاندور بنيتي ــاري ش ــة الهنغ الداخلي
بــني البلديــن فــي اجملــال املائــي، مبــا يتضمنــه التعــاون 

ــة. ــة، والتقني ــاالت الفني ــي اجمل ف

ودعــا غنيــم إلــى ضــرورة تســليط الضــوء علــى قضيــة 

77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــث دول  ــة، وح ــر الدولي ــي املناب ــطينية ف ــاه الفلس املي
ــاه  ــر مي ــة لتوفي ــود املبذول ــم اجله ــى دع ــم عل العال
آمنــة للمواطــن الفلســطيني وبنــاء قطــاع قــادر علــى 

تقــدمي خدمــة مســتدامة.

ــاه  ــاع املي ــم قط ــة دع ــر أهمي ــد بنيتي ــه، أك ــن جانب م
ــات  ــن التحدي ــد م ــه العدي ــذي يواج ــطيني ال الفلس
التــي تتطلــب التعــاون والعمــل علــى تفعيــل مذكــرة 
املبرمــة بــني الطرفــني، وتطبيــق جميــع  التعــاون 
ــوة  ــدة املرج ــق الفائ ــواردة لتحقي ــود ال ــج والبن البرام
والعمــل علــى توفيــر االمكانــات الالزمــة فــي مختلــف 
اجملــاالت لدعــم جهــود ســلطة امليــاه الراميــة إلــى خلق 
قطــاع مائــي مســتدام قــادر علــى مواجهــة التحديــات 

ــة. اخملتلف

ــا  وحضــر اللقــاء ســفير دولــة فلســطني لــدى هنغاري
فــادي احلســيني.

كمــا بحــث غنيــم مــع الســفراء العــرب آليــات دعــم 
ــم  ــه دول العال ــي تواج ــات الت ــاه والتحدي ــاع املي قط
ــل  ــي ظ ــوص، ف ــه اخلص ــى وج ــطني عل ــا وفلس عموم
ومــا  السياســية  والتحديــات  املناخيــة  التغيــرات 
يرافقــه مــن أثــر علــى احتيــاج امليــاه لألجيــال احلاليــة 

واملســتقبلية.78

ســفارتنا بالقاهــرة تتفــق مــع املدرســة العربيــة 
الطلبــة  تدريــس  علــى  والتلفزيــون  للســينما 

مجانــاً بعــد  عــن  الســينما  الفلســطينيني 

مــع  بالقاهــرة  فلســطني  دولــة  ســفارة   اتفقــت 
والتلفزيون التابعــة  للســينما  العربيــة  املدرســة 
ــة،  ــة املصري ــة- وزارة الثقاف ــة الثقافي ــدوق التنمي لصن
ــني  ــن الراغب ــطينيني م ــة الفلس ــس الطلب ــى تدري عل

ــا. ــد، مجان ــن بع ــينما ع ــة الس ــي دراس ف

جــاء ذلــك فــي لقــاء جمــع املستشــار الثقافــي 
لســفارة دولــة فلســطني بالقاهــرة ناجــي الناجــي مــع 
مديــر املدرســة العربيــة للســينما والتلفزيون واألســتاذ 
فــي املعهــد العالــي للســينما بأكادمييــة الفنــون منــى 

ــان، فــي مقــر الســفارة بالقاهــرة. الصب

ــوم  ــا الي ــي له ــان صحف ــي بي ــفارة ف ــت الس وأوضح
الثالثــاء، أن التســجيل للدراســة فــي املدرســة العربيــة 
للســينما والتلفزيــون ســيكون عبــر التواصــل املباشــر 
www.   مــع إدارة املدرســة عبــر املوقــع اإللكترونــي

.arabfilmtvschool.edu.eg

الســينما  فنــون  تعليــم  إلــى  املدرســة  وتهــدف 

78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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باللغــة  بعد online للناطقــني  عــن  والتليفزيــون 
العربيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وهــي تهــدف إلــى 
ــى  ــول عل ــون للحص ــذه الفن ــي ه ــة حملب ــر الفرص توفي
تعليــم وثقافـــة متخصصــة فــي مجــاالت الســيناريو، 
واإلخــراج، والتصويــر، واملونتــاج، والصــوت واإلنتــاج، 
ــذه  ــرح ه ــيتم ش ــة،  وس ــوم املتحرك ــور، والرس والديك
املناهج باســتعمال الوســائط املتعــددة Multimedia أي 
الثابتــة Still images والصــور  بالصــور 
املتحركــة motion images والصوت Audio والنــص 
 Computer الكمبيوتــر املكتوب Text ورســومات 
ــذا  ــالل ه ــن خ ــب م ــن الطال ــث يتمك graphics  حي
املوقــع علــى تعلــم كل شــيء عــن فــن وصناعــة 
ــي  ــة ه ــة الدراس ــأن لغ ــا ب ــون، علًم ــم والتليفزي الفيل
اللغــة العربيــة كمــا تقــوم املدرســة بعقــد امتحانــات 
ــراج  ــيناريو واإلخ ــج الس ــي مناه ــهرين ف ــة كل ش دوري
الطالــب  ليقــوم  والصــوت  والتصويــر  واملونتــاج 
ــل الشــهادة  ــذ مشــروع التخــرج وحتصي بعدهــا بتنفي
االحترافيــة وبطاقــة »كارنيــه« نقابــة الســينمائيني.

ونقــل الناجــي حتيــات وتقديــر ســفير دولــة فلســطني 
بالقاهــرة ديــاب اللــوح مهنئــا الصبــان حلصولهــا علــى 
جائــزة الدولــة للتفــوق فــي مجــال الفنــون، كمــا 
أعــرب عــن شــكره للمدرســة العربيــة للســينما علــى 
ــذ  ــطينية من ــة الفلس ــة القضي ــاف عدال ــم وإنص دع
عمــل الصّبــان مــع مؤسســة الســينما الفلســطينية 
األعمــال  العديــد مــن  وإجنازهــا  الســبعينات  فــي 
الفلســطينية، مؤكــدا أهميــة هــذا التعــاون الهــادف 
ــة  ــطينية البصري ــة الفلس ــور الرواي ــز حض ــى تعزي إل
ــب واالســتفادة مــن  ــى الدراســة والتجري املعتمــدة عل

ــني.7٩ ــينمائيني املصري ــني والس ــار األكادميي ــرات كب خب

الســالم اآلن: إعــالن إســرائيل عــن محميــات طبيعيــة 
بالضفــة هدفــه االســتيالء علــى أراضــي الفلســطينيني

قالــت حركــة الســالم اآلن اإلســرائيلية املناهضــة 
لألراضــي  اإلســرائيلي  واالحتــالل  لالســتيطان 
ــن  ــرائيلية، ع ــة اإلس ــالن احلكوم ــطينية، إن إع الفلس
ــة«،  ــات طبيعي ــة كـ«محمي ــة الغربي ــي الضف أراٍض ف
ليــس هدفهــا احلفــاظ علــى الطبيعــة، وإمنــا االســتيالء 

علــى األراضــي الفلســطينية.

ــد  ــي، »تع ــان صحف ــي بي ــالم اآلن« ف ــت »الس وأضاف
احملميــات الطبيعيــة إحــدى األدوات التــي تســتخدمها 
ــة األراضــي مــن الفلســطينيني،  ــزع ملكي إســرائيل لن
ــق  ــط وتعمي ــي التخب ــدأت ف ــرائيلية ب ــة اإلس احلكوم
االحتــالل بــكل الطــرق املمكنــة، مشــيرة إلــى أن 
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ــر. ــون األخض ــوه بالل ــن مح ــالل ال ميك االحت

وأشــارت إلــى أن »اإلدارة املدنية«، كانــت قــد وقعــت 
ــف  ــو 22 أل ــالن نح ــي بإع ــخ 12/4/22 يقض ــرا بتاري أم
ــر  ــد مت نش ــة«، وق ــة طبيعي ــا »محمي ــوب أريح دومن جن
اإلعــالن قبــل أســبوع حيــث يســري مفعولــه بعــد ٦0 

ــا مــن نشــره. يوًم

وأضافــت أن هــذه احملميــة ضخمــة، وهــي األكبــر التي مت 
اإلعــالن عنهــا منــذ 25 عاًمــا، وتســمى »محميــة ناحال 
أوغ الطبيعيــة«، وتقــام فــوق نحــو 22 ألــف دومن منهــا 
حوالــي ٦000 دومن أراض فلســطينية خاصــة، وجــزء آخــر 
أراٍض مســجلة لــدى الدولــة، ومعظمهــا أراٍض أُعلنــت 
»أراضــي دولــة« عــام 1٩8٩ كجــزء مــن إعــالن باجلملــة 

لعشــرات اآلالف مــن الدومنــات فــي املنطقــة.

وبينــت الســالم اآلن أن إعــالن إســرائيل عــن »محميــة 
طبيعيــة« ســيضيف قيــوداً جديــدة حتــد من اســتخدام 
الفلســطينيني ألراضيهــم، إذ ال ميكــن ملالكــي األراضــي 
التــي مت اإلعــالن عنهــا »محميــة طبيعيــة« حــرث 
أراضيهــم أو زراعتهــا أو الرعــي فيهــا دون موافقــة 

ــة«. ــات الطبيعي ــؤول احملمي »مس

وحتــى اآلن، أعلنــت إســرائيل عــن 48 محميــة طبيعيــة 
فــي الضفــة الغربيــة، مبســاحة إجماليــة ال تقــل عــن 
383٦00 دومن، وهــي متثــل حوالــي 12٪ مــن املنطقــة »ج«، 
ــة  ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس ــي 7٪ م ــكل حوال وتش

بأكملهــا، بحســب منظمــة »الســالم اآلن«.

وكانــت وكالــة »وفــا«، قد نشــرت علــى موقعهــا اليــوم 
خبــرا مفــاده أن ســلطات االحتــالل، أعلنــت فــرض 
ســيطرتها علــى أراضــي فــي منطقــة »عــني العوجــا« 
قــرب أريحــا لتحويلهــا إلــى »محميــة طبيعيــة«، 
ــغ  ــالل وتبل ــتهدفها االحت ــي اس ــي الت ــني أن األراض وتب
ــا.80 ــوب أريح ــع جن ــف دومن، تق ــو 22 أل ــاحتها نح مس

املعتقــل أشــرف نوفــل يدخــل عامــه الـــ22 فــي 
ســجون االحتــال

ــرف  ــر ش ــدة دي ــن بل ــل م ــرف نوف ــل أش ــل املعتق دخ
غــرب نابلــس، عامــه الـ22 فــي ســجون االحتــالل، وذلك 
منــذ اعتقالــه هــو وشــقيقه لــؤي عــام 2001،  وتعرضــا 

لتحقيــق قــاس وطويــل.

ــرف  ــير أش ــق األس ــالل بح ــة االحت ــدرت محكم وأص
بينمــا  40 عامــا،  ملــدة  بالســجن  يقضــي  حكمــا 
أصــدرت بحــق شــقيقه لــؤي حكمــا بالســجن املؤبــد 
مــدى احليــاة، وقــد أمضــى لــؤي 11 عامــاً مــن حكمــه، 
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ــقيقه  ــزال ش ــني ال ي ــي ح ــام 2011، ف ــه ع ــرج عن وأف
ــال. ــرف معتق أش

ولفــت نــادي األســير إلــى أن األســير نوفــل حصــل وهــو 
ــة العامــة، وشــهادة  ــى شــهادة الثانوي فــي األســر عل
البكالوريــوس تخصــص علــوم اجتماعيــة، وهــو يــدرس 

املاجستير.  اآلن 

يذكــر أنــه متــزوج وأب لثالثــة أبنــاء، وقــد توفيــت ابنتــه 
الكبــرى وهــو فــي األســر، ومؤخــراً فقــد والدتــه وحــرم 

مــن وداعهمــا.81

ــو  ــرس« و«ســي إن إن«: شــرين أب “أسوشــيتد ب
عاقلــة قتلــت برصاصــة إســرائيلية

نشــرت وكالــة »أسوشــيتد بــرس«، وشــبكة »ســي إن 
ــال  ــة اغتي ــفان حقيق ــني يكش ــني حتقيق إن« األميركيت

الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة.

وقالــت شــبكة »ســي إن إن«، إنهــا جمعــت أدلــة تؤكــد 
أن اجليــش اإلســرائيلي اســتهدف مراســلة اجلزيــرة أبــو 

عاقلــة فــي جنــني.

ــار الرصــاص فــي الشــجرة التــي  وأضافــت أن حتليــل آث
ــتهدافها  ــه مت اس ــى أن ــدل عل ــيرين ي ــا ش ــت به احتم

ــا. ــدا الغتياله عم

وتوصــل حتقيــق الشــبكة إلــى »عــدم وجــود مســلحني 
خــالل  عاقلــة  أبــو  قــرب  مســلحة  مواجهــات  أو 
اللحظــات التــي ســبقت قتلهــا، وأن األدلــة التــي 
ــل  ــن قب ــتهدفت م ــد اس ــا ق ــى أنه ــير إل ــت تش جمع

القــوات اإلســرائيلية«.

ــا  ــرس« إن حتقيقه ــيتد ب ــت »أسوش ــا، قال ــن جانبه م
فــي مالبســات مقتــل أبــو عاقلــة يعــزز تأكيــدات 
ــة  ــأن الرصاص ــا ب ــطينية وزمالءه ــلطات الفلس الس
ــرائيلي. ــدي إس ــة جن ــن بندقي ــاءت م ــا ج ــي قتلته الت

عديــدة  فيديــو  ومقاطــع  أن صــورا  إلــى  وأشــارت 
التقطــت صبيحــة 11 مايو/أيــار اجلــاري تظهــر مركبــات 
ــق،  ــارع ضي ــى رأس ش ــف عل ــرائيلي تق ــش اإلس للجي
وكانــت شــيرين أبــو عاقلــة تقــف فــي الطــرف املقابــل 
فــي مرمــى واضــح للجنــود اإلســرائيليني، وتلــك 
ــون  ــم يهرب ــارة وه ــني وامل ــر الصحفي ــات تظه اللقط
مــن النيــران التــي أطلقــت مــن جهــة مركبــات اجليــش 

اإلســرائيلي«.

وحســب تقريــر الوكالــة، فــإن الوجــود الوحيــد املؤكــد 
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ــن  ــر م ــب اآلخ ــى اجلان ــطينيني كان عل ــلحني فلس ملس
ــر،  ــي 300 مت ــد حوال ــى بع ــرائيلية، وعل ــوات اإلس الق

ــان وجــدران. ــة مب ــو عاقل وتفصلهــم عــن أب

فــي غضــون ذلــك، قــال برايــن دولــي كبيــر مستشــاري 
مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص للدفــاع عــن حقوق اإلنســان 
ــأن  ــني بش ــة وثيقت ــة الدولي ــة اجلنائي ــام احملكم إن أم
ــا  ــة، قدمت ــو عاقل ــيرين أب ــرة ش ــلة اجلزي ــال مراس اغتي

إلــى احملكمــة للبــت فيهمــا.82

اخلميس 2022/5/26 

ــق  ــى إجــراء حتقي واشــنطن جتــدد إصرارهــا عل
ــو عاقلــة شــامل ودقيــق فــي مقتــل أب

قــال الناطــق الرســمي باســم وزارة اخلارجيــة األميركية 
ــى  ــر عل ــدن تص ــو باي ــس ج ــس، أن إدارة الرئي ــد براي ني
ــة  ــال الصحفي ــي اغتي ــق ف ــامل ودقي ــق ش ــرء حتقي إج
الفلســطينية األميركيــة شــيرين أبــو عاقلــة، ومعاقبة 

اجلنــاة إلــى أقصــى حــدود القانــون.

ــه  ــا ل ــئلة وجهته ــى أس ــرد عل ــذي ي ــس ال ــال براي وق
»القــدس« فــي مؤمتــره الصحفــي اليومــي فــي مبنــى 
اخلارجيــة األميركيــة بشــأن مــرور أســبوعني علــى 
اغتيــال أبــو عاقلــة، رغــم الفتــرة الزمنيــة التــي 
ــل  ــج، ب ــور أي نتائ ــدم ظه ــا، وع ــذ اغتياله ــت من مض
ــرى العالــم مسلســل مــن املماطلــة  علــى العكــس ي
والتحايــل واملزيــد مــن بطــش االحتــالل ونفــي ضلوعــه 
ــرك  ــم أن تصوي ــال: »أفه ــة االغتي ــكاب جرمي ــي ارت ف
ــي  ــار املدع ــع، أش ــي الواق ــاً، وف ــاً متام ــس صحيح لي
ــوم  ــاه ي ــاب ألق ــي خط ــرائيلي ف ــش اإلس ــام للجي الع
اإلثنــني، إلــى أن قــرار احملاكمــة اجلنائيــة املعلقــة يجــب 
أن ينتظــر حتــى اكتمــال التحقيــق األولــي. هــذا 
ــا لســت  ــذا فان ــي لــم يكتمــل بعــد، ل التحقيــق األول
علــى علــم بأنــه كان هنــاك أي قــرار نهائــي حــول مــدى 

ــي أم ال«. ــق جنائ ــة حتقي مالءم

ــا  ــك، فقــد ادن ــس: »بغــض النظــر عــن ذل وأضــاف براي
علنــا مقتــل الصحفيــة األميركيــة الفلســطينية 
ــل  ــة، نواص ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــو عاقل ــيرين أب ش
القيــام بذلــك فلــم تكــن شــيرين فقــط شــريكاً مقرباً 
لنــا فحســب بــل كانــت مصــدر إلهــام للماليــني حــول 
العالــم. كانــت صديقــة عزيــزة للكثيريــن فــي حكومة 
الواليــات املتحــدة. موتهــا خســارة كبيــرة، إنهــا مأســاة 
ــي،  ــم زمالئ ــن فيه ــا، مب ــن عرفوه ــك الذي ــرة ألولئ كبي
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــراد م ــاً لألف ــن أيض ــالءك، ولك وزم
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العالــم الذيــن اعتمــدوا علــى تغطيتهــا، والذيــن 
ــة«. ــن املنطق ــالغ م ــى اإلب ــا عل ــى قدرته ــدوا عل اعتم

لــكل مــن إســرائيل  »لقــد كررنــا  برايــس  وأكــد 
واملســؤولني الفلســطينيني دعوتنــا إلجــراء حتقيــق 
فــوري وشــامل وشــفاف وحيــادي فــي مقتلهــا، نتوقــع 
ــا.  ــن قتله ــؤولني ع ــك املس ــة ألولئ ــاءلة الكامل املس
واألهــم مــن ذلــك، نتوقــع أن يبقينــا اإلســرائيليون 
ــي  ــورات ف ــم بالتط ــالع دائ ــى اط ــطينيون عل والفلس
حتقيقاتهــم وأن يشــاركونا النتائــج التــي توصلــوا 
إليهــا. نحــن نســتحق – ولكــن األهــم مــن ذلــك بكثير، 
ــم  ــتحق – أن نفه ــة تس ــو عاقل ــيرين أب ــة ش أن عائل

ــا«. 83 ــة بوفاته ــروف احمليط الظ

ــة  ــتعداداً حلماي ــه اس ــتنفر قوات ــال يس االحت
فــي  اعتقــاالت  حملــة  األعــام”  »مســيرة 
ــال  ــّد الرح ــوات لش ــيني ودع ــوف املقدس صف

لألقصــى

اإلســرائيلية،  للشــرطة  العــام  املفتــش  أصــدر 
ــب  ــة التأه ــع حال ــر برف ــس، أوام ــبتاي، أم ــوب ش يعق
ــدس  ــة الق ــي مدين ــا ف ــه وتعزيزه ــوف قوات ــي صف ف
فــي  التاريخيــة  الفلســطينية  واملــدن  احملتلــة 
مواجهــات  النــدالع  وذلــك حتســباً  الـــ48؛  مناطــق 
وانفجــار األوضــاع األمنيــة نتيجــة لـ«مســيرة األعــالم« 
اإلســرائيلي  اليمــني  يعتــزم  التــي  االســتفزازية 

 تنظيمها في القدس، األحد القادم. 
حالــة  برفــع  أمــر  بــأن شــبتاي  التقاريــر  وأفــادت 
التأهــب إلــى درجــة واحــدة دون الدرجــة القصــوى، 
االحتــالل  ســلطات  ســماح  ظــل  فــي  وذلــك 
ــه  ــود ومن ــاب العام ــن ب ــرور م ــالم« بامل ــيرة األع لـ«مس
أســوار  داخــل  باألزقــة  مــروراً  الــواد،  طريــق  إلــى 

 البلدة القدمية، وصوالً إلى حائط البراق. 
كمــا أمــر شــبتاي بإلغــاء اإلجــازات لــدى قــوات 
الشــرطة، وحشــد جميــع العناصــر التــي تخــدم فــي 
منطقــة القــدس وفــي املــدن التاريخيــة املســماة 
املــدن اخملتلطــة فــي اخلطــاب اإلســرائيلي، فيمــا تقــرر 
ــط  ــدس، وس ــي الق ــرطي ف ــن 3000 ش ــر م ــر أكث نش
ــي  ــرطة ف ــر الش ــن عناص ــات م ــر املئ ــات بنش توقع
ــد«،  ــكا والل ــى ع ــز عل ــع التركي ــة، »م ــدن التاريخي امل

 بحسب ما أفاد موقع »واينت« اإللكتروني. 
ومبــوازاة ذلــك فقــد دعــت جمعيــات اليمــني اإلســرائيلي 
بالفتــرة  األقصــى  املســجد  القتحــام  املتطــرف 

 الصباحية ملناسبة ذكرى احتالل املدينة. 
حركــة  مــن  املتطــرف  الكنيســت  عضــو  وأعلــن 

83  جريدة القدس

»كاخ« اإلرهابيــة إيتمــار بــن غفيــر عزمــه اقتحــام 
 املسجد األقصى، صباح األحد املقبل. 

وتتزامــن املســيرة مــع ذكــرى احتــالل القدس الشــرقية، 
وتتضمــن رقصــات باألعــالم فــي ســاحة بــاب العامــود، 
البلــدة  أزقــة  داخــل  فــي  اســتفزازية  ومســيرات 
ــد  ــا تردي ــراق يتخلله ــط الب ــى حائ ــوالً إل ــة، وص القدمي

 هتافات عنصرية بينها »املوت للعرب”. 
ــف  ــاركة 1٦000 أل ــيرة مش ــون للمس ــع املنظم وتوقّ
ــو 8000  ــماح لنح ــى الس ــيرين إل ــا، مش ــخص فيه ش
منهــم باملــرور مــن خــالل بــاب العامــود، لكــن مراقبــني 

 قالوا: إن األعداد ستكون أقل منذ ذلك. 
ــاعات  ــي س ــتتم ف ــيرة س ــى أن املس ــارة إل ــي إش وف
بعــد العصــر، لفتــت الشــرطة اإلســرائيلية إلــى 
باقتحــام  ســتختتم  املســيرة  بــأن  املزاعــم  أن 

 املسجد األقصى غير صحيحة. 
االحتــالل  شــرطة  اعتقلــت  الصــدد،  وبهــذا 
القــدس  ســكان  مــن  املواطنــني  عشــرات 
االســتفزازية  األعــالم  مســيرة  عشــية  الشــرقية، 

 باملدينة احملتلة، األحد املقبل. 
ضابــط  عــن  اإلســرائيلية،  البــث  هيئــة  ونقلــت 
مؤخــراً  مت  أنــه  االحتــالل،  شــرطة  فــي  رفيــع 
القــدس  ســكان  مــن  مائــة  نحــو  اعتقــال 

 الشرقية عشية مسيرة األعالم. 
مــن جهتهــا، دعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية إلــى 
ــد  ــاح األح ــى، صب ــجد األقص ــى املس ــال إل ــد الرح ش
املقبــل، واالحتشــاد فــي بــاب العامــود بعــد ظهــر نفس 
اليــوم، ورفــع األعــالم الفلســطينية فــي مواجهــة 

 مسيرة األعالم اإلسرائيلية االستفزازية. 
تكثيــف  »ضــرورة  إلــى  بيــان  فــي  دعــت  فقــد 
التواجــد واحلضــور فــي ســاحات وباحــات املســجد 
للتصــدي  القــادم،  األحــد  صبــاح  األقصــى، 

 لعمليات االقتحام للجماعات االستيطانية”. 
بشــكل  التواجــد  »ضــرورة  إلــى  دعــت  كمــا 
ومحيطــه،  العامــود  بــاب  ســاحة  فــي  كثيــف 
ــع  ــل من ــن أج ــل(، م ــد املقب ــوم )األح ــس ي ــر نف عص
مــن  اإلســرائيلية  األعــالم  مســيرة  تســمى  مــا 

 الوصول لساحة باب العامود”. 
ــت: »ندعــو كل جتــار شــعبنا فــي القــدس، خــارج  وقال
أســوارها وداخــل البلــدة القدميــة علــى وجــه اخلصوص، 
ــة، وعــدم إغالقهــا، كــي  إلــى فتــح محالتهــم التجاري
واملشــاركني  للمتطرفــني  فرصــة  ذلــك  يشــكل  ال 
الســتباحة  اإلســرائيلية«  األعــالم  مســيرة  فــي 

 املدينة وممارسة عربداتهم وزعرناتهم فيها”. 
أبنــاء شــعبنا فــي مدينــة  وأضافــت: »ندعــو كل 
كرمــز  الفلســطيني،  العلــم  لنصــرة  القــدس 
مــن رمــوز الســيادة فــي املدينــة، بتكثيــف رفــع 
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 األعالم الفلسطينية في كل أنحاء املدينة”. 
ــاط مــن أجــل أمــن  ــة، حــذّرت حركــة »ضب ــى صل وعل
إســرائيل«، التــي تضــم ضباطــاً متقاعديــن مــن 
ــيرة  ــات مس ــن تداعي ــرائيلية، م ــن اإلس ــزة األم أجه
األعــالم، وطالبــوا احلكومــة اإلســرائيلية بإعــادة النظــر 
ــار  ــدده أنص ــذي ح ــار ال ــي املس ــا ف ــماح بإقامته بالس

 اليمني املتطرف الذين ينظمون املسيرة. 
وجــاء فــي بيــان صــدر عــن احلركــة، أن مســيرة األعــالم 
حتولــت فــي الســنوات األخيــرة »إلــى بــؤرة صــراع عنيف 
يضر بنســيج احليــاة واألمــن، ويثيــر التوترات بــني اليهود 
ــاً:  ــالد«، مضيف ــوم الب ــي عم ــدس وف ــي الق ــرب ف والع
»فــي هــذه األيــام، وبعــد أشــهر مــن التوتــر، ال معنــى 
ــة”. ــد مــن الصراعــات احلــادة وغيــر الضروري ــارة املزي  إلث

الداخلــي  األمــن  وزيــر  قــرر  املاضــي،  واألســبوع 
للمســيرة  الســماح  بار-ليــف،  اإلســرائيلي، عومــر 
باملــرور  متطرفــون،  مســتوطنون  ينظمهــا  التــي 
مــن منطقــة بــاب العامــود فــي مدينــة القــدس 
لتقييــم  جلســة  عقــد  إثــر  وذلــك  احملتلــة، 

 األوضاع أجراه مبشاركة شبتاي. 
وجــاء قــرار بار-ليــف مبــا يتوافــق مــع توصيــة الشــرطة، 
ومــن املقــرر أن تقــام املســيرة فــي يــوم األحــد 2٩ أيــار 
اجلــاري، بالتزامــن مــع ما يســمى يــوم »توحيــد القدس« 

)ذكــرى احتــالل الشــطر الشــرقي مــن املدينــة(.84

إصابــات  االحتــال:  انتهــاكات  تواصــل 
واعتقــاالت واقتحــام لألقصــى وجتريــف أراضــي

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
ــى شــعبنا ومقدســاته  ــوم اخلميــس، عدوانهــم عل الي
وممتلكاتــه، حيــث أصيــب 3 مواطنــني فــي هجــوم علــى 
ــدة برقــة قــرب نابلــس شــنه مســتوطنون،  ــازل ببل من
وأقــدم آخــرون علــى اقتحــام املســجد األقصــى املبــارك، 
ــاً  ــت 31 مواطن ــاالت طال ــة اعتق ــالل حمل ــن االحت وش
وأســرى محــررون، والحــق عمــاال  بينهــم طفــالن 
ــاحات  ــى س ــة إل ــات ثقيل ــل آلي ــا أدخ ــرب جنني، فيم ق
ــوب  ــة جن ــاحات زراعي ــرف مس ــي، وج ــرم اإلبراهيم احل
ــس  ــان يون ــرق خ ــني ش ــتهدف مزارع ــم، واس ــت حل بي

ــطى والوس

 إصابــات فــي هجــوم للمســتوطنني علــى برقــة 
األقصــى يقتحمــون  وعشــرات 

أصيــب ثالثــة مواطنــني بجــروح ورضــوض، فــي هجــوم 
للمســتوطنني علــى منــازل املواطنــني فــي بلــدة برقــة 

شــمال غــرب نابلــس.

84  جريدة األيام

وفــي انتهــاك آخــر، اقتحــم عشــرات املســتوطنني 
ــة شــرطة االحتــالل  املســجد األقصــى املبــارك، بحماي

ــرائيلي. اإلس

ــوا  ــتوطنني اقتحم ــرات املس ــلتنا أن عش ــادت مراس وأف
ــات  ــكل مجموع ــى ش ــارك عل ــى املب ــجد األقص املس
مــن جهــة بــاب املغاربــة وأدوا طقوســا تلموديــة ونفذوا 

ــه. ــي باحات ــتفزازية ف ــوالت اس ج

منهــم  عــددا  ويصيــب  عمــاالً  يالحــق  االحتــالل 
جنــني فــي  باالختنــاق 

أصيــب عــدد مــن العمــال بحــاالت اختنــاق، بعــد 
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــل ق ــن قب ــم م مالحقته
ــى أماكــن عملهــم فــي  ــدى محاولتهــم الوصــول إل ل

أراضــي الـــ1٩48.

واقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدات وقــرى فقوعــة، 
وعانــني، والطيبــة، وطــورة، الواقعــة مبحــاذاة جــدار 
ــاز  ــوت والغ ــل الص ــت قناب ــري، وأطلق ــل العنص الفص
ــال  ــاه العم ــة، باجت ــرة املعدني ــوع واألعي ــيل للدم املس
ــي  ــم ف ــن عمله ــى أماك ــول إل ــم الدخ ــدى محاولته ل
ــة عــدد منهــم  أراضــي الـــــ48، مــا أســفر عــن إصاب

ــاق. ــاالت اختن بح

طفلــني  تطــال  واســعة  اعتقــاالت  حملــة 
محرريــن وأســرى 

شــهدت محافظــة اخلليــل اعتقــال 14 مواطنــاً بينهــم 
طفلــني، علــى يــد قــوات االحتــالل اإلســرائيلي.

ــه  ــرادات، وجنل ــم ج ــد املنع ــاالت: عب ــملت االعتق وش
باســل )15 عامــاً(، وبشــار إدريــس جــرادات، وجهــاد عمــر 
جــرادات، وجنلــه عمــر )14 عامــاً(، وعمــر حمدان جــرادات، 
وســعد منــر الفــروخ، وشــحادة مطــور، وجنلــه مــراد، مــن 

بلــدة ســعير شــرق احملافظــة.

ــير  ــل: بش ــي اخللي ــاالت ف ــة االعتق ــت حمل ــا طال كم
ــراء  ــا، وب ــدة يط ــن بل ــور، م ــي اجلب ــس عل ــكل، وأن الع
مــازن بلــوط، وعاصــم علــي بلــوط، وشــقيقه محمــد، 

ــم. ــي نعي ــدة بن مــن بل

مــن  مواطنــني  االحتــالل ٦  قــوات  اعتقلــت  كمــا 
ــر،  ــد خض ــع، ومحم ــم سعس ــم: باس ــة، وه قلقيلي
ومحمــد خــدرج، وأربــكان محمــد طبســية، وبــراء إيــاد 

ــك داوود. ــس مال ــاد، وأن حم

واعتقلــت قــوات االحتــالل، األســير احملــرر يوســف رائــد 
حامــد مــن بلدة ســلواد شــمال شــرق رام اهلل، والشــاب 
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رائــد شــوامرة مــن املدينــة.

ومــن بلــدة حــوار جنــوب نابلــس، اعتقلــت قــوات 
االحتــالل األســير احملــرر محمــد الفــي.

واعتقــل االحتــالل ثمانيــة مواطنــني مــن مدينــة 
ــاق،  ــد الدق ــي، ومحم ــي كلغاص ــم:  روح ــدس، وه الق
ــد  ــاويش، ومحم ــود الش ــة، ومحم ــو عيش ــامر أب وس
ــود  ــون، ومحم ــود عط ــرة، ومحم ــن عمي ــب، وحس جني

ــوى. ــو اله ــر أب بك

كمــا اســتدعى االحتــالل 3 مقدســيني للتحقيــق، 
وهــم عضــو إقليــم حركــة »فتــح« فــي القــدس احملتلــة 
ــة  ــية ملكافح ــة املقدس ــس الهيئ ــش، ورئي ــر دروي ياس
ــاب  ــي، والش ــادي الهدم ــة ف ــدس احملتل ــد بالق التهوي

ــور. ــد األع محم

ــة إلــى ســاحات احلــرم اإلبراهيمــي  إدخــال آليــات ثقيل
وجتريــف جنــوب بيــت حلــم

أدخلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي ومجموعــات مــن 
املســتوطنني، معــدات ثقيلــة وشــاحنات إلــى ســاحات 
احلــرم اإلبراهيمــي فــي اخلليــل، متهيــدا لتركيــب مصعد 

كهربائــي خــاص باملســتوطنني.

وقــال مديــر احلــرم اإلبراهيمــي غســان الرجبــي لـ«وفــا«، 
ــتوطنني،  ــن املس ــرة م ــداد كبي ــالل وأع ــوات االحت إن ق
ــة  ــاحنات محمل ــة وش ــدات ثقيل ــال مع ــوا بإدخ قام
بأجــزاء املصعــد املنــوي تركيبــه لتســهيل اقتحامــات 
تهويــده  مخطــط  ضمــن  للحــرم،  املســتوطنني 

ــه. ــيطرة علي والس

مــن جانــب آخــر، جرفــت ســلطات االحتــالل 3 دومنــات 
مزروعــة بأشــتال الزيتــون فــي منطقــة خلــة النحلــة 
قــرب قريــة واد رحــال، جنــوب بيــت حلــم، بهــدف 

ــتيطاني. ــع االس التوس

استهداف املزارعني شرق خان يونس والوسطى

بنيــران  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات   اســتهدفت 
ــل  ــوع وقناب ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــاتها وقناب رشاش
الصــوت املزارعــني شــرق بلــدة خزاعــة إلــى الشــرق مــن 
محافظــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، واجبروهــم 

ــا. ــحاب منه ــم واالنس ــرك مزارعه ــى ت عل

كمــا أطلقــت قــوات االحتــالل النــار والغــاز جتــاه 
األراضــي الزراعيــة شــرق احملافظــة الوســطى مــن 

القطــاع.85

85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أوروبــي مشــترك: املســتوطنات اإلســرائيلية  بيــان 
تشــكّل انتهــاكا واضحــا للقانــون الدولــي

أكــد مندوبــو أيرلنــدا وفرنســا وألبانيــا وإســتونيا فــي 
بيــان مشــترك نيابــة عــن أعضــاء دول االحتــاد األوروبــي 
احلاليــني والســابقني فــي مجلــس األمــن، عن »أســفهم 
الشــديد لقــرار إســرائيل املضــي قدًمــا فــي بنــاء أكثــر 
مــن 4 آالف وحــدة اســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة«، 
مطالبــني الســلطات اإلســرائيلية بالتراجــع عــن هــذا 

القــرار.

ــدا  ــة أيرلن ــة جمهوري ــه مندوب ــذي تلت ــان ال ــد البي وأك
فــي األمم املتحــدة جيرالديــن بيــرن ناســون عقب جلســة 
مجلــس األمــن اخلاصــة مبناقشــة األوضــاع فــي الشــرق 
األوســط، مبــا في ذلــك القضيــة الفلســطينية، مســاء 
ــدة  ــتيطانية اجلدي ــدات االس ــس، أن »الوح ــوم اخلمي الي
ستشــكّل عقبــة إضافيــة أمــام حــل الدولتــني«، 
الفًتــا إلــى أن »املســتوطنات اإلســرائيلية تشــكّل 
انتهــاكًا واضًحــا للقانــون الدولــي وعقبــة فــي طريــق 
حتقيــق ســالم عــادل ودائــم وشــامل بــني اإلســرائيليني 

ــطينيني«. والفلس

وأضــاف البيــان: »هــذا القــرار، باإلضافــة إلــى املوافقــة 
بأثــر رجعــي علــى ثــالث بــؤر اســتيطانية غيــر قانونيــة 
ــر علــى الســكان  وعمليــات الهــدم واإلخــالء التــي تؤث
القــدس الشــرقية واملنطقــة  الفلســطينيني فــي 
دولــة  قيــام  إمكانيــة  يهــدد بشــكل مباشــر  )ج( 

ــتقبل«. ــي املس ــطينية ف فلس

ــدم  ــى ع ــرائيلية عل ــلطات اإلس ــان »الس ــث البي وح
املضــي فــي أي عمليــات هــدم أو إخــالء مخطــط لها، ال 
ســيما فــي مســافر يطــا، والتــي ميكــن أن تــؤدي وحدها 

إلــى إخــالء أكثــر مــن 1200 فلســطيني قســريًا«.

وفــي ســياق متصــل، دعــا البيــان األوروبــي »إلــى إجــراء 
ــات  ــع مالبس ــح جمي ــتقل يوّض ــامل ومس ــق ش حتقي
ــا  ــاء عمله ــة أثن ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــل الصحفي مقت
الصحفــي فــي جنــني، وتقــدمي املســؤولني عــن قتلهــا 
للعدالــة«، مضيًفــا: »لقــد صدمنــا بشــدة مــن العنــف 
الــذي مارســته الشــرطة اإلســرائيلية جتــاه املشــاركني 

فــي جنازتهــا«.

ــي  ــن ف ــع الراه ــرام الوض ــوة الحت ــان الدع ــدد البي وج
األماكــن املقدســة فــي القــدس، مؤكــًدا أهميــة 

الوصايــة األردنيــة ودور األردن فــي هــذا الصــدد.

ولفــت إلــى أن »الوضــع املتدهــور يســلط الضــوء مــرة 
ــى اســتعادة األفــق السياســي  ــى احلاجــة إل أخــرى عل
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ــق«.8٦ ــة للتطبي ــة وقابل ــة ســالم ذات مصداقي لعملي

ــى وضــع قطــاع  ــع الســفيرة شــفايتزر عل غنيــم يطل
ــطيني ــاه الفلس املي

 أطلــع رئيــس ســلطة امليــاه مــازن غنيــم، اليــوم 
فــي  الدولــي  للتعــاون  العامــة  املديــرة  اخلميــس، 
وزارة الشــؤون الدوليــة واألوروبيــة الســفيرة ديزيــري 
شــفايتزر، يرافقهــا مديــر وكالــة التنميــة النمســاوية 
ــع  ــى وض ــتيفت، عل ــش ش ــفير فردري ــا الس ــي فيين ف

قطــاع امليــاه الفلســطيني.

ــب  ــي مكت ــد ف ــذي عق ــاء، ال ــالل اللق ــرى خ ــا ج كم
الوزيــر غنيــم مبدينــة رام اهلل، بحضــور ممثلــة جمهوريــة 
النمســا فــي فلســطني اســتريد فايــن، بحــث البرامــج 
ــرف  ــاه والص ــاع املي ــر قط ــة بتطوي ــط املتعلق واخلط
احلاليــة  والدراســات  املشــاريع  وتنفيــذ  الصحــي، 
ــة. ــتوى اخلدم ــني مس ــى حتس ــة إل ــتقبلية الهادف واملس

وأكــد غنيــم أهمية دعــم وتعــاون احلكومة النمســاوية 
فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التــي تســاهم 
ــة  ــات املقدم ــز اخلدم ــاه وتعزي ــاع املي ــر قط ــي تطوي ف
للمواطنــني فــي الضفــة وقطــاع غــزة، والتــي امتــدت 
ــي  ــب املؤسس ــب كاجلان ــن اجلوان ــد م ــمل العدي لتش

ــاريع. ــذ املش ــب تنفي ــى جان واإلداري إل

وشــدد فــي هــذا الســياق علــى أهميــة الدعــم الــذي 
توليــه حكومــة النمســا لتطويــر اجلوانب املؤسســاتية، 
ملــا لهــا مــن أهميــة فــي خدمــة قطــاع امليــاه بشــكل 

عــام.

وتطــرق غنيــم، خــالل اللقــاء، إلــى التحديــات والعقبات 
ــد  ــذي يع ــطيني ال ــاه الفلس ــاع املي ــه قط ــي تواج الت
ركيــزة أساســية للقطاعــات اخلدماتيــة األخــرى، ويأتــي 
ــن  ــه م ــا يفرض ــالل م ــن خ ــها م ــى رأس ــالل عل االحت

معيقــات فــي تطويــر هــذا القطــاع.

وأكــد فــي الســياق ذاتــه قيــام ســلطة امليــاه بتنفيــذ 
ــادي  ــي تف ــاهمت ف ــي س ــاريع الت ــن املش ــد م العدي
الكارثــة فــي القطــاع وحتســني الوضــع املائــي بشــكل 
ــة  ــة مبحط ــزات اخلاص ــى التجهي ــيرا إل ــوظ، مش ملح

ــة.87 ــة املركزي التحلي

محافــظ القــدس: ال ســيادة علــى املدينــة 
للفلســطينيني ســوى  املقدســة 

رام اهلل 2٦-5-2022- أكــد محافــظ القــدس عدنــان 

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

87  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــوي  ــي ين ــتفزازية الت ــالم االس ــيرة األع ــث، أن مس غي
االحتــالل تنفيذهــا فــي التاســع والعشــرين من الشــهر 
اجلــاري، لــن تثنــي أبنــاء شــعبنا عــن مواصلــة الربــاط 

ــذه األرض. ــن ه ــاع ع والدف

ــطني«،  ــوت فلس ــة »ص ــث إلذاع ــي حدي ــث ف ــال غي وق
اليــوم اخلميــس، إن االحتــالل ميــارس البلطجــة بالقــوة 
العســكرية عبــر إجراءاتــه العنصريــة لفــرض الســيادة 
علــى القــدس احملتلــة، مؤكــدا أن ال ســيادة علــى املدينة 

املقدســة ســوى للفلســطينيني.

ــن  ــة م ــدس احملتل ــي الق ــري ف ــا يج ــى أن م ــدد عل وش
ــاالت  ــة االعتق ــي وحمل ــريد األهال ــازل وتش ــدم للمن ه
ــراف  ــع األع ــى م ــى يتناف ــجد األقص ــات املس واقتحام

ــة.88 ــق الدولي ــة املواثي وكاف

اخلارجيــة: حتويــل القــدس لثكنــة عســكرية حتــت 
شــعار حمايــة مســيرة األعــالم يثبــت فشــل االحتــالل 

ــدس ــم الق ــي ض ف

قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، إن حتويــل القــدس 
ــيرة  ــة مس ــعار »حماي ــت ش ــكرية حت ــة عس ــى ثكن إل
ــالل  ــة لالحت ــرعية مزعوم ــة ش ــقط أي ــالم«، يُس األع
فــي القــدس، ويثبــت مــن جديــد أن القــدس الشــرقية 
مدينــة محتلة وجــزء ال يتجــزأ من األرض الفلســطينية 

ــة. احملتل

وأضافــت اخلارجيــة فــي بيــان صحفــي اليــوم اخلميــس، 
ــله  ــالل وفش ــة االحت ــق أزم ــا عم ــرز أيض ــك يب أن ذل
الذريــع فــي ضــم القــدس، خاصــة فــي ظــل الصمــود 
األســطوري للمقدســيني وحفاظهــم علــى جميــع 
وانتصاراتهــم  وهويتهــا  القــدس  عروبــة  مظاهــر 
املتواصلــة فــي الدفــاع عــن القــدس ومقدســاتها، 
والتــي كان آخرهــا انتصارهــم فــي معركــة رفــع العلــم 
ــم  ــة وحتديه ــة احملتل ــوع العاصم ــي رب ــطيني ف الفلس
ــو عاقلــة  لالحتــالل فــي تشــييع الشــهيدة شــيرين أب

ــريف. ــد الش ــهيد ولي والش

اإلســرائيلية  احلكومــة  إصــرار  اخلارجيــة،  وأدانــت 
ــيرة  ــمى بـ)مس ــا تس ــم م ــي تنظي ــي ف ــى املض عل
ــن  ــزأ م ــزءا ال يتج ــا ج ــدس، وتعتبره ــي الق ــالم( ف األع
تصعيــد العــدوان اإلســرائيلي علــى املدينــة املقدســة 
ــات  ــافراً للمطالب ــٍد س ــاتها، وحت ــا ومقدس ومواطنيه
لوقــف  الهادفــة  واألميركيــة  الدوليــة  واملواقــف 

التصعيــد وتهدئــة األوضــاع.

وأكــدت أن هــذه املســيرة وغيرهــا مــن أشــكال عــدوان 
االحتــالل علــى القــدس محاولــة لتصديــر أزمــات هــذه 
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ــاب  ــى حس ــطيني وعل ــب الفلس ــى اجلان ــة إل احلكوم
ــطينية. ــوق الفلس احلق

ــاب  ــزوج بخط ــيد املم ــتمرار التحش ــن اس ــذرت م وح
الكراهيــة والعنصريــة الــذي تقــوم بــه اجلماعــات 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أكب ــة لتجمي ــة املتطرف اليهودي
املتطرفــني اليهــود للمشــاركة فــي مســيرة االحتــالل 
ــة  ــوارع وأزق ــاء وش ــل أحي ــب داخ ــتفزاز والتخري واالس
القــدس احملتلــة وبشــكل خــاص بلدتهــا القدميــة، ومــا 
يرافــق هــذا التحشــيد مــن دعــوات خطيــرة الســتباحة 

ــارك. ــى املب ــجد األقص املس

ــي  ــي الظالم ــيد اإلرهاب ــذا التحش ــى أن ه ــارت إل وأش
ليــس بعيــدا عــن السياســة االســتعمارية التــي 
ينشــغل االحتــالل فــي تكريســها يوميــا فــي املســجد 
ــة  ــر مــن اإلشــارات الالفت ــر الكثي ــارك عب األقصــى املب
ــى  ــجد األقص ــار املس ــح، كحص ــكل فاض ــة بش واملاثل
التاريخــي  الواقــع  لتغييــر  التدريجــي  والتمهيــد 
والقانونــي القائــم، ومحاولــة اجلماعــات اليهوديــة 
املتطرفــة حتويــل مشــاهد أداء الطقــوس التلموديــة في 
باحــات األقصــى إلــى مشــاهد مألوفــة تترافــق مــع كل 
عمليــة اقتحــام، وجعــل اقتحــام احلــرم جــزءا أساســيا 
فــي برنامــج )املناســبات الوطنيــة( فــي دولــة االحتــالل، 
وهــو ما شــهدناه خــالل االحتفــال بـــيوم تأســيس دولة 
ــام فيمــا  ــالل، وهــو مــا نشــهده أيضــا هــذه األي االحت
يتعلــق بإحيــاء االحتــالل ليــوم )توحيــد( القــدس بعــد 

احتاللهــا أو مــا يعــرف بـ)يــوم القــدس(.

وحملــت اخلارجيــة، احلكومــة اإلســرائيلية برئاســة 
املتطــرف نفتالــي بينــت املســؤولية الكاملــة واملباشــرة 
عــن نتائــج وتداعيــات هــذه املســيرة االســتفزازية، وترى 
ــمي  ــرائيلي الرس ــي اإلس ــة التبن ــس حقيق ــا تعك أنه
غيــر احملــدود جلميــع أشــكال االعتــداءات االســتيطانية 
التهويديــة التــي تتعــرض لهــا األماكــن املقدســة 

ــدة. ــة معتم ــة حكومي كسياس

وأكــدت أن السياســة االســتعمارية االســتفزازية التــي 
ــدد  ــا تُه ــدس ومواطنيه ــد الق ــالل ض ــا االحت ينفذه
ــة ال  ــرب ديني ــات ح ــو مربع ــراع نح ــاحة الص ــع س بدف

ــا.8٩ ــا وتداعياته ــع نتائجه ــن توق ميك

ــالل  ــوات االحت ــراد ق ــد أف ــت أن أح ــام: ثب ــب الع النائ
ــو  ــيرين أب ــة ش ــاب الصحفي ــا أص ــارا ناري ــق عي أطل

ــرأس ــي ال ــة ف عاقل

املقــذوف النــاري الــذي قتــل الشــهيدة أبــو عاقلــة مــن 
املقذوفــات الســريعة وخــارق للــدروع
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اســتهداف الشــهيدة أبــو عاقلــة والصحفيــني الذيــن 
كانــوا معهــا جــاء بشــكل مباشــر ومتعمــد

ــق  ــرب والتحقي ــة ح ــر أركان جرمي ــر توف ــع تظه الوقائ
ــني ــة اجملرم ــي مالحق ــاس ف ــر األس ــيكون حج س

أبــو ردينــة: القيــادة ســتالحق القتلــة واجلنــاة ولــن متــر 
هــذه اجلرائــم بــال عقــاب

ــر الــذي أعدتــه  رام اهلل 2٦-5-2022 وفــا- خلــص التقري
النيابــة العامــة الفلســطينية، إلــى أن املقــذوف النــاري 
الــذي أصــاب رأس الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة وأدى 
الستشــهادها، هــو مــن النــوع اخلــارق للــدروع، ويحمــل 

خصائــص تُســتخدم مــع ســالح قنــاص.

وأوضــح النائــب العــام املستشــار أكــرم اخلطيــب، فــي 
ــي  ــس ف ــوم اخلمي ــاء الي ــده مس ــي، عق ــر صحف مؤمت
مقــر الرئاســة مبدينــة رام اهلل حــول تفاصيــل التحقيــق 
ــر  ــة، أن التقري ــو عاقل ــيرين أب ــهيدة ش ــال الش باغتي
املفصــل الــذي أعــد حــول جرميــة قتــل الشــهيدة أبــو 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــود االحت ــد جن ــد أن أح ــة، يؤك عاقل
أطلــق الرصــاص علــى أبــو عاقلــة وأصابهــا فــي الــرأس 
أثنــاء محاولتهــا الهــرب لالحتمــاء، وأشــار إلــى أن 
ــر  ــكل مباش ــني كان بش ــوب الصحفي ــار ص ــالق الن إط

ــد. ومتعم

ــع  ــي موق ــررة ف ــة املتك ــات الناري ــار املقذوف ــني أن آث وبّ
استشــهاد أبــو عاقلــة تدلــل علــى نيــة القتــل، منوهــا 
ــي  ــالل ف ــود االحت ــتمرار جن ــززه اس ــك يع ــى أن ذل إل
ــو  ــى أب ــار صــوب كل مــن حــاول الوصــول إل إطــالق الن

ــاعدتها. ــعافها أو مس ــة إلس عاقل

ــود  ــي وج ــي تنف ــع الت ــى أن الوقائ ــب عل ــدد اخلطي وش
اشــتباكات مســلحة فــي مســرح اجلرميــة، تظهــر 
ــالل  ــوات االحت ــا ق ــرب ارتكبته ــة ح ــر أركان جرمي توف
التحقيــق ســيكون حجــر  أن  اإلســرائيلي، مؤكــدا 

ــة. ــني والقتل ــة اجملرم ــي مالحق ــاس ف األس

وقــال إنــه عنــد وصــول جثمــان الصحفيــة أبــو عاقلــة 
إلــى مستشــفى ابــن ســينا فــي مدينــة جنــني 
ــفى  ــى املستش ــرة إل ــة مباش ــة العام ــت النياب انتقل
ــة  ــة اجلنائي ــي واألدل ــب العدل ــن الط ــق م ــة فري برفق
إلجــراء الكشــف الظاهــري علــى جثمانهــا، كمــا تقــرر 
ــي  ــرعي ف ــب الش ــد الط ــى معه ــان إل ــة اجلثم إحال
مستشــفى جامعــة النجــاح الوطنيــة مبدينــة نابلــس 
إلجــراء عمليــة التشــريح مــن قبــل فريــق متخصــص 
فــي الطــب الشــرعي وإعــداد تقريــر مفصــل بالنتائــج، 
للوفــاة  املباشــر  الســبب  علــى  الوقــوف  لغايــات 
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ــا. ــا وطبيعته وظروفه

وتابــع أنــه مت تكليــف خبــراء األدلــة اجلنائيــة فــي 
اجلرميــة  مبعاينــة مســرح  الفلســطينية  الشــرطة 
وســماع شــهود الواقعــة الذيــن كانــوا متواجديــن فــي 
ــد  ــى رص ــة إل ــا، باإلضاف ــد وقوعه ــة عن ــرح اجلرمي مس
وحتليــل عــدد مــن مقاطــع الفيديــو التــي وثقــت اجلرمية، 
باإلضافــة إلــى إحالــة املقــذوف النــاري املســتخرج مــن 
اجلثمــان واخلــوذة والســترة الواقيــة التــي كانــت ترتديها 
أبــو عاقلــة إلــى مختبــر األدلــة اجلنائيــة إلجــراء اخلبــرة 

ــي. ــر فن ــة الالزمــة وإعــداد تقري الفني

وقــال اخلطيــب إنــه وبنتيجــة التحقيقــات التــي أجريت 
ــم 2022/1423  ــل الرق ــذي حم ــق ال ــف التحقي ــي مل ف
ــاح  ــي صب ــه وف ــى أن ــص إل ــد خل ــة، فق ــق نياب حتقي
ــاعة  ــني الس ــا ب ــق 11-5-2022 وم ــاء املواف ــوم األربع ي
ــد  ــاء تواج ــف، وأثن ــة والنص ــى السادس ــة إل السادس
ــو  عــدد مــن الصحفيــني ومــن ضمنهــم الشــهيدة أب
ــني  ــة جن ــي مدين ــودة ف ــن دوار الع ــرب م ــة بالق عاقل
ــوات  ــكرية لق ــة العس ــة للعملي ــة الصحفي للتغطي
ــني،  ــم جن ــة مخي ــي منطق ــرائيلي ف ــالل اإلس االحت
ــة  ــدون زي الصحاف ــني يرت ــع الصحفي ــث كان جمي حي
املتعــارف عليــه دوليــا ومحليــا واملتمثــل بخــوذة الــرأس 
والســترة الواقيــة والتــي حتمــل عالمــات واضحــة 
بكلمــة  واملتمثلــة  الصحافــة  هويــة  إلــى  تشــير 
صحافــة باللغــة اإلجنليزيــة، وكانــوا يقفــون فــي مــكان 
ــني  ــع الصحفي ــا لتجم ــه مكان ــة بكون ــروف للكاف مع
ــي 200  ــد حوال ــى بع ــم وعل ــة له ــة املقابل ــي اجله وف
ــد  ــم اجلدي ــؤدي للمخي ــي امل ــق الفرع ــي الطري ــر ف مت
ــش  ــن جي ــوة م ــز ق ــت تتمرك ــات كان ــة اجلابري ومنطق
االحتــالل اإلســرائيلي فــي منتصــف الشــارع، وكــون أن 
الشــارع الفرعــي املتوقفــة فــي وســطه قــوات االحتالل 
ــق  ــا يعي ــاك م ــن هن ــم يك ــوف فل ــتقيم ومكش مس
ــت  ــن الوق ــرة م ــون فت ــث الصحفي ــث مك ــة حي الرؤي
علــى مدخــل الطريــق الفرعــي املذكــور، مبــا يؤكــد رؤيــة 

ــي. ــكل جل ــم بش ــالل له ــوات االحت ق

وتابــع أنــه بعــد أن قــام الصحفيــون األربعــة باإلجــراءات 
ــوا  ــأن قام ــة ب ــة امليداني ــي التغطي ــا ف ــارف عليه املتع
بكشــف أنفســهم ولباســهم الصحفــي لقــوات 
االحتــالل بــدأوا بالتقــدم فــي الشــارع الفرعــي مســافة 
أمتــار قليلــة ولــم يصــدر عن قــوات االحتــالل أي إشــارة 
ــدأت  ــرة ب ــع، ومباش ــراب أو التراج ــدم االقت ــد بع تفي
قــوات االحتــالل املتمركــزة فــي وســط الشــارع بإطــالق 
األعيــرة الناريــة جتاههــم، األمــر الــذي دفــع الصحفيــني 
لالنســحاب مــن املــكان ومحاولــة االحتمــاء، وأثنــاء ذلك 
ــرة  ــة مباش ــمودي برصاص ــي س ــي عل ــب الصحف أصي

فــي اجلهــة العليــا اليســرى مــن الظهــر، واســتمر جنود 
ــم  ــم محاولته ــني رغ ــتهداف الصحفي ــالل باس االحت
ــكل  ــار بش ــالق الن ــث كان إط ــكان حي ــن امل ــروب م اله

متقطــع ومباشــر.

ــوات  ــراد ق ــد أف ــام أح ــت قي ــه ثب ــب »أن ــد اخلطي وأك
جيــش االحتــالل اإلســرائيلي املتمركــزة فــي منتصــف 
الشــارع الفرعــي بإطــالق عيــار نــاري أصــاب الصحفيــة 
ــة  ــن اجله ــرأس م ــي ال ــر ف ــكل مباش ــة بش ــو عاقل أب
مــن  الهــرب  محاولتهــا  أثنــاء  اليســرى  اخللفيــة 
الطلقــات الناريــة املتتاليــة التــي أطلقهــا جنــود 
االحتــالل، وهــذا مــا أكــده تقريــر الطــب الشــرعي مــن 
ــة  ــاغ الناجم ــادة الدم ــك م ــو تهت ــاة ه ــبب الوف أن س
ــة  ــن اجله ــرأس م ــي ال ــاري ف ــذوف ن ــة مبق ــن اإلصاب ع
ــى  ــفل لألعل ــن األس ــار م ــني، ومبس ــى اليم ــرى إل اليس
ومــن اخللــف لألمــام، مبــا يفيــد أن الشــهيدة أبــو عاقلــة 
كانــت فــي وضعيــة هــروب وانحنــاء لألمــام، وتبــني ذلك 
مــن خــالل جــرح املدخــل ومســار املقــذوف النــاري الــذي 
ارتطــم بعــد خروجــه مــن اجلمجمــة باجلــدار الداخلــي 
خلــوذة الــرأس، وارتــد ليســتقر داخــل أنســجة الدمــاغ 

ــرج«. ــرح اخمل ــفل ج ــة أس املتهتك

ــع  ــك الواس ــم التهت ــى حج ــاء عل ــه وبن ــاف: إن وأض
والكســور املتعــددة لعظمــة اجلمجمــة فــإن املقــذوف 
ــات  ــن املقذوف ــو م ــهيدة ه ــل الش ــذي قت ــاري ال الن
الناريــة ذات الســرعة العاليــة جــدا، ومــن خــالل التقرير 
ــاري املســتخلص  الفنــي اخلــاص بفحــص املقــذوف الن
ــرح  ــة مس ــرأس ومعاين ــوذة ال ــهيدة وخ ــن رأس الش م
اجلرميــة، تبــني لنــا أن املقــذوف النــاري الــذي أصــاب رأس 
ــة وقتلهــا يحتــوي فــي مقدمتــه  ــو عاقل الشــهيدة أب
ــز  ــدروع ومرم ــارق لل ــتيل« خ ــدي »س ــزء حدي ــى ج عل
باللــون األخضــر، ووفقــا للمعاييــر املعتمــدة للذخيــرة 
ــرة خارقــة  حللــف شــمال األطلســي، فــإن هــذه الذخي
ــه  ــن كون ــم م ــى الرغ ــاري عل ــذوف الن ــدروع وأن املق لل
خارقــا للــدروع لــم يختــرق جــدار اخلــوذة، وذلــك نظــرا 
ــة،  ــام اجلمجم ــه بعظ ــد اصطدام ــط بع ــر الوس لتغي
حيــث بــدأ املقــذوف بتغييــر حركتــه الكالســيكية، مــا 
أدى إلــى خروجــه بوضعيــة مختلفــة عــن دخولــه، وهذا 
ــك  ــوذة، وكذل ــى اخل ــودة عل ــات املوج ــن العالم ــت م ثاب

مــن اختــالف جــرح املدخــل عــن جــرح اخملــرج.

وقــال إنــه »تبــني مــن فحــص املقــذوف النــاري أنــه مــن 
ــص  ــة وخصائ ــل عالم ــه يحم ــر، وإن ــار 5.5.٦ مليمت عي
عامــة وفرديــة تتطابــق مــع العالمــات العامــة لســالح 
مــن نــوع »مينــي فورتــي روجــر« وهــو ســالح نصــف آلي 
قنــاص، وتبــني أيضــا أن املقــذوف النــاري قــد أصــاب رأس 
الشــهيدة بشــكل مباشــر، ولــم يصطــدم بــأي جســم 
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صلــب آخــر قبــل إصابــة رأس الشــهيدة أبــو عاقلــة، وأن 
مصــدر إطــالق النــار كان بشــكل مباشــر مــن الناحيــة 
اجلنوبيــة ملــكان وقــوف الشــهيدة ومــن معهــا، أي مــن 
مــكان متركــز قــوات جيــش االحتــالل ومــن نقطــة ثابتــة 

مــن منتصــف الشــارع مــا بــني 170 إلــى 180 متــرا«.

وبــني أن آثــار إطــالق النــار املوجــودة علــى جذع الشــجرة 
ومتالصقــة  متركــزة  كانــت  اجلرميــة  فــي مســرح 
جميعهــا وبتتبــع مســاراتها تبــني أنهــا أطلقــت مــن 
موقــع نقطــة واحــدة وهــو نفــس موقــع مطلــق النــار 
ــار  ــات آث ــب أن ارتفاع ــى جان ــذا إل ــهيدة، ه ــى الش عل
املقذوفــات الناريــة علــى الشــجرة املذكــورة بارتفاعــات 
ــا  ــن األرض، م ــم ع ــا 178 س ــم وأكثره ــا 127 س أقله
يدلــل أن مطلــق النــار كان يســتهدف األجــزاء العلويــة 

ــل. ــة القت ــا يؤكــد ني للجســم م

ــة  ــة املادي ــه ومــن مجمــل التحقيقــات واألدل وقــال »إن
لدينــا  ثبــت  فقــد  الفنيــة،  والتقاريــر  والشــفوية 
ــة  ــو عاقل ــهيدة أب ــتهداف الش ــع أن اس ــكل قاط وبش
ــن  ــا م ــوا برفقته ــن كان ــني الذي ــة الصحفي ومجموع
قبــل قــوات جيــش االحتــالل قــد جــاء بشــكل مباشــر 
ــتخدم  ــالح املس ــوع الس ــن ن ــت م ــك ثاب ــد، وذل ومتعم
ــكان  ــن م ــار م ــالق الن ــافة إط ــرة ومس ــوع الذخي ون
ــق  ــوح دون أي عوائ ــكان مفت ــي م ــهيدة ف ــد الش تواج
للرؤيــة، وكذلــك طبيعــة ومــكان اإلصابــة فــي الــرأس 
مــن اخللــف بوضعيــة الهــروب، إضافــة إلــى أنهــا 
ــي  ــح وجل ــكل واض ــة بش ــدي زي الصحاف ــت ترت كان
لقــوات جيــش االحتــالل مطلــق النــار، ومتواجــدة 
فــي منطقــة متعــارف عليهــا كمنطقــة لتجمــع 
ــار كان  ــالق الن ــار إط ــى أن مس ــالوة عل ــني، ع الصحفي
فــي منطقــة مفتوحــة، كمــا أن قــوات جيــش االحتــالل 
ــة  ــم بني ــة للجس ــزاء العلوي ــتهدف األج ــت تس كان
القتــل، إلــى جانــب اســتمرار تلــك القــوة بإطــالق النــار 
بعــد ســقوط الشــهيدة جتــاه كل مــن حــاول الوصــول 
ــع  ــه مقاط ــا وثقت ــو م ــاعدتها، وه ــعافها أو مس إلس
الفيديــو التــي مت رصدهــا وحتليلهــا لدينــا، هــذا فضــال 
عــن أن وقــت ومــكان وقــوع اجلرميــة لــم يكــن هنــاك أي 
مواجهــات مســلحة أو مظاهــر الشــتباكات مســلحة 
مــع قــوات االحتــالل، أو حتــى إلقــاء حجــارة جتــاه تلــك 
القــوة، مــا يؤكــد أن مصــدر إطــالق النــار الوحيــد فــي 
ــل«. ــدف القت ــالل وبه ــوات االحت ــل ق ــن قب ــكان كان م امل

ــل  ــن قب ــة م ــع املرتكب ــذه الوقائ ــب أن ه ــع اخلطي وتاب
جيــش االحتــالل اإلســرائيلي واملثبتــة باألدلــة الدامغــة 
ــى  ــة عل ــل الواقع ــة القت ــر جرمي ــكل أركان وعناص تش
الصحفيــة الشــهيدة وأركان وعناصــر جرميــة الشــروع 
علــي  الصحفــي  علــى  الواقعــة  العمــد  بالقتــل 

الســمودي وباقــي الصحفيــني املرافقــني لهمــا، وذلــك 
وفقــا للقوانــني الوطنيــة الســارية، كمــا تشــكل فــي 
ــق  ــر واملواثي ــق املعايي ــرب وف ــة ح ــه جرمي ــت ذات الوق

ــة. الدولي

وقــال اخلطيــب إنــه مت تســليم ســيادة الرئيــس محمــود 
عبــاس ظهــر اليــوم نســخة عن كامــل ملــف التحقيق، 
مشــيدا مبوقــف ســيادته الداعــم للنيابــة العامــة منــذ 

البدايــة فــي إجــراء حتقيــق مســتقل فــي اجلرميــة.

ــب  ــطينية والط ــرطة الفلس ــم الش ــن دور طواق  وثم
ــاز  ــي إجن ــة ف ــة العام ــاندت النياب ــي س ــي الت العدل
حتقيقاتهــا، كذلــك كل اجلهــود التــي بذلــت علــى 
ــيكون  ــة س ــة والدولي ــة واإلقليمي ــتويات الوطني املس
حقــوق  وحمايــة  صــون  فــي  األكبــر  األثــر  لهــا 
أبــو  الشــهيدة  قتلــة  ومالحقــة  الفلســطينيني 
ــه ومهمــا اســتمر  ــة واملدنيــني العــزل، مؤكــدا أن عاقل
احملتــل فــي جرائمــه فإنــه لــم ولــن يثنــي شــعبنا عــن 
املطالبــة والســعي لنيــل حقوقــه املشــروعة وكشــف 

ــع. ــم أجم ــام العال ــالل أم ــم االحت ــح جرائ وفض

ــب العــام علــى أن مهنــة الصحافــة هــي  وشــدد النائ
ــة  ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــامية، وأن الصحفي ــة س مهن
هــي أيقونــة اإلعــالم الفلســطيني التــي استشــهدت 
ــعيها  ــالتها وس ــبيل رس ــي س ــن ف ــى أرض الوط عل
الــدؤوب فــي نقــل احلقيقــة، ونحــن اليــوم عــني احلقيقة 
لكشــف وقائــع اجلرميــة املرتكبــة بحقهــا معــززة باألدلة 
ــي  ــع الدول ــدى اجملتم ــة ل ــا صاغي ــد آذان ــني لنج والبراه
ملالحقــة قتلتهــا ومنعهــم مــن اإلفــالت مــن العقــاب.

ــو  ــل أب ــال الناطــق باســم الرئاســة نبي ــه، ق مــن جانب
عبــاس  محمــود  تعليمات ســيادة الرئيس  إن  ردينــة 
ــة  ــه النياب ــذي أعدت ــن ال ــر املتق ــى أن التقري ــص عل تن
ــن  ــكل م ــا ل ــيكون مفتوح ــطينية، س ــة الفلس العام

ــة. ــرف احلقيق ــد أن يع يري

وأكــد أنــه مــن الواضــح أن التقريــر يتهــم جيــش 
ــذه  ــكاب ه ــر بارت ــكل مباش ــرائيلي بش ــالل اإلس االحت
وزارة  أن  إلــى  اجلرميــة وحتمــل مســؤوليتها، منوهــا 
اخلارجيــة واملغتربــني قدمــت كل الوثائــق املطلوبــة لكل 
اجلهــات الدوليــة مبــا فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، 

ــر. ــذا التقري ــا له ــم وفق ــق كل اجلرائ ــل توثي ــن أج م

ــة العامــة، ميثــل وثيقــة رســمية  ــر النياب ــني أن تقري وب
أخــرى شــديدة الوضــوح، تتهــم جيــش االحتــالل 
ــى  ــداء عل ــل الفلســطينيني واالعت ــكاب اجملــازر وقت بارت
ــم ســتوثق وســتكون موضوعــة  املدنيــني، وهــذه اجلرائ

ــي. ــع الدول ــام اجملتم أم
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ــم  ــس ول ــد الرئي ــي ي ــر ف ــة: »التقري ــو ردين ــع أب وتاب
ــا كل  ــة، ولدين ــذه اللحظ ــى ه ــة حت ــلم ألي جه يس
ــي  ــر املبن ــه وبالتقري ــه وخبرائ ــعب وقدرات ــة بالش الثق

ــة«. ــة وثابت ــة دقيق ــس علمي ــى أس عل

ــى  ــة حت ــراءات القانوني ــي اإلج ــتمر ف ــاف: »سنس وأض
ــة وفــي أي مــكان  ــات الدولي ــى كل املنتدي ــة، وإل النهاي
ولــن يتــم التخلــي عــن حــق واحــد مــن حقــوق 
ــتعرض  ــة س ــم الدولي ــطيني. احملاك ــعب الفلس الش
ــر الهــام،  ــق مبــا فيهــا هــذا التقري عليهــا كافــة الوثائ
وســبق وأن أحلنــا إلــى اجلنائيــة الدوليــة الكثيــر 
مــن الوثائــق، الرئاســة الفلســطينية لــن تتخلــى 
ــطيني،  ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ــدة ع ــة واح حلظ
ــة، ومت  ــات الدولي ــى كل االجتاه ــه إل ــق التوج ــا ح ومنه
ــا إذا  ــي ُهددن ــة، الت ــات الدولي ــات املنظم ــام ملئ االنضم
ــة. واإلدارة  ــة الدولي ــا اجلنائي ــا، ومنه ــا له ــا انضممن م
األميركيــة الســابقة اعتبــرت االنضمــام والتوجــه إلــى 
ــا، وبرغــم ذلــك رفــض  ــارا نووي هــذه احملكمــة ميثــل خي
الرئيــس محمــود عبــاس هــذه التهديــدات، وأصــر علــى 

ــة«. ــام للمحكم االنضم

اإلدارة  أن  علــى  الرئاســة  باســم  الناطــق  وشــدد 
بتحمــل  مطالبــني  الدولــي  واجملتمــع  األميركيــة 
ــالل،  ــة احت ــا دول ــرائيل باعتباره ــؤولياتهم إزاء إس مس
ــا  ــالل، وإجباره ــاكات االحت ــف انته ــى وق ــل عل والعم
إســرائيل علــى االلتــزام بالقانــون والشــرعية الدوليــة، 
ــى  ــت عل ــا أو الصم ــة له ــر احلماي ــن توفي ــف ع والتوق

جرائمهــا.

وحــول مســيرة األعــالم التــي ينــوي املســتوطنون 
تنظيمهــا فــي مدينــة القــدس احملتلــة، قــال أبــو ردينــة 
إن القيــادة الفلســطينية حــذرت احلكومة اإلســرائيلية 
ــيرة  ــذه املس ــالل ه ــن خ ــار، م ــب بالن ــن اللع ــرارا م م
املدانــة واملرفوضــة، مشــيرا إلــى أن إســرائيل تســتهني 
بالشــعب الفلســطيني وباألمــة العربيــة، وتقديراتهــا 
دائمــا خاطئــة، حيــث ســيكون الشــعب الفلســطيني 

ــاته. ــة مقدس ــدي وحماي ــى التح ــادرا عل ق

ونــوه إلــى أن الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترمــب 
ــوح أن  ــس بوض ــه الرئي ــدس، رد علي ــال ال للق ــا ق عندم
ــن  ــطينية، ول ــة الفلس ــر القضي ــي جوه ــدس ه الق
يكــون هنــاك أي دور لــإلدارة األميركيــة إذا اســتثنت 

ــي. ــل سياس ــن أي ح ــدس م الق

ــل  ــة أن تتدخ ــى اإلدارة األميركي ــب عل ــه يتوج ــد أن وأك
ملنــع مســيرة األعــالم، ألنهــا اجلهــة الوحيــدة القــادرة 
ــف  ــرائيلية لوق ــة اإلس ــى احلكوم ــط عل ــى الضغ عل
االســتفزاز اليومــي إلــى جانــب قتــل األطفال ومشــاريع 

ــتيطان. االس

وفــي معــرض إجابتــه عــن أســئلة الصحفيــني، أشــار 
النائــب العــام إلــى أن القــرار مــن املســتوى السياســي 
ممثــالً بالرئيــس محمود عبــاس، بعــدم تســليم املقذوف، 
ــوذة  ــن اخل ــة وم ــو عاقل ــهيدة أب ــاب رأس الش ــذي أص ال
التــي كانــت ترتديهــا، للجانــب اإلســرائيلي، وامتنعــت 
النيابــة العامــة عــن نشــر حتــى صــورة لهــذا املقــذوف 
ــر  ــى تبري ــوء إل ــة اللج ــن إمكاني ــالل م ــان االحت حلرم
ــة  ــة كاذب ــف رواي ــذب أو تألي ــى الك ــوم عل ــد يق جدي

ــى الصــورة. أخــرى اســتنادا إل

وشــدد علــى أن التحقيــق كان فلســطينيا بامتيــاز، إال 
أنــه طلــب مــن بعــض اجلهــات اخلارجيــة أن يكــون هناك 
اطــالع علــى بعــض التحقيقــات، خاصــة أن الشــهيدة 
أبــو عاقلــة كانــت حتمــل اجلنســية األميركيــة، وأشــار 
إلــى أن مشــاركة أي طــرف فــي التحقيــق مــع النيابــة 
العامــة يشــكل مســألة سياســية أكثــر منهــا 

ــب السياســي. قانونيــة، وهــي متروكــة للجان

ــة  ــق موجــودة مبني وأضــاف »نحــن متســلحون بحقائ
ــة،  ــرح جرمي ــان ومس ــهود عي ــة وش ــر فني ــى تقاري عل
مهمــا كانــت الروايــة التــي ســتخرج علينــا مــن 
اجلانــب اآلخــر«، مشــددا علــى أن امللــف مت وضعــه باليــد 

ــاس. ــود عب ــس محم ــليمه للرئي ــد تس ــة بع األمين

وفيمــا يتعلــق بنوعيــة الســالح إن كان يســتخدم 
مــن قبــل فلســطينيني، بــني النائــب العــام أن مزاعــم 
ــي  ــطينيني ف ــن فلس ــار م ــالق ن ــد إط ــالل برص االحت
مســرح اجلرميــة وقــت ارتكابهــا مســتبعدة، حيــث 
ــن  ــار م ــالق ن ــاك إط ــن هن ــم يك ــق ل ــق التحقي ووف
ــذا  ــي ه ــث ف ــم البح ــى يت ــطيني حت ــب الفلس اجلان

االفتــراض.٩0

اجلمعة 2022/5/27 

احلــرم  معالــم  تغييــر  يواصــل  االحتــال 
اعتــداء  فــي  إصابــات  ثــاث  اإلبراهيمــي 

برقــة علــى  مســتوطنني 

ــكل  ــب هي ــى نص ــس، عل ــالل، أم ــوات االحت ــت ق أقدم
معدنــي ضخــم أمــام أحــد مداخــل احلــرم اإلبراهيمــي 
الرئيســة متهيــداً إلقامة مصعــٍد خدمًة للمســتوطنني، 
مــن  واســعة  مســاحات  جتريفهــا  مــع  بالتزامــن 
ــة واد رحــال،  أراضــي املواطنــني فــي مســافر يطــا وقري
مبحافظتــي اخلليــل وبيــت حلــم، جــاء ذلــك فــي وقــت 
ــة  ــر مهاجم ــروح إث ــني بج ــة مواطن ــه ثالث ــب في أُصي

90  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

324

المجلد الثالثون 2022

مســتوطنني منــازل ومركبــات علــى مدخــل بلــدة برقــة 
ــس. ــة نابل ــي محافظ ف

االحتــالل  قــوات  نقلــت  اخلليــل،  مدينــة  ففــي 
ومجموعــات مــن املســتوطنني بشــاحنات هيــاكل 
املصعــد املعدنيــة ومعــدات ثقيلــة إلــى مدخــل احلــرم 
ليــالً قبــل أن يشــرع عمــال صباحــاً فــي نصــب الهيكل 
فــي ســرعة قياســية وربطــه بــدرج احلــرم اإلبراهيمــي 
»الــدرج األبيــض« الــذي كانــوا قــد أقدمــوا علــى قطــع 

 أجزاء منه مؤخراً متهيداً لربطه باملصعد. 
ــن أن  ــان، م ــي بي ــاف، ف ــذرت وزارة األوق ــا، ح ــن جهته م
ــة  ــد متواصل ــة تهوي ــري عملي ــالل جت ــلطات االحت س

 لتغيير معالم احلرم اإلبراهيمي الشريف. 
وكانــت قــوات االحتــالل قــد شــرعت فــي آب مــن العــام 
املاضــي بعمليــات حفــر وتدميــر مــا يزيــد علــى 300 متر 
مربــع مــن ســاحة احلــرم ومرافقــه إلنشــاء بنيــة حتتيــة 
لهــذا املصعــد، ويوم اإلثنــني املاضــي قامت تلــك القوات 
بقــص درج احلــرم اإلبراهيمــي، فــي خطــوة تهــدف إلــى 
تغيــر معالــم هــذا املــوروث التاريخــي واحلضــاري املــدرج 

 منذ عام 2017 على الئحة التراث العاملي. 
شــرعت  اخلليــل،  جنــوب  يطــا،  مســافر  وفــي 
واســعة  مســاحات  بتجريــف  االحتــالل  قــوات 
مقاطــع  لبنــاء  متهيــداً  األراضــي  مــن 

 جديدة من جدار الفصل العنصري. 
وقالــت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، فــي 
ــرة مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت  ــان إن قــوات كبي بي
خربــة الدقيقــة وشــرعت بتجريــف مســاحات واســعة 

 من األراضي القريبة من مدرسة اخلربة. 
وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل منعــوا املواطنــني 
مــن االقتــراب مــن موقــع التجريــف، ونصبــوا بالتزامــن 

 خياماً عسكرية في محيط املنطقة. 
وفــي محافظــة بيــت حلــم، جرفــت ســلطات االحتــالل 

 أراضي في قرية واد رحال، جنوب بيت حلم. 
وأفــاد حســن بريجيــة مدير مكتــب الهيئة فــي بيت حلم 
بــأن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا جرافــات 
ــو زعــرور«،  ــة النحلــة »جبــل أب اقتحمــت منطقــة خل
قــرب قريــة واد رحــال، وجرفــت أراضــي تعــود للمواطــن 
صالــح رزق جواريــش، مبســاحة 3 دمنــات مزروعة بأشــتال 

 الزيتون، بهدف التوسع االستيطاني. 
صعــد  قــد  كان  االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
منطقــة  فــي  االســتيطانية  هجمتــه  مــن 
زراعيــة،  غرفــاً  وهــدم  وجــرف  النحلــة،  خلــة 

 كما نصب املستوطنون خياماً فيها. 
عمــال  أصيــب  جنــني،  محافظــة  وفــي 
اســتهدافهم  جــراء  اختنــاق  بحــاالت 
الوصــول  محاولتهــم  لــدى  الغــاز  بقنابــل 

 إلى أماكن عملهم في أراضي الـ 1٩48. 
وذكــرت مصــادر متعــددة أن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
بلــدات وقــرى فقوعــة، وعانــني، والطيبــة، وطــورة، 
الواقعــة مبحــاذاة جــدار الفصــل العنصــري، وأطلقــت 
قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع واألعيــرة 
ــول  ــم الدخ ــدى محاولته ــال ل ــاه العم ــة، باجت املعدني
إلــى أماكــن عملهــم فــي أراضــي الـــــ48، مــا أســفر 

 عن إصابة عدد منهم بحاالت اختناق. 
أصيــب  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
هجــوم  فــي  ورضــوض  بجــروح  مواطنــني  ثالثــة 
فــي  املواطنــني  منــازل  علــى  مســتوطنون  شــنه 

 بلدة برقة، شمال غربي نابلس. 
وأفــادت مصــادر محلية، بــأن مجموعة من املســتوطنني 
ــل  ــى مدخ ــة عل ــازل الواقع ــن املن ــدداً م ــت ع هاجم

 البلدة برقة واستهدفت عدداً من املركبات. 
وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل ســارعت عقــب 
االعتــداء إلــى اقتحــام املنطقــة وتأمــني احلمايــة 
التصــدي  مــن  األهالــي  ومنــع  للمســتوطنني، 
لــم  االحتــالل  جنــود  أن  إلــى  الفتــني  لهــم، 
املعتديــن. املســتوطنني  بحــق  إجــراء  أي   يتخــذوا 

مــن جهتــه، أفــاد مديــر مركــز اإلســعاف والطــوارئ فــي 
ــم  ــأن طواق ــل، ب ــد جبري ــس أحم ــر بنابل ــالل األحم اله
ــفى،  ــى املستش ــات إل ــت 3 إصاب ــالل نقل ــعاف اله إس

نتيجــة اعتــداء املســتوطنني عليهــم فــي برقــة.٩1

االحتــال يغلــق مداخــل بيــت أمــر لتأمــني 
للمســتوطنني مســيرة 

ــة،  ــوم اجلمع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أغلق
مداخــل بلــدة بيــت أمــر شــمال اخلليــل، لتأمــني 

مســيرة دراجــات للمســتوطنني.

وأفــاد الناشــط اإلعالمــي محمــد عــوض، لـ«وفا«، بــأن 
قــوات االحتــالل أغلقــت كافــة مداخــل البلــدة والطــرق 
املؤديــة إلــى شــارع اخلليــل- القــدس، لتأمــني املســيرة 
التــي انطلقــت مــن مســتوطنة »كريــات اربــع« باجتــاه 

مدينــة القــدس احملتلــة، بحمايــة قــوات االحتــالل.

رددوا الهتافــات  املســتوطنني  أن  عــوض  وأضــاف 
. ب لعر ا و للفلســطينيني  ية  د ملعا ا

ــل  ــالل املدخ ــوات االحت ــت ق ــه، أغلق ــياق ذات ــي الس وف
ــمنتية.٩2 ــات اإلس ــل باملكعب ــة اخللي ــمالي ملدين الش

91  جريدة األيام

92  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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السبت 2022/5/28

علــى  ويصــرّ  التحذيــرات  يتحــدى  بينيــت 
موعدهــا  فــي  األعــام«  »مســيرة  تنظيــم 

غــداً ومســارها 

رفــض رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت 
وذلــك  فلســطينية،  وحتذيــرات  دوليــة  مطالبــات 
ــتفزازية  ــالم االس ــيرة األع ــالق مس ــى انط ــراره عل بإص
اإلســرائيلية فــي موعدهــا ومســارها، مــن خــالل بــاب 

 العامود في القدس الشرقية احملتلة. 
وقــال مكتبــه، فــي بيــان: »أجــرى رئيــس الــوزراء 
)أمــس(، مكاملــة هاتفيــة  اليــوم  بينيــت،  نفتالــي 
لتقييــم األوضــاع عشــية حلــول »يــوم القــدس« 

 وإقامة مسيرة األعالم في يوم األحد”. 
وأضــاف: »مت اطــالع رئيــس الــوزراء بشــكل كامــل علــى 
االســتعدادات التــي تقــوم بهــا الشــرطة متهيــداً لهــذه 
الفعاليــات، حيث مت التشــديد على اجلهود االســتخبارية 
ــرة  ــوات املنتش ــوام الق ــز ق ــى تعزي ــذل، وعل ــي تب الت
ميدانيــاً، بغيــة الســماح بإحيــاء »يــوم القــدس« وإقامة 

 مسيرة األعالم بشكل منتظم وآمن”. 
مســيرة  أن  علــى  الــوزراء  رئيــس  »وأكــد  وتابــع: 
ووفــق  ســابقاً  أقيمــت  كمــا  ســتقام  األعــالم 
إقامتهــا  متّــت  مثلمــا  حتديــده،  مت  الــذي  املســار 
ســتنتهي  وعليــه  الســنني.  عشــرات  منــذ 
)حائــط  املبكــى  حائــط  باحــة  فــي  املســيرة 

 البراق( وهي ال متر عبر احلرم الشريف”. 
ــم  ــات لتقيي ــد جلس ــيتم عق ــه »س ــى أن ــار إل وأش
الشــأن  هــذا  فــي  مشــاورات  وإجــراء  الوضــع 
املســتويات،  جميــع  علــى  مســتمر،  بشــكل 

 خالل نهاية األسبوع ويوم األحد”. 
ــي،  ــن الداخل ــر األم ــة وزي ــي املكامل ــارك ف ــال: »ش وق
القــدس«  و«قائــد  للشــرطة،  العــام  واملفــّوض 
العســكري  والســكرتير  إســرائيل،  شــرطة  فــي 

 لرئيس الوزراء، ومسؤولون كبار آخرون”. 
ــة إعــادة  ــب اإلدارة األميركي ــك طل ــت بذل ويرفــض بيني

 النظر في مسار املسيرة، حتسباً ملواجهات. 
كذلــك قــرر بينيت أن »األنشــطة« في املســجد األقصى 
»ستســتمر كاملعتــاد«، مــا يعنــي اســتمرار اقتحامــات 

 املستوطنني وقوات شرطة االحتالل. 
وتســتعد أجهــزة األمــن اإلســرائيلية الحتمــال تنفيــذ 
ــن  ــة م ــف صاروخي ــالق قذائ ــلحة، وإط ــات مس عملي
ــي  ــة ف ــدن التاريخي ــي امل ــات ف ــزة، ومواجه ــاع غ قط

أراضــي الـــ٩3.48
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األحد 2022/5/29  

اســتكمال  علــى  لبيــد  يحــث  بلينكــن 
ــة ــو عاقل ــيرين أب ــهاد ش ــي استش ــق ف التحقي

حــث وزيــر اخلارجيــة األميركــي، انتونــي بلينكــن، 
وإنهــاء  اســتكمال  علــى  اإلســرائيلية،  احلكومــة 
حتقيقهــا فــي مقتــل مراســلة شــبكة »اجلزيــرة« 
ــالن  ــة، وإع ــو عاقل ــيرين أب ــهيدة ش ــة الش الصحافي

النتائــج.

وقالــت اخلارجيــة األميركيــة إن بلينكــن حتــدث اجلمعــة، 
ــى  ــدد عل ــد وش ــر لبي ــرائيلي، يائي ــره اإلس ــى نظي إل
أهميــة االنتهــاء مــن التحقيــق الــذي جتريــه إســرائيل 
ــدث  ــال املتح ــة، وق ــو عاقل ــهيدة أب ــل الش ــي مقت ف
ــن  ــان، إن بلينك ــي بي ــس، ف ــد براي ــة، ني ــم اخلارجي باس
»اســتكمال  أهميــة  علــى  االتصــال  شــدد خــالل 
التحقيقــات فــي مقتــل الفلســطينية األميركيــة 

ــة«. ــو عاقل ــيرين أب ش

وكشــفتت نتائــج حتقيــق أجرتــه النيابــة العامــة 
أبــو  أن  الفلســطينية، وأعلنــت نتائجــه اخلميــس، 
ــر  ــرائيلي »دون حتذي ــاص إس ــاص قن ــت برص ــة قتل عاقل
ــرم  ــطيني أك ــام الفلس ــب الع ــال النائ ــبق«. وق مس
ــرائيلي  ــالل اإلس ــش االحت ــن جي ــوة م ــب إن »ق اخلطي
ــود  ــع وج ــرة ملوق ــة ومباش ــة واضح ــى برؤي ــت حتظ كان
ــاف  ــة ». وأض ــة الغربي ــني بالضف ــي جن ــني ف الصحافي
ــيرين  ــة ش ــت الصحيف ــي قتل ــة الت ــت أن الرصاص اثب
ــح  ــدروع«. وأوض ــارق لل ــدي خ ــزء حدي ــى ج ــوي عل حتت
ــة مبــا  ــو عاقل أن »ســبب الوفــاة التهتــك فــي دمــاغ أب

ــروب«. ــة ه ــي وضعي ــت ف ــا كان ــد بأنه يفي

ــة )51(  ــو عاقل ــهدت أب ــاري، استش ــو اجل ــي 11/ ماي وف
ــرائيلي  ــالل اإلس ــاص االحت ــا برص ــراء إصابته ــن ج م
ــة  ــمالي الضف ــني ش ــة جن ــي مدين ــة ف ــالل عملي خ

ــطينية.  ــلطة الفلس ــق الس ــة، وف ــة احملتل الغربي

ــبكة  ــطينية وش ــلطة الفلس ــن الس ــت كل م واتهم
»اجلزيــرة«، اجليــش اإلســرائيلي يتعمــد إطــالق الرصــاص 
علــى أبــو عاقلــة التــي كانــت ترتــدي ســترة الصحافــة، 
فيمــا قالــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي إنهــا 
ــالل  ــش االحت ــال جي ــر. وق ــي األم ــاً ف ــت حتقيق فتح
ــابق، إن  ــت س ــه وق ــدر عن ــان ص ــي بي ــرائيلي، ف اإلس
الصحافيــة الفلســطينية رمبــا تكــون قــد قتلــت 
عرضــاً برصــاص أحــد جنودهــا أو برصــاص فلســطيني 

ــه.  ــب إدعائ ــار حس ــالق الن ــادل إلط ــي تب ف
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 13 فــي  اإلســرائيلي،  االحتــالل  شــرطة  وهاجمــت 
ــوا  ــن كان ــطينيني الذي ــيعني الفلس ــو، املش ــار/ ماي أي
ــون نعشــها  ــة ويحمل ــو عاقل ــازة أب يشــاركون فــي جن
ــدس  ــوارع الق ــر ش ــها عب ــير اآلالف بنعش ــل أن يس قب
ــى  ــب عل ــزن والغض ــن احل ــة م ــط حال ــة وس القدمي

ــا. مقتله

ــؤون  ــطينية وش ــؤون الفلس ــة الش ــو عاقل ــت أب وعط
الشــرق األوســط ألكثــر مــن عقديــن لشــبكة تلفزيــون 
أنهــا ســتحيل ملــف  أعلنــت  التــي  »القطريــة«، 
ــة٩4.  ــة الدولي ــة اجلنائي ــة للمحكم ــو عاقل ــهاد أب استش

حتقيــق لـ«احلــق« يتهــم االحتــال بشــّن حــرب 
كيميائيــة غيــر مباشــرة علــى القطــاع

ــة  ــدة الهندس ــس، وح ــق، أم ــة احل ــت مؤسس أطلق
االســتقصائية التابعــة لهــا، وذلــك خالل حفــل نظمته 
في مؤسســة »عبد احملســن القطان« في رام اهلل، شــهد 
أيضــا عرض أول مشــروع »حتقيــق« للوحدة املســتحدثة، 
ويتمثــل فــي قصــف قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
ــة،  ــة والزراعي ــر للمــواد الطبي مســتودع شــركة خضي

 إبان عدوانها على قطاع غزة قبل عام. 
واتهــم التحقيــق وهــو بعنــوان »حــرب كيميائيــة غيــر 
مباشــرة«، قــوات االحتــالل بالتســبب فــي انتشــار مــواد 
كيميائيــة ســامة فــي محيــط املوقــع عبــر اســتهداف 
ــر  ــر أكب ــا، وتعتب ــت الهي ــي بي ــد ف ــي توج ــأة الت املنش

 مخزن للمواد الكيميائية في القطاع. 
وعــرض فيلــم »فيديــو« خــاص بالتحقيــق، جانبــا مــن 
اآلثــار البيئيــة والصحيــة الناجمــة عــن انتشــار املــواد 
ــراء  ــروا ج ــني تأث ــن مواطن ــهادات م ــة، وش الكيميائي

 السموم املنبعثة بفعل اشتعال هذه املواد. 
وذكــر منســق الوحــدة أشــرف حمــدان، أن قــوات 
االحتــالل اســتهدفت املســتودع بشــكل متعمــد، 
صناعيــة،  منشــأة  بكونــه  معرفتهــا  رغــم 
مــن  أكثــر  الشــتعال  أدى  قصفــه  أن  مبينــا 

 50 طنا من املواد الكيميائية السامة. 
الســاعة  قرابــة  بــدأ  الــذي  القصــف  أن  وأوضــح 
ــن  ــر م ــس عش ــر اخلام ــن فج ــة م ــة و4٦ دقيق اخلامس
أيــار العــام املاضــي، جنمــت عنــه ســحابة ســوداء 
مضيفــا:  منــزل،   3000 نحــو  علــى  أثــرت  كبيــرة، 
ــديدة  ــف ش ــتخدام قذائ ــالل باس ــوات االحت ــت ق »قام
ــتودع،  ــتهدف املس ــذي اس ــف ال ــي القص ــتعال ف االش
وقــد كان القصــف األول ضمــن سلســلة واضحــة مــن 
الهجمــات التــي شــنتها قــوات االحتــالل، واســتهدفت 
فيهــا بصــورة متعمــدة، البنيــة االقتصاديــة التحتيــة 

 للمدنيني وقطاع الصناعة في غزة”. 
94  جريدة القدس

درايــة  علــى  كانــت  االحتــالل  قــوات  إن  وقــال: 
ــتودع،  ــي املس ــامة ف ــة الس ــواد الكيميائي ــود امل بوج
ودخولهــا  الزراعيــة  املــواد  باســتيراد  تتحكــم  إذ 
إلــى القطــاع احملاصــر، مــا يجعــل هــذا القصــف 
اســتخداما غيــر مباشــر لألســلحة الكيميائيــة، وهــي 

 أفعال محظورة مبوجب القانون الدولي. 
ــل عضــو مجلــس إدارة »احلــق«،  ــر د. عاصــم خلي واعتب
ــى  ــا األول ــار أنه ــا، باعتب ــا تاريخي ــدة حدث ــالق الوح إط
ــى  ــد عل ــة، وتعتم ــتوى املنطق ــى مس ــا عل ــن نوعه م

 جيل جديد من التقنيات البصرية املكانية. 
ــتهل الفعاليــة،  ــي مس ــه ف ــي كلمــة ل ــح ف وأوض
أن الوحــدة متثــل نقلــة نوعيــة فــي عمــل »احلــق« 
ترتكبهــا  التــي  اجلرائــم  توثيــق  صعيــد  علــى 
الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  االحتــالل  قــوات 
فــي  الوحــدة  أن تســهم  فــي  أملــه  معربــا عــن 

 تعزيز حالة حقوق اإلنسان في فلسطني. 
وأشــار إلــى ضــرورة التركيــز على العنــف، واجلرائــم التي 

 يرتكبها االحتالل بشقيها الظاهر واخلفي. 
فــي  والتوثيــق  الرصــد  قســم  رئيســة  وركــزت 
ــة:  ــدة، مضيف ــة الوح ــى حيوي ــديد، عل ــق« روال ش »احل
»مــن الضــروري أن نقــدم آليــات وتقنيــات جديــدة 
بالتالــي نشــعر  لتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية، 
عملنــا  تطويــر  فــي  مســتمرون  ألننــا  بالفخــر 
قبــل  مــن  الالشــرعية  الهجمــات  كافــة  رغــم 

 سلطات االحتالل بحق اجملتمع املدني”. 
بنشــأة  املتصلــة  اجلوانــب  بعــض  واســتعرضت 
ــز  ــى حي ــا إل ــدأت إلخراجه ــي ب ــود الت ــدة، واجله الوح
الوجــود منــذ نحــو عــام ونصــف العــام بالتعــاون 
مــع مؤسســة »عبــد احملســن القطــان«، وجامعــة 
أركتكتشــر«  »فورنــزك  ومؤسســة  بيرزيــت، 
العامــل  الطاقــم  متيــز  إلــى  الفتــة  البريطانيــة، 
كإحــدى  التكنولوجيــا  وتوظيفــه  الوحــدة،  ضمــن 

 اآلليات لتوثيق جرائم وممارسات االحتالل. 
واعتبــرت ممثلــة مؤسســة »فورنزك أركتكتشــر« شــوري 
مــوالدي، إطــالق الوحــدة حلظــة تاريخية، لفضــح وتوثيق 

 جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني. 
ــى  ــة »زووم«، إل ــر تقني ــا عب ــة له ــي كلم ــت ف ولفت
و«احلــق«  البريطانيــة  املؤسســة  بــني  التعــاون 
أنهــا  موضحــة  الوحــدة،  إنشــاء  ســبيل  فــي 

 تعمل وفق منهجية محكمة ومهنية. 
ــد  ــان« يزي ــن القط ــد احملس ــة »عب ــل مؤسس ــر ممث وذك
عنانــي، أن إطــالق الوحــدة ميثــل الشــيء الكثيــر، 
مبينــا باملقابــل، أن الفيلــم اخلــاص بالوحــدة، يبــرز 

 اعتمادها على حقول معرفية عديدة. 
ــواد، أن  ــادن ع ــت ش ــة بيرزي ــي جامع ــرة ف ورأت احملاض
ــر  ــة غي ــم بطريق ــة العال ــة خملاطب ــة مهم ــدة آلي الوح
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ــن  ــات وأدوات م ــدة تقني ــن ع ــتفادة م ــة، باالس اعتيادي
ــارة.٩5 ــا العم ضمنه

مســيرة أعــام فلســطينية فــي خــان يونــس 
ــا فــي القــدس دعمــا وإســنادا ألهلن

نظمــت حركــة »فتــح« إقليــم غــرب خــان يونــس 
ــيرة  ــد، مس ــوم األح ــاء الي ــزة، مس ــاع غ ــوب قط جن
ــدس. ــي الق ــا ف ــنادا ألهلن ــا وإس ــطينية دعم ــالم فلس أع

ورفــع املشــاركون فــي املســيرة، التــي جابــت الشــوارع 
واملياديــن الرئيســة فــي احملافظــة، األعالم الفلســطينية 
والفتــات منــددة باقتحــام املســتوطنني ملدينــة القــدس 

واملســجد األقصــى.

ــيني  ــا املقدس ــاندة ألهلن ــة ومس ــارات داعم ورددوا عب
ومنــددة بالصمــت العاملــي املريــب جتــاه مــا يحــدث فــي 

ــة. القــدس احملتل

ــان  ــرب خ ــم غ ــح« إقلي ــة »فت ــر حرك ــني س ــال أم وق
يونــس وليــد شــقورة، إن القــدس واألقصــى واملقدســات 
ــط  ــة خ ــة املقدس ــي املدين ــيحية ف ــالمية واملس اإلس
ــه  ــي وج ــض ف ــور أن ينتف ــى كل غي ــب عل ــر، ويج أحم
املســتوطنني حلمايــة عاصمتنــا األبديــة مــن التدنيــس 

ــرائيلية. ــتباحة اإلس واالس

للمرابطــني  والتقديــر  التحيــة  شــقورة  ووجــه 
واملنتفضــني فــي القدس ضــد ممارســات االحتــالل، وقال: 
»نحــن معكــم يدا بيــد وســاعدا بســاعد ولــن نترككم 
ــرائيلي«. ــل اإلس ــع احملت ــة م ــذه املواجه ــي ه ــم ف وحدك

ــرائيلي  ــل اإلس ــع احملت ــيلتحم م ــعبنا س ــاف أن ش وأض
ــبيل  ــي س ــكاك، ف ــام واالحت ــق االلتح ــي كل مناط ف
ــي  ــة ف ــانية والطبيعي ــه اإلنس ــى حقوق ــول عل احلص
ــا  ــتقلة وعاصمته ــطينية املس ــه الفلس ــة دولت إقام

ــرقية. ــدس الش الق

ــوف  ــرب بالوق ــلمني والع ــع املس ــقورة جمي ــب ش وطال
إلــى جانــب شــعبنا، خاصــة فــي مدينــة القــدس، ضــد 

املمارســات اإلســرائيلية.٩٦

“اخلارجيــة«: مســيرة األعــالم والتنكيل باملقدســيني 
ــدس ــي الق ــالل ف ــئ حقا لالحت ــن تنش ل

أكــدت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني أن »مســيرة األعــالم« 
ــا  ــئ حق ــن تنش ــيني ل ــل باملقدس ــة والتنكي التهويدي

ــدس. ــي الق ــرائيلي ف ــالل اإلس لالحت

95  جريدة األيام

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقالــت الــوزارة، في بيــان لها، اليــوم األحد، »إن إســرائيل 
ــا  ــنحت له ــا س ــدس كلم ــا للق ــادة احتالله ــاول إع حت
ــك  ــي ذل ــح ف ــا ال جن ــنح له ــة تس ــة، وكل فرص الفرص
ــات، وكأن  ــالق التصريح ــراخ وإط ــل والص ــود للعوي تع
ــوال  ــت أو جت ــات بيني ــال تصريح ــا. ف ــق واقع ــك يخل ذل
بــن غفيــر او زيــارة نتنياهــو او حشــد االالف مــن كارهــي 
ــي  ــة الت ــدارس الديني ــالل وامل ــبيبة الت ــن ش ــرب م الع
ــق  ــل العــرب، ســتفرض وضعــا أو تخل ــى قت حتــرض عل

ــتقبال«. ــي مس ــة أو تبن حقيق

والشــرطة  اجلنــود  مــن  اآلالف  حشــد  أن  وأضافــت 
اخلاصــة لدولــة االحتــالل لتمريــر مســيرة فــي مدينــة 
يعتبرونهــا عاصمتهــم، ورفــع مســتوى حالــة الطــوارئ 
إلــى القصــوى، واتخــاذ إجــراءات اعتقــال عديــدة بحــق 
والتنكيــل  واالعتــداء  املقدســيني،  الفلســطينيني 
بالشــباب والشــابات، كل ذلــك مــن أجــل إجناح مســيرة 
لعــدة ســاعات يقومــون بتمريرهــا مــرة كل عــام فــي 
ويحاولــون  كذبــا  اخترعوهــا  مناســبة مصطنعــة 
ــيرة  ــال املس ــك ف ــع ذل ــوا، وم ــم ينجح ــرعنتها ول ش
تســير وال األمــن مســتتب وال الســيادة قائمــة وال 
أعالمهــم دائمــة وال جنودهــم رادعــة وال تصريحاتهــم 
مقنعــة وال إجراءاتهــم نافعــة. حتــى لــو جنحــوا 
بالقــوة فــي متريــر مســيرتهم لهــذا اليــوم، فــإن بقيــة 
ــام الســنة تكــون القــدس ألصحابهــا تنضــح بهــم  أي
وتســعد بوجودهــم، فالتزويــر ينكشــف واحلقيقــة هــي 

ــون«. ــا باق ــن هن ــة ونح الباقي

االحتــالل  تغــول  العبــارات  بأشــد  الــوزارة  وأدانــت 
احلكومــة  محملــة  القــدس،  علــى  ومؤسســاته 
بينــت  نفتالــي  املتطــرف  برئاســة  اإلســرائيلية 
ــه  ــات قوات ــن تصرف ــرة ع ــة واملباش ــؤولية الكامل املس
وشــرطته الهمجيــة التــي توفــر احلمايــة والدعــم 
ــات  ــن مجموع ــرج م ــاء تخ ــات رعن ــناد ملمارس واإلس
تتصــرف  لكــي  ايديولوجيــا  تعبئتهــا  مت  متطرفــة 
ــطيني  ــو فلس ــا ه ــق كل م ــة بح ــة وكراهي بعنجهي
فــي القــدس، أغلبهــم شــباب ينتمــون ملــدارس دينيــة 
تشــبعوا بكراهيــة العــرب واحلقــد عليهــم، ويرفضــون 
مظاهــره،  كل  فــي  الفلســطيني  الوجــود  حتــى 

وشــعارهم املــوت للعــرب.

