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قلقيلية: 6 إصابات خالل مواجهات كفر قدوم وصالة الجمعة في الساحات تضامنا مع االسرى
قلقيلية- الحياة الجديدة- أقيمت صالة الجمعة في 
مختلف الســاحات العامة بمحافظة قلقيلية أمس، 
تضامناً مع األســرى المضربين عن الطعام ودعماً 

لنضالهم ضد سلطات االحتالل.
واصيب 6 شــبان بجروح مختلفة جراء استهدافهم 
باالعيــرة المعدنيــة المغلفة بالمطــاط خالل قمع 
جيــش االحتــالل لمســيرة كفر قدوم االســبوعية 
السلمية التي خرجت تضامنا مع االسرى المضربين 
عن الطعــام ومطالبة بفتح شــارع القرية المغلق 

منذ 14 عاما.
وذكــر منســق المقاومة الشــعبية في كفر 
قدجــوم مــراد شــتيوي ان جنــود االحتــالل 
اقتحموا البلدة قبل انطالق المسيرة واعتلوا 
اسطح منازل المواطنين واطلقوا وابال كثيفا 
من االعيرة الحية والمعدنية المغلفة بالمطاط 
ممــا ادى الــى اصابة 6 من المشــاركين في 
المسيرة بينهم طفالن وعولجت جميع الحاالت 

ميدانيا.
وانطلقت المســيرة بعد صالة الجمعة من مســجد 
عمــر بن الخطاب بدعوة من حركة فتح تضامنا مع 
االســرى وبمشــاركة المئات من ابناء البلدة الذين 
رددوا الشــعارات الوطنية المطالبــة بالوقوف الى 
جانــب االســرى الذين يخوضــون معركــة الحرية 

والكرامة داخل السجون.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود 
االحتالل الذين اقتحموا البلدة ونصبوا الكمائن في 

بيوت مهجورة بهدف اعتقال الشــبان دون تسجيل 
اية اعتقاالت. 

احد الشبان خالل مواجهات كفر قدوم أمس.

غزة: «القدس المفتوحة» تنظم
 مسيرة داعمة لصمود األسرى

غزة- الحياة الجديدة- واصلت جامعة القدس 
المفتوحة سلســلة فعالياتهــا التضامنية مع 
األسرى المضربين عن الطعام، خالل مسيرة 
راجلــة لكافــة العامليــن في فــروع الجامعة 
بقطــاع غــزة، أمــس، انطلقت مــن مفترق 
الطيران بغزة حتى خيمة االعتصام المركزية 
المقامة على أرض ساحة السرايا، بمشاركة 
نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة أ.د.رياض 
الخضري وعضو مجلــس األمناء أ.د.عبد اهللا 
عبــد المنعم ونائب رئيس الجامعة لشــؤون 
قطــاع غزة أ.د.جهــاد البطش ومــدراء فروع 
الجامعة بالقطاع وأعضاء الهيئتين األكاديمية 

واإلدارية.
ونقل د.البطش قرار الجامعة بالسماح بالتحاق 
كافة األسرى بجامعة القدس المفتوحة وهم 
بداخل معتقالت االحتالل، مؤكداً أن الجامعة 
هــي جــزءاً مــن النســيج المجتمعــي وأقرت 
مســاقا تدريســيا عن الحركة األسيرة لكافة 
طلبــة الجامعة. مــن جانبه قــال د.الخضري 
أنــه من الواجب الوقوف وقفة اجالل واحترام 
لألسرى الذين يخوضون معركة الكرامة لنيل 
حقوقهم المســلوبة من المحتــل، مؤكداً  أن 
الجامعة بطلبتها وطواقمها تســاند األســرى 

في اضرابهم .

مشاركون في المسيرة.

عريقات يدين مخطط االستيطان في 
مطار القدس الدولي في منطقة قلنديا

رام اهللا- معا- أدان أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية د.صائــب 
عريقات ما ذكر عن تبني وزير بناء واســكان 
االحتالل لمشروع بلدية االحتالل في القدس 
القاضي ببناء نحو 10 آالف وحدة استيطانية 
في مطار القــدس الدولي على أرض قلنديا 
الفلســطينية، الذي أُعلن عنــه للمرة األولى 

منتصف العام الماضي 2016.
كمــا ادان عريقــات في بيان لــه امس اعالن 
بلدية االحتالل عن مخطط استيطاني جديد 
لمصــادرة أراض فــي حــي رأس العامــود، 
من أجــل بنــاء «مركــز خدمــات المعلومات 
ومــكان لالجتمــاع» لزوار المقبــرة اليهودية 
المحاذية للمســجد االقصــى، باالضافة إلى 
اعالن مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة 
«شيلو» غير الشرعية جنوب رام اهللا القامة 
حي اســتيطاني جديد الستيعاب مستوطني 
مســتوطنة «عمونــا» التــي كانــت مقامــة 
على ارض فلســطينية خاصة، وإقامة بؤرة 
اســتيطانية جديــدة بالقرب من مســتوطنة 
«آدم» شــمال شــرق القدس على ما يسمى 

أراضي دولة.
واعتبــر عريقــات هــذا االمعان االســرائيلي 
بتصعيد االســتيطان واالنتهاكات الممنهجة 
المتواصلــة رســالة إلــى الواليــات المتحدة 
األميركيــة التــي تعد حالياً لزيــارة الرئيس 
الفلسطيني مطلع الشــهر المقبل، وتخريبا 
متعمــداً للجهود الدوليــة التي تبذل من أجل 
استئناف العملية السياسية، وتأتي في الوقت 
الذي يواجه فيه أســرانا االبطــال بأمعائهم 
الخاويــة تصعيداً آخراً مــن اجراءات االحتالل 
التعســفية والقمعية في اضرابهم المفتوح 

عن الطعام من اجل الكرامة والحرية.
وجــدد عريقات الموقف الفلســطيني الثابت 
مــن االســتيطان بأشــكاله كافــة، باعتباره 
مخالفــاً لجميــع الشــرائع الدولية وقــرارات 
األمم المتحدة، مؤكداً أن فلسطين ستواصل 
مالحقــة االحتــالل ومســؤوليه فــي جميــع 
الهيئات الدولية ومحاســبتهم على خروقاتها 
للقانــون الدولي، وجرائم الحــرب والجرائم 
ضد االنسانية التي يرتكبونها في فلسطين 

المحتلة.

جنين: خيمة التضامن تجمع أبناء شعبنا حول قضية األسرى
جنين- وفا- تعالت صيحات والد األسير رائد محمد 
الســعدي عميد أســرى محافظة جنيــن في خيمة 
االعتصام المركزية المقابلة لمسجد جنين الكبير، 
التي عبرت عن قلق واضح على حياة ابنه واألسرى 

المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية.
عينا هذا الحاج اغرورقت بالدموع بينما كان يمسك 

بيده صورة ابنه المحروم من زيارته منذ سنوات.
وكان هذا حال والدة األسير محمد أبو الرب من بلدة 
قباطيــة إذ احتضنت بحنــان ممزوج بالحزن صورة 

نجلها داخل الخيمة.
وناشــدت جميــع أصحــاب الضمائر الحيــة وصناع 
القــرار إلى الوقوف إلى جانب األســرى المضربين 
عن الطعام بشكل خاص والمعتقلين في السجون 

اإلسرائيلية عموما.
وعبــرت عن أملها في أن يمثل الحراك الجماهيري 
النشــط في مختلف أرجــاء الوطن وفي العديد من 
دول العالم عامل ضغط على سلطات االحتالل لتغير 