ــوات  ــن ق ــدر ع ــي يص ــد وفاش ــرف حاق ــت: »تص وتابع
ــق  ــة بح ــد وكراهي ــكل حق ــرف ب ــي تتص ــالل الت االحت
ــرى  ــد اســترداده، وت ــأرا تري كل فلســطيني، وكأن لهــا ث
ــتفزازه،  ــب اس ــدواً يج ــرك ع ــطيني يتح ــي كل فلس ف
ــكّل  ــك ين ــى ذل ــرد عل ــن يتم ــه، وم ــاءة ل ــره واإلس وقه

ــوة«. ــرب بقس ــه ويض ب
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تريــد  )املســتوطنون(  األولــى  »اجملموعــة  إن  وقالــت 
ــماوية  ــه الس ــها مبلكيت ــاع نفس ــكان وإقن ــكار امل احت
وال تســتحمل رؤيــة غيرهــا فيــه. وتعتقــد أن الضجيــج 
ــد  ــذا يع ــر وه ــوت اآلخ ــى الص ــيغلب عل ــراخ س والص
ــرة  ــداد كبي ــم بأع ــع أعالمه ــد أن رف ــاراً. وتعتق انتص
املصطنــع  رقصهــم  وأن  لهــم،  القــدس  ســيحيل 
سيؤســس ثقافــة أو يحيــل تراثــاً عميقــاً ســائداً إلــى 

ــون«. ــال لواهم ــم فع ــاع. انه قن

االحتــالل(  )قــوات  الثانيــة  »اجملموعــة  أن  وأضافــت 
تتباهــى مبــا حتملــه مــن ســالح ومــا تعتقــد أنهــا متثلــه 
مــن ســلطة قانــون، بينمــا هــم فــي حقيقتهــم قطــاع 
طــرق وعصابــات إرهــاب. يســتعملون تفوقهــم العــددي 
ــرح ألي فلســطيني  وإرهابهــم املتواصــل وضربهــم املب
وكأنــه انتصــار لهــم وحالــة ردع للفلســطيني، بينمــا 
الصــور املوثقــة والفيديوهــات املصــورة التــي يشــاهدها 
العالــم فــي األقصــى وبــاب العامــود وحــارات القــدس 
القدميــة وفــي تشــييع جثمــان الشــهيدة شــيرين أبــو 
عاقلــة وجثمــان الشــهيد وليــد الشــريف يظهــر انهــم 
مجــرد مجرمــني ال أكثــر، تخلــوا عــن إنســانيتهم منــذ 
ــون،  ــه القان ــا حرّم ــهم م ــتبيحون ألنفس ــنني، يس س
ــر  ــة تقط ــم والعنصري ــي عيونه ــري ف ــية تس فالفاش
ــا  ــم. أم ــن تصرفاته ــرج م ــد يخ ــم واحلق ــن أفواهه م

ــة فهــي حتمــا فــي انتظارهــم«.٩7 العدال

هل تسعى إسرائيل للحرب الدينية؟

ــا  ــذ احتالله ــرائيلي من ــالل اإلس ــة االحت ــعت دول  س
ــى  ــيطرة عل ــدة للس ــام 1٩٦7 جاه ــدس ع ــة الق مدين
ــرق  ــة بط ــالمية والعربي ــا اإلس ــر معامله ــة وتغيي املدين
شــتى إلضفــاء الطابــع اليهــودي، عبــر تغييــر الطابــع 
الدميغرافــي ومحاربــة الوجود الفلســطيني واالســتيالء 

واالســتيطان. على األراضــي 

ــالل  ــني االحت ــراع ب ــب الص ــدس ل ــت الق ــا كان ولطامل
ــر  ــالل عب ــة االحت ــطينيني، فدول ــرائيلي والفلس اإلس
خــالل  خاصــة  املتطرفــة،  اليمينيــة  حكوماتهــا 
الســنوات العشــر املاضيــة، وفــق مــا يوضح سياســيون 
وأكادمييــون لـ«وفــا«، تعتبــر القــدس بأكملهــا عاصمــة 
أبديــة لهــا، فيمــا يؤكــد الفلســطينيون أن اجلــزء 

ــتقبلية.    ــم املس ــة دولته ــرقي عاصم الش

ــات  ــوم، مواجه ــاح الي ــى صب ــجد األقص ــهد املس وش
ــتوطنا  ــام 1044 مس ــب اقتح ــالل عق ــوات االحت ــع ق م
باحــات املســجد، وذلــك قبيــل انطــالق »مســيرة 
األعــالم« اإلســرائيلية التــي ينظمهــا املســتوطنون فــي 
ذكــرى احتــالل القــدس فــي حــرب حــرب حزيــران/ يونيــو 

97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــوم. ــر الي ــام 1٩٦7، عص ع

وتنــذر إجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي باملدينة املقدســة 
واعتداءاتــه املمنهجــة بحــق املســجد األقصــى، بحــرب 
ــم  ــطينيني واإلقلي ــدود الفلس ــد ح ــف عن ــة ال تق ديني

بــل ســيصل لهيبهــا للعالــم أجمــع، وفــق مراقبــني.

ــدس  ــؤون الق ــة لش ــوان الرئاس ــار دي ــدث مستش وحت
األقصــى  بأن املســجد  لـ«وفــا«،  الرويضــي  أحمــد 
ــه  ــم ملوقع ــن عقيدته ــزء م ــلمني وج ــدس للمس مق
وثانــي  احلرمــني  وثالــث  القبلتــني  كأولــى  الدينــي 
ــى  ــداء عل ــه اعت ــداء علي ــي االعت ــجدين، وبالتال املس

عقيــدة املســلمني.

ويؤكــد أنــه اذا اســتمرت االقتحامــات واالعتــداءات على 
املســجد األقصــى، وحاولــت إســرائيل فــرض التقســيم 
الزمانــي، فــإن هــذا يعنــي االعتــداء علــى مليــار مســلم 
ــح أن  ــة، وواض ــرب ديني ــوادر ح ــي ب ــا يعن ــم، م بالعال
إســرائيل تخطــط لهــا، متابًعــا: احلــرب الدينيــة حذّرنــا 
ــن تقــف عنــد حــدود  ــع ول ــا إنهــا ســتحرق اجلمي وقلن
املنطقــة، كــون املســلمني منتشــرين بــكل أنحــاء 
ــى  ــة عل ــية املترتب ــر األساس ــي اخملاط ــم وبالتال العال
ــرارة  ــع ش ــى تض ــجد األقص ــالل باملس ــراءات االحت إج

ــة. ــرب الديني ــن احل ــع ضم ــع اجلمي ــرق أصاب حل

وأضــاف: »لــن تقــف احلــرب الدينيــة عنــد حــدود 
املنطقــة وحــدود الشــعب الفلســطيني بــل ســتصل 
ــع،  ــم أجم ــا والعال ــة وأوروب ــدة األميركي ــات املتح الوالي
وعلــى العالــم أن يضغــط علــى إســرائيل للتوقــف عــن 
ــة  ــتعل املنطق ــه وتش ــرق أصابع ــى ال حت ــا حت إجراءاته
عنــده وهــذا مــا متهــد لــه اســرائيل فــي احلقيقــة التــي 

تســعى حلــرب دينيــة«.

وأشــار الرويضــي إلــى أن االحتــالل اإلســرائيلي يســعى 
عبــر »مســيرة األعــالم« وإجراءاتــه بحــق القــدس 
فــرض  إضفــاء مشــهد  إلــى  األقصــى،  واملســجد 
الســيادة اإلســرائيلية عليهمــا وبأنــه صاحــب الســيادة 
ــود  ــر الوج ــة مظاه ــر محارب ــك عب ــا، وذل ــد فيه الوحي
الفلســطيني كالعلــم والعمــل املؤسســاتي واجملتمعي 
والوطنــي، واعتقــال رمــوز العمــل الوطنــي والسياســي 

ــة. فــي املدين

وأكــد أن االحتــالل يســعى لتحقيــق التقســيم الزماني 
ــكل  ــا إقامــة الهي ــي باملســجد األقصــى والحًق واملكان
املزعــوم، منوهــا إلــى أن خطــوات االحتــالل خــالل 
ــث  ــاه، حي ــذا االجت ــدأت به ــرة ب ــنوات األخي ــر س العش
ــات  ــع البواب ــى وض ــدم عل ــات وأق ــعت االقتحام توّس
اإللكترونيــة عــام 2017 وعــام 201٩ باب الرحمــة و2021 
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وضــع الســواتر احلديديــة فــي بــاب العمــود، فيمــا عمل 
هــذا العــام علــى تعزيــز التقســيم املكانــي والزمانــي، 
وبالتالــي إنهــاء دور األوقــاف اإلســالمية وتقليــص دورهــا 
ــن  ــة األدوار م ــح بقي ــط، وتصب ــي فق ــدور الدين ــى ال إل

ــرائيل. ــؤولية إس مس

الوضــع  عــن  يتحــدث  االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
ــأن املســجد األقصــى خمســة دومنــات وهــي  الراهــن ب
ــق، ولهــذا  املســقفات فقــط، وأن الســاحات هــي حدائ
كثــف االحتــالل اقتحــام املســتوطنني للســاحات، 
مؤكــدا أن  كل هــذا يعطــي مؤشــرا أننــا مقبلــون علــى 

ــرائيل. ــؤوليتها إس ــل مس ــد تتحم ــة تصعي حال

ــن  ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــى تنفي ــي إل ــا الرويض ودع
بالقــدس  املتعلقــة  واإلســالمية  العربيــة  القمــم 
ــات القــرارات  واملســجد األقصــى، مؤكــدا أن هنــاك مئ
اخلاصــة بهــا ولــم تنفــذ، وأن املقدســيني بحاجــة 

للدعــم السياســي والتنمــوي لتعزيــز صمودهــم.

وشــدد علــى احتــرام الوصايــة األردنيــة على املقدســات، 
ــداهلل  ــك عب ــني املل ــى التنســيق املتكامــل ب منوهــا إل
ــجد  ــة املس ــاس حلماي ــود عب ــس محم ــي والرئي الثان
ــؤولياته  ــل مس ــأن يتحم ــم ب ــا العال ــى، مطالب األقص
للضغــط علــى دولــة االحتــالل للتوقــف عــن إجراءاتهــا 

ــة. ــا ديني ــدث حرب ــاع وحت ــتفجر األوض ــي س الت

ووفــق الرويضــي، فــإن رئيــس حكومــة االحتــالل نفتالــي 
بينــت يريــد أن يخــرج »مســيرة األعــالم« مبشــهد 
ســينمائي وبنتائــج ثــالث أنــه ميلــك الســيادة بالقــدس 
ــق  ــرائيلي وحتقي ــل اإلس ــتوطنني والداخ ــاء املس إلرض
ــد  ــيني بع ــر إرادة املقدس ــات، وكس ــي االنتخاب ــج ف نتائ
ــهيدين  ــي الش ــان وجنازت ــهر رمض ــي ش ــدث ف ــا ح م
ــم  ــع العل ــريف ورف ــد الش ــة وولي ــو عاقل ــيرين أب ش

الفلســطيني.

وأشــار إلــى أن التعزيــزات األمنيــة التــي فرضتهــا 
حكومــة االحتــالل اليــوم باملدينــة والتــي جتــاوزت 
ــت  ــاالت طال ــة اعتق ــذ حمل ــر، وتنفي ــة آالف عنص ثالث
نشــطاء فــي حركــة »فتــح« الليلــة املاضيــة وصبــاح 
اليــوم، والطلــب مــن أصحــاب احملــالت التجاريــة اإلغــالق 
وحتويــل منطقــة بــاب العمــود ملنطقــة عســكرية 

ــيادة. ــرض الس ــل بف ــت فش ــد أن بين ــة، يؤك مغلق

بــدوره، قــال احملاضــر باجلامعــة العربيــة األمريكيــة 
أميــن يوســف إن حكومــة بينــت حكومــة اســتيطانية 
أصوليــة، وحتــاول فــي هــذه املرحلــة أن تــوازن بــني 
املكــون االســتيطاني األصولــي )أحــزاب ميينا، وإســرائيل 
ــزاب  ــذه أح ــتقبل( وه ــاك مس ــض، وهن ــا، وأزرق أبي بيتن

تقتــات علــى أصــوات املســتوطنني واليمينيــني، وهنــاك 
مكــون وســط ويســار الوســط )ميرتــس وحــزب العمــل 

ــدة(. ــة املوح ــة العربي والقائم

رغبــات  تلبيــة  حتــاول  بينــت  حكومــة  أن  وأكــد 
املســتوطنني مــع التركيــز علــى عــدم دخــول املســيرة 
ــى أن  ــا إل ــارك، منوه ــى املب ــجد األقص ــرم املس ــى ح إل
احلكومــات اإلســرائيلية فــي آخــر 10 ســنوات أصبحــت 
ــة قــد تقــود إجراءاتهــا حلــرب  ــة أصولي حكومــات ديني

ــة. ديني

ــول  ــن يط ــا ل ــدرك أن عمره ــت ت ــة بين ــع: حكوم وتاب
ــرائيلية  ــة إس ــروّج لرواي ــاول أن ت ــي حت ــرا، وبالتال كثي
جديــدة فــي املســجد األقصــى، مشــيرًا إلى أن إســرائيل 
هــي دولــة حــرب بغــض النظــر عــن املســوغات ســواء 

ــتراتيجية. ــية أو اس ــة أو سياس ــة أو ديني ــت أمني كان

ــى  ــجد األقص ــي املس ــري ف ــا يج ــف أن م ــد يوس وأك
مــن املمكــن أن يثيــر ردود فعــل إســالمية فــي مناطــق 
ــا، إال أن  ــركا وأوروب ــا أمي ــا فيه ــم مب ــة بالعال مختلف
إســرائيل تــدرك ذلــك لكنهــا غيــر مكترثــة ملثــل ردات 

ــة.٩8 ــذه املرحل ــي ه ــك ف ــال تل األفع

ــر  ــات التقري ــن مخرج ــة« تعل ــلطة البيئ “س
االستشــاري ملؤمتــر ســتوكهولم 05+ 

مــع  بالشــراكة  البيئــة،  جــودة  ســلطة   أعلنــت 
ــز  ــع مرك ــاون م ــي، بالتع ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح برنام
دراســات التنميــة فــي جامعــة بيرزيــت، اليــوم األحــد، 
االنتهــاء مــن حتضيــرات مؤمتــر ســتوكهولم 50+ الــذي 
ينعقــد حتــت شــعار »کوکــب صحــي الزدهــار اجلميــع- 

ــا«. ــؤوليتنا، فرصتن مس

ويأتــي املؤمتــر احتفــاال مبــرور 50 عامــا علــى عقــد 
ــة البشــرية عــام 1٩72، فــي  مؤمتــر األمم املتحــدة للبيئ

ــتوكهولم.  ــويدية س ــة الس العاصم

وقالــت رئيــس ســلطة جــودة البيئــة نســرين التميمي، 
ــة  خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد فــي وزارة اإلعــالم مبدين
الصحافــة«، إن  »واجــه  برنامــج  ضمــن  اهلل،  رام 
ــذ الســابع عشــر مــن  ــدأت من ــرات للمؤمتــر ب التحضي
آذار/ مــارس املاضــي، علــى شــكل ورش عمــل تشــاورية 
عقــدت فــي مختلــف محافظــات الوطــن، واســتهدفت 
ــطيني  ــع الفلس ــل اجملتم ــع مفاص ــع جمي ــاور م التش
ــي  ــع مدن ــة، ومجتم ــات أكادميي ــني، ومؤسس ــن باحث م
ــام،  ــاص وع ــني خ ــة، وقطاع ــر حكومي ــات غي ومنظم
واســتهدفت أيضــا فئــات الشــباب واملــرأة وذوي اإلعاقة، 
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إضافــة الــى توزيــع اســتبيان للعامــة، مشــيرة إلــى أن 
ــت  ــتهدفة كان ــات املس ــة القطاع ــن كاف ــاركة م املش
واضحــة وواســعة، مــا أثــرى احلــوار والتشــاور، وانعكــس 
ــي  ــا ف ــاء عليه ــل والبن ــن التعوي ــدة ميك ــج جي بنتائ

ــتقبلي. ــل املس ــات العم ــوات وتوجه ــد الفج حتدي

حــول  متحــورت  التشــاورية  اللقــاءات  أن  وأضافــت، 
مواضيــع املؤمتــر األساســية، املتمثلــة فــي الوصــول الى 
كوكــب صحــي يوّفــر االزدهــار للجميــع، والتوصــل إلــى 
تعــاٍف مســتدام وشــامل مــن جائحــة كورونــا، وتســريع 
املســتدامة  بالتنميــة  املتعلقــة  اخلطــط  تنفيــذ 
البيئيــة، مبــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة املســتدامة 

ــدة. ــي األمم املتح ــا ف ــق عليه املتف

الواقــع  منظــور  مــن  نوقشــت  احملــاور  أن  وبينــت، 
الفلســطيني، إذ ُشــخص كل محــور مــن حيــث مــدى 
ــه،  ــه جناح ــي تواج ــل الت ــات والعراقي ــدم، والعقب التق
إضافــة إلــى اآلفــاق املســتقبلية التــي يجــب التوجــه 
نحوهــا، وبــذل املزيــد مــن اجلهــود فــي ســبيل حتقيقهــا 
كأولويــات وطنيــة، وفجــوات ال بــد مــن ســدها وأخذهــا 
ــة. ــتراتيجيات الوطني ــط واالس ــي اخلط ــار ف ــني االعتب بع

وأردفــت، أن املشــاورات تكللــت بإعــداد التقريــر الوطنــي 
ــي  ــتوكهولم ف ــي س ــر ف ــى املؤمت ــيقدم إل ــذي س ال
الثانــي والثالــث مــن حزيــران/ يونيــو املقبــل، واشــتمل 
ــج  ــات، والنتائ ــال والنقاش ــق األعم ــى توثي ــر عل التقري

التــي خرجــت بهــا. 

بهــا  خرجــت  التــي  النتائــج  التميمــي  وذكــرت 
املشــاورات، أبرزهــا: أن انتهــاكات االحتــالل اإلســرائيلي 
أهــم العقبــات التــي تواجــه الفلســطينيني فــي حتقيق 
حمايــة البيئــة والطبيعــة، والتنميــة املســتدامة، 
إضافــة إلــى تدنــي الوعــي البيئــي لــدى شــرائح اجملتمع 
وفئاتــه اخملتلفــة، ونقــص املــوارد املاليــة، عــدا عــن اآلثــار 

ــة. ــة واالجتماعي ــات االقتصادي والتحدي

ــؤولياته  ــي مس ــع الدول ــل اجملتم ــرورة حتم ــدت ض وأك
جتــاه شــعبنا مــن أجــل التحــرر وحتقيــق تقريــر املصيــر، 
ــا  ــة بأطيافه ــاركة اجملتمعي ــرة املش ــيع دائ ــى توس وعل
ــة،  ــة البيئي ــط واملتابع ــات التخطي ــي عملي ــة ف كاف
وضــرورة تشــجيع البحــث العلمــي والتطويــر مــن أجــل 
ــة االحتياجــات مــن  ــة وتلبي ــة التطــورات البيئي مواكب

ــات. ــر املعلوم ــة وتوفي ــاكل البيئي ــول للمش احلل

والتشــريعية  التخطيطيــة  األرضيــة  أن  وتابعــت: 
اخملتصــة بالبيئــة فــي فلســطني جيــدة ولكنهــا حتتــاج 
إلــى مزيــد مــن التطبيــق، منوهــة إلــى ضــرورة تعزيــز 
العالقــة بــني الفلســطينيني وأرضهــم والبنــاء، وتعزيــز 

ــم  ــي وتعظي ــع الدول ــع اجملتم ــات م ــراكة والعالق الش
الدوليــة  واملعاهــدات  االتفاقيــات  مــن  االســتفادة 
ــى  ــط عل ــي بالضغ ــع الدول ــة اجملتم ــة، مطالب البيئي
ــطينية. ــة الفلس ــد البيئ ــه ض ــف انتهاكات ــالل لوق االحت

وختمــت التميمــي، أن هنــاك حاجــة إلــى إقامــة املزيــد 
ــة  ــز رقع ــة وتعزي ــاه العادم ــة املي ــات معاجل ــن محط م
الســتخدام  والتحــول  الصحــي،  الصــرف  خدمــات 
ــات  ــي إدارة النفاي ــة ف ــة وحداث ــر مالءم ــاليب أكث أس
الصلبــة، إضافــة إلــى توجيــه الدعــم املالــي واملســاندة 
فــي  صمودهــم  لتعزيــز  للمزارعــني  اللوجســتية 

ــم.٩٩ ــة منتجاته ــم وحماي أراضيه

ــات  ــدي لهجم ــة والتص ــان احلراس ــل جل ــوات لتفعي دع
ــتوطنني املس

دعــا مســؤول ملــف االســتيطان شــمال الضفــة 
غســان دغلــس، أهالــي البلــدات والقــرى خاصــة القريبة 
مــن املســتوطنات، لتفعيــل جلــان احلراســة والتصــدي 
ــطينية. ــالم الفلس ــع األع ــتوطنني، ورف ــات املس لهجم

وقــال دغلــس لـ«وفــا«، إن غالبيــة املناطــق فــي الضفــة 
تتعــرض لهجمــات املســتوطنني، خاصــة القريبــة مــن 
ــة  ــرق الواصل ــارق والط ــى املف ــة إل ــتوطنات، إضاف املس

بــني املــدن الفلســطينية.

وأضــاف أنــه خــالل األيــام املاضيــة ســجلت العديــد من 
االعتــداءات بحــق املواطنــني، خاصــة فــي حــوارة التــي 
ــدات  ــطيني، وبل ــم الفلس ــع العل ــة رف ــهد معرك تش
بوريــن، وبرقــة، وقصــرة، وقريــوت، وغيرهــا مــن املناطــق 
التــي تشــهد مواجهــات عنيفــة أدت إلــى إصابــة عــدد 
مــن املواطنــني برصــاص االحتــالل والعشــرات باالختناق، 
عــدا عــن اســتهداف مركبــات املواطنــني فــي محيــط 

محافظــة نابلــس.100
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ردود فعل منددة بانتهاكات االحتال

ــل،  ــة وفصائ ــة وعربي ــمية محلي ــاط رس ــت أوس أدان
اقتحامــات املســجد األقصــى و«مســيرة األعــالم« 
االســتفزازية أمــس، والتــي شــارك فيهــا نحــو 25 
ألــف مســتوطن، والتــي مــرت مــن بــاب العامــود إلــى 
البلــدة القدميــة، بالقــدس احملتلــة، وصــوالً إلــى حائــط 
ــام  ــدس ع ــالل الق ــرى احت ــم بذك ــي تنظ ــراق، والت الب
1٩٦7، إلــى ذلــك، أكــد الناطــق باســم الرئاســة نبيــل 
ــاتها  ــرقية مبقدس ــدس الش ــة الق ــة، أن مدين ــو ردين أب

99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــة األبدي ــتبقى العاصم ــيحية، س ــالمية واملس اإلس
لدولــة فلســطني، حســب قــرارات الشــرعية الدوليــة، 
ــن  ــه ال ميك ــة، ان ــو ردين ــاف أب ــي. إض ــون الدول والقان
ــت  ــا دام ــا، م ــي منطقتن ــتقرار ف ــن واالس ــق األم حتقي
وأرضــه  شــعبنا  علــى  حربهــا  تواصــل  إســرائيل 
ــون، وترفــض  ومقدســاته، وتتعامــل كدولــة فــوق القان
قــرارات الشــرعية الدوليــة واألســس التــي قامــت 

ــالم.  ــة الس ــا عملي عليه

ــار  ــب بالن ــرائيل تلع ــال إن »إس ــر ق ــح آخ ــي تصري وف
ــماح  ــالل الس ــن خ ــديد م ــور ش ــؤولية وبته ــال مس ب
للمســتوطنني بتدنيــس املقدســات فــي القــدس احملتلة 

ــل«. ــات القت ــد عملي وتصعي

مــن جانبــه أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية مســيرة 
فــي  املواطنــني  علــى  واعتداءاتهــم  املســتوطنني 
مدينــة القــدس احملتلــة، محــذراً مــن التبعــات اخلطيــرة 
ــاعر  ــتفزازاتت ملش ــن اس ــه م ــا متثل ــيرة وم ــك املس لتل
ــى  ــجد األقص ــاحات املس ــا لس ــني واقتحاماته املواطن
ــن  ــاً ع ــيني دفاع ــجاعة املقدس ــيداً بش ــارك، مش املب

ــى.  ــرى املصطف مس

ــد  ــني بأش ــة واملغرب ــت وزارة اخلارجي ــا أدان ــن جانبه م
ــة، ومــا رافقهــا  ــارات »مســيرة األعــالم« التهويدي العب
مــن اعتــداءات وعمليــات قمــع وتنكيــل وحشــية بحــق 
املواطنــني املقدســيني وعشــرات الفلســطينيني الذيــن 
رفعــوا األعــالم الفلســطينية فــي القــدس مبــن فيهــم 

نســاء وأطفــال، واعتقــال العشــرات منهــم.

ــطيني  ــي الفلس ــر الوطن ــة التحري ــد حرك ــا أك بدوره
»فتــح«، أنهــا ســتبقى تدافــع عــن املســجد األقصــى 

ــات. ــم التضحي ــا كان حج ــات مهم ــارك واملقدس املب

ــع  ــني م ــا ملتحم ــا وأبناءه ــح« أن كوادره ــدت »فت وأك
أبنــاء شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجدهــم مــن 
ــتهدف  ــي تس ــالل، الت ــات االحت ــال مخطط ــل إفش أج

املســجد األقصــى املبــارك واملقدســات.101

مسيرات أعام في محافظات الوطن

ــني، أمــس، فــي مســيرات أعــالم  ــات املواطن شــارك مئ
ألبنــاء  إســناداً  احتجاجيــة،  ووقفــات  فلســطينية 
شــعبنا فــي القــدس احملتلــة، وتنديــداً باعتــداءات 
املــدن  شــوارع  املســيرات  وجابــت  املســتوطنني، 
ــا  ــاركون فيه ــع املش ــا، ورف ــطينية ومخيماته الفلس
العلــم الفلســطيني، ورددوا شــعارات تؤكــد وقوفهــم 
املواجهــة  فــي  القــدس  فــي  أهلنــا  جانــب  إلــى 
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املفتوحــة التــي يخوضونهــا مــع االحتــالل اإلســرائيلي 
واملســتوطنني. 

فقــد رفــع طلبــة مــدارس الوطــن، صبــاح أمــس، علــم 
فلســطني، تأكيــداً علــى الوفــاء للقــدس احملتلــة، 
االحتــالل  وجــه  فــي  وثباتهــم  أهلهــا،  ولصمــود 

واملســتوطنني. 

فقــد رفــع طلبــة مــدارس الوطــن، صبــاح أمــس، علــم 
فلســطني، تأكيــداً علــى الوفــاء للقــدس احملتلــة، 
االحتــالل  وجــه  فــي  وثباتهــم  أهلهــا،  ولصمــود 

واملســتوطنني.

أن  بيــان،  فــي  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  وأوضحــت 
الفعاليــات تضمنــت توظيــف اإلذاعــة الصباحيــة، 
ــه، إذ قضــى مــن  ــة العلــم ورمزيت ــث عــن مكان للحدي
ــاً حــراً فــي كافــة  ــه آالف الشــهداء، ليظــل خفاق أجل
الســاحات واحملافــل واملياديــن، كمــا شــاركت فــرق 
ــي  ــم ف ــع العل ــم رف ــي مراس ــية ف ــافة املدرس الكش

الطابــور الصباحــي.

وأكــدت الــوزراء انهــا حريصــة علــى غــرس قيــم 
االنتمــاء الوطنــي لــدى الطلبــة، وتعزيــز حضــور العلــم 
الفلســطيني فــي مختلــف النشــاطات، باعتبــاره رمــزاً 

ــرر. ــتقالل والتح ــادة واالس للس

وأشــارت إلــى التحديــات التــي يواجههــا التعليــم 
فــي املدينــة املقدســة ومحــاوالت االحتــالل املتواصلــة 
لضــرب مرتكــزات الهويــة الوطنيــة اجلمعيــة، وأســرله 
التعليــم، وتشــويه املناهــج، وغيرهــا مــن االنتهــاكات 
إلــى ذلــك، شــارك  القــدس،  التــي تتعــرض لهــا 
ــالم  ــيرة أع ــي مس ــس، ف ــاء أم ــني، مس ــات املواطن مئ
فلســطينية وســط مدينــة رام اهلل، إســناداً ألبنــاء 
شــعبنا فــي القــدس احملتلــة، وتنديــداً باعتــداءات 

املســتوطنني.

ورفــع املشــاركون فــي املســيرة، التــي دعــت لهــا 
ــالم  ــة، األع ــي احملافظ ــة ف ــات الوطني ــوى والفعالي الق
مردديــن  املدينــة،  شــوارع  وجابــوا  الفلســطينية 
ــدس  ــن أن الق ــالل، ومؤكدي ــددة باالحت ــعارات املن الش
وشــدد  األبديــة.  فلســطني  دولــة  عاصمــة  هــي 
متحدثــون خــالل املســيرة، علــى دعــم ومســاندة 
ــداءات  ــة اعت ــي مواجه ــة ف ــدس احملتل ــي الق ــا ف أهلن
ــمى  ــا يس ــتفزازية، وم ــاتهم االس ــتوطنني وممارس املس

التهويديــة102.  األعــالم«  »مســيرة 

102  جريدة القدس
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مصادرة 54 دومناً في الطور

أعلــن احلكــم العســكري اإلســرائيلي – بيــت إيــل 
ــا  ــاردة م ــن مط ــة، ع ــة الغربي ــة( بالضف )اإلدارة املدني
مســاحته »54« دومنــاً مــن أراضــي الطــور )املــرج، ســهل 
ــارع  ــح الش ــك لصال ــبيتان( وذل ــن س ــن، ورأس اب ــو ل أب
ــم 4585«،  ــوق رق ــارع الط ــمى »ش ــتيطاني املس االس
ــل  ــال خلي ــي«. وق ــارع األميرك ــم »الش ــروف باس املع
التفكجــي خبيــر األراضــي واالســتيطان، إن شــارع 
الطــوق االســتيطاني ميثــل حلقــة وصــل جملموعــة مــن 
املســتوطنات مبدينــة القــدس الشــرقية احملليــة، وجــزء 
ــي  ــة ف ــتعمرات الواقع ــط املس ــذي يرب ــارع ال ــن الش م
اجلــزء اجلنوبــي الشــرقي مــع املســتعمرات الشــمالية، 
ــر  ــول جس ــى وأط ــاء أعل ــاق وبن ــق االنف ــق ش ــن طري ع

ــوب. ــة اجلن ــى منطق ــل إل ــار« املوص ــوق »وادي الن ف

ــاً  ــة وتطرف ــر مييني ــالل األكث ــة االحت ــاف أن حكوم وأض
بقيــادة بينيــت، تعمــل علــى دفــع العشــرات مــن 
املســتوطنات  وتشــبيك  االســتيطانية  املشــاريع 
وزيــادة نفوذهــا وتوســعها علــى حســاب األراضــي 
الفلســطينية، مضيفــاً بــأن هذا املشــروع قــد مت اإلعالن 
ــتراتيجية  ــاريع االس ــن املش ــو م ــام 2002 وه ــه ع عن

ــة. ــة احملتل ــة باملدين ــة التحتي للبني

وأكــد التفكجــي أن االحتــالل رصــد للمشــروع ميزانيــة 
أن  موضحــاً  دوالر«،  مليــون   500« بقيمــة  ضخمــة 
مشــروع الطــوق الشــرقي مت إيداعــه حتــت رقــم )4585( 
ويشــمل اخملططــات التفصيليــة للشــارع املطلــق عليه 
اســم »شــارع الطــوق( بعــد اإلعــالن عــن مصــادرة 1070 
دومنــاً مــن أراضــي قــرى »صــور باهــر«، أبــو ديــس، الطــور، 
وعناتــا«، مضيفــاً أن بلديــة االحتــالل فــي القــدس بدأت 
ــات  ــن مخطط ــه ضم ــة عن ــات الكامل ــر املعلوم بنش
تفصيليــة ووضعــت لــه ميزانيــة ضخمــة بقيمــة )102 

مليــار شــيكل أو مــا يعادلهــا 500 مليــون دوالر(.103

ــوف  ــي صف ــاالت ف ــات واالعتق ــرات اإلصاب عش
ــات  ــدون القتحام ــيون يتص ــني املقدس املواطن

ــى ــة واألقص ــتوطنني للمدين املس

القــدس  مدينــة  فــي  املشــهد  تطــورات  بــدت 
ــيادة  ــراع س ــون بص ــا تك ــبه م ــة أش ــرقية احملتل الش
عناصــر  آالف  خاللهــا  الحــق  »العلــم«،  عنوانــه 
شــرطة االحتــالل الفلســطينيني مــن بلــدة إلــى 
 حــي إلــى زقــاق ملنــع رفــع العلــم الفلســطيني.

ــاكات  ــتوطنون انته ــالل واملس ــرطة االحت ــجلت ش وس
غيــر مســبوقة، منــذ االحتــالل عــام 1٩٦7، باقتحــام مــا 

103  جريدة القدس

ــط  ــجد وس ــات املس ــتوطناً باح ــى 1٦87 مس ــد عل يزي
 أداء طقوس تلمودية ورفع العلم اإلسرائيلي. 

الشــرطة  بحمايــة  املتطرفــني،  آالف  واســتباح 
هتافــات  مردديــن  العامــود  بــاب  اإلســرائيلية، 
منظمــة  شــبان  بعــض  شــتم  فيمــا  معاديــة، 
اإلرهابيــة،  »كاخ«  حركــة  عــن  املنبثقــة  »الهافــا« 
ــة  ــي أزق ــلم( ف ــه وس ــى اهلل علي ــد )صل ــي محم النب

 البلدة القدمية، بقولهم: »محمد مات”. 
االحتــالل  شــرطة  عناصــر  فيــه  كان  وقــت  وفــي 
فــي  املتطرفــني  أعــالم  ملســيرة  احلمايــة  يوفــرون 
تطلــق  االحتــالل  شــرطة  كانــت  العامــود،  بــاب 
ــوت  ــل الص ــاط وقناب ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن الرص
علــى عشــرات املواطنــني، الذيــن نظمــوا مســيرة 

 أعالم فلسطينية في شارع صالح الدين. 
الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
إصابــة   7٩ مــع  تعاملــت  طواقمهــا  إن  بالقــدس: 
فــي  القدميــة  البلــدة  وداخــل  محيــط  فــي 
القــدس، مت نقــل 28 إصابــة للمستشــفى لتلقــي 
ميدانيــاً. عالجهــا  مت  اإلصابــات  وباقــي   العــالج 

بالرصــاص  كانــت  اإلصابــات  أن  إلــى  وأشــارت 
باملطــاط،  املغلــف  واملعدنــي  احلــي، 
والســقوط. الفلفــل  وغــاز   وبالضــرب 

بالضــرب  اعتــدت  االحتــالل  شــرطة  إن  وأضافــت: 
العامــود،  بــاب  محيــط  فــي  طواقمهــا  علــى 

 خالل محاولتها الوصول إلحدى اإلصابات. 
أعلنــت شــرطة االحتــالل اعتقــال  بدورهــا، فقــد 
مشــيرة  احملتلــة،  الشــرقية  بالقــدس  مواطنــاً   50

 إلى إصابة 5 شرطيني خالل املواجهات. 
وكانــت االعتــداءات اإلســرائيلية بدأت، في ســاعات فجر 
أمــس، مــع منــع عشــرات الشــبان الفلســطينيني مــن 
الدخــول إلــى املســجد األقصــى ألداء صــالة الفجــر، مــا 
 اضطرهــم ألداء الصالة عند األبواب اخلارجية للمســجد.

الضحــى  صــالة  املواطنــني  عشــرات  أداء  ومــع 
قبالــة املســجد القبلــي، اقتحمــت قــوات كبيــرة 
مــن شــرطة االحتــالل باحــات املســجد، والحقــت 
ــقوف  ــي املس ــى القبل ــى املصل ــني إل ــرات املصل عش
ــل  ــه بالسالس ــالل أبواب ــرطة االحت ــت ش ــذي أغلق ال

 احلديدية ملنع املصلني من اخلروج. 
وكســرت شــرطة االحتــالل البــاب احلديــدي املــؤدي إلــى 
مئذنــة بــاب املغاربــة، مــن أجــل اعتــالء ســطح املصلى 
ــي  ــني ف ــى مصل ــداء عل ــع االعت ــن م ــي، بالتزام القبل
ــاحات. ــن الس ــم م ــدد منه ــرد ع ــجد وط ــات املس  باح

وانتشــرت قــوات كبيــرة من شــرطة االحتالل فــي باحات 
ــات  ــام اقتحام ــة أم ــاب املغارب ــح ب ــل فت ــجد، قب املس
املســجد  اقتحمــوا  الذيــن  املســتوطنني،  عشــرات 

 بأعداد كبيرة بحماية شرطة االحتالل. 
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ــن  ــتوطنني، وم ــن املس ــة م ــول كل مجموع ــع دخ وم
املتطــرف  اإلســرائيلي  الكنيســت  عضــو  بينهــم 
املصلــى  فــي  املصلــون  كان  غفيــر،  بــن  إيتمــار 
أكبــر؛  اهلل  يهتفــون:  املســجد  وباحــات  القبلــي 

 للتعبير عن احتجاجهم على االقتحامات. 
عــن  الطــرف  االحتــالل  شــرطة  وغضــت 
فــي  تلموديــة  طقوســاً  أدوا  الذيــن  املســتوطنني 
اجلهــة الشــرقية مــن املســجد األقصــى، وخــالل 
ــوات  ــد الصل ــص وتردي ــى الرق ــة إل ــم، إضاف اقتحاماته
اإلســرائيلي. العلــم  ورفــع  مرتفعــة،   بأصــوات 

وأعــرب مصلــون عــن غضبهــم مــن االســتفزازات 
اإلســرائيلية، غيــر أن شــرطة االحتالل كانت تــرد عليهم 

 بالضرب والطرد من باحات املسجد. 
ــارت  ــدس أش ــالمية بالق ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ وكان
إلــى اقتحــام 1044 مســتوطناً باحــات املســجد بالفترة 
ــات  ــتوطناً باح ــم ٦43 مس ــل أن يقتح ــة، قب الصباحي
املســجد فــي فتــرة مــا بعــد صــالة الظهــر، ليصــل عدد 
املقتحمــني إلــى 1٦87، وهــو رقــم غير مســبوق فــي يوم 

 واحد منذ بدء االقتحامات في العام 2003. 
غيــر أن شــرطة االحتــالل أشــارت، فــي بيــان، إلــى 
ــم،  ــذا الرق ــن ه ــر م ــت أكب ــني كان ــداد املقتحم أن أع
ــر  ــل أكث ــن أص ــك م ــرف، وذل ــى 2٦00 متط ــت إل ووصل

 من 15 ألفاً تواجدوا في ساحة البراق. 
منــع  إلــى  االحتــالل  شــرطة  وعمــدت 

 دخول املصلني ألداء صالة الظهر. 
ــر  ــي أجب ــى القبل ــة املصل ــني قبال ــد املصل وكان تواج
ــات،  ــار االقتحام ــر مس ــى تغيي ــالل عل ــرطة االحت ش

 ليتبعد قليالً عن أبواب املصلى القبلي. 
األقصــى  املســجد  محيــط  شــهد  وبالتزامــن 
اشــتباكات بــني مواطنــني مــن جهــة، وقــوات شــرطة 

 االحتالل واملستوطنني من جهة أخرى. 
فقــد اعتــدى أفــراد الشــرطة ومســتوطنون علــى 
مواطنــني في منطقة بــاب العامود بالضــرب، ومت اعتقال 

 عدد منهم لتواجدهم في املنطقة. 
شــرطة  وأفــراد  مســتوطنون  هاجــم  كمــا 
يحملــون  كانــوا  مواطنــني  االحتــالل 
القدميــة  البلــدة  فــي  الفلســطيني  العلــم 

 ومنطقة باب العامود وشوارع قريبة. 
فــي  زعمــت،  االحتــالل  شــرطة  ولكــن 
بإلقــاء  قامــوا  فلســطينيني  أن  بيــان، 
عناصرهــا. علــى  والزجاجــات   احلجــارة 

بالقــدس  اإلســرائيليني  آالف  جتمــع  بــدء  ومــع 
بإخــالء  االحتــالل  شــرطة  شــرعت  الغربيــة، 
بالقــوة،  العامــود  بــاب  منطقــة  مــن  املواطنــني 
فيمــا مت إجبــار جتــار البلــدة القدميــة علــى إغــالق 
 محالهــم التجاريــة، خاصــة فــي منطقــة الــواد.

وأقامــت شــرطة االحتــالل منطقــة عازلــة فــي محيــط 
بــاب العامــود والشــوارع احمليطــة؛ ملنــع املواطنــني مــن 

الوصول إلى باب العامود104. 

ــام  ــع أع ــع رف ــرائيلي مين ــون إس ــروع قان مش
فلســطني باجلامعــات

الوزاريــة اإلســرائيلية للتشــريع،  صادقــت اللجنــة 
أمــس، علــى مشــروع قانــون مينــع رفــع أعالم فلســطني 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي، وتقــرر تقدميــه 
للكنيســت للتصويــت عليــه بالقــراءة التمهيديــة 
ــي  ــران ف ــون وزي ــارض القان ــي. وع ــبوع احلال ــالل األس خ

 اللجنة هما متار زاندبرغ ونحمان شاي. 
ــب  ــل أبي ــي ت ــي جامعَت ــطني ف ــالم فلس ــع أع ــار رف وأث
وبــن غوريــون فــي بئــر الســبع، فــي تظاهرتــني نظمهما 
ــة  ــة، حفيظ ــرى النكب ــبة ذك ــرب مبناس ــالب الع الط
الذيــن  املعارضــة،  وفــي  احلكومــة  داخــل  اليمــني 
أطلقــوا تصريحــات عنصريــة، وهاجمــوا رئيــس جامعــة 

 بن غوريون، بروفيسور دانيال حاميوفيتش 
التربيــة  جلنــة  اجتمــاع  خــالل  حاميوفيتــش  وقــال 
ــات  ــس: إن »اجلامع ــت، أم ــة للكنيس ــم التابع والتعلي
ليســت معزولــة عــن اجملتمــع اإلســرائيلي، وهــي 
ــي  ــة اهتمام ــي مقدم ــه. وف ــدث داخل ــا يح ــس م تعك
إعــادة الشــعور باألمــن. وفــي املســتوى الفعلــي ال 
توجــد مظاهــر عنــف أو عنصريــة فــي احلــرم اجلامعــي. 
ووُضعــت أمامنــا هــذه الســنة طلبات خليتــني طالبيتني 

 من اليسار واليمني لتنظيم تظاهرات”. 
القانــون  مبوجــب  »عملنــا  حاميوفيتــش:  وأضــاف 
ومبوجــب رأي وزارة العــدل. وإذا أردمت تغييــر القانــون الــذي 

 يعترف بعلم فلسطني، فافعلوا ذلك”. 
وقــال وزيــر املاليــة اإلســرائيلي، أفيغــدور ليبرمــان: 
جامعــة  مــن  ميزانيــات  ســحب  يــدرس  إنــه 
بتظاهــرة  تصريحهــا  بســبب  غوريــون  بــن 

 الطالب العرب إلحياء ذكرى النكبة. 
ــا –  ــات شاش ــم، يِفع ــة والتعلي ــرة التربي ــت وزي وكان
بيطــون، كرئيســة جمللــس التعليــم العالي، قــد احتجت 
أمــام حاميوفيتــش علــى تنظيــم تظاهــرة إحيــاء ذكــرى 
ــن  ــاهدناها م ــي ش ــور الت ــت أن »الص ــة، وزعم النكب

 جامعة بن غوريون ال يقبلها العقل”. 
وردّت املستشــارة القضائيــة للجنــة رؤســاء اجلامعــات، 
اللجنــة  جلســة  فــي  آري،  بــن  راحيــل  احملاميــة 
البرملانيــة، األســبوع املاضــي، أنــه »يتجنــون علينــا 
باتهامــات كاذبــة. واجلامعــات ال تخــرق القانــون. واحلــدود 
الدقيقــة بــني حريــة التعبيــر وبــني التحريــض والعنــف 
ــة  ــل معرف ــن أج ــة م ــن احلكم ــر م ــتوجب الكثي تس

104  جريدة األيام
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ــا”.105 ــل معه ــة التعام كيفي

الرجــوب: مصــر هــي احلاضنــة مللــف املصاحلــة 
ونتطلــع إلــى مبــادرة مصريــة تتعلــق بإخراجنا 

مــن مســتنقع االنقســام

قــال أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« 
الفريــق جبريــل الرجــوب، إن مصــر هــي احلاضنــة مللــف 
ــاء  ــى بن ــدف إل ــطينية، ونه ــة الفلس ــوار واملصاحل احل
ــة  ــوات عملي ــن بخط ــدة الوط ــق وح ــراكة لتحقي ش

ــة. ــان ودميقراطي ــوق إنس ــون وحق ــيادة قان ــة س بدول

جــاء ذلــك خــالل خــالل اجللســة احلواريــة الــذي نظمهــا 
املركــز املصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية حــول 
»تطــورات الوضــع الفلســطيني فــي ضــوء التفاعــالت 
ــد  ــز خال ــر املرك ــور مدي ــة«، بحض ــة واإلقليمي الدولي
عكاشــة، ونائــب مديــر املركــز اللــواء محمــد إبراهيــم، 
وعــدد مــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية باملركــز، 
القاهــرة مندوبهــا  دولــة فلســطني فــي  وســفير 
ــوح،  ــاب الل ــة دي ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــم ل الدائ
واملستشــار الثقافــي للســفارة ناجــي الناجــي، وعــدد 

ــني. ــني واألكادمي ــن اإلعالمي م

وأضــاف الرجــوب، أنــه ال بــد مــن اســتئصال هــذا 
نســتطيع  وال  كثيــرا،  بنــا  أضــر  الــذي  االنقســام 
اســتئصاله بــدون اجلهــود املصريــة، وهــذا هــدف للــكل 
ــول  ــوب ومقب ــري محب ــل املص ــطيني فالتدخ الفلس
لشــعبنا، مشــددا علــى ضــرورة عــدم التفكيــر فــي أي 

ــطينية. ــة الفلس ــوم الدول ــص أن تق ــارج ن ــص خ ن

وتابــع: »لــن نســمح ألحــد أن يســلبنا وأن يتعــدى 
علــى مــا حققنــاه علــى مــدار 58 عامــا، وقرارانــا 
ــة الفلســطينية وحقنــا  ــا بإقامــة الدول بأيدينــا وحقن
فــي انتخــاب قياداتنــا مــن خــالل عنــوان واحــد، وهــذا 
ينطبــق علــى اجلميــع باســتثناء جمهوريــة مصــر 
العربيــة؛ كونهــا مفوضــة مــن جامعــة الــدول العربيــة 
ــه  ــا قدمت ــى أن م ــيرا إل ــام«، مش ــاء االنقس ــادارة إنه ب
مصــر منــذ عــام 1٩48 إلــى اآلن يشــكل ضمانــا للــكل 
الفلســطيني وقــواه السياســية، فمصــر ليــس لديهــا 
أطمــاع اقليميــة، وال ميكــن ألي اســتراتيجية أال تكــون 
ــن  ــزء م ــطني ج ــا، ففلس ــي تطويره ــريكا ف ــر ش مص

ــري. ــعب املص ــات الش أولوي

ــة  ــادرة مصري ــى مب ــع إل ــن نتطل ــوب: »نح ــال الرج وق
ــر  ــام، فمص ــتنقع االنقس ــن مس ــا م ــق بإخراجن تتعل
ــام،  ــاء االنقس ــى إنه ــادر عل ــد الق ــرف الوحي ــي الط ه
وإعــادة الوحــدة الفلســطينية لتحقيــق هــذا الهــدف 
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ــن  ــطينية؛ لنتمك ــة فلس ــة وطني ــو مصلح ــذي ه ال
مــن عقــد االنتخابــات، فــال أعتقــد أن مصــر تســتطيع 
أن تتخلــى عــن عنصــر أساســي فــي أمنهــا القومــي 
ــدا  ــطينية«، مؤك ــة الفلس ــة بالقضي ــه عالق ــذي ل وال
ضــرورة اســتخالص العبــر لضمــان أن تكــون هــذه 
آخــر محاولــة إلنهــاء االنقســام، ويجــب أن تنجــح 
ــود  ــس محم ــدا أن الرئي ــة اآلن، مؤك ــروف مواتي ألن الظ
عبــاس هــو الوحيــد القــادر علــى إنهــاء الصــراع 

ــد. ــي جدي ــق سياس ــيس ألف والتأس

وأضــاف: »إننــا نريــد بنــاء شــراكة وطنيــة فلســطينية 
بهــدف وحــدة األراضــي الفلســطينية ووحــدة الشــعب 
الفلســطينية؛  القضيــة  ووحــدة  الفلســطيني، 
كقضيــة سياســية، ووحــدة القيــادة السياســية - 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، واخلطــوة األولــى 
تبــدأ بالتوافــق علــى تشــكيل حكومــة بســقف زمنــي 
ــد  ــام: )حتدي ــي 4 مه ــا وه ــق عليه ــام متف ــدد مبه مح
ــاء  ــى بن ــل عل ــالل، والعم ــع االحت ــتباك م ــد االش قواع
ــات  ــدة املؤسس ــق وح ــرة، وحتقي ــر م ــزة آلخ ــاع غ قط
الفلســطينية فــي الرعايــة والتنميــة مبعاييــر موحــدة 
وآليــات وطنيــة، وتهيئــة الشــعب الفلســطيني إلجــراء 
ــي  ــاملة، والت ــة وش ــرة ونزيه ــة ح ــات دميقراطي انتخاب
يجــب أن يكــون أعضاؤهــا ذو ســيرة حســنة ومصداقية 
باملفهــوم الوطنــي واالجتماعــي واإلنســاني واألخالقــي، 
وأن يكونــو قادريــن علــى احلركــة داخــل األراضــي 
ــي كل العالــم، وأن  الفلســطينية ومــع كل العالــم وفِ
ــطيني(. ــي الفلس ــل الوطن ــل العم ــة فصائ ــو ثق ينال

ودعــا الرجــوب باســم الرئيــس محمود عباس املســؤولني 
ــطني  ــارة فلس ــى زي ــز إل ــل باملرك ــذي يعم ــكادر ال وال
والقــدس ملشــاهدة األوضــاع بالقــدس وزيارة املقدســيني 

واملعتكفــني داخــل املســجد األقصــى.

يواصــل  اإلســرائيلي  االحتــالل  »إن  الرجــوب:  وتابــع 
عدوانــه املســتمر علــى األراضــي الفلســطينية حيــث 
ــأة  ــت وط ــون حت ــطيني يعيش ــني فلس ــاك 5 مالي هن
ــاك  ــبوق، وهن ــر املس ــي غي ــري الفاش ــالل العنص االحت
ــي  ــل أراض ــون داخ ــا يعيش ــطيني أيض ــون فلس 2 ملي
الـــ1٩48، كمــا نواجــه حكومــة إســرائيلية مكوناتهــا 
ــوا  ــم 1٩ عض ــان منه ــو برمل ــا ٦2 عض ــة منه متناقض
ميينيــا فاشــيا وهــو الــذي يقــود احلكومــة احلاليــة، و25 
عضــوا وســط يســار، وهــذه احلكومــة هدفهــا الوحيــد 
ــرلة  ــطب وأس ــطينية، وش ــة الفلس ــل الدول ــو قت ه
القــدس مــن خــالل اســتهداف 3٦٦ ألــف مقدســي مــن 
خــالل إرادتهــم واقتصادهــم واســتقرارهم، وكل عقــار 
ــي  ــر العرق ــم والتطهي ــى تهجيره ــل عل ــا، والعم فيه
ــدس  ــص أن الق ــي تن ــرعية والت ــرارات الش ــف للق اخملال
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ــة«. أراٍض محتل

وأشــار إلــى أن إســرائيل تعمــل علــى شــل املؤسســات 
اخلدماتيــة فــي القــدس كالتعليــم والصحــة، إضافــة 
ــي  ــفية الت ــات التعس ــب والغرام ــرض الضرائ ــى ف إل
واملكانــي  الزمانــي  والتقســيم  عليهــم،  مُتــارس 
زحــف  عبــر  واملســيحية،  اإلســالمية  للمقدســات 
املســتوطنني إلــى األقصــى وقيــام الصلــوات التلموديــة 
ــى  ــا إل ــن 7 صباح ــرة م ــي الفت ــة ف ــعائر اليومي والش
ــرائيلي  ــاب اإلس ــى، واإلره ــس األقص ــا لتدني 11 صباح
ــى  ــات إل ــؤولية إدارة املقدس ــل مس ــى نق ــعى إل يس
الشــرطة اإلســرائيلية لتقــرر مــن يدخــل إلــى باحاتــه، 
ــع  ــرائيل تخض ــي إس ــار ف ــالق الن ــد إط ــا أن قواع كم
الضبــاط  مــن  و٪30  وتقديــره  العســكري  ملــزاج 
ــة  ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــون ف ــن يخدم الذي
مســتوطنون، مبينــا أن النازيــني يخجلــون ممــا يقــوم بــه 

اإلســرائيليون.

وقــال الرجــوب، »سياســة االســتيطان مســتمرة علــى 
مــدار العــام بأرقــام غيــر مســبوقة وهــذا العــام عــام 
ــي  ــالل ه ــة االحت ــعبنا، فسياس ــى ش ــدا عل ــاٍس ج ق
ــائل  ــع الوس ــتخدم جمي ــو يس ــام وه ــس االنقس تكري
هــذا  وتكريــس  الســتمرار  الشــروط  توفــر  التــي 
االنقســام، وهــذا مقدمــة لبنــاء شــركاء إلدارة الصــراع 
وليــس حلــل الصــراع، منوهــا إلــى حجــم االســتيطان 
ــث  ــام 1٩٦7 حي ــذ ع ــطينية من ــي الفلس ــى األراض عل
ــتوطنة، و1٦3  ــتوطن و17٦ مس ــف مس ــاك 714 أل هن
بــؤرة اســتيطانية، و٩4 منشــأة عســكرية، و25 منطقة 
ــد  ــتيطان والتواج ــات لالس ــز خدم ــة، و25 مرك صناعي
ــة . ــطينية احملتل ــي الفلس ــي باألراض ــكري واملدن العس

ــون  ــن نك ــي ول ــا العرب ــز بعمقن ــن نعت ــاف، »نح وأض
ــروج  ــاور أو اخل ــة مبح ــا عالق ــة له ــن أي صيغ ــزءا م ج
ــا بعــض  ــى وإن قســا علين ــي، حت ــا العروب عــن انتمائن
ضمــن  ســيبقى  السياســي  فســلوكنا  األشــقاء 
ــر  ــي للتأثي ــب أساس ــؤلياتنا كالع ــق مس ــا ووف أخالقن
ــادرة  ــون مبب ــن ملتزم ــي، ونح ــتقرار اإلقليم ــى االس عل
ــة  ــة العربي ــي القم ــرت ف ــي أق ــة الت ــالم العربي الس
فــي بيــروت 2002؛ التــي تؤكــد ال حــل إال بإقامــة 
ــدود 1٩٦7  ــى ح ــتقلة عل ــطينية املس ــة الفلس الدول
وفــق القــرارات الشــرعية الدوليــة وحــق العــودة للــكل 
ــاك 7  ــث هن ــا حي ــى أرضن ــون عل ــطيني، وباق الفلس
ــطني  ــي فلس ــم إال ف ــكان له ــطيني ال م ــني فلس مالي
ــة فــي إفشــال  وصمودهــم هــو ذروة املقاومــة احلقيقي
املشــروع الصهيونــي الــذي يهــدف إلــى نفي فلســطني 
أرضــا وشــعبا ومقدســات، ففلســطني عربية إســالمية 
ــات  ــة التحدي ــرورة مواجه ــرة، وض ــإرادة ح ــيحية ب مس

وأهمهــا اجلهــد اإلســرائيلي لتحقيــق األســرلة وإنهــاء 
الوطنيــة الفلســطينية وحتويل الشــعب الفلســطيني 

ــط. ــش فق للعي

مبقدســاتها  الشــرقية  القــدس  مدينــة  أن  وأكــد 
ــة  ــة األبدي ــتبقى العاصم ــيحية، س ــالمية واملس اإلس
لدولــة فلســطني، حســب قــرارات الشــرعية الدوليــة، 
ــاوالت  ــه، وإن مح ــة الوج ــي عربي ــي، وه ــون الدول والقان
ــا،  ــة عليه ــيادة الوهمي ــرض الس ــا، وف ــر معامله تغيي
لــن تصمــد باعتبارهــا تضــم قبلــة املســلمني األولــى، 
ــل  ــد الطف ــموخ عن ــذا الش ــة، وه ــة القيام وكنيس
والشــيخ بالقــدس هــو عــزة فخرنــا لبنــاء فعــل 
مقــاوم باملعنــى السياســي واالجتماعــي فــي كل األرض 

الفلســطينية .

الشــعب  بأصالــة  ثقتــه  عــن  الرجــوب  وعبــر 
ــة  ــة القــدس والضفــة الغربي الفلســطيني فــي مدين
وفــي أراضــي عــام 1٩48 الذيــن كانــوا ومــا زالــوا خــط 
الدفــاع األول عــن احلقــوق الفلســطينية، وأفشــلوا 
كل  الصلبــة  وعزميتهــم  وإرادتهــم  بصمودهــم 
ــراءات  ــى اج ــيردون عل ــم س ــالل وه ــات االحت مخطط

املناســب. بالشــكل  ومســتوطنيه  االحتــالل 

ــي  ــرف نفتال ــة املتط ــالل برئاس ــة االحت ــل حكوم وحم
واملباشــرة عــن هــذه  الكاملــة  املســؤولية  بينــت 
الواقــع  تغييــر  ومحــاوالت  الوحشــية،  االعتــداءات 
ــالل  ــن خ ــى م ــجد األقص ــي املس ــم ف ــي القائ القانون
ــة  ــوات التلمودي ــرائيلية وأداء الصل ــالم اإلس ــع األع رف
مبــا فيهــا االنبطــاح علــى األرض فــي باحــات املســجد 
كجــزء ال يتجــزأ مــن إجــراءات تكريــس التقســيم 
ــا. ــيمه مكاني ــق تقس ــى طري ــى عل ــي لألقص الزمان

ــطينية  ــالم الفلس ــيني باألع ــروج املقدس ــد أن خ وأك
وبلــدات  وأزقــة  شــوارع  فــي  جماعــي  وبشــكل 
ــة عســكرية  ــى ثكن ــة، رغــم حتويلهــا إل القــدس احملتل
إســرائيلية، وفــي ظــل عمليــات القمــع واســعة النطاق 
ضــد كل مــن هــو فلســطيني دليــل قاطــع على فشــل 
دولــة االحتــالل فــي ضــم القــدس وتهويدهــا وتوحيدهــا 
كعاصمــة لهــا وفــق االدعــاء اإلســرائيلي، وإثبــات 
متواصــل علــى ســقوط أيــة صفــة شــرعية أو قانونيــة 
مزعومــة لالحتــالل فــي القــدس، وتأكيــد جديــد علــى 
ــة  ــطينية احملتل ــن األرض الفلس ــزأ م ــزء ال يتج ــا ج أنه

ــطني. ــة فلس ــة لدول وعاصم

وقــال الرجــوب إن شــعبنا وفصائلــه وقــواه ســيواصلون 
دفاعهــم عــن احلقــوق الوطنيــة خاصــة مدينــة القدس، 
ــاريع  ــر مش ــماح بتمري ــا الس ــا قاطع ــون رفض ويرفض
ــا  ــه، موجه ــج عدوان ــيتحمل نتائ ــذي س ــالل ال االحت
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ــن  ــطيني الذي ــعب الفلس ــاء الش ــع أبن ــة جلمي التحي
أكــدوا اليــوم، وكمــا األمــس، علــى وحدتهــم الوطنيــة 
وجســدوا هــذه الوحــدة فــي ميــدان التصــدي لالحتــالل 
وفــي مياديــن وفعاليــات الدعــم خــارج فلســطني، داعيا 
إلــى االســتمرار بهــذه الــروح الوحدويــة التــي ميكــن أن 

تفتــح مســارات التغييــر خــالل الفتــرة املقبلــة.

ــؤولني  ــع املس ــاء م ــالل اللق ــع خ ــاش موس ــرى نق وج
باملركــز حــول مســتقبل القضيــة الفلســطينية فــي 
ظــل انتهــاكات واقتحامــات اســتفزازية للمســتوطنني، 
وضــرورة َطــي صفحــة االنقســام وإعــادة اللحمــة 
الوطنيــة الفلســطينية، كمــا أكــد احلضــور دعمهــم 
الداعمــة  الفلســطينية  للمواقــف  ومســاندتهم 

ــة.10٦ ــة والدولي ــل العربي ــع احملاف ــي جمي ــعبنا ف لش

مجلــس طلبــة جامعة ســاميون فريــزر الكندية 
يقــر قانونا ملناصــرة احلق الفلســطيني

ــة  ــزر الكندي ــة جامعــة ســاميون فري ــر مجلــس طلب أق
مشــروع قانــون ملناصــرة احلقــوق الفلســطينية وإدانــة 
جرائــم احلــرب التــي ترتكبهــا دولــة االحتــالل ضــد أبنــاء 

شــعبنا.

مــوارد  تخصيــص  إلــى  القانــون  مشــروع  ويدعــو 
للضغــط علــى احلكومــة الكنديــة التخــاذ مزيــد مــن 

ــرائيل. ــد إس ــراءات ض اإلج

ــة  ــن حزم ــطني ضم ــع فلس ــن م ــرار التضام ــاء ق وج
الطلبــة تشــمل: قضايــا  أقرهــا مجلــس  قــرارات 
ــة وأخــرى مناخيــة، وإدمــاج الســكان األصليــني  العدال
اإلفريقيــة  لألقليــة  التاريــخ  وشــهر  واملصاحلــة، 

الكنديــة.

يذكــر أن جامعــة ســاميون تأسســت فــي مدينــة 
ــا 30  ــة فيه ــدد الطلب ــغ ع ــام 1٩٦5، ويبل ــر ع فانكوف
ألــف طالــب فيمــا تبلــغ موازنتهــا الســنوية نحــو 700 

ــدي.107 ــون دوالر كن ملي

وقفــة فــي جنــني للمطالبــة باســترداد جثامني 
الشــهداء احملتجزة وإســنادا لألســرى

طالبــت فعاليــات جنــني ومخيمهــا، مســاء اليــوم 
ــل  ــانية بالتدخ ــة واإلنس ــات احلقوقي ــني، املؤسس اإلثن
اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  علــى  والضغــط 
ــات  ــي ثالج ــزة ف ــهداء احملتج ــني الش ــليم جثام لتس

االحتــالل، ومقابــر األرقــام.
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جــاء ذلــك خــالل اعتصــام عائــالت الشــهداء، مبشــاركة 
فصائــل العمــل الوطنــي واإلســالمي وفعاليــات جنــني 
ميــدان عميــد  فــي  وأســرى محرريــن،  ومخيمهــا 

ــني. ــس بجن ــرمي يون ــرى ك األس

وأكــد املشــاركون اســتمرارهم فــي تنظيــم سلســلة 
مــن الفعاليــات، حتــى يتــم تســليم جثامني الشــهداء، 
مطالبــني ببــذل املزيــد مــن اجلهــود وتنظيــم املزيــد مــن 

احلــراكات نصــرة لألســرى.

وأشــاروا إلــى أنــه ســيتم عقــد مؤمتــر صحفــي 
الشــهداء  جثامــني  الشــعبية الســترداد  للحملــة 

اهلل.108 رام  فــي مدينــة  املقبــل  الســبت  مســاء 

“اخلارجيــة«: اعتــداءات املســتوطنني املتواصلــة تختبــر 
مصداقيــة مجلــس األمــن فــي تنفيــذ القــرار 2334

اعتــداءات  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزارة   اعتبــرت 
ــس  ــة مجل ــارا ملصداقي ــة اختب ــتوطنني املتواصل املس
االمــن وجديتــه فــي تنفيــذ القــرار 2334 املتعلــق 

.201٦ عــام  اجمللــس  أقــره  والــذي  باالســتيطان، 

عربــدات  االثنــني،  اليــوم  لهــا،  بيــان  فــي  وأدانــت 
وميليشــياتهم  املســتوطنني  وجرائــم  وانتهــاكات 
ومنظماتهــم اإلرهابيــة املســلحة ضــد املواطنــني 
ومنازلهــم  وممتلكاتهــم  وارضهــم  العــزل  املدنيــني 
ــات  ــدام العصاب ــا اق ــي كان آخره ــاتهم، والت ومقدس
ــدة  ــؤرة اســتيطانية جدي ــى اقامــة ب االســتيطانية عل
ــزء ال  ــس، كج ــوب نابل ــود جن ــدة جال ــي بل ــى أراض عل
يتجــزأ مــن مخطــط اســتعماري توســعي يســتهدف 
املنطقــة بأكملهــا لتخصيصهــا لصالــح االســتيطان، 
ــالم  ــيرة اع ــم مس ــى تنظي ــتوطنني عل ــدام املس واق
اســتفزازية جتــاه احلــرم االبراهيمي الشــريف فــي اخلليل 
واقتحامــه علــى طريــق تهويــده بالكامــل، وإقدامهــم 
ــن  علــى حــرق وتدميــر أشــجار زيتــون فــي قريتــي بوري

ــالل. ــش االحت ــة جي ــس بحماي ــا بنابل ومادم

ــذي شــنته  ــوزارة الهجــوم الوحشــي ال ــت ال كمــا أدان
عناصــر اإلرهــاب اليهــودي االســتيطانية علــى مدرســة 
االحتــالل  قــوات  بحمايــة  نابلــس  جنــوب  قريــوت 
وبدعــم واشــراف مــن املســتوى السياســي اإلســرائيلي 

ــمي. الرس

برئاســة  اإلســرائيلية  احلكومــة  الــوزارة  وحملــت 
املتطــرف نفتالــي بينــت املســؤولية الكاملــة واملباشــرة 
ــم املســتمرة، واعتبرتهــا  عــن هــذه االنتهــاكات واجلرائ
ــالل أذرع  ــن خ ــذ م ــمية تنف ــرائيلية رس ــة إس سياس
ــة فــي  ــة العامل ــالل ومجموعاتهــا اإلرهابي ــة االحت دول
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ــر  ــة لتصدي ــي محاول ــة، ف ــطينية احملتل األرض الفلس
ــاب  ــى حس ــا عل ــرائيلية وحله ــة اإلس ــات احلكوم أزم
ــيع  ــق وتوس ــي تعمي ــا ف ــطيني، وامعان ــق الفلس احل
دولــة  أرض  فــي  االســتعمارية  إســرائيل  مصالــح 

ــطني. فلس

ــالل  ــر االحت ــت ني ــرزح حت ــذي ي ــعبنا ال ــدت أن ش وأك
اإلســرائيلي الغاشــم ومنظومتــه االســتعمارية، يــرزح 
أيضــا حتــت نظــام فصــل عنصــري اســرائيلي )ابرتهايد(، 
ــة ثقــة مبؤسســات األمم  ــه علــى وشــك أن يفقــد أي وأن
ــه  ــل تقاعس ــذي يواص ــي ال ــع الدول ــدة وباجملتم املتح
ــه اخلاصــة بالقضيــة الفلســطينية  فــي تنفيــذ قرارات
لتمكينــه مــن ممارســة حقــه فــي تقريــر املصيــر 
ــه  ــل حريت ــتيطان وني ــالل واالس ــن االحت ــص م والتخل

واســتقالله.109

احتــاد الهيئــات احملليــة يبحــث مــع القنصــل اإليطالــي 
مشــروع شــبكة الهيئــات احملليــة للتنميــة املســتدامة

ــة  ــات احمللي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــس االحت ــث رئي  بح
ــي  ــام ف ــي الع ــل اإليطال ــع القنص ــد م ــى حدي موس
مشروع  LAND«شــبكة  فيديــل،  جوزيبــي  القــدس 

ــتدامة«. ــة املس ــة للتنمي ــات احمللي الهيئ

ــور  ــة رام اهلل، بحض ــاد مبدين ــر االحت ــي مق ــك ف ــاء ذل ج
رئيســة بلديــة بيــت لقيــا أريــج عاصــي، ورئيــس بلديــة 
ــا محمــود  ــة بيت نعلــني يوســف اخلواجــا، ورئيــس بلدي
برهــم، وعضــو اجمللــس البلــدي فــي بلديــة حــوارة 
ــر التعــاون اإليطالي AICS جويلمــو  ــه عــودة، ومدي وجي
جوردانــو، ومديــر وحــدة الدعــم الفنــي فــي االحتــاد عبــد 
ــي،  ــو كابورالين ــروع مورين ــر املش ــة، ومدي ــن عفان املؤم
ومنســقة املشــروع مــن اجلانــب اإليطالي كيــارا كوليتي 
ومنســقة املشــروع فــي االحتــاد وداد قاضــي، ومنســقة 

ــة. ــن نخل العالقــات العامــة واإلعــالم ندي

البلديــات  بــدور  اإليطالــي  القنصــل  وأشــاد 
الفلســطينية واســتمرارها فــي تقــدمي اخلدمــات علــى 
ــى  ــيرًا إل ــية، مش ــات السياس ــن كل التحدي ــم م الرغ
أهميــة الزيــارة امليدانيــة املزمــع عقدهــا فــي منتصــف 
الشــهر املقبــل إلــى إيطاليــا للتعــرف أكثــر علــى واقــع 
ــتفادة  ــرات واالس ــادل اخلب ــى تب ــل عل ــات، والعم البلدي
ــة فــي التعامــل مــع املشــاكل  ــة اإليطالي مــن التجرب
ــني  ــترك ب ــاون مش ــيس لتع ــة والتأس ــا البيئي والقضاي

ــني. الطرف

مــن ناحيتــه، ثمــن حديــد جهــود واهتمــام القنصليــة 
اإليطاليــة فــي مشــاريع التعــاون الالمركــزي مــع 
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الهيئــات احملليــة الفلســطينية، خاصــة اهتمامــه 
مبشــروع شــبكة الهيئــات احملليــة للتنميــة املســتدامة، 
كونــه يدعــم مأسســة العالقــة بــني الهيئــات احملليــة 
الفلســطينية ونظيراتهــا اإليطاليــة لتعزيــز الشــراكة 
لديهمــا،  اخلبــرات  مــن  واالســتفادة  بينهــا  فيمــا 
ــة  ــذل كاف ــى ب ــتهدفة إل ــة املس ــات احمللي ــا الهيئ داعًي
ــاون  ــى التع ــم عل ــوذج القائ ــذا النم ــدمي ه ــود لتق اجله
ــب  ــل التغل ــن أج ــة م ــات احمللي ــني الهيئ ــترك ب املش
ــول  ــي حت ــية الت ــة والسياس ــات اجلغرافي ــى التحدي عل
ــاملة  ــة ش ــات إمنائي ــتراتيجيات وسياس ــع اس دون وض

ومســتدامة.

وأوضــح كابورالينــي أن املشــروع يســعى لتعزيــز قــدرة 
التخطيــط  الفلســطينية علــى  احملليــة  الهيئــات 
ــن  ــتركة، م ــة املش ــات البيئي ــار اخلدم ــي إط واإلدارة ف
ــاركة  ــة ومش ــبل توعي ــز س ــى تعزي ــز عل ــالل التركي خ
ــة  ــتراتيجيات احمللي ــم االس ــي دع ــة ف ــات احمللي اجملتمع

ــة.110 ــتدامة البيئي ــة لالس والوطني

الثاثاء 2022/5/31 

»ال  منظمتــي  لتصنيــف  دعــوات  إســرائيل: 
فاميليــا« و«الهافــا« اليمينيتــني منظمتــنْي 

إرهابيتــنْي

دعــا وزيــرا اجليــش واألمــن الداخلــي اإلســرائيليان، 
فاميليــا«  »ال  منظمتــي  تصنيــف  إلــى  أمــس، 

 و«الهافا« اليمينيتني منظمتني إرهابيتني. 
اخلارجيــة  وزيــر  اعتبــر  فقــد  وبالتزامــن 
املنظمتــني  أن  البيــد  يائيــر  اإلســرائيلي 
فــي  اإلســرائيلية  األعــالم  مســيرة  اختطفتــا 

 باب العامود بالقدس الشرقية. 
وقــال فــي تغريــدة علــى حســابه الرســمي فــي 
الَعَلــم  مســيرة  املتطرفــون  شــّوه  »لقــد  تويتــر: 
أمــس. ليــس هــذا هــو الشــكل الــذي يجــب أن 
ــس  ــدس، لي ــوم الق ــي ي ــم ف ــب الَعَل ــه موك ــدو علي يب
الشــتائم والعنــف مــن ال فاميليــا، وال العنصريــة 

 الصارخة والقبيحة ملنظمة الهافا”. 
فــرح،  يــوم  يكــون  أن  مــن  »بــدالً  وأضــاف: 

 يحاولون حتويله إلى يوم كراهية”. 
واســعة  هجمــات  نفــذوا  املنظمتــني  أنصــار  وكان 
العنصريــة  املســيرة  خــالل  الفلســطينيني  علــى 
»املــوت  بينهــا  مــن  عنصريــة  بشــعارات  وهتفــوا 
قريتهــم«  و«لتحــرق  مــات«  »محمــد  و  للعــرب« 
و«لتحــرق شــعفاط« إضافــة إلــى كلمــات نابيــة ضــد 

110  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. 
ــي  ــس ف ــي غانت ــرائيلي بين ــش اإلس ــر اجلي ــال وزي وق
مجموعــة  »كانــت  أبيــض(:  )أزرق  حلزبــه  اجتمــاع 
مــن احملرضــني مــع هتافــات فظيعــة مــن اجلانــب 
احملرضــني  هــؤالء  مالحقــة  ســنواصل  اليهــودي، 

 ومرتكبي العنف واإلرهاب في كل مكان”. 
قــد  الوقــت  أن  أعتقــد  للدفــاع،  »كوزيــر  وأضــاف: 
حــان للنظــر فــي تصنيــف مجموعــات مثــل »ال 

 فاميليا« و«الهافا« منظمات إرهابية”. 
ــد مت  ــوع ق ــذا املوض ــم أن ه ــي أعل ــس »إنن ــع غانت وتاب

 طرحه مع املنظمات األمنية”. 
اإلســرائيلي  الداخلــي  األمــن  وزيــر  دعــا  كمــا 
»ال  منظمتــي  تصنيــف  إلــى  بارليــف  عومــر 

 فاميليا« و«الهافا« منظمتني إرهابيتني. 
»العمــل« اإلســرائيلي:  وقــال فــي اجتمــاع حلــزب 
»حتــى قبــل أن أصبــح وزيــراً، توجهــت إلــى املستشــار 
اإلمكانيــة  دراســة  بهــدف  للحكومــة  القضائــي 
ــون، احلديــث  ــا« و«الهافــا« عــن القان إلخــراج »ال فاميلي

 يدور عن مجموعة صاخبة ومتصلبة”. 
وأضــاف بارليــف: »أنــوي التوجــه مجــدداً للمستشــارة 
القضائيــة للحكومــة بهــدف إخراجهــم مــن القانــون. 
دون أدنــى شــك إنهم يلحقــون األذى بأمن دولة إســرائيل، 
 واألمــن الداخلي، ويضرون بقاســمنا املشــترك الواســع”.

و«ال فاميليــا« هــي اجملموعــة املشــجعة لفريــق »بيتــار 
القــدس« لكــرة القــدم العنصــري وهــي مســؤولة 
ــرب  ــني ع ــد مواطن ــات ض ــن الهجم ــلة م ــن سلس ع

وفلســطينيني.

أمــا »ال هافــا« فهــي تضــم أتبــاع حــزب »كاخ« اإلرهابــي 
ويدعــو زعيمهــا بنتســي غوبشــتاين إلــى تدميــر 

ــرب.111 ــني الع ــرد املواطن ــى ط ــى وإل ــجد األقص املس

ــدس  ــي الق ــني ف ــيرة االرهابي ــة«: مس اخلارجيـ
ــودي  ــاب اليه ــات اإلره ــر ملنظم ــداد مباش امت

ــة ــي الضف ف

مســيرة  إن  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزارة  قالــت 
االرهابيني فــي القــدس »امتــداد مباشــر ملنظمــات 

الغربيــة«. الضفــة  فــي  اليهــودي  اإلرهــاب 

وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان، اليــوم الثالثــاء، أن احلكومة 
ــي بينيــت حتــاول  اإلســرائيلية برئاســة املتطــرف نفتال
إخفــاء فشــلها فــي حتقيــق األهــداف التــي رســمتها ملا 
تســمى »مســيرة األعــالم«، والتغطيــة علــى خســارتها 
ملعركــة إظهــار )ســيادتها( علــى املدينــة املقدســة عبر 

111  جريدة األيام

ــع  ــة للمجتم ــات كاذب ــاء انطباع ــام وإعط ــع األوه بي
الدولــي.

بينيــت  برئاســة  اإلســرائيلية  احلكومــة  وحملــت 
املســؤولية الكاملــة واملباشــرة عــن إرهــاب هــذه 
ــا  ــات اعتداءاته ــج وتداعي ــة ونتائ ــات التخريبي اجملموع
املتصاعــدة ضــد املواطنــني الفلســطينيني العــزل، 
التــي ترتقــي إلــى مســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنســانية.

وطالبــت الــوزارة اجملتمــع الدولــي والــدول كافــة وضــع 
منظمــات اإلرهــاب اليهــودي علــى قوائــم اإلرهــاب 
لديهــا، ومنعهــا مــن دخــول أراضيهــا، والضغــط علــى 
ــالل لتفكيكهــا وجتفيــف مصــادر متويلهــا  ــة االحت دول
ــة عناصرهــا ومــن يقــف خلفهــم  ومحاســبة ومعاقب
ويقــدم اإلســناد لهــم، مشــيرة إلــى أن مــا جــرى فــي 
»مســيرة األعــالم« ال ميكــن التغطيــة عليــه، فالغالبيــة 
العظمــى مــن املشــاركني فيهــا رددوا شــعارات »املــوت 
واألحيــاء  القــرى  »حــرق  إلــى  والدعــوات  للعــرب« 
املقدســيني  حيــاة  علــى  واعتــدوا  الفلســطينية«، 

ــم. وممتلكاته

وبهــذا الصــدد، قالــت: ال أحــد ميكنــه أن يتجاهــل حجم 
ــة  ــة الصهيوني ــدارس الديني ــب امل ــن جان ــاركة م املش
ــد  ــر العدي ــي تنتش ــرف والت ــا املتط ــة بفكره املعروف
ــة  ــي الضف ــرائيلية ف ــتعمرات اإلس ــل املس ــا داخ منه

ــة. ــة احملتل الغربي

وتابعــت: أن الصــورة التــي عكســتها مســيرة األعــالم، 
وشــاهدها العالــم عبــر وســائل اإلعــالم اخملتلفــة 
ــب  ــم وتخري ــا يجــري مــن جرائ هــي صــورة مصغــرة مل
وتنكيــل يومــي ضــد الفلســطينيني وممتلكاتهــم فــي 

ــطينية.112 ــرض األرض الفلس ــول وع ط

“هيئــة األســرى«: أفــراد »النحشــون« يواصلون 
املعتقلــني  بحــق  الوحشــية  اعتداءاتهــم 

ــبال األش

 أوردت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن عبــر تقريــر لهــا، 
ــن  ــال القاصري ــن األطف ــدد م ــابهة لع ــهادات متش ش
ــي  ــون«، والت ــل »الدام ــل معتق ــاً داخ ــن حالي احملتجزي
تفيــد بتعرضهــم العتــداءات وحشــية وتنكيــل شــديد 
علــى يــد مــا يســمى »وحــدات النحشــون«، وذلــك أثناء 

نقلهــم »بالبوســطة« للمحاكــم والســجون.

ــبال، أن  ــدة أش ــان ع ــن لس ــة نقال ع ــت الهيئ وأوضح
ــداء  ــدون االعت ــجانني يتعم ــون« والس ــراد النحش »أف

112  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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بــدون أي مبــرر  علــى األطفــال وأذيتهــم جســدياً 
يســتدعي لذلــك، وذلــك خــالل عمليــات نقلهــم مــن 
ــجون  ــن س ــم م ــة نقله ــالل عملي ــم أو خ ــى احملاك وإل
أخــرى إلــى ســجن »الدامــون«، كذلــك أثنــاء احتجازهم 
ــم. ــي احملاك ــار ف ــرف االنتظ ــار« وغ ــام »املعب ــل أقس داخ

ــى  ــداء عل ــوم باالعت ــون تق ــدات النحش ــت أن وح وتابع
وإهانتهــم  املبــرح  بالضــرب  القاصريــن  املعتقلــني 
وســحلهم، وفــي كثير مــن األحيــان يقومون بشــتمهم 
بألفــاظ بذيئــة والســخرية منهــم، والدعــس عليهــم 
لعرقلتهــم وإســقاطهم بشــكل مقصــود علــى األرض، 
مؤكــدة بــأن معظــم األطفــال القابعــني بســجن 
ــار الضــرب والتنكيــل التعســفي  »الدامــون« تظهــر آث

علــى وجوههــم وأجســادهم.  

ولفتــت الهيئــة إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل مبختلف 
ــون«  ــدات النحش ــى »وح ــا يدع ــة م ــا خاص مكوناته
ال تتوقــف عــن انتهــاج مبــدأ العربــدة والبلطجــة 
املســتفزة بحــق األســرى عمومــاً والقاصريــن خصوصــاً 
ــدية  ــائل اجلس ــع الوس ــتخدامها أبش ــالل اس ــن خ م
ــط  ــرض احلائ ــك ع ــة بذل ــم، ضارب ــية بحقه والنفس
جميــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تضمــن 

ــل. ــوق الطف حق

وناشــدت الهيئــة املؤسســات الدوليــة ال ســيما اللجنة 
ــجون  ــارة الس ــرورة زي ــر، بض ــب األحم ــة للصلي الدولي
التــي يُحتجــز بهــا األطفــال وأقســام املعبــار لالطــالع 
ــي  ــة الت ــات الهمجي ــد املمارس ــر ورص ــكل مباش بش
ــن،  ــك األماك ــي تل ــبال ف ــرى األش ــا األس ــرض له يتع
والتدخــل الســريع إلنهــاء معاناتهــم وحمايتهــم مــن 

ــم. ــف بحقه ــي ال تتوق ــالل الت ــم االحت جرائ

جديــر ذكــره أن » النحشــون« هــي وحــدات قمــع وبطش 
خاصــة ترتــدي زيــاً مميــزاً وتضــم داخلهــا عســكريني ذوي 
أجســام قويــة وخبــرات عاليــة ســبق لهــم أن خدمــوا 
فــي وحــدات حربيــة مختلفــة داخــل جيــش االحتــالل، 
ــاالت  ــاً حل ــالل غالب ــالت االحت ــتخدمها إدارة معتق وتس

الطــوارئ إلحــكام الســيطرة علــى الســجون.113

األغنــام  رعــاة  علــى  يعتــدون  مســتوطنون 
اخلليــل جنــوب  ســكنية  غرفــة  ويهدمــون 

اليــوم الثالثــاء، علــى رعــاة  اعتــدى مســتوطنون، 
ــا  ــة اجلواي ــي قري ــكنية ف ــة س ــام، وهدموا غرف األغن

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــرق يط ش

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق

113  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــتوطني  ــا، إن مس ــور لـ«وف ــؤاد العم ــل ف ــوب اخللي جن
ــة  ــى قري ــة عل ــا واملطل »أتســخار مــان« املقامــة حديث
ــاء  ــام أثن ــاة األغن ــى رع ــرب عل ــدوا بالض ــا، اعت اجلواي

ــم. ــي أراضيه ــم ف عمله

ــيهم  ــوا مواش ــتوطنني أطلق ــؤالء املس ــاف، أن ه وأض
ترعــى فــي تلــك األراضــي، مــا تســبب بتخريــب 
احملاصيــل الشــتوية فــي عشــرات الدومنــات، التــي تعــود 

ــواهني. ــى الش ــن موس ــا للمواط ملكيته

كذلك غرفــة  املســتوطنني هدموا  أن  إلــى  وأشــار 
ــي  ــاوي(، والت ــود دعيس)الص ــن محم ــكنية للمواط س
ــل  ــن قب ــام م ــل أي ــكنه قب ــدم مس ــد ه ــأها بع انش

ســلطات االحتــالل.114

املعتقلــون اإلداريــون يواصلــون مقاطعتهــم 
ــوم الـــ151 ــال للي ــم االحت حملاك

ــم  ــم حملاك ــل إداري مقاطعته ــو 500 معتق ــل نح يواص
االحتــالل اإلســرائيلي لليــوم الـ151 علــى التوالــي، 
ــال اإلدارّي. ــة االعتق ــم جلرمي ــار مواجهته ــي إط ــك ف وذل

ــة،  ــوات نضالي ــذ خط ــون بتنفي ــون اإلداري ــدأ املعتقل وب
إلــى جانــب مقاطعــة محاكــم االحتــالل، وكانــت أوالها 

االمتنــاع عــن الوقــوف للعــدد يــوم الثالثــاء املاضــي.

وتشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــالل إربــاكا لــدى إدارة 
ــود  ــف الوف ــي تعري ــاهم ف ــالل، وتس ــالت االحت معتق
ــة  ــرة بقضي ــالت كل فت ــزور املعتق ــي ت ــة الت األجنبي
االعتقــال اإلداري، وبالتالــي تســليط الضــوء عليهــا 

ــم. ــا للعال ونقله

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي 
إجــراءات عقابيــة ضــد املعتقلــني املقاطعــني حملاكمهــا 
ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي ــن الزي ــان م كاحلرم

وكان املعتقلــون اإلداريــون قــد اتخــذوا موقفــا جماعيــا 
ــكل  ــة ل ــاملة والنهائي ــة الش ــالن املقاطع ــل بإع يتمث
إجــراءات القضــاء املتعلقــة باالعتقــال اإلداري )مراجعــة 

قضائيــة، اســتئناف، عليــا(.

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

114  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وتتــذرع ســلطات االحتــالل وإدارات املعتقــالت، بــأن 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

إليــه. املوجهــة  التهمــة  محكوميتــه وال 

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال.115 ــي اجلّم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

115  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األربعاء 1/6/2022 

ــي اخلــط  ــى جانب 8961 وحــدة اســتيطانية عل
األخضــر

إســرائيل  فــي  املتطــرف  اليمــني  حكومــة  أقــرت 
العــام اجلــاري عــدداً مــن املشــاريع  منــذ مطلــع 
االســتيطانية ذات البعــد السياســي واالســتيطاني 
التوســعي لشــطب األخضــر الفاصــل مــا بــني نكبــة 
ــرار  ــس بإق ــا أم ــام 1967، كان آخره ــة الع 1948 ونكس
ــى  ــة عل ــوب القــدس احملتل 3 مشــاريع اســتيطانية جن
جانبــي اخلــط األخضــر بنحــو 1698 وحــدة اســتيطانية 
فــي ثــالث مناطــق مختلفــة فــي عمــق القــدس 
ــة، فــي  ــداد لهــا فــي الضفــة الغربي الغربيــة مــع امت
ــت  ــل القــدس عــن بي مســعى إســرائيل واضــح لفص
ــار  ــتيطانية »كف ــة االس ــا بالكتل ــاً وربطه ــم نهائي حل
عتصيــون« ضمــن رؤيــة »القــدس الكبــرى« التــي تبتلــع 

ــة.  ــة احملتل ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس ــو %11 م نح

املشــاريع مــا كشــفت عنــه  وامللثيــر فــي هــذه 
احلكومــة وبلديــة االحتــالل مــن وثائــق اســتندت منــذ 
أكثــر مــن 50 عامــاً تثبــت أن )إســرائيل عمليــاً قامــت 
ــام 1949،  ــن ع ــار م ــالق الن ــف إط ــات وق ــاء اتفاقي بإلغ
وقالــت أن هــذا القــرار يجــب أن يتجلــى علــى اخلرائــط 
ــة 1967،  ــد نكس ــر بع ــط األخض ــطبت اخل ــي ش الت
كمــا ترفــض ســلطات االحتــالل ومركــز ترســيم 
ــار  ــق مس ــكل دقي ــدد بش ــط حت ــدمي خرائ ــط، تق اخلرائ
اخلــط األخضــر، أو حــدود الهدنــة التــي أقــرت فــي عــام 
ــة  ــب رســمي، مــن جمعي ــى الرغــم مــن طل 1949، عل

ــات.  ــة املعلوم ــى حري ــرائيلية تدع إس

وبــرر مركــز ترســيم اخلرائط فــي رد علــى جمعيــة حرية 
املعلومــات فــي أكثــر مــن مــرة علــى مــدار الســنوات 
العشــر األخيــرة بــأن مســار مــرور اخلــط األخضــر، ليــس 
ــات  ــس »بعالق ــره مي ــور ألن نش ــة اجلمه ــاً ملعرف متاح
ــه  ــك ألن ــر واألردن، وذل ــع مص ــة«، م ــرائيل اخلارجي إس
تســري عليهــا املــادة »9أ« مــن قانــون حريــة املعلومــات، 
ــس  ــن امل ــاً م ــات خوف ــذه املعلوم ــليم ه ــن تس وال ميك
بعالقــات إســرائيل اخلارجيــة )مصــر واألردن(، ومــع 
ترســيم ومســار اخلــط األخضــر موجــود لــدى األطــراف 
ــف  ــات وق ــي اتفاقي ــاً ف ــاره طرف ــرى )األردن باعتب األخ
ــرائيلي  ــز اإلس ــرار املرك ــة(، إال أن ق ــار والهدن ــالق الن إط
ــرار حكومــي إســرائيل ســري  ــاً وجــود ق كشــف عملي
اتخــذ بعــد أشــهر مــن حــرب حزيــران 1967، ونــص على 
ــر.1  ــط األخض ــا اخل ــر فيه ــدة ال يظه ــط جدي ــدار خرائ إص

1  جريدة القدس

املعتقلــني  علــى  تعتــدي  خاصــة  وحــدات 
األشــبال

أوردت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن عبــر تقريــر لهــا، 
ــن  ــال القاصري ــن األطف ــدد م ــابهة لع ــهادات متش ش
احملتجزيــن حاليــاً داخــل ســجن »الدامــون« والتــي تفيــد 
بتعرضهــم العتــداءات وحشــية وتنكيــل شــديد علــى 
ــاء  ــك أثن ــون«، وذل ــدات النحش ــمى »وح ــا يس ــد م ي

ــجون.  ــم والس ــطة« للمحاك ــم »بالبوس نقله

ــراد  ــبال، أن »أف ــدة أش ــن ع ــالً ع ــة نق ــت الهيئ وأوضح
النحشــون«، والســجانني يتعمــدون االعتــداء علــى 
ــتدعي  ــرر يس ــدون أي مب ــدياً ب ــم جس ــال وأذيته األطف
لذلــك، وذلــك خــالل عمليــات نقلهــم مــن وإلــى احملاكم 
أو خــالل عمليــة نقلهــم مــن ســجون أخرى إلى ســجن 
ــام  ــل أقس ــم داخ ــاء احتجازه ــك اثن ــون«، كذل »الدام
ــت أن  ــم. وتابع ــي احملاك ــار ف ــرف االنتظ ــار« وغ »املعب
وحــدات »النحشــون« تقــوم باالعتــداء علــى املعتقلــني 
القاصريــن بالضــرب املبــرح وإهانتهــم وســحلهم، وفــي 
كثيــر مــن األحيــان يقومــون بشــتمهم بألفــاظ بذيئــة 
والســخرية منهــم، والدعــس عليهــم لعرقلتهــم 
ــدة  ــى االرض، مؤك ــود عل ــكل مقص ــقاطهم بش وإس
ــون«  ــجن »الدام ــني بس ــال القابع ــم األطف ــأن معظ ب
التعســفي علــى  والتنكيــل  آثــار الضــرب  تظهــر 

ــادهم. ــم وأجس وجوهه

ولفتــت الهيئــة، إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل مبختلف 
ــون«  ــدات النحش ــى » وح ــا يدع ــة م ــا خاص مكوناته
ال تتوقــف عــن انتهــاج مبــدأ العربــدة والبلطجــة 
املســتفزة بحــق األســرى عمومــاً والقاصريــن خصوصــاً 
ــدية  ــائل اجلس ــع الوس ــتخدامها أبش ــالل اس ــن خ م
ــط  ــرض احلائ ــك ع ــة بذل ــم، ضارب ــية بحقه والنفس
جميــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تضمــن 

ــل.  ــوق الطف حق

وناشــدت هيئــة األســرى املؤسســات الدوليــة ال ســيما 
ــارة  ــرورة زي ــر، بض ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
الســجون التــي يحتجــز بهــا األطفــال وأقســام املعبــار 
لالطــالع بشــكل مباشــر ورصــد املمارســات الهمجيــة 
التــي يتعــرض لهــا األســرى األشــبال فــي تلــك األماكن، 
والتدخــل الســريع إلنهــاء معاناتهــم وحمايتهــم مــن 

جرائــم االحتــالل التــي ال تتوقــف بحقهــم.

جديــر ذكــره، أن »النحشــون« هــي وحــدات قمــع وبطش 
خاصــة ترتــدي زيــاً مميــزاً وتضــم داخلهــا عســكريني ذوي 
أجســام قويــة وخبــرات عاليــة ســبق لهــم أن خدمــوا 
فــي وحــدات حربــي مختلفــة داخــل جيــش االحتــالل، 
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ــكام  ــوارئ إلح ــاالت الط ــاً حل ــتخدمها اإلدارة غالب وتس
الســيطرة علــى الســجون.2 

حمــاس: نرفــض التعهــد للوســطاء بعــدم 
التصعيــد

ــض  ــا الراف ــس، موقفه ــاس«، أم ــة »حم ــددت حرك ج
بالتعهــد للوســطاء، بعــدم تصعيــد األوضــاع امليدانية، 
فــي ظــل مــا وصفتــه بـــ »اســتمرار االنتهــاكات بحــق 
ــدس  ــة الق ــيحية، مبدين ــالمية واملس ــات اإلس املقدس

ــة«.  احملتل

وقــال حــازم قاســم، املتحــدث باســم احلركــة، فــي بيان، 
إن »اجلهــات الوســيطة حاولــت احلصــول علــى تعهــد 

مــن حمــاس بعــدم تصعيــد األمــور، وهــذا مرفــوض«.

ــل  ــي ظ ــة ف ــن التهدئ ــث ع ــن احلدي ــاف: »ال ميك وأض
العدوانــي«. وأوضــح  اســتمرار االحتــالل وســلوكه 
ــى  ــم عل ــن اتصاالته ــوا م ــطاء كثف ــؤالء الوس أن »ه
قيــادات احلركــة، فــي ظــل االنتهــاكات األخيــرة مبدينــة 
القــدس »فــي إشــارة إلــى األحــداث التــي ترافقــت مــع 

ــرائيلية«. ــالم اإلس ــيرة األع مس

وقــال إن حركتــه أبلغــت الوســطاء بـــ »عــدم تســامح 
الشــعب مــع أي عــدوان علــى مقدســاته«. واســتكمل 
ــاس،  ــع حم ــل م ــرك للتواص ــاطاء تتح ــالً: »الوس قائ
والقــوة  احلضــور  صاحبــة  املقاومــة،  متثــل  ألأنهــا 
ــق  ــا يتعل ــي كل م ــا ف ــكاف موقفه ــة، الستش الفاعل

بالســاحة الفلســطينية. 

بالتعامــل  اإلســرائيلية  احلكومــة  قاســم  واتهــم 
ــيطة،  ــات الوس ــات اجله ــة طلب ــع كاف ــتهتار م »باس

اليهــود«. للمتطرفــني  وانحيازهــا 

ــا  ــطاء مب ــع الوس ــل م ــه تتعام ــى أن »حرك ــار إل وأش
ــخ  ــة، ويرس ــور القضي ــزز حض ــعب، ويع ــدم الش يخ

معــادالت املقاومــة«.

ــيرة  ــمى بـــ »مس ــا تس ــتوطنني م ــم آالف املس ونظ
ــاالً  ــدس، احتف ــر، بالق ــد األخي ــاء األح ــالم«، مس األع
بذكــرى احتــالل الشــق الشــرقي مــن املدينــة، قبــل أن 
تندلــع مواجهــات أســفرت عــن إصابــة 79 فلســطينياً 

ــن.3  ــال 50 آخري واعتق

2  جريدة القدس

3  جريدة القدس
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تــل أبيــب: الســماح بكشــف بروتوكــوالت 
قاســم  كفــر  مجــزرة  مرتكبــي  محاكمــة 

بنهايــة متــوز املقبــل

قــررت محكمــة االســتئناف العســكرية اإلســرائيلية، 
ــا  ــن قراره ــر ع ــماح بالنش ــر والس ــع احلظ ــس، رف أم
الصــادر فــي آذار املاضــي، بكشــف بروتوكــوالت ســرية 
مــن احملكمــة التــي نظــرت فــي مجــزرة كفــر قاســم، 
 ،1956 العــام  األول  تشــرين  فــي  ارتكبــت  التــي 

 وفقا ما ذكرت صحيفة »هآرتس«، امس. 
صفحــات  مــن  املئــات  قريبــا  تُنشــر  أن  ويتوقــع 
بروتوكــوالت احملكمــة، التــي انعقــدت فــي نهايــة 
خمســينيات القــرن املاضــي ضــد عناصــر وحــدة حــرس 
احلــدود اإلســرائيلية، الــذي قتلــوا 51 مواطنــا مــن 

 سكان القرية خالل هذه اجملزرة. 
املتعلقــة  تلــك  ستنشــر،  التــي  الوثائــق  وبــني 
بـ«خطــة اخللــد«، وهــي خطــة إســرائيلية ســرية 
ــى  ــث إل ــة املثل ــكان منطق ــر س ــى تهجي ــدف إل ته
األردن، التــي لــم تخــرج إلــى حّيــز التنفيــذ ولــم 
احملكمــة  وســمحت  الكاملــة.  تفاصيلهــا  تُنشــر 
املــداوالت  أو  البروتوكــوالت  فــي  اخلطــة  بذكــر 
نشــر  حظــرت  لكنهــا  حولهــا،  جــرت  التــي 

 اخلطة نفسها وصورا من موقع اجملزرة. 
وقــدم الدعــوى إلــى احملكمــة العســكرية قبــل خمــس 
ســنوات املؤرخ اإلســرائيلي آدم راز، من معهد »عكيفوت« 
لبحــث الصــراع اإلســرائيلي – الفلســطيني بواســطة 
ــق ســرية فــي األرشــيفات اإلســرائيلية. وعارضــت  وثائ
ــم  ــف معظ ــل كش ــكل كام ــكرية بش ــة العس النياب
ــواد الســرية املرتبطــة مبجــزرة كفــر قاســم، والتــي  امل

 قُدمت إلى احملكمة ضد مرتكبي اجملزرة. 
ــه بعــد مشــاورات مــع  ــة العســكرية أن وادعــت النياب
ــرائيلية،  ــة اإلس ــا وزارة اخلارجي ــة، بينه ــات مختلف جه
أمــن  علــى  خطــرا  سيشــكل  املــواد  نشــر  فــإن 

 إسرائيل ويلحق ضررا بسياستها اخلارجية. 
معارضتهــا،  عــن  العســكرية  النيابــة  وتراجعــت 
عــن  اإلعــالن  دون  املاضــي،  األول  كانــون  فــي 
قــررت  اخللفيــة،  هــذه  وعلــى  لذلــك.  تفســير 
آذار  فــي  العســكرية،  االســتئناف  محكمــة 
لكــن  املــواد،  هــذه  بنشــر  الســماح  املاضــي، 

 باألمس فقط مت السماح بالنشر عن القرار. 
وكتــب القاضــي في محكمــة االســتئناف العســكرية، 
دورون فايلــس، فــي قــراره، أن »النيابــة ذكــرت فــي بالغها 
ــر  ــد اآلن لنش ــا بع ــن جانبه ــة م ــد معارض ــه ال توج أن
ــت  ــة«. ونقل ــواد املطلوب ــن امل ــاحقة م ــة الس الغالبي
الصحيفــة عــن راز قولــه، »ما الــذي حدث في الســنوات 
ــة  ــة نتيج ــن الدول ــرر بأم ــق ض ــي ال يلح ــرة ك األخي

ــة  ــة اخلارجي ــي السياس ــدث ف ــاذا ح ــواد؟ وم ــر امل نش
ليصبــح النشــر مســموحا اآلن ولــم يكــن كذلــك قبــل 

 سنوات معدودة؟ لم يحدث شيء بالطبع”. 
ــات  ــرائيلي أن »آراء اجله ــش اإلس ــان للجي ــي بي ــاء ف وج
قُدمــت  التــي  العالقــة،  ذات  والسياســية  األمنيــة 
بواســطة النيابــة العســكرية، ومبوجبهــا لــم يعــد مــن 
ــن  ــس بأم ــرها امل ــمح بنش ــي ُس ــات الت ــأن املعلوم ش
الدولــة أو عالقاتهــا اخلارجيــة. ووفقــا لذلــك، ســتكون 
ــة  ــرها علني ــمح بنش ــي ُس ــواد الت ــوالت وامل البروتوك

ــوز 2022”.4 ــهر مت ــة ش ــن نهاي ــدءا م ب

اخلميس 2/6/2022

شــهيد وعــدة إصابــات برصــاص االحتــال فــي 
ــزل  ــدم من ــة ه ــدي لعملي ــال التص ــد خ يعب

ــة ــهيد حمارش الش

استشــهد الليلــة املاضيــة، الشــاب بــالل عــوض توفيق 
كبهــا )24 عامــاً( وأصيــب ســتة آخــرون بجــروح حرجــة، 
خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي فــي 

 بلدة يعبد، جنوب غربي جنني. 
أمــس،  مســاء  االحتــالل،  قــوات  اقتحمــت  فقــد 
ضيــاء  الشــهيد  منــزل  وحاصــرت  يعبــد  بلــدة 
إطــالق  عمليــة  منفــذ  عامــاً(،   27( حمارشــة 
املاضــي،  آذار   29 فــي  بــراك  بنــي  فــي  النــار 

 التي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليني. 
األوليــة فــإن اشــتباكاً مســلحاً  للتقاريــر  ووفقــاً 
فــي  وشــبان  املقتحمــة  القــوات  بــني  اندلــع 
شــبان  أربعــة  إصابــة  عــن  أســفر  مــا  يعبــد، 

 على األقل برصاص االحتالل احلي. 
وأكــدت وزارة الصحــة الفلســطينية وصــول ثــالث 
ــات بالرصــاص إلــى مستشــفيات جنــني إحداهــا  إصاب
فــي البطــن واألخــرى فــي الرقبــة والثالثــة فــي 

 الوجه، وجميعها بحالة حرجة. 
الصحــة  وزارة  أعلنــت  الحــق،  بيــان  وفــي 
االحتــالل  برصــاص  أصيــب  مواطــن  »استشــهاد 
ــة  ــة حرج ــل بحال ــذ، ووص ــدر والفخ ــي الص ــي ف احل

 للغاية إلى مستشفى جنني احلكومي”. 
ــأن  ــر« ب ــالل األحم ــة »اله ــادت جمعي ــا، أف ــن جانبه م
ملستشــفى  الشــهيد  جثمــان  »نقلــت  طواقمهــا 
ــاص  ــة بالرص ــى إصاب ــة إل ــي، باإلضاف ــني احلكوم جن

 احلي لشاب في الفك إلى املستشفى”. 
بــدوره، أبلــغ مستشــفى ابــن ســينا باســتقباله إصابــة 
ــالل  ــت »اله ــا أعلن ــد، فيم ــدة يعب ــن بل ــة م ــي الرقب ف
األحمــر« تعامــل طواقمها فــي يعبد مــع »إصابة حرجة 

4  جريدة األيام
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 لشاب بالرقبة مت نقلها إلى املستشفى”. 
مــن  كبيــرة  »قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
 50 نحــو  يرافقهــا  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش 
فــي  شــاركت  جرافــة،  بينهــا  عســكرية  آليــة 
البلــدة، ونشــرت قناصــة علــى أســطح  اقتحــام 
 املنــازل وبــدأت بهــدم منــزل الشــهيد حمارشــة”.

بــني  اندلعــت  مواجهــات  بــأن  املصــادر  وأفــادت 
التصــدي  حاولــوا  وشــبان  االحتــالل  قــوات 
إلــى  تســعى  التــي  القــوات  القتحــام 

 هدم منزل عائلة الشهيد حمارشة. 
الرصــاص  أطلقــت  االحتــالل  قــوات  إن  وأضافــت 
ومنازلهــم،  املواطنــني  علــى  الغــاز  وقنابــل  احلــي 
بالرصــاص  شــبان  أربعــة  إلصابــة  أدى  مــا 

 احلي أحدهم بجروح خطيرة. 
مقتضــب  بيــان  فــي  االحتــالل  جيــش  وقــال 
فــي  األثنــاء  هــذه  فــي  »تعمــل  قواتــه  إن 
عمليــة  منفــذ  منــزل  لهــدم  يعبــد  بلــدة 

 بني براك«، الشهيد ضياء حمارشة. 
ــت  ــد صادق ــرائيلي، ق ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س وكان
يــوم اخلميــس 19 أيــار املاضــي، علــى هــدم منــزل عائلــة 

الشــهيد ضيــاء حمارشــة فــي بلــدة يعبــد.5

اجلمعة 3/6/2022

بعــد ليلــة داميــة.. االحتــال يفّجــر منــزل 
الشــهيد حمارشــة فــي يعبــد

ــة  ــزل عائل ــس، من ــر أم ــالل، فج ــوات االحت ــرت ق فج
ــوب  ــد جن ــدة يعب ــن بل ــة م ــاء حمارش ــهيد ضي الش
ــل  ــي ت ــراك« ف ــي ب ــة »بن ــذ عملي ــني، منف ــي جن غرب
ــن  ــة م ــة طويل ــد ليل ــي، بع ــي 29 آذار املاض ــب ف أبي
املواجهــات واالشــتباكات املســلحة التــي أســفرت عــن 
استشــهاد شــاب وإصابــة آخريــن وصفــت حالــة ثالثــة 
ــة  ــالل عملي ــك خ ــورة، وذل ــة اخلط ــا بالغ ــم بأنه منه
اقتحــام واســعة النطــاق شــنتها قــوات االحتــالل فــي 

ــدة. البل

ــاء  ــن مس ــة م ــد الثامن ــام عن ــة االقتح ــدأت عملي وب
أول مــن أمــس، مبشــاركة جرافــة ونحــو عشــرين 
آليــة عســكرية، جوبهــت مبقاومــة شــديدة مــن 
النــار  أطلقــوا  الذيــن  واملقاومــني  األهالــي  قبــل 
ــوب  ــة ص ــع بكثاف ــة الصن ــفة محلي ــوات الناس والعب
ــى  ــالل إل ــش االحت ــر جي ــا اضط ــة، م ــوة املقتحم الق
البلــدة. إلــى  بتعزيــزات عســكرية كبيــرة   الدفــع 

وفــي روايــات شــهود عيــان لـ«األيــام«، فــإن قــوات 
ــع املداخــل  ــى إغــالق جمي ــة عل االحتــالل أقدمــت بداي

5  جريدة األيام

ــرق  ــرت ف ــدة، ونش ــى البل ــة إل ــة املؤدي والطــرق الرئيس
القناصــة علــى أســطح البنايــات واملنــازل املطلــة على 
ــة،  ــهيد حمارش ــة الش ــه عائل ــن في ــذي تقط ــي ال احل
وبــدأ اجلنــود يطلقــون الرصــاص بكثافــة صوب الشــبان 
واألهالــي ممــن توجهــوا باملئــات إلــى ذلــك احلــي وســط 
مواجهــات واشــتباكات مســلحة تعتبــر األعنــف مــن 

 نوعها في يعبد منذ سنوات طويلة. 
وأكــد الشــهود، أن قــوات االحتــالل بــدأت بهــدم اجلــدران 
ــق،  ــة طواب ــزل الشــهيد املكــون مــن ثالث ــة ملن الداخلي
ــن  ــرة، ولك ــواد املتفج ــتخدام امل ــفه باس ــداً لنس متهي
تلــك القــوات لــم تتمكــن مــن ذلــك بســبب شراســة 
املواجهــات واالشــتباكات، فاضطــر اجلنــود إلــى االحتماء 
ــل  ــن قب ــار م ــالق ن ــم إلط ــراء تعرضه ــزل ج ــل املن داخ
ــا  ــفر عنه ــتباكات أس ــات واش ــي مواجه ــني، ف املقاوم
ارتقــاء الشــهيد بــالل عــوض توفيــق كبهــا »24 عامــاً« 
جــراء إصابتــه بالرصــاص فــي صــدره وفخــذه، وإصابــة 
عــدد مــن الشــبان ممــن جــرى نقلهــم إلــى مستشــفى 
الشــهيد خليــل ســليمان احلكومــي ومستشــفى 
ــن ســينا التخصصــي فــي مدينــة جنــني، ووصفــت  اب

 إصابات ثالثة منهم بأنها بالغة اخلطورة. 
االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  الشــهود،  أحــد  وأشــار 
جلمعيــة  التابعــة  اإلســعاف  طواقــم  اســتهدفت 
ــعافات  ــدمي اإلس ــا تق ــالل محاولته ــر خ ــالل األحم اله
الالزمــة للمصابــني ونقلهــم إلــى املستشــفيات، فيمــا 
جلــأت طواقــم اإلســعاف إلــى طلــب الدعــم واإلســناد 
مــن إســعاف محافظــة طولكــرم، جــراء ارتفــاع عــدد 
ــم  ــة أن معظمه ــادر طبي ــدت مص ــن أك ــني مم املصاب
أصيبــوا فــي األجــزاء العلويــة مــن أجســادهم بشــكل 
ــد  ــال أح ــن ق ــالل مم ــود االحت ــل جن ــن قب ــد م متعم
ــدد  ــر ع ــاع أكب ــدون إيق ــوا يتقص ــم كان ــهود إنه الش

 ممكن من اإلصابات في صفوف الشبان. 
قــوات  حاولــت  الليــل،  ســاعات  مــدار  وعلــى 
 27« حمارشــة  الشــهيد  منــزل  نســف  االحتــالل 
عنيفــة،  مواجهــات  وســط  باملتفجــرات،  عامــاً« 
فجــراً،  والنصــف  اخلامســة  عنــد  فجرتــه  حتــى 
ــي  ــني ف ــار القاطن ــهيد وإجب ــد الش ــال وال ــد اعتق بع

 املساكن والبنايات اجملاورة على مغادرتها. 
ــد،  ــام يعب ــة اقتح ــدء عملي ــن ب ــاعة م ــو س ــد نح وبع
صدحــت مــآذن املســاجد فــي بلــدة يعبــد والتجمعــات 
ــي  ــرى ف ــدات والق ــن البل ــدد م ــاورة وع ــكانية اجمل الس
محافظــة جنــني باإلضافــة إلــى مخيــم جنــني تدعــو 
ــد  ــى يعب ــه إل ــام والتوج ــر الع ــى النفي ــني إل املواطن
والتــي كانــت أخطــرت  ملواجهــة قــوات االحتــالل 
ــهيد  ــة الش ــي، عائل ــان املاض ــن نيس ــس م ــي اخلام ف

 حمارشة بتفريغ منزلهم متهيداً لهدمه. 
ــط  ــى ضاب ــار عل ــالل الن ــوات االحت ــت ق ــا أطلق كم
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ــدة،  ــي البل ــني ف ــد املصاب ــه أح ــالل إخالئ ــعاف، خ إس
فــي حــني أطلــق جنــود االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز 
املســيل للدمــوع بكثافــة باجتــاه منــازل املواطنــني، مــا 

 أدى إلصابة العشرات بحاالت اختناق. 
ــذي  ــة ال ــهيد حمارش ــي الش ــديد ح ــار ش ــز انفج وه
تواصــل ســلطات االحتــالل احتجــاز جثمانــه، مــا 
تســبب بتدميــر البيــت بالكامــل وإحلــاق أضــرار ماديــة 
حتطــم  والتــي  اجملــاورة  والبنايــات  باملنــازل  كبيــرة 

 زجاج نوافذ بعضها من قوة االنفجار. 
ــن  ــر م ــت متأخ ــي وق ــت ف ــة أعلن ــت وزارة الصح وكان
ــالل  ــاب ب ــهاد الش ــن استش ــة، ع ــل املاضي ــة قب الليل
عــوض توفيــق كبهــا »24 عامــاً«، جــراء إصابتــه برصاص 
ــة  ــل بحال ــذ، ووص ــدر والفخ ــي الص ــي ف ــالل احل االحت
حرجــة للغايــة إلــى مستشــفى جنــني احلكومــي، فيما 
أصيب ســتة شــبان بالرصــاص احلي، وصفــت حالة ثالثة 

 منهم باحلرجة في الرقبة والبطن والوجه. 
ونــدد محافــظ جنني اللــواء أكرم الرجــوب، بإقــدام قوات 
االحتــالل علــى قتــل الشــهيد كبهــا وإطــالق الرصــاص 
احلــي على األجــزاء العلوية من أجســاد الشــبان وتفجير 

 منزل الشهيد حمارشة في بلدة يعبد. 
ــون  ــا أن نك ــرر مينعن ــد أي مب ــوب: »ال يوج ــال الرج وق
التــي  املمنهجــة  االعتــداءات  موحديــن فــي ظــل 
ــل  ــد احلاص ــذا التصعي ــالل، وه ــان االحت ــا كي ينفذه
والترهيــب املســتمر بحــق شــعبنا هــو دافــع لنــا 
لــرص الصــف الوطنــي وتعزيــز جبهتنــا الداخليــة 
ــرد  ــة وال ــالل العنصري ــة االحت ــة سياس ــي مواجه ف
بازدواجيــة  يتعامــل  الــذي  الدولــي  اجملتمــع  علــى 

 املعايير ويغض الطرف عن جرائم االحتالل. 
وفــي وقــت الحــق، شــيعت جماهيــر غفيــرة مــن 
فــي  كبهــا  الشــهيد  جثمــان  جنــني،  محافظــة 
انطلقــت  حيــث  يعبــد،  ببلــدة  رأســه  مســقط 
ــهيد  ــفى الش ــام مستش ــن أم ــييع م ــيرة التش مس
ــي  ــني والت ــة جن ــي مدين ــي ف ــليمان احلكوم ــل س خلي
ــروح الشــهيد  ــاً إكرامــاً ل ــاً جزئي ــاً جتاري شــهدت إضراب
األكتــاف  علــى  جثمانــه  املشــيعون  حمــل  الــذي 
ــيرة  ــق مس ــل أن تنطل ــة، قب ــوارع املدين ــه ش ــوا ب وجاب

 تشييع محمولة إلى مسقط رأسه. 
وعلــى املدخــل الرئيــس لبلــدة يعبــد التــي انســحبت 
الصبــاح  ســاعات  فــي  االحتــالل  قــوات  منهــا 
الباكــر بعــد نســف منــزل الشــهيد كبهــا، كان 
الشــهيد  بانتظــار وصــول جثمــان  املواطنــني  آالف 
بــه  فانطلقــوا  الفلســطيني،  بالعلــم  املســجى 
البلــدة  شــوارع  جابــت  ضخمــة  مســيرة  فــي 

 التي لم ينم أهلها طيلة ساعات الليل. 
ــة الشــهيد  ــزل عائل وتوقــف املشــيعون أمــام ركام من
ــث  ــهيد حي ــة الش ــزل عائل ــى من ــوا إل ــا، وتوجه كبه

توقفــت املســيرة قليــالً حتــى متكنــت عائلــة الشــهيد 
مــن إلقاء نظــرة الــوداع األخيــرة علــى جثمانــه الطاهر، 
ــط  ــد وس ــن جدي ــالق م ــيرة االنط ــاود املس ــل أن تع قب
ــة  ــالل واملطالب ــم االحت ــددة بجرائ ــات املن ــد الهتاف تردي

 باستعادة الوحدة الوطنية للرد عليها. 
تأبــني  مهرجــان  إلــى  التشــييع  مســيرة  وحتولــت 
ــددت  ــات ن ــدة كلم ــه ع ــت في ــا ألقي ــهيد كبه للش

االحتــالل.6 باعتــداءات 

السبت 4/6/2022

تشــييع حاشــد للطفــل الشــهيد عــودة فــي 
ــة واالحتــال يعتــدي علــى املشــاركني املدي

ــة  ــي محافظ ــني ف ــن املواطن ــر م ــد غفي ــارك حش ش
رام اهلل والبيــرة، أمــس، فــي تشــييع الطفــل الشــهيد 
ــر  ــواه األخي ــى مث ــا(، إل ــة )17 عاًم ــد صدق ــودة محم ع

ــرب رام اهلل. ــة غ ــة املدي ــي قري ف

ــار  ــه بعي ــر إصابت واستشــهد عــودة، أول مــن أمــس، إث
نــاري فــي الصــدر، أطلقــه عليــه أحــد جنــود االحتــالل 
ومجموعــة  تواجــده،  أثنــاء  مبــرر  دون  اإلســرائيلي 
ــة مــن جــدار الفصــل  ــه، فــي منطقــة قريب مــن أقران

ــة. ــي القري ــى أراض ــام عل ــري املق العنص

وكمــا أنهــى االحتــالل حياتــه، لــم ميــر تشــييع الطفــل 
الشــهيد دون منغصــات احتالليــة، إذ تعمــد عــدد مــن 
اجلنــود املتمركزيــن عنــد املدخــل الشــرقي لبلــدة نعلني 
ــييع،  ــب التش ــة موك ــه، مهاجم ــقط رأس ــاورة ملس اجمل
عبــر إطــالق وابــل مــن الرصــاص، وقنابــل الغــاز املســيل 
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ــة  ــي قضي ــس ف ــوه بالتقاع ــت وصف ــل الصم ــي ظ ف
اســترداد جثامــني أبنائهــم، عــاد أهالــي الشــهداء 
احملتجــزة جثامينهــم لــدى قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
مســاء أمــس، إلــى الشــارع بوقفــة ومســيرة شــعبية 
ليطلقــوا حملــة الســترداد اجلثامــني، مــن ميــدان 
املنــارة وســط مدينــة رام اهلل، وجــاء أهالــي الشــهداء 
باملئــات، مــن  يقــدر عددهــم  الذيــن  ومناصروهــم 
ــوا  ــات تدع ــة، ورددوا بهتاف ــة الغربي ــات الضف محافظ
ــة  ــالل الوقف ــوا خ ــم، وحتدث ــني ابنائه ــترداد جثام الس
واملســيرة عــن حقهــم بدفــن أبنائهــم مبــا يليــق بهــم 

6  جريدة األيام

7  جريدة األيام
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ــذ استشــهاد أبنائهــم،  ــون من ــذي يعان وعــن أملهــم ال
ــده الشــهيد  ــي »أم عاصــف« وال وقــال ســهير البرغوث
ــرب رام  ــمال غ ــر ش ــدة كوب ــن بل ــي م ــح البرغوث صال
ــترداد  ــة باس ــيرة املطالب ــاركتها باملس ــالل مش اهلل، خ
ــهداء  ــي ش ــا كأهال ــد تبنين ــهداء: »لق ــني الش جثام
ــد أن  ــا، نري ــم بن ــه ال يوجــد أحــد يهت ــة ألن هــذه احلمل

ــح«. ــهيد صال ــي الش ــم أر ابن ــا، كأم ل ــن أبناءن ندف

ــه  ــات عن ــة معلوم ــرف أي ــف«: »ال تع ــع »أم عاص وتتاب
ــه رآه  ــني أصابت ــيراً، ح ــاً أو أس ــهيداً أو جريح إن كان ش
شــهود عيــان أنــه كان مصابــاً وكان علــى قيــد احليــاة، 

ــه جريحــاً«. ــه بعــد اعتقال ــا مت اغتيال ورمب

ــدة  ــس« وال ــه »أم يون ــر عن ــر تعب ــم األكب ــع واألل الوج
ــاً«  ــن »16 عام ــال يوس ــد نض ــى محم ــهيد الفت الش
مــن مدينــة نابلــس، والــذي استشــهد قــرب طولكــرم 
قبــل 6 أشــهر، إذ قالــت »كلمــا افتــح ثالجتنــا باملنــزل، 
إذ قالــت »كلمــا افتــح ثالجتنــا باملنــزل، يتجــدد األلــم، 
وأشــعر بإبنــي الشــهيدة محتجــزاً فــي ثالجــات املــوت 

ــرائيلية«.  اإلس

وال تعــرف »أم يونــس« أيــة معلومــات عــن فلــذة كبدها، 
ســوى مــا أعلــن عنــه االحتــالل، مشــيرة إلــى تضــارب 
املعلومــات فــي بدايــة اعتقالــه، وقــول: »لقــد أبلغتنــا 
ــه  ــه وإصابت ــاب بكتف ــه مص ــرائيلية أن ــرات اإلس اخملاب
طفيفــة، لنفاجــأ فــي صبــاح اليــوم التالــي، أن محمــد 
ــدان  ــى مي ــهداء إل ــي الش ــاء أهال ــهد«، ج ــد استش ق
احلملــة  ليطلقــوا  اهلل،  رام  مدينــة  وســط  املنــارة 
الوطنيــة الســترداد جثامــني الشــهداء وإعــادة تفعيــل 
ــرة  ــذه األخي ــة ه ــى عدال ــدون عل ــم يؤك ــة، وه القضي
ــذه  ــون ه ــرورة أن تك ــى ض ــددين عل ــانيتها، مش وإنس
ــا تســببه  ــة مل ــا الوطني ــة فــي صــدارة القضاي القضي
مــن ألــم ألهالــي الشــهداء، واســتخدام االحتــالل لهــا 

ــي.  ــاب لألهال ــزاز وعق كابت

وفــي بيــان للحملــة تــاله والــد الشــهيد بــالل رواجبــة، 
ــد  ــة رام اهلل، أك ــة مبدين ــالل الوقف ــة، خ ــان رواجب عدن
ــاز  ــهداء واحتج ــدام الش ــل إع ــالل يواص ــه أن االحت في
ــى  ــي األول ــدة ه ــة جدي ــوة قدمي ــي خط ــم ف جثامينه
ــم، دون أن يلقــى  واألشــد واألخطــر واألطــول فــي العال
ــى  ــة إل ــير احلمل ــاً، وتش ــاً ودولي ــب محلي ــرد املناس ال
أن أهالــي الشــهداء اســتنفذوا كافــة اإلجراءاتــت 
ــي  ــا الت ــة العلي ــمى باحملكم ــا يس ــدى »م ــة ل القانوني
تتماهــى مــع املســتوى السياســي واألمنــي فــي دولــة 
االحتــالل«، وأن الســلطات اإلســرائيلية مــا زالــت حتتجز 
جثامــني الشــهداء بعــد تنفيــذ سياســة اإلعــدام 
املباشــر، ممــا أدى إلــى ارتفــاع القائــدة يومــاً بعــد يــوم، 

ــذ  ــى 104 شــهداء من ــى اللحظــة إل ــذي وصــل حت وال
ــام  ــر األرق ــي مقاب ــهيداً ف ــرين أول 2015، و253 ش تش

ــنني.  ــرات الس ــذ عش من

ويؤكــد أهالــي الشــهداء أن هــذا  اإلجــراء يســبب وجعاً 
ال ينتهــي لهــم، ويعتبــر إهانــة ومســاً بكرامة الشــعب 
والشــهداء، عــالوة علــى أن يخالــف كل األعــراف الدولية 
والشــرائع الســماوية، ويعتبــر انتهــاكاً البســط احلقــوق 

اإلنسانية.

وشــددت احلملــة التــي أطلقهــا أهالــي الشــهداء، 
احملتجــزة  الشــهداء  اعتبــار قضيــة  علــى ضــرورة 
جثامينهــم فــي الثالجــا ومقابــر األرقــام قدميــاً وحديثــاً، 
قضيــة وطنيــة مــن الدرجــة األولــى تتصــدر األهتمــام 
الشــعبي والوطنــي، إلــى أن يتــم اإلفــراج عــن جميــع 
اجلثامــني احملتجــزة دون اســتثناء، كمــا دعــت إلــى إطــالق 
الفعاليــات الشــعبية للمطالبــة باإلفــراج الفــوري 
ــدن  ــة امل ــمل كاف ــزة لتش ــني احملتج ــع اجلثام ــن جمي ع
ــهداء  ــالت الش ــن عائ ــعة م ــاركة واس ــق مبش واملناط

ــة.  كاف

ــى  ــي إل ــطيني واألجنب ــالم الفلس ــة اإلع ــت احلمل ودع
ــث  ــة للحدي ــة الكافي ــاحات اإلعالمي ــص املس تخصي
عــن أبعــاد ومخاطــر هــذا اإلجــراء، واســتضافة اخلبــراء 
ــام  ــق رأي ع ــى خل ــل عل ــأن والعم ــني وذوي الش واخملتص
محلــي ودولــي حــول هــذه القضيــة، كمــا دعــت اجلهود 
ــة والشــعبية فــي مواجهــة هــذه السياســة  القانوني
مــن خــالل تشــكيل فريــق قانونــي وطنــي متخصــص 
ملتابعــة هــذه القضيــة محليــاً ودوليــاً، والتخلــص مــن 
حالــة الشــرذمة وعــدم التنســق بــني املؤسســات فــي 

ــاً.8  ــاً وإعالمي ــة قانوني متابعــة القضي

الهافــا« و«الفاميليــا«.. منظمتــان يهوديتــان 
ــا إرهابيتــني ــى غانتــس بتصنيفهم أوص

اليمينيــة  اليهوديــة  املنظمــات  نشــاط  يتوســع 
ــة  ــطني التاريخي ــي فلس ــتيطانية، ف ــات االس واجلمعي
ــة اليمــني  ــرة، خصوصــاً عقــب هيمن بالســنوات األخي
الصهيونــي علــى مقاليــد احلكــم واملشــهد السياســي 

ــرائيلي. اإلس

ــات  ــذه املنظم ــر ه ــي عب ــني الصهيون ــعى اليم ويس
إلحــكام الســيطرة علــى قطاعــات مختلفــة فــي 
اجملتمــع اإلســرائيلي، إذ بــات خطابــه هــو الســائد فــي 

ــرائيلي. ــي اإلس ــط السياس الوس

ولذلــك يصعــب فصــل األنشــطة اليمينيــة العنصريــة 

8  جريدة القدس
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واالعتــداءات والتحريــض الدمــوي علــى الفلســطينيني 
التــي تقودهــا املنظمتــان العنصريتــان اليهوديتــان 
ــا« وجمعيــات اســتيطانية أخــرى،  »الهافــا« و«الفاميلي
عــن األجنــدة والسياســات اإلســتراتيجية للحكومــات 
ــا  ــي تركيبته ــد ف ــي تعتم ــة الت ــرائيلية املتعاقب اإلس
علــى أحــزاب معســكر اليمــني التقليــدي وغــالة 

ــتوطنني. املس

 التفاف على االنتقادات الدولية 
علــى  لاللتفــاف  إســرائيل  مــن  محاولــة  فــي 
ــى  ــي عل ــط الدول ــس الضغ ــة وتنفي ــادات الدولي االنتق
احلكومــة اإلســرائيلية فــي ظــل متــادي املنظمــات 
ــداءات علــى  ــذ االعت ــات املســتوطنني فــي تنفي وعصاب
ــة  ــم الكراهي ــة، وجرائ ــة الغربي ــطينيني بالضف الفلس
األعــالم«  التــي جتلــت فــي »مســيرة  والعنصريــة 
بالقــدس احملتلــة، أوصــى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي 
ــا«،  ــا« و«الفاميلي ــي »الهاف ــف منظمت ــس بتصني غانت

كمنظمتــني إرهابيتــني وإخراجهمــا عــن القانــون.

ــج  ــس للتروي ــا غانت ــى به ــي أوص ــراءات الت ــي اإلج وتأت
الكراهيــة  »جرائــم  بــأن  اإلســرائيلية  للروايــة 
ــات  ــل »مجموع ــن قب ــذ م ــة تنف ــة اليهودي والعنصري
صغيــرة« وال متثــل الشــعب اليهــودي«، وذلــك فــي 
محاولــة لـ«جتميــل صــورة إســرائيل«، فــي ظــل جرائــم 
ــات املســتوطنني ودورهــا باالنتهــاكات اجلســدية  عصاب

ضــد الفلســطينيني.

اســتباق  إلــى  الرســمية  إســرائيل  تســعى  كمــا 
ــي  ــاد األوروب ــا االحت ــي وجهه ــادات الت ــات االنتق تداعي
ــة  ــاب الكراهي ــة وخط ــة اليهودي ــعارات العنصري للش
ضــد الفلســطينيني الــذي كان ســائداً خــالل »مســيرة 
العنــف  أعمــال  وتصاعــد  االســتفزازية،  األعــالم« 
ــات  ــم عصاب ــداءات وجرائ ــة واعت ــات اليميني للمنظم

ــة. ــة احملتل ــة الغربي ــن« بالضف ــع الثم »تدفي

 الهافا.. تفوق العرق اليهودي 
ــي  ــة الت ــة املتطرف ــا« اليميني ــة »الهاف ــر منظم تعتب
ــي 17  ــتاين، ف ــوين غوفش ــن تس ــام ب ــها احلاخ أسس
ــة  ــات الصهيوني ــرز املنظم ــد أب ــون األول 2009، أح كان
ــتيطانية  ــدات اس ــا ألجن ــل وفق ــي تعم ــة الت اليميني

ــطينيني. ــد الفلس ــة ض ــة وعنصري ــة متطرف قومي

وتعنــي »الهافــا« فــي اللغــة العربيــة »اللهــب«، وهــي 
ــع  ــات »ملن ــن كلم ــة م ــة العبري ــى باللغ ــروف األول احل
االنصهــار فــي األرض املقدســة«، إذ توحــي هــذه العبــارة 
إلــى توجــه وعقيــدة املنظمــة بالعــداء للفلســطينيني 

ــى  ــاظ عل ــودي، واحلف ــرق اليه ــل الع ــرب وتفضي والع
نقــاوة العــرق اليهــودي، عبــر محاربــة »الــزواج اخملتلــط«، 
ــود،  ــر اليه ــن غي ــات م ــات اليهودي ــداً زواج الفتي وحتدي
ــر  ــار »الغيار-غي ــض انصه ــة ورف ــب مكافح ــى جان إل

ــاة اليهــود. اليهــودي« فــي حي

ويســتدل مــن إحصــاءات جلنــة النهــوض مبكانــة 
ــزواج  املــرأة فــي الكنيســت التــي ناقشــت ظاهــرة »ال
ــود  ــرت وج ــات أظه ــرائيل، أن البيان ــي إس ــط« ف اخملتل
أكثــر مــن 93 ألــف عائلــة فــي إســرائيل أحــد الزوجــني 

ــاً. ــس يهودي ــا لي فيه

ــع  ــى وترف ــي تتبن ــا« الت ــة »الهاف ــاط منظم ــرز نش وب
وعمــالً،  شــعاراً  والكراهيــة،  العنصريــة  خطــاب 
االعتــداءات  وتنفيــذ  والفلســطينيني  العــرب  ضــد 
وبالــذات  عليهــم،  الدمــوي  والتحريــض  اجلســدية 
بنــاء  إلــى  الدعــوات  فــي  احملتلــة،  القــدس  فــي 

 »الهيكل« املزعوم مكان قبة الصخرة. 
كمــا أنها احملرك األســاس لدعوة املســتوطنني ونشــطاء 
جماعــي  القتحــام  املتطــرف  اإلســرائيلي  اليمــني 
لألقصــى وإقامــة الطقــوس والشــعائر التلموديــة فــي 
ــة. ــاد اليهودي ــرة األعي ــي فت ــة ف ــرم، خاص ــاحات احل س

ــاً  ــري«، فوفق ــل العب ــدأ »العم ــة مب ــجع املنظم وتش
لرئيــس منظمــة »الهافــا«، فــإن نشــطاء وأعضــاء 
املنظمــة يعملــون علــى تكثيــف وممارســة الضغوطــات 
علــى أصحــاب احملــال التجاريــة واملصانــع التــي تشــّغل 
ــون  ــرب، ك ــال الع ــرد العم ــل ط ــا أّج ــاً، م ــوداً وعرب يه
ــالط. ــار واالخت ــة األنص ــن إمكاني ــد م ــن تزي ــذه األماك ه

ــتفزازية  ــيرات اس ــم مس ــى تنظي ــا« عل ــدأب »الهاف وت
ــالت  ــى حم ــادرة إل ــطينية، واملب ــدات الفلس ــي البل ف
حتريضيــة ضــد الفلســطينيني، وبــث خطــاب العنصرية 
ــرب  ــل الع ــى قت ــة إل ــعارات الداعي ــة والش والكراهي
ــن  ــردع م ــاب ال ــل غي ــي ظ ــك ف ــطينيني، وذل والفلس
قبــل ســلطات إنفــاذ القانــون اإلســرائيلية، األمــر الــذي 
يحفــز املنظمــة علــى مواصلــة جرائمهــا، والتمــادي في 
اعتداءاتهــا وزيــادة التطــرف فــي خطابهــا التحريضــي 

ــوي. الدم

 الفاميليا.. إرهاب بغطاء رياضي 
علــى خطــة »الهافــا« انطلقــت فــي القــدس منظمــة 
2005، كرابطــة  التــي تأسســت عــام  »الفاميليــا« 
ملشــجعي فريــق »بيتــار اورشــاليم« لكــرة القــدم، 
وتأتــي اســتمراراً للمنظمــة اليهوديــة »غــوف هأريــوت« 
التــي تعنــي بالعربيــة »عريــن األســد«، واعترفــت بهــا 
كجســم رســمي مــن قبــل إدارة نــادي »بيتــار القــدس« 
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ــام 2006. ع

وتعنــي »الفاميليــا« فــي اللغتــني اإلســبانية واإليطالية، 
»العائلــة«، ومت اختيــار االســم مــن قبــل جمهــور 
»بيتــار اورشــاليم«، تيمنــاً بأفــالم املافيــا اإليطاليــة، إذ 
تعتبــر املنظمــة نفســها احملافــظ علــى قيــم »العائلــة 
ــة،  ــة، واملتفوقــة واملغلقــة والعنصري ــة«، النقي اليهودي
كمــا عرفتهــا احلركــة الصهيونيــة فــي مقابــل اآلخــر 

ــطيني. الفلس

ويطغــى علــى ســلوك وخطــاب منظمــة »الفاميليــا« 
العنصريــة والكراهيــة والعــداء للفلســطينيني، إذ يتــم 
ــجعني«  ــة مش ــا »رابط ــى أنه ــج عل ــالل التروي ــن خ م
ــر  ــة وجوه ــى حقيق ــل عل ــدم التضلي ــرة ق ــق ك لفري

ــة. ــذه املنظم ــاء ه ــاط أعض ــة ونش وعقلي

ضــد  بالعنصريــة  »الفاميليــا«  أعضــاء  ويشــتهر 
كل مــا هــو »غيــر يهــودي«، وبالشــعارات املســيئة 
ــة لإلســالم والنبــي  للفلســطينيني، والهتافــات املعادي
محمــد، صلــى اهلل عليــه وســلم، وكذلــك باملســيرات 
ــداءات  ــاب واعت ــب وإره ــات تخري ــز بعملي ــي تتمي الت

ــم. ــرب وممتلكاته ــى الع عل

 دعم جماهيري وسياسي 
يرفــض أعضــاء »الفاميليــا« وجــود أي العــب مــن 
ــاليم«،  ــار اورش ــم »بيت ــن فريقه ــطينيي 48 ضم فلس
ويعارضــون أي تعــاون أو تشــبيك أو توأمــة مــع مــا هــو 
»غيــر يهــودي«، كمــا أنهــم يهاجمــون بعنــف شــديد 
الفــرق اليهوديــة األخــرى التــي تضــم فــي تشــكيلتها 

ــاً. ــني عرب العب

وتتضمــن القاعــدة اجلماهيريــة لهــذه املنظمــة يهــوداً 
ــود  ــاط وجن ــك ضب ــي ذل ــا ف ــة القطاعــات، مب ــن كاف م

فــي اجليــش اإلســرائيلي.

وعلــى الرغــم مــن خطــاب العنصريــة والكراهيــة 
والســلوك العنيــف وعمليــات اإلرهــاب والتخريــب التــي 
تطــال كل مــا هــو عربــي، فــإن فريــق »بيتــار اورشــاليم« 
»الفاميليــا«،  منظمــة  إلدانــة  يســعون  ال  وإدارتــه 
ــي  ــتوى السياس ــى املس ــا عل ــق أيض ــا ينطب ــذا م وه
ــرون  ــن ي اإلســرائيلي وقــادة بعــض أحــزاب اليمــني الذي
فــي املنظمــة تعبيــراً حقيقيــاً عــن اليمــني الصهيوني، 
ــني  ــات ومضام ــم وتوجه ــن قي ــه م ــا يحمل ــكل م ب

ــة.9 خطابي

9  جريدة األيام

اإلســرائيلية  »العليــا«  قُضــاة  “بتســيلم«: 
يســمحون للدولــة بتنفيــذ جرميــة حــرب

إن  اإلســرائيلي  احلقوقــي  »بتســيلم«  مركــز  قــال 
ســمحوا  اإلســرائيلية  العليــا  احملكمــة  قُضــاة 
حــرب  جرميــة  بتنفيــذ  اإلســرائيلية  للحكومــة 
ألــف  نحــو  لترحيــل  األخضــر  الضــوء  بإعطــاء 
مســافر  فــي  منازلهــم  عــن  فلســطيني 

 يطا جنوب الضفة الغربية وهدمها. 
ــة  ــة القضائّي ــي الهيئ ــا - وه ــة العلي ــال: »احملكم وق
بــأن  للّدولــة  ســمحت   - إســرائيل  فــي  األعلــى 
ــل  ــى تأوي ــك إل ــي ذل ــتندة ف ــرب، مس ــة ح ــذ جرمي تنّف
القانــون بشــكل ملتــٍو وجتاُهــل احلقائــق بصــورة 
إســرائيل  أهــداف  القضــاة  جتاهــل  لقــد  فظــة. 
أحــكام  جتاهلــوا  املنطقــة،  هــذه  فــي  احلقيقّيــة 
ــم،  ــدة فــي العال ــّي والتفســيرات املعتَم ــون الدول القان

 وفوق كّل شيء - جتاهلوا امللتمسني”. 
وأضــاف: »رفضــت احملكمــة أن تنظر وتــرى النـّـاس املاثلني 
ــر  ــوب يظه ــم مقل ــالق عال ــي اخت ــت ف ــا، وجنح أمامه
فيــه وكأّن اجليــش الــذي هــو مــن أقــوى جيــوش العالم، 
والدولــة التــي هــي دولــة عالــم أوّل ثريّــة همــا اللــذان 
ــات مــن املزارعــني  ــة فــي شــرَك بضــع مئ وقعــا ضحّي
ورُعــاة األغنــام بائســي احلــال واملعوزيــن الذيــن متكنــوا 
مــن »الغــزو« و«االســتيالء« و«فــرض الوقائــع علــى 
ــب  ــن الواج ــرون، وم ــاة اخلطي ــم اجلُن ــؤالء ه األرض«. ه
طردهــم كــي ال يضطــروا اجلنــود الشــباب إلــى قطــع 
ــع  ــى مواق ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــافات طويل مس
ــال الثمينــني. عوضــاً عــن  ــر الوقــت وامل ــب وتبذي التدري
النظــر إليهــم كأشــخاص ينبغــي حمايــة حقوقهــم، 
ــق  ــد محّق ــم تهدي ــم بأنه ــاة أن يصفوه ــأى القض ارت
ــر جرميــة الطــرد التــي  ــوا فقــط مــن تبري لكــي يتمكّن

 شرعنوها عبر قرار احلُكم الذي أصدروه”. 
وتابــع »بتســيلم«: »مجــرّد أن يُطلــب مــن ســكّان 
ــي  ــون ف ــم يُقيم ــى أنّه ــات عل ــدمي اإلثب ــات تق التجّمع
منازلهــم هــو أمــرٌ يتجــاوز املعقــول، بــل ُمهــني. منــذ 
أجيــال، مــن قبــل أن حتتــّل إســرائيل الضفــة الغربّيــة، 
ــم  ــبون رزقه ــم، يكس ــاك حياته ــكّان هن ــش الس يعي
ــاة  ــا القض ــد مح ــم. لق ــون أبناءه ــي، ويُربّ ــن األراض م
ــا  ــث هن ــري احلدي ــا ال يج ــم، كأمّن ــرّة قل ــه بج ــذا كّل ه
ــدث  ــم يح ــذا ل ــن ه ــيئاً م ــرّروا أّن ش ــر، وق ــن بش ع
 ولذلــك ميكــن للدولــة أن تهّجرهــم مــن هنــاك”.

ــع  ــى أن »الواق ــرائيلي إل ــي اإلس ــز احلقوق ــار املرك وأش
ــه  ــدم رؤيت ــن ع ــح وال ميك ــّي واض ــا جل ــرى هن ــا ج أّن م
بــكل حقيقتــه، رغــم كّل الّديكــورات والزركشــات. 
مــا جــرى ليــس مداولــة قضائّيــة. مــن املفتــرض 
ــون  ــكام القان ــون بأح ــم ملّم ــع أنه ــاة بالطب بالقض
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الدولــّي وتأويالتــه املعتَمــدة، فكــم باحلــرّي حــني يتعّلــق 
ــة إلــى هــذا احلــّد وقــد ُعرضــت  األمــر مبســائل جوهريّ

 أمامهم بهذا القدر الكبير من التفصيل”. 
وقــال: »غيــر أّن القضــاة ارتــأوا مجــّدداً أن يخدمــوا 
علــى  عثــروا  املــرّة  هــذه  فــي  األبارتهايــد.  نظــام 
مــن  األرض  نقــل  بواســطتها  يُشــرعنون  طريقــة 
ــة، ويتيحــون  ــٍد يهوديّ ــى أي الســكّان الفلســطينّيني إل
مــن  واملزيــد  املزيــد  علــى  يســتولي  أن  للنظــام 
األراضــي لكــي يُواصــل ســعيه لتحقيــق التفــّوق 
اليهــودّي فــي قطعــة أرٍض أخــرى إضافّيــة، كجــزٍء 
مــن تصــّور أساســي مفــاده أّن األرض املمتــّدة بــني 
ــط”. ــود فق ــود، لليه ــورد لليه ــي م ــر ه ــر والبح  النه

وأضــاف: »لقــد صــاغ قــرار احلُكــم، علــى النحــو 
ــة األعلــى  األكثــر وضوحــاً وعلــى يــد الهيئــة القضائّي
ــى  ــرائيل إل ــة إس ــلطات دول ــرة س ــرائيل، نظ ــي إس ف
أحــكام  وال  الدولــّي  القانــون  ال  الغربّيــة:  الضّفــة 
ــد،  ــادئ األخــالق والعــدل بالتأكي القضــاء اإلدارّي، وال مب
تتصــرّف.  كيــف  إلســرائيل  ســُتملي  التــي  هــي 
حتديــد مــا هــو ممنــوع علــى الّدولــة أن تفعلــه - 
وباألســاس، مــا هــو املســموح لهــا بــأن تفعلــه - 
يقــرّره احلاكــم العســكرّي فقــط، وهــو الــذي يحســم 
ــرائيل  ــات إس ــاً الحتياج ــادل وفق ــا الع ــق وم ــا الاّلئ م

 واعتباراتها فقط ودون أّي شيء آخر”. 
ــة  ــع وصياغ ــّي للواق ــف موضوع ــا وص ــا هن ــع: »ه وتاب
دقيقــة لنهــج إســرائيل فــي املناطــق احملتّلــة. احملكمــة 
العليــا تســاند الدولة فــي كّل األوقات تقريبــاً وإن درجت 
ــة  ــكات البالغي ــك بطبقــات مــن الفذل ــه ذل ــى متوي عل
عــن أحــكام القانــون الدولــّي الُعرفــّي، عــن التناســبّية 
ــات  ــن »االحتياج ــا، ع ــي إجراؤه ــي ينبغ ــات الت والتوازن
العســكريّة« وعــن حــدود تدّخــل احملكمــة فــي اعتبارات 
الّســلطات. غيــر أّن القضــاة اختــاروا فــي قــرار ُحكمهم 
ــازل عــن هــذه الّصياغــات  ــة املســاحيق والتن هــذا إزال

 امللتوية فسّهلوا فهم موقفهم احلقيقّي”. 
ــذ  ــأن تنّف ــة ب ــه »ســمح القضــاة للّدول ــى أن وأشــار ال
جرميــة حــرب. إذا حــدث هــذا بالفعــل فســيتحمل 
ــا،  ــن تنفيذه ــؤولّية ع ــاً املس ــهم أيض ــاة أنفس القض
ألّن النقــل القســري لســكّان منطقــة محتّلــة ـ ســواء 
ــكّل  ــا - يش ــى خارجه ــا أو إل ــر داخَله ــكان آخ ــى م إل
ــّي اإلنســانّي، وهــو إحــدى  ــون الدول خرقــاً فادحــاً للقان
اجلنايــات املفّصلــة فــي نظــام روما الــذي تعمــل مبوجبه 
ــذه  ــي ه ــاي. ف ــي اله ــة ف ــات الدولّي ــة اجلناي محكم
ــاً  ــة حتقيق ــذه احملكم ــاّم له ــي الع ــري املّدع ــام يج األيّ
ــود  ــة لوج ــا، ال حاج ــام روم ــاً لنظ ــرائيل. وفق ــّد إس ض
ــذا  ــة أّن ه ــي معرف ــل يكف ــكّان ب ــر الس ــة لتهجي نّي
ــة. مــن املؤكــد  ــاره نتيجــة متوقّع مــا ســيحدث باعتب
ــم  ــة لقراره ــة املتوقّع ــون أّن النتيج ــاة يعرف أن القض

ســتكون تهجيــر الســكّان مــن منازلهــم. لذلــك، فــإّن 
مســؤولّيتهم عــن ارتــكاب جرمية حرب ليســت مســألة 
ــأن  ــط ب ــن فق ــمحوا آلخري ــم س ــس أنّه ــة. لي نظريّ
. “  يرتكبوا جرمية، بل: ُهم شركاء في اجلرمية 

رفضــت  اإلســرائيلية  العليــا  احملكمــة  وكانــت 
ــات  ــد عملي ــكان ض ــا الس ــي قدمه ــات الت االلتماس
ــط  ــا، وس ــافر يط ــي مس ــم ف ــدم منازله ــم وه طرده
انتقــادات وإدانــة محليــة ودوليــة ومطالبــات للحكومة 

ــرار.10 ــن الق ــع ع ــرائيلية بالتراج اإلس
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صحيفــة عبريــة: صفقــة ثاثيــة بني إســرائيل 
والســعودية والواليــات املتحدة

ــاعي  ــاك مس ــس: إن »هن ــة، أم ــة عبري ــت صحيف قال
حثيثــة لإلعــالن عــن تفاهمــات جديــدة ســتوقّع 
عليهــا الســعودية والواليــات املتحــدة وإســرائيل، يتــم 
بحســبها فتــح اجملــال اجلــوي الســعودي بوجه شــركات 
الطيــران اإلســرائيلية، فــي إطــار اتفاقيــة ســتغّير وجه 
املنطقــة مــن منظــور التحالفــات اإلســتراتيجية التــي 

 تعرفها منطقة الشرق األوسط اليوم. 
ــعودي  ــوي الس ــال اجل ــح اجمل ــة أن فت ــرت الصحيف وذك
أمــام اخلطــوط اجلويــة اإلســرائيلية ســيكون »بشــكل 
جــارف«، علــى حــد تعبيرهــا، وسيشــكل »بشــرى 
فورية لإلســرائيليني ولشــركات الطيــران اإلســرائيلية«، 
األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى »تقصيــر مــدة الرحــالت بــني 
إســرائيل ومجموعــة مــن الوجهات في الشــرق األقصى، 

 ويقلل بشكل كبير أسعار الرحالت”. 
ــام  ــل أم ــة بالفع ــعودية مفتوح ــواء الس ــاً أن األج علم
ــن فقــط،  الرحــالت اإلســرائيلية إلــى اإلمــارات والبحري
كجــزء مــن اتفاقيــات التطبيــع املعروفــة باســم 
ــران  ــركة الطي ــك ش ــك متل ــام«، كذل ــات أبراه »اتفاقي
الهنديــة »إيــر إنديــا« تصريحــاً خاصــاً لعبــور رحالتهــا 

 من وإلى إسرائيل عبر األجواء السعودية. 
تطالــب  إســرائيل  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
الســعودية كذلــك بالســماح بتســيير رحــالت مباشــرة 
بــني تــل أبيــب والريــاض تقــل حجاجاً مــن فلســطينيي 
الـــ48، الذيــن يحملــون اجلنســية اإلســرائيلية، مشــيرة 
ــا  ــة م ــذه املرحل ــي ه ــح ف ــر الواض ــن غي ــه »م ــى أن إل
إذا كان الســعوديون مســتعدين لالســتجابة لهــذا 
ــر  ــة أكث ــى مرحل ــه إل ــيتم تأجيل ــه س ــب، أم أن الطل

 تقدماً في عملية التطبيع بني الدولتني”. 
بحســب  الســعودية،  اخلطــوات  هــذه  ومقابــل 
أخضــر  ضــوءاً  إســرائيل،  »ســتمنح  الصحيفــة، 
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تيــران  جزيرتَــي  علــى  الكاملــة  الســيادة  لنقــل 
وذكــرت  الســعودية«،  إلــى  مصــر  مــن  وصنافيــر 
ــني،  ــر مأهولت ــني غي ــم أن اجلزيرت ــه »رغ ــة أن الصحيف
إال أنهمــا تتمتعــان بأهميــة إســتراتيجية ألنهمــا 

 تسيطران على املالحة إلى ميناء إيالت”. 
إلــى  اجلزيرتــني  ســيادة  لنقــل  مصــر  وتســعى 
ــادي،  ــم اقتص ــى دع ــول عل ــل احلص ــعودية مقاب الس
ألنهــا  ذلــك  فعــل  تســتطيع  ال  القاهــرة  أن  إال 
ــالم  ــدة الس ــالل معاه ــن خ ــني م ــتعادت اجلزيرت »اس
والتــي  ديفيــد(،  )كامــب  املصريــة  اإلســرائيلية 
تلــزم مصــر، بحســب الصحيفــة، باحلصــول علــى 
ــة”. ــة ثالث ــني لدول ــل اجلزيرت ــرائيلية لنق ــة إس  موافق

برمتهــا  العمليــة  »هــذه  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
جتــري بوســاطة اإلدارة األميركيــة، املعنيــة بدورهــا 
مــن  الســعودي  النفــط  إنتــاج  معــدل  برفــع 
العامليــة،  األســواق  فــي  أســعاره  خفــض  أجــل 
التــي ارتفعــت بعــد فــرض حظــر علــى النفــط 

 والغاز الروسيَّني جراء احلرب في أوكرانيا”. 
ــذه  ــس له ــرك الرئي ــى أن »احمل ــا عل ــي تقريره ــدد ف وش
اخلطــوة داخــل الســعودية هــو ولــي العهــد، محمــد بن 
ســلمان، لكنــه فــي هــذه املرحلــة ال يســتطيع املضــي 
حتــى النهايــة وإقامــة عالقــات كاملــة مــع إســرائيل، 
فــي مواجهــة معارضــة والــده امللــك ســلمان«، الــذي 

 وصفته الصحيفة بـ«احملافظ واملتصلب”. 
ــور  ــي فت ــن ف ــكلة« تكم ــى »مش ــر إل ــار التقري وأش
بالعالقــات بــني واشــنطن والريــاض على خلفيــة اغتيال 
الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي، فــي قنصلية 
بــالده مبدينــة إســطنبول التركية فــي تشــرين األول عام 
ــدن،  ــو باي ــي، ج ــس األميرك ــى أن الرئي ــاً إل 2018، منوه
ــلمان  ــن س ــيصافح ب ــاً، وس ــعودية قريب ــيزور الس س
علنــاً، علمــاً أن أجهــزة االســتخبارات األميركيــة حملته 

 مسؤولية إصدار أمر اغتيال خاشقجي. 
ــل  ــني ت ــاالت ب ــول: إن االتص ــة بالق ــت الصحيف وختم
أبيــب والريــاض وواشــنطن بلغــت مراحلهــا املتقدمــة 
للغايــة، رغــم أن األطــراف لــم تتوصــل بعــد إلــى 
أن  معتبــرة  التفاصيــل،  بشــأن  نهائيــة  تفاهمــات 
»تأجيــل زيــارة بايــدن التــي كانــت مقــررة إلــى املنطقــة 
فــي نهايــة حزيــران إلــى الشــهر املقبــل، مرتبــط 
ــى اتفــاق شــامل  ــة فــي التوصــل إل ــة األميركي بالرغب
وبعيــد املــدى بــني الــدول الثــالث، وعندهــا فقــط 

ــية.11 ــر« الدبلوماس ــة النص ــدن بـ«جول ــيقوم باي س
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»اوشا« حتذر من ارتفاع وتيرة هدم املنازل

حــذرت األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
فــي األرض الفلســطينية احملتلــة )أوشــا( مــن خطــورة 
سياســة هــدم املنــازل التــي تتبعهــا ســلطات االحتالل 
فــي القــدس الشــرقية احملتلــة والضفــة الغربيــة 
ــذ  ــالل من ــدة أن االحت ــق )ج(. مؤك ــي مناط ــة ف وخاص
مطلــع العــام 2023، هــدم أو اســتولى علــى 300 مبنــى 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ف

ــة. ــرقية احملتل ــدس الش الق

ــة  ــس إن بناي ــا أم ــر له ــي تقري ــدة ف ــت األمم املتح وقال
معرضــة  فلســطينية  ســكنية  وحــدة   12 تضــم 
خلطــر وشــيك بالهــدم فــي منطقــة وادي قــدوم بحــي 
ــر  ــت األس ــد تلق ــرقية، فق ــدس الش ــي الق ــلوان ف س
الفلســطينية مؤخــراً أمــراً بالهــدم مــن بلديــة القدس 
ودعيــت إلــى إخــالء البنايــة خــالل أيــام وهــو أمــر منــاٍف 

ــي. ــاني الدول ــون اإلنس ــي والقان ــون الدول للقان

ــالء 32  ــري إخ ــوق يج ــدم، فس ــذ اله ــات: »إذا نف وأضاف
ــي  ــر ف ــن األس ــان م ــوة. واثنت ــال بالق ــاً و42 طف بالغ
ــني الفلســطينيني، وأســرتان  ــة همــا مــن الالجئ البناي
ــون  ــي غض ــة ف ــرة الثاني ــران للم ــوف تهج ــان س أخري

ــابقة. ــدم س ــات ه ــد عملي ــنتني بع س

وأوضــح تقريــر االمم املتحــدة – للشــؤون اإلنســانية فــي 
األرض الفلســطينية احملتلــة )أوشــا(، الــذي يتخــذ مــن 
ــة  ــرقية والغربي ــدس الش ــني الق ــة ب ــدود الفاصل احل
مقــراً لــه – أنــه كمــا هــو احلــال فــي معظــم عمليــات 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــدم ف اله
القــدس الشــرقية، تكمــن ذريعــة االحتــالل اإلســرائيلي 
ــار  ــي االفتق ــدوم ف ــل وادي ق ــدم احملم ــرر اله ــي تب الت
إلــى رخصــة بنــاء إســرائيلية. ومــع ذلــك، يــكاد يكــون 
ــى  ــول عل ــطينيني احلص ــى الفلس ــتحيل عل ــن املس م
ــدس  ــي الق ــة ف ــك الرخص ــح أو تل ــذه التصاري ــل ه مث
احملتلــة نظــراً للبيروقراطيــة وسياســة التضييــق التــي 
تتتبعهــا ســلطات االحتــالل ضــد الفلســطينيني فــي 
ــة ومناطــق )ج(التــي تتحكــم  القــدس الشــرقية احملتل

ــاء فيهــا.  إســرائيل فــي البن

حقوقيــة  ومنظمــات  املتحــدة  االمم  تقاريــر  ووفــق 
دوليــة وإســرائيلية وفلســطينية، تعمــل ســلطات 
ــاء  ــاح للبن ــز املت ــس األراضــي واحلي ــى كري ــالل عل االحت
فــي القــدس واملناطــق املصنفــة )ج( لصالــح التوســع 
ــي،  ــون الدول ــي للقان ــاً واملناف ــرم دولي ــتيطاني احمل االس
وقــد مت حتديــد املوقــع الــذي يقــع عليــه املبنــى مــن قبل 
الســلطات اإلســرائيلية كمســاحة مفتوحــة /خضــراء، 

ــة. ــة عام ــتخدامها كحديق الس
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ــذه  ــي ه ــعى ف ــدة: »نس ــر األمم املتح ــي تقري ــاء ف وج
ــة  ــع عملي ــى من ــة إل ــود األولي ــدف اجله ــة، وته املرحل
ــكنية  ــدة س ــم 12 وح ــذي يض ــى ال ــك املبن ــدم ذل ه
التواصــل مــع ســلطات  فلســطينية مــن خــالل 
ــاني  ــل اإلنس ــع العم ــف مجتم ــة، ويق ــالل املعني االحت
ــال  ــي ح ــن ف ــم املهجري ــتعداد لدع ــة االس ــى أهب عل

ــدم. ــي باله املض

ــل  ــعة تدل ــات موس ــدة بيان ــى قاع ــر إل ــت التقري ولف
ــذ  ــه من ــال إن ــازل، وق ــدم املن ــرة ه ــاع وتي ــى ارتف عل
ــى 300  ــتيالء عل ــدم أو االس ــام 2022ن مت ه ــع الع مطل
ــي  ــا ف ــة، مب ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ــى ف مبن
ذلــك القــدس الشــرقية. األرقــام التــي تبــني عمليــات 
ــد  ــن عق ــة وميك ــنوات متاح ــدى الس ــى م ــدم عل اله

ــة. ــة مقلق مقارن

واوضــح التقريــر أن الوضــع فــي الضفــة الغربيــة 
والقــدس احملتلــة صعــب، تواجــه العائــالت والتجمعــات 
ــرقية  ــدس الش ــة )ج( والق ــي املنطق ــطينية ف الفلس
فــي  اإلســرائيلية  للســيطرة  اخلاضعــة  واملنطقــة 
مدينــة اخلليــل بالضفــة الغربيــة بيئة قســرية، بســبب 
ــرائيلية  ــات اإلس ــات واملمارس ــن السياس ــة م مجموع
طويلــة األمــد، حيــث مينــع نظــام التخطيــك التقييــدي 
والتمييــزي املطبــق فــي املنطــق )ج( والقــدس الشــرقية 
الفلســطينيني مــن تلبيــة احتياجاتهــم مــن الســكن 

ــية. ــات األساس ــش واخلدم ــبل العي وس

وقالــت االمم املتحــدة: ســلطات االحتــالل تقــوم بانتظــام 
بهــدم أو االســتيالء أو إجبــار الفلســطينيني علــى هــدم 
ــود  ــدم وج ــبب ع ــي بس ــن املبان ــا م ــم وغيره منازله
تصاريــح بنــاء، والتــي غالبــاً مــا يكــون مــن املســتحيل 
احلصــول عليهــا، ومــن املكونــات األخــرى للبيئــة 
القســرية التــي تثيــر القلــق املســتمر الهجمــات 
ــى  ــرائيليني، إل ــتوطنني اإلس ــل املس ــن قب ــب م والترهي
جانــب افتقــار الســلطات اإلســرائيلية إلــى إنقــاذ 

ــة.  ــود احلرك ــكل كاف، وقي ــون بش القان

القيــود  مــن  العديــج  تهــدف  )أوشــا(:  وذكــرت 
اإلســرائيلية إلــى حمايــة وتوفيــر مســاحة لنمــو 
ــى  ــي إل ــا التدريج ــرائيلية وضمه ــتوطنات اإلس املس
ــي  ــا ف ــون(، )كم ــم القان ــا بـــ )حك ــرائيل، بعضه إس
القــدس الشــرقية( والبعــض اآلخــر بحكــم األمــر 
الواقــع )كمــا فــي املنطقــة ج(، مبــا يتعــارض مــع 

الدولــي. القانــون 

أمــا عمليــات الهــدم والتهجيــر فــي الضفــة الغربيــة، 
ــدم  ــي ه ــاً ف ــام ارتفاع ــس األرق ــر: »تعك ــال التقري فق
املبانــي اململوكــة للفلســطينيني، ومــا نتــج عــن ذلــك 

مــن تهجيــر للســكان مــن منازلهــم فــي جميــع 
ــب  ــى جان ــذ عــام 2009، إل ــة من أنحــاء الضفــة الغربي
ــد  ــاهم التهدي ــرى، يس ــات األخ ــات واملمارس السياس
بهــدم املنــازل ومصــادر الــرزق فــي خلــق بيئــة قســرية 

ــم. ــق إقامته ــادرة مناط ــاس ملغ ــى الن ــط عل تضغ

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــب االمم املتح ــق مكت ــد فري وأك
اإلنســانية فــي االرض الفلســطينية احملتلــة أن األزمــة 
ــان  ــال والفتي ــاء والرج ــه النس ــي تواج ــتفحلة الت املس
ــل،  ــة تتواص ــطينية احملتل ــي االرض الفلس ــات ف والفتي
ممــا يتــرك الكثيــر مــن الفلســطينيني يكافحــون فــي 
ســبيل العيــش بكرامــة. ويقــف وراء هــذه األزمــة 
ــن  ــمله م ــا يش ــرائيلي، مب ــكري اإلس ــالل العس االحت
فــرض احلصــار علــى قطــاع غــزة، وعــدم إيــالء االحتــرام 
االنقســام  واســتمرار  الدولــي،  للقانــون  الكافــي 
السياســي الداخلــي الفلســطيني وتكــرار حــاالت 
ــات  ــرائيل واجلماع ــني إس ــة ب ــال القتالي ــد األعم تصعي

املســلحة الفلســطينية.12 

ــر مــا يســمى  “االئتــالف اإلســرائيلي« يفشــل فــي متري
ــد” ــون األبارتهاي »قان

 فشــل االئتــالف اإلســرائيلي، مســاء اليــوم االثنــني، في 
ــد« الــذي يقضــي  ــون األبارتهاي ــر مــا يســتمى »قان متري
ــي  ــتوطنني ف ــى املس ــرائيلي عل ــون اإلس ــريان القان بس
الضفــة الغربيــة احملتلــة، وذلــك فــي ظــل فشــلها فــي 
حشــد األغلبيــة لتمديــد أحــكام القانــون إثــر معارضة 
ــازن  ــدة م ــة املوح ــن القائم ــت ع ــي الكنيس ــب ف النائ

غنــامي.

وفــي أعقــاب معارضــة غنــامي، انســحب نــواب القائمــة 
املوحــدة وحــزب »ميرتــس« مــن اجللســة، وتغيبــوا عــن 
التصويــت وامتنعــوا عــن معارضــة القانــون الــذي 
يرســخ نظــام الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة 

احملتلــة، بحســب موقــع )عــرب 48(.

كمــا انســحبت عضــو الكنيســت مــن حــزب »ميينــا« 
املنشــقة عــن االئتــالف عيديــت ســيلمان، مــن الهيئــة 
ــا  ــت، فيم ــن التصوي ــت ع ــت وتغّيب ــة للكنيس العام
أنهــا كانــت قــد أكــدت اليــوم فــي محادثــات داخليــة 
مــع مســؤولني فــي حــزب الليكــود أنهــا تعتــزم 

ــون. ــة القان معارض

ــا  ــالف، فيم ــل االئت ــاء كت ــن أعض ــون 52 م ــد القان وأي
عارضــه 58 عضــو كنيســت، فــي حــني لــم ميتنــع أي من 
احلاضريــن عــن التصويــت، وذلــك فــي ظــل رفــض أحزاب 

اليمــني فــي املعارضــة دعــم هــذا القانــون.

12  جريدة القدس
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وكان االئتــالف اإلســرائيلي بحــث إمكانيــة حتويــل 
التصويــت علــى القانــون كتصويــت علــى الثقــة فــي 
احلكومــة، وذلــك عبــر طرحــه للتصويــت ضمــن حزمــة 
ــان  ــت مت ــو الكنيس ــني عض ــادة تعي ــع إع ــدة م واح

ــان. ــرًا لألدي ــا وزي كاهان

وقــرر االئتــالف طــرح القانــون رغــم عــدم ضمــان 
وجــود أغلبيــة مؤيــدة لــه، علمــا بــأن موقــع صحيفــة 
»هآرتــس« نقــل عــن النائــب غنــامي تأكيــده أنــه يعتــزم 
ــون، كمــا أكــدت مصــادر ضالعــة فــي  معارضــة القان
ــس،  ــزب ميرت ــن ح ــت م ــو الكنيس ــع عض ــاالت م اتص
ــة  ــي الهيئ ــتصوت ف ــا س ــي، أنه ــاوي - زعب ــداء رين غي

ــون. ــد القان ــت ض ــة للكنيس العام

ــون  ــى أي قان ــت عل ــل التصوي ــة حتوي ــق للحكوم ويح
ــة،  ــة باحلكوم ــح الثق ــى من ــت عل ــي، للتصوي ائتالف
علمــا بــأن فشــل االئتــالف فــي متريــر القانــون ال يعنــي 
ــى  ــط عل ــيلة ضغ ــه وس ــر أن ــة، غي ــقوط احلكوم س
ــة  ــة للحكوم ــح الثق ــد من ــا ض ــيلمان، إذا تصويته س
مينــح احلجــة حلــزب »ميينــا« لفصلهــا مــن احلــزب، 

ــرى.13 ــرة أخ ــت م ــح للكنيس ــن الترش ــا م ومنعه

ــات  ــن ذوي االحتياج ــاب م ــى ش ــدي عل ــالل يعت االحت
ــع ــن جب ــر م ــز آخ ــد ويحتج ــن يعب ــة م اخلاص

 

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق اعت
ــة  ــات اخلاص ــن ذوي االحتياج ــاب م ــى ش ــني، عل االثن
ــان  ــز دوت ــى حاج ــني، عل ــرب جن ــوب غ ــد جن ــن يعب م

العســكري.

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن جنــود االحتــالل 
ــدوا  ــكري، اعت ــان العس ــز دوت ــى حاج ــن عل املتمركزي
بالضــرب املبــرح علــى علــى الشــاب رجــا  أبــو صفــط 
وهــو مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن يعبــد، مــا أدى 
إلصابتــه برضــوض فــي منطقــة الوجــه، ومت نقلــه إلــى 

ــني. ــفى جن مستش

وفــي ســياق متصــل، احتجــزت قــوات االحتــالل الشــاب 
رامــي فشافشــة مــن بلــدة جبــع علــى حاجز عســكري 
ــى  ــتيالء عل ــمالية، ومت االس ــرة الش ــس وعصي ــني نابل ب

هاتفــه النقــال.

ــاه  ــوت جت ــل الص ــالل قناب ــوات االحت ــت ق ــا أطلق كم
العمــال فــي قريــة رمانــة مبحــاذاة جــدار الضــم 
والتوســع العنصــري خــالل مطاردتهــم لهــم فــي 

13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

منطقــة الوعــرة.14

“وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي اإلعــالم 
اإلســرائيلي

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
اإلســرائيلية فــي الفتــرة مــا بــني 29 أيار/مايــو وحتــى 4 

ــاري. ــو اجل حزيران/يوني

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)258( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

وجــاء علــى صحيفــة »معاريــف« مقــال محــرّض علــى 
أعضــاء »الكنيســت« العــرب، يّدعــي: »ال ميكننــا أن 
نتجاهــل العالمــات. حــني قــام أحمــد الطيبــي بنعــت 
ميــراف بــن آري باإلنســانة الســافلة، علــى مــا يبــدو هو 
ــليمان  ــا س ــدة توم ــوء. عاي ــاب بس ــن يص ــه ل ــرف أن ع
ــها،  ــى مّس ــرؤ عل ــن يج ــخصا ل ــا أن ش ــرف أيض تع
ــن  ــد احلاضري ــاه أح ــوض جت ــلوكها املرف ــد س ــى بع حت
فــي النقــاش الــذي ُعقــد فــي جلنــة التربيــة، ونعتتــه 

ــاون«. باملتع

ويتابــع املقــال: »هــذان مثــاالن مــن مئــات األمثلــة التــي 
تُشــير إلــى التغييــر الــذي يحصــل إلــى األســوأ، فهــذا 
يحــدث فــي النقــب وفــي وادي عــارة، ويؤثــر علــى حياتنا 
ــي  ــنا ف ــرس رؤوس ــا أن نغ ــوة، وال ميكنن ــي كل خط ف
الرمــل بعــد اآلن، إذا لــم نتحــرك بســرعة، كمــا فعلنــا 
فــي املاضــي، فاملشــروع الصهيونــي الــذي بنينــاه هنــا 
ــوع  ــنا، وممن ــى رؤوس ــدم عل ــه أن يُه ــد ميكن ــل وك بعم
ــيخ  ــاب الش ــرب فحس ــبة للع ــه بالنس ــى أن أن ننس

مؤنــس كحســاب الشــيخ جــراح«.

وتطــرق كاتــب املقــال إلــى رفــع علــم فلســطني 
فــي  الفلســطينيني  حقــوق  املؤكــدة  والشــعارات 
ــن  ــة ب ــي »جامع ــة ف ــرى النكب ــاء ذك ــرة إحي مظاه
ــي  ــرة الت ــي املظاه ــت ف ــد تأمل ــال: »لق ــون«، وق غوري
ُعقــدت فــي جامعــة بــن غوريــون فــي النقــب. أخافتنــي 
األعــالم املرفوعــة وشــعارات بالــروح بالــدم نفديــك يــا 

فلســطني«.

وفــي مقــال آخــر حتــت عنــوان »التحريــض فــي موضــوع 
ــب  ــع«، كت ــع أو لوقائ ــى واق ــة إل ــس بحاج ــدس لي الق
ــوت  ــة يديع ــي صحيف ــن درور ف ــي ب ــي اليمين الصحف

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــوم،  ــدأ الي ــم يب ــى اليهــود ل ــض عل ــوت، »التحري أحرون
ــة  ــر حفيظ ــا يثي ــي م ــالم ه ــيرة األع ــاء أن مس واالدع
ــه  ــى وج ــطينيني عل ــم، والفلس ــي العال ــلمني ف املس
التحديــد، هــو ســخيف إلــى درجــة أن أشــخاصا 
متعلمــني مــا زالــوا يرددونــه. الفلســطينيون غاضبــون 
لكنهــم ليســوا بحاجــة إلــى مســيرة ليغضبــوا، هــم 
ــدس«. ــي الق ــود ف ــق اليه ــرون ح ــب وينك ــون األكاذي يروج

ــب وينكــرون حــق  ــع مــن يروجــون األكاذي ــع: »جمي وتاب
اليهــود فــي القــدس معــادون للســامية. وهــم الذيــن 
ينشــرون األكاذيــب دون توقــف عــن القــدس، وهــو أمــر 
لــم يبــدأ اليــوم بــل بــدء منــذ نحــو 200 ســنة عندمــا 
ــم  ــم وهاجمه ــي له ــن قوم ــاء وط ــود بن ــب اليه طل
ــدس  ــى والق ــعار األقص ــوا ش ــلمون ورفع ــرب واملس الع
ــرقي  ــرائيل وش ــرب إس ــن ع ــر، واآلن آالف م ــي خط ف
ــن  ــم الذي ــني، ه ــك احملرض ــن أولئ ــن م ــدس املتأثري الق

ــف«. ــداث العن ــودون أح يق

وختــم: »مــن املهــم اإلشــارة إلــى أنــه قبــل قيــام دولــة 
إســرائيل وبعــد قيامهــا، وقبــل حتريــر القدس فــي 1967 
ــغلني  ــلمون منش ــك مس ــا كان هنال ــك، دائم ــد ذل وبع

بالتحريــض ومبهاجمــة اليهــود«.

ــن  ــواب م ــق ن ــي، عل ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق وف
ــيرة  ــت »مس ــي رافق ــداث الت ــى األح ــت« عل »الكنيس

ــدس. ــي الق ــالم« ف األع

ــن  ــت« ع ــو »الكنيس ــال عض ــياق، ق ــذا الس ــي ه وف
»الليكــود« بنيامــني نتنياهو فــي »فيســبوك«، »حكومة 
خطيــرة ومتعلقــة بداعمــي اإلرهــاب، عليهــا أن تذهــب 
إلــى البيــت فــورا. حــان الوقــت حلكومــة وطنيــة 

ــود«. ــة الليك ــعة برئاس واس

ــم  ــع عل ــى رف ــو عل ــق نتنياه ــر، عل ــور آخ ــي منش وف
ــد  ــف وبع ــب والضع ــة النص ــت حكوم ــطني: »حت فلس
ــم  ــرة، عل ــهر األخي ــي األش ــازن ف ــو م ــض ألب التحري
ــون«. ــي أيال ــر ف ــكل كبي ــوع بش ــر مرف ــة التحري منظم

ــف  ــاري ريجي ــود« م ــي »الليك ــر ف ــو اآلخ ــا العض أم
ــاب  ــي اإلره ــى داعم ــبوك«: »عل ــي »فيس ــت ف فكتب
اجللــوس فــي الســجن، كفــى للتحريــض، كفــى للمــس 
باجلنــود، كفــى للمــس بدولــة إســرائيل وبرموزهــا. 
أطالــب املستشــارة القضائيــة للحكومــة، باملصادقــة 
ــيف  ــودة وكس ــي وع ــد الطيب ــق ض ــح حتقي ــى فت عل
ــن  ــود، م ــد اليه ــالح ض ــل الس ــو حلم ــن يدع ــوم. م الي

ــجن«. ــي الس ــه ف ــود، مكان ــم اليه ــرّض ويهاج يح

ــم  ــع عل ــى رف ــف عل ــت ريجي ــر علق ــور آخ ــي منش وف

فلســطني فــي القــدس والنقــب، وكتبــت: أنادي ســكان 
رمــات جــان باخلــروج مــع أعــالم دولــة إســرائيل وصبــغ 
املدينــة بــاألزرق واألبيــض. دولــة إســرائيل هــي الدولــة 
القــدس  اليهــودي، عاصمتهــا  للشــعب  القوميــة 

ــدة«.15 املوح

ــر مــن 600 دومن  ــى أكث االحتــالل يخطــر باالســتيالء عل
مــن أراضــي ترقوميــا

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــرت ق  أخط
باالســتيالء علــى أكثــر مــن 600 دومن مــن أراضــي بلــدة 

ترقوميــا، شــمال غــرب اخلليــل.

ــدة  ــي بل ــي ف ــن األراض ــاع ع ــة الدف ــو جلن ــال عض وق
ترقوميــا ســليمان جعافــرة لـ«وفــا«، إن قــوات االحتــالل 
بإخــالء  املواطنــني  مــن  لعــدد  إخطــارات  ســلمت 
ــي  ــة، ف ــون والكرم ــجار الزيت ــة بأش ــم املزروع أراضيه
ــدر  ــي تق ــرش«، والت ــة بـ«اله ــة املعروف ــة الطيب منطق
مســاحتها بأكثــر مــن 600 دومن، بحجــة أنهــا »أمــالك 

ــة«. دول

وأضــاف أن مالكــي هــذه األراضــي أكــدوا أنهــم ميلكــون 
إثبــات ملكيــة ألراضيهــم، مؤكديــن أن هــدف االحتــالل 
مســتوطنتي  لتوســيع  عليهــا،  االســتيالء  مــن 

»تيلــم« و«وادورا«.

ــان  ــد نعم ــي: أحم ــذه األراض ــاب ه ــن أصح ــرف م وع
الفطافطــة، وســالمة حميــدان املرقطــن، ومحمــد 
الفطافطــة،  حســني  ومحمــود  املرقطــن،  أحمــد 
وأحمــد موســى نعمــان الفطافطــة، وشــحدة حســن 
الفطافطــة،  طــه  حســن  ورضــوان  الفطافطــة، 

وحميــدان ذيــب الفطافطــة.16

ــذ  ــة من ــى بالضف ــدم 300 مبن ــالل ه ــا«: االحت “أوتش
مطلــع 2022

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمم  منظمــة  قالــت 
احملتلــة  الفلســطينية  األرض  فــي  اإلنســانية 
)أوتشا(، إن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، هدمــت 
300 مبنــى بالضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، منــذ 

مطلــع العــام اجلــاري.

وحــذرت »أوتشــا« فــي تقريــر لهــا، اليــوم اإلثنــني، مــن 
خطــورة سياســة هــدم املنــازل التــي تتبعهــا ســلطات 
االحتــالل بالقــدس والضفــة، خاصــة فــي مناطــق )ج(.

وأشــارت إلــى أن آخــر البنايــات املهــددة بالهــدم، بنايــة 

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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تضــم 12 وحــدة ســكنية تقــع فــي منطقــة وادي قدوم 
ــه إذا  ــة أن ــي القــدس الشــرقية، مبين ــلوان ف ــي س بح
ــاًل  ــا و42 طف ــالء 32 بالغ ــيجري إخ ــدم، فس ــذ اله نُف
ــن  ــا م ــة هم ــي البناي ــر ف ــن األس ــني م ــوة، واثنت بالق
ران  الالجئــني الفلســطينيني، وأســرتني أخريــني ســتهجَّ
ــات  ــد عملي ــنتني بع ــون س ــي غض ــة ف ــرة الثاني للم

هــدم ســابقة.

ولفــت التقريــر إلــى أنــه كمــا هــو احلــال فــي معظــم 
ــالل اإلســرائيلي  ــات الهــدم، تكمــن ذريعــة االحت عملي
التــي تبــرر الهــدم احملتمــل فــي وادي قــدوم فــي االفتقــار 

إلــى رخصــة بنــاء.

وأكــد التقريــر أنــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل علــى 
الفلســطينيني احلصــول علــى مثــل هــذه التصاريــح أو 
تلــك الرخصة فــي القــدس احملتلــة، نظــرا للبيروقراطية 
وسياســة التضييــق التــي تتبعهــا ســلطات االحتــالل 
ــي  ــق )ج( الت ــدس ومناط ــي الق ــطينيني ف ــد الفلس ض

تتحكــم إســرائيل فــي البنــاء فيهــا.

علــى  االحتــالل  ســلطات  تعمــل  التقريــر:  وتابــع 
ــدس  ــي الق ــاء ف ــاح للبن ــز املت ــي واحلي ــس األراض تكري
واملناطــق املصنفــة )ج( لصالــح التوســع االســتيطاني 
مت  وقــد  الدولــي،  للقانــون  واملنافــي  دوليــا  احملــرم 
ــل  ــن قب ــى م ــه املبن ــع علي ــذي يق ــع ال ــد املوق حتدي
الســلطات اإلســرائيلية كمســاحة مفتوحــة/ خضــراء، 

الســتخدامها كحديقــة عامــة.

ــر علــى أن الوضــع فــي الضفــة صعــب،  وشــدد التقري
الفلســطينية  والتجمعــات  العائــالت  وتواجــه 
واملنطقــة  الشــرقية  والقــدس  )ج(  املنطقــة  فــي 
اخلاضعــة للســيطرة اإلســرائيلية فــي مدينــة اخلليــل 
ــات  ــن السياس ــة م ــبب مجموع ــرية، بس ــة قس بيئ
ــع  ــث مين ــد، بحي ــة األم ــة طويل ــات االحتاللي واملمارس
ــي  ــق ف ــزي املطب ــدي والتميي ــط التقيي ــام التخطي نظ
ــن  ــطينيني م ــرقية الفلس ــدس الش ــة )ج( والق املنطق
تلبيــة احتياجاتهــم مــن الســكن وســبل العيــش 

واخلدمــات األساســية.17

الثاثاء 7/6/2022 

ــدة  ــد ملســتعمرة جدي ــي جدي مخطــط احتال
علــى أراضــي الوجلــة وبتيــر

ــي  ــط ف ــرة اخلرائ ــر دائ ــي، مدي ــل التفكج ــف خلي كش
جمعيــة الدراســات العربيــة، النقــاب لـــ »األيــام« عــن 
مخطــط إســرائيلي إلقامــة مســتعمرة جديــدة علــى 

17  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة. ــة القــدس احملتل ــر جنــوب مدين أراضــي الوجلــة وبتي

الفرعيــة  اللجنــة  أن  إلــى  التفكجــي  وأشــار 
ــي  ــط الهيكل ــت اخملط ــتيطان أودع ــرائيلية لالس اإلس
ــع  ــدة باملوق ــتعمرة جدي ــم 1/4/401 ملس ــي رق التفصيل
اجلغرافــي املعــروف باســم )الســرج، بطــن ابــن حــوروس( 
مــن أراضــي قريــة )الوجلــة، وبتيــر( علــى مســاحة 205 

ــتيطانية. ــدة اس ــاء 560 وح ــات لبن دومن

ــكنها آالف  ــاال ويس ــت ج ــرب بي ــة ق ــة الوجل ــع قري وتق
الفلســطينيني، وحتــى مــا قبــل 1948 كانــت مســاحة 

ــارب 18000 دومن. ــة تُق أراضــي القري

ولكــن علــى مــدار الســنوات صــادرت ســلطات االحتالل 
آالف الدومنــات مــن أراضيهــا إلقامــة مســتوطنات مــن 

بينهــا مســتوطنة »غيلــو”.

ــمى  ــا تس ــن م ــة ضم ــي القري ــن أراض ــزاء م ــع أج وتق
ســلطات  ولكــن  الغربيــة  القــدس  بلديــة  حــدود 

االحتــالل تالحــق عشــرات املنــازل فيهــا بالهــدم.

وتســتند أوامــر الهــدم إلــى »قانــون كمينتــس« الــذي 
تُفــرض مبوجبــه غرامــات باهظــة علــى مــن يبنــي دون 

ترخيــص أو مــن ال يهــدم منزلــه بنفســه.

فــي العــام 2018 تقــدم ســكان القريــة بالتمــاس إلــى 
ــذ  ــع تنفي ــني مبن ــرائيلية مطالب ــا اإلس ــة العلي احملكم
الهــدم وبإعــداد خارطــة هيكليــة لذلــك القســم مــن 
ــة القــدس  ــة املشــمول فــي منطقــة نفــوذ بلدي القري

ــة. الغربي

ــى  ــاً إل ــراً مؤقت ــذاك أم ــة آن ــاة احملكم ــدر قض ــد أص وق
ــاس. ــي االلتم ــّت ف ــني الب ح

ــة آذار  ــي نهاي ــدت ف ــي عق ــة الت ــام اجللس ــي خت وف
ــد فتــرة ســريان األمــر املؤقــت  2022 قــرر القضــاة متدي
بســتة أشــهر إضافيــة إلتاحــة اجملــال أمــام الســلطات 
ــكان. ــة للم ــة هيكلي ــداد خارط ــات إع ــص إمكاني لفح

وخــالل الّســنوات املاضيــة بــادر أهالي القرية بأنفســهم 
إلــى إعــداد خرائــط هيكلّيــة، ومتّ تقــدمي جميــع اخلرائــط 
ــة اإلســرائيلية  ــة والّلوائّي ــى جلــان التخطيــط البلديّ إل

لكنّهــا رُفضــت جميعهــا.

ــة  ــة الّلوائّي ــت الّلجن ــي 2021 رفض ــون الثان ــي كان وف
للتخطيــط والبنــاء اإلســرائيلية خارطــة أخــرى قّدمهــا 
أهالــي القريــة وكانــت حّجــة الرّفــض أّن أراضــي 
ــة  ــة بيئّي ــة وقيم ــر طبيعي ــة مناظ ــة ذات »قيم القري
عاليــة لُوجودهــا ضمــن تواُصــل أراض خــالء وتضّمنهــا 
قيــم ثقافــة زراعّيــة أثريـّـة ومتفــرّدة«، وعليــه فاخلارطــة 
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ــم. ــع هــذه القي املقّدمــة متــّس بجمي

ــتخدمها  ــة تس ــط ذريع ــي فق ــة ه ــذه احلّج ــّن ه ولك
الّســلطات ملنــع البنــاء وكبــح التطويــر والتنميــة 
بعــني  تؤخــذ  ال  القيــم  هــذه  إن  إذ  الفلســطينّية، 
االعتبــار بتاتــاً لــدى تطويــر املشــروع االســتيطاني.

ــذ 25 عامــاً  فقــد مت شــق شــارع الوجلــة االلتفافــّي من
ــتوطنو  ــتخدمه مس ــي يس ــة لك ــي القري ــي أراض ف
ــى  ــدس حت ــى الق ــول إل ــي الُوص ــون« ف ــوش عتصي »غ

ــاق. ــارع األنف ــقّ ش ش

وحيــث إنـّـه جــرى وضــع اليــد علــى األرض مبوجــب أوامــر 
عســكريّة ودون خارطــة مصــّدق عليهــا، قــّدم مجلــس 
ــة  ــة هيكلّي ــراً خارط ــون« مؤّخ ــوش عتصي ــي »غ محّل
بهــدف »تســوية« وضــع الشــارع، ألنّهــا مطلوبــة 
كشــرط مســبق لتوســيع مســتوطنة »جيلــو« وبنــاء 
560 وحــدة اســتيطانية إضافيــة ســوف تطــّوق الوجلــة 

ــة.18 ــة الغربّي مــن الناحي

“هيئــة األســرى«: تأجيــل النظــر فــي اإلفــراج 
عــواد  املقدســيتني  األســيرتني  عــن  املبكــر 

وســلمان

ــي  ــن عل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــي هيئ ــاد محام  أف
الســعدي، بــأن جلنــة اإلفــراج املبكــر )ثلثــي املــدة( 
التــي مت عقدها اليــوم الثالثــاء فــي محكمــة االحتــالل 
بالناصــرة، قــررت تأجيــل جلســتها للنظــر فــي اإلفــراج 
ــان  ــلمان ونوره ــك س ــيتني مل ــيرتني املقدس ــن األس ع
أيلول/ســبتمبر  مــن  تاريخ الســادس  حتــى  عــواد، 

ــل. املقب

وأوضحــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، أن األســيرة ســلمان 
ــا  ــة، اعتقله ــدس احملتل ــوب الق ــا جن ــت صفاف ــن بي م
جيــش االحتــالل وهــي قاصــر خــالل عــام 2016 وصــدر 
بحقهــا حكــم بالســجن 10 ســنوات، فيمــا األســيرة 
ــت  ــدس، اعتقل ــمال الق ــا ش ــم قلندي ــن مخي ــواد م ع
خــالل عــام 2015 بعــد أن أصيبــت بثــالث رصاصــات مــن 
قبــل جنــود االحتــالل، وصــدر بحقهــا حكــم بالســجن 

ــنوات.19 ــك 10 س كذل

االحتــال يخطــر بوقــف العمــل وهدم مســاكن 
وآبــار جنــوب اخلليل

أخطــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، بهــدم 4 
ــة  ــي قري ــام ف ــرة أغن ــاه وحظي ــار مي ــاكن و8 آب مس

18  جريدة األيام

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــن  ــاء بئري ــان مبســافر يطــا، ووقــف العمــل فــي بن التب
ــل. ــوب اخللي ــف جن ــة زي ــي قري ــة ف ــة زراعي وغرف

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
وجبــال جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور لـ«وفــا«، إن قــوات 
االحتــالل ســلمت مواطنــني مــن عائلتــي حمامــدة وأبــو 
عبيــد إخطــارات لهــدم 4 مســاكن تأويهــم والعشــرات 
ــرب  ــاه الش ــع مي ــار لتجمي ــم، و8 آب ــراد عائالته ــن أف م
وحظيــرة اغنــام، فــي قريــة التبــان مبســافر يطــا جنــوب 

اخلليــل.

ــة  ــة خل ــي منطق ــالل ف ــوات االحت ــلمت ق ــا س كم
النجــار التابعــة لقريــة زيــف جنــوب اخلليــل، املواطنــة 
ــر،  ــاء بئ ــف بن ــارا بوق ــرة إخط ــود مناص ــب محم زين
واملواطــن حســن أبــو ســنينة إخطــارا بوقــف بنــاء بئــر 

ــة زراعية.   وغرف

تطبيــق  ثقافــة  بتعميــم  توصيــة  اهلل:  رام 
جميــع  علــى  األخضــر  البنــاء  مفاهيــم 

املهنيــة املمارســات 

اخلضــراء،  لألبنيــة  الفلســطيني  اجمللــس  اختتــم 
ــوات  ــراء »خط ــي اخلض ــرض املبان ــر ومع ــات مؤمت فعالي
ــني،  ــدار يوم ــى م ــتمر عل ــذي اس ــتدامة«، ال ــو االس نح
ــرين  ــة نس ــودة البيئ ــلطة ج ــس س ــة رئي ــت رعاي حت

التميمــي، مبدينــة رام اهلل.

وســلط املؤمتــر الضــوء علــى طــرق ضمــان مســاهمة 
املبانــي فــي صحــة البيئــة واإلنســان علــى حــد ســواء، 
وتقليــل اآلثار الســلبية علــى البيئــة، وتعظيــم الفوائد 
االقتصاديــة خاصــة فــي ضــوء جائحــة »كورونــا«. كمــا 
عــزز املعرفــة فــي البنــاء والتشــييد املســتدامني لــدى 

الــزوار الذيــن أمــوه علــى مــدار اليومــني.

وشــارك فــي املؤمتــر خبــراء ومفكــرون وقــادة الصناعــة 
مــن البيئــة، ملشــاركة احلضــور أحــدث االجتاهــات 
والتطــورات فــي املبانــي املســتدامة، كمــا حضــره 
عشــرات املهتمــني والنشــطاء البيئيــني من املؤسســات 

ــة. اخملتلف

تطبيــق  ثقافــة  تعميــم  بضــرورة  املؤمتــر  وأوصــى 
مفاهيــم البنــاء األخضــر علــى جميــع املمارســات 
املهنيــة دون اســتثناء، والتأكيــد علــى دور املعمــار فــي 
وضــع التصاميــم ذات الكفــاءة واملالئمــة لترشــيد 
اســتخدام الطاقــة، وتشــجيع مؤسســات اجملتمــع 
ــتخدام  ــي واس ــي البيئ ــة الوع ــر ثقاف ــي نش ــي ف املدن
وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي اخملتلفــة لنشــر 

ــوع. ــذا املوض ه
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ــاد  ــرورة إيج ــى ض ــر عل ــي املؤمت ــاركون ف ــدد املش وش
حلــول حديثــة واســتراتيجيات وسياســات طويلــة 
املســتدامة،  الشــاملة  التنميــة  لضمــان  األجــل 
ــدى  ــة ونشــر الوعــي البيئــي ل ــادرات البيئي ــز املب وتعزي
املواطنــني بأهميــة اســتخدام مــواد ومنتجــات املبانــي 
اخلضــراء فــي مجــال البنــاء والتشــييد، خاصــة أن رفــع 
الوعــي للمواطنــني بأهميــة األبنيــة اخلضــراء يزيــد مــن 
ــاظ  ــة واحلف ــام بالبيئ ــى االهتم ــال عل ــوع اإلقب موض

ــراء. ــا خض عليه

ودعــوا إلى ضــرورة زيــادة املســاحات اخلضراء واســتخدام 
معاييــر وحســاب األداء البيئــي بشــكل أكبــر، والتعريف 
وعمــل  الفلســطينية،  للبيئــة  الناظمــة  بالبيئــة 
ــة  ــة املعني ــات الهندســية مــع اجلهــات احلكومي الهيئ
ــاء  ــة بإنش ــني اخلاص ــريعات والقوان ــدار التش ــى إص عل

املبانــي اخلضــراء.

وتخلــل اليــوم الثانــي مــن املؤمتــر عــدد مــن اجللســات 
ــة  ــراء وأنظم ــي اخلض ــوان »املبان ــة بعن ــدأت بجلس ب
التصنيــف«، ثــم جلســة بعنــوان: »دراســات تطبيقية«، 
فيمــا جــاءت اجللســة الثالثــة بعنــوان »التمويــل 

ــز«.20 ــر واحلواف األخض

ــاي  ــركة »ب ــب ش ــدة تطال ــات املتح ــي الوالي ــة ف حمل
ووقفهــا  للفلســطينيني  خدماتهــا  بتقــدمي  بــال« 

باملســتوطنات

ــن  ــم م ــخص، معظمه ــف ش ــن 220 أل ــر م ــع أكث وق
الواليــات املتحــدة، عريضــة تطالــب شــركة »بــاي 
بــال« األميركيــة بتقــدمي خدماتهــا فــي األراضــي 
الفلســطينية ووقفهــا فــي املســتوطنات اإلســرائيلية 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــر القانوني غي

وقــام اخملــرج واملمثــل األميركــي املعــروف مــارك رافالــو، 
بطــل فيلــم الرجــل األخضــر، بالترويــج للحملــة 
ــه  ــا متابعي ــر«، داعي ــع »تويت ــى موق ــابه عل ــى حس عل
إلــى تبنيهــا. كمــا طالــب شــركة »بــاي بــال« بتقــدمي 

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض ــة ف اخلدم

ــة،  ــط للعريض ــة براب ــه مصحوب ــو تغريدت  ونشــر رافال
ــق  ــي مناط ــا ف ــة خدماته ــى إتاح ــركة إل ــا الش داعي

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

وقــال: تعمــل »باي بــال« فــي املســتوطنات اإلســرائيلية 
اخلدمــات  تقــدمي  ترفــض  لكنهــا  الشــرعية  غيــر 
للفلســطينيني فــي غــزة والضفــة الغربيــة، فــي 

انتهــاك مباشــر إلرشــادات األمم املتحــدة.

20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــا  ــع عليه ــل التوقي ــي يتواص ــة، الت ــب العريض وتطال
ــد  ــز ض ــن التميي ــف ع ــركة بالتوق ــة، إدارة الش بكثاف
ــطينيون  ــه الفلس ــا: يواج ــاء فيه ــطينيني، وج الفلس
الذيــن يعملــون حلســابهم اخلــاص عبــر اإلنترنــت 
مشــكلة أنــه ال ميكنهــم احلصــول علــى أجــر ألن أكبــر 
منصــة دفــع عبــر اإلنترنــت فــي العالــم وهــي شــركة 
»بــاي بــال«، لــن تخــدم الفلســطينيني الذيــن يعيشــون 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ف

يُســمح  حيــث  واضحــا،  متييــزا  ذلــك  واعتبــرت 
لإلســرائيليني الذيــن يعيشــون فــي املســتوطنات غيــر 
القانونيــة فــي املواقــع نفســها بإنشــاء حســابات 
ــه  ــدة أن ــا، مؤك ــركة ذاته ــر الش ــم عب ــي أمواله وتلق
حــان الوقــت لالنضمــام إلــى عشــرات اآلالف مــن 

األعضــاء الذيــن وقعــوا عليهــا.21

الكنيســت« تفشــل فــي متديــد »قانــون أنظمة 
الطــوارىء فــي الضفــة الغربية”

ــون  ــد قان ــي متدي ــرائيلية ف ــت« اإلس ــلت »الكنيس فش
أنظمــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة، حيــث عــارض 

ــون 58 عضــوا بينمــا أيــده 52 عضــوا. مقتــرح القان

وقــال عضو »الكنيســت« أســامة الســعدي إن ســقوط 
مقتــرح »قانــون أنظمــة الطــوارىء فــي مناطــق الضفة 
ــات  ــدث خالف ــالل وأح ــة االحت ــك حكوم ــة«، أرب الغربي

وتوتــرات عميقــة فيهــا علــى أثــر نتيجــة التصويــت.

وأضــاف أن هــذا القانــون يكــرّس ويعّمــق االحتــالل 
ويعــزز نظــام الفصــل العنصــري )األبارتهايــد( فــي 
مناطــق الضفــة الغربيــة احملتلــة، حيــث ســتكون 
ــة  ــان، محكم ــان مختلفت ــان قضائيت ــاك منظومت هن
عســكرية وقانــون عســكري احتاللــي للفلســطينيني، 

ومحكمــة وقانــون اســرائيلي للمســتوطنني.

وأوضــح الســعدي أن »الترتيبــات التــي مت إدراجهــا ضمن 
ــق  ــى تطبي ــا إل ــب فحواه ــي صل ــرق ف ــون تتط القان
ــة  ــي الضف ــتوطنني ف ــى املس ــرائيلي عل ــون االس القان
الغربيــة، بخــالف الفلســطينيني الذيــن يخضعــون 
حيــاة  وتنظيــم  العســكرية،  واحملاكــم  للقانــون 
املســتوطنني مــن خــالل شــرعنة حقهــم فــي التنقــل 
والســفر مــن وإلــى مناطــق الضفــة الغربيــة، وحقهــم 
فــي االقتــراع واحلصــول علــى خدمــات التأمــني الصحي 
التــي لــم يكونــوا ليحصلــوا عليهــا لــوال وجــود هــذه 
ــتوطنني  ــاة املس ــّهل حي ــاءت لتس ــي ج ــة الت األنظم
ــاب  ــى حس ــة عل ــق احملتل ــي املناط ــم ف ــّوي وجوده وتق
ــعب  ــني والش ــاب االرض االصلي ــطينيني، أصح الفلس

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــالل«. ــع لالحت ــذي يخض ال

ــون  ــو القان ــري ه ــب أن يس ــذي يج ــون ال ــال إن القان وق
ــة. ــة احملتل ــون الدول ــس قان ــاني ولي ــي اإلنس الدول

ــون  ــريان قان ــي س ــاري، ينته ــهر اجل ــة الش ــع نهاي وم
الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة والذي 
ســنته احلكومــة اإلســرائيلية عــام 1967 عقــب احتــالل 
ــة  ــده كل خمس ــم جتدي ــث يت ــة، حي ــة الغربي الضف

أعــوام.

وقــال الســعدي إن »هــذا القانــون الظالــم والتعســفي 
سياســية  ملاهيــة  وتفســير  مثــال  أفضــل  هــو 
االبارتهايــد، ولــه دور كبيــر فــي تكريــس االحتــالل وقمــع 
شــعبنا الفلســطيني وســلبه أبســط حقوقــه وتعزيــز 

ــة«. ــطينية احملتل ــق الفلس ــي املناط ــتيطان ف االس

وبــني أن حكومــات اســرائيل املتعاقبــة تطّبــق سياســة 
الفصــل العنصــري بحــق الشــعب الفلســطيني فــي 
كل مناطــق تواجــده، عبــر ســّن قوانــني كقانــون منــع 
لــّم الشــمل وقانــون إلغــاء حــقّ العــودة، وعبــر انتهــاج 
سياســات تهــدف إلــى قمــع الفلســطينيني والهيمنــة 
أراضيهــم  علــى  واالســتيالء  وعزلهــم  عليهــم، 
االقتصاديــة  احلقــوق  مــن  وحرمانهــم  ومنازلهــم 
واالجتماعيــة، بينمــا يتــم اعطــاء املســتوطنني حقوقــا 
كاملــة، وهــي سياســة جعلــت الفلســطينيني يعانــون 

ــيئة.22 ــية س ــة ومعيش ــاع اقتصادي ــر وأوض ــن الفق م

األربعاء 8/6/2022  

 6 أودع  االحتــال  لـ«األيــام«:  التفكجــي 
ــتيطانية  ــدات اس ــاء 8021 وح ــات لبن مخطط

الغربيــة بالضفــة 

ــي  ــط ف ــرة اخلرائ ــر دائ ــي، مدي ــل التفكج ــف خلي كش
جمعية الدراســات العربيــة، النقاب لـ«األيــام« عن إيداع 
ــة  ــة تفصيلي ــالل 6 مخططــات هيكلي ســلطات االحت
اســتيطانية  وحــدات   1208 مجُموعــه  مــا  لبنــاء 

 على مساحة 953 دومناً بالضفة الغربية. 
الفرعيــة  اللجنــة  أن  إلــى  التفكجــي  وأشــار 
لالســتيطان فــي الضفــة الغربيــة أعلنــت عــن إيــداع 
اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي رقــم 25/125 ملســتعمرة 
باملوقــع  مســحة  أراضــي  علــى  املقامــة  )الكانــا( 
اجلغرافــي املعــروف باســم )الوجــه الغربــي( علــى 
مســاحة 112 دومنــا، حيــث يهــدف املشــروع إلــى إقامــة 

 351 وحدة استيطانية ومؤسسات عامة. 
كمــا ذكــر أن اللجنــة الفرعية لالســتيطان فــي الضفة 

22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الغربيــة أعلنــت عن إيــداع اخملطط الهيكلــي التفصيلي 
ــة  ــف( املقام ــات زئي ــتعمرة )جبع ــم 16/10/220 ملس رق
علــى أراضــي قريــة اجليــب باملوقــع اجلغرافــي املعــروف 
باســم )حريقــة الدويــر( علــى مســاحة 58 دومنــا، حيــث 
ــتيطانية. ــدة اس ــة 58 وح ــى إقام ــروع إل ــدف املش  يه

ولفــت التفكجــي إلــى أن اللجنــة الفرعية لالســتيطان 
ــط  ــداع اخملط ــن إي ــت ع ــة أعلن ــة الغربي ــي الضف ف
الهيكلــي التفصيلــي رقــم 10/4/1/117 ملســتعمرة 
)كرنــي شــمرون( املقامــة على أراضــي دير اســتيا باملوقع 
اجلغرافــي املعــروف باســم )كرســون، خلــة البلــع( حيث 
يهــدف املشــروع إلــى إقامــة 27 وحــدة اســتيطانية ومت 

 اإلعالن عنه مسبقاً بتاريخ 27/5/2022. 
ــة  ــي الضف ــتيطان ف ــة لالس ــة الفرعي ــر أن اللجن وذك
الهيكلــي  اخملطــط  إيــداع  عــن  أعلنــت  الغربيــة 
التفصيلــي رقــم 171/1 ملســتعمرة )رحاليــم( املقامــة 
علــى أراضــي الســاوية، ويتمــا، واللــن الشــرقية علــى 
مســاحة 575 دومنــا، حيــث هــدف املشــروع إلــى إقامــة 
212 وحــدة اســتيطانية باإلضافــة إلــى مؤسســات 
ــة  ــاحات عام ــية ومس ــق هندس ــة ومراف ــة، وجتاري عام

 مفتوحة ومناطق تخطيط مستقبلي. 
املســؤول  يســمى  مــا  أن  التفكجــي  ذكــر  كمــا 
واملهجــورة  احلكوميــة  األمــالك  عــن  اإلســرائيلي 
بالضفــة الغربيــة طــرح مناقصــة رقــم ي ش 172/2022 
فــي مســتعمرة )كرنــي شــمرون( إلقامــة مناطــق 

 جتارية ضمن اخملطط الهيكلي رقم 117/18. 
وكان التفكجــي أشــار، أمــس، إلــى أن اللجنــة الفرعيــة 
عــن  أعلنــت  الغربيــة  الضفــة  فــي  لالســتيطان 
ــم 1/4/401  ــي رق ــي التفصيل ــط الهيكل ــداع اخملط إي
ــة  ــي قري ــى أراض ــة عل ــو( املقام ــار جيل ــتعمرة )ه ملس
باســم  املعــروف  اجلغرافــي  باملوقــع  وبتيــر  الوجلــة 
)الســرج، بطــن ابــن حــورس(، علــى مســاحة 205 

 دومنات لبناء 560 وحدة سكنية. 
مــن جهــة أخــرى كشــف التفكجــي، النقــاب لـــ 
ــام« عــن مخطــط إســرائيلي إلقامــة مســتعمرة  »األي
ــة  ــوب مدين ــر جن ــة وبتي ــي الوجل ــى أراض ــدة عل جدي

ــة. ــدس احملتل الق

الفرعيــة  اللجنــة  أن  إلــى  التفكجــي  وأشــار 
ــي  ــط الهيكل ــت اخملط ــتيطان أودع ــرائيلية لالس اإلس
ــع  ــدة باملوق ــتعمرة جدي ــم 1/4/401 ملس ــي رق التفصيل
اجلغرافــي املعــروف باســم )الســرج، بطــن ابــن حــوروس( 
مــن أراضــي قريــة )الوجلــة، وبتيــر( علــى مســاحة 205 

ــتيطانية. ــدة اس ــاء 560 وح ــات لبن دومن

ــكنها آالف  ــاال ويس ــت ج ــرب بي ــة ق ــة الوجل ــع قري وتق
الفلســطينيني، وحتــى مــا قبــل 1948 كانــت مســاحة 
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ــارب 18000 دومن. ــة تُق أراضــي القري

ولكــن علــى مــدار الســنوات صــادرت ســلطات االحتالل 
آالف الدومنــات مــن أراضيهــا إلقامــة مســتوطنات مــن 

بينهــا مســتوطنة »غيلــو”.