سياستها بحق األسرى.
وبدورها، اســتطاعت والدة األسير محمد زاهر أبو 
ســخا من ســكان جنين تمالك أعصابهــا والتعبير 
عن رســالتها الداعمة لألسرى بصوت جهور وقوي 
دون أن ينهكه إضرابها المســتمر عن الطعام دعما 

للحركة األسيرة.
ووجهت رســالة عبــر وكالة «وفا» إلــى جميع أبناء 
شــعبنا لبــذل مزيد من الحــراك وتنفيذ مســيرات 
واعتصامــات بشــكل يومــي ودون انقطاع لنصرة 

أسرانا في قضيتهم العادلة.
كما أكدت والدة األســير مرسيل عنزاوي من مدينة 
جنيــن أنهــا تعــول كثيرا علــى الضغط الشــعبي 
والجماهيري، والمتمثل بالمســيرات والحشــد إلى 
خيــام التضامن مع األســرى؛ لتوصيل رســالة إلى 
مصلحــة الســجون بأن الشــعب كله خلــف قضية 
األســرى، وأن هذا اإلضــراب يجب أن ينجح ويحقق 

أهدافه.
ومثلت زوجة األســير محمد كامل زكارنة من بلدة 
قباطية مثاال للمرأة الصابرة والمثابرة والمتواجدة 
باستمرار في خيمة االعتصام المركزية في جنين.

فقد جلســت وهي تحتضن طفليها وصورة زوجها 
والذي أعيــد اعتقاله بالرغم مــن حصوله على ما 
يســمى بالعفو مــن االحتالل بعــد أن كان مطاردا 

لسنوات إبان االنتفاضة.
وقــد عبــرت عن أملها بــأن تصل صرخــات وآهات 
األسرى وذويهم إلى أصحاب الضمائر الحية ودعاة 
الحرية في العالم؛ لكي يمارسوا الضغط الحقيقي 
على إسرائيل لتوقف جرائمها بحق الحركة األسيرة.

كما وجهت والدة األســير أسامة بريكي من جنين، 
واألسيرة المحررة هنادي أبو قنديل من مخيم جنين 

رسالة دعم وتأييد لألسرى.
وقالتا: «إن األسرى ليسوا وحدهم والجميع يناضل 
مــن أجل إنجاح إضرابهم عــن الطعام، وصوال إلى 

حريتهم الكاملة والخروج من السجن اإلسرائيلي.
كما شهدت خيمة االعتصام منذ إقامتها قبل 11 يوما 
تواجدا واضحا ألشــقاء األسير عبد الكريم عويص 
الذين أكدوا دعمهم التام لمعركة األمعاء الخاوية، 
موضحين أهمية الحرص على تنظيم المســيرات 
والوقفــات التضامنية مع األســرى حتى يشــعرون 

بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة.
وقــد عاهد أمين ســر حركة فتح إقليــم جنين نور 
الدين أبو الرب األســرى بالعمل التــام وعلى مدار 

الســاعة لنصرتهم، مؤكدا التفاف شــعبنا وقيادته 
حول األسرى وقضاياهم العادلة.

كمــا شــدد النائب جمــال حويــل عضــو المجلس 
التشــريعي على مركزية قضية األسرى، مضيفا: 
لن يهدأ لنا بال، إال بخروج جميع أسرانا من سجون 
االحتــالل، فهم مناضلون من أجل حريتهم وحرية 
وطنهــم، ويجب أن يالقوا االحتــرام والتقدير الذي 
يســتحقونه، وأن يتم التضامن معهم باســتمرار، 

وليس خالل مناسبات محددة فقط.
ولم تقتصر الحشود في خيمة االعتصام في جنين 
علــى أهالي األســرى بل أمهــا الشــاعر، واألديب، 
والرســام، والمعلــم، والطلبة وممثلو المؤسســة 
األمنيــة، فالجميــع كانوا جنبا إلى جنب مجســدين 

معاني الوحدة واالنتماء.
ومــن ضمن هــؤالء كان الكاتــب واألديــب عدنان 
الصباح، والشــاعر حســان نزال، والرســام حسام 
الغزال، والشــاعرة أمل غزال، الذين أكدوا أن الكل 
يعمــل بكل ما أوتي من قوة وما لديه من وســائل 

وسبل لخدمة إضراب األسرى.