ــمى  ــا تس ــن م ــة ضم ــي القري ــن أراض ــزاء م ــع أج وتق
ســلطات  ولكــن  الغربيــة  القــدس  بلديــة  حــدود 

االحتــالل تالحــق عشــرات املنــازل فيهــا بالهــدم.

وتســتند أوامــر الهــدم إلــى »قانــون كمينتــس« الــذي 
تُفــرض مبوجبــه غرامــات باهظــة علــى مــن يبنــي دون 

ترخيــص أو مــن ال يهــدم منزلــه بنفســه.

فــي العــام 2018 تقــدم ســكان القريــة بالتمــاس إلــى 
ــذ  ــع تنفي ــني مبن ــرائيلية مطالب ــا اإلس ــة العلي احملكم
الهــدم وبإعــداد خارطــة هيكليــة لذلــك القســم مــن 
ــة القــدس  ــة املشــمول فــي منطقــة نفــوذ بلدي القري

ــة. الغربي

ــى  ــاً إل ــراً مؤقت ــذاك أم ــة آن ــاة احملكم ــدر قض ــد أص وق
ــاس. ــي االلتم ــّت ف ــني الب ح

ــة آذار  ــي نهاي ــدت ف ــي عق ــة الت ــام اجللس ــي خت وف
ــد فتــرة ســريان األمــر املؤقــت  2022 قــرر القضــاة متدي
بســتة أشــهر إضافيــة إلتاحــة اجملــال أمــام الســلطات 
ــكان. ــة للم ــة هيكلي ــداد خارط ــات إع ــص إمكاني لفح

وخــالل الّســنوات املاضيــة بــادر أهالي القرية بأنفســهم 
إلــى إعــداد خرائــط هيكلّيــة، ومتّ تقــدمي جميــع اخلرائــط 
ــة اإلســرائيلية  ــة والّلوائّي ــى جلــان التخطيــط البلديّ إل

لكنّهــا رُفضــت جميعهــا.

ــة  ــة الّلوائّي ــت الّلجن ــي 2021 رفض ــون الثان ــي كان وف
للتخطيــط والبنــاء اإلســرائيلية خارطــة أخــرى قّدمهــا 
أهالــي القريــة وكانــت حّجــة الرّفــض أّن أراضــي 
ــة  ــة بيئّي ــة وقيم ــر طبيعي ــة مناظ ــة ذات »قيم القري
عاليــة لُوجودهــا ضمــن تواُصــل أراض خــالء وتضّمنهــا 
قيــم ثقافــة زراعّيــة أثريـّـة ومتفــرّدة«، وعليــه فاخلارطــة 

ــم. ــع هــذه القي املقّدمــة متــّس بجمي

ــتخدمها  ــة تس ــط ذريع ــي فق ــة ه ــذه احلّج ــّن ه ولك
الّســلطات ملنــع البنــاء وكبــح التطويــر والتنميــة 
بعــني  تؤخــذ  ال  القيــم  هــذه  إن  إذ  الفلســطينّية، 
االعتبــار بتاتــاً لــدى تطويــر املشــروع االســتيطاني.

ــذ 25 عامــاً  فقــد مت شــق شــارع الوجلــة االلتفافــّي من
ــتوطنو  ــتخدمه مس ــي يس ــة لك ــي القري ــي أراض ف
ــى  ــدس حت ــى الق ــول إل ــي الُوص ــون« ف ــوش عتصي »غ

ــاق. ــارع األنف ــقّ ش ش

وحيــث إنـّـه جــرى وضــع اليــد علــى األرض مبوجــب أوامــر 
عســكريّة ودون خارطــة مصــّدق عليهــا، قــّدم مجلــس 
ــة  ــة هيكلّي ــراً خارط ــون« مؤّخ ــوش عتصي ــي »غ محّل
بهــدف »تســوية« وضــع الشــارع، ألنّهــا مطلوبــة 
كشــرط مســبق لتوســيع مســتوطنة »جيلــو« وبنــاء 
560 وحــدة اســتيطانية إضافيــة ســوف تطــّوق الوجلــة 

ــة.23 ــة الغربّي مــن الناحي

االحتال أساس التوتر في فلسطني

خلــص التقريــر األول الصــادر عــن جلنــة التحقيــق 
ــدة  ــألمم املتح ــة ل ــدة التابع ــتقلة اجلدي ــة املس الدولي
فــي  مبــا  احملتلــة،  الفلســطينية  بــاألرض  املعنيــة 
ــتمرار  ــى أن اس ــرائيل، إل ــرقية، وإس ــدس الش ــك الق ذل
ــز  ــألرض الفلســطينية والتميي ــالل اإلســرائيلي ل االحت
ضــد الفلســطينيني همــا الســببان اجلذريــان الكامنــان 
ــة أمــد  ــرات املتكــررة وعــدم االســتقرار وإطال وراء التوت
الصــراع فــي املنطقــة. وأكــدت اللجنــة، فــي تقريرهــا 
ــي  ــاب يذك ــن العق ــالت م ــس، أن »اإلف ــدر، أم ــذي ص ال
ــعب  ــوف الش ــني صف ــد ب ــتيالء املتزاي ــعور باإلس الش
ــد  ــري والتهدي ــر القس ــطيني«. ورأت أن التهجي الفلس
ــيعها  ــتوطنات وتوس ــاء املس ــدم وبن ــال اله ــه وأعم ب
ــروض  ــار املف ــتوطنني واحلص ــل املس ــن قب ــف م والعن
ــرار  ــى تك ــة إل ــل مؤدي ــا عوام ــزة، كله ــا غ ــى قط عل

ــف. ــات العن دوام

ــالي إن  ــم بي ــق نافانيثي ــة التحقي ــة جلن ــت رئيس وقال
اجلذريــة  باألســباب  اخلاصــة  والتوصيــات  »النتائــج 
توجهــت بأغلبيتهــا إلــى إســرائيل، وهــذا مؤشــر علــى 
الطبيعــة غيــر املتكافئــة للصــراع وواقــع دولــة محتلة 

ــرى«. ــة أخ لدول

وأصــدرت جلنــة التحقيــق تقريرهــا مــن 18 صفحــة بعد 
إجــراء تقييــم للتوصيــات التــي قدمتهــا جلــان التحقيق 
وبعثــات تقصــي احلقائــق الســابقة وغيرهــا مــن آليــات 
األمم املتحــدة، باإلضافــة إلــى جلســات اســتماعها 

اخلاصــة.

ــف  ــى جني ــني إل ــى بعثت ــق حت ــة التحقي ــد جلن وأوف
ــى األردن، ونظمــت مشــاورات مــع مختلــف  وواحــدة إل
اجلهــات املعنيــة، مبــا فــي ذلــك مــع منظمــات اجملتمــع 

ــطينية. ــرائيلية والفلس ــي اإلس املدن

ــذه  ــم ه ــاً أن معظ ــتنتجنا أيض ــالي: »اس ــت بي وأضاف
التوصيــات لــم تنفــذ، وتشــمل الدعــوات إلــى ضمــان 
ــي  ــون الدول ــرائيل للقان ــاكات إس ــاه انته ــاءلة جت املس
اإلنســاني والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان... ويكمــن 

23  جريدة األيام
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عــدم تنفيــذ التوصيــات باإلضافــة إلــى بيئــة اإلفــالت 
مــن العقــاب، وهمــا دليــالن قاطعــان علــى أن إســرائيل 
ال تنــوي إنهــاء االحتــالل، باإلضافــة إلــى التمييــز 
املســتمر ضــد الفلســطينيني فــي صلــب تكــرار 
االنتهــاكات املمنهــج فــي األرض الفلســطينية احملتلــة، 

ــرائيل«.24 ــي إس ــرقية، وف ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف مب

بحريــة االحتــال تســتهدف الصياديــن جنــوب 
القطــاع

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــة االحت ــت بحري أطلق
األربعــاء، نيــران رشاشــاتها وقنابــل الغــاز املســيل 
ــزة. ــاع غ ــوب قط ــر جن ــي بح ــارة ف ــل اإلن ــوع وقناب للدم

وقــال مراســلنا، إن زوارق االحتــالل أطلقــت النــار والغــاز 
ــي  ــة ف ــن العامل ــارة جتــاه مراكــب الصيادي ــل اإلن وقناب
ــرت  ــا، وأجب ــح جنوب ــس ورف ــان يون ــي خ ــر محافظت بح

الصياديــن علــى مغــادرة البحــر عنــوة.

يشــار إلــى أن زوارق االحتــالل تتعمــد يوميــا إطــالق النــار 
ــى  ــول عل ــن احلص ــم م ــن وحترمه ــاه الصيادي ــاز جت والغ

لقمــة عيشــهم بأمــن وســالم.25

ــل 40  ــي اختفــت قب ــورة الت جــورج قرمــز.. حنجــرة الث
عامــا

صاحــب  قرمــز.  جــورج  إلــى  تــؤدي  ال  الطــرق  كل 
احلنجــرة الثوريــة التــي صدحــت نهايــات الســبعينيات 
والثمانينيــات بكلمــات عبــأت وحشــدت وشــحنت اجلــو 

ــام. ــي الع الوطن

ــن؟  ــى أي ــة إل ــة، ودون معرف ــباب واضح ــذا، دون أس هك
ــي  ــة ف ــدة القدمي ــن البل ــى اب ــف؟ اختف ــى؟ وكي ومت
القــدس، جــورج قرمــز قبــل أكثــر مــن 40 عامــا. تــاركاً 
ــراً  ــاق األرض، صب ــا عش ــال ي ــات: ي ــر أغني ــه هدي خلف
ــا اســمي شــعب  لــن ينتصــر النــاب علــى طفلتــي، أن
فلســطني، أي شــيء يقتــل اإلصــرار، الويــل لكــم، 
ــة،  ــا اجلميل ــا، أرضن ــار طلقتن ــي، أنص ــا عرب ــجل أن س

ــري«.. ــحابة عم ــا س ــد، ي ض

فنــان ثــوري بــاٍق، بــال عمــر أو مــكان أو تاريــخ والدة، حتــى 
ــل  ــل أن يتوص ــام 2020، قب ــى الع ــورة! حت ــال ص ــه ب أن
املتحــف الفلســطيني إلــى أول صــورة لــه ويقــوم 
ــل  ــى األق ــاس عل ــرف الن ــت، لتع ــى االنترن ــا عل برفعه

ــه. مالمح

مــن النــادر جــدا أن يختفــي مغــٍن أو أي عامــل في شــأن 

24  جريدة القدس

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ثقافــي وفنــي دون خيــط يصــل اليــه. لكــن جــورج قرمز 
فعلهــا، فعلهــا إلــى درجــة أن محــرك البحــث العاملــي 
»غوغــل« ال يعطــي الباحــث عنــه أكثــر مــن ثــالث إلــى 

أربــع مقــاالت تذكــره!

هــذا احملــرك الــذي يعطــي كل مــن هــب ودب، مســاحة 
وروابــط وتفاعــل، ومينــح كل املواهــب إضافــة مــا تريــده، 
مــن صــور وكلمــات وحــوارات ومقابــالت، يضيــق علــى 
جــورج قرمــز، الــذي كانــت تتســع كل فلســطني 
ألغانيــه، وتفيــض إلــى الشــتات والــدول العربيــة 

ــة. ــى دول أجنبي ــه إل ــيتات أغاني ــرب كاس وته

أول رابــط تعريفــي بجــورج قرمز، وهــو موقــع ويكيبيديا، 
يعطــي الباحــث ســطراً واحــدا: مغــٍن ثوري فلســطيني 
ــى  ــم اختف ــات، ث ــي الثمانيني ــات ف ــدة ألبوم ــدر ع أص

فجــأة مــن الوســط الفنــي.

ــي«  ــان »لبنان ــه فن ــه بأن ــع عرفت ــض املواق ــى أن بع حت
ــي«، فيمــا ذهبــت مواقــع أخــرى  أو »فلســطيني– لبنان
ــه رمبــا يكــون عمــل حتــت اســم مســتعار! إلــى القــول إن

ثالثــة أســماء فقــط أضافــت مقــاالت حاولــت الوصــول 
ــد  ــو غــوش، وشــاكر فري ــد اب ــى نتيجــة، وهــم: مهن إل

حســن، وأحمــد جميــل عــزم.

 23  اتصــاال هاتفيــا علــى مهتمــني وعاملــني فــي 
واألغنيــة  والفنــي  واالكادميــي  الثقافــي  الشــأن 
الوطنيــة، موزعــني علــى 5 دول عربيــة، كانــت إجابتهــم 
ــن صــار جــورج قرمــز، أو  ــة: ال نعــرف أي جميعــاً متقارب
ــبل  ــت كل الس ــف انقطع ــأة، وكي ــى فج ــاذا اختف مل

ــه. ــول إلي للوص

ــة  ــم أغني ــا أو ك ــم ألبوم ــد ك ــرف بالتحدي ــد يع ال أح
أداهــا جــورج قرمــز، أو مواعيــد إطالقهــا. ال ســنة 
محــددة النتشــار تلــك األغنيــات، ســوى أنهــا شــاعت 

ــات. ــبعينيات والثمانيني ــات الس ــي نهاي ف

ــورج  ــاة ج ــى حي ــاف إل ــي تض ــدة الت ــة الوحي املعلوم
قرمــز منــذ أربعــني عامــاً إلــى اليــوم، هــي أنــه يعيــش 
وعلــى  األميركيــة.  املتحــدة  الواليــات  فــي  اليــوم 
األرجــح فــي واليــة »كاليفورنيــا«. لكــن ال أحــد يعــرف 
ــنوات  ــرات الس ــة عش ــع طيل ــاذا صن ــل أو م ــاذا يعم م

ــة. املاضي

ــى  ــة األول ــرة االنتفاض ــي فت ــي الوطن ــدس واملغن املهن
ــورج  ــون كج ــا«: الفنان ــح لـ«وف ــي، أوض ــر البرغوث ثائ
قرمــز والنخبــة التــي ظهــرت فــي »انتفاضــة احلجــارة« 
ــعينيات  ــن التس ــزء األول م ــات، واجل ــات الثمانيني نهاي
ــام  ــو الع ــا وكان اجل ــوا فيه ــة تألق ــرة ذهبي ــت فت كان
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الشــعبي والوطنــي هــو التربــة اخلاصــة، التــي أنتجتها 
ــحنتها. ــاس وش ــأت الن ــة وعب ــي الثوري ــذه األغان ه

هــذه األصــوات القويــة التــي ظهــرت فــي تلــك الفتــرة، 
ــورج  ــرت جل ــي ظه ــي الت ــن األغان ــة م ــون قل ــد تك ق
قرمــز لكنهــا كانــت كافيــة بكثافتهــا لترســم اســمه 
بحــروف مــن ذهــب، وهــي لشــعراء عظمــاء، كـــمحمود 

درويــش، وتوفيــق زيــاد، وراشــد حســني.

ولفــت، نحــن مــن النــاس التــي ســمعت هــذه االغانــي 
وتأثــرت بهــا، ورغــم أننــي فنــان أدى الكثيــر مــن أغنيــات 
الثــورة واالنتفاضــة، إال أن اغانــي جــورج قرمــز كان لهــا 
ــو  ــا ننم ــا، كن ــا بعده ــا وم ــي طفولتن ــر ف ــغ التأثي بال

علــى االغانــي الثوريــة.

ــة،  ــات دقيق ــدي معلوم ــت ل ــي: ليس ــاف البرغوث وأض
ــا  ــل أصحابه ــارب يفض ــاك جت ــد أن هن ــي أعتق لكنن
ــة  ــة باقي ــاج قطــع فني ــواري عــن األنظــار، بعــد انت الت
ــد  ــه، ق ــعبنا وتاريخ ــة ش ــي جترب ــة ف ــدة وموثق ومخل
ــذا  ــي ه ــل ف ــد تدخ ــاالت. وق ــد االحتم ــذا أح ــون ه يك
اجلانــب عوامــل شــخصية، رمبــا ماليــة، أو عالقــة 
التجربــة الفنيــة باملعيشــة، فهــل الفــن كافــي لتوفيــر 
ــب  ــات، أو أن يذه ــة االحتياج ــي وتلبي ــتوى معيش مس
ــارب  ــن جت ــس م ــا  أقتب ــر. وهن ــال آخ ــى مج ــان إل الفن
حصلــت مــع فنانــني اخريــن.. تــواروا بعــد جتربــة قويــة 
ــة هــو اختفــاء  علقــت فــي أذهــان النــاس. فــي النهاي

ــاص. ــخصي خ ش

ــف  ــي باملتح ــيف الرقم ــي األرش ــة ف ــا، الباحث بدوره
الفلســطيني ســمر عزريــل، قالــت لـ«وفا«: أثنــاء قيامي 
بتوثيــق جتربــة فرقــة البراعــم، مــع إمييــل عشــراوي أحد 
مســؤولي الفرقــة، عــرض علــي صــوراً قدميــة للفرقــة، 
وكان جــورج فــي تلــك الصــور، فقمنــا بتوثيــق صورتــه 
ــات  ــت تعليق ــا، وكان ــيف موقعن ــى أرش ــا عل ورفعه
النــاس عليهــا أنهــا املــرة األولــى التــي يتعرفــون فيهــا 

علــى مالمــح جــورج قرمــز.

وأضافــت: حاولنــا احلصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات، 
ــه أو  ــل مع ــب، ال تواص ــن ذه ــرف أي ــدوى، ال نع دون ج
ــات  ــه فــي »الوالي ــه، فقــط نســمع أن ــني من مــع مقرب

ــة«. ــدة األميركي املتح

ــال  املصــور واملوســيقي واملســرحي، إمييــل عشــراوي، ق
ــام 1976،  ــت ع ــا كان ــا فيه ــرة رأيته ــر م ــا«: آخ لـ«وف
ــك  ــا فــي فرقــة »البراعــم«. بعــد ذل ــاء علمــه معن أثن
ــمعها. ــت تس ــاس كان ــا الن ــه كم ــى أغاني ــتمعت إل اس

ــه  ــذ 47 عامــا هــو أن وأضــاف: كل مــا أعرفــه عنــه من

يعيــش فــي واليــة »كاليفورنيــا« فــي الواليــات املتحــدة 
األميركيــة، وأكمــل تعليمــه هنــاك. وكان والــده يعمــل 
فــي اخلليــج، ولــه شــقيق وشــقيقتان، لكــن ال أعــرف 

أيــن أراضيهــم.

مــن جهتــه، األكادميــي أحمــد جميل عــزم، قــال لـ«وفا«: 
منــذ بدايــات الثمانينيــات وحتــى اليــوم، أســتمع إلــى 
ــر  ــني، فظه ــه مرت ــت عن ــيارتي. كتب ــي س ــه ف أغاني
لــي شــخص فــي البحريــن اســمه رامــي رشــيد، 
يعرفــه مــن زمــن الســبعينيات والثمانينيــات، وحضــر 
ــي  ــهر حدثن ــل ش ــرة.. وقب ــك الفت ــي تل ــالت ف ــه حف ل
شــخص أنــه رآه فــي مقابلــة، وأنــه ميلــك أصدقــاء مــن 

ــة. ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ــوا ف رام اهلل عاش

حاولــُت أن أعــرف قرمــز أكثــر؛ صورتــه علــى »اليوتيوب« 
تظهــر شــابا يافعــا، وال معلومــات عنــه. ال بــد أنـّـه اآلن 
فــي اخلمســينيات أو الســتينيات مــن عمــره. تفاجــأت 
بالباحثــة والفنانــة رمي كيالنــي، وقــد أعــّدت بحثــا 
ــه  ــطينية، قّدمت ــة الفلس ــخ األغني ــي تاري ــال ف مفص
فــي مؤمتــر دولــي، لكــن، ال إجابــات ألســئلة بحثــي عــن 
ــد  ــدة الغ ــزم )جري ــل ع ــد جمي ــال أحم ــن مق ــز. م قرم

.)2012

فــي مقالــه عــام 2014 )عــن االنتفاضــة: كيــف اختفــى 
ــن  ــه: ل ــوش: »تنوي ــو غ ــد أب ــب مهن ــز(، كت ــورج قرم ج
ــا:  ــة وعرضه ــول األرض احملتّل ــي ط ــدا، ف ــد أب ــرف أح يع
مــن هــو جــورج قرمــز.. لــو حاولــت تتبــع اســم العائلة، 

فلــن جتــد لهــا أثــرا فــي فلســطني ولبنــان.

ــب:  ــاء الكوك ــائر أرج ــي س ــدا، ف ــد أب ــرف أح ــن يع ل
فــي أي غرفــة مغلقــة كان يغنــي جــورج قرمــز، خوفــا 
مــن »الشــاباك«. كيــف كان يتــم تســجيل األشــرطة 

ــازل. ــات املن ــى عتب ــا عل وتوزيعه

لــن يعــرف أحــد أبــدا كيــف ذاب فدائــي اســمه جــورج 
قرمــز.. بــال مقبــرة.. بــال صفحــة واحــدة حتكــي عنــه.. 
ــذا  ــبوك ه ــى الفيس ــون عل ــال أوالد يقول ــة.. ب ــال زوج ب

ــي.«.26 أب

ــض  ــل املري ــي للمعتق ــع الصح ــور الوض تده
بالســرطان موســى صوفــان

ــادي األســير الفلســطيني، إّن املعتقــل موســى  ــال ن ق
صوفــان )47 عاًمــا( مــن طولكــرم، واملصــاب بالســرطان، 
ســيبدأ بجلســات العــالج الكيميائــي خــالل أيــام، بعــد 
ــي  ــرطان ف ــه بس ــة إصابت ــوص الطبي ــت الفح أن أثبت

الرئــة.

26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي، أنـّـه وبعــد أن 
تبــني إصابتــه بســرطان الرئــة نهايــة شــهر آذار املاضي، 
كان ينتظــر نتائــج اخلزعــة لتحديــد طبيعــة الســرطان، 
التــي حــددت الحًقــا أنـّـه بحاجــة إلــى جلســات عــالج 
كيميائــي، علًمــا أن وضعــه الصحــي فــي تفاقــم 

مســتمر.

ــجن  ــوم بالّس ــان احملك ــل صوف ــى أن املعتق ــار إل وأش
ــن  ــي م ــقالن«، يعان ــجن »عس ــي س ــع ف ــد والقاب املؤب
إصابتــه  إلــى  إضافــة  عديــدة،  صحيــة  مشــاكل 
ــدة  ــات العدي ــن املطالب ــم م ــى الرغ ــرطان، وعل بالس
ــالج  ــر الع ــنوات لتوفي ــذ س ــير من ــا األس ــي وجهه الت
ــي، إال أنّــه  ــي ملــا يعان لــه ومعرفــة الّتشــخيص النّهائ

ــه. ــتجابة ملطالب ــق أي اس ــم يتل ــنوات ل ــذ س ومن

ــن  ــزء م ــو ج ــه ه ــد بحق ــال املتعم ــح أن اإلهم وأوض
ــه  ــد أن ــي تؤكّ ــواهد الت ــن الّش ــة م ــلة طويل سلس
ــب  ــدة، وتعذي ــة متعم ــّي ومماطل ــال طب ــرض إلهم تع
نفســّي، مــن خــالل تالعــب األطبــاء فــي اإلفصــاح عــن 
ــة  ــنوات املاضي ــالل الس ــّي خ ــّي احلقيق ــه الصح وضع

ــوم. ــى الي حّت

ــة  ــا اعتقالي ــزال ظروف ــه وال ي ــان يواج ــال، إّن صوف وق
قاهــرة، منــذ اعتقالــه عــام 2003، ومنهــا جرميــة 
اإلهمــال الطبــي )القتــل البطــيء(، التــي تُشــكل أبــرز 
الّسياســات املمنهجــة، التــي أدت إلــى استشــهاد 
ــرادّي،  ــزل االنف ــن الع ــدا ع ــرى، ع ــن األس ــرات م العش
ــم  ــي تفاق ــاهم ف ــدة، وس ــرات عدي ــه م ــذي واجه ال

ــّي. ــه الصح وضع

ــاالت  ــدد ح ــي ع ــا ف ــدا واضح ــاك تزاي ــاف أّن هن وأض
ــرطان  ــة بالس ــن اإلصاب ــون م ــن يعان ــني الذي املعتقل

واألورام.

وأشــار نــادي األســير، إلــى أن نحــو 22 معتقــال يواجهون 
ــر  ــة، وأخط ــات متفاوت ــرطان وأورام بدرج ــة بالّس اإلصاب
هــذه احلــاالت حالــة املعتقــل ناصــر أبــو حميــد، وهــم 
مــن بــني نحــو 600 أســير مريــض، ممــن مت تشــخيصهم.

يُشــار إلــى أّن املعتقــل صوفــان هــو شــقيق املعتقلــني 
عدنــان، ومحمــد صوفــان، حيــث يقضــي عدنــان حكمــا 
بالســجن ملــدة 29 عاًمــا وهــو معتقــل منــذ عــام 2002، 
ــل  ــو معتق ــا، وه ــجن 18 عام ــوم بالس ــد محك ومحم

منــذ عــام 201127

منحتــان بـــ 37 مليــون دوالر مــن البنــك الدولــي لدعــم 
إصالحــات ماليــة فــي فلســطني

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــق  ــذي واف ــه التنفي ــي أن مجلس ــك الدول ــن البن أعل
ــون دوالر، ملســاندة  ــى تقــدمي منحــة بقيمــة 30 ملي عل
ــمول  ــة والش ــتريات العام ــال املش ــي مج ــات ف إصالح
املالــي واالقتصــاد األخضــر فــي فلســطني، وأخــرى 

ــة. ــات اجتماعي ــر خدم ــني دوالر لتوفي ــة 7 مالي بقيم

وقــال املديــر واملمثــل املقيــم للبنــك الدولــي فــي 
ــي  ــانكار، ف ــان ش ــزة كانث ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
ــي  ــدة تبن ــه، األربعــاء، إن »املنحــة اجلدي ــان صــدر عن بي
ــة  ــة متنوع ــاند مجموع ــابقة، وتس ــات س ــى عملي عل
ــق  ــة وحتقي ــود احلوكم ــم جه ــات لتدعي ــن اإلصالح م

الشــفافية«.

وأضــاف أن املنحــة ستســاعد فــي تخفيف وطــأة بعض 
الضغــوط املاليــة، وســتركز فــي الوقــت نفســه علــى 
األولويــات اإلســتراتيجية، مبا يتماشــى مع إســتراتيجية 
مســاعدات مجموعــة البنــك الدولــي للضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وخطــة التنميــة الفلســطينية الوطنيــة 

للســنوات 2021-2023«.

وقــال البنــك فــي البيــان: إن العمليــة اجلديــدة ملنحــة 
التنميــة ومســماها »مســاندة حتقيــق  سياســات 
الشــفافية والشــمول واالقتصــاد األخضــر«، تركــز 
علــى اإلصالحــات الراميــة إلــى تعزيــز ممارســات الشــراء 
ــط  ــز ضواب ــجع تعزي ــفافية، وستش ــادة الش ــام وزي الع
الرقابــة علــى اإلنفــاق، ومــن ثــّم إتاحــة مســاحة أكبــر 
لإلنفــاق مــن املاليــة العامــة ملــا يلــزم مــن االســتثمارات 

ــي. ــاق االجتماع ــه اإلنف ــادة أوج ــة، وزي اإلنتاجي

كمــا تســاند املنحــة جهــود الســلطة الفلســطينية 
ــر  ــة واألكث ــى بالرعاي ــات األول ــات الفئ ــة احتياج لتلبي
احتياجــا، مــن خــالل إصالحــات تعــزز الشــمول املالــي 
وإعــداد امليزانيــات علــى نحــو يراعــي اعتبــارات املســاواة 

بــني اجلنســني فــي الــوزارات الرئيســة.

ــة  ــل مجموع ــة عم ــع خط ــاقا م ــك: اتس ــال البن وق
ــة  ــز العملي ــاخ، ترك ــر املن ــأن تغي ــي بش ــك الدول البن
ــطينية  ــي الفلس ــدرة األراض ــم ق ــى تدعي ــدة عل اجلدي
ــود  ــاخ والصم ــر املن ــات تغي ــع صدم ــف م ــى التكي عل
فــي مواجهتهــا، وذلــك مــن خــالل تبنــي مجموعــة مــن 
ــاع  ــي قط ــة ف ــتوى احلوكم ــاء مبس ــات لالرتق اإلصالح
ــة  ــة البيئ ــون حماي ــى قان ــالت عل ــال تعدي ــاه، وإدخ املي

ــة. ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ــد م للح

وجــاء فــي البيــان: إن البنــك الدولــي »يركــز أيضــا علــى 
معاجلــة نقــص الوظائــف، ال ســيما بــني الشــباب فــي 
غــزة فــي أعقــاب ســنوات مــن االضطــراب السياســي 

والعنــف«.
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وقــّدر البنــك الدولــي أنــه حتــى قبــل تفشــي جائحــة 
»كورونــا«، وتصاعــد موجــة الصــراع مــع االحتــالل فــي 
العــام 2021، لــم يلتحــق بســوق العمــل ســوى %16 من 

الشــباب املتعّلــم فــي غــزة، و%4 مــن الشــابات.

ــي  ــي واالجتماع ــم النفس ــة الدع ــرا حملدودي ــع: نظ وتاب
وخدمــات الصحــة العقليــة فــي غــزة، ستســاعد 
املنحــة البالغــة 7 ماليــني دوالر علــى إيجــاد فــرص عمل 
ــز  فــي قطاعــات اخلدمــات االجتماعيــة، ومــن ثــم تعزي
رأس املــال البشــري، مــع مســاعدة الشــباب الباحثــني 
ــن  ــهم م ــى انتشــال أنفس ــف وأســرهم عل عــن وظائ

ــن الفقــر. براث

وأوضــح أن »مشــروع املســاندة الطارئــة للخدمــات 
االجتماعيــة فــي قطــاع غــزة« يلبــي االحتياجــات 
العاجلــة الناشــئة عــن حالــة الطــوارئ فــي القطــاع، 
ويبنــي علــى العمليــات الســابقة اخلاصــة بتقــدمي 
ــل  ــال مقاب ــج امل ــة، وبرنام ــة العقلي ــات الصح خدم
اخلدمــات علــى األجــل القصيــر، وتوفيــر فــرص العمــل 
أن  املقــرر  اإلنترنــت. ومــن  القائمــة علــى شــبكة 
ــذ  ــة« بتنفي ــات األهلي ــر املؤسس ــز تطوي ــوم »مرك يق
ــع  ــة تتمت ــات أهلي ــيختار مؤسس ــروع، وس ــذا املش ه
بســجالت أداء حافــل فــي غــزة إلدارة خدمــات الصحــة 
العقليــة وخدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي، 

ــا. ــيع نطاقه ــى توس ــالوة عل ع

وذكــر أنــه ســيتعاقد »مركــز تطويــر املؤسســات 
األهليــة« مــن الباطــن مــع مقدمــي اخلدمــات؛ لتقــدمي 
التدريــب واملســاندة الالزمــني للشــباب مــن أجــل 
العثــور علــى فــرص عمــل حــرّ حلســابهم اخلــاص علــى 

ــت. ــبكة اإلنترن ش

ومــن خــالل برنامــج املــال مقابــل اخلدمــات، قــال البنك: 
ــتهدف  ــارة ستس ــة اخملت ــات األهلي ــض املؤسس إن بع
األشــخاص العاطلــني عــن العمــل، ممـّـن لديهــم القــدرة 
ــز الدعــم النفســي واالجتماعــي فــي غــزة  ــى تعزي عل
ــز  ــع التركي ــاً، م ــر احتياج ــة األكث ــات احمللي للمجتمع

علــى النســاء واألطفــال.

ــني  ــى متك ــي عل ــل اإللكترون ــج العم ــيركز برنام وس
تتــراوح  الذيــن  أولئــك  اســتهداف  عبــر  الشــباب، 
أعمارهــم بــني 18 و34 عامــا، نصفهــم مــن الشــابات، 
ــون  ــن يتمتع ــباب الذي ــى الش ــاً عل ــيركز أيض ــا س كم
مبهــارات أو قــدرات متكنهــم مــن ممارســة األعمــال 
اخملتلفــة إلكترونيــاً، أو الذيــن يعملــون فــي أعمــال حــرة 

ــت. ــبكة اإلنترن ــى ش ــاص عل ــابهم اخل حلس

وأظهــر إجــراء تدخلــي مماثــل، فــي إطــار املشــروع 

الطــارئ ملســاندة برنامــج املــال مقابــل العمــل والعمــل 
احلــر فــي غــزة، جنــاح هــذه الطريقــة فــي توفيــر فــرص 
عمــل للشــباب، خاصــة النســاء، حيــث اســتطاع 80% 
ــد  ــل تزي ــود عم ــى عق ــول عل ــتفيدين احلص ــن املس م

ــف دوالر.28 ــى 500 أل ــة عل ــا اإلجمالي قيمته

اخلميس 2022/6/9  

ــتا  ــطني ليس ــدس وفلس ــّدد: الق ــس يش الرئي
املشــبوهة  املشــاريع  وأســقطنا  للبيــع 

القضيــة لتصفيــة 

القــدس  إن  عبــاس:  محمــود  الرئيــس  قــال 
مشــدداً  للبيــع،  ليســتا  وفلســطني 
بتغييــر  تقبــل  لــن  القيــادة  أن  علــى  باملقابــل، 

 الوضع القائم في املدينة املقدسة. 
ــع  ــات والوض ــق امللكي ــر »وثائ ــالل مؤمت ــك خ ــاء ذل ج
ــت  ــم حت ــارك«، ونظ ــى املب ــجد األقص ــي للمس التاريخ
ــالل  ــة اله ــة جمعي ــي قاع ــاس ف ــس عب ــة الرئي رعاي
األحمــر فــي البيــرة، أمــس، مببــادرة مــن اللجنــة العليــا 

 للقدس، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة. 
القــدس  الهاتــف:  لــه عبــر  وأضــاف فــي كلمــة 
وفلســطني ليســتا للبيــع، وقــد أســقطنا كل املشــاريع 
املشــبوهة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية وبالــذات 
ــيرين  ــهيدة ش ــى دم الش ــن ننس ــرن«، ول ــة الق »صفق
ــنظل  ــرار، وس ــهداء األب ــن الش ــا م ــة وغيره ــو عاقل أب
الشــعبية،  ومقاومتنــا  ونضالنــا  مواقفنــا  علــى 
ــدس  ــا الق ــطني، وعاصمته ــة فلس ــوم دول ــى تق حت

 الشرقية، العاصمة األبدية لدولة فلسطني. 
واملرابطــني فــي األقصــى،  وأهلهــا  القــدس  وحّيــا 
ســياق  فــي  يأتــي  املؤمتــر  »أن  إلــى  مشــيراً 
فــي  والتاريخيــة  الدينيــة،  روايتنــا  عــن  دفاعنــا 
واملزعومــة،  الباطلــة  االحتــالل  روايــة  مواجهــة 
التاريــخ،  فــي  ال  رصيــد  أي  لهــا  ليــس  التــي 

 وال في الواقع، وال في القانون الدولي«. 
وتابــع: إن كل الشــواهد والوثائــق التاريخيــة تؤكــد على 
هويــة القــدس، واملســجد األقصــى وجميــع املقدســات 
املقدســة،  بعاصمتنــا  واملســيحية  اإلســالمية 
ــدر  ــي ص ــخة ف ــة الراس ــة اإللهي ــا الوثيق ــن لدين ونح
ســورة اإلســراء فــي القــرآن الكــرمي، التــي تؤكــد 

 على هوية القدس ومسجدها األقصى. 
واســتدرك: إن مؤمتركــم، يكتســب أهميــة كبيــرة مــن 
ــه، ترســيخاً للحــق الفلســطيني  موضوعــه ومخرجات
ــا  الوطنــي والدينــي والقانونــي والتاريخــي، مــع تأكيدن
علــى أن صراعنــا مــع االحتــالل، هو صــراع سياســي في 

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 أساسه، وليس صراعاً مع ديانة بعينها. 
ــاتنا،  ــا ومقدس ــي أرضن ــف ف ــن نق ــوم نح ــال: الي وق
ــا  ــا والتزامن ــع احترامن ــت، م ــا الثاب ــن حقن ــع ع نداف
التاريخــي »االستاتســكو« فــي املســجد  بالوضــع 
مقدســاتها،  بــكل  والقــدس  املبــارك،  األقصــى 
الوضــع  هــذا  بتغييــر  نقبــل  ولــن  نســمح  ولــن 

 القانوني والتاريخي، مهما كانت الظروف. 
وأردف: اســتمعت اآلن إلــى كلمــة األميــر احلســن، 
ــي  ــخصه ف ــا بش ــون معن ــى أن يك ــا نتمن ــم كن وك
ــة  ــة األردني ــي اململك ــقاء ف ــن واألش ــر، فنح ــذا املؤمت ه
ــدس،  ــن الق ــاً ع ــد دفاع ــدق واح ــي خن ــمية ف الهاش
الهاشــمية  بالوصايــة  اعتزازنــا  علــى  مؤكديــن 
التاريخــي، الــذي وقّعنــاه  التــي ثبتناهــا باالتفــاق 
.2015 العــام  الثانــي  اهلل  عبــد  امللــك  أخــي   مــع 

بــن  احلســن  األميــر  باســم  كلمــة  وفــي 
غوشــة،  محمــد  د.  مستشــاره  ركّــز  طــالل، 
إلــى  الفتــاً  القــدس،  مكانــة  حيويــة  علــى 
وقائــع  إيجــاد  ســبيل  فــي  االحتــالل  ممارســات 

 فيها لتغيير طابعها العربي واإلسالمي. 
وأشــار غوشــة، إلــى أن اإلجــراءات اإلســرائيلية ســتكون 
ــرك  ــرورة حت ــى ض ــداً عل ــرة، مؤك ــات خطي ــا تداعي له
اجملتمــع الدولــي لوضــع حــد لهــذه اإلجــراءات، باعتبارها 
 تتعــارض مــع املواثيــق الدوليــة، وقــرارات األمم املتحــدة.

ــاً  ــطينية، مبين ــة الفلس ــة القضي ــى مركزي ــت إل ولف
ــات  ــريف واملقدس ــدس الش ــاس بالق ــل، أن املس باملقاب
اإلســالمية واملســيحية، لــم ولــن يكــون مقبــوالً، 

 وسيواجه بكافة الطرق الدبلوماسية. 
الهاشــمي  للصنــدوق  التنفيــذي  املديــر  وأكــد 
وصفــي  الصخــرة،  وقّبــة  األقصــى  إلعمــار 
تســليط  جلهــة  املؤمتــر  أهميــة  علــى  الكيالنــي، 
تلخــص  التــي  امللكيــات،  وثائــق  علــى  الضــوء 
بهــا. اخلــاص  التاريخــي  والوضــع  القــدس   حالــة 

الدائــم،  بحضورهــم  القــدس  »أهــل  أن  وبــنّي 
العربــي  وامليثــاق  القانونــي،  احلــق  ميثلــون 
التزويــر،  محــاوالت  كافــة  وجــه  فــي  واإلســالمي 

 وتغيير الوضع التاريخي للمدينة املقدسة”. 
التعــاون  ملنظمــة  املســاعد  العــام  األمــني  وذكــر 
باإلنابــة  كلمــة  فــي  بكــر،  ســمير  اإلســالمي، 
املؤمتــر  أن  طــه،  حســني  العــام  أمينهــا  عــن 
جــاء فــي ظــل مرحلــة بالغــة الدقــة واخلطــورة 
بالنســبة للقــدس، بفعــل املمارســات اإلســرائيلية 

 لتغيير وضعها التاريخي والقانوني. 
والثابــت  املبدئــي  املنظمــة  التــزام  علــى  وأكــد 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  بدعــم 
القــدس،  مدينــة  علــى  التامــة  ســيادته  جتســيد 

 باعتبارها عاصمة فلسطني األبدية. 

ولفــت محافــظ القــدس، عدنــان غيــث، إلــى أن انعقــاد 
املؤمتــر جــاء في ظــل تصاعــد الهجمــة االحتالليــة على 
الشــعب الفلســطيني وحقوقه ومقدســاته، مستنكراً 
وأهلهــا. القــدس  بحــق  اإلســرائيلية   املمارســات 

وأشــاد بأهالــي القــدس واملرابطــني فــي األقصــى، 
االحتــالل  إجــراءات  كافــة  أن  باملقابــل،  موضحــاً 

 في القدس باطلة ومرفوضة. 
للقــدس،  العليــا  اللجنــة  ســر  أمــني  وأكــد 
لــن  الفلســطيني  الشــعب  أن  تيــم،  معتصــم 
وفلســطني،  القــدس  فــي  حقوقــه  عــن  يتنــازل 
للتأكيــد  جــاء  املؤمتــر  أن  إلــى  باملقابــل  الفتــاً 

 على قوة احلق التاريخي لهذا الشعب. 
ــة  ــرة احمللي ــود اخلي ــن اجله ــزء م ــر ج ــح أن املؤمت وأوض
محــاوالت  كافــة  ملواجهــة  والدوليــة،  والعربيــة 
الفلســطيني  الشــعب  حــق  وتزييــف  تزويــر 

 الثابت في أرضه ومقدساته. 
إثــر ذلــك، جــرى تنظيــم جلســتني، جــاءت األولــى 
فــي  العربيــة  األمــالك  »توثيــق  عنــوان  حتــت 
»الوضــع  فــي  الثانيــة  بحثــت  بينمــا  القــدس«، 

 التاريخي للمسجد األقصى املبارك”. 
ــة  ــي مداخل ــتية، ف ــد إش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي وق
لــه، خــالل اجللســة األولــى للمؤمتــر: »إن إســرائيل 
وحتويــل  القدســي،  احلــرم  علــى  الســيطرة  تريــد 
علــى  فإنــه  لــذا  يهــودي،  كنيــس  إلــى  األقصــى 
التــي متــت  التاريــخ، فــإن كافــة احلفريــات  مــدار 
أن  القــدس، لــم تســتطع إســرائيل عبرهــا  حتــت 

 تثبت أن لها تاريخاً في هذه املدينة”. 
بشــري،  حضــور  إلــى  بحاجــة  القــدس  وأضــاف: 
خــارج  مقدســية  هويــة  ألــف   127 هنــاك  إن  إذ 
إلــى  بالرجــوع  نبــدأ  أن  علينــا  بالتالــي  اجلــدار، 

 قلب املدينة، وتعزيز صمود الناس فيها. 
مؤسســات  ودعــم  صــون  ضــرورة  إلــى  ولفــت 
إلــى  احلاجــة  علــى  باملقابــل،  مؤكــداً  القــدس، 

 حراك عربي حلماية املدينة املقدسة. 
وعّبــر عــن أملــه فــي أن تكــون مؤمتــرات كهــذه 
منتظمــة، وتعالــج قضايــا محــددة، مشــيراً إلــى 
ترحيــب مجلــس الــوزراء بالتعاطــي مــع توصيــات 

.  املؤمتر، واتخاذ قرارات على أساسها 
وتخلــل املؤمتــر، عــرض فيلــم وثائقــي، مــن إعــداد 
ــع  ــات والوض ــق امللكي ــول وثائ ــطني، ح ــون فلس تلفزي

ــألقصى.29 ــي لـ التاريخ

29  جريدة األيام
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أخــذ قياســات بنايــة فــي ســلوان متهيــداً 
لهدمهــا

أعطــت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية الضــوء األخضــر 
لهــدم منزلــي عائلتــي معتقلــني مــن قــراوة بنــي 
حســان بدعــوى تنفيذهمــا عمليــة »ارئيــل« قبــل نحــو 
شــهر ونصــف، أمــس، كمــا واقتحمــت قــوات االحتــالل 
ــا 12  ــق تقطنه ــن 4 طواب ــة م ــكنية مؤلف ــة س بناي
بالقــدس وأخــذت قياســاتها  عائلــة فــي ســلوان 
بنــاء  املســتوطنون  أعــاد  فيمــا  لهدمهــا،  متهيــداً 
بــؤرة اســتيطانية علــى أراضــي بلــدة اللــن الشــرقية، 
واعتــدوا علــى منــازل املواطنــني فــي قريــة الوجلــة غــرب 
بيــت حلــم، ودهــس مســتوطن طفلــة فــي حوســان، في 

ــاً. ــن 21 مواطن ــل ع ــا ال يق ــش م ــل اجلي ــني اعتق ح

ومنحــت احملكمــة العليــا اإلســرئيلية الضــوء االخضــر 
جليــش االحتــالل لهــدم منزلــي عائلتــي األســيرين 
يحيــى مرعــي ويوســف عاصــي مــن قــراوة بنــي حســان 
مبحافظــة ســلفيت، وذلــك بدعــوى أنهمــا نفــذا 
العمليــة التــي قتــل فيهــا حــارس أمــن اســرائيلي عند 
مدخــل مســتوطنة ارئيــل فــي التاســع والعشــرين مــن 

نيســان املاضــي.

ورفضــت احملكمــة التماســاً قــدم لهــا ضــد هــدم 
ــت،  ــي أي وق ــا ف ــش هدمهم ــح للجي ــا يتي ــني، م املنزل
ــق  ــة بح ــكام نهائي ــدور أي أح ــدم ص ــم ع ــك رغ وذل
ــال  ــزالن 9 أطف ــؤوي املن ــي، وي ــي وعاص ــابني مرع الش

ــاً. ــره 86 عام ــناً عم ومس

وفــي ذلــك الســياق، اقتحمــت قــوات االحتــالل، عمــارة 
ســكنية فــي بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقصــى 
كانــت  أنهــا  علمــاً  مقاســاتها،  وأخــذت  املبــارك، 
أنــذرت ســاكنيها قبــل نحــو أســبوع بإخالئهــا متهيــداً 

ــص. ــدون ترخي ــاء ب ــة البن ــا، بحج لهدمه

ــى،  ــال ومرض ــم أطف ــة تض ــرة عائل ــا عش ــت اثنت وكان
تســلمت قــرارات باإلخــالء، متهيــداً لهــدم البنايــة التــي 
تتكــون مــن أربعــة طوابــق، حتــوي 12 شــقة ســكنية.

وقــال إيــاد أبــو صبيــح أحــد الســكان اخملطريــن باإلخــالء 
ــه  ــع أطفال ــتهدفة م ــارة املس ــي العم ــقة ف ــن ش م
بلديــة  املاضــي تســلمنا مــن  الســتة: »األســبوع 
ــداً لهدمهــا،  ــة، متهي االحتــالل إخطــارات بإخــالء البناي

ــة«. ــا أي مهل ــص، دون إعطائن ــدم الترخي ــة ع بحج

وتابــع: »منــذ عــام 2014، والعائــالت التــي تقطــن فــي 
البنايــة حتــاول احلصــول علــى رخصــة بنــاء، إال أن بلديــة 
االحتــالل رفضــت ذلــك، وفرضــت خــالل الســنوات 

ــى نحــو 900 ألــف  املاضيــة غرامــات ماليــة وصلــت إل
شــيكل، لكــن الهــدم ســيتم فــي أي حلظــة، مبوجــب 
قانــون كمينتــس العنصــري، الــذي ال يحتــاج أمــراً 

ــاً«. قضائي

وأفــادت مصــادر محليــة أن عشــرات املســتوطنني 
ــا  ــي كان أخاله ــؤرة الت ــاء الب ــس، بن ــر أم ــادوا فج أع
منطقــة  فــي  الثالثــاء  عصــر  االحتــالل  جيــش 
»اجلنينــة«، الواقعــة علــى منعطفــات اللــن الشــرقية 

فــي منتصــف طريــق نابلــس – رام اهلل.

مــن جانــب آخــر، اعتــدى مســتوطنون مــن مســتوطنة 
»بــات عايــن« املقامــة غــرب بيــت حلــم، علــى عــدد مــن 
ــى  ــة عل ــة، الواقع ــة اجلبع ــي قري ــني ف ــازل املواطن من
ــارة  ــوا احلج ــي الـــ 48، وألق ــع أراض ــاس م ــدود التم ح
ــراراً  ــق أض ــا أحل ــازل، م ــاه املن ــالء باجت ــات الط وزجاج

ــوس. ــد الط ــن محم ــزل املواط ــذ من ــدران ونواف بج

ــأن  ــة، ب ــس اجلبع ــس مجل ــاعلة رئي ــاب مش ــال ذي وق
القريــة تتعــرض باســتمرار العتــداءات املســتوطنني. 

ــور  ــوية وص ــي العيس ــالل بلدت ــوات االحت ــت ق واقتحم
باهــر بالقــدس، وأزالــت عــدداً مــن األعالم الفلســطينية 

املرفوعــة فــوق بعــض املنــازل واملتاجــر.30 

إســرائيل رفضــت اقتراحــاً أميركيــاً بعقــد 
قمــة مــع الســلطة

ــاراك رافيــد املراســل السياســي اإلســرائيلي  كشــف ب
املوثــوق والــذي يعمــل لصالــح موقــع »والــال« العبــري، 
ــن  ــس، ع ــاء أم ــي، مس ــيوس« األميرك ــع »إكس وموق
ــت  ــاً تقدم ــي، اقتراح ــبوع املاض ــرائيل، األس ــض إس رف
ــة  ــد قم ــدن لعق ــو باي ــي ج ــس األميرك ــه إدارة الرئي ب
ــطينية.  ــلطة الفلس ــادة الس ــع ق ــتوى م ــة املس رفيع

أشــار رافيــد إلــى أن إدارة بايــدن حتــاول خلــق أفــق 
إســرائيل  بــني  سياســية  عمليــة  أو  سياســي 
إلــى  مشــيراً  الســلطة،  لتقويــة  والفلســطينيني 
ــن  ــاس م ــود عب ــس محم ــا الرئي ــرات كان أطلقه حتذي
العواقــب اخلطيــرة الســتمرار اجلمــود فــي عمليــة 

الســالم. 

وقــال إن تفويــض االئتــالف احلكومــي، وتشــكيله علــى 
أســاس االتفــاق علــى عــدم دفــع أي حتــركات سياســية 
بشــأن القضيــة الفلســطينية ال يتيــح إلســرائيل 

ــاورة فــي هــذا الشــأن. مجــاالً للمن

ووفقــاً لرافيــد، فإنــه مت طــرح الفكــرة خــالل لقــاء جمع 
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مستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي إيــال خولتــا فــي 
واشــنطن مــع نائبــة وزيــر اخلارجيــة األميركــي وينــدي 
شــيرمان، الــذي اقتــرح عقــد القمــة مبشــاركة مصــر 
ــا  ــد إم ــة وأن تعق ــتوى وزراء اخلارجي ــى مس واألردن، عل

فــي واشــنطن أو القاهــرة أو عمــان.

وقــال خولتــا، إنــه يعتقــد أن الظــروف ليســت مناســبة 
للجانبــني لتعزيــز مثــل هــذه املبــادرة، وأكــد أن إســرائيل 
ال تريــد أن تشــارك جملــرد التقــاط صــور تذكاريــة تنتهــي 
ــى »اعمــال  ــؤدي إل ــد ت ــق أزمــات وق ــج وتخل ــدون نتائ ب

عنــف« مــن قبــل الفلســطينيني. 

وقــال مســؤول إســرائيلي كبيــر: »نحــن ال نفضــل هــذه 
الفكــرة، التجــارب الســابقة أظهــرت لنــا أن أزمــة 
ــف  ــد عني ــى تصعي ــؤدي إل ــن أن ت ــذه ميك ــات كه توقع

ــى األرض«.  عل

اخلارجيــة  وزارة  فــي  امتنــع مســؤول كبيــر  فيمــا 
اإلســرائيلية التعليــق علــى ذلــك، وقــال: »ليــس لدينــا 

ــك«.31 ــن ذل ــه ع ــا نقول م

مداهمات واعتقاالت وإخطارات بعدة مناطق

أمــس، حملــة مداهمــات  شــنت قــوات االحتــالل 
ــة  ــق بالضف ــدة مناط ــت ع ــعة طال ــاالت واس واعتق
ــم  ــت عل ــر وأزال ــور باه ــدة ص ــت بل ــدس، فاقتحم والق
ــا  ــي قلندي ــت مخيم ــوارعها، وداهم ــن ش ــطني م فلس
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــت قناب ــة وأطلق والدهيش
وقنابــل الصــوت، والرصــاص املطاطــي جتــاه املواطنــني، 
والحقــت عــدداً مــن العمــال قــرب جــدار الفصــل 
 4 بهــدم  أخطــرت  فيمــا  العنصــري غــرب جنــني، 
ــافر  ــي مس ــام ف ــرة أغن ــاه وحظي ــار مي ــاكن و8 آب مس
ــة  ــة زراعي ــن وغرف ــاء بئري يطــا، ووقــف العمــل فــي بن
جنــوب اخلليــل. فقــد ذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات 
ــني،  ــة، وعان ــرى فقوع ــدات وق ــت بل ــالل اقتحم االحت
ــاذاة  ــة مبح ــا، الواقع ــة، وزبوي ــورة، والعرق ــة، وط والطيب
ــوت  ــل الص ــت قناب ــري، وأطلق ــل العنص ــدار الفص ج
ــم  ــدى محاولته ــال ل ــاه العم ــة، باجت ــرة املعدني واألعي
ـ 1948. ــي الــ ــي أراض ــم ف ــن عمله ــى أماك ــول إل الدخ

ــا  ــن تواجده ــت م ــالل كثف ــوات االحت ــت، أن ق واضاف
العســكري ونصبــت احلواجــز فــي محيــط قــرى وبلــدات 
جنــني خاصــة يعبــد، عرابــة، جبــع، الفندقومية، ســيلة 
الظهــر، مركــة، اليامــون، رمانــة، تعنــك، اجللمــة، 

ــرم. ــورة والط ــة، ط فقوع

ــن  ــني م ــس، مواطن ــالل أم ــوات االحت ــت ق ــا منع فيم
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ــاول  ــاد املق ــس، وأف ــوب نابل ــم جن ــتطالع أراضيه اس
عبــد العزيــز حمايــل، بأنــه أثنــاء تواجــده برفقــة 
ــة  ــني باملنطق ــي للمواطن ــتطالح أراض ــم الس الطواق
اجلنوبيــة مــن بلــدة قصــرة، اقتحمــت »دائــرة التنظيــم 
والبنــاء » اإلســرائيلي برفقــة جيــش االحتــالل املنطقــة، 
وطالبــت بوقــف العمــل واملغــادرة، بحجــة أنهــا واقعــة 
باملنطقــة املصنفــة »ج«، وأكــد حمايــل أن األراضــي تقع 
ــة  ــق اتفاقي ــة »ب« وف ــني ومصنف ــازل املواطن ــني من ب
أوســلو، إال أن االحتــالل ادعــى أن تصنيفهــا »ج«، وهــدد 
ــاألرض. ــى املعــدات فــي حــال العمــل ب باالســتيالء عل

فــي حــني قامــت قــوات االحتــالل باالنتشــار والتواجــد 
ــة  ــبب حال ــا س ــة مم ــرق قلقيلي ــدق ش ــة الفن ــي قري ف
مــن الذعــر بــني املواطنــني، كمــا انتشــرت علــى املدخــل 
الشــرقي ملدينــة قلقيليــة وقامــت بتفتيــش املركبــات. 

ــاح أمــس،  وشــهد مخيــم الدهيشــة لالجئــني صب
مواجهــات عنيفــة مــع قــوات االحتــالل عقــب اقتحامه 
بأعــداد كبيــرة مــن اجلنــود وأفــراد مــن الوحــدات 
اخلاصــة املتنكريــن بالــزي املدنــي، وتصــدي لهم الشــبان 
باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة، فيمــا أطلــق اجلنــود 
ــيل  ــاز املس ــل الغ ــة وقناب ــة واملطاطي ــارات الناري العي
ــن  ــد م ــة العدي ــى إصاب ــا أدى إل ــة م ــوع بكثاف للدم
ــع. ــاز املدم ــراء الغ ــن ج ــان م ــاالات غني ــني بح املواطن

مــن جهــة أخــرى، أخطــرت ســلطات االحتــالل، بهــدم 4 
مســاكن و8 آبــار ميــاه وحظيــرة أغنــام فــي قريــة التبان 
مبســافر يطــا، ووقــف العمــل فــي بنــاء بئريــن وغرفــة 

زراعيــة فــي قريــة زيــف جنــوب اخلليــل.32 

دائــرة شــؤون الاجئــني تعلــن عــن حزمــة 
لبنــان فــي  للمخيمــات  مشــاريع 

ــر،  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــن عض أعل
ــي عــن  ــو هول ــرة شــؤون الالجئــني أحمــد أب رئيــس دائ
رزمــة مشــاريع مقدمــة مــن مؤسســة التعــاون بقيمة 
ــون دوالر(  ــادل 2 ملي ــا يع ــي )م ــار كويت ــف دين 600 أل
لصالــح الالجئــني الفلســطينيني فــي مخيمــات لبنــان 
ــادي  ــاء االقتص ــي لإلمن ــدوق العرب ــن الصن ــل م بتموي
ــن  ــا م ــي مت اعتماده ــت والت ــي الكوي ــي ف واالجتماع

ــتية. ــد اش ــوزراء محم ــس ال رئي

وأوضــح أبــو هولــي خــالل لقــاء موّســع عقــده، اليــوم 
ــر  ــات مبق ــر عرف ــهيد ياس ــة الش ــي قاع ــس، ف اخلمي
ــر  ــاء س ــع أمن ــان م ــي لبن ــطني ف ــة فلس ــفارة دول س
املناطــق واللجــان الشــعبية وأعضائهــا فــي اخمليمــات 
ــاءت  ــدة ج ــاريع املعتم ــان، أن املش ــطينية بلبن الفلس

32  جريدة القدس
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ــاس  ــود عب ــس محم ــيادة الرئي ــات س ــذًا لتوجيه تنفي
قصــوى،  أولويــة  الفلســطينية  اخمليمــات  باعتبــار 
ــتية  ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــن رئي ــة م ــود حثيث وجه
اللجنتــني  عضــو  اللبنانيــة  الســاحة  ومســؤول 
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر واملركزيــة حلركــة »فتــح« 

ــد. ــزام األحم ع

وحضــر اللقــاء ســفير دولــة فلســطني بلبنــان أشــرف 
ــة  ــل منظم ــح« وفصائ ــة »فت ــر حرك ــني س ــور، وأم دب
ــام  ــاد الع ــس احت ــرادات، ورئي ــو الع ــي أب ــر فتح التحري
للمــرأة الفلســطينية فــي لبنــان آمنة ســليمان، وعضو 
قيــادة الســاحة اللبنانيــة اللــواء منــذر حمــزة، وأمــني 
ــطينية  ــات الفلس ــي اخمليم ــعبية ف ــان الش ــر اللج س
ــالم  ــام اإلع ــر ع ــوض، ومدي ــم ع ــد املنع ــان عب ــي لبن ف
ــي  ــني رام ــؤون الالجئ ــرة ش ــروا بدائ ــات واألون والدراس
املدهــون، ومديــر دائــرة شــؤون الالجئــني بلبنــان جمــال 
ــؤون  ــرة ش ــة بدائ ــة العام ــر اإلدارة املالي ــاض، ومدي في

ــة. ــى صوافط ــني عل الالجئ

وقــال أبــو هولــي إن املشــاريع املعتمــدة شــملت ســبعة 
مشــاريع تصــب فــي خدمــة الالجئــني الفلســطينيني 
فــي لبنــان، متثلــت فــي دعــم التعليــم اجلامعــي 
ــف  ــة 130 أل ــراء بقيم ــطينيني الفق ــة الفلس للطلب
دينــار كويتــي، ودعــم خدمــات غســيل الكلــى ملرضــى 
الفشــل الكلــوي بقيمــة 140 ألــف دينــار كويتــي، 
ــي اخمليمــات  ــني ف ــى املقيم ودعــم االستشــفاء للمرض
الفلســطينية بقيمــة 100 ألــف دينــار كويتــي، وتوفيــر 
التجهيــزات الطبيــة للعيــادات واملراكــز الصحيــة 
ــي، ودعــم  ــار كويت فــي اخمليمــات بقيمــة 100 ألــف دين
الفلســطينية  اخمليمــات  فــي  الثقافيــة  األنشــطة 
بقيمــة 50 ألــف دينــار كويتــي وجتهيــز املراكــز التدريبية 
للهيئــة النســائية للرعايــة والتواصــل االجتماعــي 

ــي. ــار كويت ــف دين ــة 30 أل بقيم

وتوجــه أبــو هولــي باســم دائــرة شــؤون الالجئــني 
ــي  ــطينية ف ــات الفلس ــي اخمليم ــعبية ف ــان الش واللج
لبنــان بالشــكر والتقديــر لدولــة الكويــت علــى دعمهــا 
لالجئــني الفلســطينيني فــي اخمليمــات اللبنانيــة الذيــن 
يعيشــون ظروًفــا حياتيــة صعبــة للغايــة، مؤكــًدا بــان 
ــم،  ــف معاناته ــي تخفي ــاهم ف ــم سيس ــذا الدع ه

ــة. ــرة واملهمش ــرائح الفقي ــة الش خاص

ــرة شــؤون الالجئــني جتــري اتصــاالت  ــى أن دائ وأشــار ال
ــاريع  ــل ملش ــب التموي ــني جلل ــن املانح ــد م ــع العدي م
ــل  ــن قب ــا م ــم حتديده ــات يت ــدى اخمليم ــة ل ذات أولوي
الالجئــني واللجــان الشــعبية فــي اخمليمــات، الفًتــا إلــى 
أن الدائــرة ســتطرق كل األبــواب فــي ســبيل ذلــك، وأنها 

جتــري اتصــاالت مــع الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي 
)جايــكا( لتنفيــذ مشــاريع فــي اخمليمــات الفلســطينية 

فــي لبنــان.

وشــدد علــى أن دائــرة شــؤون الالجئــني وضعــت معيارين 
للمشــاريع التــي تنفذهــا أو ميّولهــا مانحــون، األول بــأال 
ــون  ــي أال يك ــروا«، والثان ــات »األون ــن صالحي ــون ضم تك

متويلهــا مشــروًطا.

ــة  ــي خدم ــروا ف ــوي لألون ــدور احلي ــي ال ــو هول ــد أب وأك
ــمح  ــن يس ــه ل ــددًا بأن ــطينيني، مش ــني الفلس الالجئ
ــالل  ــن خ ــروا« م ــف »األون ــث مبل ــت العب ــة كان ألي جه
ــا. ــي ملهامه ــّول الوظيف ــا أو التح ــاس بتفويضه املس

ــذي  ــّيس ال ــروط واملس ــل املش ــض التموي ــع: »نرف وتاب
ــا«. ــام تفويضه ــي مه ــروا ف ــغ األون ــى تفري ــدف ال يه

وجــدد رفضــه لتصريحــات مفــوض عــام األونــروا فيليب 
الزارينــي حــول تعزيــز وتوســيع الشــراكات مــع منظمة 
األمم املتحــدة لتقــدمي اخلدمــات لالجئــني الفلســطينيني 
نيابــة عــن األونــروا وحتــت إشــرافها، الفًتــا الــى أن هنــاك 
موقــف موّحــد، رســمي وشــعبي وعربــي، رافــض لهــذه 
ــو  ــد ه ــى واح ــوى معن ــل س ــي ال حتم ــات الت التصريح
ــرار 302،  ــددة بالق ــا احمل ــن مهامه ــروا« م ــع »األون تفري
ــا  ــًدا لتفكيكه ــا متهي ــي عنه ــد السياس ــزع البع ون

وإنهــاء دورهــا.

ــور، وأمــني ســر  ــو هولــي الســفير أشــرف دب وشــكر أب
حركــة »فتــح« وفصائــل منظمــة التحريــر فتحــي أبــو 
ــرة  العــرادات، علــى مــا قدمــاه مــن دعــم وإســناد لدائ
شــؤون الالجئــني للقيــام مبهامهــا علــى أفضــل وجــه 
ــات  ــي مخيم ــطينيني ف ــني الفلس ــة الالجئ ــي خدم ف

ــان. لبن

ــؤون  ــرة ش ــي بدائ ــر املال ــتعرض املدي ــه، اس ــن جانب م
اخمليمــات  فــي  اجنزتهــا  التــي  املشــاريع  الالجئــني، 
الفلســطينية فــي لبنــان للعامــني 2021 و2022، والتــي 
ــر  ــملت تطوي ــعبية، وش ــان الش ــا اللج ــت به تقدم
شــبكات الصــرف الصحــي وشــبكات ضــخ امليــاه 
الصاحلة للشــرب، وشــبكات الكهربــاء، وتغييــر الكوابل 
املتهالكــة وغيــر اآلمنــة، عــالوة علــى مشــاريع حتليــة 
ــى الطاقــة  ــارة تعمــل عل ــح إن ــاه، وتركيــب مصابي املي
ــرف  ــاه، وص ــار املي ــات آب ــة مضخ ــية وصيان الشمس
موازنــات تشــغيلية منتظمــة وشــهرية جلميــع اللجــان 

ــا. ــة وجتمعاته ــات اللبناني ــي اخمليم ــعبية ف الش

مــن جهتهــم، أكــد أمنــاء ســر املناطــق واللجــان 
رفضهــم  الفلســطينية  اخمليمــات  فــي  الشــعبية 
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ــراكات  ــرح الش ــالل ط ــن خ ــروا م ــاء األون ــاوالت إنه حمل
ونقــل الصالحيــات للمنظمــات الدوليــة.

وشــددوا أن اللجــان الشــعبية ســتقف فــي وجــه 
داعــني  »األونــروا«،  تســتهدف  التــي  املؤامــرات  كل 
ــا  ــتمرار خدماته ــى اس ــروا« ال ــه »األون ــت ذات ــي الوق ف
املقدمــة لالجئــني الفلســطينيني ووقــف سياســة 
التقليصــات التــي باتــت مشــبوهة وتصــب فــي خدمــة 
ــن  ــروا« م ــتهدف »األون ــي تس ــبوهة الت ــاريع املش املش
خــالل جتفيــف مواردهــا ونقــل صالحياتهــا للمنظمــات 

ــة. ــات املضيف ــة واحلكوم الدولي

ــدور  ــى ال ــاء عل ــالل اللق ــعبية خ ــان الش ــت اللج وأثن
الكبيــر الــذي تقــوم بــه دائــرة شــؤون الالجئــني مبنظمة 
ــي،  ــو هول ــد أب ــها أحم ــطينية ورئيس ــر الفلس التحري
ــاه  ــح املي ــة ش ــات، خاص ــاكل اخمليم ــة مش ــي معاجل ف
ــي  ــرف الصحي الت ــبكات الص ــا والكهرباء وش وتلوثه
الالجئــني  تعزيــز صمــود  فــي  دور كبيــر  لهــا  كان 
الفلســطينيني فــي اخمليمــات اللبنانيــة وتخفيــف 

ــم. ــى دياره ــم إل ــني عودته ــم حل معاناته

ــا  ــني لقضاي ــؤون الالجئ ــرة ش ــات دائ ــأن التف ــدوا ب وأك
ــد  ــعبية ق ــان الش ــى اللج ــات وإل ــي اخمليم ــني ف الالجئ
ــا  ــتنهاض دوره ــي اس ــة ف ــاهمة ايجابي ــاهم مس س
وتأمــني موازناتهــا إلدارة أعمالهــا فــي خدمــة الالجئــني 
ــة  ــات وخاص ــاكل اخمليم ــة مش ــطينيني ومعاجل الفلس

ــاه. ــات املي ــاء ومضخ ــبكات الكهرب ــة ش صيان

ــروا«  ــى أن األزمــة املاليــة التــي تواجــه »األون ــوا إل ولفت
أميركًيــا إســرائيلًيا مشــتركًا  إال ضغًطــا  ليســت 
ومحــو  إفالســها  وإعــالن  خدماتهــا  لتقليــص 
مســؤولياتها األمميــة، لالنفــكاك مــن قضيــة الالجئــني 

الفلســطينيني وقــرار حــق العــودة 194.

وشــددوا رفضهــم لهــذه الشــراكة امللتبســة وللقرارات 
املشــبوهة داخــل منظومــة األمم املتحــدة، الفتــني أنهــا 
ــة  ــة أممي ــروا كمنظم ــدرج لألون ــاء مت ــة إلعف محاول
مســتقلة أنشــأت لغايــة حفــظ حقــوق الالجئــني 

ــم. ــاز عودته ــى إجن ــم حت ورعايته

ــعبية  ــان الش ــق واللج ــر املناط ــاء س ــتعرض أمن واس
األولويــة، مــن  ذات  واملشــاريع  اخمليمــات  احتياجــات 
ومعاجلــة  للمقابــر،  أراضــي  تخصيــص  ضمنهــا 
ــدات  ــاء، وتأمــني احملروقــات ملول ــاه والكهرب مشــاكل املي
الكهربــاء، وتشــغيل مضخــات امليــاه التــي باتــت عبًئــا 
علــى كاهــل الالجئــني، خاصــة مــع اســتمرار انقطــاع 

ــعارها. ــاع أس ــاء وارتف الكهرب

الشــعبية  واللجــان  املناطــق  ســر  أمنــاء  وتوجــه 
دعمــه  علــى  عبــاس  محمــود  للرئيــس  بالتحيــة 
الســخي واملتواصــل ألهلنــا فــي اخمليمات الفلســطينية 
ــي  ــف السياس ــكهم باملوق ــن متس ــان، مؤكدي ــي لبن ف

ــني. ــض للتوط الراف

وعلــى صعيــد آخــر، كــرم أبــو هولــي الباحثتــني 
الفائزتــني فــي مســابقة أفضــل بحــث علمــي منهجي 
شــؤون  دائــرة  أطلقتهــا  الالجئني التــي  لقضيــة 
الالجئــني حتــت رعايــة الرئيــس محمــود عبــاس، وهمــا: 
ــى  ــا عل ــاز بحثهم ــدوي، وح ــرمي الب ــن وم ــحر احلس س
ــابقة،  ــت للمس ــا قدم ــن 30 بحثً ــث ضم ــل بح أفض

ــره.33 ــه ونش ــم بطباعت ــة التحكي ــت جلن وأوص

ــي  ــون الدول ــاك القان ــل انته ــرائيل تواص ــور: إس منص
ــم ــم وممتلكاته ــر منازله ــطينيني وتدمي ــريد الفلس بتش

بعــث املنــدوب الدائــم لدولــة فلســطني لــدى األمم 
املتحــدة ريــاض منصــور، اليــوم اخلميــس، ثــالث رســائل 
ــألمم املتحــدة،  ــى كل مــن األمــني العــام ل متطابقــة إل
ورئيــس مجلــس األمــن لهــذا الشــهر )ألبانيــا(، ورئيــس 
العامــة لــألمم املتحــدة، حــول مواصلــة  اجلمعيــة 
ــازل  ــر من ــالل، تدمي ــة باالحت ــوة القائم ــرائيل، الق إس
العائــالت  وتشــريد  وممتلكاتهــم،  الفلســطينيني 
ــون  ــيم للقان ــاك جس ــي انته ــرا، ف ــطينية قس الفلس

ــي. الدول

ــف  ــن أل ــر م ــى أن أكث ــائله، إل ــي رس ــور ف ــوه منص ون
طفــل وامــرأة ورجــل معرضون خلطــر االقتــالع والتهجير 
ــتعمار  ــة االس ــل مواصل ــي ظ ــيك ف ــري الوش القس
الفصــل  سياســات  وفــرض  ألرضنــا،  االســتيطاني 
ــس  ــى أن تقاع ــددا عل ــعبنا، مش ــد ش ــري ض العنص
ــون  ــرام القان ــرض احت ــن ف ــول ع ــي املط ــع الدول اجملتم
الدولــي وتنفيــذ القــرارات ذات الصلــة قــد شــجع بــال 

ــاب. ــن العق ــارخ م ــرائيلي الص ــالت اإلس ــك اإلف ش

وطالــب اجملتمــع الدولــي بتطبيــق مبــادئ القانــون 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــطينية احملتل ــى األرض الفلس ــي عل الدول
القــدس الشــرقية، مــن دون خــوف أو محابــاة، وكذلــك 

ــة. ــر مزدوج ــن دون معايي م

ــكنيا  ــا س ــى محنة الـــ12 جتمع ــور إل ــرق منص وتط
فــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل، والتــي تواجــه 
ــي  ــذي وف ــيك، وال ــري الوش ــر القس ــوس التهجي كاب
ــن 1200  ــرب م ــا يق ــد م ــيتم جتري ــذه؛ س ــال تنفي ح
فلســطيني، معظمهــم مــن األطفــال والنســاء، مــن 
ممتلكاتهــم وطردهــم بالقــوة مــن منازلهم وأراضيهــم 
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ــة  ــمى »منطق ــا يس ــى م ــة إل ــل املنطق ــة حتوي بحج
ــى أن  ــددا عل ــكري، مش ــب العس ــار« للتدري ــالق ن إط
ــم حــرب يتوجــب إدانتهــا  هــذه األعمــال تشــكل جرائ
ــون  ــذل اجلهــود لوقفهــا وفقــا للقان بشــكل قاطــع وب
الدولــي والقانــون اإلنســاني وحقــوق االنســان وقــرارات 
ــة، مبــا فــي ذلــك قــرار مجلــس  األمم املتحــدة ذات الصل

ــن 2334. األم

وأشــار منصــور إلــى خطــط إســرائيل غيــر القانونيــة 
ــدوم بحــي ســلوان  ــى فــي منطقــة وادي ق لهــدم مبن
فــي القــدس الشــرقية احملتلــة، منوهــا إلــى أنــه ووفقــا 
ملكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
 74 يســكنه  إليــه  املشــار  املبنــى  فــإن  )أوتشــا(، 
ــت  ــي الوق ــا ف ــال، منوه ــم 42 طف ــطينيا، بينه فلس
ــى  ــتيالء عل ــدم أو االس ــرائيل به ــام إس ــى قي ــه إل ذات
300 منــزل وغيــره مــن املمتلــكات الفلســطينية منــذ 
بدايــة العــام اجلــاري، حتــت ذريعــة عــدم وجــود تصاريــح 
بنــاء صــادرة عــن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــى  ــتحيل عل ــن املس ــون م ــكاد يك ــح ي ــك التصاري تل
ــة  ــازل وبني ــاء من ــا لبن ــول عليه ــطينيني احلص الفلس

ــة. ــم اخلاص ــي أراضيه ــة ف ــة ضروري حتتي

ذلــك  فــي  مبــا  الدولــي،  اجملتمــع  منصــور  وحــث 
مجلــس األمــن، علــى التحــرك الفــوري للوقــوف ضــد 
ــة واملســاواة  ــاع عــن احلري اإلفــالت مــن العقــاب، والدف
ــعب  ــك الش ــي ذل ــا ف ــعوب، مب ــع الش ــوق جلمي واحلق

34 الفلســطيني.

طفــل  اختطــاف  يحاولــون  مســتوطنون 
ــوب  ــني جن ويحطمــون صــرح الشــهيد الهذال

اخلليــل

ــوم  ــاء الي ــتوطنني، مس ــن املس ــة م ــت مجموع حاول
ــا  ــدة يط ــن بل ــرب م ــل بالق ــاف طف ــس، اختط اخلمي
ــى  ــرى عل ــة أخ ــدت مجموع ــا اعت ــل، كم ــوب اخللي جن
ــرق  ــني ش ــليمان الهذال ــيخ س ــهيد الش ــرح الش ص

ــدة. البل

اجلــدار  ملقاومــة  الوطنيــة  اللجنــة  وقــال منســق 
ــا«،  ــور، لـ«وف ــب اجلب ــل رات ــوب اخللي ــتيطان جن واالس
ــي  ــت ف ــتوطنني جتمع ــن املس ــرة م ــة كبي إن مجموع
ــة  ــا ومدين ــدة يط ــني بل ــا ب ــرن« م ــة الف ــة »خل منطق
ــاف  ــت اختط ــني وحاول ــى املواطن ــدت عل ــل، واعت اخللي
أحــد األطفــال مــن عائلــة الطويــل، إال أن يقظــة 

ــك. ــت دون ذل ــي حال األهال
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مســتوطني  مــن  مجموعــة  أن  اجلبــور  وأضــاف 
ــى  ــني عل ــل« املقامت ــون« و«كرمئي ــتوطنتي »ماع مس
ــات«  ــرت »جراف ــا، أحض ــافر يط ــني مبس ــي املواطن أراض
أراضــي  فــي  اســتيطاني  طريــق  بشــق  وشــرعت 
املواطنــني مبنطقــة »املرتبــة« شــرق يطــا، وتصــدى لهم 
أصحــاب تلــك األراضــي مــن عائــالت رشــيد، وادعيــس، 

ــك. ــن ذل ــم م ــرة ومنعوه ــو زه وأب

وفــي ســياق متصــل، أفــاد منســق جلــان احلمايــة 
ــؤاد  ــل ف ــوب اخللي ــال جن ــا وجب ــافر يط ــود مبس والصم
العمــور لـ«وفــا«، بــأن مســتوطنني حطمــوا صــرح 
ــه  ــذي أقام ــني، ال ــليمان الهذال ــيخ س ــهيد الش الش
ــني  ــطاء واملتضامن ــن النش ــدد م ــافر وع ــي املس أهال
ــرق  ــر ش ــة أم اخلي ــل قري ــن مدخ ــرب م ــب بالق األجان
ــدي  ــي التص ــني ف ــهيد الهذال ــدور الش ًــا ل ــا، تكرمي يط
ــزا  ــاره رم ــتيطانية، وباعتب ــاريعه االس ــالل ومش لالحت

ــة. ــي املنطق ــعبية ف ــة الش للمقاوم

ــي  ــون الثان ــي 17 كان ــهد ف ــد استش ــني ق وكان الهذال
ــا  ــب به ــي أصي ــرة الت ــه اخلط ــرا بجروح ــي متأث املاض
ــد أن  ــا، بع ــافر يط ــر مبس ــة أم اخلي ــل قري ــد مدخ عن
دعســته مركبــة تابعــة لقــوات االحتــالل، فــي اخلامــس 

ــم.35 ــه له ــاء تصدي ــه، أثن ــهر ذات ــن الش م

توقيــع اتفاقيــة دعــم أملانــي لقطــاع الصحــة 
الفلســطيني بقيمــة 01 مايــني يــورو

 برعايــة وحضــور رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، وقعــت 
اتفاقيــة دعــم مــن احلكومــة األملانيــة بقيمــة 10 
ماليــني يــورو، مــن خــالل بنــك التنميــة األملانــي، لدعــم 
قطــاع الصحــة الفلســطيني )دعــم برنامــج التطعيم 
ــر برنامــج األمم  ــذي ينفــذ عب ــا(، وال ضــد فيــروس كورون

املتحــدة اإلمنائــي.

ووقعــت االتفاقيــة اليــوم اخلميــس فــي مكتــب رئيــس 
الــوزراء بــرام اهلل، بحضــور وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، 
وممثــل أملانيــا لــدى فلســطني أوليفــر أوفتشــا، ووكيــل 
وزارة املاليــة فريــد غنــام، ومديــر مكتــب بنــك التنميــة 
ــل  ــب املمث ــز، ونائ ــد كون ــطني ديفي ــي فلس ــي ف األملان
اخلــاص لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي شيتوســي 

ــي. نوغوتش

ويهــدف املشــروع إلــى تعزيــز جهــود برنامــج التطعيــم 
ــز  ــه تعزي ــت نفس ــي الوق ــا«، وف ــروس »كورون ــد في ض
ــى خدمــات  ــي احلفــاظ عل ــدرات النظــام الصحــي ف ق
الرعايــة الصحيــة األساســية وحتســينها، ال ســيما في 
ــة  ــادات متنقل ــر عي ــمل توفي ــة، ويش ــق املهمش املناط
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ــق »ج«  ــي مناط ــطينية ف ــات الفلس ــة التجمع خلدم
بالضفــة الغربيــة، جــزء منهــا ســيكون عبــر وزارة 
الصحــة وجــزء عبــر مؤسســات اجملتمــع املدنــي، واجلانب 
ــة  ــذه االتفاقي ــي ه ــه ف ــيتم تغطيت ــذي س ــي ال الثان
ــي الضفــة  ــة ف ــة بأجهــزة طبي ــد املراكــز الصحي تزوي
الغربيــة وقطــاع غــزة، إضافــة إلــى ذلــك ســيتم تعيــني 
موظفــني ملــدة 12 شــهرا لرفــد الــكادر الطبــي فــي كل 

مــن الضفــة وقطــاع غــزة والقــدس.

ــدرات  ــم ق ــي لدع ــة تأت ــذه االتفاقي ــا: »ه ــال أوفتش وق
النظــام الصحــي الفلســطيني وتعزيزها، وســيخصص 
جــزء منهــا ملستشــفيات القــدس التــي واجهــت مؤخرا 
صعوبــات فــي توفيــر اخلدمــات الصحيــة، خاصــة فــي 

أقســام عــالج الســرطان«.36

“الهيئــة املســتقلة« تســتعرض انتهــاكات 
ــعبنا ــاء ش ــق أبن ــرائيلي بح ــال اإلس االحت

اســتعرضت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان »ديــوان 
املظالــم«، انتهــاكات االحتــالل اإلســرائيلي بحــق أبنــاء 
ــف  ــاق تعري ــا بانطب ــد دولي ــراف املتزاي ــعبنا، واالعت ش
ــكيل  ــرائيلي، وتش ــالل اإلس ــى االحت ــد« عل »األبارتهاي
ــي  ــة ف ــق دائم ــة حتقي ــان جلن ــوق اإلنس ــس حق مجل

ــالل. ــا االحت ــي يرتكبه ــم الت اجلرائ

ــة  ــة فــي مدين ــه الهيئ جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر، عقدت
رام اهلل، اليــوم اخلميــس، إلطــالق تقريرهــا الســنوي 
الســابع والعشــرين للعــام 2021، حــول وضــع حقــوق 
ــني  ــؤولني وممثل ــور مس ــطني، بحض ــي فلس ــان ف اإلنس
عــن مؤسســات رســمية وأهليــة، وممثلــني عــن األجهــزة 
وحقوقيــني  اإلعــالم  ووســائل  والنقابــات،  األمنيــة 

ــني. ومهتم

ــارا  ــاروري إط ــام الع ــة عص ــام الهيئ ــوض ع ــدم مف وق
ــرة التــي  ــة حقــوق اإلنســان فــي الفت عامــا حــول حال
ــرائيلي  ــالل اإلس ــة االحت ــر، ومواصل ــا التقري يتضمنه
ــدس  ــي الق ــري ف ــر القس ــالع والتهجي ــات االقت سياس
عبــر  الغربيــة،  بالضفــة  »ج«  املصنفــة  واملناطــق 
تصعيــد سياســات الهــدم واإلخــالء والتهجيــر وعرقلــة 
املشــاريع اإلنســانية وجهــود اإلعمــار، عــالوة علــى 
مصادرتهــا وهدمهــا، حيــث ُســجل رقــم قياســي فــي 
ــني  ــوال املانح ــة بأم ــانية املدعوم ــاريع اإلنس ــدد املش ع
املهدومــة واملصــادرة لتبلــغ )220( مشــروعا، مــن أصــل 
ــب تشــريد  ــى جان ــاٍن ومنشــآت مت هدمهــا، إل )906( مب
ــنة  ــي س ــم ف ــن بيوته ــيني م ــن املقدس ــدد م ــر ع أكب
واحــدة خــالل الســنوات العشــرين األخيرة، واســتهداف 
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ــدد  ــف ع ــطينية، وتصني ــة الفلس ــات املدني املؤسس
مــن املؤسســات احلقوقيــة والتنمويــة باإلرهابيــة، 
ــن  ــد ش ــه بع ــزة وجتويع ــاع غ ــار قط ــتمرار حص واس
عــدوان عســكري واســع، اســتهدف املبانــي الســكنية 
والتجاريــة واألبــراج ومقــرات اإلعــالم والبنــى التحتيــة، 
ووقــع ضحيتــه عــدد كبيــر مــن املدنيــني، بينهــم أســر 

ــال. ــن األطف ــة م ــبة عالي ــا ونس بأكمله

وأشــاد العــاروري بصمــود شــعبنا فــي وجــه سياســات 
االحتــالل القمعيــة، واالعتــراف املتزايــد دوليــا بانطبــاق 
تعريــف »األبارتهايــد« علــى االحتــالل اإلســرائيلي، 
العنصــري  التمييــز  بجرميــة  يتعلــق  فيمــا  ليــس 
فحســب، وإمنــا أيضــا جرميــة الفصــل العنصــري التــي 
تصنــف كجرميــة ضــد اإلنســانية، وتشــكيل مجلــس 
حقــوق اإلنســان جلنــة حتقيــق دائمــة فــي اجلرائــم التــي 
يرتكبهــا االحتــالل بحــق الفلســطينيني، تضــاف إلــى 
ــق  ــح حتقي ــة بفت ــرب الدولي ــم احل ــة جرائ ــرار محكم ق
ــا. ــرائيل ارتكبته ــي أن إس ــتبه ف ــرب يش ــم ح ــي جرائ ف

ــار  ــة عم ــام للهيئ ــر الع ــتعرض املدي ــه، اس ــن جانب م
ــدف  ــا أن اله ــر، مبين ــه التقري ــا تناول ــم م ــك أه الدوي
منــه هــو تســليط الضــوء علــى أوضــاع حقــوق 
اإلنســان واحلريــات العامــة فــي أراضــي دولــة فلســطني 
ــي  ــني ف ــف الفاعل ــني ومختل ــل للمواطن ــق أصي كح
ــاع  ــك األوض ــول تل ــات ح ــول للمعلوم ــع للوص اجملتم
ــدى  ــوق وم ــك احلق ــع تل ــن واق ــر م ــام آخ ــة ع وحصيل
ــك، واســتخالص  ــل املنــوط بهــم ذل احترامهــا مــن قب
مبــا  تنفيذهــا،  يجــب  التــي  والتوصيــات  النتائــج 
وتعزيــز  املواطنــني  حقــوق  احتــرام  فــي  يســاهم 
احتــرام حقــوق اإلنســان ورفــع املظالــم عــن مواطنــني 
ــة التــي تســاهم فــي  ــق البيئ ــة، وخل ــات اجتماعي وفئ

احترامهــا.

وبــني الدويــك، أن العــام 2021 شــهد تصاعــدا خطيــرا 
ــي  ــان الت ــوق اإلنس ــرائيلية حلق ــاكات اإلس ــي االنته ف
بلغــت ذروتهــا فــي العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي أيــار/ 
مايــو، الــذي جــاء نتيجــة سلســلة إجــراءات اســتفزازية 
ــدس،  ــة الق ــي مدين ــالل ف ــلطات االحت ــا س ــت به قام
وســاحات املســجد األقصــى املبــارك، والتهديــد بتهجير 
ــني  ــراح، وتوط ــيخ ج ــي الش ــن ح ــالت م ــرات العائ عش
عائــالت يهوديــة مكانهــا، فقــد أدى هــذا العــدوان إلــى 
ــال، و)40(  ــم )69( طف ــا، بينه ــهاد )288( مواطن استش
ســيدة، و)17( مســنا، وإصابــة أكثــر مــن )8900( مواطــن 
فلســطيني بجــروح مختلفــة، منهــا )90( إصابــة 
العــدوان  واســتهدف  اخلطــورة،  بشــديدة  وصفــت 
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ــف  ــف عني ــة بقص ــة التحتي ــة والبني ــان املدني األعي
أحلــق أضــرارا كبيــرة فيهــا، فقــد تعرضــت )1447( 
ــب )13000(  ــى جان ــي، إل ــدم الكل ــكنية لله ــدة س وح

ــة. ــات متفاوت ــررت بدرج ــرى تض ــكنية أخ ــدة س وح

ويضــم التقريــر ثالثــة أقســام، القســم األول يبحث في 
ــات  ــدرة املؤسس ــى ق ــرائيلية عل ــاكات اإلس ــر االنته أث
الفلســطينية علــى الوفــاء بالتزامــات حقــوق اإلنســان، 
ــرز  ــاكات، وأب ــك االنته ــرز تل ــتعراض أب ــالل اس ــن خ م
ــاالت  ــي اجمل ــطينية ف ــوق الفلس ــى احلق ــا عل تداعيته
الصحيــة، واالقتصاديــة، واألمــن وســيادة القانــون، 
ــالم. ــاه واإلع ــل واملي ــات العم ــة، وقطاع ــات الديني واحلري

 وأوصــى التقريــر اجملتمــع الدولــي ومؤسســات األمم 
املتحــدة وأدوات القانــون الدولــي األخــرى بالضغــط على 
إســرائيل إلنهــاء احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية 

ــدس. ــا الق ــا فيه ــام 1967 مب ــة ع احملتل

وتنــاول القســم الثانــي، اإلطــار املتعلــق باحلقــوق، مــن 
خــالل اســتعراض املتغيــرات فــي واقــع احلقــوق واحلريات 
األساســية فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وحتــدث القســم الثالــث مــن التقريــر عــن تعــاون 
املؤسســات الرســمية فــي الضفــة والقطــاع مــع 
الهيئــة فيمــا يتعلــق بالشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئة 
علــى مــدار عــام 2021، وتطــرق إلــى مجــال احلــق فــي 
ــاح  ــة جن ــجلت الهيئ ــد س ــية، فق ــاركة السياس املش
انتخابــات الهيئــات احملليــة فــي الضفــة الغربيــة علــى 
ــت ترفــض حمــاس  ــا زال ــث م عكــس قطــاع غــزة، حي

ــزة. ــاع غ ــي قط ــات ف ــك االنتخاب ــراء تل إج

 وأوضــح التقريــر أن تعــاون املؤسســات الرســمية 
مــع الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق 
بالشــكاوى، اتســم بتعــاون مــرض مــن قبل املؤسســات 

ــة.37 ــع الهيئ الرســمية م

األســير  اعتقــال  ميــدد  االحتــال  جنــني: 
التوالــي علــى  الـــ81  للمــرة  عصاعصــة 

 مــددت ســلطات االحتــالل فــي محكمــة ســالم 
العســكرية، اليــوم اخلميــس، توقيــف األســير يوســف 
ــة مثلــث الشــهداء جنــوب  علــي عصاعصــة مــن قري

جنــني، للمــرة الـــ18 علــى التوالــي.

ــا«، إن ســلطات االحتــالل  ــة األســير لـ«وف ــت عائل وقال
ــتمرار  ــة اس ــى 6-30، بحج ــا حت ــف ابنه ــددت توقي م
ــدو”. ــجن »مج ــي س ــع ف ــث يقب ــه، حي ــق مع التحقي
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واألسير عصاعصة معتقل منذ 38.19/8/2020

األســرى  حلرمــان  إســرائيلي  قانــون  مشــروع 
العــالج مــن  الفلســطينيني 

إن  العبريــة،  هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة   قالــت 
مشــروع قانــون جديــد مت طرحــه علــى الهيئــة العامــة 
ــّص  ــاص ين ــون خ ــريع قان ــتهدف تش ــت، يس للكنيس
علــى حرمــان األســرى الفلســطينيني مــن تلقــي 

ــالج. الع

ــواء  ــن الل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ وأدان رئي
ــه  ــدم ب ــذي تق ــون، ال ــروع القان ــر، مش ــو بك ــدري أب ق
عضــو الكنيســت اإلســرائيلية ميشــال فالديجــر 
ــاك  ــى أن هن ــل عل ــه يُدل ــال: »إن ــن، وق و35 عضــواً آخري
توجهــا عامــا ممنهجــا ومدعومــا مــن أعلــى األوســاط 
ــن  ــام م ــرائيلية لالنتق ــكرية اإلس ــية والعس السياس

ــوت«. ــراض وامل ــة لألم ــم فريس ــرى وتركه األس

ــات  ــذه التوجه ــى ه ــي عل ــت الدول ــاف أن الصم وأض
العنصريــة الالأخالقيــة والالإنســانية مــن قبــل كافــة 
القطاعــات اإلســرائيلية، يُشــجع علــى مزيــد مــن 

ــرف. ــم والتط اجلرائ

مــن اجلديــر ذكــره أن هــذا املشــروع طــرح فــي أعقــاب 
قــرار إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلية بحرمــان 
ــع  ــن وض ــي م ــي تعان ــص والت ــراء اجلعابي ــيرة إس األس
ــت  ــي طال ــروق الت ــراء احل ــر ج ــب وخطي ــي صع صح
وتعتبــر  اعتقالهــا،  عنــد  جســدها  أنحــاء  كافــة 
ــى  ــة إل ــداً وبحاج ــرة ج ــة اخلطي ــاالت املرضي ــن احل م
ــا  ــتعادة صحته ــي اس ــاعدتها ف ــات ملس ــالج وعملي ع
وعافيتهــا، وقدرتهــا علــى تلبيــة احتياجاتهــا احلياتيــة 

ــد.39 ــوء ألح دون اللج

وقفــة احتجاجيــة ضــد اســتياء االحتــال 
ــا ــافر يط ــي مس ــى أراض ف عل

شــارك اهالــي مســافر يطــا، اليــوم اخلميــس، فــي وقفة 
ــم  ــى أراضيه ــالل عل ــتيالء االحت ــة ضد اس احتجاجي

لصالــح شــق شــارع اســتيطاني.

وأفــاد منســق جلــان احلمايــة والصمــود جنــوب اخلليــل 
ــا  ــني البيض ــة الع ــكان منطق ــأن س ــور، ب ــؤاد العم ف
شــرق يطــا، نظمــوا وقفــة احتجاجيــة ضــد اســتيالء 
شــارع  شــق  لصالــح  اراضيهــم  علــى  االحتــالل 
اســتيطاني، ميتــد مــن مســتوطنة »ماعــون« عبــر 
مناطــق املرتبــة والعــني البيضــا، ومــن ثــم إلــى اجلوايــا 

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا . ــرق يط ش

ــارع  ــق الش ــدأت بش ــالل ب ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
االســتيطاني قبــل اربعــة ايــام فــي الوقــت الــذي متنــع 

ــراب مــن تلــك املنطقــة. فيهــا املواطنــني مــن االقت

ــي  ــي أراض ــح ف ــل قم ــون محاصي ــتوطنون يحرق مس
ــس ــوب نابل ــرة جن قص

احــرق مســتوطنون، اليــوم اخلميــس، محاصيــل قمــح 
فــي اراضــي بلــدة قصــرة جنــوب نابلــس.

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــي  ــار ف ــوا الن ــتوطنني اضرم ــس، إن مس ــان دغل غس
ــال  ــرة، وإن رج ــدة قص ــي بل ــي اراض ــح ف ــول قم محص
ــيطرة  ــن الس ــوا م ــي متكن ــاعدة األهال ــاء مبس اإلطف

ــه. علي

وأضــاف أن املســتوطنني يصعــدون مــن هجماتهــم 
مــع  بالتزامــن  وذلــك  نابلــس،  ريــف  فــي  خاصــة 
محاولتهــم انشــاء بــؤر اســتيطانية جديــدة فــي 

40 . محيطهــا

مــع  دبلوماســية  محادثــات  وجــود  تنفــي  تونــس 
حلــني  للفلســطينيني  ســندا  ســنبقى  إســرائيل: 

حقوقهــم  اســترداد 

ــيني  ــرة والتونس ــة والهج ــؤون اخلارجّي ــت وزارة الش  نف
باخلــارج، مــا تــروج لــه بعــض املواقــع التابعــة لالحتــالل 
اإلســرائيلي، مــن ادعــاءات باطلــة عــن وجــود محادثــات 

دبلوماســية مــع تونــس.

وقالــت اخلارجيــة التونســية فــي بيــان صحفــي اليــوم 
اخلميــس، إن هــذه املواقــع قــد دأبــت علــى نشــر هــذه 
اإلشــاعات فــي محــاوالت متكــررة للمــس بصــورة 
تونــس وموقفهــا الثابــت الداعــم للحــق الفلســطيني 

ــادم. ــقوط بالتق ــرف والس ــل للتص ــر القاب غي

عالقــات  بإرســاء  معنيــة  غيــر  تونــس  أن  وأكــدت 
دبلوماســية مــع كيــان محتــل، وأنهــا ســتظل رســميا 
وشــعبيا كمــا أكــد ذلــك رئيــس اجلمهوريــة فــي عديــد 
املناســبات، ســندا للفلســطينيني فــي نضالهــم إلــى 
حــني اســترداد حقوقهــم  املشــروعة وفــي مقدمتهــا 
ــا  ــتقلة وعاصمته ــطينية املس ــة الفلس ــة الدول إقام

ــدس.41 الق

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 10/6/2022  

العليــا اإلســرائيلية« تعطــي الضــوء األخضــر 
لاســتياء علــى أمــاك كنســية بالقــدس 

ــة القدمي

أعطــت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية الضــوء األخضــر 
االســتيطانية  كوهانيــم«  »عطيــرت  جلمعيــة 
الــروم  لبطريركيــة  ممتلــكات  علــى  لالســتيالء 

 األرثوذكس في القدس الشرقية احملتلة. 
ــة  ــاء، للجمعي ــاء األربع ــادر مس ــرار، الص ــح الق ويفس
االســتيطانية لالســتيالء على فندقَي »إمبريــال« و«بترا« 
فــي ميــدان عمــر بــن اخلطــاب فــي بــاب اخلليــل بالبلــدة 

 القدمية ومبنى »املعظمية« في البلدة. 
ورفضــت احملكمــة فــي قرارهــا طعــن البطريركيــة 
ــم«  ــرت كوهاني ــا »عطي ــق قدمته ــة وثائ ــي قانوني ف

 قبل سنوات لزعم شراء هذه العقارات. 
ــة  ــى ان ال قانوني ــة أكــدت مــراراً عل ــت البطريركي وكان
لصفقــات يُعتقــد أن البطريــرك الســابق ايرنيــوس 

 الثالث عقدها مع مستوطنني إسرائيليني. 
»األيــام«:  وصــل  بيــان  فــي  البطريركيــة  وقالــت 
مســاء  اإلســرائيلية  العليــا  احملكمــة  »أصــدرت 
ــاوالت  ــر مح ــه آخ ــن خالل ــت م ــراراً رفض ــاء ق األربع
البطريركيــة إللغــاء قــرار احلكــم الصــادر بحقهــا 
خاللــه  مــن  جنحــت  والــذي   2017 متــوز  بشــهر 
ــة  ــة املتطرف ــم الصهيوني ــت كوهاني ــة عطيري جمعي
األرثوذكــس  الــروم  بطريركيــة  عقــارات  اســتمالك 

 املقدسية في باب اخلليل بالقدس”. 
ــن  ــم م ــرار بالرغ ــذا الق ــي ه ــه »يأت ــى ان ــارت ال وأش
املعركــة القضائيــة التــي خاضتهــا البطريركيــة طيلة 

 السبعة عشر عاماً املاضية”. 
ــع  ــاً وال يتب ــة ظامل ــرار احملكم ــة »ق ــرت البطريركي واعتب
اجلمعيــة  إن  او منطقــي، حيــث  قانونــي  أي ســند 
اتبعــوا  ويســاندها  يدعمهــا  ومــن  االســتيطانية 
علــى  لالســتحواذ  قانونيــة  وغيــر  ملتويــة  طرقــاً 
العقــارات األرثوذكســية فــي أحــد أهــم مواقــع الوجــود 

 العربي اإلسالمي واملسيحي في القدس”. 
وأكــدت البطريركيــة علــى أنهــا »ستســتمر فــي 
مســاندة املســتأجرين الفلســطينيني في صمودهم في 
العقــارات األرثوذكســية، وأنهــا صامــدة فــي معركتهــا 
ــني  ــدات اليم ــة وأجن ــة العنصري ــن السياس ــد م للح
اإلســرائيلي املتطــرف الهادفــة إلــى نزع الهويــة املتعددة 

 ملدينة القدس وفرض واقع جديد فيها”. 
ــة  ــة إن البطريركي ــت احملكم ــا، قال ــخة قراره ــي نس وف
لــم تتمكــن مــن »إثبــات االدعــاء باالحتيــال ولــم يتــم 

 تقدمي أي دليل إلثبات ذلك حتى ظاهرياً”. 
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مــن جهتــه، صــرح محامــي البطريركيــة أســعد مزاوي 
لوكالــة فرانــس بــرس أمــس »إنه يــوم حزين جــداً خاصة 
عندمــا نتحــدث عــن مجموعــة مــن املتطرفــني الذيــن 
يريــدون أخــذ ممتلــكات الكنائــس، يريــدون تغييــر طابــع 

 املدينة القدمية بغزوهم املناطق املسيحية”. 
املســتوطنني »يســتخدمون ســلطتهم  أن  وأضــاف 
ــرائيل  ــة إس ــي دول ــرار ف ــاع الق ــى صنّ ــم عل وتأثيره

 وهم لألسف ينجحون في القيام بذلك”. 
القــدس  فــي  أقليــة  املســيحيني  »نحــن  وتابــع 
املقدســة،  األراضــي  أنحــاء  جميــع  وفــي 
لوجودنــا”. جــداً  مهمــة  املمتلــكات   وهــذه 

حصلــوا  املســتوطنني  إن  البطريركيــة  وتقــول 
واتهمــت  منهــا،  إذن  بــدون  العقــارات  علــى 
اســتخدام  أســاء  محتــال  بأنــه  محاميــاً 

 صالحياته »لسرقة البطريركية”. 
»عطيــرت  تصبــح  العقــارات  لهــذه  وبامتالكهــا 
كوهانيــم« مالكــة ألغلــب املبانــي الواقعــة عنــد 
الرئيســية  األبــواب  أحــد  اخلليــل  بــاب  مدخــل 

 للبلدة القدمية والسوق العربية. 
مئــات  توطــني  مبقدورهــا  وســيكون 
طبيعــة  ســيغّير  مــا  هنــاك،  األشــخاص 
فيــه  يعيــش  الــذي  العربــي  املســيحي  احلــي 

 نحو 300 مستوطن في احلي املسيحي. 
وتنطلــق مــن بــاب اخلليــل كل مواكــب البطاركــة 

 املسيحيني في احتفاالتهم الدينية. 
ــكل  ــة بش ــتيطانية اليهودي ــات االس ــط اجلمعي تنش
مكثــف فــي القــدس الشــرقية، وتلجــأ إمــا إلــى قانــون 
أمــالك الغائبــني أو سماســرة وأســاليب قانونيــة وغيــر 
قانونيــة وال تُخفــي أهدافهــا. وقــد أعلنــت ِمــراراً أنهــا 
تريــد »جعــل القــدس مدينــة يهوديــة مــع أقليــة 

ــة”.42 عربي

بيانــات  بعــد  املــال  أســواق  فــي  صدمــة 
األميركــي التضخــم 

ــال  ــواق امل ــى أس ــة عل ــن الصدم ــواء م ــت أج - خيم
العامليــة فــي تعامــالت املســاء، بعــد أن كشــفت بيانات 
ــر متوقعــا فــي  ــوم اجلمعــة، تســارعا غي ــة، الي أميركي
معــدل التضخــم فــي الواليــات املتحــدة، ليبلــغ ذروة 40 

عامــا.

وبعــد صــدور البيانــات )15:30 بتوقيــت فلســطني(، 
واألوروبيــة،  األميركيــة  األســهم  أســواق  تهــاوت 
وتعمقــت خســائر الذهــب فيمــا ارتفــع الــدوالر، إذ بــات 
ــك  ــي )البن ــي الفدرال ــادر االحتياط ــد أن يب ــن املؤك م
ــعار  ــع أس ــرة رف ــريع وتي ــى تس ــي(، إل ــزي األميرك املرك

42  جريدة األيام

ــركات. ــون للش ــة الدي ــادة كلف ــي زي ــا يعن ــدة، م الفائ

ــط  ــطني، هب ــت فلس ــاعة 16:20 بتوقي ــول الس وبحل
ــة  ــي بورص ــة ف ــهم الصناعي ــز« لألس ــر »داو جون مؤش
ــد  ــتنادرد آن ــر »س ــزل مؤش ــبة %1.94، ون ــورك بنس نيوي
ــع  ــا تراج ــبة %2.38، فيم ــا بنس ــع نطاق ــورز« األوس ب
مؤشــر »ناســداك« ألســهم التكنولوجيــا بنســبة 

.2.76%

وكانــت املؤشــرات األميركيــة الثالثــة فتحــت التــداوالت 
علــى ارتفاع.

ــواق  ــع أس ــي جمي ــهم ف ــهد األس ــا، تش ــي أوروب وف
القــارة هبوطــا جماعيــا.

ونــزل مؤشــر »يــورو ســتوكس 50«، الــذي يضــم أكبر 50 
شــركة فــي أوروبــا بنســبة %2.62، وهبطــت مؤشــرات 
»داكــس« األملانــي %2.2، و«فوتســي« البريطانــي 1.94%، 

و«كاك« الفرنســي 2.34%.

وكان مؤشــر بورصــة ميالنــو اإليطاليــة اخلاســر األكبــر، 
متراجعــا بنســبة 4.62%.

ــمية  ــات رس ــرت بيان ــة، أظه ــابق اجلمع ــت س ــي وق وف
ــات  ــع ملعــدل التضخــم فــي الوالي ــر متوق تســارعا غي
املتحــدة، األمــر الــذي يزيــد الضغــوط علــى االحتياطــي 
ــرة  ــريع وتي ــي( لتس ــزي األميرك ــك املرك ــي )البن الفدرال

ــة. التشــدد فــي سياســته النقدي

ــعار  ــر أس ــل إن مؤش ــاءات العم ــب إحص ــال مكت وق
ــار/ ــي أي ــم( ف ــي للتضخ ــدد األساس ــتهلكني )احمل املس

مايــو املاضــي، ارتفاع بنســبة %8.6، على أســاس ســنوي 
ــة  ــار باملئ ــة أعش ــارق ثالث ــار 2021(، بف ــع أي ــة م )مقارن
عــن تقديــرات احملللــني ومراكــز البحــث باســتقراره عنــد 

.)8.3%(

الواليــات  فــي  الســنوي  التضخــم  معــدل  وجــاء 
ــر  ــون الثاني/يناي ــذ كان ــى من ــار األعل ــي أي ــدة ف املتح
ــتهدف  ــدل املس ــاف املع ــة أضع ــاوزا أربع 1982، ومتج
ــدى  ــى امل ــد %2 عل ــي عن ــزي األمريك ــك املرك ــن البن م

املتوســط.

وتعقــد جلنــة السياســة النقديــة فــي البنــك املركــزي 
ــي 14 و15  ــني ف ــدى يوم ــى م ــا عل ــي اجتماع األميرك
ــع أن  ــاق واس ــى نط ــع عل ــاري، ويتوق ــو اجل حزيران/يوني
ــف  ــية بنص ــدة الرئيس ــعار الفائ ــع أس ــى رف ــادر إل تب
نقطــة مئويــة علــى األقــل، لكــن الزيــادة غيــر املتوقعة 
فــي معــدل التضخــم تدعــم مطالبــات بعــض أعضــاء 
جلنــة السياســة النقديــة بتســريع وتيــرة رفــع الفائــدة 
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إلــى ثالثــة أربــاع النقطــة.

وعمــق الذهــب خســائره ليفقــد حوالــي 15 دوالرا بعــد 
بيانــات التضخــم فــي الواليــات املتحــدة.

وبحلــول الســاعة 16:34 بتوقيــت قلســطني، جــرى 
ــد  ــة عن ــداول املعــدن األصفــر فــي التعامــالت الفوري ت
1834.58 دوالر لألوقيــة )األونصــة(، بانخفــاض 13.46 

دوالر أو بنســبة 0.73%.

ــب 15.95  ــة للذه ــة اآلجل ــود األميركي ــت العق وهبط
دوالر أو بنســبة %0.86، إلــى 1836.85 دوالر لألوقيــة.

ــرب  ــبة تقت ــبه بنس ــدوالر مكاس ــزز ال ــل، ع ــي املقاب ف
ــة. ــد باملئ ــن واح م

العملــة  أداء  يقيــس  الــذي  الــدوالر،  وبلــغ مؤشــر 
ــية  ــالت رئيس ــت عم ــن س ــلة م ــام س ــة أم األميركي
.0.74% بنســبة  مرتفعــا  نقطــة،   103.98 منافســة، 

وارتفــاع الــدوالر يقلــل مــن جاذبيــة الذهــب، إذ ترتفــع 
ــر علــى حاملــي العمــالت األخــرى.43 كلفــة األخي

االحتــاد األوروبــي: اســتيالء املســتوطنني علــى املمتلكات 
املســيحية فــي القــدس يعــرض الفلســطينيني خلطــر 

اإلخالء

قــال االحتــاد األوروبــي إن رفــض احملكمــة اإلســرائيلية في 
ــروم األرثوذكــس ضــد  القــدس اســتئناف بطريركيــة ال
اســتيالء املنظمــة االســتيطانية »عطيــرت كوهانيــم« 
علــى ممتلــكات الــروم األرثوذكــس فــي بــاب اخلليــل، أدى 

إلــى تعــرض الفلســطينيني خلطــر اإلخــالء.

ــه  ــن ممثل ــدر ع ــان ص ــي بي ــي ف ــاد األوروب ــاف االحت وأض
فــي القــدس، باالتفــاق مــع رؤســاء بعثــات دول االحتــاد 
األوروبــي فــي القــدس ورام اهلل، اليــوم اجلمعــة، أن 
ــود  ــى الوج ــط عل ــن الضغ ــرائيلي زاد م ــض اإلس الرف
تهديــد  يرافقــه  والــذي  القــدس  فــي  املســيحي 
وممتلكاتهــم. املســيحية  للمجتمعــات  املســتوطنني 

وأعــرب عــن قلقــه العميــق بشــأن التداعيــات املقلقــة 
للقــرار اإلســرائيلي واالســتيالء علــى اجملتمــع املســيحي 
واحلــي املســيحي فــي البلــدة القدميــة، مطالبــا بوقــف 
ــكات  ــى املمتل ــتيالء عل ــتوطنني لالس ــاوالت املس مح
ــا  ــدس ألنه ــن الق ــة م ــدة القدمي ــي البل ــيحية ف املس

ــر. ــيحي للخط ــع املس ــد اجملتم ــراث وتقالي ــرض ت تع

وقــال االحتــاد األوروبــي إن هــذه احملــاوالت تشــكل تهديــدا 
43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

للتعايــش الســلمي فــي القــدس، وكذلــك علــى التوازن 
الدينــي الراســخ، داعيــا إلــى التمســك بالوضــع الراهن، 
ــة،  ــيحية املقدس ــع املس ــاص باملواق ــك اخل ــي ذل ــا ف مب
واحلفــاظ علــى حريــة األديــان والوضــع والطابــع اخلــاص 

باملدينــة واحترامهــا مــن قبــل اجلميــع.44

ــى  ــتوطنني عل ــالل واملس ــداء لالحت ــي اعت ــات ف إصاب
ــا ــافر يط ــتيطان مبس ــد االس ــة ض فعالي

اعتقال اثنني من املتضامنني األجانب

ــب،  ــني األجان ــني واملتضامن ــن الصحفي ــدد م ــب ع أصي
اليــوم اجلمعــة، فــي اعتــداء للمســتوطنني علــى 
ــر  ــة التهجي ــتيطان وسياس ــد االس ــة وطنية ض فعالي
ــعار »ال  ــت ش ــاءت حت ــل، ج ــا باخللي ــافر يط ــي مس ف

ــا«. ــافر يط ــي مس ــدة ف ــة جدي نكب

وقــال مصــور وكالــة »وفــا« مشــهور الوحــواح إن 
عشــرات املســتوطنني هاجمــوا الصحفيــني ومركباتهم 
ــه  ــى إصابت ــا أدى إل ــب باحلجــارة، م ــني األجان واملتضامن
ــدد  ــلمون، وع ــاد الهش ــطني إي ــون فلس ــور تلفزي ومص

ــني. ــن املتضامن م

ــة  ــان الوطني ــق اللج ــال منس ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
والشــعبية ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور، 
إن جيــش االحتــالل قمــع الفعاليــة التــي أقيمــت فــي 
ــيل  ــاز املس ــوت والغ ــل الص ــد بقناب ــر الع ــة بي منطق
للدمــوع، خــالل محاولــة املواطنــني فتــح الشــارع 
الــذي أغلقــه االحتــالل، كمــا اعتــدى علــى املشــاركني 
ــني  ــل اثن ــادق، واعتق ــاب البن ــرب بأعق ــة بالض بالفعالي

ــب. ــني األجان ــن املتضامن م

ــت  ــا، قمع ــافر يط ــة مبس ــني البيض ــة ع ــي منطق وف
قــوات االحتــالل الفعاليــة التــي انطلقــت بعــد صــالة 
اجلمعــة. وأشــار منســق جلــان احلمايــة والصمــود 
ــل  ــق قناب ــالل أطل ــش االحت ــى أن جي ــور، إل ــؤاد العم ف
الصــوت والغــاز املســيل للدموع صــوب املشــاركني 
فــي الفعاليــة، كمــا رش غــاز الفلفــل بشــكل مباشــر 

ــم. ــدد منه ــه ع ــي وج ف

وبــني أنــه رافــق عمليــة قمــع الفعاليــة اعتــداء 
فيهــا. املشــاركني  علــى  للمســتوطنني 

يذكــر أن هــذه الفعاليــات تأتــي رفضــا لسياســة 
االحتــالل فــي مســافر يطــا املتمثلــة بهــدم املســاكن 
ــر  ــة لتهجي ــي محاول ــدم، ف ــارات باله ــام، وإخط واخلي

ــتيطاني.45 ــع االس ــح التوس ــافر لصال ــكان املس س

44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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السبت 11/6/2022 

االحتــال  قمــع  جــراء  اإلصابــات  عشــرات 
واملســتوطنني مســيرات فــي محافظــات عــدة

أصيــب عشــرات املواطنــني بالرصــاص احلــي وبرضــوض 
ــالل،  ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــاق ج ــاالت اختن ــروق وح وح
مبعاونــة مســتوطنني فــي أكثــر مــن موقــع، املســيرات 
ــاً  ــس، رفض ــدة، أم ــات ع ــي محافظ ــت ف ــي خرج الت
ــالل  ــتيطان، وخ ــر واالس ــة التهجي ــالل وسياس لالحت
ــت  ــت احترق ــي وق ــل، ف ــة اخللي ــي مدين ــات ف مواجه
فيــه مئــات أشــجار الزيتــون فــي قريــة رمانــة بعــد أن 

 استهدفها االحتالل فجراً بقنابل مضيئة. 
أصيبــوا  مواطنــاً   93 بــأن  األحمــر،  الهــالل  وأفــاد 
مــن  كٍل  فــي  للمواطنــني  االحتــالل  قمــع  جــرّاء 

 نابلس، واخلليل، وكفر قدوم شرق قلقيلية. 
ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
بينهــم  باالختنــاق  والعشــرات  بجــروح  شــبان   7
أطفــال خــالل قمــع مســيرة البلــدة األســبوعية 

 املناهضة لالحتالل واالستيطان. 
قلقيليــة  إقليــم  فــي  اإلعالمــي  الناطــق  وأفــاد 
عقــب  انطلقــت  املســيرة  بــأن  شــتيوي  مــراد 
ــدة  ــاء البل ــن أبن ــات م ــاركة املئ ــة مبش ــالة اجلمع ص
فيهــا  املشــاركون  وردد  أجانــب،  ومتضامنــني 
الهتافــات الداعيــة لتصعيــد املقاومــة الشــعبية 

 واملنددة بانتهاكات االحتالل واملستوطنني. 
االحتــالل  جنــود  مــن  العشــرات  أن  إلــى  وأشــار 
واقتحمــوا  املســيرة  فــي  املشــاركني  هاجمــوا 
عســكرية،  ثكنــات  واتخذوهــا  املنــازل  مــن  عــدداً 
علــى  مطــل  جبــل  قمــة  آخــرون  اعتلــى  فيمــا 
الزيتــون. كــروم  بــني  كمائــن  ونصبــوا   البلــدة 

ولفــت إلــى أن مواجهــات عنيفــة اندلعــت فــي أعقــاب 
مهاجمــة املســيرة أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل 
الرصــاص املعدنــي وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
بكثافــة، مــا أدى لوقــوع 7 إصابــات بالرصــاص املعدنــي 
والعشــرات باالختناق، منوهــاً بأن طواقــم الهالل األحمر 

 قدمت اإلسعافات ميدانيا جلميع املصابني. 
ومســاء أمــس، أصيــب مواطنــان، بجــروح ورضــوض فــي 
 اعتــداء للمســتوطنني قــرب خربــة زنوتــا جنــوب اخلليل.

ــتوطنني  ــن املس ــة م ــان إن مجموع ــهود عي ــال ش وق
ــني  ــن املواطن ــدداً م ــراوات ع ــارة واله ــت باحلج هاجم
ــاء تواجدهــم فــي أراضيهــم املهــددة باملصــادرة  أثن
ــة  ــا أدى إلصاب ــا، م ــدة يط ــرق بل ــا ش ــة زنوت ــي خرب ف
وســعيد  عامــا(،   41( الطــل  ســامر  املواطنــني 
ــى  ــال عل ــوض، نق ــروح ورض ــا( بج ــرات )48 عام اخلضي
ــث  ــة حي ــة القريب ــز الصحي ــد املراك ــى اح ــا إل إثره

 وصفت إصابتهما باملتوسطة. 
ــون  ــون ومتضامن ــب مواطن ــا، أصي ــافر يط ــي مس وف
قمــع  خــالل  اختنــاق  وحــاالت  ورضــوض  بجــروح 
قــوات االحتــالل ومســتوطنني فعاليتــني منددتــني 
حتــت  جــاءت  والتهجيــر  االســتيطان  بسياســة 

 شعار »ال نكبة جديدة في مسافر يطا”. 
وقالــت مصــادر متعــددة: إن عشــرات املســتوطنني 
الصحافيــني  مبهاجمــة  الفعاليتــني  اســتبقوا 
باحلجــارة،  ومركباتهــم  األجانــب  واملتضامنــني 
وعــدد  إصابــة مصورَيــن صحافيــني،  إلــى  أدى  مــا 

 من املتضامنني بجروح وحاالت اختناق. 
وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل قمعــوا فعاليــة 
أقيمــت فــي منطقــة بيــر العــد بقنابــل الصــوت 
ــني  ــة املواطن ــالل محاول ــوع، خ ــيل للدم ــاز املس والغ
ــدوا  ــا اعت ــالل، كم ــه االحت ــذي أغلق ــارع ال ــح الش فت
علــى املشــاركني بالفعاليــة بالضــرب بأعقــاب البنــادق، 

 واعتقلوا اثنني من املتضامنني األجانب. 
يطــا،  مبســافر  البيضــا  عــني  منطقــة  وفــي 

 قمعت قوات االحتالل فعالية مماثلة. 
وقــال منســق جلــان احلمايــة والصمــود فــؤاد العمــور: إن 
قــوات االحتــالل أطلقــت قنابــل الصــوت والغاز املســيل 
للدمــوع صــوب املشــاركني فــي الفعاليــة، كمــا رشــت 
 غــاز الفلفــل بشــكل مباشــر فــي وجــوه عــدد منهــم.

هاجمــوا  املســتوطنني  مــن  عــدداً  أن  وأكــد 
واعتــدوا  الفعاليــة  فــي  املشــاركني 

 على عدد من املشاركني فيها. 
وبــني أن الفعاليتــني تأتيــان فــي ســياق رفــض سياســة 
االحتــالل فــي مســافر يطــا املتمثلــة بهــدم املســاكن 
تهجيــر  ومحاولــة  بالهــدم،  وإخطــارات  واخليــام، 

 سكانها لصالح التوسع االستيطاني. 
شــاب  أصيــب  اخلليــل،  وســط  وفــي 
اختنــاق  بحــاالت  والعشــرات  بالرصــاص، 
للدمــوع،  املســيل  الغــاز  استنشــاق  نتيجــة 

 امس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل. 
وقــال شــهود عيــان إن مواجهــات اندلعــت بــني الشــبان 
ــكري  ــز العس ــى احلاج ــز عل ــالل املتمرك ــش االحت وجي
واملنتشــر  الشــهداء  شــارع  مدخــل  علــى  املقــام 
املدينــة،  وســط  الشــاللة  منطقــة  فــي  بكثافــة 
أطلــق خالهــا جنــود االحتــالل االعيــرة الناريــة وقنابــل 
ــني،  ــوب املواطن ــوع، ص ــيل للدم ــاز املس ــوت، والغ الص
ــل  ــدم، نق ــي الق ــاص ف ــاب بالرص ــة ش ــا أدى إلصاب م
علــى إثرهــا إلــى املستشــفى، كمــا أصيــب العشــرات 

 بحاالت اختناق جرى عالجهم ميدانياً. 
أصيــب  نابلــس،  جنــوب  بيتــا،  بلــدة  وفــي 
جــراء  باالختنــاق  وآخــرون  بجــروح  مواطــن 
بــؤرة  إلقامــة  الرافضــة  البلــدة  مســيرة  قمــع 
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 استيطانية على أراضي جبل صبيح. 
املواطنــني  مئــات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
جبــل  أراضــي  علــى  اجلمعــة  صــالة  أدوا 
نحــو  شــعبية  مبســيرة  انطلقــوا  ثــم  صبيــح 

 قمته رفًضا إلقامة البؤرة االستيطانية. 
ــاص  ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
فــي  املشــاركني  باجتــاه  بكثافــة  الغــاز  وقنابــل 
اجلبــل،  قمــة  إلــى  توجههــا  خــالل  املســيرة 
للتوســع  االحتــالل خدمــة  قــوات  تتمركــز  حيــث 
مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى  مــا  االســتيطاني، 

 أصيب خاللها العشرات باالختناق. 
طواقمهــا  إن  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
بالرصــاص  أصيــب  ملواطــن  اإلســعافات  قدمــت 
صعبــة،  اختنــاق  بحــاالت  و4  املعدنــي، 

 خالل املواجهات في بلدة بيتا. 
ــة  ــب ثالث ــس، أصي ــرق نابل ــن، ش ــت دج ــة بي ــي قري وف
مواطنــني بالرصاص جــراء قمع االحتالل مســيرة رافضة 

 إلقامة بؤرة استيطانية على أراضيها. 
القريــة  أهالــي  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
أراضيهــم  نحــو  شــعبية  مســيرة  فــي  انطلقــوا 
املســتوطنون. عليهــا  يســتولي   التــي 

وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل منعــوا املســيرة 
وهاجموهــا  البــؤرة  موقــع  إلــى  الوصــول  مــن 
إلــى  أدى  مــا  الغــاز،  وقنابــل  الرصــاص  مطلقــني 
مواطنــني   3 خاللهــا  أصيــب  مواجهــات  انــدالع 
باالختنــاق. والعشــرات  بحــروق  وآخــر   بجــروح 

ــالل  ــي اله ــوارئ ف ــعاف والط ــز اإلس ــر مرك ــال مدي وق
مواطنــني   3 إن  جبريــل  أحمــد  بنابلــس  األحمــر 
أصيبــوا بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، و12 
بحــاالت اختنــاق صعبــة، إضافــة إلصابــة مواطــن 

 بحروق، خالل املواجهات في بيت دجن. 
وفــي قرية قريــوت، جنوب نابلــس، قمعت قــوات االحتالل 

 وقفة منددة باقتحامات املستوطنني. 
وأفــادت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان بــأن 
ــات  ــددة باقتحام ــة من ــت وقف ــالل قمع ــوات االحت ق
املســتوطنني املتواصلــة لنبــع القريــة، وأمنــت احلمايــة 

 مجدداً القتحام جديد للمستوطنني. 
ــي  ــي أراض ــر ف ــق كبي ــع حري ــرى، اندل ــة أخ ــن جه م
قريــة رمانــة غــرب مدينــة جنــني، جــراء قنابــل مضيئــة 
ــا  ــراً، م ــة، فج ــي املنطق ــالل ف ــوات االحت ــا ق أطلقته

 أدى إلى احتراق مئات أشجار الزيتون. 
وقالــت مصــادر أمنيــة والدفاع املدنــي إن قــوات االحتالل 
أطلقــت قنابــل مضيئــة باجتــاه األراضــي القريبــة مــن 
جــدار الضــم والتوســع العنصــري تعــود لعائــالت أبــو 
ــق  ــدالع حري ــى ان ــا أدى إل ــناق، م ــد وبش ــر واألحم بك
كبيــر تركـّـز فــي »جبــل شــمرخ« فــي قريــة رمانــة، يقع 

ــى أن  ــة إل ــي، الفت مبحــاذاة معســكر »ســالم« االحتالل
 النيران أتت على مئات أشجار الزيتون. 

وأضافــت إن طواقــم الدفــاع املدنــي عملــت علــى 
الســيطرة علــى النيــران املشــتعلة، مبعاونــة أصحــاب 

ــاه.46 ــج املي صهاري

باســترداد جثامــني  للمطالبــة  فــي جنــني  وقفــة 
احملتجــزة الشــهداء 

ــهداء  ــا وذوو الش ــني ومخيمه ــات جن ــاركت فعالي  ش
ــررون،  ــرى مح ــرى وأس ــم وذوو األس ــزة جثامينه احملتج
مســاء اليــوم الســبت، فــي وقفــة للمطالبــة باســترداد 
جثامــني الشــهداء احملتجــزة فــي ثالجــات االحتــالل ومــا 
ــني لـــ 14  ــا جثام ــن بينه ــام، وم ــر األرق ــمى »مقاب تس

شــهيًدا مــن محافظــة جنــني.

ــدان  ــت مبي ــي نظم ــة الت ــي الوقف ــاركون ف ــا املش ودع
ــة  ــة، اللجن ــط املدين ــس وس ــرمي يون ــرى ك ــد األس عمي
املؤسســات  وكافــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
احلقوقيــة، إلــى أخــذ دورهــا والضغــط علــى االحتــالل 
مؤكديــن  احملتجــزة،  الشــهداء  جثامــني  لتســليم 
اســتمرار تنظيــم املزيــد مــن الفعاليــات حتــى اســترداد 

ــني. اجلثام

كمــا طالبــوا باإلفــراج عــن كافــة املعتقلــني فــي 
العقــاب  سياســة  ووقــف  االحتــالل،  معتقــالت 

بحقهــم.47 التعســفي 

دراســة: إســرائيل تتصــدر دول العالــم فــي 
قتــل الصحفيــني

احتلــت دولــة االحتــالل اإلســرائيلي املرتبــة األولــى 
ــني ــل الصحفي ــي قت ــا ف عاملًي

لدراســة  وفًقــا  وانتهــاك حقوقهــم ومالحقتهــم، 
Coun-  تفصيليــة نشــرتها منظمــة )التيــارات املضــادة

ــركا. ــي أمي tercurrents( ف

ــى ســلم  ــب حتــل اســرائيل أوالً عل وضمــن هــذا الترتي
قتــل الصحفيــني بفــارق كبيــر عــن دول عامليــة أخــرى 
ــات  ــا عصاب ــط فيه ــة أو تنش ــا متواصل ــهد حروبً تش

ــرام. ــدرات واإلج اخمل

ــط   عدد  ــى أساس متوس ــه »عل ــة بأن ــادت الدراس وأف
الصحفيــني الذيــن قتلــوا لــكل 10 ماليــني من الســكان 
ســنويًا، فــإن قتــل الصحفيــني علــى يــد نظــام الفصــل 
العنصــري اإلســرائيلي فــي فلســطني احملتلــة يتصــدر 

46  جريدة األيام

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه  ــر بنســبة 73.4 مــرة ممــا هــو علي ــم، وهــو أكب العال
فــي العالــم ككل«.

ومنــذ العــام 2000، قتــل االحتــالل اإلســرائيلي 55 
بعملهــم  قيامهــم  خــالل  فلســطينًيا  صحفًيــا 

آخرهــم الصحفــي، 

ــي  ــهدت ف ــي استش ــنة الت ــران وراس ــة غف الصحفي
األول مــن حزيــران اجلــاري إثــر إصابتهــا برصــاص أطلقــه 
جنــود االحتــالل قــرب مخيــم العــروب شــمال اخلليــل، 
ــهدت  ــي استش ــة الت ــو عاقل ــيرين أب ــة ش والصحفي
برصــاص االحتــالل فــي 11 أيــار املاضــي أثنــاء تغطيتهــا 

الصحفيــة فــي مخيــم جنــني.48

 »اخلارجيــة«: فشــل اجملتمــع الدولــي بوقــف التصعيــد 
اإلســرائيلي يشــكك مبصداقيــة مواقفــه ودعواتــه 

ــالم ــق الس لتحقي

االرادة  غيــاب  إن  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزارة   قالــت 
ــرائيلي  ــول اإلس ــم التغ ــي جل ــة ف ــة واألميركي الدولي
علــى شــعبنا، وفشــل اجملتمــع الدولــي فــي وضــع حــد 
لتصعيــد اإلســرائيلي احلاصــل يشــكك فــي مصداقيــة 
املواقــف واالدانــات الدوليــة واألمميــة النتهــاكات وجرائــم 
االحتــالل، ويثبــت ان تلــك املواقــف غيــر كافيــة وال 

ــعبنا. ــه ش ــرض ل ــا يتع ــتوى م ــي ملس ترتق

ــذه  ــبت، أن ه ــوم الس ــان، الي ــي بي ــوزارة ف ــت ال وأوضح
ترجمتها إلــى  لم يتــم  مــا  كافيــة  غيــر  املواقــف 
احلكومــة  وحتميــل  وإجــراءات،  عمليــة،  خطــوات 
اإلســرائيلية عــن التصعيــد بشــكل مباشــر، مبــا 
ــالل،  ــة االحت ــى دول ــة عل ــات رادع ــرض عقوب ــن ف يضم
ــون  ــى القان ــا عل ــا ومترده ــا، وجرائمه ــف تصعيده لوق

ــي. الدول

ــال  ــميح جم ــهيد س ــدام الش ــة اع ــت جرمي ــا أدان كم
ــي  ــرة الت ــه اخلطي ــرا بجروح ــا(، متأث ــة )37 عام عمارن
ــام فــي بلــدة يعبــد جنــوب غــرب  أصيــب بهــا قبــل أي
ــزة  ــن حم ــى املواط ــتوطنني عل ــداء املس ــني، واعت جن
احمــد النجــار، أثنــاء رعيــه أغنامــه فــي مســافر يطــا 
جنــوب اخلليــل، واقدامهــم علــى اشــعال النيــران فــي 
أراضــي زراعيــة بقريــة بوريــن جنــوب نابلــس، ومهاجمة 

ــازل فــي املنطقــة. من

امليدانيــة  واإلعدامــات  القتــل  جرائــم  أن  وتــرى 
االحتــالل  قــوات  ترتكبهــا  التــي  واالعتــداءات 
وميليشــيات املســتوطنني تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن 

وأرضــه،  شــعبنا،  ضــد  اإلســرائيلي  التصعيــد 
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وممتلكاتــه، ومقدســاته، وترجمــة لتعليمــات املســتوى 
السياســي، واملســؤولني اإلســرائيليني .

ــة  ــرائيلية برئاس ــة اإلس ــة« احلكوم ــت »اخلارجي وحمل
الكاملــة  املســؤولية  بينيــت  نفتالــي  املتطــرف 
ــا  ــا وتداعياته ــم، ونتائجه ــذه اجلرائ ــن ه ــرة ع واملباش

علــى ســاحة الصــراع.49

علــى  ينبغــي  كان  املســتقلة«:  “الهيئــة 
اإلنســانية  احلاجــات  مراعــاة  »حمــاس« 
هــدم  قبــل  النصــر  أم  فــي  للمواطنــني 

كنهم مســا

ــوق  ــتقلة حلق ــة املس ــام الهيئ ــر ع ــب مدي ــال نائ  ق
اإلنســان جميــل ســرحان إنــه كان ينبغــي علــى حركــة 
»حمــاس« قبــل أن تقــدم علــى هــدم منــازل املواطنــني 
ــاة  ــة، مراع ــر احلدودي ــة أم النص ــي قري ــريدهم ف وتش
ــكن. ــي الس ــم ف ــة حقه ــانية، وخاص ــم اإلنس حاجاته

وأكــد ســرحان فــي حديــث إلذاعــة »صــوت فلســطني«، 
اليــوم الســبت، أن املؤسســات احلقوقية أصــدرت بيانات 
ــدداً  ــة، مش ــي القري ــني ف ــع املواطن ــرى م ــا ج ــد م ض
ــني،  ــاف املواطن ــرى، وإنص ــا ج ــة م ــرورة متابع ــى ض عل

ومحاســبة مــن قامــوا بهــذه األفعــال.50

األحد 2022/6/12 

االحتــال يقمــع فعاليــات فــي ترقوميــا وكفــر 
قــدوم

أصيــب شــاب وصحافــي بجــروح والعشــرات باالختنــاق 
جــراء قمــع قــوات االحتــالل وقفــًة فــي بلــدة ترقوميــا 
مــن  واســعة  مســاحات  علــى  لالســتيالء  رفضــاً 
أراضيهــا، ومســيرةً منــددةً باالحتــالل واالســتيطان فــي 
ــه  ــل في ــت واص ــي وق ــك ف ــاء ذل ــدوم، ج ــر ق ــدة كف بل
املســتوطنون اعتداءاتهــم وأقدمــوا خاللهــا علــى إحراق 
ــة  ــي قري ــة ف ــي الزراعي ــن األراض ــعة م ــاحات واس مس

 بورين، والتنكيل براٍع في مسافر يطا. 
ــب  ــل، أصي ــي اخللي ــمال غرب ــا ش ــدة ترقومي ــي بل فف
شــاب بالرصــاص احلــي، ومصــور صحافــي بقنبلــة 
اختنــاق،  بحــاالت  والعشــرات  رأســه،  فــي  صــوت 
خــالل قمــع قــوات االحتــالل، وقفــة احتجاجيــة علــى 
محاولــة االســتيالء علــى أراضــي املواطنــني، فــي 

 منطقة الطيبة املعروفة باسم »الهرش”. 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــو جلن ــرة عض ــليمان جعاف ــال س وق
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األراضــي فــي البلــدة املذكــورة إن شــابا أصيــب برصاص 
االحتــالل، فيمــا أصيــب املصــور الصحافي عبــد احلفيظ 
الهشــلمون بقنبلــة صــوت فــي رأســه، باإلضافــة إلــى 
عشــرات املواطنــني باالختناق، جــراء استنشــاقهم الغاز 
الســام املســيل للدمــوع، خــالل الوقفــة التــي نظمهــا 
ــا شــمال غــرب اخلليــل، بالتعــاون  ــي بلــدة ترقومي أهال

 مع جلنة الدفاع عن األراضي في البلدة. 
ــة  ــت ثالث ــالل اعتقل ــوات االحت ــرة إن ق ــاف جعاف وأض
ــي  ــاوالت األهال ــم مح ــكان، رغ ــط امل ــن محي ــبان م ش
ــة  ــى أن مجموع ــيرا إل ــم، مش ــطاء تخليصه والنش
مــن املســتوطنني وصلــوا إلــى منطقــة الطيبــة، 
منــع  وحاولــوا  االحتــالل،  جيــش  مــن  بحمايــة 
املواطنــني مــن العمــل فــي أراضيهــم، وحصلــت 
مشــادات كالميــة بينهــم وبــني املواطنــني الذيــن 
أصــروا علــى اســتكمال العمــل، وبنــوا السالســل 
املنطقــة. فــي  احلشــائش  وأزالــوا   االســتنادية، 

أعلنــت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــار 
وأجبــرت  مغلقــة،  عســكرية  املنطقــة 

 املواطنني على مغادرة املكان. 
ــني  ــات صحافي ــة وعدس ــادر محلي ــدت مص ــا أك بينم
ــاره  ــوا إجب ــود حاول ــة جن ــزل ألربع ــاب أع ــدي ش تص
ــجيل  ــي التس ــر ف ــددة، وظه ــه امله ــادرة أرض ــى مغ عل
ــود االحتــالل علــى لكــم الشــاب فــي  إقــدام أحــد جن
وجهــه دون أي مبــرر، ورد الشــاب علــى اجلنــدي بلكمــة 

 مماثلة وتصدى ألربعة جنود، قبل اعتقاله. 
اجلديــر بالذكــر، أن قــوات االحتــالل ســّلمت أكثــر 
ــالء  ــة، بإخ ــي الطيب ــني ف ــارات للمواطن ــن 10 إخط م
ــة،  ــون، والكرم ــا بالزيت ــم منه ــزروع قس ــم، امل أراضيه
دومن، بحجــة   600 مــن  أكثــر  والبالغــة مســاحتها 
أنهــا أمــالك دولــة، وبهــدف التوســع االســتيطاني 

 بني مستوطنتي »تيلم« و«وادورا”. 
وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
مســيرة  قمــع  جــراء  باالختنــاق  العشــرات 
واالســتيطان. لالحتــالل  مناهضــة   شــعبية 

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي بــأن املســيرة انطلقــت عصــراً مبشــاركة املئات 
ــات  ــا الهتاف ــاركون فيه ــدة، وردد املش ــاء البل ــن أبن م

 املنددة بانتهاكات االحتالل واملستوطنني. 
االحتــالل  جنــود  مــن  العشــرات  أن  إلــى  وأشــار 
ــدداً  ــوا ع ــيرة واقتحم ــي املس ــاركني ف ــوا املش هاجم
مــن املنــازل واعتلــوا أســطحها، ونصبــوا كمائــن 

 بني كروم الزيتون دون تسجيل اعتقاالت. 
فــي  اندلعــت  عنيفــة  مواجهــات  أن  إلــى  ولفــت 
أعقــاب مهاجمــة املســيرة أطلــق خاللهــا جنــود 
ــيل  ــاز املس ــل الغ ــي وقناب ــاص املعدن ــالل الرص االحت
للدمــوع بكثافــة، مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات 

األحمــر  الهــالل  طواقــم  بــأن  منوهــاً  باالختنــاق، 
 قدمت اإلسعافات ميدانيا جلميع املصابني. 

مســتوطنون  أحــرق  االعتــداءات،  صعيــد  وعلــى 
املنــازل  مــن  عــددا  وهاجمــوا  زراعيــة،  أراضــي 

 في قرية بورين، جنوب نابلس. 
إبراهيــم  القــروي  اجمللــس  رئيــس  وأفــاد 
رونيــم«  »جفعــات  مســتوطني  بــأن  عمــران 
مــن  واســعة  مســاحات  فــي  النيــران  أشــعلوا 

 األراضي الزراعية شرق القرية. 
ــن  ــددا م ــوا ع ــتوطنني هاجم ــران أن املس ــاف عم وأض
ــح  ــا: ناج ــن أصحابه ــرف م ــة، ع ــي املنطق ــازل ف املن

 عمران، وإدريس حواري، وأبو أنس حواري. 
عمــل  عرقلــوا  املســتوطنني  أن  وأوضــح 
إخمــاد  فــي  املدنــي  الدفــاع  طواقــم 
بوريــن. أراضــي  فــي  نشــبت  التــي   احلرائــق 

الطواقــم  أن  بوريــن،  مدنــي  دفــاع  مركــز  وأعلــن 
رغــم  النيــران  إخمــاد  علــى  تعمــل  زالــت  مــا 
هــذه االعتــداءات، كمــا متكنــت مــن حمايــة أحــد 

 املنازل قبل وصول النيران إليه. 
وفــي مســافر يطا، جنــوب اخلليل، أصيــب مواطن بجروح 
 جــراء اعتــداء مســتوطنني عليــه، أثنــاء رعيــه أغنامــه.

ــؤاد العمــور،  ــة والصمــود ف ــاد منســق جلــان احلماي وأف
ــن  ــى املواط ــدوا عل ــتوطنني اعت ــن املس ــدداً م ــأن ع ب
ــه،  ــه أغنام ــاء رعي ــرب، أثن ــار بالض ــد النج ــزة أحم حم
بالقــرب مــن جتمــع شــعب البطــم، مــا أدى إلــى 
إصابتــه برضــوض، نقــل علــى إثرهــا إلــى عيــادة طــوارئ 

ــالج.51 ــي الع ــا، لتلق ــافر يط ــل مبس الكرم

وحــاالت  يدعــس مواطنــا  جيــب عســكري 
اختنــاق خــال مواجهــات فــي حوســان

أصيــب مواطــن بجــروح جــراء دعســه مــن قبــل 
ــر  ــدد آخ ــب ع ــا أصي ــرائيلي، فيم ــكري إس ــب عس جي
باالختنــاق، مســاء اليــوم األحــد، خــالل مواجهــات مــع 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي فــي قريــة حوســان غــرب 

ــم. ــت حل بي

وأفــادت مصــادر أمنيــة، لـ«وفا«، بــأن مواجهــات اندلعت 
فــي منطقــة املطينــة علــى املدخــل الشــرقي للقريــة، 
ــن  ــغ م ــا يبل ــكري مواطن ــب عس ــا جي ــس خالله دع
ــث  ــتوصف حي ــى مس ــا إل ــل إثره ــا، نق ــر 50 عام العم
ــه بالطفيفــة، فيمــا أصيــب عــدد مــن  وصفــت إصابت
ــاق بالغــاز املســيل للدمــوع.52 املواطنــني بحــاالت اختن

االحتــالل يجــرف أراضــي ويقتلــع 95 شــجرة زيتــون فــي 

51  جريدة األيام

52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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خلضر ا

 اقتلعــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، 95 
شــجرة زيتــون بعــد أن جرفــت مســاحة مــن األراضــي 

فــي بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت حلــم.

ــوات  ــأن ق ــا«، ب ــالح، لـ«وف ــد ص ــط أحم ــاد الناش وأف
ــن  ــة باط ــي منطق ــات ف ــة دومن ــت أربع ــالل جرف االحت
ــون  ــجرة زيت ــت 95 ش ــدة، واقتلع ــوب البل ــي جن املعص
ــالح. ــالح وداود ص ــد ص ــى أحم ــني عيس ــود للمواطن تع

ــى أن منطقــة باطــن املعصــي تتعــرض منــذ  يشــار إل
مــدة إلــى هجمــة مــن قبــل املســتوطنني وقــوات 

االحتــالل.53

ــر  ــاد عم ــير إي ــة لألس ــوص الطبّي ــير: الفح ــادي األس ن
ــد ــورم جدي ــه ب ــت إصابت تُثب

وضعه الصحّي في تفاقم مستمر

أكّــد نــادي األســير أّن الفحــوص الطبّيــة التــي خضــع 
ــا( مــن مخيــم  ــر عمــر )40 عاًم ــاد نظي لهــا األســير إي
ــدى  ــف إح ــه خل ــد لدي ــور ورم جدي ــت ظه ــني، أثبت جن
أذنيــه، باإلضافــة إلــى ضعــف فــي رئتــه اليســرى، وأّن 

وضعــه الصحــّي فــي تفاقــم مســتمر.

ــأن  ــادي األســير، فــي بيــان لــه، اليــوم األحــد، ب وأفــاد ن
األســير إيــاد عمــر واحــد من بــني األســرى املرضــى الذين 
يعانــون مــن اإلصابــة بــأورام، وتفاقــم وضعــه بشــكل 
ــث  ــي، حي ــام املاض ــن الع ــهر آب م ــي ش ــوظ ف ملح
ــد«  ــتئصال ورم »حمي ــا اس ــة مت خالله ــع لعملي خض
ــل  ــي معتق ــع ف ــا يقب ــي حينه ــاغ، وكان ف ــى الدم عل
»مجــدو« قبــل نقلــه الحًقــا إلــى معتقــل »عســقالن« 

ــوم. ــع الي ــى »نفحــة« مؤخــرا حيــث يقب ــم إل ومــن ث

ــوم  ــام 2002، ومحك ــذ ع ــل من ــر معتق ــير عم واألس
بالّســجن ملــدة 24 عاًمــا، وخــالل ســنوات اعتقالــه فقد 
والديــه وحرمــه االحتــالل مــن وداعهمــا، كمــا ُحرمــت 

ــدة 10 ســنوات. ــل وفاتهــا- مل ــه- قب ــه مــن زيارت والدت

وأشــار نــادي األســير إلــى أن املعطيــات التــي تــرد حــول 
ــدد  ــع ع ــم وض ــأورام وتفاق ــرى ب ــدة ألس ــات جدي إصاب
منهــم، تنــذر مبــا هــو أخطــر، وتُلــزم بجهــود مضاعفــة 
ــة  ــد للجرمي ــع ح ــاص لوض ــات االختص ــة جه ــن كاف م
ــّي،  ــال الطب ــة اإلهم ــي جرمي ــا، وه ــون له ــي يتعرض الت
ــي  ــل الت ــر أدوات القت ــى أخط ــا إل ــّول يومي ــي تتح الت
ــرى. ــقّ األس ــالل بح ــالت االحت ــتخدمها إدارة معتق تس

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــير  ــو 600 أس ــغ نح ــى بل ــرى املرض ــدد األس ــر أّن ع يذك
ــة بالّســرطان  مــن بينهــم 23 أســيرًا يواجهــون اإلصاب
ــني 200 أســير  ــة، وهــم مــن ب ــأورام بدرجــات متفاوت وب

ــة.54 ــون مــن أمــراض مزمن يعان

احلكومة اإلسرائيلية تصادق على قانون »األبرتهايد”

ــة  ــي احلكوم ــريع« ف ــة للتش ــة الوزاري ــت »اللجن صادق
ــد،  ــون األبارتهاي ــى قان ــد، عل ــوم األح ــرائيلية، الي اإلس
ــون اإلســرائيلي علــى املســتوطنني  ــذي يفــرض القان ال
فــي الضفــة الغربيــة، متهيــدا لطرحه مجــددا لتصويت 
ــالف  ــل االئت ــد أن فش ــت، بع ــة للكنيس ــة العام الهيئ
فــي متريــره، األســبوع املاضــي، ووســط تعقيــدات لــدى 
ــر  ــة األم ــان األغلبي ــول دون ضم ــة حت ــل االئتالفي الكت

الــذي قــد يرجــئ طرحــه ملصادقــة الكنيســت.

وقــال الوزيــر غدعــون ســاعر، خالل اجللســة األســبوعية 
للحكومــة اإلســرائيلية، التــي عقــدت فــي وقــت 
ــد  ــع عــرب 48، إن احلكومــة ق ــق موق ــوم، وف ســابق الي
تُرجــئ طــرح القانــون للتصويــت أمــام الهيئــة العامــة 
للكنيســت، فــي ظــل عــدم ضمــان األغلبيــة املطلوبــة 
ــة  ــره واســتمرار اخلالفــات داخــل الكتــل االئتالفي لتمري
التــي شــهدت معارضــة داخليــة ألنظــة »قانــون 
الطــوارئ« التــي ترســخ نظــام الفصــل العنصــري فــي 

ــة. الضف

وحّمــل رئيــس حكومــة االحتــالل نفتالــي بينيــت، 
ــال: إن  ــون، وق ــر القان ــدم متري ــؤولية ع ــة، مس املعارض
ــم  ــى إذا ل ــى زرع الفوض ــة عل ــة عازم ــاك مجموع »هن

ــلطة«.55 ــلمها الس ــم تس يت

“فتــح« تثمــن قــرار النرويــج وضــع »وســم« علــى 
اإلســرائيلية املســتوطنات  منتجــات 

أعربــت حركــة »فتــح«، عــن تقديرهــا لتطبيــق النرويــج 
ــي  ــادر ف ــة الص ــا االوربي ــدل العلًي ــة الع ــرار محكم ق
2019 بخصــوص إلــزام دول االحتــاد االوربــي بوضــع 
ــرائيلي. ــتيطان االس ــات االس ــى منتج ــة عل ــات فارق عالم

ــزال، إن  ــال ن ــح جم ــة فت ــم حرك ــدث باس ــال  املتح وق
شــعبنا ينتظــر منــذ قــرار املفوضيــة لالحتــاد األوروبــي 
ــاد  ــع دول االحت ــزم جمي ــام 2015 أن تلت ــي الع ــذ ف املتخ
األوروبــي بسياســة وضــع عالمــات مميــزة علــى بضائــع 
ــي  ــون األوروب ــا للقان ــرائيلي تطبيق ــتيطان اإلس االس
ــذ  ــي أن يأخ ــتهلك األوروب ــق املس ــا حل ــه واحقاق نفس
علمــا فــي بلــد املنشــأ للمــواد الــواردة مــن اخلــارج إلــى 

ــاد. دول االحت
54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 ودعــت »فتــح« إلــى تعميــم هــذا القــرار علــى النطــاق 
األوروبــي متهيــدا للحظــر احلقيقــي والشــامل لدخــول 
اإلســرائيلية  املســتودعات  القادمــة مــن  البضائــع 
ــى  ــت عل ــرعية أقيم ــر ش ــتوطنة غي ــا مس باعتباره
ــعب  ــروات الش ــتغالال الث ــطينية اس ــي الفلس األراض
ــه  الفلســطيني وتعطيــال حلقــه فــي االنتفــاع  مبقدرات
ــور  ــاء والتط ــة للبق ــوي الضروري ــه احلي ــوارده ومجال وم
فــي دولــة مســتقلة ال حــق إلســرائيل كقــوة احتالليــة 
مســتعمرة فــي مواصلــة إســاءة اســتخدامها تطبيقــا 

ــا.  56 ــول عاملي ــر مقب ــي غي ــج عدوان لنه

ــرق  ــزل ش ــاء مبن ــل والبن ــف العم ــر بوق ــالل يخط االحت
يطــا

أخطــرت قــوات االحتــالل اليــوم األحــد، بوقــف العمــل 
والبــاء ملنــزل فــي منطقــة ارفاعيــة شــرق يطــا جنــوب 

اخلليــل.

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق للج ــال منس وق
ــور، إن  ــب اجلب ــل رات ــوب اخللي ــتيطان جن ــدار واالس اجل
ــد  ــود محم ــن محم ــرت املواط ــالل أخط ــوات االحت ق
العمــور فــي منطقــة ارفاعيــة بوقــف العمــل والبنــاء 
ــر  ــن 180 مت ــر م ــاحة أكث ــى مس ــازن عل ــه ومخ مبنزل
ــة  ــي املنطق ــص ف ــدون ترخي ــاء ب ــة البن ــع، بحج مرب

املصنفــة )ج(.57

عشرات املستوطنني يقتحمون األقصى

 اقتحــم عشــرات املســتوطنني، اليــوم األحــد، املســجد 
األقصــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة، حتــت حمايــة 

قــوات االحتــالل اإلســرائيلي.

وأفــادت مراســلتنا، بــأن عشــرات املســتوطنني اقتحموا 
ــتفزازية، وأدوا  ــوالت اس ــذوا ج ــى، ونف ــجد األقص املس
ــتمعوا  ــه، واس ــي باحات ــة ف ــة عنصري ــا تلمودي طقوس
ــة  ــت حماي ــم«، حت ــول »هيكله ــزورة ح ــروحات م لش

ــالل. ــرطة االحت ش

القتحامــات  املبــارك  األقصــى  املســجد  ويتعــرض 
املســتوطنني علــى فترتــني صباحيــة ومســائية يوميــا 
باســتثناء يومــي اجلمعــة والســبت، فــي محاولــة 
ــي  ــي ف ــي واملكان ــيم الزمان ــرض التقس ــة لف احتاللي

ــى.58 ــلمني األول ــة املس قبل

االحتــالل يالحــق العمــال قــرب جــدار الفصــل العنصري 
غــرب طولكــرم ويقتحــم مخيــم نور الشــمس

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  الحق
والتوســع  الضــم  جــدار  قــرب  العمــال  عشــرات 

العنصــري غــرب مدينــة طولكــرم.

وقــال شــهود عيــان ملراســلتنا، إن قــوات االحتــالل 
الحقــت العمــال، ومنعــت العشــرات منهــم مــن 
ــل  ــف لقناب ــالق كثي ــط إط ــكان، وس ــن امل ــراب م االقت

الغــاز املســيل للدمــوع، إلجبارهــم علــى املغــادرة.

ــني  ــات ب ــوم مواجه ــر الي ــت فج ــياق، اندلع ــي الس وف
الشــبان وجنــود االحتــالل أثنــاء اقتحامهــم خمليــم نــور 
ــل  ــا القناب ــوا خالله ــرم، أطلق ــرق طولك ــمس ش ش
ــه  ــوا في ــذي داهم ــت ال ــي الوق ــة، ف ــة بكثاف الصوتي
ــوا  ــوه، وعبث ــم وفتش ــي اخملي ــوح ف ــة كان ــزل عائل من

ــاالت.59 ــن اعتق ــغ ع ــه، دون أن يبل مبحتويات

االثنني 2022/6/13 

جديــداً  اقتحامــاً  ينفــذون  مســتوطنون 
األقصــى للمســجد 

هدم شرق يطا ومطاردة عمال في طولكرم

باحــات  أمــس،  املســتوطنني،  عشــرات  اقتحــم 
املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  األقصــى  املســجد 

 حتت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي. 
وذكرت مصادر محلية أن عشــرات املســتوطنني اقتحموا 
ــاً  ــتفزازية، وأدوا طقوس ــوالت اس ــذوا ج ــجد، ونف املس
تلموديــة عنصريــة فــي باحاتــه، واســتمعوا لشــروحات 
 حــول »الهيــكل« املزعوم، حتــت حماية شــرطة االحتالل.

ويتعــرض األقصــى القتحامــات املســتوطنني علــى 
باســتثناء  يوميــاً،  ومســائية  صباحيــة  فترتــني 
لفــرض  محاولــة  فــي  والســبت،  اجلمعــة  يوَمــي 

 تقسيم زماني ومكاني في املسجد. 
االحتــالل  محكمــة  مــددت  أيضــاً،  القــدس  وفــي 
للمــرة  مقدســي  شــاب  بحــق  املنزلــي  احلبــس 

 الثانية، حتى اخلميس املقبل. 
احملكمــة  أن  إلــى  محليــة  مصــادر  ولفتــت 
عبــد  الشــاب  بحــق  املنزلــي  احلبــس  مــددت 
جنــوب  ســلوان  بلــدة  مــن  ســمرين  الكــرمي 

 األقصى حتى اخلميس القادم. 
العتــداء  عائلتــه  مــع  تعــرض  ســمرين  وكان 

 مستوطنني أواخر الشهر املاضي. 
وفــي اخلليــل، قــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان 
ــتيطان: إن  ــدار واالس ــة اجل ــعبية ملقاوم ــة والش الوطني
ــام  ــع خي ــة وأرب ــة زراعي ــت غرف ــالل هدم ــوات االحت ق

59  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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تعــود لعائلــة الشــواهني فــي منطقــة »خــالل العــدرة« 
ــا  ــتولى عليه ــرب أراض اس ــي، وق ــط االلتفاف ــرب اخل غ

 املستوطنون في العني البيضاء شرق يطا. 
كمــا أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف العمــل والبنــاء 

 مبنزل في منطقة »إرفاعية« شرق يطا. 
وقــال اجلبــور: إن قــوات االحتــالل أخطــرت املواطــن 
ــة«،  ــة »إرفاعي ــي منطق ــور ف ــد العم ــود محم محم
علــى  ومخــازن  مبنزلــه  والبنــاء  العمــل  بوقــف 
ــاء  ــة البن ــاً، بحج ــراً مربع ــن 180 مت ــر م ــاحة أكث مس

 دون ترخيص في املنطقة املصنفة )ج(. 
وإدارة  األوقــاف  وزارة  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
احلــرم اإلبراهيمــي مــن إدخــال ميــاه الشــرب إلــى 

 داخل احلرم، لليوم الرابع على التوالي. 
منــع  إن  الرجبــي:  غســان  احلــرم  مديــر  وقــال 
املصلــني  علــى  للتضييــق  امليــاه محاولــة  إدخــال 
ــى  ــم عل ــم إلجباره ــط عليه ــه، والضغ ــني في واملرابط

 مغادرته، وعدم التواجد فيه لفترات طويلة. 
وأضــاف الرجبــي: إن »االحتــالل يســعى عبــر هــذه 
فــرض  إلــى  االعتــداءات،  مــن  وغيرهــا  اإلجــراءات 
ــادرة  ــرم، ومص ــى احل ــة عل ــلطته الكامل ــيطرته وس س
األول  املســؤول  باعتبارهــا  األوقــاف،  وزارة  صالحيــات 
جديــد  واقــع  وإيجــاد  بــه،  واالعتنــاء  إدارتــه  عــن 

 جتعله متحكماً بإدارة احلرم بالكامل”. 
تلــك  ممارســة  يحــاول  االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
محــددة  كميــات  بإدخــال  بســماحه  الســيطرة 
ــه  ــى منع ــة إل ــرم، إضاف ــاه للح ــن املي ــداً م ــة ج وقليل
ــتراطه  ــه، واش ــة داخل ــال الصيان ــض أعم ــذ بع تنفي
ــوده، كمــا  ــك األعمــال بإشــرافه ووجــود جن ــم تل أن تت
مينــع  حيــث  »اإلســحاقية«،  مصلــى  فــي  يحــدث 
 االحتــالل تركيــب »الثريــات« منــذ العــام املاضــي.

وفــي طولكرم، الحقــت قــوات االحتالل عشــرات العمال 
 قــرب جــدار الضــم والتوســع العنصــري غــرب املدينــة.

االحتــالل الحقــت  قــوات  إن  عيــان:  وقــال شــهود 
العمــال، ومنعــت العشــرات منهــم مــن االقتــراب 
مــن املــكان، وســط إطــالق كثيــف لقنابــل الغــاز 

 املسيل للدموع، إلجبارهم على املغادرة. 
ــود  ــبان وجن ــني الش ــات ب ــرت مواجه ــياق، ج ــي الس وف
ــرق  ــمس ش ــور ش ــم ن ــم خملي ــاء اقتحامه ــالل أثن االحت
طولكــرم، أطلقــوا خاللهــا القنابــل الصوتيــة بكثافــة، 
ــوح  ــة كان ــزل عائل ــه من ــذي داهمــوا في فــي الوقــت ال
ــغ  ــه، دون أن يبل ــوا مبحتويات ــوه وعبث ــم وفتش ــي اخملي ف

عــن اعتقــاالت.60

60  جريدة األيام

ــي  ــع األذان ف ــع رف ــى ومن ــا لألقص ــاف: 22 اقتحام األوق
ــي ــهر املاض ــا الش ــي 50 وقت اإلبراهيم

 قالــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، إنهــا وثقــت 22 
اقتحامــا للمســجد األقصــى املبــارك مــن قبــل قــوات 
االحتــالل واملســتوطنني خــالل شــهر أيــار املاضــي، فيما 

مت منــع رفــع األذان فــي احلــرم االبراهيمــي 50 وقتــا.

ــر  ــهري، أن أكب ــا الش ــي تقريره ــوزارة، ف ــت ال وأوضح
عــدد لالقتحامــات ُســّجل فــي التاســع والعشــرين مــن 
شــهر أيــار، حيــُث اقتحــم املســجد األقصــى أكثــر مــن 
ــتوطنني  ــال املس ــع احتف ــاً م ــتوطن، تزامن 1700 مس
وأدى  للقــدس  الشــرقي  الشــطر  احتــالل  بذكــرى 

ــي«. ــجودهم امللحم ــم »س بعضه

ــى أن  ــري، إل ــامت البك ــيخ ح ــاف الش ــر األوق ــار وزي  وأش
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي منعــت رفــع األذان فــي 
ــني  ــل، خمس ــي اخللي ــريف ف ــي الش ــرم اإلبراهيم احل
وقتــاً خــالل أيــار املاضــي، وشــرعت بتركيــب أجــزاء مــن 
املصعــد الكهربائــي بعــد قــصِّ »الــدرج األبيــض«، فــي 
خطــوة خطيــرة تتعــرض للتــراث اإلســالمي فــي هــذا 
املــكان الــذي يتعــرض بشــكل يومــي النتهــاكات متــسُّ 
مبكانتــه الدينيــة والروحيــة للمســلمني صاحبــي احلــق 
ــة  ــادة حلصري ــاً للعب ــتخدامه مكان ــي اس ــد ف الوحي

ــه. ســيادتهم علي

ــات فــي  ــت احلفري ــالل واصل وأوضــح أن ســلطات االحت
اســتراحة احلــرم اإلبراهيمــي، وال تــزال متــارس التشــويش 
علــى ســماعاته، واقتحمــت منطقــة البــاب الشــرقي 
ووضعــت طــاوالت وكراســي لعقــد اجتماعــات جلنودهــا.

ــدة  ــاكات املتزاي ــورة االنته ــى خط ــري عل ــد البك وأك
ــالل اإلســرائيلي ضــد املقدســات  ــي ميارســها االحت الت
اإلســالمية واملســاجد فــي عمــل منظــم وممنهــج 
لضــرب مشــاعر املســلمني. حيــث هــدم االحتــالل 
ــي  ــي ف ــني« اجلنوب ــرب الرماض ــع »ع ــي جتم ــجداً ف مس
قلقيليــة، وهاجــم مســتوطنون بلــدة عوريــف وحطموا 
جنــود  وفتــش  واقتحــم  الربــاط،  مســجد  نوافــذ 
ــا  ــا، فيم ــه بيط ــوى« بالتوان ــجد »التق ــالل مس االحت
ــتوطنني  ــان املس ــن قطع ــرة م ــداد كبي ــت أع اقتحم
ــت  ــول حت ــي حلح ــس ف ــي يون ــجد النب ــط مس محي
ــع  ــوا خل حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــالل، وحاول
شــبابيك املســجد، وأطلــق جيــش االحتــالل النــار 
ــع أذان  ــاء رف ــجد أثن ــة املس ــتهدفا مئذن ــة، مس بكثاف
الفجــر. كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل مبنــى مديريــة 
أوقــاف شــمال اخلليــل فــي حلحــول واملالصقة ملســجد 
ــل  ــك مبنــى مدرســة وروضــة جي ــس، وكذل ــي يون النب

ــول. ــة زكاة حلح ــة للجن ــل التابع األم
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ــرات  ــة العش ــاف، اصاب ــه وزارة األوق ــر أعدت ــق تقري ووث
مــن املرابطــني املتواجديــن باملســجد األقصــى املبــارك، 
باالختنــاق ورصــاص االحتــالل املعدنــي املغلــف باملطاط، 
ــالح  ــر ص ــاج منب ــالل زج ــاص االحت ــم رص ــا حط فيم

ــي. ــن األيوب الدي

وعلــى صعيــد حمــالت التهويــد، صادقــت مــا تســمى 
إقامــة خــط  العليــا، علــى  احملكمــة االســرائيلية 
ــي قدمــت  ــات الت ــد رد االلتماس ــوي، بع ــار اجل للقط
ــا«  ضــد املشــروع، ودعــت مــا تســمى منظمــة »الهاف
ــني  ــرة وتدش ــة الصخ ــك قب ــى تفكي ــتيطانية إل االس
ــى. ــجد األقص ــاحات املس ــي س ــوم، ف ــكل« املزع »الهي

كمــا رصــد التقريــر عشــرات حــاالت اإلبعــاد عــن 
املســجد األقصــى، واملضايقــة للحــراس والســدنة 

وللمصلــني مــن إرجــاع وتفتيــش مــذل.

وفــي أريحــا اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، على 
ــرقية  ــواحرة الش ــدة الس ــي بل ــن أراض ــف دومن م 22 أل
ومقــام النبــي موســى جنــوب أريحــا، لوضعهــا حتــت ما 

يســمى بـ »محميــة طبيعيــة«.61

األســيران عــواودة وريــان يواصــالن إضرابهمــا عــن 
الطعــام

املعتقلــون اإلداريــون يواصلــون مقاطعتهــم 
ــوم الـــ361 ــال للي ــم االحت حملاك

ــدة  ــن بل ــا( م ــواودة )40 عام ــل ع ــير خلي ــل األس يواص
إذنــا فــي اخلليــل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم الـــ 103، 
ــو  ــت دق ــة بي ــن قري ــا( م ــان )27 عام ــد ري ــير رائ واألس
ــوم الـــ68،  ــه للي ــدس إضراب ــة الق ــرب مدين ــمال غ ش

رفضــا العتقالهمــا اإلداري.

ــن  ــواودة م ــت ع ــالل نقل يذكــر أن إدارة معتقــالت االحت
ســجن »الرملــة« مجــددا إلــى املستشــفى بعــد تدهور 
خطيــر طــرأ علــى وضعــه الصحــي، وفــق مــا أفــاد بــه 

نــادي األســير مؤخــرا.

وأضــاف نــادي األســير، أن إدارة الســجون طــوال الفتــرة 
املاضيــة كانــت ترفــض نقــل عــواودة بشــكل دائــم إلــى 
املستشــفى، وســاومته مقابــل النقــل أن يقبــل العالج 
الــذي تفرضــه املستشــفى، علما أن رفــض العــالج 
ــي  ــل ف ــرز أدوات املعتق ــكّل أب ــة يش ــوص الطبي والفح

معركــة اإلضــراب.

ــي املفاصــل وآالم  ــي عــواودة مــن أوجــاع حــادة ف ويعان
ــة، وال  ــي الرؤي ــوح ف ــدم وض ــوي وع ــرأس ودُوار ق ــي ال ف
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ــرك. ــي متح ــى كرس ــل عل ــي، ويتنق ــتطيع املش يس

وتتعمــد إدارة معتقــالت االحتــالل نقــل عــواودة بشــكل 
متكــرر إلــى املستشــفيات املدنيــة، بدعــوى إجــراء 
فحوصــات طبيــة لــه، لكــن فــي كل مــرة تتــم إعادتــه 
ــة  ــى مرحل ــل إل ــم يص ــه ل ــة أن ــا، بذريع دون إجرائه

ــورة. اخلط

كمــا يواصــل األســير ريــان إضرابــه عــن الطعــام لليــوم 
ــه االنفــرادي فــي معتقــل  ــي، بعزل ــى التوال الــــ68 عل
»عوفــر«، ويعانــي مــن آالم فــي الــرأس واملفاصــل 
ــديد  ــاق ش ــن إره ــتكي م ــه، ويش ــي عيون ــط ف وضغ
وتقيــؤ بشــكل مســتمر، وال يســتطيع املشــي ويتنقــل 

ــرك. ــي متح ــى كرس عل

ــل إداري  ــو 500 معتق ــل نح ــه، يواص ــياق ذات ــي الس وف
مقاطعتهــم حملاكــم االحتــالل اإلســرائيلي لليــوم 
ــم  ــار مواجهته ــي إط ــك ف ــي، وذل ــى التوال الـــ162 عل

جلرميــة االعتقــال اإلدارّي.

وتشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــالل إربــاكا لــدى إدارة 
ــود  ــف الوف ــي تعري ــاهم ف ــالل، وتس ــالت االحت معتق
ــة  ــرة بقضي ــالت كل فت ــزور املعتق ــي ت ــة الت األجنبي
االعتقــال اإلداري، وبالتالــي تســليط الضــوء عليهــا 

ــم. ــا للعال ونقله

وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة 
ــن  ــان م ــا كاحلرم ــني حملاكمه ــني املقاطع ــد املعتقل ض

ــم. ــال اإلداري له ــد االعتق ــارة، وجتدي الزي

وكان املعتقلــون اإلداريــون قــد اتخــذوا موقفــا جماعيــا 
ــكل  ــة ل ــاملة والنهائي ــة الش ــالن املقاطع ــل بإع يتمث
إجــراءات القضــاء املتعلقــة باالعتقــال اإلداري )مراجعــة 

قضائيــة، اســتئناف، عليــا(.

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

وتتــذرع ســلطات االحتــالل وإدارات املعتقــالت، بــأن 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

إليــه. املوجهــة  التهمــة  محكوميتــه وال 

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
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أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة كاملة، 
ووصلــت فــي بعــض احلــاالت إلــى ســبع ســنوات كمــا 

ــال.62 ــي اجلّم ــل عل ــة املناض ــي حال ف

ــف  ــة 22 أل ــواء اللبناني ــت األج ــرائيل خرق ــر: إس تقري
ــا ــالل 15 عام ــرة خ م

ــع”airpressure.info”، أن  ــى موق ــر عل ــر نش ــر تقري ذك
ــة  ــواء اللبناني ــرق األج ــرائيلي خ ــي اإلس ــران احلرب الطي

ــام 2007. ــذ ع ــرة من ــف م ــن 22 أل ــر م أكث

وبحســب التقرير الــذي نشــرته وســائل إعــالم غربيــة، 
ــة  ــرات املقاتل ــت الطائ ــا، اقتحم ــالل 15 عام ــه خ فإن
ــة  ــن ثماني ــر م ــان أكث ــوي للبن ــال اجل ــرائيلية اجمل اإلس

ــا. ــار - 13 ألف ــدون طي ــرات ب ــرة، والطائ آالف م

وأضــاف التقريــر، بحســب مــا نشــرته »روســيا اليــوم« 
أن ســالح اجلــو اإلســرائيلي خــرق بانتظــام األجــواء 
ــوب  ــوق جن ــتطالعية ف ــالت اس ــام برح ــة وق اللبناني

ــالد. ــط الب ــاع ووس ــة البق ــان ومنطق لبن

ولفــت التقريــر إلــى أن الطائــرات املقاتلــة اإلســرائيلية، 
ــة  ــواء اللبناني ــتخدم األج ــوص، تس ــه اخلص ــى وج عل

لضــرب األراضــي الســورية.

مــن جهتهــا وجهــت الســلطات اللبنانيــة مــرارا 
ــا  ــب فيه ــدة تطال ــى األمم املتح ــاج إل ــرات احتج مذك
ــيادة  ــرام س ــوة الحت ــب والدع ــل أبي ــى ت ــط عل بالضغ
ــم  ــي رق ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــال لق ــان واالمتث لبن
ــي  ــراع لبنان ــر ص ــد آخ ــذ بع ــام 2006 املتخ 1701 لع

إســرائيلي.63

الثاثاء 2022/6/14 

مخطــط اســتيطاني إلقامــة حديقــة بــني 
ــدد  ــد يه ــارع جدي ــت وش ــر املي ــدس والبح الق

ــرود ــني يب ــرة وع ــي البي ــات ف آالف الدومن

ــس،  ــة أم ــوم« العبري ــرائيل هي ــة »يس ــرت صحيف ذك
ــة  ــة املســتوطنات املقامــة فــي الضفــة الغربي أن كتل
ــل بإقامــة حديقــة ضخمــة  ــى خطــة تتمث تعمــل عل
)متنــزه وطنــي( علــى مســاحة تبلــغ نحــو مليــون دومن 
بــني مدينــة القــدس احملتلــة والبحــر امليــت، مــن شــأنها 
أن تغيــر وجــه الضفــة الغربيــة وحتــول املنطقــة 
ــة  ــى وجه ــا ال ــيطرة عليه ــكام الس ــيتم إح ــي س الت

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــياحية. س

وحســب الصحيفــة اإلســرائيلية، فــإن احلديقــة التــي 
ــة  ــي منطق ــرب ف ــن الغ ــدأ م ــا تب ــل عليه ــم العم يت
»كوخــاف هشــاحر« وتصــل إلــى منطقــة الهيروديــون 

ــون. شــرقي غــوش عتصي

ــة  ــإن احلديق ــذا، ف ــتيطاني ه ــط االس ــب اخملط وبحس
ــر  ــة للبح ــاحة املتاخم ــف املس ــي نص ــمل حوال ستش
امليــت، مــن »قصــر اليهــود« إلــى منطقــة وادي الدرجــة 

ــة. ووادي حصاص

وهــذه املنطقــة هــي اجلــزء الوحيــد غيــر املبنــي فيــه، 
بــني جنــوب الضفــة وشــمالها.

وفــي وثيقــة أعــدت فــي كتلــة املســتوطنات بالضفــة 
ــام  ــدراء أقس ــع م ــاور م ــد التش ــراً، بع ــة، مؤخ الغربي
الســياحة فــي مختلــف مجالــس املســتوطنات، فقد مت 
نشــر اخلطــة االســتيطانية الضخمــة والتي ستشــمل، 
مــن بــني أمــور أخــرى، إنشــاء شــبكة مطاعــم متنقلة، 
ــر  ــمال البح ــي ش ــادق ف ــع فن ــاء مجم ــج إلنش والتروي
امليــت، وإنشــاء مركــز معلومــات وحجــز مشــترك 

وغيرهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه خطــة أوليــة، إال أنهــا 
ــع  ــن وض ــاء م ــل االنته ــد مت بالفع ــة، وق ــت نظري ليس
ــى  ــة عل ــل الكتل ــث تعم ــتراتيجية، حي ــة االس اخلط

ــوة. ــذه اخلط ــدء ه ــي ب ــاعدون ف ــركاء يس ــاد ش إيج

ومنــذ عقــود يطالــب اليمــني اإلســرائيلي بالبنــاء فــي 
ــد  ــم لس ــه أدومي ــن معالي ــرب م ــة “E1 “بالق املنطق
الفجــوة بــني املنطقتــني )شــمال وجنــوب الضفــة 
وفصلهمــا عــن بعــض(، لكنهــا خطــوة لــم يتــم 
تنفيذهــا، حيــث ووجهــت مســاعي االحتــالل مبعارضــة 
ــن  ــك م ــكله ذل ــا يش ــراً مل ــي نظ ــاد األوروب ــن االحت م
إنهــاء لفكــرة إقامــة دولــة فلســطينية متصلــة فــي 

ــة. الضف

وتقــول الصحيفــة بأنهــم فــي الكتلــة االســتيطانية 
فــي الضفــة الغربيــة »يتخطــون الســؤال السياســي 

ويركــزون علــى املمارســة”.

وتقــول املديــرة العامــة للكتلــة، كيريــن جيفــني: »نريــد 
ــي  ــا ف ــل له ــة ال مثي ــة ضخم ــة وطني ــاء حديق إنش
ــج  ــدة، ومنت ــبكة واح ــاء ش ــامرة، وإنش ــودا والس يه

ــد”. واح

ــن  ــد م ــود العدي ــى وج ــة ال ــة العبري ــير الصحيف وتش
ــر  ــك دي ــات الثــالث، مبــا فــي ذل »املواقــع املهمــة للديان
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ــى  ــي موس ــجد النب ــود، ومس ــر اليه ــابا، وقص ــار س م
ــمونائيم”. ــور احلش وقص

وفــي رام اهلل، أكــد مركز القــدس للمســاعدة القانونية 
وحقــوق اإلنســان أمــس، أن مســتوطنني ومقاولــني مــن 
مســتوطنة »بيــت إيــل« املقامــة علــى أراضــي مدينــة 
البيــرة، شــرعوا خــالل األســابيع املاضيــة، بالبــدء بشــق 
شــارع اســتيطاني جديــد، يهــدد في حــال إكمالــه آالف 
الدومنــات مــن أراضــي مدينــة البيــرة وقريــة عــني يبــرود 
شــرق البيــرة باملصــادرة، إضافــة إلــى خلقــه حزامــاً مــن 
ــي  ــى قريت ــاق عل ــق اخلن ــي تضّي ــة الت الطــرق االلتفافي
عــني يبــرود وبيتــني التــي يحيطهمــا االســتيطان مــن 

عــدة جهــات.

ووفــق بيــان صــادر عــن املركــز، فإنــه فــي حــال إمتــام هذا 
ــه  ــل ب ــر العم ــذي بوش ــد وال ــي اجلدي ــارع االلتفاف الش
منــذ أســابيع، ســوف يــؤدي حتمــاً إلــى متزيق مســاحات 
كبيــرة مــن أراضــي املواطنــني مــن مدينــة البيــرة 
ــاق  ــر، وإطب ــكل مباش ــني بش ــرود وبيت ــني يب ــي ع وقريت
اخلنــاق علــى أحيــاء ســكنية كاملــة ســتجد نفســها 
بــني فكّــي كماشــة املســتوطنات والطــرق االلتفافيــة 
ــه  ــى تأثيرات ــة إل ــكرية، إضاف ــش العس ــآت اجلي ومنش
الكبيــرة علــى احليــز الفلســطيني والتواصــل اجلغرافــي 
ــة  ــا ومحافظ ــرة وقراه ــي رام اهلل والبي ــني محافظت ب
أريحــا وشــمال الضفــة وريفهمــا الــذي تلتهمــه 

ــوم. ــد ي ــاً بع ــتيطان يوم ــاريع االس مش

وتابــع املركــز، »إن الهــدف مــن شــق هــذا الطريــق كمــا 
ــارع 60  ــل( بش ــت إي ــتوطنة )بي ــط مس ــح رب ــو واض ه
ــك  ــة، وذل ــة احملتل ــب الضف ــي قل ــد ف ــي املمت االلتفاف
ــالق  ــم إغ ــا يت ــتوطنني، بينم ــة املس ــهيل حرك لتس
ــذ  ــا من ــق بعضه ــي مت ش ــاً والت ــرق يومي ــرات الط عش
عشــرات الســنوات فــي وجــه املواطنــني، ســيما البلــدة 
القدميــة فــي اخلليــل وكفــر قــدوم وقريــوت وبيــت 

ــا”. ــك وعورت فوري

وأشــار املركــز إلــى أنــه فــي زيارتــه للموقــع ولقائــه مــع 
مجلــس قــروي عــني يبــرود قــدم استشــارته القانونيــة 
األوليــة، وحــث أصحــاب األراضــي علــى تقــدمي شــكاوى 
قانونيــة مــن أجــل التأســيس مللــف قانونــي متــني أمــام 
ــذا  ــه ه ــي وج ــوف ف ــل الوق ــن أج ــة، م ــم اخملتص احملاك
ــب كل جهــد  ــد يتطل ــذي بالتأكي ــر، وال اخملطــط اخلطي

شــعبي وسياســي وقانونــي مــن أجــل إبطالــه.64

64  جريدة األيام

املصادقــة علــى حتويــل ســوق  التفكجــي: 
ــى  ــفية إل ــرة اليوس ــن املقب ــزاء م ــة وأج اجلمع

ــة حديق

قــال خليــل التفكجــي، مديــر دائــرة اخلرائــط فــي 
جمعيــة الدراســات العربية، لـ«األيــام« إن بلدية االحتالل 
صادقــت علــى اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي لتحويــل 
ــام »اجلمعــة« أو »أرض اخلنــدق« وجــزء مــن  ســوق األغن
ــن  ــرقية م ــة الش ــي الزاوي ــفية ف ــرة اليوس أرض املقب

ــياحي. ــزه س ــى متن ــة ال ــدة القدمي ــور البل س

ــة االحتــالل املصادقــة  ــال التفكجــي: »أعلنــت بلدي وق
على اخملطط الهيكلي التفصيلي رقم 

)اجلمعــة(  األغنــام  ســوق  ملشــروع   0872952/101  
ــدة  ــور البل ــن س ــرقية م ــمالية الش ــة الش ــي الزاوي ف

القدميــة”.

وأضــاف: »يهــدف املشــروع إلــى إقامــة )متنــزه ســياحي 
حــول أســوار البلــدة القدميــة( علــى مســاحة 4.5 دومن”.

ــد  ــس وحم ــالت عوي ــة لعائ ــة خاص ــي مبلكي واألرض ه
ــا اهلل. وعط

وكانــت العائــالت متكنــت فــي نهايــة العــام 2019 مــن 
انتــزاع قــرار مــن احملكمــة العليــا اإلســرائيلية مبلكيتهــا 
لــألرض بعــد صــراع مــع بلديــة االحتــالل اســتمر عــدة 

ســنوات.

ــرف  ــت تع ــفية وكان ــرة اليوس ــة للمقب واألرض مالصق
لســنوات طويلــة خلــت باســم »ســوق اجلمعــة« ألنــه 
كانــت تبــاع األغنــام واملواشــي فيهــا حتــى الثمانينيات 
حينمــا صادرتهــا بلديــة االحتــالل وحولتهــا الــى مكــب 

للنفايــات.

وتالصــق األرض املقبــرة اليوســفية التاريخيــة فــي 
ــة. ــة احملتل املدين

ومــن جهــة ثانية، فــإن أرض »صــرح الشــهيد« املالصقة 
للمقبــرة اليوســفية هي أرض وقف إســالمي.

وكان املواطنــون احتجــوا علــى قــرار حتويــل أرض صــرح 
الشــهيد إلــى متنــزه وحديقــة خاصــة وأن فيهــا قبــوراً 

إســالمية.

ــة االحتــالل رفضــت االحتجاجــات وأصــرت  ولكــن بلدي
ــة.65 ــى حديقــة توراتي ــل األرض إل علــى موقفهــا بتحوي

65  جريدة األيام
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احلكومة تكلف وزارات بالرقابة على األسواق

ــن  ــض م ــص بع ــس، تخصي ــوزراء، أم ــس ال ــرر مجل ق
ــة  ــات احمللي ــن الهيئ ــدد م ــة ع ــة ملنفع ــي الدول أراض

ــة.  ــاريع تنموي ــذ مش ــة لتنفي ــر احلكومي والدائ

ووافــق اجمللــس، خــالل جلســته األســبوعية التــي عقدت 
ــتية،  ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــة رئي ــي رام اهلل، برئاس ف
علــى اإلحالــة النهائيــة لعــدد مــن املشــاريع التنمويــة 

فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم.

وكلــف وزارات االختصــاص بتكثيــف الرقابــة علــى 
بالســقوف  التجــار  تقيــد  مــن  للتأكــد  األســواق 
الســعرية التــي حددتهــا وزارة االقتصــاد الوطنــي. وأكد 
اتخــاذ جميــع اإلجــراءات واملســتلزمات لضمــان ســالمة 
ســير امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة »التوجيهــي« 

ــوم.  ــيبدأ الي ــذي س ال

ــع  ــة لوض ــة وزاري ــكيل جلن ــوزراء تش ــس ال ــرر مجل وق
معاييــر اختيــار النســاء املتميــزات فــي جميــع اجملــاالت 
لتكرميهــن فــي اليــوم الوطنــي للمــرأة فــي الثامــن مــن 
تشــرين أول املقبــل، واعتمــد عــدداً مــن طلبــات متويــل 

الشــركات غيــر البريحيــة.

ــادة والتمكــني  ــر الري ــراً قدمــه وزي وناقــش اجمللــس تقري
تضمــن شــرحاً جملــاالت اختصــاص الــوزراء وألويــات 
الريــادي واجلهــد احلكومــي فــي تيســير  العنقــود 
ــاء  ــة، وإنش ــات احلكومي ــن واجله ــني الريادي ــة ب العالق
مــن  بدعــم  للبرمجــة  الفلســطينية  األكادمييــة 
مكتــب رئيــس الــوزراء، إضافــة ملعالــم الرؤيــة لقانــون 
الشــركات الناشــئة ضمــن اخلطــة التشــريعية 2022، 
ــة  ــن مواءم ــا يضم ــني مب ــركات الدولي ــع الش ــوار م واحل
ــات  ــة املســتقبلية مــع أولوي االســتراتيجيات القطاعي
قطــاع الريــادة والتمكــني، وحتديــد الرؤية االســتراتيجية 

ــة. ــس القادم ــنوات اخلم للس

ــتهل  ــه مبس ــي كلمت ــر، ف ــد عب ــوزراء ق ــس ال وكان رئي
ــم  ــة والتعلي ــرة وزارة التربي ــره ألس ــن تقدي ــة، ع اجللس
ممثلــة بالوزيــر مــروان عورتانــي، وجميــع املعلمــني 
والقــوى  األمنيــة  واألجهــزة  والطلبــة،  واملعلمــات 
اجملتمعيــة املســاندة لــوزارة التربيــة فــي ســعيها 

لتوفيــر كل متطلبــات النجــاح.66

66  جريدة القدس

األربعاء 2022/6/15 

ــو  ــادرة نح ــط ملص ــال يخط ــيني: االحت احلس
ــدس ــي الق ــف ف ــي الوق ــن أراض ــاً م 053 دومن

كشــف املهنــدس عدنــان احلســيني، رئيــس دائــرة 
الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  فــي  القــدس 
ملصــادرة  إســرائيلي  مخطــط  عــن  النقــاب 
الوقــف  أراضــي  مــن  دومنــا   350 نحــو  وتســجيل 
احملتلــة. الشــرقية  القــدس  فــي   اإلســالمي 

ــعى  ــام«، »تس ــل »األي ــان وص ــي بي ــيني ف ــال احلس وق
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي إلــى مصادرة وتســجيل 
ــي  ــالمي ف ــف اإلس ــي الوق ــن أراض ــا م ــو 350 دومن نح

 القدس واحملتكرة لصالح قبور اليهود”. 
ــدة  ــن البل ــة م ــن أراض قريب ــدور ع ــث ي ــم أن احلدي وعل

ــة. ــدة القدمي ــور البل ــون وس ــل الزيت ــني جب ــة ب القدمي

ــة  ــرته بلدي ــذي نش ــالن ال ــن اإلع ــيني م ــذر احلس وح
ــي  ــط الهيكل ــى اخملط ــة عل ــأن املصادق ــالل بش االحت
الزاويــة  فــي  اجلمعــة  التفصيلــي ملشــروع ســوق 
ــدف  ــك به ــة وذل ــدة القدمي ــور البل ــن س ــرقية م الش
إقامــة متنــزه ســياحي حــول أســوار البلــدة العتيقــة 
ــي  ــدومن، والت ــف ال ــات ونص ــة دومن ــاحة اربع ــى مس عل
هــي جــزء ال يتجــزأ مــن املقبــرة اليوســفية والتــي باتت 

تضيق بالقبور وبأمس احلاجة إلى التوسيع. 

وقــال، إن »ســلطات االحتــالل ال تدخــر جهــدا فــي 
ــت،  ــة، وانتقل ــة املقدس ــي املدين ــاء ف ــتهداف األحي اس
اآلن، إلــى اســتهداف األمــوات للنيل مــن الــروح املعنوية 
ــا  ــداءات م ــذه االعت ــى أن ه ــيرا إل ــطينية، مش الفلس
هــي إال امتــداد لسلســلة طويلــة مــن اعتــداءات 
ســابقة، كان أبرزهــا اســتهداف مقبــرة مأمــن اهلل 
ــي احملتــل مــن القــدس، قبــل نحــو  فــي القطــاع الغرب
االحتــالل مئــات  عقديــن، حــني جرفــت ســلطات 
القبــور وأقامــت علــى أنقاضهــا مــا يســمى »متحــف 
التســامح«. وكذلــك اســتهداف مقبــرة بــاب الرحمــة 
األقصــى،  للمســجد  الشــرقي  للســور  املالصقــة 
حيــث اقتطعــت مســاحة كبيــرة مــن أرضهــا لصالــح 
توســعة الطريــق املــؤدي مــن بــاب األســباط إلــى بــاب 
املغاربــة، فــي الوقــت الــذي منعــت فيــه أعمــال الدفــن 
فــي القبــور القائمــة مــن اجلــزء اجلنوبــي لبلــدة ســلوان 
فباتــت فيــه مقابــر القــدس تضيــق بســكانها وبأمــس 

ــيعها. ــة لتوس احلاج

ــاب  ــرة ب ــى مقب ــن اهلل، إل ــرة مأم ــن مقب ــف، »م ويضي
الرحمــة وامتدادهــا فــي الشــمال، أي مقبرة اليوســفية، 
تواصــل ســلطات االحتــالل انتهــاك املقابــر اإلســالمية 
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ــة، ال ســيما فــي محيــط األقصــى،  فــي القــدس احملتل
ــطينية  ــدن فلس ــر م ــاول مقاب ــا ط ــى م ــة إل باإلضاف
أخــرى منــذ عمــر االحتــالل، واألراضــي املشــار إليهــا في 
اإلعــالن اإلســرائيلي كان قــد مت اســتمالكها مــن قبــل 
ــة  ــن عائل ــام 1967 م ــالل الع ــل احت ــدس قب ــة الق أمان
املظفــر املقدســية، فــي حــني أن الطريــق الواصــل مــن 
ســوق اجلمعــة إلــى بــاب األســباط هــو وقــف إســالمي، 
أمــا الطريــق عنــد بــاب األســباط، فوقــف ذري لعائلتــي 

احلســيني واألنصــاري”.

ــاوالت  ــياق مح ــي س ــي ف ــك يأت ــى أن كل ذل ــت إل ولف
فــي  التوراتيــة«  »األســطورة  اســتكمال  االحتــالل 
ومحاصــرة  االســتيطانية،  وخططهــم  القــدس، 

األقصــى. املســجد 

ــذا  ــؤدي ه ــن أن ي ــيته م ــن خش ــيني ع ــرب احلس واع
واألضرحــة  القبــور  مئــات  تعريــض  إلــى  اخملطــط 
ــن  ــرة مأم ــي مقب ــل ف ــا حص ــة، كم ــالمية لإلزال اإلس
اهلل وغيرهــا، ووقــف الدفــن نهائيــاً فــي املقبــرة األكثــر 
ــق  ــد الطري ــى متهي ــة إل ــدس، إضاف ــي الق ــة ف أهمي
ــة  ــاب الرحم ــى ب ــتيالء عل ــيم واالس ــروع التقس ملش
ــروع  ــذ مش ــى، وتنفي ــي األقص ــرقية ف ــة الش واملنطق
ــي  ــه ف ــد ل ــب قواع ــك( ونص ــي )تلفري ــار الهوائ القط

األرض الوقفيــة مبحــاذاة أســوار األقصــى67.

مداهمات واعتقاالت واعتداءات للمستوطنني

أمــس، حملــة مداهمــات  شــنت قــوات االحتــالل 
ــي  ــني ف ــن املواطن ــدداً م ــت ع ــعة طال ــاالت واس واعتق
ــه  ــرت في ــذي أخط ــت ال ــي الوق ــدس، ف ــة والق الضف
أربعــة أشــقاء، بإخــالء أرضهــم الزراعيــة في قريــة وادي 
ــتوطنون  ــم مس ــا هاج ــم، فيم ــت حل ــرب بي ــني غ فوك
ــل  ــق الواص ــى الطري ــارة عل ــني باحلج ــات املواطن مركب
بــني جنــني – نابلــس، وقطعــوا أشــجار زيتــون معمــرة 

ــوت.  ــي قري ف

أمــس، منطقــة  االحتــالل  اقتحمــت قــوات  فقــد 
نابلــس اجلديــدة غربــي املدينــة، واعتقلــت الشــاب 
عبــد الرحمــن حمــدي اســتيتية بعــد محاصــرة منــزل 
ــليم  ــوت بتس ــرات الص ــر مكب ــه عب ــه ومطالبت عائلت
نفســه، كمــا حاصــرت إحــدى البنايــات فــي حــي خلــة 
العامــود واعتقلــت الشــاب إيــاد كــة، فيمــا اســتهدف 
مقاومــون قــوات االحتــالل بإطــالق الرصــاص عــدة مرات 
ــب  ــة أصي ــات عنيف ــود، ودارت مواجه ــة العام ــي خل ف
خاللهــا شــابان بشــظايا الرصــاص إحداهمــا بالرجــل 
واآلخــر بالبطــن، وتســببت قنابــل االحتــالل بإحتــراق إدى 

ــات. املركب
67  جريدة األيام

وفــي ســلوان بالقــدس احملتلــة، اعتقلــت قــوات االحتالل 
فــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء اإلثنــني، شــابني بعــد 
االعتــداء عليهمــا بالضــرب املبــرح، واعتــدت علــى 
ــت  ــه، وألق ــي أصابع ــور ف ــه بكس ــببت ل ــث وتس ثال
ــازل  ــاه املن ــرة باجت ــة مباش ــة والغازي ــل الصوتي القناب
ــرة  ــات الســكنية، واســتهدفتت الشــبان باألعي والبناي
املطاطيــة، فيمــا اعتــدى مســتوطنون علــى الســكان 
ــم  ــت طواق ــك، اقتحم ــى ذل ــاب. إل ــارة واألخش باحلج

ــوية. ــدس العيس ــي الق ــالل ف ــة االحت بلدي

ــابني  ــس، ش ــر أم ــالل، فج ــوات االحت ــت ق ــا اعتقل كم
ــزل أســير  ــني، وداهمــت من ــة غــرب جن ــة رمان مــن قري
محــرر. وذكــر منتصــر ســمور مديــر نــادي األســير فــي 
ــد  ــابني أحم ــت الش ــالل اعتقل ــوات االحت ــني، أن ق جن
صالــح الرفاعــي، وميســرة أبــو صويــص، وذلــك عقــب 
ــام  ــا مت اقتح ــا، كم ــة منازله ــة ومداهم ــام القري اقتح
منــزل األســير زهيــر راشــد األحمــد، والعبــث مبحتوياتــه 
وتهديــد عائلتــه بتكــرار املداهمــة فــي حــال لم يســلم 

ــه. نفس

ونصــب قــوات االحتــالل أمــس، حاجــزاً عســكرياً دائمــاً 
بــني منــازل املواطنــني فــي منطقــة »أم ركبــة« داخــل 
ــي  ــط ف ــال الناش ــم. وق ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض بل
القريــة أحمــد صــالح، إن قــوات االحتــالل وضعــت 
ــني  ــة، ب ــكرية دائم ــة عس ــمنتية، ونقط ــات اس مكعب
ــل  ــا يعرق ــة، م ــة أم ركب ــي منطق ــني ف ــازل املواطن من

ــم. ــني بيوته ــل ب ــني ويفص ــركات املواطن حت

ــاص  ــالل الرص ــالق االحت ــة إط ــذه املنطق ــهدت ه وش
علــى الطفــل زيــد محمــد غنيــم قبــل اســبوعني مــا 

أدى الستشــهاده.68 

اخلميس 2022/6/16 

جرافــات االحتــال تهــدم منزلــنْي فــي القــدس 
فــي  بنــاء ســبعة منــازل ومنشــأة  ووقــف 

ســلفيت

ــة  ــي مدين ــني ف ــس، منزل ــالل، أم ــوات االحت ــت ق هدم
القــدس احملتلــة، وأخطرت بهدم ســتة منازل ومنشــأتني 
جتاريتــني فــي مســافر يطــا، ووقــف بنــاء ســبعة منــازل 
ومنشــأة جتاريــة فــي قريــة مــردا، ومنعــت إعــادة فتــح 
طريــق زراعيــة فــي بلــدة اخلضــر، بالتزامــن مــع اقتحــام 
مســتوطن منطقــة عــني البيضــا املهــددة فــي مســافر 

يطــا بحمايــة جنــود االحتــالل.

68  جريدة القدس
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شــرقي  جنــوب  باهــر،  صــور  بلــدة  ففــي 
 القدس، هدمت قوات االحتالل منزالً. 

مــن  كبيــرة  قــوة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
جيــش االحتــالل ترافقهــا آليــات ثقيلــة اقتحمــت 
وحاصــرت  البلــدة،  فــي  احلمــص  وادي  حــي 

 منزل املواطن محمود ربايعة. 
وأكــدت أن قــوات االحتــالل منعــت املواطنــني مــن 
املواطــن  عائلــة  وأجبــرت  املنطقــة  مــن  االقتــراب 
يقطنــه  الــذي  منزلهــا  مغــادرة  علــى  ربايعــة 

 مع زوجته وطفليه، وباشرت بهدمه. 
ــالل  ــال املواطــن ربايعــة: إن قــوات االحت ــه، ق مــن جهت
برفقــة طواقــم بلديــة االحتــالل هاجمتهــم دون ســابق 
إنــذار وأجبرتهــم على مغــادرة املنــزل دون أن يتمكنوا من 
إفــراغ محتوياتــه، الفتــاً إلــى أنهــم اســتطاعوا إخــراج 

 بعض املالبس واحلاجّيات البسيطة فقط. 
وأشــار إلــى أنــه أقــام املنــزل منــذ ســبع ســنوات، الفتــاً 
إلــى أنــه حــاول ترخيصــه مــرات عــدة، وفرضــت عليــه 
بلديــة االحتــالل قبــل نحــو العامــني مخالفــة قيمتهــا 
20 ألــف شــيكل بســبب البنــاء »غيــر املرّخــص«، 

 رغم أنه حاول مراراً استصدار رخصة. 
حتــى  أمهلتــه  كانــت  االحتــالل  بلديــة  أن  وأكــد 
العشــرين مــن اجلــاري إلخــالء منزلــه وهدمــه ذاتيــاً، إال 

 أنها لم تنتظر املهلة التي فرضتها. 
القــدس،  شــمال  حنينــا،  بيــت  بلــدة  وفــي 

 هدمت قوات االحتالل منزالً آخر. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات مــن شــرطة 
ــات  ــالل وجراف ــة االحت ــم بلدي ــا طواق ــالل ترافقه االحت

 اقتحمت منطقة تل الفور في البلدة. 
ــة  ــزالً يعــود لعائل ــى أن القــوة حاصــرت من وأشــارت إل
اجلعبــري مانعــة املواطنــني مــن االقتــراب مــن املنطقــة 

 قبل أن تشرع آليات االحتالل في هدمه. 
اخلليــل،  جنــوب  يطــا،  مســافر  وفــي 
ســتة  بهــدم  االحتــالل  قــوات  أخطــرت 
مركبــات. ومغســلة  جتــاري  ومحــل   منــازل 

ــافر  ــي مس ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
ــة  ــت قري ــالل دهم ــوات االحت ــور، إن ق ــؤاد العم ــا ف يط
إخطــارات  وســلمت  يطــا،  بلــدة  شــرق  الرفاعيــة 
منــذ  مأهولــة  منــازل  ســتة  بهــدم  تقضــي 

 سنوات ومحل جتاري، ومغسلة للمركبات. 
وأوضــح أن ملكيــة املنــازل تعــود لــكل مــن املواطنــني: 
حمــزة محمــود العمــور، منــزل مكــون مــن ثالثــة 
ــور،  ــح العم ــؤاد مصل ــراً، وف ــاحة 350 مت ــق مبس طواب
متــراً،   240 مبســاحة  طابقــني  مــن  مكــون  منــزل 
ــني  ــن طابق ــون م ــزل مك ــور، من ــح العم ــاد مصل وإي
ــزل  ــور، من ــحدة العم ــمي ش ــر، ورس ــاحة 300 مت مبس
ــراً، وموســى محمــود العمــور، منــزل  مبســاحة 130 مت

ــي،  ــد ربع ــحدة محم ــل ش ــراً، وجبري ــاحة 140 مت مبس
ــراً  ــاحة 80 مت ــة مبس ــراً، وبقال ــاحة 150 مت ــزل مبس من
ســقف »زينكــو« تعــود ملكيتهــا للمواطــن رائــد 
محمــد جبرائيــل العمــور، ومغســلة للمركبــات تعــود 
ملكيتهــا للمواطــن حابــس النجــار، مشــيراً إلــى 
ــة  ــام حمل ــة الع ــذ بداي ــن من ــالل تش ــوات االحت أن ق

.  على مسافر يطا وجتمعاتها السكانية 
ســلفيت،  شــمال  مــردا،  قريــة  وفــي 
بوقــف  االحتــالل  ســلطات  أخطــرت 

 البناء في 7 منازل ومنشأة جتارية. 
ــأن  ــش ب ــت اخلف ــروي نصف ــس الق ــس اجملل ــاد رئي وأف
قــوات االحتــالل اقتحمــت القريــة وســلمت إخطــارات 
ــع  ــة، تق ــأة جتاري ــازل ومنش ــاء ملن ــل والبن ــف العم وق
القريــة  مــن  واجلنوبيــة  الغربيــة  املنطقــة  فــي 

 بحجة أنها تقع مبناطق مصنفة )ج(. 
وأوضــح أن املنــازل اخملطــرة واملنشــأة تعــود للمواطنــني 
ــد القــادر ســعيد، وحســني حســن ســعيد،  أحمــد عب
ــالء  ــر، وع ــد حجي ــل أحم ــعيد، ووائ ــني س ــر حس وثائ
ــاء،  ــو الهيج ــوض أب ــد ع ــعيد، ومحم ــاح س ــد الفت عب

 ونصفت ناجي أبو بكر، وبسام عمر. 
وأشــار إلــى أن القريــة مســتهدفة بالهــدم واإلغالقــات 
الفتــاً إلــى أن عــدد املنازل اخملطــرة في القريــة ارتفع خالل 

.  ً  الشهرين املاضيني ليصل إلى 28 منزال
قــوات  منعــت  اخلضــر،  بلــدة  وفــي 

 االحتالل إعادة فتح طريق زراعية. 
االحتــالل  قــوات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
فتــح  إعــادة  محاولتــه  خــالل  مواطنــاً  احتجــزت 
منطقــة  فــي  أغلقتهــا  كانــت  زراعيــة  طريــق 

 »شوشحلة« ببلدة اخلضر جنوب بيت حلم. 
مــن  يوميــاً  تصعــد  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــدت 
ــي  ــي ف ــاب األراض ــق أصح ــفية بح ــا التعس إجراءاته
تلــك املنطقــة مــن خــالل منعهــم مــن الوصــول 
ألراضيهــم وجتريفهــا وهــدم عــدد مــن املنشــآت فيهــا، 

 بهدف تهجيرهم واالستيالء على األراضي. 
أقــدم  االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
مســتوطن علــى اقتحــام منطقة عــني البيضــا املهددة 

 في مسافر يطا ورعي أغنامه فيها. 
إن  واالســتيطان:  اجلــدار  مقاومــة  هيئــة  وقالــت 
املســتوطن اقتحــم األرض املســتهدفة برفقــة خمســة 
ــة  ــاً أن االقتحــام جــرى بحماي ــام، مبين رؤوس مــن األغن

ــالل.69 ــود االحت ــن جن ــة م خمس

69  جريدة األيام
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منظمــة دوليــة: 08% مــن أطفــال القطــاع 
يعانــون مــن ضائقــة نفســية

ــة  ــر احلكومي ــال« غي ــذوا األطف ــة »أنق ــذّرت منظم ح
مــرور  مبناســبة  األربعــاء  نشــرته  تقريــر  فــي 
علــى  اإلســرائيلي  احلصــار  بــدء  علــى  عامــاً   15
القطــاع  أطفــال  مــن   %  80 أّن  مــن  غــزة  قطــاع 

 الفلسطيني يعانون من ضائقة نفسية. 
ــراً  ــا مق ــن بريطاني ــذ م ــي تتخ ــة الت ــت املنظم وقال
لهــا فــي تقريــر بعنــوان »محاصــرون« إّن الصحــة 

 العقلية ألطفال القطاع آخذة في التدهور. 
غــزة  أطفــال  عــدد  ارتفــع   ،2018 العــام  ومنــذ 
واحلــزن  »االكتئــاب  أعــراض  الذيــن يشــتكون مــن 

 واخلوف« من %55 إلى %80، بحسب التقرير. 
وقــال مديــر املنظمــة فــي األراضــي الفلســطينية 
جيســون لــي إّن »األطفــال الذيــن حتدثنــا إليهــم 
ــا  ــر وصفــوا مشــاعرهم بأنّه خــالل إعــداد هــذا التقري

 بحالة دائمة من اخلوف والقلق واحلزن«. 
ووفقــاً ملديــر املنظمــة فإنهــم يعانــون أيضــاً مــن 
ويترقبــون  والتركيــز  النــوم  علــى  القــدرة  »عــدم 

 اندالع جولة جديدة من العنف”. 
ــى  ــة عل ــة املادي ــى »األدل ــي إل ــان صحاف وأشــار فــي بي
محنتهــم مثــل التبــّول الــالإرادي وفقــدان القــدرة 

 على الكالم أو إكمال املهام األساسية”. 
ــب أن  ــة ويج ــاءت صادم ــة »ج ــذه األدل ــي إن ه ــال ل وق

 تكون مبثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي”. 
ــرب  ــا يق ــكلون م ــال يش ــة أّن األطف ــت املنظم وأوضح
مــن نصــف ســكان القطــاع، وأن 800 ألــف شــاب فــي 

 القطاع »لم يختبروا احلياة دون احلصار”. 
رايتــس  هيومــن  منظمــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
ذكــرى  مبناســبة  صحافــي  بيــان  فــي  ووتــش 
مبســاعدة  »إســرائيل  إن  اإلســرائيلي  احلصــار 

 مصر حّولت غزة إلى سجن مفتوح”. 
وقــال عمــر شــاكر مديــر املنظمــة فــي إســرائيل 
غــزة  فــي  »الشــباب  إن  الفلســطينية  واألراضــي 
يواجهــون تداعيــات )احلصــار( ألنهــم لــم يختبــروا 

 كيف كانت احلياة في غزة قبل احلصار”. 
ــرس إّن »آفاقهــم )الشــباب(  ــة فرانــس ب وأضــاف لوكال
ــن  ــراً م ــريط 40 × 11 كيلومت ــى ش ــوة إل ــت بالق ضاق
األرض وهــذا مينعهــم مــن فرصــة التفاعــل واالختــالط 

مــع العالــم”.70

70  جريدة األيام

ــابه  ــاء مش ــد لق ــي لعق ــراح أميرك ــض اقت رف
ــي ــب التطبيع ــاع النق الجتم

رفــض الســلطة الفلســطينية وإســرائيل اقتراحــاً 
قدمــه وفــد أميركــي يــزور البــالد متهيــدا لزيــارة الرئيــس 
ــدن، إلســرائيل وفلســطني، الشــهر  األميركــي، جــو باي
املقبــل، إمكانيــة عقــد لقــاء مشــابه الجتمــاع النقــب 
ــات  ــرائيل والوالي ــة إس ــه وزراء خارجي ــارك في ــذي ش ال
املتحــدة ودول عربيــة، فــي آذار املاضــي، حســبما أفــادت 

صحيفــة »هآرتــس« أمــس األربعــاء.