(وفا)مشاركون في خيمة االعتصام بجنين.

باسم خندقجي... روائي وشاعر لم تقيده مؤبدات االحتالل الثالثة
رام اهللا- وفــا- ولــد باســم 
محمد صالح أديب الخندقجي، 
فــي الثاني والعشــرين من 
كانــون أول من العام 1983 
فــي مدينــة نابلــس، وبــدأ 
دراسته في مدرسة المعري 
االبتدائيــة، وحصــل علــى 
الثانوية العامة من مدرســة 
الملك طالل والتحق بجامعة 
النجاح الوطنية دراسة خاصة 
قســم العلوم السياسية ثم 
حــول إلــى قســم الصحافة 

واألعالم.
تأثــر بالفكر اليســاري حيث 
كان عمه عضوا ناشــطا في 
الحــزب الشــيوعي وكانــت 
فــي  األولــى  االنتفاضــة 
أوجهــا، وأولع منــذ طفولته 
بالقراءة، وكانــت أول رواية 
قد قرأها وهو في العاشــرة 
«نهاية رجل شجاع» للروائي 
الســوري حنا مينــا، وأجرى 
الشاعر ســميح محسن لقاء 
صحفيــا مــع باســم لصالح 
جريدة الطليعة المقدســية 
في ذلك الوقت حول مفهوم 

الرواية.
في مدرســة الملــك طالل، 
أسس أول مجلة حائط تحت 
اســم مجلة االتحاد، والتحق 
الشــعب  حــزب  بصفــوف 
«الشــيوعي  الفلســطيني 
ســابقا»، وكان عمــره حين 
ذاك 15 عاما، ولم ينجح في 
امتحــان الشــهادة الثانويــة 

فأكمل في مادة الرياضيات، 
وأعاد االمتحان ونجح وحصل 
على معدل %65.8، ومعدله 
لم يؤهله أن يدخل الجامعة 
فباعــت والدتــه مصوغاتها 
الذهبيــة من أجــل تعليمه، 
بعد أن دخل إلى الدراســات 

الخاصة.
بــدأ باســم نشــاطه داخــل 
الجامعــة وخارجهــا مدعوماً 
الحــزب ومؤسســاته،  مــن 
فشارك في بعض المؤتمرات 
المحلية وفي العمل التطوعي 
ت  لمخيمــا ا و لمجتمعــي  ا
العمل  الصيفيــة وورشــات 
من خالل بعض المؤسسات 
المجتمعية وشكل مجموعة 
لحمايــة  الدوليــة  الحمايــة 
الشــعب الفلســطيني مــن 
أصدقاء من أوروبا، وانتخب 
نائباً لســكرتير كتلــة اتحاد 
الطلبة التقدمية في جامعة 
محليــة  عضــو  و ح  لنجــا ا
الجامعة وكانت آخر بصماته 
في جامعة النجــاح معرض 

التراث.
أثــر مشــهد الطفلــة إيمان 
حجــو ابنة الشــهور األربعة 
التــي قتلتهــا قذيفــة دبابة 
إسرائيلية في حضن والدتها 
فــي قطــاع غــزة، فشــكل 
مجموعة طالئع اليســاريين 

األحرار.
يــخ  ر بتا ســم  با عتقــل  ا
الثانــي من تشــرين الثاني 

لعــام 2004 على يــد قوات 
االحتــالل بعد عملية ســوق 
الكرمل في األول من تشرين 
الثانــي للعام نفســه، التي 
نفذهــا الشــهيد عامــر عبد 
اهللا، التــي أدت إلــى مقتــل 
ثالثة إسرائيليين وجرح 50 
آخريــن، واتهم باســم بأنه 
كان أحــد أعضــاء المجوعة 
التي خططــت للعملية التي 
أطلق عليها في حينها «وحدة 