ــب أن  ــه يج ــى أن ــطينيون عل ــؤولون فلس ــدد مس وش
ــب  ــزام، مــن جان ــاء كهــذا إعــالن باإللت ــن لق يصــدر ع
ــام  ــدود الع ــى ح ــتندا إل ــني اس ــل الدولت ــرائيل، بح إس
ــت  ــا نقل ــق م ــده، وف ــن عق ــدوى م ــإن ال ج 1967، وإال ف
الصحيفــة عــن مســؤولني فلســطينيني ودبلوماســيني 

ــني. غربيي

واحتــج مســؤولون فلســطينيون خــالل محادثــات 
مــع مســؤولني أميركيــني ودبلوماســيني غربيــني علــى 
أن أي مطلــب فلســطيني لــدع عمليــة سياســية 
فلســطينية – إســرائيلية، يقابــل بــرد بــأن وضــع 
األزمــة  بســبب  حســاس،  اإلســرائيلية  احلكومــة 
يوجــد  ال  وأنــه  ســقوطها،  واحتمــال  السياســية 
احتمــال لدفــع خطــوات كهــذه فــي هــذه املرحلــة.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول فلســطيني قولــه إن 
»التوجــه هــو كأنــه في إســرائيل فقــط توجــد حكومة 
ورأي عــام ينبغــي أخذها باحلســان. مــاذا بالنســبة للرأي 

العــام الفلســطيني والعــدوان ضــد الفلســطينيني؟«.

ورفضــت إســرائيل مبــادرة أميركيــة لعقــد لقــاء 
مبشــاركة الفلســطينيني. وقــال مســؤولون سياســيون 
ــد  ــراح عق ــني إن أقت ــم األميركي ــرائيليون لنظراته إس
ــة  لقــاء كهــذا هــو »فكــر ســيئة« ســتبدو مثــل بداي
عمليــة سياســية مــن دون إمكانيــة لنجاحهــا«، وفقــاً 
للصحيفــة، واعتبــروا أن »إســرائيل ليســت بحاجــة ألي 
ــني  ــطينيني وأن اجلانب ــع الفلس ــدث م ــي تتح ــد ك أح
ــيق  ــى التنس ــارة إل ــي إش ــم«، ف ــكل دائ ــان بش يتحدث

ــا. ــي بينهم األمن

وطــرح اجلانــب الفلســطيني خــالل محادثــات مــع 
ــدن  ــإدارة باي ــق ب ــب تتعل ــني مطال ــؤولني األميركي املس
ــذه   ــني ه ــا. وب ــرائيلية به ــة اإلس ــة للحكوم وال عالق
املطالــب إعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي 
ــر الفلســطينية مــن  القــدس، إخــراج منظمــة التحري
ــاعداتت  ــادة املس ــة«، وإع ــات اإلرهابي ــة املنظم »قائم
املاليــة األميركيــة مــن جانــب دول اخلليــج، التــي جــرى 
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ــابق،  ــي الس ــس األميرك ــة الرئي ــالل والي ــا خ جتميده
ــب. ــد ترام دونال

وقــال مســؤول فلســطيني إن »هــذه قــرارات أميركيــة 
مســتقلة وليســت بحاجــة إلــى لقــاءات قمــة جوفــاء 
ــل  ــدم مقاب ــكان التق ــاً. وباإلم ــا قدم ــل دفعه ــن أج م
ــا  ــث خطابه ــن حي ــة م ــي مختلف ــا ه ــي رمب اإلدارة، الت
عــن إدارة ترامــب، لكننــا لــم نرصــد تغييــراً فــي 

ــى اآلن«.71 ــة حت السياس

اجلمعة 2022/6/17

جديــدة  هــدم  إخطــارات  يصــدر  االحتــال 
عــدة مناطــق  فــي  يعتــدون  واملســتوطنون 

أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم 17 مســكناً فــي خلــة 
ــة،  ــازل مأهول ــاء 3 من ــع مبســافر يطــا، ووقــف بن الضب
وغرفــة زراعيــة، وإزالــة حظيــرة فــي بلــدة اخلضــر، فــي 
الوقــت الذي واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهم التي 
أقدمــوا خاللهــا، أمــس، على التنكيــل مبزارعني فــي بلدة 
برقــة مبحافظــة نابلــس، وجتريــف أراٍض فــي بلــدة بروقني 
ــؤرة اســتيطانية، واقتحــام املقامــات  ــداً إلقامــة ب متهي
 اإلســالمية فــي بلــدة كفــل حــارس مبحافظة ســلفيت.

فقــد أخطــرت ســلطات االحتــالل، بوقــف بنــاء 3 
حظيــرة  وإزالــة  زراعيــة،  وغرفــة  مأهولــة،  منــازل 
بنــاء  أساســات  فــي  العمــل  ووقــف  أغنــام، 

 ببلدة اخلضر، جنوب بيت حلم. 
ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــالح ب ــد ص ــط أحم ــاد الناش وأف
ــرت  ــدة، وأخط ــرب البل ــوح« غ ــة »الل ــت منطق اقتحم
بوقــف البنــاء فــي 3 منــازل مأهولــة تعــود لــكل 
مــن: رائــد محمــد صــالح وتبلــغ مســاحة منزلــه 
متــر   200 صبيــح  وحســني  مربعــاً،  متــراً   250
مربــع، ومحمــد طاهــر عيســى 160 متــراً، إضافــة 
منــزل  لتأســيس  بهــا  العمــل  مت  حفــرة  ردم  إلــى 
العمــل  ووقــف  صبيــح،  أحمــد  مؤيــد  للمواطــن 
ــالح. ــان ص ــار عدن ــن بش ــاء للمواط ــات بن ــي أساس  ف

وأشــار إلــى أن االحتــالل أخطــر أيضــاً بوقــف البنــاء في 
غرفــة زراعية للمواطن حســن إســماعيل صــالح، وإزالة 
حظيــرة أغنــام مبســاحة 300 متــر مربع، تعــود للمواطن 

 علي سليم موسى وفيها 100 رأس غنم. 
ــدة  ــط البل ــع وس ــوح تق ــة الل ــى أن منطق ــار إل يش
االحتــالل  ويصعــد  لهــا،  الغربيــة  اجلهــة  مــن 
املواطنــني  بحــق  التعســفية  إجراءاتــه  مــن 

 ومينعهم من التوسع العمراني. 
وفــي خلــة الضبــع فــي مســافر يطــا، ســلمت 

 سلطات االحتالل أوامر هدم جديدة. 
71  جريدة القدس

ــوات  ــتيطان إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
فــي  وشــرعت  الضبــع  خلــة  اقتحمــت  االحتــالل 
توزيــع أوامــر الهــدم علــى نحــو 16 مســكناً ومنشــأة، 

 في القرية املهددة بالهدم والتهجير. 
االحتــالل  ســلطات  رفضــت  الحــق،  وقــت  وفــي 
االســتئناف علــى قــرار حكومــة االحتــالل الرامــي لهدم 

 17 مسكناً في مسافر يطا جنوب اخلليل. 
ــافر  ــي مس ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
يطــا فــؤاد العمــور، إن هــذا القــرار يأتــي رداً علــى 
فــي  منــزالً   17 أصحــاب  رفعهــا  التــي  القضايــا 
جتمــع خلــة الضبــع، مت تســليم أصحابهــا قــرارات 

 بالهدم على مدار السنوات العشر األخيرة. 
قــراراً  أصــدرت  االحتــالل  محكمــة  أن  وأوضــح 
ــة  ــة حكوم ــد ني ــا يؤك ــرازي، م ــرار االحت ــض الق برف
يعطــي  كمــا  الهــدم،  عمليــة  تنفيــذ  االحتــالل 
االحتــالل  وقــوات  للمســتوطنني  األخضــر  الضــوء 
واالعتــداء  القمــع  عمليــات  مــن  املزيــد  لتنفيــذ 
املزيــد  علــى  واالســتيالء  املواطنــني،  علــى 

 من األراضي، وتهجير سكانها قسراً. 
القــدس  شــرقي  شــمال  حزمــا،  بلــدة  وفــي 
مــن  عــدداً  االحتــالل،  جرافــات  أغلقــت  احملتلــة، 
الطــرق الفرعيــة التــي يســلكها املواطنــون نظــراً 

 إلغالق املدخل الشرقي الرئيس للبلدة. 
جرافــات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الترابيــة  بالســواتر  الطــرق  أغلقــت  االحتــالل 

 ملنع مركبات املواطنني من املرور منها. 
ــالق  ــام إغ ــذ أي ــل من ــالل يواص ــى أن االحت ــارت إل وأش
البوابــة احلديديــة املقامــة علــى املدخــل الشــرقي 
ــذه  ــن ه ــني م ــني القادم ــر املواطن ــا يضط ــدة، م للبل
اجلهــة للتوجــه للمدخــل الغربــي الــذي يتمركــز 
ــون  ــث يقوم ــم، حي ــكل دائ ــالل بش ــود االحت ــه جن علي

 بتفتيش املركبات واحتجاز املواطنني. 
وعلــى صعيد االعتــداءات االســتيطانية، أصيب شــابان، 
ــر  ــروح إث ــس، بج ــي نابل ــمال غرب ــة ش ــدة برق ــن بل م

 اعتداء مجموعة من املستوطنني عليهما. 
ــة،  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مجموعــة مــن املســتوطنني هاجمت 
ــاد  ــس عم ــس، وقي ــني دغل ــد حس ــامت أحم ــابني ح الش
ــة  ــاورة ملنطق ــي أرض مج ــا ف ــاء عملهم ــيف، أثن س
ــة  ــة، والقريب ــة برق ــي قري ــة ألراض ــعودية التابع املس
مــن حاجــز أقامــه جيــش االحتــالل مؤخــراً علــى 

 الطريق الواصلة بني مدينتي جنني ونابلس. 
بجــروح  أصيبــا  الشــابني  أن  إلــى  وأشــار 
املستشــفى  إلــى  نقلهمــا  وجــرى  مختلفــة، 
املنطقــة  أن  مؤكــداً  العــالج،  لتلقــي 

 تشهد انتشاراً دائماً للمستوطنني. 
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وفــي بلــدة بروقــني، غــرب ســلفيت واصــل مســتوطنو 
البلــدة  أراضــي  جتريــف  »بروخــني«  مســتوطنة 

 الشمالية متهيداً إلقامة بؤرة استيطانية. 
وقالــت مصــادر محليــة إن آليــات وجرافات املســتوطنني 
واصلــت جتريــف أراضــي البلدة إلقامــة بؤرة اســتيطانية 
كمقدمــة لربــط مجموعــة مــن املســتوطنات اجلاثمــة 
علــى أراضــي احملافظــة ببعضهــا، فــي خطــوة تهــدف 

 إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها. 
ــل  ــي املقاب ــالل عمــدت ف ــوات االحت ــى أن ق وأشــارت إل
فــي  واإلخطــار  الهــدم  عمليــات  تكثيــف  إلــى 
ــم  ــى أراضيه ــاء عل ــن البن ــني م ــع املواطن ــة ملن احملافظ

 لتسهيل سيطرة املستوطنني عليها. 
ــم  ــلفيت، اقتح ــمال س ــارس، ش ــل ح ــدة كف ــي بل وف
 مئــات املســتوطنني املقامــات اإلســالمية فــي البلــدة.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
ــول  ــت الدخ ــراً ومنع ــدة فج ــت البل ــالل اقتحم االحت
ــروج  ــن اخل ــني م ــت املواطن ــا منع ــا كم ــروج منه واخل
ــدة،  ــتوطنني للبل ــام املس ــت اقتح ــم وأمن ــن منازله م
ــة  ــاً تلمودي ــتوطنني أدوا طقوس ــى أن املس ــيرة إل مش

ــة.72 ــن املنطق ــحبوا م ــل أن ينس قب

السبت 2022/6/18

الشــبان  االحتــال  قــوات  أعدمــت  هكــذا 
فــي جنــني الثاثــة 

االحتــالل،  جيــش  مــن  خاصــة  قــوات  أعدمــت 
جنــني،  مدينــة  فــي  شــبان  ثالثــة  أمــس،  فجــر 
ــرقي  ــي الش ــي احل ــا ف ــم كمين ــت له ــد أن نصب بع
واســعة  اقتحــام  عمليــة  خــالل  املدينــة،  مــن 
بالرصــاص. مواطنــني  عشــرة  خاللهــا   أصيــب 

وأكــدت مصــادر طبيــة، ارتقــاء الشــهداء يوســف 
الشــهيد  )23 عامــا(، وهــو شــقيق  ناصــر صــالح 
حللــوح  كمــال  وبــراء  جنــني،  مــن  صــالح  ســعد 
مخيــم  مــن  عامــا(   21( بـ«الشيشــاني«  امللقــب 
حنــني، وليــث صــالح أبــو ســرور )24 عامــا(، وهــو 

 شقيق الشهيد عالء أبو سرور من جنني. 
ــام«،  ــات منفصلــة لـ«األي وقــال شــهود عيــان فــي رواي
ــر  ــززة بأكث ــالل مع ــش االحت ــن جي ــرة م ــوات كبي إن ق
ــدا  ــة وحتدي ــت املدين ــكرية، اقتحم ــة عس ــن 30 آلي م
مواجهــات  انــدالع  إلــى  أدى  مــا  الشــرقي،  احلــي 
عنيفــة واشــتباكات مســلحة مــع مقاومــني كان 
ــل  ــوا داخ ــن كان ــة الذي ــهداء الثالث ــم الش ــن بينه م
خاصــة  إســرائيلية  قــوات  اســتهدفتها  مركبــة 
ــات،  ــدة جه ــن ع ــاص م ــي« بالرص ــواء »غوالن ــن ل م

72  جريدة األيام

علــى  الثالثــة  الشــبان  استشــهاد  إلــى  أدى  مــا 
 الفور جراء إصابتهم بعشرات الرصاصات. 

خاصــة  وحــدات  فــإن  الشــهود،  وبحســب 
املنطقــة  إلــى  تســللت  »املســتعربني«  مــن 
عمليــة  قبــل  املدينــة،  مــن  الشــرقية 

 االقتحام التي شنتها قوات االحتالل. 
وقــال أحــد الشــهود، إن قــوات االحتــالل وضعــت فــرق 
القناصــة فــي عــدة مواقــع مطلــة علــى احلي الشــرقي 
فــي املدينة، ونصبــت كمينا للشــهداء الثالثــة وأمطرت 
املركبــة التــي كانــوا بداخلهــا بالرصــاص، وهــو مقطــع 
ــه  ــوار وتداولت ــون باجل ــن يقطن ــبان مم ــد الش ــه أح وثق
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأظهــر عــددا كبيــرا مــن 
اجلنــود يطلقــون الرصــاص عــن قــرب علــى املركبــة دون 

 أي سابق إنذار، قبل أن ينسحبوا من املكان. 
التصــدي  حاولــوا  واملقاومــني  الشــبان  إن  وأضــاف، 
جــاءت  بأنهــا  االشــتباه  بعــد  االحتــالل  لقــوات 
ــة  ــذ عملي ــازم منف ــد خ ــهيد رع ــزل الش ــدم من له
إطــالق النــار فــي شــارع »ديزينغــوف« بقلــب تــل 
ــن  ــزل املواط ــت من ــوات دهم ــك الق ــن تل ــب، ولك أبي
وفتشــته  الشــرقي  احلــي  فــي  عجــاوي  موســى 
ــة  ــن عملي ــدف م ــني أن اله ــه، ليتب ــت مبحتويات وعبث

 االقتحام كان نصب كمني للمقاومني. 
عــن  أيضــاً  أســفرت  املواجهــات  أن  إلــى  وأشــار 
جــرى  احلــي،  بالرصــاص  مواطنــني   10 إصابــة 

 نقلهم إلى املستشفى لتلقي العالج. 
ــاح  ــدس اجلن ــرايا الق ــي س ــني« ف ــة جن ــت »كتيب وقال
بيــان  فــي  اإلســالمي  اجلهــاد  حلركــة  العســكري 
ــام  ــى اقتح ــرا عل ــالل فج ــوات االحت ــت ق ــا، »أقدم له
ــتبك  ــث اش ــني، حي ــة جن ــن مدين ــرقي م ــي الش احل
انســحابهم  وحلظــة  معهــا،  الثالثــة  املقاومــون 
مــن املــكان ودخولهــم ألحــد الشــوارع فــي احلــي 
ــئ  ــة، فوج ــة املقابل ــن اجله ــود م ــى اجلن ــاف عل لاللتف
ــتهدفت  ــي اس ــالل الت ــوات االحت ــني لق ــدون بكم اجملاه
بالرصــاص  يســتقلونها  كانــوا  التــي  املركبــة 

 ما أدى الرتقائهم إلى العال شهداء”. 
تلقــت  إنهــا  حللــوح،  الشــهيد  عائلــة  وقالــت 
عــدة تهديــدات مــن مخابــرات االحتــالل باغتيــال 
خــالل  للمطــاردة  هدفــا  كان  الــذي  بــراء  جنلهــا 
محــاوالت  لعــدة  وتعــرض  األخيــرة،  الشــهور 
إعدامــه  حتــى  جميعــا،  منهــا  جنــا  اغتيــال 

 برفقة الشهيدين أبو سرور وأبو صالح. 
وأكــد عــم الشــهيد حللــوح، أن أحــد ضبــاط مخابــرات 
ــد  ــال وال ــقيقه كم ــابيع ش ــل أس ــدد قب ــالل ه االحت
الشــهيد بقتــل ابنــه فــي حــال عــدم تســليم نفســه، 

 وقال له، »سأسلمك براء في كيس أسود”. 
وادعــى جيــش االحتــالل، أنــه متكــن مــن إحبــاط 
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خليــة فــي جنــني بعــد أعمــال عســكرية قامــت 
علــى  للعثــور  »غوالنــي«  لــواء  مــن  قــوات  بهــا 

 وسائل قتالية في منطقتني داخل املدينة. 
ــالل  ــه خ ــالل، إن ــش االحت ــم جي ــدث باس ــال املتح وق
نشــاط قواتــه فــي املنطقــة األولــى تعرضت إلطــالق نار 
كثيــف وإلقــاء عبــوات ناســفة وردت القوات بإطــالق نار، 
وفــي طريقهــا إلــى املنطقــة الثانيــة رصــدت القــوات 
ــام  ــث ق ــق حي ــب الطري ــف بجان ــبوهة تق ــيارة مش س
مــن بداخلهــا بإطــالق نــار نحــو اجلنــود الذيــن أطلقــوا 
النــار نحوهــم، وبعــد متشــيط الســيارة مت العثــور علــى 
ــو«  ــوع »كارل ــوع “M16” وســالح مــن ن رشاشــني مــن ن

 وذخيرة حية وسترة واقية بحوزتهم. 
وشــيعت جماهيــر غفيــرة مــن محافظــة جنــني، 
ومخيــم  مدينــة  فــي  الفجــر  شــهداء  جثامــني 
الفتــة  عســكرية  مشــاركة  وســط  جنــني، 

 لعشرات املقاومني من جميع القوى. 
فــي  مشــاركة  حاشــدة  جماهيــر  وانطلقــت 
ــام مستشــفى  ــييع جثامــني الشــهداء مــن أم تش
ــي  ــي ف ــليمان احلكوم ــل س ــور خلي ــهيد الدكت الش
التشــييع  مســيرة  جابــت  حيــث  جنــني،  مدينــة 
هتافــات  وســط  ومخيمهــا،  املدينــة  شــوارع 

 غاضبة مطالبة بالرد على جرائم االحتالل. 
ــك، تفــرق املشــاركون فــي مســيرة التشــييع،  بعــد ذل
لينتقــل قســم منهــم إلــى املدينــة لتشــييع جثمانــي 
الشــهيدين أبــو ســرور وصــالح فــي املقبــرة الشــرقية 
ــني  ــجد جن ــي مس ــا ف ــى جثمانيهم ــالة عل ــد الص بع
ــرة جثمــان  ــر، فيمــا شــيعت حشــود أخــرى كبي الكبي
ملحمــة  شــهداء  مقبــرة  إلــى  حللــوح  الشــهيد 
الصــالة  بعــد  جنــني  مخيــم  فــي   2002 نيســان 

 عليه في مسجد مخيم جنني الكبير. 
الرجــوب،  أكــرم  اللــواء  جنــني  محافــظ  وقــال 
جرميــة  علــى  جنــني  اســتفاقت  )امــس(،  »اليــوم 
الــورود  بعمــر  شــبان  ثالثــة  ضحيتهــا  جديــدة 
الرصــاص  مــن  بوابــل  االحتــالل  جنــود  أمطرهــم 
الشــرقي  احلــي  خاصــة  قــوة  اقتحــام  عقــب 

 من جنني، واستشهدوا على إثرها فورا. 
متــارس  االحتــالل  قــوات  أن  الرجــوب،  وأكــد 
خــالل  مــن  للشــبان  االســتدراج  سياســة 
يكــون  فيمــا  مواقــع،  عــدة  اقتحــام  إعالنهــا 

 هدفها احلقيقي موقعا محددا. 
وأضــاف، »إن مــا جرى فجــرا بإعالن االحتــالل اقتحام نحو 
12 موقعــا فــي محافظة جنني، واســتهداف أحــد املنازل 
فــي مخيــم جنــني، باعتبــاره نقطة الســتدراج الشــبان، 

 األمر الذي أوقع الشهداء واإلصابات”. 
ــو 26  ــى نح ــي، ارتق ــذ آذار املاض ــه من ــى أن ــار إل وأش
ــة،  ــة ممنهج ــن عملي ــالل، ضم ــاص االحت ــهيدا برص ش

وهــذه املــرة الرابعــة التــي يعلــن فيهــا االحتــالل عــن 
ــط  ــون يخط ــا يك ــق، فيم ــن املناط ــدد م ــام ع اقتح

ــرى.73 ــة أخ ــي منطق ــبان ف ــتهداف الش الس

األحد 2022/6/19 

ــداءات  ــلة اعت ــي سلس ــاالت ف ــات واعتق إصاب
ــال ــوات االحت ــة ق ــتوطنني بحماي ملس

ــة  ــم بحماي ــن اعتداءاته ــتوطنون م ــه املس ــد في صّع
ــي  ــل ف ــن العم ــني م ــوا مزارع ــالل ومنع ــوات االحت ق
ــارة  ــزالً باحلج ــوا من ــا، وهاجم ــدة ترقومي ــم ببل أراضيه
بيــت  مؤسســة  واقتحمــوا  اخلليــل،  مدينــة  فــي 
اللقلــق فــي القــدس القدميــة، وأطلقــوا الرصــاص 
فــي  مبواطنــني  ونكّلــوا  ســاحاتها،  فــي  احلــي 
ــرات  ــب العش ــذي أصي ــت ال ــي الوق ــا، ف ــرب أريح غ
بحــاالت اختنــاق متفاوتــة بينهــم نســاء وأطفــال 

 جراء قمع مسيرة في بلدة كفر قدوم. 
ــب  ــا، أصي ــرب أريح ــات، غ ــرب املليح ــة ع ــي منطق فف
ورضــوض  بجــروح  أمــس،  املواطنــني  مــن  عــدد 

 مختلفة جراء اعتداء املستوطنني عليهم. 
ــم  ــني، بينه ــة مواطن ــة، أن أربع ــادر محلي ــرت مص وذك
ــذي  ــا( وال ــات )65 عام ــليمان مليح ــد س ــن محم املُس
ــفى  ــى مستش ــوا إل ــه، نقل ــي رأس ــروح ف ــب بج أصي
أريحــا احلكومــي بعــد أن تلقــوا العــالج األولــي مــن قبل 

 طواقم إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني. 
ــات  ــن إصاب ــون م ــني يعان ــادر، إن املواطن ــت املص وقال

 ورضوض في منطقتي الرأس والكاف. 
جنــود  بــأن  املصــادر،  أفــادت  الســياق،  ذات  وفــي 
بعــد  املصابــني  مــن  خمســة  اعتقلــوا  االحتــالل 

 إجبارهم على النزول من سيارات اإلسعاف. 
البيــدر  منظمــة  علــى  املشــرف  أفــاد  بــدروه، 
مليحــات،  حســن  البــدو  حقــوق  عــن  للدفــاع 
رعــاة  هاجمــوا  املســتوطنني  مــن  عــدداً  بــأن 
إلــى  األغنــام واعتــدوا عليهــم بالضــرب، مشــيراً 
زراعــي. جــرار  علــى  اســتولوا  املســتوطنني   أن 

خــالل  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  إن  وأضــاف 
ــليمان  ــل س ــن: جبري ــتوطنني، كالً م ــا للمس حمايته
ومحمــود  مليحــات،  عــواد  وســليمان  مليحــات، 
مليحــات،  جبريــل  وعمــر  كعابنــة،  ســليمان 

 واحمد محمود كعابنة، وداود عواد كعابنة. 
)الكعابنــة(  املليحــات  عــرب  عشــيرة  وتســكن 
الفلســطينية  األغــوار  منطقــة  فــي 
مدينــة  غربــي  شــمال  فــي  تقــع  وهــي 

 أريحا على بعد حوالي )6( كلم. 

73  جريدة األيام
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مــن  مجموعــات  هاجمــت  اخلليــل،  مدينــة  وفــي 
املســتوطنني، عصــراً منزل املواطــن عبد الكــرمي إبراهيم 

 اجلعبري )64 عاما(، الكائن في حي الراس. 
وذكــرت مصــادر محلية، بــأن مجموعة من املســتوطنني 
حاصــرت منــزل اجلعبــري، وألقت احلجــارة بكثافــة باجتاه 
ــتوطنني  ــن املس ــات م ــى أن مجموع ــة إل ــزل، الفت املن
 كانــت رشــقت منــزل املواطن اجلعبــري باحلجــارة صباحاً.

ــت  ــتوطنني كان ــن املس ــة م ــى أن مجموع ــت إل ولفت
ــري  ــى اجلعب ــرب عل ــس بالض ــن أم ــدت أول م ــد اعت ق
خــالل عملــه بأرضــه احملاذيــة ملدخــل مســتوطنة 
»كريــات أربــع« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني شــرق 
اخلليــل، مــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح متوســطة 

 ورضوض استدعت نقله إلى املستشفى. 
وفــي غــرب اخلليــل، منــع مســتوطنون، بحمايــة قــوات 
أراضيهــم،  إلــى  الوصــول  االحتــالل مزارعــني مــن 

 في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا. 
وقــال الناشــط فــي جلنــة الدفــاع عــن األراضــي 
ســليمان جعافــرة إن عــددا مــن املســتوطنني هاجمــوا 
املزارعــني الذيــن حاولــوا الوصــول الــى أراضيهــم 
ــن  ــم م ــورة، ومنعوه ــة املذك ــي املنطق ــم ف ومزروعاته
القيــام بأعمالهــم، وذلــك بحمايــة مــن قــوات االحتــالل 

 التي أعلنت املنطقة عسكرية مغلقة. 
ــت  ــتوطنني كان ــالل واملس ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
املواطنــني خــالل  املاضــي علــى  اعتــدت األســبوع 
ضــد  ذاتهــا،  املنطقــة  فــي  احتجاجيــة  وقفــة 

 االستيالء على 500 دومن من أراضيهم. 
ــتوطنون  ــم مس ــة، اقتح ــدس احملتل ــة الق ــي مدين وف
فــي  اللقلــق«  »بــرج  مؤسســة  مســلحون 

 القدس القدمية وأطلقوا الرصاص داخلها. 
مســتوطنني  بــأن  متعــددة  مصــادر  وأفــادت 
اللقلــق،  بــرج  مؤسســة  اقتحمــوا  مســلحني 
ــب  ــي ملع ــون ف ــوا يله ــن كان ــال الذي ــوا األطف وروّع

 املؤسسة وأطلقوا الرصاص في الهواء. 
ــى ان قــوات االحتــالل اقتحمــت املؤسســة  وأشــارت إل
الفتــًة  للمســتوطنني،  الشــبان  تصــدى  أن  بعــد 
تعترضهــم  أن  دون  انســحبوا  املســتوطنني  أن  إلــى 
املؤسســة  قــرب  انتشــرت  التــي  االحتــالل  قــوات 

 وسّيرت دورياتها في محيطها. 
وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
العشــرات باالختنــاق جــراء قمــع قــوات االحتــالل 

 مسيرة منددة باالحتالل واالستيطان. 
اإلعالمــي  الناطــق  شــتيوي  مــراد  وأفــاد 
املســيرة  بــأن  قلقيليــة،  إقليــم  »فتــح«  حلركــة 
مــن  املئــات  مبشــاركة  أمــس  عصــر  انطلقــت 
الوطنيــة،  الشــعارات  رددوا  الذيــن  البلــدة  أبنــاء 

 والداعية لتصعيد املقاومة الشعبية. 

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل اعتــدوا علــى املشــاركني، 
ــازل  ــن املن ــطح عــدد م ــوا أس ــدة واعتل واقتحمــوا البل
ــوا  ــدة، وأطلق ــى البل ــل عل ــل مط ــى جب ــزوا عل ومترك
قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة كبيــرة، مــا أدى 
إلــى انــدالع مواجهــات تركــزت وســط البلــدة، تصــدى 
خاللهــا الشــبان للجنــود باحلجــارة وإرجــاع قنابــل الغاز 
ــى أن  ــاً إل ــى التراجــع، الفت باجتاههــم، مــا أجبرهــم عل
ــاق  ــة العشــرات باالختن املواجهــات أســفرت عــن إصاب

بينهــم نســاء وأطفــال74.

تصاعد التوتر على حدود القطاع

ــلة  ــس، سلس ــاح أم ــرائيلية، صب ــرات إس ــنت طائ ش
ــاء  ــزة، وج ــاع غ ــي قط ــداف ف ــدة أه ــى ع ــارات عل غ
ذلــك بعــد ســاعات مــن إعــالن االحتــالل عــن اعتــراض 
ــب  ــا أصي ــقالن، فيم ــة عس ــماء مدين ــي س ــاروخ ف ص
ــى  ــتوطنون عل ــذه مس ــوم نف ــالل هج ــني خ 3 مواطن
أهالــي عــرب املليحــات فــي منطقــة املعرجــات شــمال 
غــرب أريحــا، فــي حــني هاجــم آخــرون عــدداً مــن املنــازل 
ــرق  ــة »ب ــرب جمعي ــاص ق ــوا الرص ــل، وأطلق ــي اخللي ف
اللقلــق« فــي البلــدة القدميــة مــن القــدس، فــي الوقــت 
الــذي اقتحمــت فيــه قــوات االحتــالل، مقــر اجلمعيــة، 

ــا.  ــي محطيه ــرت ف وانتش

فقــد أفــاد مراســل القــدس بغــزة، أن طائرات اســتطالع 
غــارات صبــاح  نفــذت  إســرائيلية  وأخــرى حربيــة 
ــاع،  ــي القط ــة ف ــداف للمقاوم ــدة أه ــت ع ــس، طال أم
مشــيراً إلــى أن طائــرات االحتــالل قصفــت مبــا ال يقــل 
ــب  ــع لكتائ ــن التاب ــالح الدي ــع ص ــخ موق ــن 8 صواري ع
ــا  ــاس، كم ــة حم ــكري حلرك ــاح العس ــاطم اجلن القس
قصفــت طائــرات االســتطالع عــدة نقــاط رصــد 
ــا أدى  ــاع، م ــمالية للقط ــرقية والش ــدود الش ــى احل عل

ــا.  لتدميره

وأطلقــت بحريــة االحتــالل، نيــران رشاشــاتها الثقيلــة 
جتــاه مراكــب الصياديــن فــي بحــر شــمال قطــاع غــزة. 

البحريــة  جنــود  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
ــة  ــر محافظ ــرض بح ــي ع ــن ف ــرائيلية املتمركزي اإلس
شــمال القطــاع فتحــوا وبشــكل مكثــف نيــران 
رشاشــاتها الثقيلــة جتــاه مراكــب الصياديــن العاملــة 
فــي عــرض بحــر بلدتــي جباليــا وبيــت الهيــا ومنطقتي 
ــى  ــوة عل ــن عن ــروا الصيادي ــودانية، وأجب ــة والس الواح

ــر.  ــن البح ــحاب م اإلنس

ــن  ــالً ع ــة نق ــالم عبري ــائل إع ــرت وس ــك، ذك ــى ذل إل
ــار مــن رشاشــات  ــه رصــد إطــالق ن جيــش االحتــالل أن

74  جريدة األيام
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مــن قطــاع غــزة باجتــاه »نتيــف هعســرا« احملاذيــة 
ــاع.  للقط

وأكــد اإلعــالم العبــري أنــه بعــد إطــالق النــار، اصــدرت 
مســتوطنة  لســكان  تعليماتــت  االحتــالل  جيــش 
»نتيــف عســراه« بعــدم التحرك علــى الطــرق أو املمرات 

ــران القناصــة«. ــاً مــن ني املكشــوفة للقطــاع خوف

ــن  ــالل ع ــالن االحت ــن إع ــاعات م ــد س ــك بع ــي ذل ويأت
ــقالن. ــماء عس ــي س ــاروخ ف ــراض ص اعت

وفــي الضفــة، أصيــب 3 مواطنــني واعتقــل ســتة 
آخــرون، خــالل هجــوم نفــذه مســتوطنون مســاء أمــس، 
ــي عــرب املليحــات فــي منطقــة املعرجــات  ــى أهال عل

شــمال غــرب أريحــا.

وأفــاد مديــر منظمــة البيــدر للدفــاع عــن حقــوق البــدو 
ــن  ــة م ــأأن مجموع ــدس« ب ــات لـــ »الق ــن مليح حس
ــالل رعــاة  ــوات االحت ــة ق املســتوطنني هاجمــت بحماي
األغنــام فــي منطقــة عــرب املليحــات قــرب املعرجــات 
شــمال غــرب أريحــا، واعتــدوا عليهــم بالضــرب، مــا أدى 
ــاً(. ــات )65 عام ــليمان مليح ــد س ــن محم ــة املس إلصاب

وأشــار مليحــات إلــى أنــه بعــد ذلك وقعــت اشــتباكات 
أصيــب  للمســتوطنني  املواطنــني  تصــدي  خــالل 
خاللهــا 3 مواطنــني، ومت نقلهــم إلــى مستشــفى 
أريحــا احلكومــي لتلقــي العــالج، بينمــا اعتقلــت 
ــل  ــر جبري ــم: عم ــني، وه ــتة مواطن ــالل س ــوات االحت ق
مليحــات، وجبريــل ســليمان مليحــات، وســليمان 
ــواد  ــة، وداود ع ــود كعابن ــد محم ــات، وأحم ــواد مليح ع

ــة. ــليمان كعابن ــود س ــة، ومحم كعابن

ــيارة  ــرقوا س ــتوطنني س ــى أن املس ــات إل ــوه مليح ون
قــوات  مــن  مــرأى  علــى  لألهالــي  زراعيــاً  وجــراراً 

االحتــالل75. 

االثنني 2022/6/20 

ــرب  ــل ق ــدار الفص ــد ج ــل عن ــهاد عام استش
آخريــن فــي محافظَتــي  وإصابــة  قلقيليــة 

طولكــرم واخلليــل

أمــس،  االحتــالل،  برصــاص  عامــل  استشــهد 
قــرب جــدار الفصــل العنصــري جنــوب قلقيليــة، 

 وأصيب آخران في محافظة اخلليل. 
ــامن،  ــد غ ــل أحم ــل نبي ــة أن العام ــرت وزارة الصح وذك
ــهد  ــس، استش ــوب نابل ــرة جن ــة ص ــكان قري ــن س م

75  جريدة القدس

مــن  الدخــول  أثنــاء محاولتــه  االحتــالل  برصــاص 
 خالل فتحة في اجلدار باجتاه »جلجولية”. 

قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
البالــغ  غــامن  جثمــان  احتجــزت  االحتــالل 
»مئيــر«  مبستشــفى  عامــاً(   53( العمــر  مــن 

 في »كفار سابا« داخل اخلط األخضر. 
برصــاص  عامــل  أصيــب،  اخلليــل،  وفــي 
حاجــز  قــرب  بكســور،  وآخــر  االحتــالل  قــوات 

 ترقوميا العسكري، غرب احملافظة. 
االحتــالل  قــوات  فــإن  محليــة،  مصــادر  وحســب 
أطلقــت الرصــاص صــوب مجموعــة مــن العمــال، 
ــي  ــم ف ــكان عمله ــى م ــول إل ــم الوص ــدى محاولته ل
الداخــل، مــا أدى إلــى إصابــة أحدهــم )26 عامــاً( 
ــور  ــاً( بكس ــر )23 عام ــدم، وآخ ــي الق ــاري ف ــار ن بعي
عليــه،  االحتــالل  قــوات  اعتــداء  جــراء  ورضــوض 
احلكومــي،  اخلليــل  مستشــفى  إلــى  نقلهمــا  ومت 

 حيث وصفت إصابتهما بـ«املتوسطة”. 
وفــي طولكــرم، أصيب عدد مــن العمال بحــاالت اختناق، 
خــالل مالحقتهــم مــن قبــل قــوات االحتالل، قــرب حاجز 

 الطيبة العسكري، جنوب غربي احملافظة. 
الحقــت  االحتــالل  قــوات  أن  عيــان  شــهود  وذكــر 
أماكــن  إلــى  الدخــول  محاولتهــم  لــدى  العمــال 
صوبهــم  وأطلقــت  الداخــل،  فــي  عملهــم 
أســفر  مــا  للدمــوع،  املســيل  الغــاز  قنابــل 
اختنــاق. بحــاالت  منهــم  عــدد  إصابــة   عــن 

أشــهر  منــذ  تالحــق  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
ــي  ــري ف ــل العنص ــدار الفص ــداد ج ــى امت ــال عل العم
قــرى وبلــدات الضفــة، ومتنــع اآلالف مــن الوصــول 
وتعتقــل  الداخــل،  فــي  عملهــم  أماكــن  إلــى 

 الكثير منهم، وتصيب العشرات باالختناق. 
املســتوطنني  عشــرات  اقتحــم  القــدس،  وفــي 
جهــة  مــن  األقصــى  املســجد  باحــات 
االحتــالل. قــوات  بحمايــة  املغاربــة،   بــاب 

وذكــرت مصــادر محليــة أن عشــرات املســتوطنني 
اســتفزازية  جــوالت  ونفــذوا  األقصــى،  اقتحمــوا 
واســتمعوا  باحاتــه،  فــي  تلموديــة  طقوســاً  وأدوا 

 لشروحات حول »الهيكل« املزعوم. 
املســتوطنني  القتحامــات  األقصــى  ويتعــرض 
يوميــاً  ومســائية  صباحيــة  فترتــني  علــى 
فــي  والســبت،  اجلمعــة  يوَمــي  باســتثناء 

 محاولة لفرض التقسيم الزماني واملكاني. 
ــى  ــالل حاجــزاً عســكرياً عل ــوات االحت ــت ق كمــا نصب

 مدخل بلدة بدو، شمال غربي القدس. 
ــوا  ــالل أوقف ــود االحت ــة: إن جن ــادر محلي ــت مص وقال
مركبــات املواطنــني ودققوا فــي بطاقاتهم الشــخصية، 

 ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. 
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وفــي نابلــس، أعــاد مســتوطنون بنــاء بــؤرة اســتيطانية 
جنــوب  الشــرقية  اللــّن  قريــة  أراضــي  علــى 

 احملافظة، للمرة الثالثة في غضون شهر. 
وذكــرت مصــادر محليــة أن عشــرات املســتوطنني 
شــرعوا، فجــر أمــس، بنصــب أخشــاب رفعــوا فوقهــا 
علــم دولــة االحتــالل فــي املــكان املالصــق ملســتوطنة 
»معاليــه ليفونــه«، املقامــة علــى أراضــي بلدتَــي 

 اللّن الشرقية، وسنجل، شمال رام اهلل. 
والبــؤرة التــي يُصــر املســتوطنون علــى إنشــائها 
عليهــا  يطلــق  حيويــة،  منطقــة  فــي  تقــع 
ــس - رام اهلل  ــارع نابل ــا ش ــر منه ــي مي ــة« الت »اجلنين

 القدمي، واملعروف باسم »منعطفات اللّن”. 
قــوات  منعــت  حلــم،  بيــت  محافظــة  وفــي 
إلــى  الوصــول  مــن  املواطنــني  االحتــالل 
اخلضــر. بلــدة  فــي  الزراعيــة   أراضيهــم 

االحتــالل  بــأن  صــالح  أحمــد  الناشــط  وأفــاد 
أراضــي منطقــة »خلــة ظهــر  عّلــق لوحــة فــي 
العــني« بالبلــدة، أمــس، يخطــر مبوجبهــا أصحــاب 
مــن  مبنعهــم  املنطقــة  تلــك  فــي  األراضــي 
خــاص. تصريــح  خــالل  مــن  إال  إليهــا،   الوصــول 

ــرة  ــرة األخي ــي الفت ــد ف ــالل صّع ــى أن االحت ــار إل يش
مــن اعتداءاتــه علــى أراضــي بلــدة اخلضــر، مــن خــالل 
ــالع  ــرى واقت ــف أخ ــاحات وجتري ــى مس ــتيالء عل االس

ــجار76. أش

ــس  ــي مجل ــرائيل ف ــد إس ــي ض ــروع روس مش
ــن األم

ــى  ــه إل ــروع تقدم ــة مش ــى صياغ ــيا عل ــف روس تعك
ــاب  ــي أعق ــك ف ــرائيل، وذل ــد إس ــن ض ــس األم مجل
قصــف الطيــران احلربــي اإلســرائيلي ملطــار العاصمــة 
ــبب  ــبوعني، والتس ــو اس ــل نح ــق، قب ــورية دمش الس
ــا  ــب م ــة، بحس ــن اخلدم ــار ع ــط باملط ــروج املهاب بخ
ــس  ــمية »كان«، أم ــرائيلية الرس ــة اإلس ــادت اإلذاع أف

ــد. األح

ــل  ــق وتعطي ــار دمش ــرائيلي ملط ــف اإلس ــار القص وأث
بعــض املهابــط انتقــادات مــن قبــل روســيا التــي 
ــات اإلســرائيلية  ــرر للهجم ــه ال يوجــد أي مب أكــدت أن
علــى مطــار دمشــق، حيــث دفعهــا هــذا االنتقــاط إلــى 
حتــرك غيــر مســبوق ضــد إســرائيل فــي مجلــس األمــن 
ــا  ــاً م ــرائيل غالب ــاً أن إس ــدة، علم ــألمم املتح ــع ل التاب
ــة. ــات األممي ــي املؤسس ــكو ف ــم موس ــى بدع ــت حتظ كان

وجــاء فــي مشــروع القــرار الــذي صاغتــه روســيا 
ــع لــألمم املتحــدة  وســتقدمه إلــى مجلــس األمــن التاب

76  جريدة األيام

ــي،  ــون الدول ــك القاان ــكل ينته ــذ بش ــوم نف »الهج
ــورية  ــيادة س ــاً س ــك أيض ــتقرار وينته ــوض االس ويق
والــدول األخــرى، فــي إشــارة إلــى كيفيــة تنفيــذ 
الهجــوم املنســوب إلــى إســرائيل، وعليــه، يجــب 
محاســبة املســؤول علــى تنفيــذ الهجــوم ألأنــه 
أضــر بشــكل صــارخ بالقــدرة علــى مســاعدة ســورية 

إنســانياً«.

ــوم  ــيا تق ــار أن روس ــرائيليون كب ــؤولون إس ــد مس وأك
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــرار م ــروع ق ــة مش ــل بصياغ بالفع
لكنهــم أضافــوا أن »فرصــة روســيا فــي تلقــي الدعــم 
ــى أن  ــرائيلي عل ــدر إس ــدد مص ــة«. وش ــت عالي ليس
ــار  ــورية واملط ــي الس ــتخدام األراض ــل اس ــران تواص »إي

ــرائيلية. ــة اإلس ــب اإلذاع ــالح«، بحس ــب الس لتهري

وعقــب العــدوان اإلســرائيلي علــى مطــار دمشــق فــي 
ــتدعت وزارة  ــاري، اس ــو اجل ــران/ يوني ــن حزي ــر م العاش
اخلارجيــة الروســية، الســفير اإلســرائيلي لــدى روســيا، 
وطالبتــه بتقــدمي توضيحــات حــول القصــف العدوانــي 
الــذي اســتهدف مطــار دمشــق الدولــي وأخرجــه مــن 
ــذي ورد مــن  ــر ال ــرت موســكو أن »التبري اخلدمــة، واعتب

ــع«.77 ــر مقن ــب اإلســرائيلي غي اجلان

ــر  ــن غفي ــف: ب ــحاق يوس ــر إس ــام األكب احلاخ
ــن«. ــر الف ــق ويثي »أحم

وصــف حاخــام إســرائيل األكبــر، اســحق يوســف، 
أمــس عضــو الكنيســت املتطــرف إيتمــار بــن غفيــر، بـــ 
»الطبــل األحمــق«، وجــاء ذلــك بعــد أن طالــب بــن غفير 
ــو  ــغ أي عض ــت بضــرورة تبلي بإلغــاء إجــراءات الكنيس
ــل 24  ــارك قب ــى املب ــجد األقص ــه للمس ــن اقتحام ع

ــاعة. س

ــحاق  ــرائيل، إس ــر إلس ــفاري األكب ــام الس ــال احلاخ وق
يوســف، أن عضــو الكنيســت، بــن غفيــر »أهبــل وبثيــر 
ــه  ــات باقتحام ــار احلاخام ــر كب ــف أوام ــن ويخال الف

ــى«. األقص

وأكــد اســحاق يوســف أن اقتحامــات عضــو الكنيســت 
اليمينــي املتطــرف إيتمــار بن غفيــر للمســجد األقصى 
تثيــر العواطــف وترفــع التوتــر، بشــكل مســتمر، وقــال 
ــن  ــه م ــا ل ــاء، ي ــة هوج ــر عاصف ــل يثي ــذا األهب أن ه
جتديــف علــى كل رجــال إســرائيل احلقيقيــني، فكــر فــي 

األمــر أيهــا األحمــق«.

وكان بــن عفيــر احملســوب علــى »الصهيونيــة املتدينــة 
ــدمي  ــادة احلري ــت ق ــدى تعليمات ــد حت ــا«، ق ــكار كهان بأف
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ــجد  ــات املس ــام اقتحام ــكل ع ــون بش ــن يعارض الذي
ــي. ــاء املاض ــى األربع ــام األقص ــام باقتح وق

وفــي عظــة الســبت هاجــم احلاخــام الســفاردي األكبــر 
ــاك  ــال: »هن ــر وق ــن غفي إلســرائيل، اســحاق يوســف ب
ــل  ــى »جب ــد إل ــذي صع ــر ال ــن غفي ــمه ب ــخص اس ش
الهيــكل« الصعــود، يثيــر الريــاح ويتجــاوز خــط رجــال 
ــن  ــن ب ــه ع ــف حديث ــع يوس ــاء«، وتاب ــرائيل العظم إس
غفيــر، الــذي يتــرأس فصيــل »عوتســما يهوديــت« 
ــة  ــي املتطــرف الشــريك فــي حــزب »الصهيوني اليمين
ــه  ــجدهم«، »يال ــن مس ــن ع ــوا بعيدي ــة«، »ابق املتدين
مــن جتديــف فــي مخالفــة جلميــع رجال رجــال إســرائيل 
ــق«. ــا األحم ــر أيه ــي األم ــر ف ــاء فك ــني والعظم احلقيقي

وهــذا ويحتــدم الصــراع بــني قــادة اليمــني الصهيونــي 
ــض  ــال بع ــن انتق ــون م ــدمي يخش ــادة احلري ــت وق املتزم
ــة  ــزاب احلريدي ــن األح ــباب م ــني الش ــني املتدين الناخب
انتخابــات  عشــية  املتدينــة«  »الصهيونيــة  إلــى 
ــالف  ــج اإلئت ــث يتأج ــق، حي ــي األف ــوح ف ــرائيلية تل إس

ــابيع78.   ــذ أس ــت من ــي بيني ــة نفتال ــم برئاس احلاك

الثاثاء 2022/6/21 

قتلــت  التــي  الرصاصــة  تاميــز«:  »نيويــورك 
ــرائيلي ــدي إس ــا جن ــة أطلقه ــو عاقل ــيرين أب ش

»نيويــورك  صحيفــة  أجرتــه  جديــد  حتقيــق  أكــد 
قتلــت  التــي  الرصاصــة  أن  األميركيــة  تاميــز« 
الصحافيــة شــيرين أبــو عاقلــة أطلقهــا جنــدي 
مــن قــوات النخبــة اإلســرائيلية، فــي أثنــاء عــدم 
باملــكان. فلســطينيني  مســلحني  أي   وجــود 

 16 إطــالق  تؤكــد  األدلــة  إن  التحقيــق،  وقــال 
ــا  ــو م ــرائيلية وه ــوات اإلس ــع الق ــن موق ــة م رصاص
ــدت  ــني أك ــي ح ــرائيلية، ف ــة اإلس ــع الرواي ــارض م يتع
فلســطينيني  مســلحني  أي  وجــود  عــدم  األدلــة 

 بالقرب من املكان الذي قتلت فيه شيرين. 
وأشــارت الصحيفــة األميركيــة إلــى أن الرصاصــة التــي 
ــت  ــذي كان ــع ال ــن املوق ــت م ــة أُطلق ــو عاقل ــت أب قتل

 توجد فيه القافلة العسكرية اإلسرائيلية. 
أن  إلــى  حتقيقهــا  فــي  الصحيفــة  وخلصــت 
ــن  ــدة م ــي واح ــة ه ــو عاقل ــت أب ــي قتل ــة الت الرصاص
ــت  ــذي كان ــع ال ــن املوق ــت م ــات أطلق ــت رصاص س

 توجد فيه القافلة العسكرية اإلسرائيلية. 
صــورة  نشــرت  قــد  اجلزيــرة  شــبكة  وكانــت 
عاقلــة،  أبــو  بهــا  اغتيلــت  التــي  للرصاصــة 
الرصاصــة  إن  الشــبكة،  أجرتــه  حتقيــق  وقــال 
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 .)M4( انطلقت من بندقية من طراز 
وأشــار التحقيــق إلــى أن الرصاصــة كانت من عيــار 5.56 
ــالل، موضحــا أن  ــوات االحت ــي تســتخدمها ق ــم الت مل
تشــوها أصــاب الرصاصــة بعــد دخولهــا رأس أبــو عاقلة 

 وارتطامها باخلوذة التي كانت ترتديها. 
باســتخدام  محــاكاة  إعــادة  التحقيــق  وأظهــر 
عــن  املزيــد  ملعرفــة  األبعــاد  ثالثيــة  تقنيــة 
وعيارهــا  املســتخدمة،  الرصاصــة  نــوع 
اســتخدامها  احملتمــل  البنــادق  ونــوع  النــاري، 

 إلطالق هذا النوع من الرصاص. 
خبــراء  آراء  إلــى  اجلزيــرة  حتليــل  واســتند 
عســكريني، وضــح أن الرصاصــة املســتخدمة فــي 

 اغتيال أبو عاقلة من النوع اخلارق للدروع. 
العامــة  النيابــة  أعدتــه  الــذي  التقريــر  أن  يذكــر 
الفلســطينية حــول استشــهاد أبــو عاقلــة خلــص إلى 
أن أحــد جنــود االحتــالل أطلــق الرصــاص على أبــو عاقلة 
وأصابهــا فــي الــرأس أثنــاء محاولتهــا الهــرب لالحتماء، 
النــار صــوب الصحافيــني كان بشــكل  وأن إطــالق 
ــاب  ــذي أص ــاري ال ــذوف الن ــد، وأن املق ــر ومتعم مباش
رأس الشــهيدة هــو مــن النــوع اخلــارق للــدروع، ويحمــل 

 خصائص تُستخدم مع سالح قناص. 
وشــبكة  »أسوشــيتدبرس«،  وكالــة  نشــرت  كمــا 
يكشــفان  حتقيقــني  األميركيتــان  إن«  إن  »ســي 
ــي إن  ــدت »س ــث أك ــة، حي ــو عاقل ــال أب ــة اغتي حقيق
ــرائيلي  ــش اإلس ــد أن اجلي ــة تؤك ــت أدل ــا جمع إن« أنه
ــاص  ــار الرص ــل آث ــرة، وأن حتلي ــلة اجلزي ــتهدف مراس اس
ــدل  ــة ي ــو عاقل ــا أب ــت به ــي احتم ــجرة الت ــي الش ف
علــى أنــه مت اســتهدافها عمــدا الغتيالهــا، فيمــا 
ــدات  ــزز تأكي ــا يع ــيتدبرس«، إن حتقيقه ــت »أسوش قال
الســلطات الفلســطينية أن الرصاصــة التــي قتلتهــا 

 جاءت من بندقية جندي إسرائيلي.79 

 »1E« تأجيــل البحــث بالبناء االســتيطاني فــي
وإخــاء العقــارات ببــاب اخلليل

ــي  ــاء ف ــط والبن ــة للتخطي ــة اللوائي ــفت اللجن كش
القــدس احملتلــة النقــاب عــن جتميــد البحــث فــي 
مشــروعني اســتيطانني مرتبطــني بالوضــع فــي مدينــة 
ــية  ــدة عش ــات املتح ــب الوالي ــية غض ــدس خش الق
ــدن للبــالد واملنطقــة  ــارة الرئيــس األمريكــي جــو باي زي

ــل.  ــهر باملقب الش

ووفــق اللجنــة فــإن البحــث جمــد كمــا يبــدو للمرحلــة 
التــي تســبق إقــرار العامــة للحكومــة، لصعوبــة متريــر 
املشــروعني اللذيــن يحتاجــان إلــى قــرار سياســي جريء، 

79  جريدة األيام
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وحتديــدا قــرار البنــاء االســتيطاني فــي البوابة الشــرقة 
ــات  ــن الوالي ــذه كل م ــى تنفي ــرض عل ــذي تعت )E1( ال
ــل  ــى فص ــيؤدي إل ــه س ــي ألن ــاد األوروب ــدة واالحت املتح

جغرافــي بــني شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا.

وأوضحــت أن البنــاء فــي )E1( يحتــاج موازنــات ويحتــاج 
احلكومــة  بخطــوات  يضــر  قــد  سياســياً،  قــراراً 
اإلســرائيلية فتــح أفــاق عالقات مــع دول عربيــة وخاصة 
»إشــعال  بعــدم  إســرائيل  نصحــت  خليجيــة  دول 
املنطقــة« والوضــع العــام فــي ظــل اخلطــوات التــي قــد 
ــح  ــمها لفت ــم تس ــة ل ــة مهم ــة خليجي ــا دول تتخذه

ــب. ــل أبي ــع ت ــد م ــوار جدي ح

ووفــق مصــادر مطلعــة قالــت أن العمــل فــي اللجنتــني 
ــي  ــد ف ــة مجم ــذه املنطق ــي ه ــة ف ــة واللوائي احمللي
ــك  ــتيطان وذل ــة باالس ــاريع املتعلق ــن املش ــد م العدي
ــة ان  ــا، مضيف ــية علي ــات سياس ــى توجيه ــاء عل بن
املشــروع الثانــي يتعلــق مبخطــط تهويــد بــاب اخلليــل 

ــة. ــدة القدمي ــي البل ف

وأضافــت ان هنــاك بعــدم االقتــراب مــن العقــارات 
ــات  ــريبها جلمعي ــي مت تس ــية الت ــاف األرثوذكس واألوق
وشــركات اســتيطانية خاصــة فــي بــاب اخلليــل، 
مؤكــدة أن هــذه العقــارات أصبــح مصيرهــا محســوم 
ــع  ــود البي ــت عق ــرائيلية تثبي ــا اإلس ــرار العلي ــد ق بع
ــات  ــح الشــركات واجلمعي والتســريب وأن نقلهــا لصال
ــدة  ــط، مؤك ــت فق ــؤالة وق ــح مس ــتيطانية أصب االس
ــس  ــارة الرئي ــية زي ــب عش ــر مناس ــت اآلن غي أن الوق

ــة. ــي للمدين األمريك

ــالف  ــع االئت ــي وض ــة ه ــكلة الثاني ــت أن املش وأوضح
احلكومــي الــذي انهــار وتقرر إجــراء االنتخابات اخلامســة 
فــي إســرائيل خــالل الســنوات األربعــة األخيــرة، لذلــك 
ــاف  ــارات واألوق ــادق والعق ــالء الفن ــرارات إخ ــد ق مت جتمي
املســيحية فــي بــاب اخلليــل موقتــاً، وأشــارت اللجنــة 
إلــى أن العمــل مســتمر عبــر مقاولــني وشــركات 
إســرائيلية فــي النفــق أســفل بــاب اخلليــل وصــوالً إلــى 
ــة، كجــزء مــن خطــة أوســع يربــط  ــاب املغارب خــارج ب
ــن  ــك ضم ــل وذل ــاب اخللي ــي ب ــة ف ــرج القلع النفــق بب
مشــروع تهويــدي لتغييــر املعالــم اإلســالمية العتيقــة 
ــة  ــة اللوائي ــت اللجن ــة، وقال ــل واملغارب ــي اخللي فــي باب
أن القلعــة فــي بــاب اخلليــل خضعــت لعمليــة ترميــم 
اســتمرت 3 ســنوات متواصلــة وســتخضع وســتخضع 
لعمليــة حتديــث وربــط بباقــي املعالــم التاريخيــة 
فــي بــاب املغاربــة وســاحة وموقــف ديــر األرمــن التــي 
أصبحــت مبلكيــة شــركة اســتيطانية وأدرجــت ضمــن 
مشــروع أوســع ســيغير كل املنطقــة الغربيــة اجلنوبية 

ــة80.  ــدة القدمي للبل

األربعاء 22/6/ 2022

نشــطاء »العمــل مــن أجــل فلســطني« فــي بريطانيــا 
يواصلــون حملتهــم ضــد شــركة أســلحة إســرائيلية

أجــل  مــن  »العمــل  منظمــة  نشــطاء  نظــم 
اليــوم  البريطانيــة   »Palestine Action فلســطني
تابــع  مصنــع  ســطح  علــى  اعتصامــا  األربعــاء، 
لشــركة األســلحة اإلســرائيلية »ايلبيــت« فــي مدينــة 

. ن شينســتو

ورفــع املشــاركون فــي االعتصــام العلــم الفلســطيني، 
وقامــوا بطــالء اجلــدران باللــون األحمــر، فــي إطــار 
األســلحة  جتــارة  إلنهــاء  املتواصلــة  حملتهــم 

اإلســرائيلية فــي بريطانيــا.

ــل  ــن أج ــل م ــة »العم ــم منظم ــدث باس ــال متح وق
فلســطني« إن النشــطاء ســيواصلون حملتهــم حتــى 
ــركة  ــاح الش ــض أرب ــى تقوي ــواًل إل ــع، وص ــالق املصن إغ
ــي اململكــة املتحــدة. مــن أجــل دفعهــا إلنهــاء عملهــا ف

ــار  ــن إجب ــاعة م ــد 48 س ــام بع ــذا االعتص ــي ه ويأت
ــس  ــا الرئي ــالق مقره ــى إغ ــرائيلية عل ــركة اإلس الش
فــي شــارع كينجســتون بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن، 
وبعــد خمســة أشــهر مــن إجبارهــا علــى إغــالق موقــع 

ــة أولدهــام. آخــر فــي مدين

خاصــة  شــركة  أكبــر  هــي  »ايلبيــت«  أن  يذكــر 
إســرائيلية لتصنيــع األســلحة وتنتــج حوالــي %85 مــن 
ــرات اإلســرائيلية بــدون طيــار التــي اســتخدمت  الطائ
ــركة  ــا أن الش ــزة، كم ــي غ ــطينيني ف ــل الفلس لقت
ــرائيلي.81 ــش اإلس ــر للجي ــع ذخائ ــن تصني ــؤولة ع مس

شــهيد طعنه مســتوطن شــرق ســلفيت   
خــال  إصابــات  اجلرميــة  تديــن  والرئاســة 
اجللــزون ومخيــم  قباطيــة  فــي  مواجهــات 

 27( حــرب  حســن  علــي  الشــاب  استشــهد 
عامــاً(، مســاء أمــس، جــراء تعرضــه للطعــن مــن 

 قبل مستوطن شرق سلفيت. 
وذكــرت وزارة الصحــة، فــي بيــان مقتضــب، أن الشــاب 
بطعنــة  بإصابتــه  متأثــراً  شــهيداً  ارتقــى  حــرب 
فــي  مســتوطن،  بســكني  القلــب  فــي  مباشــرة 

 قرية اسكاكا شرق سلفيت. 
وقــال رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان 

80  جريدة القدس

81  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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تعــرض  حــرب  الشــاب  إن  شــعبان  مؤيــد 
مســتوطن  قبــل  مــن  صــدره  فــي  للطعــن 

 بشكل مباشر في القلب أدى لوفاته. 
وتابــع شــعبان أن مســتوطنني أقامــوا بؤرة اســتيطانية 
علــى أراضــي البلــدة تقــع غــرب القريــة تســمى 
ــبان  ــاول ش ــا، وح ــتيالء عليه ــدف االس ــق« به »احلراي
ــت  ــك هاجم ــر ذل ــؤرة وإث ــة الب ــم وإزال ــدي له التص
االحتــالل  وجيــش  املســتوطنني  مــن  مجموعــة 
ــدم  ــرة وع ــة والوع ــافة الطويل ــبب املس ــبان، وبس الش
ــي  ــاب توف ــى الش ــول إل ــن الوص ــة م ــن أي مركب متك
ــى  ــد إل ــا بع ــل فيم ــتوطن ونُق ــة املس ــراً بطعن متأث
ــلفيت  ــي س ــات ف ــر عرف ــهيد ياس ــفى الش مستش

 حيث أعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته. 
وقــد أُعلــن أنه ســيتم تشــييع جثمانه بعد صــالة ظهر 

 اليوم، في مسقط رأسه قرية اسكاكا. 
ــت: إن  ــة، وقال ــة اجلرمي ــت الرئاس ــدد، أدان ــذا الص وبه
ــود  ــواٌء جن ــالل، س ــاعة االحت ــد بش ــة تؤك ــذه اجلرمي ه
ــي  ــزل، وه ــعبنا األع ــد ش ــه ض ــتوطنون، وإجرام أو مس
ــتوطنون  ــؤالء املس ــه ه ــا ارتكب ــان م ــى األذه ــد إل تعي
عائلــة  ومنهــا حــرق  بحــق شــعبنا  مــن جرائــم 
دوابشــة فــي قريــة دومــا قــرب نابلــس والفتــى محمــد 
ــل  ــتمرار ملسلس ــي اس ــدس، وه ــي الق ــر ف ــو خضي أب
القتــل اليومــي الــذي ميارســه االحتــالل بأشــكاله 
اجليــش  بــني  األدوار  تبــادل  خــالل  مــن  اخملتلفــة، 

 واملستوطنني، ما ال ميكن السكوت عنه. 
وجــّددت الرئاســة دعــوة اجملتمــع الدولــي حملاســبة هؤالء 
ــة،  ــم املنظم ــذه اجلرائ ــى ه ــم عل ــة ومعاقبته القتل
وتوفيــر احلمايــة ألبنــاء شــعبنا، وإنهــاء االحتــالل، 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة، وعاصمتهــا 

القدس الشرقية على حدود العام 1967. 

اجلرميــة،  واملغتربــني  اخلارجيــة  وزارة  أدانــت  كمــا 
اجلديــدة  اجلرميــة  بيــان لهــا، هــذه  واعتبــرت فــي 
ــق  ــي بح ــل اليوم ــل القت ــن مسلس ــزأ م ــزًءا ال يتج ج
ــالل  ــش االحت ــني جي ــألدوار ب ــادالً ل ــعبنا وتب ــاء ش أبن
وبغطــاء  املســلحة  املســتوطنني  وميليشــيات 

 وموافقة املستوى السياسي اإلسرائيلي. 
برئاســة  اإلســرائيلية  احلكومــة  وحّملــت 
الكاملــة  املســؤولية  بينيــت  نفتالــي  املتطــرف 
اجملتمــع  مطالبــة  اجلرميــة،  هــذه  عــن  واملباشــرة 

 الدولي بتوفير احلماية الدولية لشعبنا. 
الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  طالبــت  كمــا 
فــي  بتحقيقاتهــا  الفــوري  بالبــدء 

 جرائم االحتالل ومستوطنيه. 
ــرات  ــروح والعش ــابان بج ــب ش ــة، أصي ــة ثاني ــن جه م
قباطيــة  بلــدة  فــي  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق 

ــار  ــة إخط ــياق حمل ــي س ــك ف ــزون، وذل ــم اجلل ومخي
واســعة بالهــدم ووقــف البنــاء فــي قريــة جلبــون 
ومســافر يطــا واألغــوار الشــمالية، فــي الوقــت الــذي 
واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم بحمايــة قــوات 
االحتــالل وأقدمــوا خاللهــا علــى مهاجمــة منــازل فــي 
بلــدة برقــة مبحافظــة نابلــس، واالعتــداء علــى الرعــاة 

 في قرية كيسان مبحافظة بيت حلم. 
أصيــب  جنــني،  جنــوب  قباطيــة،  بلــدة  ففــي 
باالختنــاق  والعشــرات  احلــي  بالرصــاص  شــابان 

 خالل تصدي املواطنني لعملية اقتحام. 
مــن  كبيــرة  قــوة  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
جيــش االحتــالل اقتحمــت البلــدة ودهمــت منــازل 
انــدالع  إلــى  أدى  واعتقلــت أســيرين محرريــن مــا 
الشــبان  خاللهــا  تصــدى  عنيفــة  مواجهــات 
الفارغــة،  والزجاجــات  باحلجــارة  املقتحمــة  للقــوة 
احلــي  الرصــاص  االحتــالل  جنــود  أطلــق  فيمــا 
ــة. ــوع بكثاف ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ ــل الص  وقناب

وأكــدت أن شــابني أصيبــا خــالل املواجهــات بالرصــاص 
احلــي أحدهمــا فــي خاصرتــه واآلخــر فــي قدمــه، 
املستشــفى  إلــى  نقــال  اجلريحــني  أن  إلــى  الفتــة 

 احلكومي في مدينة جنني لتلقي العالج. 
رام  شــمال  اجللــزون،  مخيــم  وفــي 

 اهلل، اندلعت مواجهات مماثلة. 
مــن  كبيــرة  قــوة  بــأن  متعــددة  مصــادر  وأفــادت 
ودهمــت  اخمليــم  اقتحمــت  االحتــالل  جيــش 

.  منزالً قبل أن تعتقل خمسة مواطنني 
ــاء  ــي أرج ــة ف ــات عنيف ــدالع مواجه ــى ان ــارت إل وأش
اخمليــم تخللهــا إطــالق قــوات االحتــالل الرصــاص احلــي 
وقنابــل الغــاز بكثافــة، فــي الوقــت الــذي انتشــر فيــه 

 قناصتها فوق أسطح عدد من املنازل. 
وفــي قريــة جلبون، شــرق جنــني، أخطرت قــوات االحتالل 

 بهدم منزل ووقف بناء 8 منازل مأهولة. 
وقــال رئيــس مجلــس قــروي جلبــون إبراهيــم أبــو الــرب 
لـ«األيــام«: »فوجئنــا بقــوة مــن جيــش االحتــالل معــززة 
بآليــات عســكرية تقتحــم القريــة، وتســلم إخطــارات 

 وقف البناء والهدم دون أي سابق إنذار”. 
وأضــاف أبــو الــرب: »كان علــى رأس القــوة ضابــط 
وأبلــغ  يبــرز عضالتــه،  أن  يريــد  أنــه  يبــدو  جديــد 
ثمانيــة منــازل مــن  فــي  البنــاء  بوقــف  األهالــي 
ســنوات(  منــذ  )مأهولــة  منــازل  خمســة  بينهــا 
آخــر  مواطنــاً  وســلم  اإلنشــاء،  قيــد  وثالثــة 
ــل  ــدار الفص ــن ج ــب م ــه القري ــه بيت ــاراً بهدم إخط
ــى  ــول عل ــاء دون احلص ــة البن ــك بذريع ــري، وذل العنص

 التراخيص الالزمة في منطقة مصنفة ج”. 
واعتبــر هــذه اإلخطــارات شــكالً متطرفــاً مــن أشــكال 
الغطرســة التــي متارســها قــوات االحتــالل ومتنــع مــن 
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ــاء  ــي البن ــروع ف ــم املش ــن حقه ــني م ــا املواطن خالله
ــة خاصــة، وحترمهــم  ــى أراضيهــم اململوكــة ملكي عل

 من حقهم في التصرف بحرية بها”. 
ــد  ــن خال ــلمت املواط ــالل، س ــوات االحت ــح أن ق وأوض
جمــال أبــو الــرب إخطــاراً بهــدم منزلــه قيــد اإلنشــاء 
ــذي يلتهــم  ــب مــن جــدار الفصــل العنصــري، ال القري
نحــو ألفــي دومن مــن أراضــي جلبــون وأمهلتــه 96 
ــني  ــلمت املواطن ــا س ــار، فيم ــذ اإلخط ــاعة لتنفي س
ــر  ــرب، وأمي ــو ال ــان أب ــودة فرح ــاد وحم ــقيقني حم الش
محمــد أبــو ســيف، ومحمــد محمــود ياســني أبــو الرب، 
ــرب،  ــو ال ــني أب ــس حس ــرب، وأن ــو ال ــد أب ــني أحم وياس
ورشــيد نافــع أبــو الــرب، ومحمــود محمــد أســعد أبــو 

 الرب، إخطارات بوقف البناء في منازلهم. 
ــازل  ــن املن ــة م ــروي، أن خمس ــس الق وأكــد رئيــس اجملل
املشــمولة بإخطــارات وقــف البنــاء مأهولــة منــذ 
ــارات  ــليم إخط ــم تس ــف يت ــاءل: »كي ــنوات، وتس س
أن  مؤكــداً  مأهولــة؟!«،  واملنــازل  البنــاء،  بوقــف 
ــات  ــن اجله ــدد م ــع ع ــه م ــراء اتصاالت ــدأ إج ــس ب اجملل
ــى  ــيتوجه إل ــة، وس ــلطة الوطني ــي الس ــة ف اخملتص
املؤسســات احلقوقيــة مــن أجــل وقــف هــذه القــرارات 

الظاملة82. 

العدالــة  حتقيــق  يجــب  األوروبــي:  االحتــاد 
احللبــي محمــد  لألســير 

إنــه يجــب حتقيــق  أمــس،  األوروبــي،  قــال االحتــاد 
 العدالة لألسير محمد احللبي )44 عاماً(. 

ــد  ــي بوال ــاد األوروب ــل االحت ــاء ممث ــالل لق ــك خ ــاء ذل ج
الئحــة  تقــدمي  بعــد  غــزة،  فــي  احللبــي  األســير 
ــة و24  ــة محاكم ــد 171 جلس ــه بع ــق جنل ــام بح اته

 متديد اعتقال منذ العام 2016. 
وأكــد ممثــل االحتاد األوروبــي أن االحتاد يتابع قضية األســير 
محمــد احللبــي عــن كثــب، وأن الئحــة االتهــام ال تتوافق 

 مع املعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 
ــا بقطــاع  يذكــر أن األســير احللبــي مــن مخيــم جبالي
ــة، وكان  ــة املدني ــي الهندس ــهادة ف ــل ش ــزة، يحم غ
ــه  ــة«، ومنحت ــا العاملي ــة »الرؤي ــراً ملؤسس ــل مدي يعم
ــه  ــرة اعتقال ــالل فت ــا، خ ــي أملاني ــالم ف ــة الس أكادميي
ــاني.  ــه اإلنس ــه ولعمل ــاً ل ــة تكرمي ــوراه الفخري الدكت

ــال.83 ــة أطف ــزوج وأب خلمس ــو مت وه

ــى وجــوب عــدم  ــد عل ــّدد التأكي ــي« جُت ــم العال “التعلي
لعــدم  االســتيطانية  »أرئيــل«  بجامعــة  االعتــراف 

شــرعيتها

82  جريدة األيام

83  جريدة األيام

العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة   جــّددت 
تأكيدهــا علــى وجــوب عــدم االعتــراف مبؤسســات 
فــي  املوجــودة  اإلســرائيلية  العالــي  التعليــم 
الفلســطينية  األرض  علــى  املُقامــة  املســتوطنات 
ــك  ــل«، وذل ــة أرئي ــمى »جامع ــا تُس ــل م ــة، مث احملتل

شــرعيتها. لعــدم 

ــا  ــاء، أنه ــوم األربع ــا، الي ــان له ــي بي ــوزارة ف ــت ال وبّين
ســتتوجه إلــى منظمــة األمم املتحــدة للعلــوم والثقافة 
»يونســكو« وســائر املنظمــات الدوليــة واحلقوقيــة 
برســائل حلضهــا علــى عــدم االعتــراف والتعامــل مــع 

ــرعية. ــر الش ــة غي ــات التعليمي ــذه املؤسس ه

كمــا جــّددت التأكيــد علــى أن إقامــة هــذه املؤسســات 
ــاك  ــو انته ــطينية ه ــى األرض الفلس ــة عل التعليمي
ــًة  ــة، داعي ــني الدولي ــات والقوان ــكل االتفاقي ــارخ ل ص
ــم  ــي العال ــني ف ــاتذة والباحث ــني واألس ــة األكادميي كاف

ــات. ــذه املؤسس ــع ه ــاون م ــل والتع ــدم التعام لع

الثروة الضائعة

مــع مطلــع فصــل الصيــف يجــوب املواطــن لــؤي زهدي 
ــوار  ــن األغ ــدة م ــق عدي ــاه، مناط ــل املي ــج نق بصهري
ــه  ــة، عل ــاه ممكن ــادر مي ــن مص ــا ع ــمالية باحث الش
ــيه  ــقاية مواش ــي لس ــة تكف ــر كمي ــتطيع توفي يس
ــربها،  ــا ومش ــدرا ملأكله ــد مص ــد يج ــم يع ــي ل الت
بســبب سياســات االحتــالل فــي التضييــق علــى 

مقومــات وجــود الثــروة احليوانية  فــي األغــوار.

يقــول زهــدي الــذي بــدا منشــغل التفكيــر مبــا ســتؤول 
إليــه حالــة مواشــيه: إنهــا رحلــة شــاقة، أقضــي مــا 
ــن  ــاه ميك ــن مي ــا ع ــا باحث ــاعات يومي ــع س ــارب أرب يق
اســتيالء  فــي ظــل  ملــلء صهريجــي،  اســتغاللها 
ــاه األغــوار وحتكمــه بهــا وإغداقهــا  االحتــالل علــى مي
بكميــات وفيــرة علــى املســتوطنات فيمــا ال يجــد 
املواطنــون مــا يســد احتياجاتهــم اليوميــة مــن ميــاه، 

ــاة. ــد احلي ــد توج ــني يوج ــذي ح ــدر ال املص

ــاة الرعــاة فــي األغــوار الشــمالية،  مــا يزيــد مــن معان
أن املســتوطنني أطبقــوا خــالل الســنوات األخيــرة 
ســيطرتهم علــى مــا تبقــى مــن ينابيــع ومصــادر ميــاه 
ــدون  ــطينيني ويعتم ــة للفلس ــت متاح ــا زال ــت م كان
ــد  ــرا عن ــدث مؤخ ــا ح ــي، كم ــكل أساس ــا بش عليه

ــي. ــام املاض ــوة« الع ــني احلل ــى »ع ــتيالئهم عل اس

بعــد رحلتــه اليوميــة الشــاقة والطويلة، بالــكاد يؤمــن 
ــات  ــل احتياج ــي كام ــاه ال تكف ــن املي ــة م ــدي كمي زه
مواشــيه، إضافــة إلــى اخملاطــر بســبب مالحقــات 
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ــا  ــتيالء عليه ــاه واالس ــل املي ــج نق ــالل لصهاري االحت
ــدة  ــيلة الوحي ــا الوس ــا أنه ــان، علم ــب األحي ــي غال ف

ــاه. ــى املي ــول عل ــوار للحص ــارب األغ ــكان مض لس

ــا  ــه حتدي ــوار تواج ــي األغ ــي ف ــدي أن املواش ــد زه ويؤك
ــوظ  ــص ملح ــبب بتناق ــا تس ــاء، م ــي البق ــا ف حقيقي
فــي أعــداد الثــروة احليوانيــة، فقبــل ســنوات كان زهــدي 
وأشــقاؤه ميلكــون 800 رأس مــن املاشــية يعيلــون منهــا 
ــط،  ــون 400 رأس فق ــوم ميلك ــم الي ــر، لكنه ــع أس أرب

ولديهــم تخوفــات مــن تناقــص العــدد أكثــر.

تشــير ورقــة حقائــق حــول األغــوار الشــمالية أعدهــا 
ــة  ــع ملنظم ــات التاب ــي للدراس ــد اهلل احلوران ــز عب مرك
ــر  ــمالية تعتب ــوار الش ــة األغ ــى أن »منطق ــر إل التحري
ضمــن احلــوض املائــي الشــرقي األكبــر فــي فلســطني، 
ــاه  ــن مي ــى %85 م ــرائيل عل ــيطر إس ــك تس ــم ذل ورغ

ــمالية«. ــوار الش األغ

وتضيــف الورقــة البحثيــة: »وال تســمح ســلطات 
ميــاه  آبــار  حلفــر  تراخيــص  بإعطــاء  االحتــالل 
للفلســطينيني مهمــا كان عمقهــا بينما تقوم شــركة 
»ميكــروت« اإلســرائيلية بحفــر اآلبــار التــي يصــل 
بعضهــا إلــى عمــق 100 متــر بغيــة تزويد املســتوطنات 

ــام«. ــوال الع ــاه ط ــا باملي ــة له ــزارع التابع وامل

ــاه  ــج املي ــراء صهاري ــى ش ــكان إل ــأ الس ــول: »يلج وتق
ــوب(  ــج )3 ك ــعر الصهري ــل س ــة ويص ــعار خيالي بأس
ــالل  ــش االحت ــوم جي ــا يق ــا م ــيقال، وغالب ــى 120 ش إل
مبالحقــة هــذه الصهاريــج ومصادرتهــا وفــرض غرامــات 

ــرة«. ــة كبي مالي

ــم  ــي تتفاق ــاه الت ــادر املي ــر مص ــدم تواف ــكلة ع مش
بشــكل كبيــر مــع فصــل الصيــف، تتكامــل مــع 
عوامــل أخــرى ينتهجهــا االحتــالل علــى مــدار ســنوات 
ــي األغــوار،  ــة ف ــروة احليواني ــى الث ــة للقضــاء عل طويل
ــاة  ــام الرع ــة أم ــي الرعوي ــب األراض ــالق أغل ــا إغ أهمه
ــا  ــة منه ــج مختلف ــع وحج ــت ذرائ ــطينيني حت الفلس
»احملميــات الطبيعيــة« و«املناطــق العســكرية«، وغيرها 
ــطينيني  ــالل الفلس ــع االحت ــث مين ــميات حي ــن املس م
ــمال  ــوار وش ــاحة األغ ــن مس ــتخدام %85 م ــن اس م

ــة. ــميات مختلف ــع ومس ــت ذرائ ــت حت ــر املي البح

ــع  ــرد ذرائ ــميات مج ــذه املس ــإن ه ــني ف ــا ملراقب ووفق
يســوقها االحتــالل حلرمــان مواطنــي األغــوار مــن 
ــك  ــس تل ــك أن نف ــت ذل ــا يثب ــم، وم ــول ألراضيه الوص
ــت  ــا حت ــن دخوله ــني م ــع املواطن ــي مُين ــي الت األراض
هــذه الذرائــع، يســتبيحها املســتوطنون ويرعــون فيهــا 

ــي. ــكل يوم ــيهم بش مواش

فــي الســياق ذاتــه، يشــير مديــر مديريــة زراعــة األغــوار 
ــذ  ــالل من ــى أن االحت ــة، إل ــم صوافط ــمالية هاش الش
عقــود يتبــع سياســات متصاعــدة وممنهجــة للتضييــق 
علــى مربــي الثــروة احليوانيــة فــي األغــوار، وإلــى جانــب 
ــذي  ــوي« ال ــتيطان الرع ــة »االس ــرت سياس ــك ظه ذل
يعتبــر مــن أكثــر العوامــل التــي تهــدد الثــروة احليوانية 

فــي األغــوار.

يعمــل االســتيطان الرعــوي بشــكل حثيــث علــى خلــق 
عناصــر طــاردة للرعاة الفلســطينيني، وفقــا لصوافطة، 
مــن خــالل املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية الرعويــة 
التــي تنتشــر فــي األغــوار والتــي يعمــل مــن خاللهــا 
املســتوطنون مبواشــيهم علــى اســتباحة املراعــي 
واألراضــي الزراعيــة للمواطنــني، وتنفيــذ اعتــداءات 

ــى الرعــاة الفلســطينيني. ــة عل يومي

ــني  ــة بؤرت ــة إقام ــة املاضي ــنوات القليل ــهدت الس وش
اســتيطانيتني رعويتــني فــي األغــوار الشــمالية وحدها، 
وهمــا البــؤرة املقامة فــي »خلــة حمــد« التابعــة 
خلربــة الفارســية منــذ عــام 2016، والبــؤرة املقامــة فــي 
منطقــة »أبــو القنــدول« التابعــة لــوادي املالــح خــالل 
العــام 2019، باإلضافــة خلطــوات ينفذهــا املســتوطنون 

إلقامــة بــؤر رعويــة أخــرى.

وتشــير اإلحصائيــات املتوافــرة لــدى صوافطــة إلــى أن 
ــعينيات  ــالل تس ــمالية خ ــوار الش ــات األغ ــرى وجتمع ق
القــرن املاضــي كانــت تضــم حوالــي 50 ألــف رأس مــن 
ــف رأس  ــي بـــ25 أل ــا احلال ــدر عدده ــا يق ــية، فيم املاش

فقــط.

نابــوت«  دراســة أعدتهــا مؤسســة »كــرم  تشــير 
التوثيقيــة اإلســرائيلية حــول االســتيطان الرعوي فــي 
ــاحة  ــى »أن مس ــة الغربية، إل ــن الضف ــق »ج« م مناط
األراضــي التــي اســتولى املســتوطنون عليهــا بواســطة 

ــف دومن«. ــو 240 أل ــغ نح ــي تبل الرع

ــذا  ــون به ــتوطنني يقوم ــة: »أن املس ــد املؤسس وتؤك
حتــت رعايــة الدولــة ومبســاعدة منهــا. إن األذرع اخملتلفــة 
للدولــة متورطــة متامــا فــي متويــل هــذا املشــروع، رغــم 
أن الدولــة، بحســب قوانينهــا، ال متلــك أيــة صالحيــات 

لتخصيــص هــذه املناطــق للمســتوطنني«.

ــوق  ــن حق ــاع ع ــدر للدف ــة البي ــح منظم ــا توض فيم
البــدو فــي فلســطني فــي تقريــر نشــرته خــالل شــهر 
بــأن 7 مســتوطنات رعويــة جديــدة  أيــار املاضــي، 
ظهــرت خــالل الســنوات األخيــرة فــي مناطــق األغــوار 
ــبته  ــا نس ــى م ــا عل ــيطرت تقريب ــطينية، وس الفلس

ــوار. ــي األغ ــي ف ــة للرع ــي الصاحل ــن األراض %80 م
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ــل  ــدد قلي ــدأ بع ــة تب ــتوطنة الرعوي ــت: »املس وأضاف
مــن املســتوطنني املســلحني، يقومــون ببنــاء خيمــة أو 
وضــع )كرفــان(، وإحضــار قطيــع مــن األغنــام أو األبقــار 
إلــى تلــك املنطقــة، إضافــة إلــى جــرار زراعــي وصهريج 
للتــزود باملــاء، ومــن ثــم تتحــول إلــى بــؤرة اســتيطانية 
ــاحات  ــر مس ــى أكب ــيطرة عل ــرة الس ــى فك ــوم عل تق
ــة  ــي ألي ــدد الطبيع ــوق التم ــي تف ــن األراض ــة م ممكن

ــة«. ــتوطنة قائم مس

ــرة  ــراء ظاه ــطينيني ج ــاة الفلس ــاة الرع ــول معان وح
االســتيطان الرعــوي، أكــدت املنظمــة »أن معانــاة البدو 
فــي األغــوار تزداد  جــراء تصاعــد وتيــرة اعتــداءات 
املســتوطنني عليهــم، والتــي تتخــذ أشــكاال متعــددة، 
بــدءا بالتهديــد والســرقة، ومحاولــة احلــرق والتخريــب، 
ــة،  ــع واهي ــاز بذرائ ــغ، واالحتج ــدي البلي ــذاء اجلس واإلي
ــق  ــي املناط ــيهم ف ــي مبواش ــن الرع ــدو م ــع الب ومن
الواســعة احمليطــة بهــم، وإغــالق مناطــق بشــكل 
ــدون  ــتوطنني يعم ــا أن املس ــم، كم ــي وجوهه ــام ف ت
ــعير  ــح والش ــات كالقم ــر املزروع ــب وتدمي ــى تخري إل
ــم،  ــم وأغنامه ــا بأبقاره ــالل رعيه ــن خ ــل، م واحملاصي
ــا«.84 ــطيني فيه ــود الفلس ــد الوج ــر أم ــدف تقصي به

ــرى  ــالج لألس ــدمي الع ــض تق ــالل يرف ــر: االحت ــو بك أب
ــى املرض

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــال رئي  ق
أبــو بكــر، إن ســلطات االحتــالل ترفــض تقــدمي العــالج 
لألســرى املرضــى؛ وحتــاول متريــر قوانــني تقضــي بتحمــل 
ــم  ــمح له ــال س ــي ح ــم ف ــف عالجه ــرى تكالي األس

ــك. ذل

جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد اليــوم األربعــاء، 
فــي مقــر وزارة اإلعــالم مبدينــة نابلــس، مبشــاركة رئيــس 
هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن قــدري أبــو بكــر، رئيــس 
نــادي األســير قــدورة فــارس، ومديــر مكتــب وزارة اإلعــالم 
فــي نابلــس ناصــر جوابــرة وعــدد مــن ممثلــي الفعاليــات 

الرســمية والشــعبية والوطنيــة مبحافظــة نابلــس.

ــجون  ــل س ــيرا داخ ــو 23 أس ــر »إن نح ــو بك ــاف أب وأض
ــيرا  ــرطان، و11 أس ــراض الس ــن أم ــون م ــالل يعان االحت
ــن و40  ــرى مقعدي ــوي، و8 أس ــل كل ــن فش ــون م يعان
ــر مــن 500  ــرة، وأكث ــون مــن أمــراض خطي أســيرا يعان

ــة”. ــراض مختلف ــن أم ــون م ــير يعان أس

وأضــاف »نبــارك لألســير خليــل عــواودة انتصــاره بعــد 
111 مــن اإلضــراب عــن الطعــام، احتجاجــا علــى 
االعتقــال اإلداري، ونتمنــى أن يحقــق باقــي األســرى 

84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املضربــني عــن الطعــام مطالبهــم، حيــث وصــل عــدد 
ــى 640  ــام 2021 إل ــة الع ــى نهاي ــا حت ــني إداري املعتقل
ــة  ــة مبقاطع ــوات تصعيدي ــذوا خط ــذي اتخ ــيرا ال أس
سياســة  علــى  احتجاجــا  اإلســرائيلية  احملاكــم 

اإلداري”. االعتقــال 

وشــدد أبــو بكــر علــى ضــرورة تفعيــل وتدويــل قضيــة 
ــع،  ــم أجم ــى العال ــالة إل ــل الرس ــى تص ــرى حت األس
مؤكــدا أن حتــركا دوليــا بــدا مــن خــالل اجتماعــات مــع 

عــدد مــن ممثلــي الــدول.

وأشــار إلــى أن االســرى يعيشــون أوضعــا صعبــة داخــل 
ســجون االحتــالل؛ الــذي يحــاول التحريــض علــى 

ــة. ــم العادل ــرى وقضيته األس

وبــني ان قــوات االحتــالل تعتقــل 30 امــرأة في ســجونها 
يعانــني ظروفــا صعبــة للغايــة، فيمــا ال يــزال 170 
طفــال معتقلــني داخــل ســجون االحتــالل منهــم مــن 
ذوي االحــكام العاليــة، مؤكــدا أن أكثــر مــن 220 اســيرا 

ميضــون أحكامــا عاليــة.

ــدوره، دعــا فــارس إلــى ضــرورة اتخــاذ خطــوات علــى  ب
ارض الواقــع مبقاطعــة احملاكــم اإلســرائيلية علــى كافة 
األصعــدة، للضغــط علــى حكومــة االحتــالل باإلفــراج 
ــاء  ــرا القض ــم، معتب ــق مطالبه ــرى وحتقي ــن األس ع

اإلســرائيلي أداة قمــع بيــد أجهــزة األمــن.

وتطــرق إلــى قــرارات احملكمــة اإلســرائيلية باعتبــار 
إرهــاب،  مناصــرة قضيــة  أحمــد  الطفــل  قضيــة 
ــث  ــة الثل ــام جلن ــوف أم ــن الوق ــه م ــي حرمان ــا يعن م
التــي بإمكانهــا إطــالق ســراحه فــورا، بســبب حالتــه 
ــرا  ــكل خط ــت تش ــي أصبح ــة الت ــية الصعب النفس

ــه. ــى حيات عل

وشــدد علــى ضــرورة تنامــي الــدور الشــعبي والفصائلي 
ــة  ــة وطني ــة األســرى؛ كونهــا قضي فــي تفعيــل قضي

بامتيــاز والقلــب النابــض للقضيــة الفلســطينية.

وحتــدث فــارس عــن سياســة اإلهمــال الطبــي املتعمــد 
ــي  ــرى، والت ــق األس ــجون بح ــها إدارة الس ــي متارس الت
راح ضحيتهــا عــدد مــن الشــهداء ومــا زالــت حتتجــز 8 

شــهداء منهــم.

مــن جانبــه، اســتعرض جوابــرة دور اإلعــالم فــي التركيــز 
ــم،  ــى العال ــة األســرى ونقــل رســالتهم إل ــى قضي عل

وفضــح ممارســات االحتــالل وانتهاكاتــه بحقهــم.
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سياســتها  فــرض  حتــاول  إســرائيل  اخلارجيــة: 
االســتعمارية العنصريــة عبــر تصعيــد جرائمهــا ضــد 

شــعبنا

 قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني إن دولــة االحتــالل 
ــارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن املرتقبــة  تســتبق زي
إلــى املنطقــة بتصعيــد عدوانهــا ضــد شــعبنا وأرضــه 
ــن  ــد م ــكاب املزي ــاته، وارت ــه ومقدس ــه وممتلكات ومنازل
ــم بحــق املواطنــني الفلســطينيني،  االنتهــاكات واجلرائ
فــي محاولــة إلضفــاء شــرعية أميركيــة علــى إجــراءات 
ــا  ــعبنا، وكأنه ــد ش ــة ض ــالل العنصري ــر االحت وتدابي

ــه. أصبحــت جــزءا مــن الواقــع يجــب التســليم ب

ــوم  ــا، الي ــدر عنه ــان ص ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وأوضح
األربعــاء، أن آخــر هــذه االنتهــاكات كان التصعيــد 
اإلســرائيلي احلاصــل فــي جرميــة هــدم املنازل واملنشــآت 
الفلســطينية وتوزيــع املزيــد مــن اإلخطــارات بالهــدم، 
ــران  ــتوطنات وزع ــس املس ــاء مجال ــى إعط ــة إل إضاف
ــي  ــة ف ــلحة الصالحي ــم املس ــتوطنني وعصاباته املس
ــق  ــك املناط ــي تل ــطينية ف ــة فلس ــة أبني ــة أي مالحق
ــي  ــرارات الت ــات واجل ــى اآللي ــتيالء عل ــا، واالس وهدمه
يســتخدمها الفلســطينيون، عــدا عــن منــع املواطنــني 
ــوار  ــاحة األغ ــة مس ــول غالبي ــن دخ ــطينيني م الفلس
بحجــج وذرائــع واهيــة أبرزهــا أنهــا مناطــق عســكرية 
املتطرفــني  غــالة  اقتحامــات  وتعميــق  مغلقــة، 
للمســجد األقصــى املبــارك، وتصعيــد عمليــات تهويــد 
احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف والبلــدة القدميــة مــن 
اخلليــل، ومحاولــة فــرض الســيطرة اإلســرائيلية علــى 
مئــات املواقــع الدينيــة والتاريخيــة واألثريــة التــي تقــع 

ــطينية. ــدن الفلس ــدات وامل ــز البل ــي مراك ف

ــس  ــالل بالرئي ــة االحت ــب دول ــوزارة أن ترحي ــدت ال وأك
ــا  ــد عدوانه ــالل تصعي ــن خ ــدن م ــو باي ــي ج األميرك
ــطيني  ــود الفلس ــة والوج ــى األرض احملتل ــامل عل الش
ــي  ــي الداع ــف األميرك ــة املوق ــكك بجدي ــا يش فيه
ــل  ــد قب ــذا التصعي ــف ه ــرائيلية لوق ــة اإلس للحكوم
ــرام  ــدم احت ــإن ع ــي ف ــة، وبالتال ــه املرتقب ــالل زيارت وخ
دولــة االحتــالل واســتخفافها باملوقــف واملطالبــات 
األميركيــة يّفــرغ الزيــارة مــن أي مضمــون جــدي يتعلــق 
ســواء بوفــاء اإلدارة األميركيــة بتعهداتهــا والتزماتهــا 
التــي أعلنتهــا مبحــض إرادتهــا، أو أيــة جهــود أميركيــة 
ــق  ــة وتطبي ــالم أو حماي ــة الس ــأن عملي ــاة بش مدع

ــه.85 ــرص علي ــني واحل ــل الدولت ــدأ ح مب

جثمــان  تشــيع  ســلفيت  فــي  شــعبنا  جماهيــر 
إلــى مثــواه األخيــر الشــهيد علــي حــرب 

85  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

شــعب ء  بنا أ من  ة  غفير هير  جما شيعت 
في محافظة ســلفيت، اليوم األربعاء نــا 

 27( جثمان الشهيد علي حســن حرب   ،
. خيــر أل ا ه  ا مثو لى  إ  ) ما عا

مستشــف م  ما أ من  لتشييع  ا كب  مو نطلق  ا و
عــا ل  منز ه  جتا با  ، بلس نا ينة  مد في  ح  لنجا ا ى 

ألقــت  والتــي  في قرية اســكاكا،  الشــهيد  ئلــة 
جثمانــه. علــى  نظرة الوداع األخيــرة 

عل ب  حر لشــهيد  ا ن  جثما ن  ملشيعو ا حمل  و
د د مر ية  لقر ا ع  ر ا شــو به  ا  بو جا و  ، ف كتا أل ا ى 

مســجد  إلــى  الهتافات الغاضبة، وصــوال  يــن 
جثمانــه  علــى  الصــالة  أدوا  حيــث  القريــة 
احلزن والغضب علــى ج الطاهر وســط أجواء من 
نية  مليدا ا واإلعدامات  االحتالل ومســتوطنيه  ئم  ا ر

قبــل  االحتالل بحق أبناء شــعبنا،  التي يرتكبهــا 
الثــرى. جثمانــه  ووري  حيــث  املقبــرة،  إلــى  أن ينقــل 

ــهيد  ــازة الش ــب جن ــالل موك ــوات االحت ــت ق واعترض
علــي حــرب، ومنعــت املشــاركني مــن املــرور عبــر حاجــز 
ــى  ــم عل ــس، وأجبرته ــوب نابل ــكري جن ــوارة العس ح
ــى  ــة إل ــة املؤدي ــرق الداخلي ــر الط ــور عب ــودة والعب الع

ــكاكا. ــي اس ــه ف قريت

واستشــهد الشــاب علــي حســن حــرب، مســاء أمــس 
ــاء، جــراء تعرضــه للطعــن بشــكل مباشــر فــي  الثالث

القلــب مــن قبــل مســتوطن شــرق ســلفيت.

بــدوره، أدان محافــظ ســلفيت عبــد اهلل كميــل جرميــة 
املســتوطنني التــي متــت بحمايــة قــوات االحتــالل 
ــرورة ت ــرب، داعيا إلى ض ــاب ح ــق الش ــرائيلي بح اإلس
احملافظة مــن  وفير حماية دولية ألبناء شــعبنا في 

إرهاب االحتالل واملســتوطنني املنظم.

وطالــب األمم املتحدة ومنظمات حقــوق اإلنســان الدو
لية العمل على جلم العدوان، والقتل املتعمد وممــار
الشعب الفلســطيني.86 سات املســتوطنني ضد أبناء 

اخلميس 2022/6/23 

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــذ حمل ــال ينّف ــش االحت جي
واســعة وينــكّل بنشــطاء ومتضامنــني أجانــب 

فــي مســافر يطــا

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنّت ق ش
واســعة، أقدمــت خاللهــا علــى هــدم منــزل ومنشــآت 
ــي،  ــت أراض ــتنادية، وجرف ــدران اس ــة وج ــة وزراعي جتاري

86  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وذلــك فــي محافظــات رام اهلل والبيــرة والقــدس وبيــت 
ــر  ــدة راس كرك ــى بل ــاق عل ــت اخلن ــا أحكم ــم، بينم حل
بعــد تدميرهــا مدخلهــا الغربــي، فــي وقــت واصــل فيه 
جيــش االحتــالل، لليــوم الثانــي علــى التوالــي، مناوراتــه 
ــا  ــافر يط ــرى مس ــي ق ــة ف ــرة احلي ــكرية بالذخي العس
بالتهجيــر، ونــكّل بنشــطاء ومتضامنــني  املهــددة 
أجانــب خــالل احتجاجهــم علــى تنفيذهــا وســط 

القــرى.

ــات  ــت جراف ــرب رام اهلل، هدم ــني، غ ــدة نعل ــي بل فف
ــاء. ــد اإلنش ــزال قي ــالل من االحت

ــوات  ــا، إن ق ــاد اخلواج ــني عم ــة نعل ــس بلدي ــال رئي وق
بــركات  األســير  عائلــة  منــزل  حاصــرت  االحتــالل 
ــدة، البالغــة  ــة مــن البل اخلواجــا، فــي املنطقــة الغربي
ــبق  ــار مس ــه، دون إخط ــرا، وهدمت ــاحته 220 مت مس
ــي  ــع ف ــه يق ــص، كون ــدم الترخي ــة ع ــدم؛ بحج باله
ــة  ــيطرة األمني ــع للس ــة »ج«، وتخض ــة مصنف منطق

اإلســرائيلية.

وأضــاف اخلواجــا، إن قــوات االحتــالل هدمــت ثــالث آبــار 
ــدة  ــي البل ــات ف ــداد 6 دومن ــى امت ــن عل ــة، وجداري زراعي
ــى  ــة إل ــاري، باإلضاف ــام اجل ــع الع ــذ مطل ــورة من املذك

ــدم. ــني باله ــن زراعيت ــوت، وبئري ــة بي ــا ثالث إخطاره

وأشــار إلــى أن األســير اخلواجــا اعتقــل بتاريــخ 24 كانون 
ــهر إداري،  ــجن 6 أش ــه بالس ــم علي ــي 2022، وحك الثان
ــالل  ــجون االحت ــي س ــنوات ف ــن 9 س ــر م ــى أكث وأمض

ســابقا.

ــة،  ــادر محلي ــادت مص ــة، أف ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ف
جتاريــة  منشــأة  هدمــت  االحتــالل  جرافــات  بــأن 
لتصليــح املركبــات، وجــدارا اســتناديا يحيــط بهــا فــي 
بلــدة عناتــا، تعــود للمواطــن ســالم أبــو مرخيــة، وذلــك 

ــص. ــاء دون ترخي ــة البن بحج

وأشــارت إلــى أنهــا املــرة الثالثــة التــي يســتهدف فيهــا 
االحتــالل املواطــن أبــو مرخيــة بسياســة الهــدم، حيــث 
ــا أول  ــدة حزم ــي بل ــاري ف ــه التج ــالل محل ــدم االحت ه
مــرة وأعــاد إنشــاءه ليهدمــه مــرة ثانيــة.. والثالثــة فــي 

بلــدة عناتــا.

ــي  ــا ف ــت أرض ــطبال وجرف ــات إس ــت اجلراف ــا هدم كم
ــوية. ــدة العيس بل

ــوات  ــأن ق ــن ب ــدي محيس ــطبل ع ــب اإلس ــاد صاح وأف
االحتــالل هدمــت »إســطبال« للخيــول يعــود لــه، تبلــغ 
ــرا؛ بحجــة عــدم الترخيــص وجرفــت  مســاحته 40 مت

أرضــاً.

ــدس  ــمال الق ــا، ش ــت حنين ــدة بي ــت بل ــا اقتحم كم
ــاً. ــت أرض ــة، وجرف احملتل

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
البلــدة وجرفــت أرضــاً تســتخدم كموقــف للســيارات.

ــوات  ــت ق ــم، هدم ــت حل ــرب بي ــني، غ ــدة نحال ــي بل وف
ــة. ــا زراعي ــالل غرف االحت

ــة نحالــني إبراهيــم  وأفــاد القائــم بأعمــال رئيــس بلدي
اقتحمــت منطقــة  االحتــالل  بــأن قــوات  غياظــة 
»الزعنونــة« شــرق البلــدة، وشــرعت بهــدم غــرف 
ــليمان  ــد س ــا: ولي ــني أصحابه ــن ب ــرف م ــة، ع زراعي
جناجــرة، وداود محمــد شــكارنة، ومحمــد عبــد الرحمــن 

ــرة. ــم جناج ــد إبراهي ــرة، ومحم جناج

ــه االســتيطانية  ــالل صعــد مــن هجمت وأكــد أن االحت
علــى بلــدة نحالــني، ســواء فــي االســتيالء علــى أراٍض، 
أو هــدم منــازل، أو إخطــار بهــدم أخــرى، أو بوقــف البناء، 

عــدا هــدم عــدد مــن الغــرف الزراعيــة.

ــوات  ــوب بيــت حلــم، هدمــت ق ــدة اخلضــر، جن وفــي بل
ــة. ــة زراعي ــالل غرف االحت

وأفــاد رئيــس بلديــة اخلضــر إبراهيــم موســى بــأن 
ــة  ــي منطق ــة ف ــة زراعي ــت غرف ــالل هدم ــوات االحت ق
ــم  ــد الرحي ــرار عب ــن ض ــود للمواط ــي« تع »املصطاس

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــالح، بحج ص

ــوات  ــرت ق ــمال رام اهلل، دم ــر، ش ــة راس كرك ــي قري وف
ــي. ــا الغرب ــالل مدخله االحت

ــروي راس كركــر مــروان نوفــل،  ــال رئيــس مجلــس ق وق
ــذ  ــا من ــدا جزئي ــره كان معب ــذي مت تدمي ــارع ال إن الش
20 عامــا، وقبــل 3 أشــهر مت التنســيق ملباشــرة العمــل 
علــى إعــادة تأهيلــه، وبعــد يومــني مــن مباشــرة العمل، 
اســتولت قــوات االحتــالل علــى اآلليــات وفرضــت غرامة 

ماليــة علــى أصحابهــا.

ــة  ــتمرة باملوافق ــود مس ــد وع ــه بع ــل، إن ــاف نوف وأض
علــى اســتئناف أعمــال التأهيــل، دمــرت جرافــات 
ــززة  ــة مع ــا املنطق ــد اقتحامه ــارع بع ــالل الش االحت
بقــوة عســكرية، بحجــة أن األرض التــي عليهــا الشــارع 

ــرائيلية”. ــي أرض »إس ه

ــني  ــان املزارع ــى حرم ــارع أدى إل ــر الش ــع، إن تدمي وتاب
مــن الوصــول ألراضيهــم فــي اجلهــة الغربيــة للقريــة، 
ــن  ــل ع ــعبان نوف ــى ش ــاء مصطف ــزل أبن ــزل من وع
محيــط القريــة، مشــيرا إلــى أن هــذا االعتــداء يضــاف 
ــي  ــى أراض ــالل عل ــداءات االحت ــن اعت ــلة م ــى سلس إل
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ــة. القري

ــبع  ــار س ــن حص ــي م ــر تعان ــة راس كرك ــني أن قري وب
بوابــات حديديــة حتــد مــن حركــة املواطنــني وإمكانيــة 
ــق  ــن تضيي ــي م ــم، وتعان ــم وأراضيه ــول ملنازله الوص
ــر  ــدف لتطوي ــروع يه ــل أو مش ــى أي عم ــالل عل االحت

ــة. ــي القري ــة ف ــة التحتي البني

ــوات  ــدت ق ــل، اعت ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
ــب. ــني أجان ــطاء ومتضامن ــى نش ــرب عل ــالل بالض االحت

وقــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة 
اجلــدار واالســتيطان فــي جنــوب اخلليــل، إن قــوات 
االحتــالل اعتــدت بالضــرب علــى عــدد مــن النشــطاء 
واملتضامنــني األجانــب، أثنــاء احتجاجهم علــى عمليات 
التدريــب التــي تنفذهــا قــوات االحتــالل لليــوم الثانــي 
ــي  ــني ف ــازل املواطن ــني من ــرب وب ــي بالق ــى التوال عل
منطقــة املركــز مبســافر يطــا، واحتجــزت اثنــني منهــم 

ــة. ــرة طويل لفت

وأضــاف، إن قــوات االحتــالل نشــرت مجســمات ألهــداف 
وهميــة بــني منــازل املواطنــني، وتنفــذ عمليــات تدريــب 
بأســلحة ثقيلــة فــي املــكان، مــا أثــار حالــة مــن اخلــوف 

والهلــع لــدى األهالــي.

يذكــر أن تلــك املناطــق تقــع ضمــن 12 جتمعــا ســكنيا 
فــي منطقــة املســافر يســعى االحتــالل إلــى هدمهــا 
وتهجيــر ســكانها لصالــح مشــاريعه االســتيطانية.87

مســؤولون يحملــون إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
عــن اســتمرار اإلهمــال الطبــي بحــق األســرى

ــرائيلي  ــالل اإلس ــجون االحت ــؤولون إدارة س ــل مس  حم
املســؤولية الكاملــة عــن اســتمرار مسلســل اإلهمــال 
ــات  ــة املؤسس ــوا كاف ــرى، وطالب ــق األس ــي بح الطب
واللجنــة  اإلنســان،  حقــوق  ومؤسســات  الدوليــة، 
ــالزم  ــا ال ــام بدوره ــر، بالقي ــب األحم ــة للصلي الدولي
جتــاه قضيــة األســرى، مبــا تضمنتــه اتفاقيــات جنيــف 
ــان،  ــوق اإلنس ــي حلق ــد الدول ــة والعه ــة والرابع الثالث

ــة. ــة ذات العالق ــات الدولي واالتفاقي

جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد اليــوم اخلميــس، 
فــي مقــر وزارة اإلعــالم مبدينــة رام اهلل.

ــد  ــير رائ ــة، إن األس ــي الكيل ــة م ــرة الصح ــت وزي وقال
ــرب  ــمال غ ــو ش ــت دق ــدة بي ــن بل ــا( م ــان )28 عام ري
القــدس احملتلــة، مــا زال يخــوض معركــة اإلضــراب 

87  جريدة األيام

عــن الطعــام، احتجاجــا علــى اعتقالــه اإلداري، ويقبــع 
حاليــا داخــل »عيــادة ســجن الرملــة«، بأوضــاع صعبــة 
ــث  ــه، حي ــى إضراب ــا عل ــرور 76 يوم ــد م ــة بع مقلق
يعانــي مــن أوجــاع بكافــة أنحــاء جســده، ومــن تعــب 
وهــزال مســتمر، وال يســتطيع حتريــك أطرافــه بشــكل 
ــه  ــا أن ــرك، علم ــي متح ــى كرس ــل عل ــي، ويتنق طبيع
معتقــل منــذ الـــ3 مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، 
ومت حتويلــه لالعتقــال اإلداري ملــدة 6 أشــهر، إال أنــه وبعــد 
قــرب انتهــاء مــدة األمــر مت حتديــده إداريــا ملــدة 6 أشــهر 
إضافيــة، وهــو معتقــل إداري ســابق، قضــى مــا يقــارب 
21 شــهرا باالعتقــال اإلداري وبعــد أن الفــرج عنــه بـــ7 

ــه مــرة أخــرى. أشــهر، أعيــد اعتقال

وتابعــت أن األســير محمــد نــوارة )38 عامــا( مــن املزرعة 
الغربيــة شــمال غــرب رام اهلل، ويخــوض إضرابــا منــذ 8 
أيــام رفضــا الســتمرار عزلــه املتواصــل منذ )11( شــهرا، 
ــذ عــام  ــن ســجن »رميــون«، وهــو معتقــل من فــي زنازي
2001، وكان يبلــغ مــن العمــر حينهــا 15 عامــا ونصــف 

العــام، وحكــم عليــه بالســجن املؤيــد مــدى احليــاة.

ــجون  ــل س ــى داخ ــرى املرض ــدد األس ــت أن ع وأوضح
ــير،  ــجون 500 أس ــن س ــر م ــى أكث ــل إل ــالل، وص االحت
بينهــم 23 أســيرا مصابــا بالســرطان، و11 أســيرا 
ــرى  ــى 8 أس ــة إل ــى، إضاف ــراض الكل ــن أم ــون م يعان
مقعديــن، والعشــرات مــن األســرى املصابــني باألمــراض 

ــط. ــكري والضغ ــة والس املزمن

وتطرقــت الكيلــة إلــى أوضــاع عدد مــن األســرى املرضى 
ومنهــم األســير ناصــر أبــو حميــد، املصــاب بالســرطان، 
والــذي انتشــر الــورم بشــكل كبيــر عنــده فــي منطقــة 
ــي  ــطة كرس ــة إال بواس ــى احلرك ــوى عل ــة، وال يق الرئ
متحــرك، حيــث تالزمــه اســطوانة األكســجني بشــكل 
ــي  ــص، الت ــراء اجلعابي ــيرة إس ــن األس ــدا ع ــم، ع دائ
أصيبــت بحــروق شــديدة التهمــت أكثــر مــن 60% 
مــن جســدها، واألســير فــؤاد الشــوبكي، وهــو مصــاب 
مبــرض ســرطان البروســتات، ويعانــي مــن عــدة أمــراض 
منصــور  واألســير  والعيــون،  واملعــدة  القلــب  فــي 
موقــدي، املصــاب بالشــلل فــي األطــراف الســفلية وال 
ــد الشــاويش، وهــو  ــى احلركــة، واألســير خال يقــوى عل
مشــلول بحاجــة إلجــراء عمليــة إخــراج للشــظايا مــن 
ــالل،  ــش االحت ــل جي ــن قب ــه م ــة اصابت ــده، نتيج جس
ــة  ــه نتيج ــد عين ــذي فق ــراش، ال ــد اب ــير محم واألس
ــن  ــي م ــة، ويعان ــر األدوي ــدم توف ــي، وع ــال الطب اإلهم

ــدم. ــط ال ــاع ضغ ــكري وارتف الس

وأردفــت أن األســير موفــق العــروق )79 عامــا( مــن بلــدة 
ــام  ــذ ع ــقالن من ــل عس ــع مبعتق ــرة، ويقب ــة الناص ياف
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ــه  ــي عين ــر ف ــر بالنظ ــف كبي ــن ضع ــي م 2003، يعان
اليمنــى، ويشــتكي مــن تعــب دائــم ودوخــة مســتمرة، 
ــن  ــه م ــب معانات ــى جان ــه، إل ــن وزن ــر م ــد الكثي وفق
مــرض الســرطان فــي الكبــد واملعــدة، وكذلــك األســير 
ناهــض األقــرع )52 عامــا(  مــن مخيــم األمعــري مبدينــة 
رام اهلل، واملعتقــل منــذ عــام 2007، ومحكــوم بالســجن 
ــجن  ــادة س ــل »عي ــم داخ ــكل دائ ــد بش ــد، ويرق املؤب
ــادة  ــاع ح ــن أوج ــي م ــني، ويعان ــور القدم ــة«، مبت الرمل
فيهمــا، وفــي كافــة أنحــاء جســده، وأُجريــت لــه عــدة 
عمليــات جراحيــة، كان آخرهــا بتــر القــدم اليســرى فــي 

ــه« اإلســرائيلي. مستشــفى »أســاف هاروفي

ــطينيني  ــاء الفلس ــماح لألطب ــة بالس ــت الكيل وطالب
بالكشــف الطبــي علــى األســرى داخــل ســجون 
الالزمــة  األدويــة  توفيــر  علــى  والعمــل  االحتــالل، 
لهــم وعالجهــم، وباإلفــراج الفــوري عــن األســرى 
املرضــى للســماح لهــم بتلقــي العــالج املناســب فــي 
مستشــفيات متخصصــة، محملــة ســلطات االحتالل 

ــم. ــن حياته ــة ع ــؤولية الكامل املس

مــن جانبــه، قــال رئيــس هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
قــدري أبــو بكــر إن ســلطات االحتــالل تتبــع أكثــر مــن 
وســيلة للتنكيــل باألســرى، منهــا التنقــالت بــني 
ــطة«،  ــر »البوس ــر عب ــى آخ ــجن إل ــن س ــام وم األقس
والضــرب،  املســتمرة،  والتفتيشــات  واالقتحامــات 
وتخريــب مقتنياتهــم، وإتــالف املــواد الغذائيــة، وتقليص 
مــواد »الكنتينــا«، وتكســير األبــواب، وسياســة العــزل 
ــاة،  ــات احلي ــى مقوم ــر ألدن ــن تفتق ــي زنازي ــرادي ف االنف
ــا  ــن، م ــذه الزنازي ــي ه ــرى ف ــن األس ــر م ــي الكثي وميض

ــية. ــم النفس ــوء حالته ــبب بس يتس

وأضــاف أن التعامــل مــع األســرى املرضــى ســيئ جــدا، 
وأن إدارة الســجون متاطــل فــي عالجهــم، وأكبــر دليــل 
علــى ذلــك األســير املريــض ناصــر أبــو حميــد، منوهــا 
إلــى أن كثيــرا مــن األســرى استشــهدوا نتيجــة 
األمــراض، ومــا زالــوا محتجزيــن فــي ثالجــات االحتــالل 
ــى  ــون عل ــم يعيش ــن أنه ــال ع ــام، فض ــر األرق ومقاب
ــوص  ــا منص ــع م ــى م ــا يتناف ــة، م ــم اخلاص نفقته

ــة. ــق الدولي ــي املواثي ــه ف علي

بــدوره، قــال رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس إن 
االحتــالل ميــارس عمليــة قتــل متعمــدة، فهنــاك عــدد 
مــن األطبــاء الذيــن يتــم إرســالهم لألســرى لــم 
يحصلــوا علــى إذن املزاولــة، حتــى أن تشــخيص األســير 
ــاك  ــة، إذ إن هن ــر الطبي ــق املعايي ــون وف ــض ال تك املري
كثيــرا مــن احلــاالت التــي عانــت مــن أمــراض كان ميكــن 
ــال،  ــرض عض ــى م ــت إل ــرة حتول ــراض عاب ــون أم أن تك

ــي. ــال الطب ــل اإلهم بفع

ــالج  ــة للع ــة اخملصص ــص املوازن ــم تقلي ــه يت ــني أن وب
األســرى  عــدد  أن  مــن  بالرغــم  بشــكل مســتمر، 
ــلة  ــاك سلس ــى أن هن ــيرا إل ــاد، مش ــي ازدي ــى ف املرض
مــن التشــريعات، تنــص علــى أن يتعالــج األســير 
يظهــر  مــا  وهــذا  الشــخصي،  حســابه  علــى 
ــورة  ــا احلركــة الوطنيــة ببل ــة االحتــالل، مطالب عنصري
اســتراتيجية عمــل توفــر مظلــة حلمايــة األســرة.

يذكــر أن عــدد األســرى املرضــى بلــغ مــع نهايــة شــهر 
أيــار املاضــي قرابــة الـ500 أســير، مــن بينهــم )70( حالة 
مرضيــة مســتعصية، بحاجــة للعــالج الدائــم واملتابعة 
والرعايــة الصحيــة، ال ســيما األســرى املصابــني مبــرض 
الســرطان واألورام وعددهــم )22( أســيرا، فــي حــني 
بلــغ عــدد األســرى الذيــن يعانــون مــن أمــراض الكلــى 
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــيرا م ــب )38( أس ــى جان ــيرا، إل )11( أس
اجلســدية والنفســية والبصريــة، منهــم 8 أســرى 
يعانــون مــن شــلل نصفــي وإعاقــات حركيــة، كاألســير 
محمــد بــراش، وناهــض األقــرع، ومنصــور موقــدة، 
وخالــد الشــاويش، واملرضــى كبــار الســن أبرزهــم 
موفــق العــروق، وفــؤاد الشــوبكي، وســمير أبــو نعمــة، 

ــة.88 ــد دق وولي

االحتال يسلم جثمان الشهيد نبيل غامن

أعلنــت الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة، أن االحتــالل 
ــامن )53  ــل غ ــهيد نبي ــان الش ــلم جثم ــرائيلي س اإلس
عامــا( مــن بلــدة صــرة غــرب نابلــس، اليــوم اخلميــس، 
لطواقــم الهيئــة والهــالل األحمــر الفلســطيني وذوي 
الشــهيد أمــام مقــر االرتبــاط اإلســرائيلي فــي حــوارة 

جنــوب احملافظــة.

ــار  ــق الن ــد أطل ــرائيلي ق ــالل اإلس ــش االحت وكان جي
ــة  ــرب بواب ــو ق ــران/ ماي ــي 19 حزي ــهيد ف ــى الش عل
جلجوليــة فــي محافظــة قلقيليــة أثنــاء ذهابــه 
اليــوم.89 أن تســلمه  لعمله، واحتجــزت جثمانــه قبــل 

اجلمعة 6/24/ 2022

الصــني قدمــت منحــة  وي:  قــواه  الســفير 
ــي ــون دوالر أميرك ــة ملي ــروا« بقيم ــدة لـ«األون جدي

 أعلــن ســفير جمهوريــة الصــني الشــعبية لــدى 
فلســطني قــواه وي، أن حكومــة بــالده قدمــت يــوم أمس 
منحــة جديــدة لوكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 

88  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الالجئــني الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى »األونــروا« 
ــام 2022. ــاعدة لع ــي، كمس ــون دوالر أميرك ــة ملي بقيم

وأوضــح أن احلكومــة الصينيــة دأبــت خــالل الســنوات 
وإنســانية  ماليــة  معونــات  تقــدمي  علــى  األخيــرة 
باللقاحــات  تتعلــق  طبيــة  ومســاعدات  للوكالــة، 

املضــادة لفيــروس كورونــا.

وجــدد الســفير قــواه وي فــي تصريــح لـ«وفــا«، التأكيــد 
ــم  ــن دع ــة م ــة الصيني ــف احلكوم ــات موق ــى ثب عل
أعمــال »األونــروا« منــذ تأسيســها فــي أربعينــات 
ــى  ــم إل ــا الدائ ــن وقوفه ــا م ــي، انطالق ــرن املاض الق
جانــب فلســطني وصــوال حلــل عــادل وشــامل للقضيــة 

الفلســطينية.

ــرف  ــي تش ــات الت ــني للخدم ــر الص ــن تقدي ــرب ع وأع
عليهــا وكالــة »األونــروا«، والتــي تقــدم لنحــو 6 ماليــني 
الجــئ فلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة وفــي الشــتات، فــي مجــاالت التعليــم والصحــة 

ــود. ــن 7 عق ــر م ــدار أكث ــى م ــني، عل ــة والتمك واإلغاث

وأضــاف: »نعتبــر أن األونــروا تلعــب دورا ال غنــى عنــه في 
ــاظ  ــطينيني واحلف ــني الفلس ــة الالجئ ــني معيش حتس
ــذ  ــا من ــم، خصوص ــز تطوره ــم وتعزي ــى كرامته عل
تفشــي جائحــة كورونــا؛ حيــث وضعــت الوكالــة جتنــب 
تفشــي الوبــاء فــي مخيمــات الالجئــني الفلســطينيني 
علــى رأس ســلم األولويــات، بالتزامــن مــع ضمــان 
لالجئــني  الصحيــة  للخدمــات  تقدميهــا  اســتمرار 

الفلســطينيني«.

وأشــار ســفير جمهوريــة الصــني الشــعبية لــدى 
فلســطني، إلــى أن بــالده واصلــت دعــم برامــج األونــروا 
ــف  ــة 200 أل ــر الوكال ــت عب ــا قدم ــت، كم ــكل ثاب بش
جرعــة مــن اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونــا 
الفلســطينيني منــذ مطلــع  مخصصــة لالجئــني 

ــاري. ــام اجل الع

ــل  ــي جتاه ــع الدول ــن للمجتم ــه ال ميك ــى أن ــدد عل وش
الظــروف اإلنســانية الصعبــة التــي ميــر بهــا الشــعب 
أن  ســيما  ال  الراهنــة،  املرحلــة  فــي  الفلســطيني 
ــطيني  ــع الفلس ــرب اجملتم ــا يض ــروس كورون ــاء في وب

ــاده. واقتص

ــادة  ــى زي ــي إل ــواه وي اجملتمــع الدول ــب الســفير ق وطال
ــن  ــطيني م ــب الفلس ــي للجان ــادي والطب ــم امل الدع
ــطينيني. ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــالل وكال خ

للشــعب  مخلــص  صديــق  الصــني  أن  وأكــد 
اجلانــب  متطلبــات  بثبــات  وتدعــم  الفلســطيني، 

الفلســطيني العادلــة، وأي جهــود تخــدم حــل القضية 
. لفلســطينية ا

وقــال: »سنســتمر فــي تقــدمي الدعــم كاملعتــاد، ونحــن 
مســتعدون للعمــل مــع األونــروا وكافــة الــوكاالت 
الدوليــة التابعــة لــألمم املتحــدة علــى دفــع حتقيــق حــل 

ــطينية«.90 ــة الفلس ــم للقضي ــادل ودائ ــامل وع ش

ــات وأعمــال  »أوقــاف القــدس« حتــذر مــن حفري
املســجد  محيــط  فــي  مريبــة  إســرائيلية 

األقصــى

قــال مجلــس األوقاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية 
ــات  ــة احلفري ــورة بالغ ــع »بخط ــه يتاب ــدس إن ــي الق ف
واألعمــال املريبــة والغامضــة التــي تقــوم بهــا ســلطة 
اآلثــار اإلســرائيلية وجمعيــة إلعــاد االســتيطانية منــذ 
فتــرة فــي محيــط املســجد األقصــى املبــارك، خاصــة 
ــاس  ــة لألس ــة املالصق ــة والغربي ــني اجلنوبي ــن اجلهت م
ــراق  ــط الب ــي حائ ــي منطقت ــجد )ف ــي للمس اخلارج

ــح”. ــالمي صحي ــف إس ــي وق ــة( وه ــور األموي والقص

وأشــار مجلــس األوقــاف فــي بيــان وصــل »األيــام« الــى 
انــه »يرصــد ومنــذ فتــرة قيــام مجموعــة مــن العمــال 
ــل  ــرة بالعم ــر الكبي ــات وآالت احلف ــتخدمني اجلراف مس
بعَجلــة مريبــة فــي ســاحة حائــط البــراق وفــي 
ــة  ــة املالصق ــي املنطق ــة ف ــور األموي ــة القص منطق
لألساســات الســفلية للمســجد األقصــى املبــارك، من 
ــة  ــدران محاذي ــوب بج ــل ثق ــة وعم ــغ األترب ــالل تفري خ
ــي  ــرات، ف ــغ للمم ــجد وتفري ــي للمس ــور اجلنوب للس

ــات”. ــن حفري ــه م ــون ب ــا يقوم ــاء م ــة إلخف محاول

وقــال: »وقــد رصــد املراقبــون عمليــات تكســير مســتمر 
منــذ أشــهر حلجــارة أثريــة مهمــة، حيــث يتــم حتويلهــا 
حلجــارة صغيــرة بهــدف إخفــاء أثرهــا وإخراجهــا علــى 
ــال  ــل عم ــن قب ــك م ــة، وذل ــب للزبال ــم يذه ــا طم أنه

حفريــات تابعــني جلمعيــات اســتيطانية”.

ــب  ــث والتخري ــتمرار بالعب ــن االس ــس »م ــذر اجملل وح
ــع  ــذه املواق ــة له ــة والديني ــم التاريخي ــر املعال وتغيي
ــب بالوقــف الفــوري لهــذه  ــة ويطال ــة الوقفي التاريخي

ــجد”. ــط املس ــي محي ــبوهة ف ــات املش احلفري

البــراق  وحائــط  أن ســاحة  اجمللــس  »يؤكــد  وقــال: 
ومنطقــة القصــور األمويــة هــي وقــف إســالمي 
ــارك  ــى املب ــجد ألقص ــداد للمس ــي امت ــح، وه صحي
كمســجد إســالمي مبســاحته الكاملــة 144 دومنــاً 
ــواره  ــاطبه وأس ــاحاته، ومس ــه، وس ــع مصليات بجمي

90  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

405

المجلد الثالثون 2022

والطــرق املؤديــة اليــه ملــك خالــص للمســلمني 
وحدهــم، وســيبقى ذلــك الــى أن يــرث اهلل األرض ومــن 
ــى ﴿ ــه تعال ــح بقول ــي واض ــرار ربان ــك بق ــا، وذل عليه

ــَن امْلَْســِجِد احْلـَـرَاِم  ُســبَْحاَن الَّــِذي أَْســرَىٰ بَِعبـْـِدِه َلْيــاًل مِّ
ــُه  ــُه لُِنِريَ ــا َحوَْل ــِذي بَارَكَْن ــى الَّ ــِجِد اأْلَقَْص ــى امْلَْس ِإَل
ــدق اهلل  ــرُ﴾ ص ــِميُع الَْبِصي ــَو السَّ ــُه ُه َّ ــا ۚ ِإن ــنْ آيَاتَِن ِم

العظيــم”.

ــزام  ــرورة االلت ــى ض ــس عل ــد اجملل ــا يؤك ــاف: »كم وأض
ــة  ــن منظم ــادرة ع ــرارات الص ــة والق ــرارات الدولي بالق
ــوم والثقافــة )اليونســكو(  ــة والعل األمم املتحــدة للتربي
وخاصــة القــرار التــي تبنتــه اليونســكو في 18 تشــرين 
ــارك  ــى املب ــجد األقص ــت أن املس ــذي يثب األول 2016 ال
ــص  ــادة خال ــكان عب ــه م ــريف وأن ــرم الش ــل احل كام

ــم”. ــلمني وحده للمس

ــل  ــداء عاج ــه بن ــدد نتوج ــذا الص ــي ه ــا ف ــع: »إنن وتاب
إلــى صاحــب الوصايــة والرعايــة علــى املقدســات 
اإلســالمية واملســيحية بالقــدس الشــريف جاللــة 
امللــك عبــد اهلل الثانــي ابــن احلســني للتدخــل املباشــر 
ــجد  ــه املس ــر ب ــذي مي ــر ال ــع اخلطي ــذا الوض ــف ه لوق
األقصــى املبارك/احلــرم القدســي الشــريف ومحيطــه، 
واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للضغــط علــى حكومــة 
فــي  املســلمني  بحــق  املســاس  لعــدم  االحتــالل 

ــه«.91 ــدس ومحيط ــجدهم املق مس

إيــف«  »ســانت  مؤسســة  مينــع  االحتــال 
احلقوقيــة مــن الوصــول الــى مســافر يطــا 

اخلليــل جنــوب 

ــة،  ــوم اجلمع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق  منع
مؤسســة حقوقيــة أجنبيــة مــن الوصــول إلى مســافر 
يطــا جنــوب اخلليــل، خــالل تنظيــم املواطنــني لفعاليــة 

منــددة بقــرار التهجيــر فــي املنطقــة.

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــال منس وق
ــور، إن  ــب اجلب ــل رات ــوب اخللي ــتيطان جن ــدار واالس اجل
ــالل منعــت موظفــي املركــز الكاثوليكــي  ــوات االحت ق
ــافر  ــول املس ــن دخ ــف« م ــانت إي ــوق اإلنسان »س حلق
لإلطــالع علــى أوضــاع املواطنــني، وتوثيق مشــاهداتهم، 
بعــد   1948 العــام  أراضــي  داخــل  الــى  وأعادتهــم 

ــاعات. ــدة س ــم لع احتجازه

وأضــاف اجلبــور أن أهالــي املســافر، وإقليــم حركــة فتح، 
ــدة يطــا أقامــوا  ونشــطاء املقاومــة الشــعبية فــي بل
ــني  ــة ع ــام مبنطق ــة االعتص ــي خيم ــة ف ــالة اجلمع ص
البيضــا التــي شــق فيهــا االحتــالل شــارعا اســتيطانيا 

91  جريدة األيام

يصــل الــى مســتوطنة »كرمئيــل« املقامــة علــى 
ــني. ــي املواطن أراض

ــى اآلف الدومنــات  ــالل اســتولى عل ــى أن االحت واشــار إل
ــا  ــود ملكيته ــتيطاني، تع ــارع االس ــذا الش ــق ه لش
ــرى.92 ــالت أخ ــرة وعائ ــرة ومخام ــو زه ــس وأب ــالت: دعي لعائ

متضامنــون يشــاركون فــي زراعــة أشــجار فــي أراضــي 
بوريــن جنــوب نابلــس

ــرائيليني،  ــب واإلس ــني األجان ــرات املتضامن ــارك عش  ش
اليــوم اجلمعــة، فــي زراعــة أشــجار فــي أراضــي بوريــن 

جنــوب نابلــس.

وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة 
الغربيــة غســان دغلــس لـ«وفــا« بــأن مجموعــات مــن 
املتضامنــني شــاركت اليــوم فــي زراعــة األشــجار شــرق 
ــي  ــس األرض الت ــي نف ــك ف ــس، وذل ــوب نابل ــن جن بوري
ــي  ــبوع املاض ــالل األس ــا خ ــتوطنون بحرثه ــام مس ق

ــا. ــتيالء عليه ــة االس بغي

ــع  ــا م ــي تضامن ــة تأت ــذه الفعالي ــى أن ه ــت إل ولف
أصحــاب األراضــي وتعزيــزا لصمودهــم فــي ظــل 

املنطقــة.93 علــى  االســتيطانية  الهجمــة 

جنــني: أســيران مــن بلــدة جبــع يدخــالن عامهمــا الـ20 
فــي ســجون االحتــالل

 دخــل األســيران إبراهيــم حســن أمــني ســالمة، وربيــع 
ــدة جبــع جنــوب جنــني،  منــر يوســف ماليشــة، مــن بل
ــي  ــي ف ــى التوال ــا الـــ20 عل ــة، عامهم ــوم اجلمع الي

ــالل. ــجون االحت س

ــني  ــي جن ــير ف ــادي األس ــر ن ــمور مدي ــر س ــر منص وذك
لــ«وفــا«، إن األســيرين ســالمة، وماليشــة اعتقلتهمــا 
مطاردتهمــا  بعــد   2003 عــام  االحتــالل  ســلطات 
ــجن  ــالمة بالس ــير س ــى األس ــت عل ــنوات، وحكم لس
ــجن 30  ــة بالس ــير ماليش ــاة، واألس ــدى احلي ــد م املؤب

ــاً.94 عام

السبت 2022/6/25

وحــدة   2927 لـــ  روّجــت  بينيــت  حكومــة 
ــاء 0551 وقفــزة بـــ  اســتيطانية وعطــاءات لبن

26% فــي أعمــال البنــاء

92  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

93  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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كشــفت معطيــات إســرائيلية النقــاب عــن أن احلكومة 
ــدة  ــاء 7292 وح ــام لبن ــالل ع ــت خ ــرائيلية روّج اإلس
ــاءات لبنــاء 1550 وحــدة،  ــتيطانية، ونشــرت عط اس
بالتــوازي مــع قفــزة بـــ %62 فــي أعمــال البنــاء، فيمــا مت 
إنشــاء ســت بــؤر اســتيطانية جديــدة، ومت تعزيــز عــدد 
مــن اخلطــط اإلســتراتيجية الفتاكــة التي تضــر بفرص 

 حل الدولتني والتوصل إلى اتفاق سياسي. 
ويتضــح مــن املعطيــات أنــه حتى الســادس مــن حزيران 
اجلــاري، هدمــت مــا تســمى اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية 
ــة )ج(،  ــي املنطق ــطينيني ف ــوكاً لفلس ــى ممل 639 مبن
ــط  ــة مبتوس ــبة 35٪ مقارن ــادة بنس ــل زي ــا ميث ــو م وه
عمليــات الهــدم فــي ســنوات نتنياهــو، أمــا فــي القدس 
الشــرقية، فقــد ُهــدم 189 مبنــى وهــو مــا ميثــل زيــادة 

 بنسبة 59٪ مقارنة بسنوات نتنياهو. 
كمــا تكشــف املعطيات أن فتــرة عام واحد مــن حكومة 
بينيــت - البيــد شــهدت زيــادة بنحــو 45٪ فــي حــوادث 
عنــف املســتوطنني ضــد الفلســطينيني وممتلكاتهــم، 
 أي مــن 20 حادثــة فــي الشــهر باملتوســط إلــى 29 حالة.

ــر  ــي تقري ــرائيلية ف ــالم اآلن اإلس ــة الس ــت حرك وقال
ــام«: »علــى الرغــم مــن التزامهــا الصريــح  وصــل »األي
بالوضــع الراهــن مــع جميــع األمــور املتعلقــة باالحتالل، 
بعــد مــرور عــام علــى تشــكيل احلكومــة، فإن سياســة 
هــذه احلكومــة احلاليــة ال تســتمر فقط في السياســات 
الســابقة،  نتنياهــو  حكومــات  وضعتهــا  التــي 
بــل تعمــق االســتيطان، ونــزع امللكيــة واضطهــاد 

 الفلسطينيني في األراضي احملتلة”. 
أعمــال  فــي   ٪26 بنســبة  زيــادة  إلــى  وأشــارت 
مخططــات  بترويــج  االســتيطاني  التخطيــط 
املســتوطنات،  فــي  ســكنية  وحــدة   7292 لبنــاء 
 5784 البالــغ  الســنوي  باملتوســط  مقارنــة 
نتنياهــو. حكومــات  عهــد  فــي  ســكنية   وحــدة 

ــاءات  ــرت عط ــد نش ــت - البي ــة بيني ــرت أن حكوم وذك
لبنــاء 1550 وحــدة ســكنية فــي املســتوطنات، مقارنــة 
مبتوســط ســنوي يبلغ 1343 وحدة ســكنية في الســنة 
ــا ٪15. ــادة قدره ــو، أي بزي ــات نتنياه ــد حكوم ــي عه  ف

كمــا لفتــت إلــى قفــزة بنســبة 62٪ فــي بدايــة البنــاء 
ــة. ــة احلالي ــكيل احلكوم ــذ تش ــتوطنات من ــي املس  ف

وأشــارت »الســالم اآلن« إلــى أنــه عــززت حكومــة 
بينيــت - البيــد عــدداً مــن اخلطــط اإلســتراتيجية 
بفرصــة  خــاص  بشــكل  تضــر  التــي  الفتاكــة 
وحــل  الفلســطينية  واالســتمرارية  التنميــة 
سياســي. اتفــاق  إلــى  والتوصــل   الدولتــني 

ــني اخلطــط األخــرى التــي روجــت لهــا  وقالــت: »مــن ب
ــا(،  ــدة فــي عطــروت )قلندي احلكومــة مســتوطنة جدي
مخطــط E1، توســيع احلديقــة الوطنيــة حــول البلــدة 
ــرب  ــدة بالق ــتوطنة جدي ــدس، مس ــي الق ــة ف القدمي

مــن أرئيــل، مخطــط يربــط مســتوطنَتي »هــار حومــا« 
ــاء  ــة بن ــدس(، بداي ــوب الق ــوس« )جن ــات همت و«جفع
ــذ 40  ــرة من ــل ألول م ــي اخللي ــدة ف ــتوطنة جدي مس

 سنة، استكمال اخملطط في E2، وأكثر”. 
كمــا أشــارت إلــى أنــه في ظــل حكومــة بينيــت - البيد، 
مت إنشــاء ســت بــؤر اســتيطانية جديــدة غيــر قانونيــة 
وهــي: »جفعــات هاديجــل« فــي جنــوب اخلليــل، »كارنــي 
ريعــم« فــي منطقــة ســلفيت، »مزرعة ميفــؤوت أريحا« 
ــور  ــمال غ ــي ش ــوس« ف ــة »يولي ــا، مزرع ــمال أريح ش

 األردن وبؤرة »أوهافي يا« غرب بيت حلم. 
اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  اآلن«  »الســالم  وذكــرت 
دعمــت إجــالء عائــالت فــي القــدس الشــرقية لصالــح 
حكومــة  مطالبــة  »متــت  وقالــت:  املســتوطنات، 
بينيــت - البيــد عــدة مــرات مــن أجــل القضيــة 
املشــتعلة املتمثلــة فــي تهجيــر عائــالت فلســطينية 
العليــا  احملكمــة  الشــرقية. ســعت  القــدس  فــي 
بشــأن  العــام  املدعــي  موقــف  علــى  للحصــول 
احلكومــة  أعطيــت  الواقــع  وفــي  القضيــة،  هــذه 
فرصــة مناســبة للمســاعدة فــي منــع املصــادرة 
ــة  ــت احلكوم ــك، فضل ــع ذل ــة، وم ــة للملكي الضخم

 عدم التدخل بل ودعم عمليات اإلخالء”. 
ولفتــت »الســالم اآلن« إلى أن احلكومة صّعــدت عمليات 
الهــدم وقالــت: »عمقــت حكومــة بينيــت - البيــد 
سياســة طــرد الفلســطينيني وتقييدهــم فــي اجليــوب 
احملصــورة فــي املنطقتــني )أ( و)ب(، وحتــى يــوم الســادس 
ــران اجلــاري، هدمــت اإلدارة املدنيــة 639 مبنــى  مــن حزي
ــبب  ــا تس ــة )ج(، م ــي املنطق ــطينيني ف ــوكاً لفلس ممل
فــي فقــدان 604 أشــخاص منازلهــم. وميثــل هــذا زيــادة 
ــي  ــدم ف ــات اله ــط عملي ــة مبتوس ــبة 35٪ مقارن بنس

 سنوات نتنياهو )474 مبنى في السنة(”. 
ــى  ــدم 189 مبن ــرقية، ُه ــدس الش ــي الق ــت: »ف وأضاف
وأصبــح 450 فلســطينياً بالتالــي بــال مــأوى. هــذه 

 زيادة بنسبة 59٪ مقارنة بسنوات نتنياهو”. 
هنــاك  كانــت  ذلــك،  إلــى  »باإلضافــة  وتابعــت: 
بأكملهــا  مجتمعــات  لتهجيــر  محــاوالت 
األردن،  غــور  فــي  التــني  ورأس  حمصــة  فــي 

 وفي مسافر يطا جنوب اخلليل”. 
ولفتــت »الســالم اآلن« إلــى أنــه فــي كل العــام 2021، 
للفلســطينيني،  بنــاء فقــط  10 تصاريــح  مت منــح 
ــاء 1448 وحــدة اســتيطانية  ــة بالشــروع فــي بن مقارن
ــام  ــن الع ــي م ــف الثان ــي النص ــتوطنات ف ــي املس ف

 2021 فقط )و2526 في العام بأكمله(. 
بــني  التناقــض  هــذا  »يوضــح  وقالــت: 
تســتهدفان  اللتــني  اخملتلفتــني  السياســتني 
الفلســطينيني  احملتلــة،  األراضــي  فــي  الســكان 
الــذي  العنصــري  الفصــل  ميــول  واإلســرائيليني، 
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 استمرت به احلكومة احلالية”. 
علــى  املوافقــة  متــت  حــني  »فــي  وأضافــت: 
ســكنية  وحــدة   7292 لبنــاء  مخططــاً   55
 6 علــى  احلكومــة  وافقــت  املســتوطنات،  فــي 
 1303 لبنــاء  للفلســطينيني  فقــط  مخططــات 

 وحدات سكنية في املنطقة )ج( بالكامل”. 
أعلنــت  عاديــة،  غيــر  خطــوة  »فــي  وتابعــت: 
األرض  دومن مــن   22000 أن  - البيــد  بينيــت  حكومــة 

 كمنطقة محمية طبيعية جنوب أريحا«. 
حكومــة  ظــل  فــي  أنــه  اآلن«  »الســالم  وذكــرت 
بينيــت - البيــد، قُتــل 86 فلســطينياً علــى أيــدي 
الغربيــة  الضفــة  فــي  اإلســرائيلية  القــوات 
باملتوســط فــي عهــد حكومــة  وحدهــا، مقارنــة 

 نتنياهو الذي كان 41 قتيالً سنوياً. 
وقالــت: »واصلــت حكومــة بينيــت - البيــد توجــه 
حكومــة نتنياهــو فــي تغييــر الواقــع فــي احلــرم 

الراهــن”.95 الوضــع  وتــآكل  القدســي 

“الســام اآلن«: ارتفــاع البنــاء االســتيطاني 
ــد” ــت – لبي ــة »بيني ــال حكوم ــبة 26% خ بنس

أفــادت مؤسســة حقوقيــة إســرائيلية، بــأّن بنــاء 
ــطينية  ــي الفلس ــى األراض ــة عل ــتوطنات املقام املس
فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة، زاد خــالل فتــرة حكومــة 

ــبة 62%. ــد« بنس ــر لبي ــت ويائي ــي بيني »نفتال

ــرته  ــر نش ــي تقري ــالم اآلن«، ف ــة »الس ــت مؤسس وقال
عبــر موقعهــا اإللكترونــي، إّن بنــاء وحــدات اســتيطانية 
جديــدة فــي الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس قفــز 
ــة  ــد«، مقارن ــت – لبي ــة »بيني ــرة حكوم ــالل فت %62 خ
باحلكومــة التــي ســبقتها، بزعامــة بنيامــني نتنياهــو.

منــازل  هــدم  عمليــات  وتيــرة  أّن  إلــى  وأشــارت 
وممتلــكات الفلســطينيني ارتفعــت مبقــدار %35، خــالل 
فتــرة احلكومــة احلاليــة، مقارنــة باحلكومــة التــي 
ــرة  ــتيطانية خالل فت ــؤر اس ــت6 ب ــبقتها،  حيث بني س

احلكومــة احلاليــة.

وأضافــت أن حكومــة »بينيــت لبيــد« عــززت عــددًا مــن 
ــكل  ــر بش ــي تض ــة الت ــتراتيجية الفتاك ــط اإلس اخلط
خــاص بفرصــة التنميــة واالســتمرارية الفلســطينية، 

وحــل الدولتــني والتوصــل إلــى اتفــاق سياســي.

وكان رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية بينيــت، ورئيــس 
ــا  ــد أعلن ــد، ق ــة لبي ــر اخلارجي ــل ووزي ــة البدي احلكوم
حــّل  علــى  موافقتهمــا  املاضــي،  اإلثنــني  مســاء 
ــة،  ــة مؤقت ــا حلكوم ــر رئيس ــني األخي ــت، وتعي الكنيس

95  جريدة األيام

خــالل فتــرة انتقاليــة تنتهــي بإجــراء انتخابــات مبكــرة 
»بعــد اســتنفاد محــاوالت تثبيــت االئتــالف«، كمــا جــاء 

ــترك. ــان مش ــي بي ف

املاضــي،  األربعــاء  اإلســرائيلية،  الكنيســت  وبــدأ 
ــة قــد  ــت علــى حــّل الكنيســت، ضمــن عملي التصوي
تســتغرق حتــى اإلثنــني املقبــل، ويتحــدد خاللهــا موعــد 

ــا. ــالل 90 يوم ــرة، خ ــات املبك االنتخاب

وتشــير التقديــرات اإلســرائيلية إلــى أن االنتخابــات 
املبكــرة ســتجري فــي 25 تشــرين األول/ أكتوبــر املقبــل، 

ــل.96 ــر املقب ــي/ نوفمب ــن تشــرين الثان ــي األول م أو ف

األحد 2022/6/26 

استشــهاد فتــى فــي ســلواد متأثــراً بجروحــه 
ومســتوطنون يهاجمــون مزارعــني شــرق رام 

ــان ــة وكيس ــي عراب ــات ف ــدالع مواجه اهلل ان

استشــهد، فجــر أمــس، الفتــى محمــد عبــد اهلل 
باالختنــاق  العشــرات  وأصيــب  عامــاً(،   16( حامــد 
ــراء  ــة، وج ــلواد وعراب ــي س ــي بلدت ــات ف ــالل مواجه خ
قمــع وقفــة منــددة باســتيالء »كســارة« اســتيطانية 
ــة، تزامــن  ــة كيســان وتلويثهــا البيئ ــى أراضــي قري عل
ــر  ــة إث ــراق مركب ــروح وإح ــزارع بج ــة م ــع إصاب ــك م ذل
هجــوم شــنه مســتوطنون علــى أراضــي قريتــي املغيــر 

ــعيا. وترمس

ففــي بلــدة ســلواد، أُعلــن، فجــر أمــس، عــن استشــهاد 
ــالل  ــوات االحت ــتهدفته ق ــد أن اس ــد بع ــى حام الفت
ــرة  ــاعة متأخ ــي س ــاً ف ــه جريح ــاص واختطفت بالرص

ــة. ــل املاضي ــة قب ــن الليل م

ــاً(،  ــد )16 عام ــى حام ــة، إن الفت ــادر أمني ــت مص وقال
استشــهد متأثــراً بجــروح أصيــب بهــا خــالل مواجهات 
ــدة،  ــي للبل ــل الغرب ــى املدخ ــالل عل ــوات االحت ــع ق م
حيــث مت اعتقالــه رغــم إصابتــه اخلطيــرة فــي منطقــة 

الوجــه.

وأضافــت املصــادر نفســها، إن ســلطات االحتــالل 
ــليم  ــيتم تس ــه س ــطيني بأن ــاط الفلس ــت االرتب أبلغ
جثمــان الشــهيد حامــد ظهــراً، ليشــيع جثمانــه 
ــليمه  ــن تس ــت ع ــا تراجع ــر، إال أنه ــالة العص ــد ص بع

ــرر. ــان دون أي مب ــليم اجلثم ــر تس ــت تأخي وواصل

بــدوره، قــال والــد الشــهيد، »ليس غريبــاً علــى االحتالل 
ــالل كان  ــود االحت ــى أن جن ــيراً إل ــال« مش ــل األطف قت
ــه  ــروا قتل ــم آث ــهولة إال أنه ــه بس ــم اعتقال بإمكانه

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــه ال يشــكل أي خطــر عليهــم”. رغــم أن

ــة  ــي البداي ــت ف ــالل قدم ــوات االحت ــى أن ق ــار إل وأش
ــة التــي تعــرض  ــة عــن طبيعــة اإلصاب ــات متضارب رواي
لهــا جنلــه، فقالــت، إنــه أصيــب بالرصــاص فــي رجلــه، 
ثــم قالــت، إنــه أصيــب فــي بطنــه، ثــم عدلــت روايتهــا 
ــه  ــراً اعترفــت أن ــه، وأخي ــه أصيــب فــي رقبت زاعمــة أن

أصيــب فــي منطقــة الوجــه”.

وفــور ورود األنبــاء باستشــهاد الفتــى حامــد انطلقــت 
مســيرة شــعبية، فجــراً، نحــو منــزل عائلــة الشــهيد، 
ــي  ــات الت ــون الهتاف ــا املواطن ــا، ردد خالله ــناداً له إس
االحتــالل  بجرائــم  وتنــدد  الشــهيد  عائلــة  حتيــي 
املتواصلــة، بينمــا عــّم اإلضــراب الشــامل البلــدة طوال 

ــهيد. ــى روح الش ــداداً عل ــس، ح ــوم أم ي

ــون  ــب مواطن ــني، أصي ــوب جن ــة، جن ــدة عراب ــي بل وف
ــراً،  ــت، فج ــات اندلع ــالل مواجه ــاق، خ ــاالت اختن بح

ــدة. ــرق البل ــى مفت عل

ــالل نصبــت  ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادت مصــادر محلي وأف
ــط  ــذي يرب ــة ال ــرق عراب ــى مفت ــكريا عل ــزا عس حاج
ــدالع  ــى ان ــا أدى إل ــس، م ــني - نابل ــارع جن ــدة بش البل

 مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل. 
وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا األعيــرة 
املعدنيــة، والقنابــل الصوتيــة، والغــاز املســيل للدمــوع، 

ــاق. ــبان باالختن ــن الش ــدد م ــة ع ــى إصاب ــا أدى إل م

وأضافــت املصــادر، إن قــوات االحتــالل كثفــت مــن 
انتشــارها ونصبهــا احلواجــز فــي محيــط قــرى وبلــدات 
ــة  ــدة، وقري ــة، والزباب ــة، واجللم ــة، ومرك ــة، وقباطي عراب

ــياحية. ــداد الس ح

وفــي قريــة كيســان، شــرق بيــت حلــم، أصيبــت 
مواطنــة بجــروح، وآخــرون باالختنــاق خــالل قمــع قــوات 
االحتــالل وقفــة ألهالــي القريــة منــددة بوجــود كســارة 
ملســتوطن تســلب أرضهــم وتلــوث قريتهــم وثروتهــم 

ــا. ــون منه ــي يعتاش ــة الت احليواني

وأفــاد الناشــط أحمــد غــزال بــأن املواطنني في كيســان 
نظمــوا وقفــة منــددة بوجــود كســارة ملســتوطن، ومــا 
ــح  ــن ســلب األرض لصال ــتوطنون م ــه املس ــوم ب يق

توســيعها.

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل قمعــوا الوقفــة بإطــالق 
ــى  ــل الغــاز املســيل للدمــوع والصــوت، مــا أدى إل قناب
ــة  ــا( بقنبل ــات )65 عام ــعدة عبي ــة س ــة املواطن إصاب
ــا  ــى إثره ــت عل ــدم نقل ــي الق ــر ف ــكل مباش ــاز بش غ

ــاق. ــن باالختن ــفى، وآخري ــى املستش إل

إن جنــود االحتــالل دهمــوا منــازل  وأضــاف غــزال، 
ــس  ــس مجل ــزوا رئي ــان، واحتج ــي كيس ــني ف املواطن
قــروي كيســان موســى عبيــات )33 عامــا(، وجنلــه 

الطفــل حســن.

وتشــهد قريــة كيســان تصعيــدا واضحــا باالعتــداءات 
التــي تنفذهــا قــوات االحتــالل واملســتوطنون، مــن 
ومنــع  املواطنــني،  أراضــي  علــى  االســتيالء  خــالل 
ــم ــى أراضيه ــول إل ــن الوص ــام م ــاة األغن ــني ورع املزارع

مــن جهــة أخــرى، أصيــب مواطــن بجــروح فــي رأســه، 
ــرق  ــني ش ــى املزارع ــتوطنون عل ــذه مس ــوم نف ــر هج إث

رام اهلل.

ــتوطناً  ــن 30 مس ــر م ــة، إن أكث ــادر محلي ــت مص وقال
مــن »عــادي عــاد« و«شــيلو« هاجمــوا عمــاال يقومــون 
ــي  ــني قريت ــة ب ــة الواقع ــي املنطق ــتصالح أراٍض ف باس
املغيــر وترمســعيا شــرق رام اهلل، مــا أســفر عــن إصابــة 
مواطــن يبلــغ مــن العمــر )35 عامــا( مــن قريــة املزرعــة 
ــارة،  ــقه باحلج ــراء رش ــرأس، ج ــروح بال ــرقية، بج الش

حيــث نقــل علــى إثرهــا إلــى املستشــفى.

ــى أن املســتوطنني قامــوا  ولفتــت املصــادر نفســها، إل
بتحطيــم مركبــة املواطــن وإحراقهــا قبل أن ينســحبوا 

مــن املــكان97.

»التحــدي  مؤمتــر  عقــد   ... الرئيــس  برعايــة 
فــي مســافر يطــا والصمــود« 

اشــتية يعلــن عــن عشــرات املشــاريع التــي مت تنفيذهــا 
والتــي ســتنفذ فــي مســافر يطــا والباديــة

دعــا لتعزيــز اجلهــود ومقاومــة كافــة اخملططــات 
التهويديــة الراميــة لالســتيالء علــى أراضــي املســافر

العالــول: املؤمتــر يأتــي ردا علــى سياســة حكومــة 
املواطنــني الراميــة لتهجيــر  االحتــالل االســتيطانية 

البكــري يدعــو إلــى مزيــد مــن املشــاريع لتعزيــز صمــود 
ملواطنني ا

أبــو يوســف: االحتــالل ميــارس جرائمــه بكافة أشــكالها 
مــن أجــل كســر إرادة املواطنــني وصمودهم

ــاس،  ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــة رئي ــت رعاي حت
ُعقد اليــوم األحد مؤمتــر »التحــدي والصمــود« فــي 
خربــة اجملــاز مبســافر يطــا جنــوب اخلليــل، التــي يتهــدد 
ســكانها التهجيــر مــع عــدة قــرى وجتمعــات ســكانية 

فــي املنطقــة.

97  جريدة األيام
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ــة  ــادة واحلكوم ــه القي ــذي تولي ــر، ال ــذا املؤمت ــي ه ويأت
اهتمامــا خاصــا، فــي ظــل خطــة االحتــالل وحكومــة 
االســتيطان بتهجيــر املواطنــني مــن أراضيهــم، وإقامــة 
املزيــد مــن البــؤر االســتيطانية، ويهــدف إلــى االطــالع 
علــى املطالــب واالحتياجــات األساســية لدعــم صمــود 
أهلنــا فــي منطقــة املســافر واملضــارب البدويــة شــرق 

مدينــة يطــا.

ــتية،  ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــر رئي ــي املؤمت ــارك ف  وش
العالــول،  محمــود  »فتــح«  حركــة  رئيــس  ونائــب 
ومحافــظ اخلليــل جبريــن البكــري، وعــدد مــن أعضــاء 
التحريــر واملركزيــة  التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنتــني 
حلركــة »فتــح«، وعــدد مــن الــوزراء، ورئيــس هيئــة 
ــس  ــن اجملل ــاء م ــتيطان، وأعض ــدار واالس ــة اجل مقاوم
الوطنــي، ومــدراء املؤسســة األمنيــة، وعــدد مــن وجهاء 
العشائر، ورؤســاء البلديــات وأمنــاء ســر أقاليــم حركــة 

ــل. ــة اخللي ــح« مبحافظ »فت

وأعلــن اشــتية، فــي كلمتــه خــالل املؤمتــر، جملــة مــن 
املشــاريع فــي كافــة القطاعــات، الصحيــة والتعليمية 
واالتصــاالت والعمــل، وغيرهــا مــن املشــاريع واخلطــط 
التــي تعــزز صمــود املواطنــني ومتكنهــم مــن مواجهــة 

االحتــالل واالســتيطان.

ــي  ــاز ف ــي اجمل ــوم ف ــرة الي ــذه اجلمه ــتية: »ه ــال اش وق
ــي  ــدي واحلقيق ــرد اجل ــي ال ــا ه ــافر يط ــة ومس البادي
علــى مخططــات االحتــالل ومصادرتــه وإجراءاتــه، 
وهــي رســالة إنــه دون مســار سياســي ينهــي االحتــالل 
ويحــق احلقــوق للشــعب العربــي الفلســطيني ال ميكــن 

ــة«. ــي املنطق ــالم ف ــاك س ــون هن أن يك

وأضــاف: »حضورنــا اليــوم ليــس للخطابــات، بــل عندنــا 
رســالة بتوجيــه مــن ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس 
ولدينــا رســالة مــن فصائــل العمــل الوطنــي واللجنــة 
ــا  ــطني، ألهلن ــي فلس ــرفاء ف ــن كل الش ــة وم املركزي
الصابريــن الصامديــن فــي مســافر يطــا والباديــة وفــي 

كل مــكان«.

واســتدرك اشــتية: »نحــن فــي احلكومــة مركــب 
رئيســي مــن مقاومــة االحتــالل، وهــذه احلكومــة 
ليســت حكومــة خدمــات فقــط، نحــن جــزء ال يتجــزأ 
مــن املشــهد املقــاوم لهــذا االحتــالل فــي كل مفاصله، 
وعندمــا نقــدم خدمــة للمواطنــني ألننــا نريــد أن نعــزز 
صمودهــم، ونريــد بهــذه اخلدمــة ان تكــون رافعــة 

ــالل«. ــه االحت ــي وج ــة ف للمقاوم

ــن  ــرة م ــا لـــ 385 أس ــة دعم ــت احلكوم ــع: »قدم وتاب
خــالل برنامــج التحويــالت النقديــة، ومســاعدة لـــ 462 

أســرة تأمني صحــي وغيــره، وهنالــك مشــاريع للتمكني 
االقتصــادي متنوعــة مــن خــالل ثــالث مؤسســات 
وجمعيــات، وهنــاك تقــدمي خيــام وإنشــاء بيــت كامــل 
ألســر بحاجــة الــى مــأوى، وهنــاك مســاعدات بطــرود 
ــية  ــب مدرس ــرة، وحقائ ــة لـــ400 أس ــة وغذائي عيني
لـــ150 طفــال، وشــبكات نســاء داعمــة وتنفيــذ 10 ورش 
عمــل للنســاء، ومســاعدات نقديــة لـــ 270 أســرة فيها 
أشــخاص ذوي إعاقــة، ومولــدات كهربائيــة ملســافر 
بكوابــل كهربائيــة،  توانــا  وتزويــد منطقــة  يطــا، 
وإعــداد إطــار تنمــوي ومكانــي ومخطــط هيكلــي 
ملنطقــة املســافر مبســاحة تقــدر 36 ألــف دومن، وعشــر 
ــة منفــردة تغطــي 12 جتمعــا فــي  مخططــات هيكلي
املســافر، وحتديــث للمخططــات الهيكليــة، هــي عبــارة 
ــذا  ــه ه ــاء علي ــى األرض، وبن ــود عل ــيخ صم ــن ترس ع

ــر”. ــكل كبي ــه بش ــر نحتاج األم

ــة 130  ــرق بقيم ــد ط ــاك تعبي ــتية: »هن ــاف اش وأض
ــف دوالر،  ــة بـــ136 أل ــرق زراعي ــد ط ــف دوالر، وتعبي أل
ودعــم ملوازنــة اجمللــس بـــ 105 آالف شــيقل، وأيضــا فــي 
قطــاع الزراعــة توزيــع أشــتال مثمــرة وحرجيــة ورعويــة، 
ومشــروع تخضيــر فلســطني، وتوزيــع بــذار زراعــي 
450 مســتفيد  مقــاوم للجفــاف علــى أرض علــى 
وهنــاك أراض زراعيــة مت تســييجها وزراعتهــا باألشــتال، 
ــام  ــر لألغن ــل حظائ ــره، وتأهي ــاه وغي ــار املي ــم آلب وترمي
ــة،  ــروة احليواني ــي الث ــر مرب ــى حظائ ــع شــوادر عل وتوزي
ــب  ــع، وتركي ــة الضب ــي خل ــة ف ــة رعوي ــاء محمي وإنش
ــع 4  ــع، وتوزي ــار جمي ــاء 5 آب ــياج، وإنش ــر س 2600 مت
ــات بالســتيك، وشــق 2.5 كيلــو متــر مــن الطــرق  خزان
الزراعيــة، وزراعــة 12500 شــتلة رعويــة وهنــاك تأهيــل 

ــره”. ــر وغي ــي أم اخلي ــة ف ــة الرعوي احملمي

وأوضــح اشــتية: »مت تأهيــل ومتديــد 2 كــم مــن شــبكات 
امليــاه واخلطــوط الناقلــة فــي الفخيــت وأيضــا توســعة 
شــبكة امليــاه وتدريــب الطواقــم فــي مجــال النظافــة 
ــد  ــاك توري ــس، وهن ــي قواوي ــة ف ــات الصحي واملمارس
ــاه 5.7  ــع مي ــة دف ــغيل مضخ ــار وتش ــب واختب وتركي
ــد  ــة ومتدي ــوط الناقل ــل اخلط ــاك تأهي ــو واط، وهن كيل
ــعب  ــة ش ــي منطق ــر ف ــو مت ــاه بـــ7 كيل ــبكة مي ش
ــا  ــي طوب ــة ف ــوط الناقل ــل اخلط ــاك تأهي ــم، وهن البط
وتوفيــر أدوات ومــواد وتشــغيل وصيانــة لشــبكة ميــاه 
ــو  ــن كيل ــد ع ــا يزي ــى م ــل عل ــا، وتأهي ــا أيض ــي طوب ف
ــل 5  ــة وتأهي ــي جمب ــة ف ــوط الناقل ــن اخلط ــر م مت
ــا  ــز، وفيم ــي ركي ــة ف ــوط الناقل ــن اخلط ــر م كيلومت
بوضــع  أيضــا  الــوزارة  قامــت  باالتصــاالت  يتعلــق 
ســيناريوهات لتوفيــر التغطيــة لهــذه املناطــق، وعقــد 
اجتماعــات مــن شــركة االتصــاالت العاملــة فــي 
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القطــاع ومناقشــة ســيناريوهات وآليــة التغطيــة 
ــة  ــا، ووزارة الصح ــل أيض ــة، ووزارة العم ــذه املنطق له
العمــل،  عــن  للعاطلــني  اجملانــي  التأمــني  قدمــت 
واإلرشــاد والتوعيــة والتوجيــه وترخيــص جمعيــات 

ــه«. ــا ب ــا قمن ــذا م ــره، ه ــة وغي خيري

ــم  ــه، ســوف يت ــوزراء: »ومــا ســنقوم ب ــع رئيــس ال وتاب
ــي  ــرار زراع ــة وج ــدات زراعي ــة ومع ــذور حقلي ــع ب توزي
عــدد 2 وترلّــة عــدد 2 ومحــراث عــدد 2 ودرّاســة عــدد 2 
فــي يطــا ومســافرها بتكلفــة 200 ألــف دوالر، وســنوفر 
دوالر،  ألــف   93 بتكلفــة  الزراعــة  وزارة  مــن  باجــر 
يســتفيد منــه جميــع املزارعــني فــي املنطقــة، وتوزيــع 
5 آالف شــتلة مثمــرة بتكلفــة 17500 دوالر إضافــة إلــى 
ــع  ــم التوزي ــوف يت ــة، وس ــة ورعوي ــتلة حرجي 2500 ش
فــي جميــع التجمعــات باملســافر، واســتصالح 200 دومن 
مــن األراضــي الزراعيــة بتكلفــة 160 ألــف دوالر، وشــق 
ــي  ــف دوالر ف ــة 140 أل ــة بتكلف ــرق زراعي ــل ط وتأهي

ــات”. التجمع

وأضــاف: »فــي الثــروة احليوانيــة ســتعمل وزارة الزراعــة 
ــا  ــة يط ــي مدين ــي ف ــلخ للمواش ــاء مس ــى إنش عل
بتكلفــة مليــون دوالر تســتفيد منــه يطــا ومســافرها، 
وإنشــاء ســوق للحــالل فــي مدينــة يطــا بتكلفــة 600 
ألــف دوالر يخــدم املســافر والباديــة، وإنشــاء محميــات 
رعويــة علــى مســاحة 300 دومن مــن األراضــي بتكلفــة 
200 ألــف دوالر، وتوزيــع كبــاش محســنة لتحســني 
ــا  ــنة أيض ــالت محس ــوم وحم ــب واللح ــة احللي انتاجي
ــة مليــون دوالر تســتفيد منــه جميــع  بتكلفــة تقديري
البدويــة  والتجمعــات  املســافر  فــي  التجمعــات 
وجميــع مربــي الثــروة احليوانيــة فــي املنطقــة، وتوزيــع 
ــي  ــن مرب ــا م ــى 185 مزارع ــالف عل ــن األع ــن م 185 ط
ــزء  ــع ج ــة 115600 دوالر مت توزي ــة بتكلف ــروة احليواني الث
ــع  ــتكمال توزي ــيتم اس ــر وس ــاز وأم اخلي ــي اجمل ــا ف منه
اجلــزء املتبقــي، وإعــادة تأهيــل 30 حظيــرة مــن حظائــر 
الثــروة احليوانيــة فــي جــزء مــن جتمعــات مســافر يطــا 
ــم  ــعب البط ــد وش ــر العبي ــا ومغاي ــا والطوب ــي جنب ف
بتكلفــة 90 ألــف دوالر، وأيضــا توزيــع 90 شــادرا حلظائــر 
األغنــام فــي عــدد مــن جتمعــات املســافر بتكلفــة 180 
ألــف دوالر، وتطعيــم املواشــي ضــد اجلــدري والطاعــون 
ــا  ــزء منه ــذ ج ــة، ومت تنفي ــة واملالطي ــى القالعي واحلم
وسنســتكمل عمليــة التطعيــم، وتوزيــع معــدات 
90 مســتفيد »خضاضــات  تصنيــع غذائيــة علــى 
ــم  ــات ترقي ــب وماكين ــظ احللي ــتيل« حلف ــتانلس س س
ــة 45  ــات بتكلف ــة وطرمب ــات بيطري ــات وعالج ومقص

ــف دوالر”. أل

تســليم  مت  احمللــي،  احلكــم  صعيــد  »علــى  وقــال: 
اخملططــات الهيكليــة احملليــة لتجمعــات مســافر يطــا 
للطــرف اآلخــر بتاريــخ 6/5/2022، ورصــد مبلــغ 50 ألــف 
ــام  ــا للع ــافر يط ــس مس ــة مجل ــم موازن ــيقل لدع ش
2022، وإعــادة تأهيــل وتعبيــد طــرق مناطــق )ج(، بقيمــة 
ــوزارة،  ــة لل ــة التطويري ــن املوازن ــيقل م ــف ش 400 أل
ــة 275  ــاه وتركتــورات بتكلفــة تقديري ــر تنــك مي وتوفي
ألــف شــيقل، وفــي قطــاع االقتصــاد مت تخصيــص 
مبلــغ مالــي بقيمــة 200 ألــف شــيقل لدعــم خمســني 
مشــروع متناهــي الصغــر خــالل تقــدمي معــدات وتدريب 

ــاريع”. ــاب املش ألصح

ــادات  ــع عي ــاك أرب ــة هن ــاع الصح ــي قط ــع: »وف وتاب
ثابتــة وعيادتــني متنقــالت، وســيتم إنشــاء مركــز 
طــوارئ فــي هــذه املنطقــة، وفــي قطــاع امليــاه مت رصــد 
ــم  ــدمي الدع ــا لتق ــافر يط ــس مس ــورو جملل ــف ي 30 أل
الفنــي وبنــاء القــدرات والتدريــب والتأهيــل واســتبدال 
خــط امليــاه الرئيســي الناقــل إلــى مســافر يطــا، وإعداد 
ــا  ــب عليه ــر احملاس ــدة وغي ــاه الفاق ــول املي ــة ح دراس
ــورو،  ــة 7500 ي ــا بتكلف ــافر ولتوان ــة املس ــي منطق ف
وذلــك بهــدف حتديــد التدخــالت الالزمــة، وفــي اجتمــاع 
ــة  ــاه ملنطق ــنناقش دعــم املي ــوزراء غــدا س ــس ال مجل
املســافر لتعزيــز صمــود النــاس ألن الصــراع هنــا علــى 

ــاس”. ــاه باألس األرض واملي

ــات  ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــتدرك: »وزارة االتص واس
ســتقوم بتوصيــل خدمــة االنترنــت جلميــع املــدارس في 
ــاالت  ــركات االتص ــارض لش ــروع مع ــح ف ــافر، وفت املس
فــي يطــا وفتــح مكتــب بريــد فــي املنطقــة، وإشــراك 
فئــة الشــباب فــي الــدورات التدريبيــة واخمليمــات 
ــم  ــات ودع ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــة ف الصيفي
ــي  ــدارس ف ــة امل ــتهدف طلب ــة تس ــد دورات تدريبي عق
ــة  ــاع الطاق ــي قط ــا، وف ــات أيض ــا املعلوم تكنولوجي
واملــوارد الطبيعيــة ســيتم تزويــد ســكان مســافر يطــا 
بوحــدات الطاقــة الشمســية، وأيضــا مشــروع توصيــل 
ــة دقيقــة البالــغ تكلفتــه  التيــار الكهربائــي فــي خرب
ــذه  ــيتم تنفي ــيقل وس ــف ش ــون و700 أل ــي ملي حوال

ــي”. ــام احلال ــن الع ــداء م ــني ابت ــى مرحلت عل

ــني  ــة والتمك ــة االجتماعي ــاع احلماي ــي قط ــع: »وف وتاب
سنســتمر فــي دعــم األســر احملتاجــة مــن خــالل 
ــي  ــني صح ــات تأم ــدمي خدم ــة وتق ــالت النقدي التحوي
ــل  ــوع العم ــي موض ــاندة، وف ــات مس ــي وخدم إضاف
ســيتم تقــدمي خدمــة التأمــني اجملانــي للعاطلــني 
ــاد  ــة اإلرش ــدمي خدم ــي تق ــتمرار ف ــل واالس ــن العم ع
والتوجيــه، ووزارة األشــغال مــن جانبها ســتقوم بتنفيذ 
ــى،  ــة أول ــت مرحل ــل 50 بي ــرق وتأهي ــن الط ــم م 15 ك
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ــا  ــا أهلن ــكن فيه ــارة يس ــن 300 مغ ــر م ــاك أكث وهن
ــة أرجــو أن يتــم تأســيس برنامــج  فــي املســافر والبادي
خــاص لتأهيــل هــذه األماكــن لتصبــح مأهولــة، وهناك 
ــا  ــيتم افتتاحه ــا س ــل به ــى العم ــدارس انته ــع م أرب
ــر  ــا ومغاي ــة التحت ــا واصفي ــة الفوق ــع اصفي ــي جتم ف
العبيــد وجتمــع حــوارة وخشــم الكــرم، وهنــاك روضتــني 
لألطفــال أيضــا، وســيتم توســعة مركــز التدريــب 
املهنــي بقيمــة 1.4 مليــون شــيقل، وجميــع املشــاريع 
ــا”. ــبة لن ــة بالنس ــا مخصص ــا أمواله ــا عنه ــي أعلن الت

واختتــم اشــتية كلمتــه قائــال: »حضورنــا اليــوم 
لنقــول نعــم للصمــود، وال لالحتــالل، وحضورنــا ليكــون 
الصمــود رافعــة إلنهــاء االحتــالل ولنكــون شــوكة فــي 

ــتوطنني«. ــق كل املس حل

مــن ناحيتــه، قــال العالــول، فــي كلمتــه، إن هــذا 
املؤمتــر فــي مســافر يطــا يؤكــد اهتمــام القيــادة 
عليهــا،  باالســتيالء  املهــددة  باملناطــق  واحلكومــة 
ــتيطانية  ــالل االس ــة االحت ــة حكوم ــى سياس وردا عل
ــر املواطنــني عــن جتمعاتهــم وقراهــم،  الراميــة لتهجي
لتنفيــذ املزيــد مــن اخملططــات االســتيطانية، مؤكــدا أن 
القيــادة تعمــل ضمــن سياســة وخطــة لتعزيــز صمــود 

ــم. ــي أراضيه ــني ف املواطن

واعتبــر العالــول أن هــذا املؤمتــر رســالة تؤكد التمســك 
ــليمان  ــيخ س ــا الش ــن أجله ــدم م ــي ق ــاألرض الت ب
ــرى  ــك األس ــا، وكذل ــاظ عليه ــه للحف ــني دم الهذال
ــالل، واجلرحــى ومــن بينهــم هــارون  فــي ســجون االحت
أبــو عــرام، مشــددا علــى أن شــعبنا ســيبقى مدافعــا 
ــروعة،  ــائل املش ــة الوس ــاته بكاف ــه ومقدس ــن أرض ع

ــلمية. ــعبية الس ــة الش ــيعزز املقاوم وس

مــن جانبــه، ثمــن احملافــظ البكــري هــذه الزيــارة 
ــى  ــة إل ــا احلكوم ــافر، داعي ــي املس ــر ف ــاد املؤمت وانعق
ــز  ــات لتعزي ــة القطاع ــي كاف ــاريع ف ــن املش ــد م املزي
ــتيطانية  ــات االس ــال اخملطط ــني وإفش ــود املواطن صم

ــة. ــذه املنطق ــي ه ــالل ف ــع االحت ومطام

ــة  ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــه، قال عض ــن جهت م
التحريــر واصــل أبــو يوســف إن االحتــالل ميــارس جرائمه 
بكافــة أشــكالها مــن أجــل كســر إرادة املواطــن 

ــه. ــى أرض ــوده عل ــطيني وصم الفلس

وطالــب أبــو يوســف اجملتمــع الدولــي مبعاقبــة االحتــالل 
علــى جرائمــه املتواصلــة بحــق الشــعب الفلســطيني، 
والعمــل علــى وقــف سياســة االســتيطان والتهجيــر 

التــي تتعــارض مــع كافــة املواثيــق واألعــراف الدوليــة.

مــن ناحيتــه، دعــا رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار 
واالســتيطان مؤيــد شــعبان إلــى تعزيــز الوحــدة 
ــة  ــاركة كاف ــي مبش ــكل جماع ــل بش ــة والعم الوطني
األطــر والفصائــل واملؤسســات الرســمية واألهليــة 
ــالل  ــة االحت ــر خط ــتيطان، لكس ــة االس ــان مقاوم وجل

االســتيطانية.

ــاركتها  ــطينية ومش ــرأة الفلس ــعبان دور امل ــن ش وثم
ــب  ــني األجان ــكر املتضامن ــن األرض، وش ــاع ع ــي الدف ف

ــعبنا. ــب ش ــى جان ــم إل لوقوفه

وشــكر أمــني ســر إقليــم يطــا وضواحيهــا نبيــل 
ــات  ــا بالتجمع ــى اهتمامه ــادة عل ــة، القي ــو قبيط أب
الســكانية فــي مســافر يطــا، مؤكــدا أن حركــة 
والفعاليــات  الوطنيــة  القــوى  مبشــاركة  »فتــح«- 
وهيئــات وجلــان مقاومــة اجلــدار واالســتيطان- ســتبقى 
تدافــع عــن املســافر وأراضيهــا، وســتمنع االحتــالل مــن 

تنفيــذ مخططاتــه االســتيطانية.98

املعتقــل رائــد ريــان يواصــل إضرابــه عــن الطعــام 
الـــ81 لليــوم 

محاكــم  مقاطعــة  يواصلــون  إداريــا  640 معتقــال 
الـــ178 ــوم  للي ــالل  االحت

 يواصــل املعتقــل رائــد ريــان )27 عامــا(، مــن بلــدة بيــت 
ــوح  ــه املفت ــة، إضراب ــدس احملتل ــرب الق ــمال غ ــو ش دق
ــا  ــي، رفض ــى التوال ــوم الــــ81 عل ــام للي ــن الطع ع

العتقالــه اإلداري.

ــن  وقــال الناطــق باســم هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
ــا«، إن  ــه، فــي اتصــال هاتفــي مــع »وف ــد رب حســن عب
ــة«،  ــجن الرمل ــادة س ــي »عي ــع ف ــان يقب ــل ري املعتق
حيــث يعانــي مــن نقــص حــاد فــي الــوزن، ونقــص فــي 
الســوائل، والفيتامينــات والبروتينــات، وحــاالت مــن 
ــده،  ــاء جس ــي كل أنح ــاع ف ــؤ، وأوج ــان، والتقي الدوخ

ــت. ــرور الوق ــع م ــورة م ــزداد خط ــي ي ــه الصح ووضع

ونــوه إلــى أن املعتقــل ريــان مكــث حوالــي شــهرين فــي 
العــزل االنفــرادي مبعتقــل »عوفــر«، مــا أدى إلــى تدهــور 

حالتــه الصحيــة.

ــق،  ــوارة عّل ــد ن ــل محم ــى أن املعتق ــارة إل ــدر اإلش جت
قبــل ثالثــة أيــام، إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام، والــذي 
اســتمر ملــدة عشــرة أيــام، رفًضــا لعزلــه املســتمر منــذ 
ــل  ــه قب ــاء عزل ــاق بإنه ــد االتف ــك بع ــهرا، وذل 11 ش

ــه إلــى ســجن آخــر. ــد، ونقل العي

98  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــام،  ــة أي ــل ثالث ــالل، قب ــلطات االحت ــدرت س ــا أص فيم
ــق  ــهر بح ــة أش ــدة أربع ــد مل ــال إداري جدي ــر اعتق أم
املعتقــل خليــل عــواودة )40 عامــا( مــن بلــدة إذنــا غــرب 
اخلليــل، الــذي عّلــق إضرابــه عــن الطعــام الــذي اســتمر 
111 يومــا، وذلــك قبــل ثالثــة أيــام مــن نفــاد مــدة أمــر 

ــي. ــه اإلدارّي احلال اعتقال

 وفــي الســياق، يواصــل 640 معتقــال إداريــا في ســجون 
االحتــالل مقاطعتهــم حملاكــم االحتــالل لليــوم الـــ178 
ــة  ــم جلرمي ــار مواجهته ــي إط ــك ف ــي، وذل ــى التوال عل
االعتقــال اإلداري، مــع اســتمرار االحتــالل بتصعيــد 
جرميتــه عبــر إصــدار املزيــد مــن األوامــر بحــق معتقلــني 

ســابقني وجــدد.

ــالل  ــجون االحت ــي س ــد ف ــه يوج ــره، أن ــر ذك ــن اجلدي م
نحــو 682 أســيرا مبوجــب قــرارات اعتقــاالت إداريــة مــن 
بــني حوالــي 4600 أســير وأســيرة، ويقــدر عــدد قــرارات 
ــف  ــن 54 أل ــر م ــام 1967 بأكث ــذ ع ــال اإلداري من االعتق

قــرار.99

األغــوار  فــي  أراٍض  جتريــف  يواصلــون  مســتوطنون 
الشــمالية 

 يواصــل مســتوطنون، منــذ أكثــر مــن شــهرين، جتريــف 
أراٍض فــي خربــة الفارســية باألغــوار الشــمالية.

وأفــاد الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة لــ«وفــا«، بــأن 
ــاح  ــذ الصب ــل من ــتوطنني، تعم ــة للمس ــات ضخم آلي
ــية؛  ــي الفارس ــي ف ــن األراض ــد م ــف املزي ــى جتري عل
ــة فــي  ــة، ومرافــق حيوي ــة إلقامــة مدرســة ديني توطئ

ــة. املنطق

ــا،  ــن الـــ30 دومن ــف زادت ع ــاحة التجري ــاف أن مس وأض
ــر  ــا يثي ــني، م ــام املواطن ــن خي ــة م ــى مقرب ــي عل وه

ــني. ــني املواطن ــر ب الذع

وتشــهد الفارســية منــذ شــهرين نشــاطا اســتيطانيا 
كبيــرا، من خــالل التجريــف، ومعــرش بناه املســتوطنون 

قبــل أقــل مــن شــهر فــي املنطقــة. 100

99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االثنني 2022/6/27 

األولويــة  -األردنيــة:  الفلســطينية  القمــة 
اإلســرائيلية  اإلجــراءات  بوقــف  تتمثــل  اآلن 

األحاديــة

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس والعاهــل األردنــي امللــك 
عبــد اهلل الثانــي، أمــس، أن »اخلطوة املطلوبــة في الوقت 
ــة  ــرائيلية األحادي ــراءات اإلس ــف اإلج ــي وق ــن ه الراه
ــتقبالً”. ــات مس ــتئناف املفاوض ــام اس ــال أم ــح اجمل  لفت

ــي  ــس، ف ــا، أم ــدت بينهم ــة عق ــالل قم ــك خ ــاء ذل ج
 قصر احلسينية، بالعاصمة األردنية عّمان. 

االجتمــاع  خــالل  األردن،  وملــك  الرئيــس  وبحــث 
مجمــل  البلديــن،  وفــدا  حضــره  الــذي  الثنائــي، 
ــا املشــتركة بــني البلديــن  العالقــات الثنائيــة والقضاي
الشــقيقني، وآخــر التطــورات السياســية، وذلــك ضمــن 

 سياسة التنسيق املشترك واملتواصل. 
ــد اهلل  ــك عب ــادة املل ــن الرئيــس مواقــف األردن بقي وثّم
الثانــي، فــي دعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني 
وقضيتــه العادلــة، قائــالً: »حيثمــا يحضــر األردن تكــون 

 القضية الفلسطينية حاضرة دائماً”. 
وأشــاد الرئيــس باجلهــود األردنيــة فــي حماية املقدســات 
عنهــا،  والدفــاع  بالقــدس  واملســيحية  اإلســالمية 

 من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. 
التــي  التحديــات  اســتعرض  كمــا 
األراضــي  داخــل  الفلســطينيون  يواجههــا 
اإلســرائيلية. املمارســات  جــراء   الفلســطينية، 

ــف  ــي، موق ــد اهلل الثان ــك عب ــد املل ــه، أك ــن جانب م
ــة  ــاه القضي ــت جت ــمية الثاب ــة الهاش ــة األردني اململك
الفلســطينيني  لألشــقاء  والداعــم  الفلســطينية، 

 في نيل حقوقهم العادلة واملشروعة. 
وقــال: إن األردن يقــف إلــى جانب الشــعب الفلســطيني 
مــن  أهــم  شــيء  وال  وأبــداً،  دائمــاً  وقضيتــه 

 القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة. 
إلنهــاء  الوحيــد  الســبيل  أن  علــى  وشــدد 
هــو  اإلســرائيلي  الفلســطيني  الصــراع 
الدولــة  قيــام  يضمــن  الــذي  الدولتــني،  حــل 
والقابلــة  الســيادة  ذات  املســتقلة،  الفلســطينية 
حزيــران  مــن  الرابــع  خطــوط  علــى  للحيــاة، 

 العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
ــرورة  ــى ض ــد عل ــي التأكي ــد اهلل الثان ــك عب ــاد املل وأع
احلفــاظ علــى الوضــع التاريخــي والقانونــي القائــم فــي 
احلــرم القدســي الشــريف/ املســجد األقصــى املبــارك، 
الفتــاً إلــى أن األردن مســتمر فــي بذل كل اجلهــود حلماية 
ورعايــة املقدســات اإلســالمية واملســيحية فــي القدس، 
 مــن منطلــق الوصاية الهاشــمية على هذه املقدســات.
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ــع  ــتمر م ــال مس ــي اتص ــى أن األردن ف ــك إل ــت املل ولف
ــة  ــدر القضي ــى أن تتص ــل عل ــي، ويعم ــب األميرك اجلان
الفلســطينية جــدول أعمــال زيــارة الرئيــس األميركــي 

 جو بايدن للمنطقة في الشهر املقبل. 
ــوق  ــه حق ــكل طاقت ــيدعم ب ــى أن »األردن س ــار إل وأش
األشــقاء الفلســطينيني وســيؤكد علــى مركزيــة 
القضيــة الفلســطينية، خــالل مشــاركته فــي القمــة 
املشــتركة مبدينــة جــدة، التــي تشــمل أيضــاً دول 
ــات  ــة، والوالي ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع مجل

 املتحدة األميركية، ومصر، والعراق”. 
أي  حتقيــق  ميكــن  »ال  أنــه  علــى  التأكيــد  وجــدد 
املنطقــة،  فــي  االقتصــادي  التعــاون  فــي  تقــدم 
للوصــول  الســاعية  اجلهــود  فــي  التقــدم  دون 
لتحقيــق  الفلســطينية  للقضيــة  حــل  إلــى 

 مصالح الشعب الفلسطيني”. 
فــي  األخيــرة  التطــورات  اللقــاء  تنــاول  كمــا 
وانعكاســاتها  الكنيســت،  حــل  بعــد  إســرائيل 
إضافــة  الســالم،  حتقيــق  فــرص  علــى 

 إلى املستجدات في املنطقة. 
غــداء  مأدبــة  األردن  ملــك  أقــام  وبعدهــا 

 على شرف الرئيس، والوفد املرافق له. 
رئيــس  مــن:  كل  األردنــي  اجلانــب  مــن  وحضــر 
الــوزراء،  رئيــس  ونائــب  اخلصاونــة،  بشــر  الــوزراء 
وزيــر اخلارجيــة وشــؤون املغتربــني أميــن الصفــدي، 
حســني،  أحمــد  اللــواء  العامــة  اخملابــرات  ومديــر 

 ومدير مكتب امللك جعفر حسان. 
ــة  ــر اللجن ــني س ــطيني: أم ــد الفلس ــم الوف ــا ض فيم
ــر  ــر حســني الشــيخ، ومدي ــة ملنظمــة التحري التنفيذي
جهــاز اخملابــرات العامــة اللــواء ماجــد فــرج، ومستشــار 
وســفير  اخلالــدي،  مجــدي  الدبلوماســي  الرئيــس 

 فلسطني لدى األردن عطا اهلل خيري. 
وكان الرئيــس قــد اســتعرض حــرس الشــرف لــدى 

وصولــه، وُعــزف النشــيدان الوطنيــان للبلديــن.101

»املروانــي«  أســفل  متشــعبة  احلفريــات 
ملتحــف ا و

كشــفت صــور جديــدة أعمــال احلفــر اإلســرائيلية التي 
ــف  ــة خل ــور األموي ــالل للقص ــلطات االحت ــا س جتربه
ــداد ســاحة  ــي وداخــل األســوار فــي امت املصلــى املروان
ــي  ــوب الغرب ــوب واجلن ــن اجلن ــور م ــرب الس ــراق ق الب

ــارك. ــى املب ــجد األقص للمس

ــات  ــق وحفري ــن نف ــالمية ع ــاف اإلس ــفت األوق وكش
جديــدة جتربهــا جمعيــة »إلعــاد« االســتيطانية بســرية 
تامــة، علــى بعــد 130 متــراً مــن الســور اجلنوبــي 

101  جريدة األيام

ــارك.  ــى املب ــجد األقص ــرقي للمس الش

ــات اإلســرائيلية حتــت املســجد  وقالــت األوقــاف احلفري
األقصــى تهــدد أساســاته بشــكل خطيــر، حيــث 
كشــفت مؤسســات وجهــات مســؤولة تشــققات 
جديــدة ظهــرت فــي أرضيــة املســجد األقصــى، نتيجــة 
ــرت  ــفله. وظه ــة أس ــرائيلية املتواصل ــات اإلس احلفري
التشــققات فــي املنطقــة الغربيــة لألقصــى، بالقــرب 
مــن املتحــف اإلســالمي، وبــاب املغاربــة املالصــق حلائــط 

ــة. ــور األموي ــة القص ــوالً ملنطق ــراق وص الب

واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  وقــال 
اإلســالمية، فــي مدينــة القــدس، إنــه يتابــع »بخطــورة 
بالغــة«، »حفريــات« جتريهــا إســرائيل فــي محيــط 

املســجد األقصــى«. 

ــدس  ــى بالق ــي تعن ــع الت ــن املواق ــد م ــت العدي ولفت
ــوات  ــى أن ق ــس إل ــا أم ــرائيلية فيه ــاكات اإلس واالنته
االحتــالل تدخــل العمــال واآلليــات داخــل فتحــة النفــق، 
املالصــق متامــاً جملمــع ميــاه »عــني العــذراء«، التــي 
حفرهــا الكنعانيــون، وصــوالً جملمــع عــني ســلوان حتــت 
األرض يطــول 533 متــراً. وقــال لقــد اســتولت جمعيــة 
»العــاد« االســتيطانية علــى تلــك العــني منــذ ســنوات، 
ــا  ــت عليه ــا، وأقام ــول إليه ــت الدخ ــا ومنع وأغلقته
مركــزاً ضخمــاً محكــم اإلغــالق، حتــت حراســة ورقابــة 
أمنيــة مشــددة، رغــم أنهــا وقــف إســالمي تابــع لدائــرة 

ــي القــدس. ــاف اإلســالمية ف األوق

ــات  ــرات أن احلفري ــح بكي ــيخ ناج ــور الش ــال الدكت وق
ــد املدينــة ومحاصــرة  خطيــرة وتأتــي فــي ســياق تهوي
املســجد األقصــى والبلــدة القدميــة مــن جميــع اجلهات 
منــذ 55 عامــاً، مؤكــداً أن احلفريــات اإلســرائيلية تســير 
وفــق منهــج مخطــط لــه منــذ عقــود لتحقيــق عــدة 

مســارات.

ــرات لـــ )القــدس( أن مــن أهــم املســارات  وأضــاف بكي
ــات زرع  ــك احلفري ــر تل ــالل عب ــا االحت ــي له ــي يرم الت
ــه كان  ــم أن ــاد العال ــة إليه ــة اليهودي ــور الوهمي القب
لهــم وجــود وقبــور امتــداداً لتلــك املقبــرة علــى 
ــداف  ــا أله ــدت ومت تضخيمه ــي امت ــون الت ــل الزيت جب
ــا  ــن محيطه ــة ع ــدة القدمي ــزل البل ــتيطانية لع اس

اجلغرافــي والدميغرافــي.

وأوضــح أنــه مت اســتهداف املنطقــة اجلنوبية للمســجد 
األقصــى عبــر هــدم حــارة املغاربــة فــوراً بعــد احتــالل 
القــدس عــام 1967، ثــم عــزل ســلوان والســيطرة علــى 
مســاحات واســعة منهــا وزرع البــؤر االســتيطانية 
ــق وعــزل الوجــود  ــة خلن ــغ وحفــر القصــور األموي وتفري
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ــالمي.102 ــي واإلس ــطيني العرب الفلس

ــن  ــلمية م ــعبية الس ــة الش ــس: املقاوم الرئي
أهــم األســلحة التــي ميكــن أن يســتعملها 

ــور ــعب املقه الش

ــا  ــننجح وأن ــا وس ــل وحدن ــى العم ــادرون عل ــن ق -نح
ــوة ــكل ق ــعبية ب ــة الش ــع املقاوم م

-منــذ ســنني ونحــن نتعــرض لضغــوط ال حــدود لهــا 
ومــع ذلــك نصبــر ونتحمــل

-ننتظــر زيــارة بايــدن للبــت فــي قــرارات اجمللــس 
وأميــركا إســرائيل  مــع  العاقــة  املركــزي حــول 

- الصناعــة هــي األســاس الــذي ميكــن مــن خالــه أن 
نقــف علــى أقدامنــا

-ال بــد مــن االهتمــام بتشــجير اجلبــال واملشــاريع 
الزراعيــة

قــال رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس إن املقاومة 
الشــعبية الســلمية مــن أهــم األســلحة التــي ميكــن 
ــتمر  ــب أن نس ــور، ويج ــعب املقه ــتعملها الش أن يس

فيهــا ونــداوم عليهــا.

ــة  ــه جلس ــالل ترؤس ــه خ ــي كلمت ــيادته ف ــاف س وأض
مجلــس الــوزراء، اليــوم االثنــني، فــي مدينــة رام اهلل، »إذا 
اســتطعنا أن نقــوم بالعمــل وحدنــا ونحــن قــادرون على 
ــن  ــا فل ــى غيرن ــا عل ذلــك فســننجح، لكــن إذا اعتمدن
ننجــح أبــدا، لذلــك أقــول أنــا مــع املقاومــة الشــعبية 

بــكل قــوة«.

وتابــع الرئيــس »أنــه منــذ ســنني ونحــن نتعــرض 
ــل،  ــر ونتحم ــك نصب ــع ذل ــا وم ــدود له ــوط ال ح لضغ
وصمودنــا أمــام الشــروط األوروبيــة منــوذج مــن حتملنــا 
للضغــوط العامليــة، ألن الضغــط األوروبــي ليــس فقــط 

ــركا«. ــل مــن أمي ــا ب مــن أوروب

ــس  ــرارات اجملل ــن ق ــة م ــى أن جمل ــيادته إل ــار س وأش
ــى أعضــاء اللجنتــني  املركــزي مت اتخاذهــا وعرضهــا عل
ــى  ــاق عل ــا، ومت االتف ــت فيه ــة للب ــة واملركزي التنفيذي

ــدن. ــي باي ــس األميرك ــارة الرئي ــى زي ــا حت تأجيله

ــة  ــر الصناع ــوزراء بتطوي ــس ال ــس مجل ــب الرئي وطال
ــي  ــة ه ــة، ألن الصناع ــدن الصناعي ــل امل ــز عم وتعزي
األســاس الــذي ميكــن مــن خاللــه أن نقــف علــى 
ــع، وأن  ــا مصان ــون لدين ــب أن يك ــك يج ــا، لذل أقدامن
نطــور مشــاريع زراعيــة، خلدمــة املواطنــني وزيــادة فــرص 

102  جريدة القدس

ــتثمار  ــدوق االس ــاريع صن ــع كل مش ــا أتاب ــل، وأن العم
ــام  ــة الع ــزة نهاي ــون جاه ــع أن تك ــن املتوق ــة، وم كاف

ــاري. اجل

وقــال ســيادته »دائمــا كنــت أطلــب مــن طــالب 
املــدارس والشــرطة ورجــال األمــن أن يقومــوا بتشــجير 
اجلبــال، ألن هــذه املشــاريع الزراعيــة مهمــة ونحتاجهــا 

ــة«. ــاريع الصناعي كاملش

وأضــاف الرئيــس »حتدثــت مــع رئيــس الــوزراء بخصــوص 
اســتيراد الســيارات، البلــد أصبحــت مليئــة بالســيارات 
ال يصــح أن تتحــول البلــد إلــى موقــف ســيارات، ويجــب 

حــل هــذا املوضــوع«

وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــا،  ــافر يط ــي مس ــم ف ــس لقاؤك ــري باألم ــت نظ لف
وهــو لقــاء عظيــم جــدا ومهــم جــدا، وتكــرر أكثــر مــن 
مــرة فــي أماكــن أخــرى فــي الوطــن، وهــذه اللقــاءات 
وهــذه االجتماعــات مهمــة جــدا لتشــد مــن أزر النــاس 
ــي  ــا ف ــة، ألنن ــات عالي ــم معنوي ــاعدهم وتعطيه وتس
ــى كل  ــعب إل ــاج الش ــي يحت ــة، وبالتال ــرب شرس ح
ــم  ــف معه ــا تق ــعر أنه ــادات ليش ــوى وكل القي الق
ــعبية  ــة الش ــمى املقاوم ــذا يس ــم، وه ــى جابنه وإل
الســلمية، ودائمــا أحتــدث عنهــا، وأطالــب كل القيــادات 
أن تنــزل إلــى الشــارع، ولكــم أن تتصــوروا أهميــة هــذا 
املوضــوع وخطورتــه علــى االســتعمار اإلســرائيلي، 
وهــو مــن أهــم األســلحة التــي ميكــن أن يســتعملها 
الشــعب املقهــور، صحيــح أننــا نتكبــد خســائر كثيــرة 
ــل  ــو أفض ــك ه ــع ذل ــن م ــة ولك ــات قوي ــد ضرب ونتكب
ــداوم  ــه ون ــتمر في ــب أن نس ــذي يج ــالح ال ــواع الس أن

ــه. علي

تطــورت  الشــعبية  املقامــة  نوعيــة  أن  وأالحــظ 
ــطيني  ــن فلس ــى أن كل مواط ــل، مبعن ــكل مذه بش
ــكل يخــرج فــي هــذه  مهمــا كان جنســه أو عمــره، ال
ــدن  ــن امل ــرا م ــددا كبي ــا« وع ــت »بيت ــرات، ورأي املظاه
ــة  ــدور عاري ــه بص ــف تواج ــطينية كي ــرى الفلس والق
هــذا العــدوان الغاشــم علــى الشــعب، لكــن أتصــور أن 

ــر. ــا أن نصب ــة وعلين ــتكون إيجابي ــج س النتائ

ــا ونحــن قــادرون  إذا اســتطعنا أن نقــوم بالعمــل وحدن
فســننجح، لكــن إذا اعتمدنــا علــى غيرنــا فلــن ننجــح 
ــكل  ــا مــع املقاومــة الشــعبية ب ــول أن ــك أق ــدا، لذل أب
قــوة، وهــذه اجلــوالت التــي يقــوم بهــا مجلــس الــوزراء 
بــني الفينــة واألخــرى أرجــو أن تكثفوهــا، وأرجــو أيضــا 
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كمــا ســمعت أمــس إعطــاء اإلخــوة الدعم واملســاعدة 
ــي،  ــق املال ــار والضي ــم احلص ــتطيع، رغ ــا نس ــدار م مبق
لكــن وفــر القــرش األســود لهــؤالء النــاس ألنهــم أحــق 
ــاعدهم  ــا نس ــعروا أنن ــا ش ــاعدة، وكلم ــاس باملس الن
ومعهــم ونؤيدهــم، تصــوروا كــم ترتفــع معنوياتهــم، 

لذلــك مــا قمتــم بــه أمــس مهــم جــدا.

املوضــوع الثانــي، األمــوال األوروبيــة، طبعــا كمــا قاتلتم 
ــة  ــنوات طويل ــدة س ــا مل ــاال شرس ــوع قت ــذا املوض به
ــل  ــن أج ــا م ــا أن نلبيه ــد لن ــي ال ب ــروط الت ــول الش ح
ــي  ــا ورد ف ــروط م ــذه الش ــوال وه ــا األم ــع أوروب أن تدف
الكتــب املدرســية وغيرهــا، لكنكــم صمــدمت ورفضتــم، 
ــو قبلتــم شــروطهم ســتكون  ــه ل قمتــم بالعمــل ألن

ــة حــرام، املهــم أال نتراجــع. النكب

نحــن أقويــاء بقضيتنــا وبربنــا، اهلل مــع املظلــوم، لذلــك 
ــنني  ــذ س ــس ومن ــدا وأم ــوم وغ ــاف، والي ــن ال نخ نح
ــك  ــع ذل ــا وم ــدود له ــوط ال ح ــرض لضغ ــن نتع ونح
ــا للضغــوط  ــر ونتحمــل، وهــذا منــوذج مــن حتملن نصب
العامليــة، ألن الضغــط األوروبــي ليــس فقــط مــن أوروبــا 
ــا  ــز اهتماماتن ــا نرك ــة م ــن جمل ــركا. وم ــن أمي ــل م ب
علــى الســاحة األميركيــة، خاصــة بعــد هبــة الشــيخ 
جــراح إلــى يومنــا هــذا هنالــك تطــورات مذهلــة فــي 
أميــركا، وحبــذا لــو تشــاهدون التلفزيــون الفلســطيني 
كل يــوم خميــس الســاعة 10 مســاء، فــي ملــف خــاص 
حيــث يقابــل بعــض الشــخصيات األميركيــة الذيــن لم 
ــذه  ــون اآلن، ه ــف يتحدث ــروا كي ــم أنظ ــمعوا عنه تس
ــا  ــا قبلن ــه فعله ــدا ألن ــة ج ــة مهم ــاحة األميرك الس
فيتنــام وجنــوب افريقيــا، عملــوا هــذا الشــيء وجنحــوا، 

ونحــن نتعلــم منهــم.

املهــم مــا جــرى بالنســبة لألمــوال األوروبيــة وبعدهــا 
جــاء البنــك الدولــي ودفــع أيضــا بعــض املبالــغ، أصبــر 
لكــن ال تصبــر عنــادا، وعندمــا يطالبونــا فــي مطالــب 
ــرد  ــادا جمل ــا عن ــون رفضن ــى ال يك ــا حت ــم جواب نعطيه
ــأدافع  ــق وس ــب ح ــا صاح ــل أن ــد، ب ــد أن أعان ــي أري أنن

ــه. عن

ــس  ــرارت اجملل ــركا، وق ــع أمي ــة اآلن م ــوع العالق موض
املركــزي. فيمــا مضــى حصــل أكثــر مــن مــرة أن نأخــذ 
موقفــا، عندمــا قــرر نتنياهــو أن يضــع كاميــرات وبوابات 

علــى مداخــل األقصــى أوقفنــا التنســيق األمنــي.