اليساريين األحرار».
فوجئت العائلة ببيان مكتب 
الوزراء اإلســرائيلي  رئيس 
ســوق  عمليــة  إن  يقــول 
الكرمــل لم تكــن مقصودة 
وإنمــا المقصــود كان مبنى 
الســفارة األميركية في تل 
أبيب، فحكم على باسم في 
السابع من آب 2005 بالسجن 

لثالثة مؤبدات.
لم يعترف باســم بشــرعية 
المحكمــة، وقــف أما قاضي 
المحكمة وقال: أنا أحد أبناء 
هــذا الجيل الــذي عاش في 
كنــف االنتفاضــة األولــى، 
وتوقفت أحالمه وطموحاته 
مــن النمــو فــي االنتفاضة 
الثانية حين قتلت بأفكاركم 
الوحشــية التــي تتقــن فن 
القتــل وإراقــة الدمــاء ذلك 
اإلنســان البريء في داخلي 
عينــي  بــأم  رأيــت  حيــن 
الضحيــة التي تحولــت إلى 
وحش، لقد قتلتم في داخلي 

ذلك اإلنســان حين قام أحد 
جنودكم فــي بإفراغ مخزن 
بندقيته في جسد طفلة في 

غزة اسمها إيمان.
اتجه هذا األسير في السجن 
إلــى الكتابــة، وعمــل على 
إنشاء مكتبات داخل السجون 
وكانت عائلته تزوده بأحدث 
الكتب التي تصدر في العالم 
العربي، وذلك المتالك عمه 
مكتبــة ما زالت معروفة إلى 
اآلن في مدينة نابلس، فكتب 
«مســودات عاشــق وطــن» 
وهي عبــارة عن 10 مقاالت 
تحكي عن الهم الفلسطيني، 
وكتب كذلك «وهكذا تحتضر 
اإلنسانية»، وهي عبارة عن 
تجربة األســير الفلسطيني 
وهمــه  الســجون  داخــل 
اليومي، ودراســة عن المرأة 
الفلسطينية، وتكريما له قام 
بعض أصدقائه في فرنســا 
بترجمــة أعماله إلــى اللغة 

الفرنسية.
أبلغ باســم والدته في إحدى 
زيارتــه أنــه كان ينوي عدم 
الخروج للزيارة احتجاجا على 
مــا تمارســه إدارة الســجن 
لالســتجواب  تحويلــه  مــن 
العســكري علــى مــا يقوم 
بنشــره من إصــدارات أدبية 
ومقــاالت وأبلغــوه أنه يتم 
متابعة ما ينشر له عبر النت 
والصحــف باعتبار ذلك نوعا 
مــن أعمــال التحريــض، إال 

أنه قام بالزيارة خوفا عليها 
وعلــى والده، [والــده توفي 

منذ شهور].
وقد قرر باســم انه في حال 
الســجون  إدارة  اســتمرت 
بتهديد كتاباته فإنه سيعلن 
اإلضراب عن الطعام احتجاجا 

على خنق صوته.
ويقول هذا األســير: «الحياة 
ينبغي أن تفهم بالرجوع إلى 
الخلــف، وأن تعاش باالتجاه 
إلى األمــام، ولكنني لم أزل 
مع األمل في دياجير الظالم 
أناشــد الوطــن بــأن يلدني 
مــرة أخرى، لدنــي من جرح 
يــا وطني ال من وهم لدني، 
لدنــي كــي أتمــرد وأتجــدد 
فالحلم لم يحن موعد نومه 
بعد».تطورت قدرات باســم 
األدبيــة فأصــدر وهــو في 
ســجنه ديواني شــعر هما: 
«طقــوس المــرة األولــى» 
الــذي تمت طباعته في الدار 
العربية للعلوم «ناشرون»، 
ونــال إعجــاب الكثيــر مــن 
القــراء، وقامت دار النشــر 
بطباعته مرة أخرى، الديوان 
الثاني صــدر أيضاً عن الدار 
العربيــة للعلومـ  ناشــرون، 
«أنفــاس  عنــوان  وحمــل 
قصيدة ليلية» قدمه الشاعر 
واإلعالمــي زاهــي وهبــي، 
كما أصــدر رواية عن نفس 
الــدار حملت عنوان «مســك 

الكفاية».