وثانــي مــرة بســبب املقاصــة، رفضنــا اســتالمها 
ألنهــم لــم يعترفــوا بالشــرعية الدوليــة وال باالتفاقــات 

ــم. ــا وبينه ــودة بينن املعق

لدينــا جتــارب ســابقة أن إســرائيل ال تطبــق الشــرعية 

ــدم  ــا ق ــا، طبع ــودة بينن ــات املعق ــة وال االتفاقي الدولي
ترمــب آخــر جلســة معــه، قلــت لــه الدولتــني قــال أنــا 
مــع الدولتــني، قلــت لــه حــدود الـــ67 قــال مــع حــدود 
ــل  ــه أقب ــت ل ــن، قل ــع األم ــا م ــن أن ــه األم ــت ل 67، قل
ــكالم كان  ــذا ال ــرائيل، ه ــل إس ــن وال أقب ــركا كأم أمي
آخــر لقــاء فــي نيويــورك، وبعــد أســبوع أطلــق صفقــة 
ــركا،  ــة أمي ــا مقاطع ــدة، وقررن ــدس موح ــرن الق الق
ــركا، ال  ــة أمي ــى مقاطع ــرؤ عل ــف جن ــن كي ــكل ج ال
عالقــة إطالقــا مــع ترمــب ولــن نقبــل منــه أي شــيء ال 
اتصــال وال غيــره ملــدة 3 ســنوات، وذهبــت إلــى اجتمــاع 
األمم املتحــدة ورفضــت أي لقــاء مــع األميــركان إطالقــا، 
ــل  ــم وص ــب، ث ــقط ترم ــى س ــذا حت ــتمرينا هك واس
بايــدن واتصــل بــي، وقــال لــي نحــن شــركاء وأنــا أعترف 
بالدولتــني ونحــن لســنا مثــل مــن ســبقنا، ونحــن ضــد 
ــد  ــتيطان، وض ــن ض االس ــراح، ونح ــيخ ج ــل الش ترحي
األعمــال أحاديــة الطــرف، هــذه الكلمــة وردت فــي 
ــد  ــي ال أح ــلو، وتعن ــي أوس ــا ف ــا عليه ــلوا واتفقن أوس
منــا يعمــل شــيئا أحاديــا، هــم ال يقومــون باالســتيطان 
الدوليــة  احملكمــة  إلــى  نذهــب  ال  ونحــن  وغيــره، 
ــا مــع هــذا، وبعدهــا زارنــي بلنكــني،  واجلنائيــة، قــال أن
ــى  ــة إل ــة األميركي ــودة القنصلي ــع ع ــن م ــال نح وق
القــدس الشــرقية، قلنــا لــه هــذا شــيء مهــم، وطالت 
ــال  ــرائيل، ق ــأل إس ــد أن نس ــوا نري ــر قال ــام، وباألخي األي
لهــم حســني الشــيخ مــا دخــل إســرائيل بالقنصليــة، 
هــذه القنصليــة مفتوحــة منــذ عــام 1844، مــا دخــل 
ــتية،  ــور اللوجس ــبب األم ــوا بس ــا، قال ــرائيل فيه إس
وبقيــت األمــور معقــدة، وقررنــا أخــذ اإلجــراءات الالزمــة 
ــس املركــزي، وتكثفــت االتصــاالت  ــي اتخذهــا اجملل والت
علينــا وزارتنــا باربــارا ليــف وزارت إســرائيل عــدة مــرات، 
ــل القــرارات 24  ــك تأجي ــى علي ــي نحــن نتمن ــت ل وقال
ســاعة، ثــم قالــت أجلهــا كــم يــوم حتــى زيــارة بايــدن، 
ــات  ــة جه ــي احلقيق ــرارات، وف ــا الق ــا اتخذن ــت له قل
عــدة طلبــت منــا التريــث قليــال، وباآلخــر قــررت عقــد 
ــررون،  ــم يق ــة وه ــة والتنفيذي ــة املركزي ــاع للجن اجتم
وقلــت لهــم بصراحــة هــذا مــا عنــدي تريــدون قــرارات 
ــرائيل  ــى إس ــة عل ــق كلي ــرائيل مواف ــى إس ــة عل جزئي
ــدون قــرارات جزئيــة علــى أميــركا موافــق،  موافــق، تري
ــا  ــأوافق عليه ــق، وس ــا مواف ــركا أيض ــى أمي ــة عل كلي
ــى  ــاء عل ــدن وبن ــارة باي ــى زي ــي أّجلهــا حت ــوا ل اآلن، قال

ــدن. ــارة باي ــك، أّجلناهــا حتــى زي ذل

ــد  ــم عق ــد منك ــتعد، أري ــب أن نس ــا كان يج ــن أي لك
ــن  ــتؤخذ م ــي س ــرارات الت ــوا الق ــل لتعرف ــة عم ورش
أجــل أن تواجــه هــذه القــرارت ألنهــا ســتنعكس علينــا، 
علينــا يعنــي علــى الشــعب، وعلــى مجلــس الــوزراء أن 

ــيواجه. ــاذا س ــرف م يع
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ــي اعتقــد أنكــم  هــذه أهــم القــرارات السياســية الت
ــماعها. ــدون س تري

لدي ثالثة مواضيع جمللس الوزراء:

أول قضيــة: أريــد أن أرى تصنيعــا فــي فلســطني، ال 
أريــد رؤيــة مــدن صناعيــة فارغــة، الصناعــة هــي 
ــب  ــا، عي ــى أقدامن ــف عل ــن أن نق ــذي ميك ــاس ال األس
ــون  ــب أن يك ــة، يج ــة فارغ ــدن الصناعي ــى امل أن تبق
لدينــا مصانــع، ألنهــا توفــر فــرص عمــل وتــدر أمــواال، 
صنــدوق االســتثمار اآلن لديــه عــدة مشــاريع، مشــروع 
اســمنت ســينتهي هــذا العــام، ومشــروع أعــالف، 
ومشــروع أوكســجني، ومشــروع املرايــا الشمســية 
ــع  ــخصيا أتاب ــا ش ــة، أن ــاء النظيف ــة بالكهرب اخلاص
كل هــذه املشــاريع كافــة، وجميعهــا ســتكون جاهــزة 
قريبــا، علينــا التفكيــر كلنــا بعمــل مصانــع وتشــغيل 
ــة، أرجــو االهتمــام بهــذا.  ــر ســيولة نقدي ــاس ووفي الن
ــام  ــال الع ــا. مث ــا مجان ــد دول تعطين ــبة يوج باملناس
املاضــي أحضــرت املطبعــة الوطنيــة مــن الهنــد ثمنها 

ــون دوالر. ــف ملي ــي 4 ونص حوال

ــرطة  ــدارس والش ــالب امل ــن ط ــب م ــت أطل ــا كن دائم
ورجــال األمــن أن يقومــوا بتشــجير اجلبــال، مــاذا حتتــاج 
ــاس، هــذه املشــاريع  ــة شــتل وتزرعــه الن هــذه العملي

ــة. ــاريع الصناعي ــا كاملش ــة ونحتاجه ــة مهم الزراعي

اســتيراد  بخصــوص  الــوزراء  رئيــس  مــع  حتدثــت 
الســيارات، البلــد أصبحــت مليئــة بالســيارات ال يصــح 
أن تتحــول البلــد إلــى موقــف ســيارات، يجــب حــل هــذا 

ــوع. املوض

شكرا لكم103

اشتية يستقبل وفدا من رؤساء بلديات فرنسية

ــية  ــة الفرنس ــع احلكوم ــل م ــم بالعم طالبه
ــة  ــطني ومقاطع ــة فلس ــراف بدول ــى االعت عل

منتجــات املســتوطنات

اســتقبل رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم اإلثنــني 
فــي مكتبــه بــرام اهلل، وفــدا مــن رؤســاء بلديــات 
ــى  ــم عل ــني، وأطلعه ــن املتضامن ــددا م ــية وع فرنس
آخــر املســتجدات والتطــورات السياســية، إضافــة إلــى 

ــعبنا. ــاء ش ــق أبن ــالل بح ــاكات االحت انته

ــة  ــطني ولرؤي ــم لفلس ــوزراء: »زيارتك ــس ال ــال رئي وق
األوضــاع ومعانــاة أبنــاء شــعبنا خاصــة مخيمــات 
وهــذا  مهمــة،  الواقــع  أرض  علــى  مــن  الالجئــني 

103  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

التضامــن مــع فلســطني وشــعبنا مــن أجــل الســالم 
والعدالــة وحقــوق اإلنســان«.

وطالــب اشــتية الوفــد بالعمــل مــع حكومــة بالدهــم 
مــن أجــل االعتــراف بدولــة فلســطني للحفــاظ علــى 
حــل الدولتــني، إضافــة إلــى أهميــة االنتقــال من وســم 
منتجــات املســتوطنات اإلســرائيلية إلــى مقاطعتهــا.

وثّمــن رئيــس الــوزراء جهــود الوفــد املبذولــة مــن أجــل 
عقــد توأمــة بــني عــدد مــن املــدن الفرنســية واخمليمــات 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ملــا 

فيــه مــن رســالة هامــة.104

ــك  ــة البن ــس مجموع ــب رئي ــع نائ ــث م ــتية يبح اش
ــاد  ــة واالقتص ــاع الطاق ــاريع لقط ــذ مش ــي تنفي الدول

ــي الرقم

ــه  ــي مكتب ــتية، ف ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــث رئي  بح
نائــب رئيــس  اليــوم اإلثنــني، مــع  رام اهلل،  مبدينــة 
ــة  ــى التحتي ــؤون البن ــي لش ــك الدول ــة البن مجموع
ريــكاردو بوليتــي، ســبل دعــم وتنفيــذ مشــاريع لتطوير 
ــطني،  ــي فلس ــي ف ــاد الرقم ــة واالقتص ــاع الطاق قط

ــم. ــر ملح ــة ظاف ــلطة الطاق ــس س ــور رئي بحض

وثمــن رئيــس الــوزراء دعــم البنــك الدولــي للعديــد مــن 
مشــاريع البنــى التحتيــة واملشــاريع التــي تهــدف خللــق 
ــي  ــاريع ه ــذه املش ــى أن ه ــيرا إل ــل، مش ــرص للعم ف
مــن مبــدأ الشــراكة وتســاهم فــي بنــاء أســس دولــة 

ــني. فلســطني، وتشــكل دعمــا حلــل الدولت

الطاقــة،  قطــاع  مشــاريع  دعــم  أن  علــى  وشــدد 
ــن  ــي ضم ــية، يأت ــة الشمس ــاريع الطاق ــة مش خاص
اســتراتيجية احلكومــة فــي االنفــكاك التدريجــي عــن 
ــي  ــة ف ــادر الطاق ــع مص ــي تنوي ــاهم ف ــالل، ويس االحت

فلســطني.

وبحــث رئيــس الــوزراء أهميــة دعــم التحــول الرقمي في 
فلســطني والتوجــه نحــو اخلدمــات الرقميــة واالقتصــاد 
الرقمــي، متاشــيا مــع التطــور العاملــي ولتجــاوز كافــة 

املعيقــات التــي يضعهــا أمامنــا االحتــالل.

ــذه  ــه له ــى متويل ــي عل ــك الدول ــتية البن ــكر اش وش
ــي  ــاعدات الت ــن املس ــطني م ــة لفلس ــاريع الهام املش

ــه.105 ــك ذات ــدرات البن ــن مق ــون وم ــا املانح يقدمه

الرئاســة ترحــب مبوقــف جنــوب افريقيــا الرافــض جلرائم 
االحتــالل اإلســرائيلي والداعــم للحق الفلســطيني

104  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

105  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

 ا

417

المجلد الثالثون 2022

رحبــت الرئاســة الفلســطينية، اليــوم اإلثنــني، مبوقــف 
ــم اإلســرائيلية بحــق  ــا الرافــض للجرائ ــوب إفريقي جن

الشــعب الفلســطيني.

وقالــت الرئاســة، فــي بيــان، »نثمــن عاليــا دعــوة وزيــرة 
خارجيــة جنــوب إفريقيــا ناليــدي بانــدور التــي وجهتهــا 
لوضــع حــد  إجــراءات  التخــاذ  الدولــي  للمجتمــع 
ــطينيون،  ــها الفلس ــي يعيش ــتمرة الت ــم املس للمظال
ــانية  ــر اإلنس ــروف غي ــى الظ ــرائيل عل ــاءلة إس ومس
ــا”. ــذ 73 عام ــطيني من ــعب الفلس ــها الش ــي يعيش الت

وأضافــت أن القيــادة الفلســطينية تثمــن عاليــا موقف 
شــعب وحكومــة جنــوب إفريقيــا الداعــم دومــا للحــق 

. لفلسطيني ا

وكانــت الوزيــرة بانــدور قــد قالــت، خــالل مؤمتــر نظمتــه 
جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر 
القابلــة للتصــرف: »نحــن مســؤولون اآلن بصفتنــا دوال 
أعضــاء فــي األمم املتحــدة عــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة، 
بنفــس الطريقــة التــي تصرفــت بهــا األمم املتحــدة فــي 
نهايــة املطــاف بشــأن الفصــل العنصــري فــي جنــوب 

إفريقيــا«.106

طالب من اخلليل يزورون بلجيكا وفرنسا

اســتقبلت ســفارة فلســطني فــي بلجيــكا، وفــدا مــن 
جمعيــة الصداقــة الفلســطينية املغربيــة القــادم 
ــوا  ــو ب ــي س ــة كليش ــن بلدي ــل وم ــة اخللي ــن مدين م
الفرنســية، برئاســة نائــب رئيــس البلديــة مهــدي 

بيجاديــرن.

وثمــن ســفير فلســطني لــدى بلجيــكا عبــد الرحيــم 
ــط  ــة رواب ــاعد بتنمي ــي تس ــادرة والت ــذه املب ــرا، ه الف
واملغــرب  فلســطني  بــني  والتضامــن  الصداقــة 
ــة  ــة الصداق ــدور جمعي ــيدا ب ــا، مش ــكا وفرنس وبلجي
الفلســطينية املغربيــة فــي دعــم انتشــار اللغــة 
الفلســطيني  للشــعب  تســمح  كأداة  الفرنســية، 
باللغــة  الناطقــة  الــدول  فــي  حضــوره  بتعزيــر 

الفرنســية.

وأوضحــت املشــرفة علــى الوفــد حيــاة رجــوب، أن 
الزيــارة ألســبوع فــي بلجيــكا وفرنســا بالتنســيق مــع 
ــر  ــة فرنســية وشــركاء لهــا فــي بلجيــكا، لتطوي بلدي
القــدرات للتالميــذ والبلــغ عددهــم 17 وإتاحــة الفرصــة 

ــدة. لهــم التعــرف علــى بيئــة ثقافيــة جدي

مهــدي  الفرنســية  البلديــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
ــية  ــات فرنس ــع بلدي ــاهم م ــة تس ــادرن، إن البلدي بيج
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ــذ  ــة للتالمي ــذه اجلول ــل ه ــم مث ــي تنظي ــة ف ومغربي
الفلســطينيني منــذ ســنوات، ويتــم اســتقبالهم 
ــزورون مؤسســات  ــة، وي مــن االســر الفرنســية والعربي

رســمية واهليــة.107

ــي  ــرارات ف ــن الق ــة م ــون جمل ــون يعلن ــرى اإلداري األس
اليــوم الـــ178 علــى مقاطعتهــم حملاكــم االحتــالل 

ــن  ــة م ــني، جمل ــوم اإلثن ــون، الي ــرى اإلداري ــن األس  أعل
القــرارات فــي اليــوم الـــ178، علــى مقاطعتهــم حملاكــم 

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان، أن القــرارات الصــادرة 
عــن جلنــة األســرى اإلداريــني للحركــة الوطنية األســيرة 
فــي ســجون االحتــالل، متثلت فــي: جتميــد قــرار اإلضراب 
املفتــوح عــن الطعــام حتــى أيلــول 2022، ليكــون هــذا 
الشــهر محطــة تقييــم اللتــزام إدارة ســجون االحتــالل 
مبــا مت االتفــاق عليــه ســابًقا، واســتمرار مقاطعــة 
احملاكــم مــع الســماح ألي أســير يرغــب بالتوجــه إلــى 
ــهر  ــف ش ــى منتص ــوم وحت ــن الي ــك م ــم، وذل احملاك
ــة  ــرة لدراس ــذه الفت ــون ه ــى أن تك ــول 2022، عل أيل
وتقييــم مــدى التــزام إدارة ســجون االحتــالل بالعــرض 
املقــدم، إضافــة إلــى الســماح للمحامــني ومؤسســات 
األســرى باملرافعــة فــي محاكــم االعتقــال اإلدارّي خــالل 

الفتــرة احملــددة.

ــة  ــرار احلرك ــار ق ــي إط ــي ف ــك يأت ــى أن ذل ــارت إل وأش
األســيرة بدايــة العــام اجلــاري مواجهــة االعتقــال 
اإلدارّي، وتضمــن القــرار خطــوات نضاليــة عديــدة، منها 
ــراب  ــد باإلض ــى التهدي ــواًل إل ــم، وص ــة احملاك مقاطع
املفتــوح عــن الطعــام بدايــة شــهر حزيــران/ يونيــو، ردا 
ــارب  ــا يق ــى م ــني إل ــرى اإلداري ــداد األس ــادة أع ــى زي عل

ــير«. 700 أس

ــني إدارة ســجون  ــدة جــرت ب وأوضحــت أن حــوارات عدي
ــا  ــت نتائجه ــيرة، كان ــة األس ــادة احلرك ــالل، وق االحت
التــزام إدارة ســجون االحتــالل بتحقيــق جــزًءا مــن 
مطالــب األســرى اإلداريــني، ســواء فيمــا يتعلــق بتقييــد 
ــد  ــوس، وتقيي ــكل ملم ــني بش ــرى اإلداري ــداد األس أع
حتويــل األطفــال والنســاء لالعتقــال اإلدارّي، ووقــف 
ــراج  ــة اإلف ــك دراس ــال اإلدارّي، وكذل ــم لالعتق حتويله

ــرض.108 ــن وامل ــار الس ــني كب ــرى اإلداري ــن األس ع
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المجلد الثالثون 2022

العراقيــب  تهــدم  اإلســرائيلية  الســلطات 
302 للمــرة 

 هدمــت الســلطات اإلســرائيلية صبــاح اليــوم اإلثنــني، 
ــراف  ــلوبة االعت ــب مس ــة العراقي ــي قري ــاكن أهال مس
فــي منطقــة النقــب بأراضــي عــام 48، للمــرة الـــ 203 

علــى التوالــي.

وقــال عضــو اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن العراقيــب، 
عزيــز الطــوري، لـ »عرب 48« إن »الســلطات اإلســرائيلية 
ــب، إذ  ــي العراقي ــاكن أهال ــدم مس ــم ه ــل جرائ تواص
أنهــا اقتحمــت القريــة وهدمــت خيامهــا. ونحــن ندعــو 
ــب  ــناد العراقي ــرك إلس ــى التح ــة إل ــر العربي اجلماهي
والوقــوف إلــى جانــب أهلهــا أمــام مخططــات االقتــالع 

والتهجيــر”.

ــن  ــا ع ــن تثنين ــلطات ل ــات الس ــد أن »كل ممارس وأك
ــا”. ــي أرضن ــود ف ــاء والصم البق

وكانــت آخــر مــرة هدمــت فيهــا الســلطات مســاكن 
ــو اجلــاري. ــران/ يوني ــوم 7 حزي العراقيــب ي

ــوم،  ــاح الي ــب، صب ــي العراقي ــام أهال ــدم خي ــاء ه وج
ــام  ــع الع ــذ مطل ــي من ــى التوال ــابعة عل ــرة الس للم
2022 بعدمــا ُهدمــت 14 مــرة فــي العــام املاضــي 
ــد كل  ــن جدي ــا م ــي نصبه ــد األهال ــا يعي 2021، فيم
ــم  ــون حلمايته ــن النايل ــاء م ــاب وغط ــن أخش ــرة م م
ــرد القــارس فــي  ــف والب مــن احلــر الشــديد فــي الصي
ــم  ــم وتهجيره ــات اقتالعه ــا خملطط ــتاء، وتصدي الش

ــم.109 ــن أرضه م

ــآت  ــاكن ومنش ــدم مس ــالل ته ــوات االحت ــدث( ق )مح
ــاس ــق بطوب ــة ابزي ــي خرب ــة ف زراعي

 داهمــت قــوات االحتــالل، صبــاح اليــوم اإلثنــني، خربــة 
ابزيــق شــمال طوبــاس، وشــرعت بعمليــات هــدم 

ــعة واس

وقــال رئيــس مجلــس قــروي ابزيــق عبــد اجمليــد خضيرات 
لـــ »وفــا«، إن قــوات االحتالل داهمــت اخلربة في ســاعات 
ــك  ــدم وتفكي ــات ه ــرعت بعملي ــر وش ــاح الباك الصب
طالتطالــت مســاكن ومنشــآت زراعيــة ووحــدات طاقة 

شمســية.

ووفقــا ملســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس معتز 
بشــارات، فــإن حصيلــة مــا هدمــه ودمــره االحتــالل فــي 
ــة ابزيــق اليــوم: مقــر اجمللــس القــروي وهــو عبــارة  خرب
ــع  ــكن م ــام س ــرا، و3 خي ــاحة 60 مت ــان مبس ــن كرف ع
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ــون، و4  ــام طاب ــة وخي ــدات صحي ــن وح ــا م ملحقاته
خيــام لتربيــة الطيــور واملواشــي، باإلضافــة إلــى تدميــر 
خليتــني شمســيتني، وخــط ميــاه، وتدميــر خزانــي مياه 
ســعة كل منهمــا 2 متــر مكعــب، واقتــالع 30 شــجرة 

زيتــون وحمضيــات.

وتعــود ملكيــة املنشــآت التــي هدمتهــا قــوات االحتالل 
باإلضافــة ملقــر اجمللــس، لــكل مــن: رئيــس اجمللــس عبــد 
ــز  ــد فاي ــة، وأحم ــز نغنغي ــه فاي ــرات، ونزي ــد خضي اجملي
نغنغيــة، وعــادل نصــر اهلل احلــروب، ومحمــد علــي 
نصــر اهلل احلــروب، ومصطفــى علــي نصــر اهلل احلــروب، 

ــل حســني تركمــان.110 وهاي

الثاثاء 2022/6/28  

ــني  ــي جن ــال ف ــاص االحت ــاب برص ــة ش إصاب
ــت ــق وبيرزي ــة إبزي ــي خرب ــآت ف ــدم منش وه

برصــاص  جنــني  مــن  شــاب  أصيــب 
اقتحامهــا  خــالل  االحتــالل  قــوات 

 املدينة، أمس، واعتقالها 4 أشقاء. 
ــب  ــا( أصي ــابا )21 عام ــة، أن ش ــادر محلي ــرت مص وذك
مواجهــات،  خــالل  الفخــذ  فــي  احلــي  بالرصــاص 
اندلعــت مــع قــوات االحتــالل التــي أطلقــت الرصــاص، 

 وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع. 
ــذت  ــالل نف ــوات االحت ــا، أن ق ــادر ذاته ــت املص وأوضح
ــرارا  ــق أض ــا أحل ــعة، م ــام واس ــم واقتح ــات ده عملي
جســيمة مبحتويــات عــدد مــن املنــازل، واعتقلــت أبنــاء 
األســير احملــرر إبراهيــم الشــيخ، وهــم: عــدي، وقصــي، 
االحتــالل  جنــود  أطلــق  حيــث  ومحمــد،  وأحمــد، 

 النار داخل منزلهم وصوب مركباتهم. 
قــوات  اقتحمــت  أيضــا،  جنــني  محافظــة  وفــي 
ــة،  ــرقي املدين ــمال ش ــة ش ــر غزال ــة دي ــالل قري االحت
بالغــا  عليــا،  أبــو  إبراهيــم  املواطــن  وســلمت 

 ملراجعة اخملابرات في معسكر »سالم”. 
وكانــت قــوات االحتــالل كثفــت منــذ ســاعات الصبــاح، 
تواجدهــا ونصبــت الكمائــن واحلواجــز املتنقلــة جنــوب 
جنــني، خاصــة في محيــط قــرى وبلــدات: يعبــد، وعرابة، 
 ومركــة، وبئر الباشــا، وكفيــرت، وكفر قود، والهاشــمية.

االحتــالل،  قــوات  داهمــت  طوبــاس،  وفــي 
ونفــذت  طوبــاس،  شــمال  ابزيــق  خربــة 

 عمليات هدم واسعة. 
وقــال رئيــس مجلــس قــروي ابزيق عبــد اجمليــد خضيرات، 
إن قــوات االحتــالل داهمــت اخلربــة فــي ســاعات الصباح 
ــت  ــك طال ــدم وتفكي ــات ه ــرعت بعملي ــر، وش الباك
 مســاكن، ومنشــآت زراعيــة ووحــدات طاقــة شمســية.
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وذكــر مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس معتــز 
بشــارات، أن حصيلــة مــا هدمــه ودمــره االحتــالل فــي 
ــارة  ــو عب ــروي، وه ــس الق ــر اجملل ــق كان: مق ــة ابزي خرب
عــن كرفــان مبســاحة 60 متــرا، وثــالث خيــام ســكن مــع 
ملحقاتهــا مــن وحــدات صحيــة وخيــام تنــور )طابــون(، 
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــور واملواش ــة الطي ــام لتربي ــع خي وأرب
تدميــر خليتــني شمســيتني، وخــط ميــاه، وتدميــر 
خزانــي ميــاه، ســعة كل منهمــا متــران مكعبــان، 

 واقتالع 30 شجرة زيتون وحمضيات. 
وتعــود ملكيــة املنشــآت التــي هدمتهــا قــوات االحتالل، 
لــكل مــن رئيــس اجمللــس القــروي عبــد اجمليــد خضيــرات، 
وعــادل  أحمــد،  وشــقيقه  نغنغيــة  فايــز  ونزيــه 
ــروب  ــر اهلل احل ــي نص ــد عل ــروب، ومحم ــر اهلل احل نص

 وشقيقه مصطفى، وهايل حسني تركمان. 
قــوات  هدمــت  والبيــرة،  اهلل  رام  وفــي 
فــي  العنــب  كــروم  لــري  بركــة  االحتــالل، 

 بلدة بيرزيت، شمال احملافظة. 
وقــال مالــك البركــة الفــي قســيس، إن قــوة احتالليــة 
اقتحمــت البلــدة برفقــة جرافــة، وهدمــت بركــة 
ميــاه بســعة 250 كوبــا، تســتعمل لــري 45 دومنــا 

 من كروم العنب، دون إخطار مسبق. 
مســتوطنون  وضــع  الشــمالية،  األغــوار  وفــي 

 مرافق للتنزه عند نبع خلة خضر. 
إن  دراغمــة،  عــارف  احلقوقــي  الناشــط  وقــال 
املســتوطنني وضعــوا مقاعــد خشــبية، وبنــوا مظلــة، 

 ووضعوا مرافق تنزه واستجمام عند النبع. 
وكان املســتوطنون بــدؤوا، العــام املاضي، بترميــم العني، 

 وبنائها، ووضعوا مؤخرا مرافق للتنزه. 
مواطنــا  أن  إلــى  محليــة،  مصــادر  وأشــارت 
أجبــر  العــني،  مــن  مقربــة  علــى  يســكن  كان 
االحتــالل  هــدم  بعدمــا  املــكان،  تــرك  علــى 

 منشآته في املنطقة أكثر من مرة. 
وكان املســتوطنون، اســتولوا في الســنوات املاضية على 

 عني احللوة، ووضعوا فيها مرافق للتنزه. 
وفــي بيــت حلــم، أخطــرت قــوات االحتــالل، بوقــف البناء 

 في منازل بقرية املعصرة، جنوب احملافظة. 
وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
ــأن االحتــالل أخطــر  ــة، ب فــي بيــت حلــم حســن بريجي
بوقــف البنــاء فــي عــدد مــن منــازل املواطنني، عــرف من 
 أصحابهــا محمــود بــدر زواهرة، بحجــة عــدم الترخيص.

مســتوطنون،  اقتحــم  القــدس،  وفــي 
بــاب  جهــة  مــن  األقصــى  املســجد  باحــات 
االحتــالل. شــرطة  حمايــة  حتــت   املغاربــة، 

عشــرات  فــإن  محليــة،  مصــادر  وحســب 
ونفــذوا  األقصــى،  اقتحمــوا  املســتوطنني 
تلموديــة  طقوســا  وأدوا  اســتفزازية  جــوالت 

واســتمعوا  وســاحاته،  باحاتــه  فــي  عنصريــة 
 لشروحات مزورة حول »هيكلهم”. 

ويتعــرض األقصــى، القتحامــات املســتوطنني علــى 
ــي  ــتثناء يوم ــا باس ــائية يومي ــة ومس ــني صباحي فترت
اجلمعــة والســبت، فــي محاولــة احتالليــة لفــرض 
ــلمني  ــة املس ــي قبل ــي ف ــي واملكان ــيم الزمان التقس

ــى.111 األول

االحتــال يحتجــز متضامنــني أجانــب فــي 
مســافر يطــا

ــاء،  احتجــزت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم الثالث
ــا،  ــافر يط ــي مس ــب ف ــني األجان ــن املتضامن ــددا م ع

ــل. ــوب اخللي جن

ــافر  ــي مس ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
ــد  ــزة عن ــالل املتمرك ــوات االحت ــور، إن ق ــؤاد عم ــا ف يط
ــة  ــل قري ــى مدخ ــه عل ــذي أقامت ــكري ال ــز العس احلاج
الفخيــت منــذ نحــو شــهر، أوقفــت املتضامنــني 
األجانــب واحتجزتهــم لفتــرة مــن الوقــت قبــل إطــالق 
ــب  ــة تدري ــي منطق ــم ف ــة تواجده ــراحهم، بحج س

ــكري.112 عس

ــب  ــورة احل ــد »ث ــه اجلدي ــق كتاب ــع يطل ــى قراق عيس
واحليــاة فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي”

طلــق رئيــس املكتبــة الوطنيــة عيســى قراقــع، اليــوم 
ــورة  ــل عنوان »ث ــذي يحم ــد، وال ــه اجلدي ــاء، كتاب الثالث

ــالل اإلســرائيلي«. ــاة فــي ســجون االحت احلــب واحلي

وجــاء الكتــاب فــي 444 صفحــة مــن القطع املتوســط، 
ــل  ــا، وحم ــي حيف ــيء« ف ــة »كل ش ــن مكتب ــدر ع وص
غالفــه لوحــة أعدهــا الفنــان التشــكيلي الفلســطيني 

يوســف كتلــو.

ــاب فــي حفــل نظمــه  ووقــع قراقــع نســخا مــن الكت
ــره  ــرة، وحض ــة البي ــتضافته بلدي ــير واس ــادي األس ن
وأســرى  والكتــاب  واألدبــاء  املثقفــني  مــن  لفيــف 

محرريــن.

وقــال إن إصــداره األدبــي اجلديــد، يضــم نصوصــا 
ــيس  ــاعر وأحاس ــن مش ــه م ــا خاجل ــة مل ــكل ترجم تش
إزاء قصــص حقيقيــة لشــهداء وأســرى ومواطنــني مــن 
أبنــاء شــعبنا، ممــن وقعــوا ضحيــة النتهــاكات االحتــالل 

ــه. وجرائم

ــرف،  ــب محت ــي ككات ــف نفس ــا ال أصن ــاف: »أن وأض

111  جريدة األيام
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ولكــن أجلــأ للكتابــة عندمــا استشــعر ضــرورة توثيــق 
ــاك  ــاس حقيقيــني مهمشــني، قــد يكــون هن جتــارب أن
ــن أم  ــت ع ــد. كتب ــم بع ــمع بقصصه ــم يس ــن ل م
شــهيد كلمــت جثمــان جنلهــا، وشــقيقة شــهيد 
ــا  ــرت ابنه ــير أنك ــدة أس ــور، ووال ــره الص ــت تك أصبح
ــم  ــدة ل ــن مناش ــجن، وع ــن الس ــوه م ــرج لت ــذي خ ال

ــة«. ــاً صاغي ــد آذان جت

وحــول اختيــار عبــارة »ثــورة احلــب واحليــاة فــي ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي« كعنــوان للكتــاب، أوضــح قراقــع 
ــي  ــة الت ــف املهرب ــألة النط ــن مس ــتلهمها م ــه اس أن
ــي  ــى معان ــث تتجل ــا، حي ــا عاملي ــطني به ــرد فلس تتف
ــد فــي  ــاة مــن متكــن األســير احملكــوم باملؤب اإلرادة واحلي
ســجون االحتــالل مــن صناعــة عائلــة وأن يــرزق بأطفال 
يحملــون اســمه ويتمكنــون مــن زيارتــه فــي املعتقــل.

وتابــع: »هــذه األســطورة الفلســطينية يجــب أن يكتب 
الكثيــر مــن النصــوص والكتــب عنهــا. هــي ثــورة احلــب 

واإلصــرار علــى احليــاة برغم الســجن واجلــدران.

وخــالل تقــدمي الكتــاب، قــال رئيــس نــادي األســير قــدورة 
فــارس إن الكتــاب ميثــل فصــال مــن االنتاجــات األدبيــة 
ــي  ــة ف ــة والطويل ــة العريق ــب التجرب ــع، صاح لقراق
العمــل والنضــال ضمــن احلركة األســيرة الفلســطينية 

ــدة. ــدة والفري الرائ

وأضــاف »قبــل أربعــني عامــا، وعندمــا كنــا أســرى لــدى 
االحتــالل فــي ســجن رام اهلل، كان عيســى قراقــع ميــرر 
ــوص  ــن النص ــا م ــل بعض ــا حتم ــورة أوراق ــي الف ــي ف ل
ــرا  ــا زال صغي ــه م ــت أظن ــذاك كن ــا، وآن ــي يكتبه الت
علــى الكتابــة فهــو لــم يصــل اخلمســني مــن العمــر 
بعــد، ولــم أكــن جــادا فــي التعاطــي مــع ذلــك، ولكــن 
بعــد العــودة إلــى الغــرف كنــت أجــد نصوصــه منمقة 
وعميقــة وفيهــا مــن اإلثــارة مــا يجبــرك علــى متابعتــه 

قدمــا فــي القــراءة«.

وأشــار إلــى أن قراقــع كان يتمتــع بــكل أدوات القيــاس 
األساســية للبطولــة فــي املعتقــالت، وفــي مقدمتهــا 
ــي  ــب دورا ف ــه لكــي يلع ــزام، وهــذا أّهل ــة وااللت الثقاف
رفــع مســتوى املعرفــة داخــل الســجون، وعمــل خــالل 
ــن  ــره م ــد غي ــك عن ــر ذل ــى تطوي ــال عل ــرة االعتق فت

ــرى. األس

مــن جانبــه، أكــد الشــاعر واألديــب املتــوكل طــه، فــي 
ــرديات  ــن س ــع م ــه قراق ــا كتب ــاب، أن م ــدمي الكت تق
وقصــص وخواطــر وقصائــد، تؤهــل الكتــاب ألن يكــون 

ــل. ــرار واألم ــاب اإلص ــذاب وكت ــاب الع كت

وأضــاف أن مــن يريــد قــراءة احليــاة الفلســطينية، 
فــي اشــتباكها الصعــب والشــرس مــع االحتــالل، 
ــي  ــع، الت ــاب قراق ــات كت ــي صفح ــه ف ــيجد ضالت س
متــور بحكايــات مســتحيلة، تصــل فــي معظمهــا 
إلــى ذروات الالمعقــول، حتــى تــكاد أن تقــول إن الواقــع 
ــوف. ــع واملأل ــر املتوق ــن غي ــة م ــد غراب ــطيني أش الفلس

وتابــع طــه: »لعــل احتفــاء عيســى بأبطــال حقيقيــني 
ــرى  ــهداء وأس ــن ش ــم، م ــى كثرته ــم ودم، عل ــن حل م
وجرحــى ومقاومــني وقــادة وأطفــال ونســاء وقــرى 
الشــعب  يجعــل  وغنــاء،  وأشــجار  بأكملهــا 
الفلســطيني املرابــط الصامــد، برمتــه، أســطورة 

ممتــدة، فــي عــرس اســتثنائي ال ينتهــي«.

ــى أن  ــي أحمــد رفيــق عــوض، عل ــب والروائ وشــدد األدي
عيســى قراقــع يســتحق احلصــول علــى جائــزة وطنيــة، 
ألنــه كرّس نفســه ووقتــه لقضيــة األســرى واملعتقالت، 
واملواجهــة فــي اخلنــدق األول التــي يخوضهــا الشــعب 

الفلســطيني مــع االحتــالل فــي ســجونه.

وقــال: »إنــه لــم يكتــب ســوى عــن قصــة واحــدة وحول 
ــم  ــة، ول ــه األدبي ــف إنتاجات ــي مختل ــد ف ــوع واح موض
أملــس فــي أي كاتــب حــول العالــم هــذا اجلَلــد والصبــر. 
قراقــع كاتــب محتــرف وليــس هاويــا، يســتخدم نفــس 
األدوات واألشــخاص والهــدف، ويتميــز بامتــالك ذات 
ــرى،  ــة األس ــول قضي ــة ح ــغف للكتاب ــة والش الطاق
ــه  ــأة ل ــعبية مكاف ــزة ش ــل جائ ــه لني ــا يؤهل ــذا م وه

ــدأب«. ــرة وال ــى املثاب عل

ــني  ــم ب ــع يض ــد لقراق ــدار اجلدي ــى أن اإلص ــار إل  وأش
جنباتــه أدبــا بلغــة مجازيــة عــن أبطــال ليســوا 
اســتثنائيني ومــن واقــع حقيقــي، وهــو كتــاب تراجيــدي 
ــش،  ــام الوح ــف أم ــار الضعي ــة انتص ــد كيفي يجس
ويشــكل إضافــة أدبيــة فنيــة تدفع القــارئ لالســتمتاع 

ــود. ــة اخلل ــاب أحقي ــح الكت ومتن

وتابــع أن الكتابــة فعــل تنافســي بــني اجلــالد والضحية، 
ــا يجعــل  ــى م حــول صاحــب الســردية األعمــق واألعل

الكتابــة فعــل مقاومــة وانتصــار.

ــى  ــرق إل ــن، فتط ــو ل ــح أب ــب صال ــي والكات ــا الروائ أم
ــد،  الشــكل الفنــي الــذي اســُتخدم فــي املؤلــف اجلدي
وقــال: »ال يختلــف اثنــان مــن بــني القــراء علــى أن قراقع 
يكتــب بطريقــة شــاعرية، تتــراوح بــني الشــعر النثــري 

ــر الشــعري«. أو النث

وبــني أبــو لــن أنــه ملــس فــي نصــوص قراقــع اعتمــاده 
ــرى،  ــرة وأخ ــني فت ــرر ب ــت يتك ــي ثاب ــاع رئيس ــى إيق عل
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ــا  ــة، وكأنه ــة والداخلي ــات الفرعي ــب اإليقاع ــى جان إل
ســيمفونية علــى شــكل مقــال تــزود القــارئ مبــا 

ــدة. ــال وهده ــاعرية وجم ــن ش ــه م ــث عن يبح

ونــوه إلــى أن الكتــاب غنــي جــدا فــي جوانــب التوثيــق 
ــوم  واألنســنة، ويقــدم لوحــات وال ميكــن أن تقــرأ فــي ي
ــوي  ــي ومعن ــباع روح ــن إش ــه م ــا حتتوي ــرا مل ــد نظ واح

ــي. ومعلومات

ولعيســى قراقــع 8 مؤلفــات، آخرهــا »ثــورة احلــب 
واحليــاة فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي«، وهــو أســير 
ــالل.113 ــجون االحت ــي س ــدة ف ــنوات ع ــى س ــابق أمض س

االحتــالل يخطــر بهــدم مســكن ووقــف العمــل والبنــاء 
فــي 13 منــزال ومنشــأة غــرب ســلفيت

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــلمت ق س
إخطــارا بالهــدم، و13 أخــرى بوقــف العمــل والبنــاء فــي 
املنطقــة الشــمالية ببلــدة ديــر بلــوط غــرب ســلفيت.

وقــال رئيــس بلديــة ديــر بلوط ســمير يوســف لـــ »وفا«: 
ان قــوات االحتــالل اقتحمــت البلــدة وســلمت إخطــارا 
بالهــدم لغرفــة ســكنية ميلكهــا املواطــن أحمــد 
خليــل عبــد اهلل، ووقــف العمــل والبنــاء لغرفــة زراعيــة 
للمواطــن  و«بركســا«  قرعــوش،  للمواطــن صائــب 
ــني  ــن ب ــرف م ــاء ع ــد اإلنش ــازل قي ــف، ومن ــل يوس وائ
أصحابهــا: مجــدي تفاحــة، وأحــالم يوســف، ومحمــود 
ــب  ــليمان، ورات ــدار س ــليمان، وقي ــاس س ــف، وعب يوس

ــواد.114 ــد اجل ــل عب ــد، وجمي عاه

االحتــالل يهــدم 11 منشــأة زراعيــة فــي بلــدة ترقوميــا 
شــمال غــرب اخلليــل

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق هدم
عــدد مــن املنشــآت الزراعيــة فــي بلــدة ترقوميــا، 

ــل. ــرب اخللي ــمال غ ش

ــدة  ــي بل ــي ف ــن األراض ــاع ع ــة الدف ــو جلن ــال عض وق
ترقوميــا ســليمان جعافــرة لـ«وفــا«، إن قــوات االحتــالل 
ــراض  ــا ألغ ــتخدمها أصحابه ــة يس ــت 11 عريش هدم
زراعيــة ومتنــزه خــالل فصــل الصيــف، وتعــود ملكيتها 

ــه. ــالت فطافطــه، ومرقطــن، وزباين ملواطنــني مــن عائ

وكانــت ســلطات االحتــالل ســّلمت قبــل عــدة اســابيع 
إخطــارات لعــدد مــن املواطنــني بإخــالء أراضيهــم 
املزروعــة بأشــجار الزيتــون والكرمــة، مبنطقــة الطيبــة 
املعروفــة بـ«الهــرش«، فــي ترقوميــا والتــي تقــدر 

113  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

114  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مســاحتها بأكثــر مــن 600 دومن، بحجــة أنهــا »أمــالك 
ــة”. دول

وأضــاف اجلعافــرة أن مالكــي هــذه األراضــي أكــدوا 
أنهــم ميلكــون إثبــات ملكيــة ألراضيهــم، مؤكديــن أن 
ــي،  ــذه األراض ــى ه ــتيالء عل ــو االس ــالل ه ــدف االحت ه
وتوســيع االســتيطان فــي املنطقــة وربــط مســتوطنة 

ــتوطنة »ادورا”.115 ــم« مبس »تيل

اســرائيل  الكنائــس«:  لشــؤون  العليــا  “الرئاســية 
العصابــات  سياســة  ينتهجــون  ومســتوطنوها 

املقدســة املدينــة  أحيــاء  علــى  للســيطرة 

ملتابعــة  العليــا  الرئاســية  اللجنــة   اســتنكرت 
ــي  ــرار القضائ ــطني، الق ــي فلس ــس ف ــؤون الكنائ ش
ــة  ــجيل أراٍض محاذي ــالل بتس ــة االحت ــد حلكوم اجلدي
للمســجد األقصــى املبــارك لليهــود، والــذي يصــب فــي 
ــرائيلية  ــاعي االس ــات واملس ــذ اخملطط ــة تنفي مصلح
ــا،  ــة وتهويده ــة املقدس ــى املدين ــيطرة عل ــي الس ف
متهيــدا لفــرض واقــع جديــد علــى األحيــاء العربيــة فــي 

ــة. ــدس احملتل الق

ــا  ــدر عنه ــان، ص ــي بي ــية ف ــة الرئاس ــت اللجن وأضاف
اليــوم الثالثــاء: أن اســرائيل ومســتوطنيها تنتهــج 
ــة  ــاء املدين ــى أحي ــيطرة عل ــات للس ــة العصاب سياس

ــة. املقدس

ــرائيليا  ــدا إس ــكل تصعي ــوات تش ــذه اخلط ــت، ه وقال
خطيــرا ينســف كافــة املســاعي اإلقليميــة والدوليــة 
الحــالل الســالم، ويقــود املنطقــة الــى االشــتعال، 
كافــة  جتنّــد  االحتــالل  حكومــة  أن  مشــيرة إلى 
مؤسســاتها، لصالــح تنفيــذ مطامعهــا بالطــرق 
ــة ومســاحات  ــة للســيطرة علــى مناطــق حيوي امللتوي
كبيــرة فــي البلــدة القدميــة مــن القــدس احملتلــة، كمــا 
حــدث مؤخــرا فــي قضيــة بــاب اخلليــل، وســاحة عمــر 
ــال، والتــي تعــود  ــرا وامبيري ــن اخلطــاب، وفندقــي البت ب
ــية،  ــس املقدس ــروم االرثوذك ــة ال ــا لبطريركي ملكيته
ــى  ــالل عل ــه االحت ــذي يفرض ــري ال ــر القس والتهجي
ــيخ  ــي الش ــر، وح ــل املكب ــلوان وجب ــي س ــي بلدت أهال

ــراح. ج

وأكــدت، فــي بيانهــا، ان الفلســطينيني مســلمني 
القــدس،  عاصمتهــم  فــي  صامــدون  ومســيحيني 
يدافعــون بدمائهــم عــن مدينتهــم، وإرثهــم، وتاريخهم، 
مشــيرة إلــى أن كل القــرارات والسياســات االســرائيلية 
لــن تبعدهــم عــن مدينتهــم، ولــن ترهبهــم كمــا انهــا 
لــن تثنيهــم عــن الدفــاع عــن مقدســاتهم االســالمية 

115  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــيحية. واملس

ــع  ــرك اجملتم ــرورة حت ــية بض ــة الرئاس ــت اللجن وطالب
ــالل  ــة االحت ــى حكوم ــط عل ــي للضغ ــي والعرب الدول
ــطيني  ــعبنا الفلس ــاء ش ــاه أبن ــا جت ــف جرائمه لوق
وانتهاكاتهــا بحــق القــدس واألماكــن املقدســة، ووقــف 
غطرســتها ومتاديهــا علــى القوانــني والتشــريعات 

ــة. الدولي

ــة  ــؤولية الكامل ــي املس ــع الدول ــت اجملتم ــا حّمل كم
ــرات فــي األوضــاع باملنطقــة،  عــن أي تصعيــدات أو توت
ودعــت كافــة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني لنصــرة 
القــدس، ببيوتهــا، وأحيائهــا، ومقدســاتها االســالمية 

واملســيحية.116

تتــّوج  أبــو حميــدان.. قصــة جلــوء  الفلســطينية 
مبنصــب فــي الســويد

لــم ينطبــق املثــل الشــائع »الغربــة كربــة« علــى 
ــي  ــا(، الت ــدان )34 عام ــو حمي ــام أب ــة مت ــابة الغزي الش
ــب  ــى منص ــت عل ــى حصل ــوء حت ــي اللج ــت ف كافح

ــويد. ــي الس ــدي ف ــس بل ــة مجل رئيس

قصــة أبــو حميــدان بــدأت عــام 2014، حينمــا هاجــرت 
هــي وعائلتهــا إلــى الســويد بعــد العــدوان اإلســرائيلي 

الثالــث علــى قطــاع غــزة.

درســت الصحافــة واإلعــالم فــي جامعــة األقصــى 
بغــزة، ولكــن بســبب الظــروف الصعبــة واحلالــة غيــر 
املســتقرة فــي قطــاع غــزة هاجــرت مــع أســرتها 
إلــى الســويد، وعندمــا وصلــت طلبــت اللجــوء فيهــا، 
ــا. ــغ« جنوب ــة »بليكين ــي مقاطع ــال ف ــا احل ــتقر به واس

ــى  ــاف إل ــا يض ــدان رقم ــو حمي ــرة أب ــن املهاج ــم تك ل
ــكلت  ــل ش ــزة، ب ــن غ ــرت م ــي هاج ــام الت آالف األرق

ــي. ــن الوع ــزة م ــطينية ممي ــة فلس حال

وتقــول أبــو حميــدان فــي حديــث خــاص لـ«وفــا« »أنــا 
أم لطفلــة تبلــغ عشــر ســنوات، وحاليــا حاصلــة 
علــى درجــة املاجســتير فــي القيــادة وإدارة املؤسســات 

ــة«. احلكومي

ــي  ــت ف ــي الســويد بأســبوع، عمل ــع: بعــد وصول وتتاب
مطعــم للبيتــزا، وبعدهــا حصلــت علــى اإلقامــة، 
ــدة  ــي ع ــل ف ــت للعم ــا قدم ــة، وبعده ــت اللغ وتعلم
مجــاالت، حصلــت خاللهــا علــى عمــل كمرشــدة 
فــي مســاعدة القادمــني اجلــّدد لدخــول ســوق العمــل، 
وبعدهــا فــي مكتــب العمــل فــي مقاطعــة بليكينــغ 
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وتوضــح »حصولــي علــى هــذا العمــل أعطانــي دافعــاً، 
ــي  ــذا منحن ــل، وه ــو األفض ــر نح ــور تتغي ــت األم وبات
ــن  ــد م ــق املزي ــعي لتحقي ــتمرار والس ــي االس ــوة ف ق

ــداف«. األه

وحــول شــعورها حــني تســمع أن غــزة حتــت القصــف، 
ــدة  ــروف ع ــت ظ ــي عش ــف، ألن ــعور ال يوص ــول »ش تق
حــروب علــى غــزة، ومنــذ هاجــرت إلــى الســويد، وفــي 
كل مــرة أســمع أن غــزة تتعــرض للحــرب أشــعر 
ــى  ــرين، وحلت ــادي والعش ــرن احل ــي الق ــا ف ــى، ألنن باألس
االحتــالل،  حتــت  يــرزح  الفلســطيني  شــعبنا  اآلن 

ــزداد ســوءا«.   وبالتالــي األمــر ي

وتضيــف »أشــعر أننــي عاجــزة عــن فعــل شــيء 
ــال  ــاول إيص ــتطاع أح ــدر املس ــعبي، وال بق ــاء ش ألبن
ــم،  ــى دول العال ــة إل ــه العادل ــعبنا وقضيت ــوت ش ص
كــي يعرفــوا احلقيقــة الغائبــة، التــي يتعمــد االعــالم 

ــا«. ــي إخفاءه الغرب

ــي  ــي ل ــزة تعن ــول »غ ــزة، وتق ــى غ ــا إل ــود بذاكرته وتع
الكثيــر، تعنــي لــي الطفولــة، الذكريــات، بيــت أهلــي، 
النــاس الطيبــة، غــزة بلــدي، وموطنــي، ويصعــب علــي 

أن أصــف غــزة بكلمة«.  

وجتيــب علــى ســؤال مــاذا ينقــص املــرأة العربيــة كــي 
ــو  ــوب ه ــول »املطل ــي؟ بالق ــه ه ــت ل ــا وصل ــل مل تص

ــليم«. ــكل س ــرأة بش ــات امل ــام بطاق االهتم

 وتكمــل حديثهــا بتســاؤل »ملــاذا يبــدع العــرب خــارج 
بالدهــم! وجتيــب »ألنــه فــي اخلــارج يتــم اســتغالل هــذه 
ــل  ــدا عــن الواســطة، ب الطاقــات بشــكل ســليم بعي

يعتمــد األمــر علــى اجملهــود واملهــارات فقــط«.  

ــتدرك  ــا تس ــزة، لكنه ــارة غ ــدان زي ــو حمي ــى أب وتتمن
بالقــول »يؤملنــي أننــي بعيــدة عــن غــزة، فأنــا لــم أزرهــا 
منــذ أن هاجــرت إلــى الســويد، ولكننــي أمتنــى زيارتهــا 

وهــي فــي وضــع أفضــل«.

وحــول تعامــل الســويديني معهــا كفلســطينية مــن 
غــزة تقــول »يســتغرب الســويديون كونــي غزيــة، 
ــزة؟  ــن غ ــطينية م ــاً فلس ــِت حق ــل أن ــألونني ه ويس
ــي  ــن العرب ــن املواط ــوذة ع ــة مأخ ــورة منطي ــاك ص هن
بشــكل عــام مــن خــالل الصــورة التــي ســاهم اإلعــالم 

اإلســرائيلي فــي نشــرها، وصدقهــا البعــض«.  

ــب  ــا ملنص ــاهم وصوله ــف يس ــول كي ــؤال ح ــي س وف
ــا  كهــذا فــي دعــم القضيــة الفلســطينية تقــول »أن
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أعطــي مثــاال جيــدا عــن الفلســطينيني، واتهمــت فــي 
انتخابــات عــام 2018 بالســويد بأننــي ضــد الســامية، 
إنســانية  كلمــا حتدثــت عــن قضيتــي، كقضيــة 

ــة«. عادل

ــطينية  ــة الفلس ــن القضي ــدث ع ــني أحت ــل »ح وتكم
أعتــرف أنــى لــن أكــون محايــدة فهــذه قضيتــي، وهنــا 

ــطينية«. ــة الفلس ــوت القضي ــا ص ــر أن ــدث التأثي يح

هــذا ونشــر ألبــو حميــدان قبــل ثالثــة أســابيع مقــال 
»السوشــيال  عبــر  الفلســطينية  القضيــة  عــن 

ميديــا«، وحصــد الكثيــر مــن التعاطــف.117

محاكــم  مقاطعــة  يواصلــون  االداريــون  األســرى 
الـــ179 لليــوم  االحتــالل 

 يواصــل نحــو 500 أســير »إداري«، مقاطعتهــم حملاكــم 
االحتــالل اإلســرائيلي، لليــوم الـــ179 علــى التوالــي، في 

إطــار مواجهتهــم سياســة االعتقــال اإلداري.

وكان جلنــة األســرى اإلداريــني للحركــة الوطنية األســيرة 
فــي ســجون االحتــالل، قــد أعلنــت يــوم أمــس اإلثنــني، 
جملــة مــن القــرارات، متثلــت فــي: جتميــد قــرار اإلضراب 
املفتــوح عــن الطعــام حتــى أيلــول 2022، ليكــون هــذا 
الشــهر محطــة تقييــم اللتــزام إدارة ســجون االحتــالل 
مبــا مت االتفــاق عليــه ســابًقا، واســتمرار مقاطعــة 
احملاكــم مــع الســماح ألي أســير يرغــب بالتوجــه إلــى 
ــهر  ــف ش ــى منتص ــوم وحت ــن الي ــك م ــم، وذل احملاك
ــة  ــرة لدراس ــذه الفت ــون ه ــى أن تك ــول 2022، عل أيل
وتقييــم مــدى التــزام إدارة ســجون االحتــالل بالعــرض 
املقــدم، إضافــة إلــى الســماح للمحامــني ومؤسســات 
األســرى باملرافعــة فــي محاكــم االعتقــال اإلدارّي خــالل 

الفتــرة احملــددة.

ــة  ــرار احلرك ــار ق ــي إط ــي ف ــك يأت ــى أن ذل ــارت إل وأش
األســيرة بدايــة العــام اجلــاري مواجهــة االعتقــال 
اإلدارّي، وتضمــن القــرار خطــوات نضاليــة عديــدة، منها 
ــراب  ــد باإلض ــى التهدي ــواًل إل ــم، وص ــة احملاك مقاطع
املفتــوح عــن الطعــام بدايــة شــهر حزيــران/ يونيــو، ردا 
ــارب  ــا يق ــى م ــني إل ــرى اإلداري ــداد األس ــادة أع ــى زي عل

ــير«. 700 أس

ــهر  ــع الش ــذوا مطل ــد اتخ ــون ق ــرى اإلداري وكان األس
ــة  ــالن املقاطع ــل بإع ــا يتمث ــا جماعي ــي، موقف املاض
الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات القضــاء املتعلقــة 
ــا(. ــتئناف، علي ــة، اس ــة قضائي ــال اإلداري )مراجع باالعتق

ــل  ــا الكام ــا وتأييده ــيرة دعمه ــة األس ــدت احلرك وأك
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الشــاملة  باملقاطعــة  اإلداريــني  األســرى  لقــرار 
األســرى  جميــع  ودعــت  العســكرية،  للمحاكــم 
اإلداريــني فــي مختلــف املعتقــالت إلــى االلتــزام الكامل 
ــل،  ــس الطوي ــر والنف ــي بالصب ــوة، والتحل ــذه اخلط به
ــة  ــاء سياس ــوة بإلغ ــداف املرج ــق األه ــل حتقي ــن أج م

اإلداري. االعتقــال 

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة 

كاملــة.118

الصحفيــني  وحريــة  حمايــة  جمعيــة 
األميركيــة تتهــم إســرائيل بقتــل 61 صحفيــا 

فلســطينيا

طالبــت جمعية حريــة وحمايــة الصحفيــني األميركية، 
ــدن بإجــراء حتقيــق شــامل ومســتقل  الرئيــس جــو باي
الفلســطينية  الصحفيــة  مقتــل  فــي  وشــفاف 
األميركيــة شــيرين أبــو عاقله، ومحاســبة جميــع 
ــني، واتخــاذ خطــوات ملموســة لضمــان  ــراد املعني األف
واألراضــي  إســرائيل  فــي  الصحافيــني  حمايــة 

الفلســطينية احملتلــة.

ــى  ــني، إل ــا، االثن ــالة بعثته ــي رس ــة ف ــت املنظم وقال
بايــدن »إن حتقيقــات جــادة أجرتهــا عــدة صحــف 
ومحطــات تلفــزة أميركيــة وعامليــة فــي احلــادث، تشــير 
ــرائيلي،  ــش اإلس ــران اجلي ــة بني ــو عاقل ــل أب ــى مقت إل
ــة  ــن أدل ــفت ع ــي كش ــي إن إن الت ــبكة س ــا ش ومنه
ــني  ــي ح ــتهدفا، ف ــا مس ــه كان هجوم ــى أن ــير إل تش
ــي  ــة الت ــز أن الرصاص ــورك تامي ــة نيوي ــدت صحيف وج
تقريبــي  أطلقــت مــن موقــع  أبــو عقلــة  قتلــت 
ــه  ــق أجرت ــد حتقي ــرائيلية، ووج ــكرية إس ــة عس ملركب
ــان أن  ــوق اإلنس ــامية حلق ــدة الس ــة األمم املتح مفوضي
الرصاصــة التــي قتلــت أبــو عاقلــة جــاءت مــن القــوات 

118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢٢

ة  
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

424

المجلد الثالثون 2022

اإلســرائيلية.

ــى  ــات عل ــن هجم ــرائيل بش ــة إس ــت املنظم واتهم
الصحفيــني، موضحــة أن الهجمــات اإلســرائيلية علــى 
ــة  ــة حماي ــه جلن ــة، وثقت الصحفيــني واملرافــق اإلعالمي
الصحفيــني علــى مــدى عقــود، مت خاللهــا قتــل مــا ال 
ــرائيل  ــي إس ــم ف ــاء عمله ــا أثن ــن 19 صحفي ــل ع يق
واألراضــي الفلســطينية منذ عــام 1992، وفــي 18 حالة 
ــتبه  ــار املش ــالق الن ــدر إط ــاالت كان مص ــك احل ــن تل م
ــم  ــه إســرائيليني، و16 مــن القتلــى فلســطينيون، ول ب

يتــم مســاءلة أحــد.

واعتبــرت املنظمــة أن هــذا النمــط مــن الالمبــاالة 
الرســمية مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية يــزرع بــذور 
ــا نشــهدها، كمــا  اإلفــالت مــن العقــاب التــي مــا زلن
أنــه ميثــل جتاهــال صارخا حلقــوق الشــعب الفلســطيني 
ــول  ــي احلص ــم ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــعوب ف والش
علــى املعلومــات ومتابعــة التطــورات الرئيســية وفهــم 

ــة. ــق احليوي احلقائ

ــار  ــوم 11 أي ــرائيل ي ــذ إس ــى تنفي ــالة إل ــارت الرس وأش
2021 عبــر الطائــرات احلربيــة حملــة قصف اســتهدفت 
مــا ال يقــل عــن أربعــة مبــان فــي غــزة تضــم مكاتــب 
ــة  ــي محاول ــة، ف ــة ومحلي ــة دولي ــيلة إعالمي 18 وس

ــر هــذه الهجمــات. لتبري

ــالث  ــل ث ــرائيل قب ــام إس ــى قي ــالة إل ــارت الرس واش
ــو  ــى وه ــر مرجت ــل ياس ــل 2018 بقت ــي أبري ــنوات، ف س
مصــور صحفــي فــي شــركة اإلنتــاج اإلعالمــي »عــني 
ــه  ــاء تغطيت ــب أثن ــث أصي ــزة، حي ــا غ ــا« ومقره ميدي
ــترة  ــدي س ــس وكان يرت ــان يون ــرق خ ــة ش ــي منطق ف
واقيــة مــن الرصــاص وخــوذة مكتــوب عليهــا بوضــوح 
كلمــة صحافــة، وكان علــى بعــد أكثــر مــن 1000 قــدم 

ــدودي.119 ــياج احل ــن الس م

األربعاء 2022/6/29  

االحتــال يشــّن حملــة هــدم وجتريــف واقتــاع 
وإخطــار واســعة فــي محافظــات عــدة

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنّت ق ش
واقتــالع وإخطــار واســعة فــي محافظــات عــدة، أقدمت 
خاللهــا علــى هــدم مســكن و12 منشــأة زراعيــة، 
ــجار،  ــتال واألش ــرات األش ــالع عش ــف أراض واقت وجتري
وإتــالف خزانــات ميــاه ومتديــدات كهربائيــة، فــي بلــدات 
ترقوميــا والزعيــم وجبــل املكبــر وقريَتــي نحالــني ووادي 
فوكــني، فــي الوقــت الــذي أخطــرت فيــه بهــدم ووقــف 

119  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة  ــر بلــوط وقري ــدة دي ــزالً ومنشــأة، فــي بل ــاء 17 من بن
التوانــة، تزامــن ذلــك مــع اســتيالء مســتوطنني علــى 
 10 دومنــات وشــروعهم فــي زراعتهــا فــي بلــدة اخلضــر.

اخلليــل،  غربــي  شــمال  ترقوميــا،  بلــدة  ففــي 
 هدمت قوات االحتالل 11 منشأة زراعية. 

ــدة  ــي بل ــي ف ــن األراض ــاع ع ــة الدف ــو جلن ــال عض وق
االحتــالل  قــوات  إن  جعافــرة:  ســليمان  ترقوميــا 
أصحابهــا  يســتخدمها  عريشــة   11 هدمــت 
ملواطنــني  ملكيتهــا  وتعــود  زراعيــة،  ألغــراض 
وزباينهــة. ومرقطــن،  فطافطــة،  عائــالت   مــن 

قــوات  إن  محليــة:  مصــادر  قالــت  جهتهــا،  مــن 
االحتــالل أقدمــت علــى اقتحــام املنطقــة، وهــدم 
العرائــش التــي يخــزن فيهــا املزارعــون معداتهــم 

 الزراعية ويستظلون بها خالل عملهم. 
ســّلمت  االحتــالل  ســلطات  أن  إلــى  وأشــارت 
املواطنــني  مــن  لعــدد  إخطــارات  أســابيع  قبــل 
الزيتــون  بأشــجار  املزروعــة  أراضيهــم  بإخــالء 
والكرمــة، مبنطقــة الطيبــة املعروفــة بـ«الهــرش«، 
بأكثــر  مســاحتها  تقــدر  والتــي  ترقوميــا  فــي 

 من 600 دومن، بحجة أنها »أمالك دولة”. 
وأكــدت أن مالكــي هــذه األراضــي ميلكــون إثبــات 
ملكيــة ألراضيهــم، محــذرة مــن أن هــدف االحتــالل هــو 
االســتيالء على هــذه األراضي، وتوســيع االســتيطان في 
 املنطقــة وربــط مســتوطنة »تيلــم« مبســتوطنة »إدورا”.

حلــم،  بيــت  غــرب  نحالــني،  بلــدة  وفــي 
 هدمت قوات االحتالل غرفة زراعية. 

ــة نحالــني إبراهيــم  وأفــاد القائــم بأعمــال رئيــس بلدي
غياظــة بــأن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا 
جرافــات، اقتحمــت منطقــة »شــعب أبــو غزالــة« 
جنــوب البلــدة، وهدمــت غرفــة زراعيــة تعــود للمواطــن 
محمــد تيســير غياظــة، بعــد أن ســحبت ســقف 

 الغرفة بـ«مجنزرة«، ومن ثم هدمت اجلدران 
قبــل  أقــدم  قــد  كان  االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
ــني،  ــي نحال ــة ف ــرف زراعي ــع غ ــدم أرب ــى ه ــام عل أي

 إضافة إلى غرفة في بلدة اخلضر جنوباً. 
وفــي قريــة وادي فوكــني، غــرب بيــت حلــم، جرفــت قــوات 

 االحتالل أرضاً واقتلعت أشتال زيتون. 
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي وادي فوكــني إبراهيــم 
فــي  دومنــاً  جرفــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  احلــروب 
واقتلعــت  القريــة،  شــمال  »اخللــة«  منطقــة 
مــن  أشــقاء  لثالثــة  تعــود  زيتــون  شــتلة   20
عائلــة عســاف، وهــي املــرة الثانيــة التــي يجــري 

 فيها اقتالع أشجار خالل العام احلالي. 
ــت  ــة، هدم ــدس احملتل ــرق الق ــم، ش ــدة الزعّي ــي بل وف
وأزالــت  وجرفــت  متنقــالً،  بيتــاً  االحتــالل  قــوات 

 منشآت زراعية، بحجة عدم الترخيص. 
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المجلد الثالثون 2022

وقــال مديــر بلديــة الزعيــم محمــد أبــو زيــاد: إن قــوات 
ــاً،  ــراً مربع ــكنياً 60 مت ــاً س ــت بركس ــالل هدم االحت
ميــاه،  وخزانــات  وســككاً  زراعيــاً  وأزالــت ســياجاً 
ــود  ــجاراً تع ــة وأش ــتاالً زراعي ــة وأش ــدات كهربائي ومتدي

 ملكيتها للمواطن طارق أبو سبيتان. 
وأضــاف: إن قــوات االحتــالل جرفــت وأزالــت »سنســلة« 
بطــول 30 متراً، وســياجاً بطول 30 متراً، وجرفت أشــجاراً 
ــة،  ــدات كهربائي ــاه ومتدي ــات مي ــتاالً وخزان ــة وأش زراعي

 تعود للمواطن مصطفى أبو جمعة. 
القــدس  جنــوب  املكبــر،  جبــل  بلــدة  وفــي 

 احملتلة، جرفت قوات االحتالل أرضاً. 
وقالــت مصــادر محليــة: إن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
ــدة  ــي البل ــاً ف ــت أرض ــة اقتحم ــات ثقيل ــا آلي ترافقه

 وهدمت جداراً استنادياً واقتلعت أشجاراً. 
وفــي بلــدة ديــر بلــوط، غــرب ســلفيت، أخطــرت 
العمــل  ووقــف  مســكن  بهــدم  االحتــالل  قــوات 

 والبناء في 13 منزالً ومنشأة. 
ــف: إن  ــمير يوس ــوط س ــر بل ــة دي ــس بلدي ــال رئي وق
ــاراً  ــلمت إخط ــدة، وس ــت البل ــالل اقتحم ــوات االحت ق
بالهــدم لغرفــة ســكنية ميلكهــا املواطــن أحمــد 
والبنــاء لغرفــة  العمــل  خليــل عبــد اهلل، ووقــف 
و«بركــس«  قرعــوش،  صائــب  للمواطــن  زراعيــة 
اإلنشــاء  قيــد  ومنــازل  يوســف،  وائــل  للمواطــن 
ــالم  ــة، وأح ــدي تفاح ــا: مج ــني أصحابه ــن ب ــرف م ع
يوســف، ومحمــود يوســف، وعبــاس ســليمان، وقيــدار 

 سليمان، وراتب عاهد، وجميل عبد اجلواد. 
ــوات  ــرت ق ــل، أخط ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
ــم. ــل مبنازله ــف العم ــني بوق ــة مواطن ــالل ثالث  االحت

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
وجبــال جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور: إن قــوات االحتــالل 
ــذر  ــني من ــرت املواطن ــة، وأخط ــة التوان ــت قري اقتحم
ــلمان  ــد س ــد ومحم ــقيقني خال ــور والش ــر العم خض
جبــر العمــور بوقــف العمــل فــي منازلهــم التــي 

 تبلغ مساحة كل منها 80 متراً مربعاً. 
يواجهــون  التوانــة،  قريــة  ســكان  أن  إلــى  وأشــار 
ــالل  ــداءات االحت ــل اعت ــة، بفع ــة الصعوب ــاً بالغ ظروف
ــم  ــى ممتلكاته ــم وعل ــة عليه ــتوطنني املتواصل واملس
ومزروعاتهــم ومواشــيهم، الذيــن يحاولــون مــن خاللهــا 

 توفير حياة كرمية لعائالتهم وأطفالهم. 
االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
دومنــات،   10 علــى  مســتوطنون  اســتولى 

 من أراضي بلدة اخلضر جنوب بيت حلم. 
ــن  ــة م ــأن مجموع ــالح ب ــد ص ــط أحم ــاد الناش وأف
منطقــة  فــي  أراٍض  علــى  اســتولت  املســتوطنني 
ملســتوطنة  محاذيــة  البلــدة،  جنــوب  »املشــروع« 

 »أفرات« اجلاثمة على أراضي املواطنني. 

وأضــاف صــالح: إن املســتوطنني شــرعوا بزراعــة األرض 
ــى  ــا يهــدد باالســتيالء عل ــواع األشــتال، م ــف أن مبختل

 باقي املساحة األخرى البالغة 40 دومناً. 
ــع: إن قــوات االحتــالل طــردت أحــد أصحــاب األرض  وتاب
ــي  ــرار الزراع ــب اجل ــالح، وصاح ــد ص ــد محم ــو أحم وه
محمــد فــوزي صــالح، واحتجزتهمــا قــرب املدخــل 

ــال.120 ــة واد رح ــؤدي لقري ــدمي امل الق

ومكــوث  دخــول  إجــراء  للعليــا:  التمــاس 
باجملتمــع  يضــر  الضفــة  فــي  األجانــب 

لفلســطيني ا

قــدم »هموكيــد« – مركــز الدفــاع عــن الفــرد، األســبوع 
ــرائيلية  ــا اإلس ــة العلي ــى احملكم ــاً إل ــي التماس املاض
ــل أن  ــن احملتم ــن م ــراد الذي ــن األف ــاً م ــع 19 ملتمس م
ــاً  ــه حديث ــول ب ــراء اإلداري املعم ــة اإلج ــرروا نتيج يتض
فــي وزارة األمــن اإلســرائيلية بعنــوان »إجــراءات دول 
ومكــوث األجانــب فــي الضفــة الغربيــة«. وامللتمســون 
أفــراد مــن عائــالت فلســطينية باإلضافــة إلــى أطبــاء 
وموظفــني أجانــب يعملــون فــي مناطــق الضفــة 
ــذري  ــر ج ــداث تغيي ــاس بإح ــب االلتم ــة ويطال الغربي
علــى اإلجــراء الــذي مــن املفتــرض أن يبــدأ العمــل بــه، 
يــوم 4 متــوز 2022، وجتميــد موعــد دخولــه حيــز التنفيــذ 
حتــى تنظــر احملكمــة بالتغييــرات املطلوبــة، والتــي ورد 

ــاس.  ــي االلتم ــا ف وصفه

ــرة العامــة لـــ »هموكيــد« مركــز الدفــاع  وقالــت املدي
عــن الفــرد، جيســيكا مونتيــل، إنــه »لــن يتضــرر 
األجانــب لوحدهــم مــن هــذا اإلجــراء اجلديــد، بــل 
ــن  ــتفادة م ــن األس ــطيني م ــع الفلس ــيتضرر اجملتم س
اتصاالتــه بالعالــم، كمــا أنــه ميلــي تقييــدات شــديدة 
ــة  ــكل ضرب ــا يش ــطينية، مم ــات الفلس ــى اجلامع عل
ــك، فهــو  ــب ذل ــى جان ــة، وإل ــة األكادميي ــرة للحري خطي
مينــع عشــرات اآلالف مــن العائــالت مــن العيــش معــاً. ال 
يوجــد أن تبريــر لهــذا اإلجــراء شــديد التقييــد والتمييز، 
ونحــن نتوقــع مــن احملكمــة منــع دخولــه حيــز التنفيــذ 

ــة«. ــورة جذري ــه بص ــم مراجعت ــى أن تت إل

وأوضــح املركــز أنــه »مــن دون أن يكــون لذلــك أيــة مبــرر، 
فــإن اإلجــراء اجلديــد أشــد صرامــة وتعنتــا فــي التعامل 
إلــى  ودخولهــم  األجنبيــة  اجلــوازات  حاملــي  مــع 
األراضــي احملتلــة، وكذلــك فــي متديــد مــدة تأشــيراتهم 
وتســوية مكانتهــم الدائمــة هنــاك، ناهيــك عــن أيــة 
مــن شــأنه أن ميــس بــآالف العائــالت التــي يكــون أحــد 
االزواج فيهــا مواطنــاً أجنبيــاً، وهوميــس بانتظــام عمــل 
املؤسســات االكادمييــة واملــدارس، ويحــول دون الكثيريــن 

120  جريدة األيام
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مــن أصحــاب اجلــوازات األجنبيــة وبــني العمــل أو 
التطــوع بصــورة منتظمــة فــي الضفــة الغربيــة، وهــو 

ــا يشــكل مساســاً باالقتصــاد الفلســطيني«. م

ــا  ــص عليه ــي ين ــور الت ــن األم ــن ضم ــه »م ــد أن وأك
ــيرة.  ــدة التأش ــى م ــة عل ــود صارم ــرض قي ــراء، ف اإلج
وســتؤدي هــذه األحــكام إلــى ضــرر شــديد ميــس قبــل 
كل شــيء للعائــالت فــي الضفــة الغربيــة، حيــث 
ــة،  ــوازات األجنبي ــة اجل ــن حمل ــني م ــد الزوج ــون أح يك
وينــص اإلجــراء اإلداري اجلديــد علــى أن التاشــيرات 
املمنوحــة لــألزواج ســتمنح لفتــرة ثالثــة شــهور فقط، 
ــى احلــاالت اخلاصــة،  ــة متديدهــا عل وســتقتصر إمكاني
وحتــى عندهــا، فــإن فتــرة التمديــد ســتكون ملــدة ثالثة 
شــهورإضافية، هــذا، مقارنــة باملعمــول بــه اليــوم وفقاً 
ــذي  ــي، وال ــه تنته ــكاد صالحيت ــذي ت ــراء اإلداري ال لإلج
ــني  ــيرة لعام ــدة التأش ــد م ــة متدي ــى إمكاني ــص عل ين
ويحــول اإلجــراء مــا بــني األزواج بــني العيــش فــي حيــاة 
ــتمر  ــة تس ــرة انتقالي ــد فت ــث مت حتدي ــتركة، حي مش
ملــدة ســتة شــهور قبــل أن تتــاح أمــام الــزوج األجنبــي 
تقــدمي طلــب دخــول جديــد بعــد خروجــه مــن الضفــة 
اإلداري  اإلجــراء  ينــص  ذلــك،  إلــى جانــب  الغربيــة 
ــق  ــا يتعل ــة، فيم ــا الصالحي ــرائيل لديه ــى أن إس عل
باملصادقــة علــى طلبــان منــح األزواج األجانــب مكانــة 
مدنيــة وهويــة فــي الضفــة الغربيــة، بحســب مــا ورد 
فــي اإلجــراء اإلداري لــن يســمح باملصادقــة علــى طلــب 
ــع  ــب م ــذا الطل ــق ه ــم يتس ــطينية، إن ل ــة فلس هوي
توجيهــات املســتويات السياســية، وإلــى جانــب ذلــك، 
ــاً، بــأن مــن لديهــم  يبــدو مــن صياغــة اإلجــراء، ظاهري
ــوة،  ــم األخ ــن ضمنه ــة وم ــة الغربي ــي الضف ــارب ف أق
واألجــداد، واألحفــاد ويحمــل جــواز أجنبــي لــن ميكنهــم 

ــارة.121  ــيرة زي ــي التأش ــداً تلق أب

األســيرة ميســون اجلبالــي مــن بيــت حلــم 
تدخــل عامهــا الثامــن فــي األســر

ــا(  ــي )27 عام ــى اجلبال ــون موس ــيرة ميس ــت األس دخل
ــي  ــن ف ــا الثام ــاء، عامه ــوم األربع ــم، الي ــت حل ــن بي م
ــا  ــذ اعتقاله ــك من ــرائيلّي، وذل ــالل اإلس ــجون االحت س

ــام 2015 ــران ع ــي حزي ف

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان، أنــه بعــد عــام 
ــا  ــالل عليه ــلطات االحت ــت س ــا، حكم ــى اعتقاله عل

بالّســجن ملــدة 15 عامــا.

واألســيرة اجلبالــي هــي مــن بــني عائلــة مكونــة 
مــن ســبعة أشــقاء، وســت شــقيقات، وتعتبــر 

121  جريدة القدس 

ــب  ــى جان ــع إل مــن األســيرات الفاعــات، وتقب
رفيقاتهــا األســيرات فــي ســجن »الدامــون«.122

املســتوطنون وجنــود االحتــالل يعتــدون على املشــاركني 
بفعاليــة لزراعــة األشــجار فــي مســافر يطا

اعتــدت قــوات االحتــالل االســرائيلي ومجموعــات مــن 
املســتوطنني، اليــوم األربعــاء، علــى املشــاركني بفعالية 
ــادرة  ــددة باملص ــى أراض مه ــون عل ــجار زيت ــة أش لزراع

ــل. ــوب اخللي مبســافر يطــا جن

اجلــدار  الوطنيــة ملقاومــة  اللجنــة  وأفــاد منســق 
ــان  ــا”، ب ــب اجلبور لـ”وف ــوب اخلليل رات ــتيطان جن واالس
ــرة مــن مســتوطني  ــالل ومجموعــات كبي قــوات االحت
»سوســيا«، هاجمــوا املشــاركني بفاعليــة لزراعــة 
ــددة  ــم« امله ــي »وادي الرخي ــى اراض ــون عل ــجار زيت أش
تعــود  والتــي  يطــا،  مبســافر  عليهــا  باالســتيالء 
ملكيتهــا لعائلتــي الهرينــي والدعاجنــة، واعتــدوا 
عليهــم بالضــرب والشــتم بألفــاظ نابيــة وعنصريــة.

وأضــاف أن املشــاركني بالفعاليــة التــي نظمهــا اقليــم 
ــي،  ــاب األراض ــع أصح ــاون م ــا بالتع ــح /يط ــة فت حرك
قــد  املســتوطنون  إزالــة خيمــة كان  متكنــوا مــن 
نصبوهــا فــي وقــت ســابق علــى تلــك األراضــي متهيــدا 

ــا.123 ــتيالء عليه لالس

اإلحصــاء: 326 مليــون دوالر عجــز احلســاب 
اجلــاري مليــزان املدفوعــات الفلســطيني للربــع 

2202 األول 

الفلســطيني  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز  أصــدر 
وســلطة النقــد الفلســطينية النتائــج األوليــة مليــزان 
وذلــك  األول 2022،  للربــع  الفلســطيني  املدفوعــات 
ــات  ــزان املدفوع ــترك ملي ــدوري املش ــدار ال ــن اإلص ضم
للجهــود  اســتمراراً  ميثــل  والــذي  الفلســطيني، 
املشــتركة التــي تقــوم بهــا املؤسســتان، علمــاً أن 
البيانــات ال تشــمل ذلــك اجلــزء مــن محافظــة القــدس 
ــد  ــوة بعي ــه عن ــرائيلي إلي ــه االحتالل اإلس ــذي ضم وال

احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام 1967.

العجــز فــي امليــزان التجــاري الســلعي الســبب 
الرئيــس فــي عجــز احلســاب اجلــاري

أشــارت النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعات الفلســطيني 
فــي الربــع األول مــن عــام 2022 إلــى اســتمرار العجــز 
فــي احلســاب اجلــاري )ســلع، وخدمــات، ودخــل، وحتويــالت 

122  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

123  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــزى  ــي. يع ــون دوالر أمريك ــذي بلغ 623 ملي ــة(، وال جاري
إلــى العجـــز فــي الـــميزان التجــاري الســـلعي الــذي 
بلغ 1,810 ماليــني دوالر أمريكــي، إضافــة إلــى عجــز 
ــي. ــون دوالر أمريك ــذي بلغ 347 ملي ــات ال ــزان اخلدم مي

تعويضــات العاملــني فــي إســرائيل الســبب الرئيــس 
فــي فائــض حســاب الدخــل

فــي املقابــل ســجل حســاب الدخــل )تعويضــات 
العاملــني، ودخــل االســتثمار( فائضــاً مقــداره 987 

.2022 األول  الربــع  أمريكــي خــالل  دوالر  مليــون 

إســرائيل  فــي  العاملــني  تعويضــات  وكانــت 
البالغة 952 مليــون دوالر أمريكــي الســبب الرئيــس 
دخــل  بلــغ  فيمــا  الدخــل،  حســاب  فائــض  فــي 
دوالر  مليــون   69 اخلــارج  مــن  املقبــوض  االســتثمار 
أمريكــي، نتــج بشــكل أساســي عــن الدخــل املقبــوض 
ــى  ــة إل ــارج، إضاف ــي اخل ــة ف ــتثمارات احلافظ ــى اس عل
ــي  ــطينية ف ــع الفلس ــى الودائ ــة عل ــد املقبوض الفوائ

املصــارف اخلارجيــة.

ــات  ــارج للقطاع ــن اخل ــة م ــالت اجلاري ــر التحوي وتعتب
األخــرى )غيــر احلكوميــة( الســبب الرئيــس فــي فائــض 

ــة ــالت اجلاري التحوي

ــاً  ــة فائضـ ــالت اجلاري ــي التحويـ ــجل صاف ــك س كذل
بلغــت قيمته 547 مليــون دوالر أمريكــي، بانخفــاض 
بلغــت نســبته %23 عــن الربــع الســابق. حيث شــكلت 
التحويــالت اجلاريــة للقطــاع احلكومــي مــا نســبته 14% 
ــا  ــارج، بينم ــن اخل ــة م ــالت اجلاري ــي التحوي ــن إجمال م
ــا  ــرى م ــات األخ ــة للقطاع ــالت اجلاري ــكلت التحوي ش

ــبته 86%. نس

ــد  ــة ق ــدول املانح ــالت ال ــر أن حتوي ــر بالذك ــن اجلدي وم
شــكلت نحــو %9 فقــط مــن إجمالــي التحويــالت 

ــارج. ــن اخل ــة م اجلاري

ــى  ــات إل ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــارت النتائ ــا أش كم
وجــود فائــض فــي احلســاب الرأســمالي واملالــي مقــداره 
514 مليــون دوالر أمريكــي، نتيجــة الفائــض املتحقق في 
ــي  ــي. ف ــون دوالر أمريك ــي البالغ 411 ملي ــاب املال احلس
ــلطة  ــدى س ــة ل ــول االحتياطي ــجلت األص ــل س املقاب
النقــد الفلســطينية انخفاضــا مقــداره 9 مليــون دوالر 
أمريكــي خــالل هــذا الربــع مقارنــة مــع ارتفــاع مقــداره 

79 مليــون دوالر أمريكــي فــي الربــع الســابق.

ــر األداة  ــات يعتب ــزان املدفوع ــى أن مي ــارة إل ــدر اإلش جت
بالنســبة  االقتصــادي  الدولــة  مركــز  حتــدد  التــي 
للعالــم اخلارجــي وحجــم الديــن اخلارجــي، ممــا يســاعد 

ــات  ــتنباط السياس ــي اس ــرار ف ــاع الق ــني وصن الباحث
االقتصاديــة واخلطــط التنمويــة املالئمــة لتحقيــق 
التــوازن اخلارجــي الــذي يكفل للدولــة حتقيق االســتقرار 
والنمــو االقتصــادي، علمــاً بأنــه مت االســتناد إلــى 
ــزان  ــات مي ــة فــي إعــداد بيان ــات الدولي أحــدث التوصي
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــطيني م ــات الفلس املدفوع

خصوصيــة الوضــع الفلســطيني.124

االحتــال يعتقــل 6 شــبان بينهــم أســرى 
محــررون مــن ســلواد

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
ــلواد  ــدة س ــن بل ــررون، م ــرى مح ــم أس ــبان بينه 6 ش

ــرق رام اهلل. ش

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــد  ــرم حام ــر أك ــرر طاه ــير احمل ــن: األس ــت كال م اعتقل
ــد )21  ــي حام ــود عل ــرر محم ــير احمل ــا(، واألس )25 عام
ــادة حســام حمــاد )20 عامــا(،  عامــا(، واألســير احملرر عب
واألســير احملــرر مهنــد عبــد احلليــم الشــبراوي )25 
عامــا(، وجمعــة عــوض حمــاد، وإســماعيل راتــب حمــاد، 

ــتها.125 ــم، وفتش ــت منازله ــد أن داهم بع

اخلميس 2022/6/30  

تكشــف  ســمرين  عائلــة  منــزل  مــداوالت 
مجــدداً عمليــات تزويــر ينّفذهــا »حــارس أماك 

الغائبــني”

كشــفت مــداوالت أجرتهــا احملكمــة العليا اإلســرائيلية 
ــس،  ــلوان، أم ــمرين بس ــة س ــزل عائل ــة من ــي قضي ف
ــر يقــوم بهــا مــا يســمى حــارس أمــالك  عمليــات تزوي
الغائبــني اإلســرائيلي بالتعــاون مــع الصنــدوق القومــي 
اليهــودي وجماعــات اســتيطانية لالســتيالء علــى 
عقــارات فلســطينية بالقدس ما اســتدعى مــن احملكمة 
ــرائيلية  ــة اإلس ــة العام ــن النياب ــات م ــب توضيح طل

 في غضون 45 عاماً قبل أن تصدر قرارها. 
وتبــني مــن خــالل املرافعــة التــي قدمهــا احملامــي محمد 
ــر الــذي قــام  ــة عــن عائلــة ســمرين، التزوي دحلــة، نياب
ــرائيلي  ــني اإلس ــالك الغائب ــارس أم ــمى ح ــا يس ــه م ب
ــذ  ــة من ــكنه العائل ــذي تس ــار، ال ــن العق ــالن ع لإلع
إقامتهــا لــه فــي اخلمســينيات، كأمــالك غائبــني رغــم 
أن مالــك املنــزل الــذي اعتبــره غائبــاً كان يقيــم ومــات 
فــي مدينــة القــدس وكان يحمــل هويــة مقدســية مــا 

 أثار عدة أسئلة من قبل قضاة احملكمة 

124  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

125  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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باحملاكــم  عامــاً   30 منــذ  ســمرين  عائلــة  وتقــارع 
أمــالك  حــارس  يســمى  مــا  اإلســرائيلية 
القومــي  والصنــدوق  اإلســرائيلي  الغائبــني 
اإلســرائيلية  »إلعــاد«  وجمعيــة  اليهــودي 
إخــالءه. ورفضهــا  للمنــزل  ملكيتهــا   لتأكيــد 

وقــال احملامــي دحلــة لـــ »األيام«: »نظــرت احملكمــة العليا 
اإلســرائيلية فــي االســتئناف الــذي قدمتــه العائلة على 
قــرار احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية الــذي صــادق علــى 
ــة  ــالء العائل ــرائيلية بإخ ــح اإلس ــة الصل ــرار محكم ق

 من منزلها في حي وادي حلوة بسلوان”. 
ــاءات  ــدة ادع ــي ع ــا ف ــة العلي ــرت احملكم ــاف: »نظ وأض
ــابقاً  ــراراً س ــاك ق ــا أن هن ــا وأهمه ــا أمامه طرحناه
ــة  ملزمــاً لألطــراف قضــى بوجــوب عــدم إخــالء العائل
ــح  ــة الصل ــن محكم ــدر ع ــد ص ــا، وكان ق ــن منزله م
القــدس فــي جولــة قضائيــة ســابقة فــي  فــي 
ســنوات التســعينيات مــن القــرن املاضــي عندمــا قــرر 
ــح فــي القــدس رافــي  حينهــا قاضــي محكمــة الصل
ــاع  ــأن املرحــوم موســى ســمرين كان قــد ب شــتراوس ب
العقــار فــي حياتــه إلــى والــد محمــد ســمرين، مــورث 

 العائلة التي تسكن حالياً في العقار”. 
وتابــع: »كمــا أن القاضــي نفســه كان قــد قضــى فــي 
قراره أن الســيد موســى ســمرين، املالــك، كان قد أعطى 
ــاً حملمــد ســمرين بالســكن فــي العقــار دون قيــد أو  إذن
شــرط طاملــا يريــد ذلــك، وبنــاء علــى هــذا القــرار امللــزم 
الــذي صــدر بقضيــة إخــالء ســابقة قلنــا إن هــذا القرار 
ملــزم لألطــراف وال ميكن لشــركة هيمانوتا اإلســرائيلية 
)الصنــدوق القومــي اليهــودي( أن تقيــم القضيــة مــن 

 جديد مطالبة العائلة بإخالء املنزل”. 
ولفــت احملامــي دحلــة إلــى أنــه »كان واضحــاً أن احملكمة 
العليــا اإلســرائيلية متيــل للتركيــز علــى موضــوع اإلذن 
الــذي أعطــاه املرحــوم موســى ســمرين حملمــد ســمرين 
ــورث”. ــن أن ي ــا، ميك ــب رأيه ــذا اإلذن، حس ــت إن ه  وقال

وأضــاف: »قالــت احملكمــة إن باإلمــكان توريــث هــذا اإلذن 
حتــى بعــد وفــاة محمــد وإن اإلذن الــذي أعطــاه موســى 

 كان قد أعطاه إلى محمد وعائلته”. 
فــي  احملكمــة  قــررت  مــا  إذا  أنــه  أعتقــد  وتابــع: 
قرارهــا  فــي  االجتــاه  هــذا  تبنــي  املطــاف  نهايــة 
أن تســتمر  العائلــة  بإمــكان  أن  يعنــي  فــإن هــذا 
نهايــة  فــي  يــؤدي  وقــد  املنــزل  فــي  بالســكن 
املطــاف إلــى رد قضيــة اإلخــالء التــي تقــدم بهــا 

 املستوطنون وإبقاء العائلة في منزلها”. 
معرفــة  فــي  رغبــة  احملكمــة  أظهــرت  كمــا 
علــى  العقــار  عــن  اإلعــالن  خلفيــات 

 أنه عقار يعود لغائب. 
ــي  ــئلة ف ــدة أس ــت ع ــة طرح ــة: »احملكم ــال دحل وق
هــذا اإلطــار خاصــة أن مــا يســمى حــارس أمــالك 

ــي  ــار ف ــذا العق ــة ه ــادر ملكي ــد ص ــني كان ق الغائب
ــار  ــة أن العق ــي بحج ــرن املاض ــن الق ــات م الثمانيني
ــمرين  ــى س ــاً أن موس ــب مدعي ــه لغائ ــود ملكيت تع
ــه  ــي حين ــداوالت ف ــار امل ــي إط ــن ف ــاً، ولك كان غائب
ــش  ــا كان يعي ــاً وإمن ــن غائب ــم يك ــى ل ــني أن موس تب
هويــة  يحمــل  وكان  فيهــا  ومــات  القــدس  فــي 

 مقدسية وبالتالي ال ميكن اعتباره غائباً”. 
ــي  ــت ف ــا طلب ــة العلي ــى أن »احملكم ــة إل ــار دحل وأش
نهايــة املــداوالت مــن ممثــل املستشــار القضائــي 
للحكومــة اإلســرائيلية، الــذي كان حاضــراً للمــداوالت، 
ــارس  ــم ح ــات باس ــاً توضيح ــالل 45 يوم ــدم خ أن يق
احلــارس  إعــالن  كيفيــة  حــول  الغائبــني  أمــالك 
اإلســرائيلي عــن عقــار بــأن صاحبــه غائــب قبــل 
التحــري والفحــص حــول هويــة أو مــكان ســكن 

 ورثة موسى حسب املقتضى القانوني”. 
وقــال: »مت رفــع اجللســة ولــم يصــدر قــرار بانتظــار صدور 
التوضيحــات مــن مــا يســمى حــارس أمــالك الغائبــني 
وبعدهــا قــد تكــون هنــاك جلســة أخــرى أو رمبــا 
ــاء علــى املرافعــات اخلطيــة  تصــدر احملكمــة قرارهــا بن

 والشفهية التي قدمتها األطراف إليها”. 
ــم«  ــر عامي ــة »عي ــت جمعي ــدد قال ــذا الص ــي ه وف
اليســارية اإلســرائيلية: »اســتندت دعــوى اإلخــالء 
ــالك  ــون أم ــتغاللي لقان ــئ واالس ــق اخلاط ــى التطبي إل
الغائبــني، وقــد مت رفعهــا فــي األصــل منــذ ســنوات مــن 
قبــل الصنــدوق القومــي اليهــودي نيابــة عــن منظمــة 
ــى  ــة عل ــت مصمم ــي كان ــتيطانية الت ــاد« االس »إلع

 االستيالء على منزل عائلة سمرين”. 
أمــالك  »قانــون  أن  إلــى  اجلمعيــة  وأشــارت 
علــى  فقــط  ينطبــق  والتمييــزي  اجلائــر  الغائبــني 

الفلسطينيني”.126 

إســرائيل  إجــراء ضــد  كل  يجمــد  الرئيــس 
بايــدن بانتظــار 

الرئيــس  إن  مطلعــة،  فلســطينية  مصــادر  قالــت 
أي  بتجميــد  أمــر  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 
إجــراءات محتملــة ضــد إســرائيل إلــى حــني االنتهــاء 
ــدن فــي بيــت  ــه بالرئيــس األميركــي جــو باي مــن لقائ

ــل.  ــهر املقب ــف الش ــم، منتص حل

ــد  ــرر جتمي ــك تق ــى ذل ــاء عل ــه بن ــادر، أن ــدت املص وأك
ــري. ــرة أخ ــزي م ــس املرك ــرارات اجملل ــق ق تطبي

 وأوضحــت املصــادر أن عبــاس ســيعرض القــرارات علــى 
بايــدن، وســيبلغه أنــه ماض فــي تطبيقهــا إذا لــم تقم 
أميــركا بإجــراء مــن شــأنه دفــع عمليــة الســالم إلــى 

126  جريدة األيام
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األمــام، ولــم تــف بوعودهــا الســابقة التــي قطعتهــا 
ــة  ــح القنصلي ــادة فت ــا إع ــن بينه ــطينيني، م للفلس
األميركيــة فــي القــدس. وحســب املصــادر فــإن عبــاس 
ســيطلب مــن بايــدن الضغــط علــى إســرائيل لوقــف 
األعمــال األحاديــة، ودفــع عمليــة الســالم إلــى األمــام.

وإعــادة فتــح القنصليــة األميركية فــي القــدس، وإعادة 
ــر فــي واشــنطن، ورفــع  فتــح مكتــب منظمــة التحري
املنظمــة عــن قائمــه اإلرهــاب، كمــا أنــه ســيبلغه بــأن 
االنتظــار أكــث أصبــح معقــداً وصعبــاً، وأنــه مضطــر 

التخــاذ إجــراءات إذا لــم تتحــرك واشــنطن.

الضغــط  علــى  والفلســطينيون  االردنيــون  واتفــق 
بهــذا االجتــاه، فــي لقــاء جمــع عبــاس قبــل أيــام، فــي 
ــك  ــي املل ــل األردن ــان، بالعاه ــة عم ــة األردني العاصم
عبــد اهلل الثانــي، رغــم أن التوقعــات منخفضة بســبب 
ــع  ــي م ــك األردن ــق املل ــرائيلية واتف ــات اإلس االنتخاب
الرئيــس الفلســطيني علــى أن الســبيل الوحيــد إلنهاء 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي هــو حــل الدولتــني، 
الــذي يضمــن قيــام الدولــة الفلســطينية املســتقلة، 
ــع  ــى خطــوط الراب ــاة، عل ــة للحي ذات الســيادة والقابل
ــدس  ــا الق ــام 1967وعاصمته ــران( ع ــو )حزي ــن يوني م

ــرقية. الش

ــت  ــي الوق ــة ف ــوة املطلوب ــى أن اخلط ــا عل ــا اتفقن كم
ــال  ــح اجمل ــة، لفت ــراءات األحادي ــف اإلج ــي وق ــن ه الراه

ــتقبالً. ــات مس ــتئناف املفاوض ــام اس أم

وكان الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس قــال خــالل 
ترؤســه جلســة للحكومــة الفلســطينية يــوم اإلثنــني، 
»منــذ ســنني ونحــن نتعــرض لضغــوط ال حــدود لهــا، 
ــا أمــام الشــروط  ومــع ذلــك نصبــر ونتحمــل، وصمودن
ــة، ألن  ــوط العاملي ــا للضغ ــن حتملن ــوذج م ــة من األوروبي
ــن  ــل م ــا، ب ــن أوروب ــط م ــس فق ــي لي ــط األوروب الضغ
ــرارات  ــن ق ــة م ــى أن جمل ــاس إل ــار عب ــركا«. وأش أمي
ــاء  ــى أعض ــا عل ــا وعرضه ــزي مت اتخاذه ــس املرك اجملل
اللجنتــني التنفيذيــة واملركزيــة للبــت فيهــا، ومت االتفاق 
ــو  ــي ج ــس األميرك ــارة الرئي ــى زي ــا حت ــى تاجيله عل

ــدن.127  باي

البيــد يتســلم رئاســة احلكومــة اإلســرائيلية 
مــن بينيــت

ــر خارجيــة االحتــالل، رئيــس حــزب »يوجــد  اســتلم وزي
ــة  ــة احلكوم ــب رئاس ــد، منص ــر البي ــتقبل« يائي مس
ــه  ــة واليت ــة املنتهي ــس احلكوم ــن رئي ــرائيلية، م اإلس

ــرة. ــم مختص ــي مراس ــت، ف ــي بيني نفتال

127  جريدة القدس

وســيتولى البيــد منصــب رئيــس احلكومــة االنتقاليــة 
اعتبــارا مــن منتصــف الليلــة املقبلــة االنتخابــات 
ــة  ــاعات قليل ــد س ــك بع ــاء ذل ــرة، وج ــة املبك البرملاني
مــن مصادقــة الكنيســت علــى حــل نفســه والتوجــه 

ــرة. ــات مبك ــى انتخاب إل

ــوض  ــدم خ ــه ع ــابقا، عزم ــن س ــد أعل ــت، ق وكان بيني
ــات البرملانيــة املقبلــة للكنيســت، حيــث قــرر  االنتخاب
تســليم قيــادة حــزب »ميينــا« الــذي يترأســه لـــ أيليــت 
شــاكيد، رقــم 2 فــي احلــزب، وهــي تتولــى مقعــد وزارة 

ــي. ــة فــي االئتــالف اإلســرائيلي احلال الداخلي

وصوتــت الهيئــة العامــة للكنســيت اإلســرائيلية، 
ــل  ــون ح ــروع قان ــى مش ــس، عل ــوم اخلمي ــاح الي صب
والثالثــة،  الثانيــة  بالقراءتــني  الـــ24،  الكنيســت 
وصادقــت علــى إجــراء االنتخابــات الـــ25 فــي 1 تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر املقبــل.128

اشــتية يبحــث مــع مديــرة بعثــة الوكالــة األميركيــة 
للتنميــة تعزيــز التعــاون وتنفيــذ املشــاريع التنمويــة

ــا  ــتقدم دعم ــة س ــة للتنمي ــة األميركي الوكال
ــون دوالر  ملشــاريع هــذا العــام بقيمــة 521 ملي

ــون دوالر ــة 072 ملي ــل بقيم ــام املقب والع

التقــى رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم اخلميــس فــي 
مكتبــه مبدينــة رام اهلل، مديــرة بعثــة الوكالــة األميركيــة 
US- ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة للضف ــة الدولي )للتنمي

ــر جروبــس. AID( أل

وبحــث اشــتية مــع جروبــس تعزيــز التعــاون وتنفيــذ 
ــة  ــة التنمي ــع خط ــى م ــا يتماش ــة مب ــاريع التنموي املش
الوطنيــة، مشــيرا إلــى أهميــة دعــم املناطــق الصناعيــة، 
ــج  ــى برام ــة إل ــية، باإلضاف ــة الشمس ــاريع الطاق ومش
ــب  ــى جان ــم، إل ــل له ــرص عم ــق ف ــباب وخل ــني الش متك
ــذي  ــم ال ــا الدع ــرى، مثمن ــات األخ ــن القطاع ــد م العدي

ــعبنا. ــاء ش ــة ألبن ــة للتنمي ــة األميركي ــه الوكال تقدم

الوكالــة  أعلنــت جروبــس عــن تقــدمي  مــن جانبهــا، 
 125 بقيمــة  دعما ملشــاريع  العــام  هــذا  األميركيــة 
 270 بقيمــة  ملشــاريع  املقبــل  والعــام  دوالر،  مليــون 
ــاه والصــرف  ــون دوالر، مخصصــة لدعــم مشــاريع املي ملي
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــباب والتعلي ــني الش ــي، ومتك الصح
والتقنــي، ودعــم القطــاع اخلــاص، ومستشــفيات القــدس، 
ــرة، ودعــم مؤسســات  ــة لألســر الفقي ومســاعدات غذائي

ــي.129 ــع املدن اجملتم
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الرئيــس يتلقــى اتصــاال هاتفيــا مــن وزيــر اخلارجيــة 
ــارة  األميركــي بلينكــن لبحــث آخــر التطــورات متهيــدا لزي

ــدن ــس باي الرئي
تلقــى رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، اليوم   
ــي  ــة األميرك ــر اخلارجي ــن وزي ــا م ــاال هاتفي ــس، اتص اخلمي
ــورات،  ــر التط ــث آخ ــه بح ــرى خالل ــن، ج ــي بلينك انطون
ــق  ــق أف ــرورة خل ــة، وض ــات الثنائي ــز العالق ــبل تعزي وس

ــدن. ــو باي ــس ج ــارة الرئي ــدا لزي ــي متهي سياس

وجــدد الرئيــس التأكيــد علــى ترحيبــه بزيــارة الرئيــس بايدن 
إلــى فلســطني، متطلعــا ألن تشــكل هــذه الزيــارة محطــة 
لتعزيــز العالقــات الثنائيــة، وأن تســهم فــي تهيئــة األجواء 
ــامل  ــادل والش ــالم الع ــق الس ــي يحق ــق سياس ــق أف خلل
ــاس  ــى أس ــة، وعل ــرعية الدولي ــس الش ــى أس ــم عل القائ
حــل الدولتــني علــى حــدود عــام 1967، وذلــك بإنهــاء 
ــا  ــطني وعاصمته ــة فلس ــرائيلي ألرض دول ــالل اإلس االحت

ــرقية. ــدس الش الق
ــارة مــا  ــأن تترجــم هــذه الزي ــه ب وأعــرب الرئيــس عــن أمل
ــق  ــة حتقي ــن أهمي ــه م ــدن وإدارت ــس باي ــه الرئي ــن ب يؤم
حــل الدولتــني، ووقــف التوســع االســتيطاني، ومنــع طــرد 
الفلســطينيني مــن أحيــاء القــدس، واحلفــاظ علــى الوضــع 
ــال  ــف األعم ــريف، ووق ــي الش ــرم القدس ــي للح التاريخ
ــة فــي  ــة األميركي ــح القنصلي ــب، وإعــادة فت ــة اجلان أحادي
القــدس الشــرقية، ورفــع منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــاب. ــة اإلره ــن قائم ع

وأضــاف الرئيــس أن جميــع األعمــال األحاديــة وجميــع 
ــه  ــعبنا وأرض ــاه ش ــة جت ــرائيلية العدواني ــات اإلس املمارس
االقتحامــات  وخاصــة  تتوقــف،  أن  يجــب  ومقدســاته 
ــة  ــي كنيس ــادة ف ــة العب ــع حري ــى ومن ــجد األقص للمس
والقــرى  للمــدن  املتكــررة  واالقتحامــات  القيامــة، 
ــزل  ــني الع ــل للمواطن ــن قت ــا م ــا يصاحبه ــات، وم واخمليم
ــوال  ــاع لألم ــاد واقتط ــق االقتص ــازل، وتضيي ــدم للمن وه
ــتدعي  ــات يس ــذه املمارس ــتمرار ه ــطينية. وأن اس الفلس

ــزي. ــس املرك ــرارات اجملل ــق ق تطبي

وتابــع ســيادته أن األوضــاع علــى األرض ال ميكــن احتمالهــا 
وال ميكــن الســكوت عليهــا، وســنواصل العمــل مــن أجــل 
ــطيني  ــعب الفلس ــل الش ــعبنا وني ــح ش ــة مصال حماي

ــه واســتقالله. حريت

مــن جانبــه، أكــد وزيــر اخلارجيــة األميركــي بلينكــن علــى 
ــس  ــاء الرئي ــة ولق ــارة املنطق ــدن لزي ــس باي ــع الرئي تطل
محمــود عبــاس، لتعزيــز العالقــات الثنائيــة وإيجــاد أفضــل 
ــني  ــرائيل لتحس ــث إس ــني وح ــل الدولت ــم ح ــبل لدع الس
ــع املســتويات.130 ــى جمي األوضــاع وإحــراز تقــدم ملمــوس عل
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