اعتصام في مخيم برج
 البراجنة تضامنا مع األسرى

بيروت- وفا- نظمــت حركة (فتح)، امس 
الجمعــة، في مخيم برج البراجنة بلبنان، 
اعتصاما تضامنيا مع األسرى المضربين 
االحتــالل  ســجون  فــي  الطعــام  عــن 

اإلسرائيلي.
وشارك في االعتصام أمين الهيئة القيادية 
في «المرابطون» العميد مصطفى حمدان، 
وأمين سر وأعضاء قيادة «فتح» في بيروت، 
والفصائــل  اللبنانيــة  األحــزاب  وممثلــو 
الفلسطينية وحشد كبير من أبناء مخيمات 

بيروت.
ورفــع فــي االعتصــام العلــم الفلســطيني 
ورايات حركة «فتح»، وصور القائدين مروان 
البرغوثي وفؤاد الشــوبكي. كما شــارك في 
االعتصام أشبال وزهرات نادي شهداء مخيم 
برج البراجنة، الذين كبلوا أنفسهم باألصفاد 
تجســيداً منهم لما يعانيه األســرى من أبناء 

شعبهم في سجون االحتالل.
وفــي كلمــة لــه، حيا حمــدان األســرى وفي 
مقدمتهــم أســرى «فتــح» الذيــن يخوضون 
معركة الصمود والتصدي لسياسات االحتالل 
العنصريــة، مطالبا العالــم العربي بالوقوف 

والتضامن مع األسرى.
بــدوره، أكــد أميــن ســر حركــة «فتح» 
وفصائــل منظمة التحرير الفلســطينية 
فــي بيروت العميد ســمير أبو عفش، أن 
قضية األسرى هي قضية وطنية تخص 
الجميــع، داعيا الجميع للوحــدة والتالحم 
حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية 

والعودة واالستقالل.
وشــدد أبــو عفش علــى أن «مخيمــات لبنان 
تقف بكل قوتها دعما ومســاندة ألبناء شعبنا 
فــي الوطــن وســتبقى بوصلتنا دائمــا تجاه 

فلسطين».
وطالب المجتمع الدولي والهيئات اإلنســانية 
والدولية بالوقوف في وجه االحتالل ومساندة 
األســرى فــي قضاياهــم العادلــة، وضرورة 
الضغط على إسرائيل لتنفيذ جميع القرارات 
الدولية الصادرة بحقها، التي مر عليها عقود 

من الزمن.
واُختتــم االعتصــام بكلمــة ألقاهــا ســفير 
المفوضية الدولية لحقوق اإلنســان إدريس 
الصالح، الذي وجه التحية إلى جميع األسرى 

في سجون االحتالل.

الحساينة يجري جولة تفقدية
 لالطالع على واقع الطرق في األغوار

أريحــا- وفــا- تفقــد وزيــر 
األشــغال العامة واإلســكان 
مفيد محمد الحساينة امس، 
طريق األغوار الرئيس الذي 
يربــط آخــر مقطــع الباذان 
والنصارية، وهو أحد الطرق 
الرئيســية فــي المحافظات 

الشمالية.
ورافــق الوزير فــي الجولة 
الــوكالء والمســؤولون في 
الــوزارة ورئيــس مجلــس 
كة  لمشــتر ا ت  مــا لخد ا

باألغوار.

وشــدد الوزير الحســاينة 
علــى أن العمل فــي هذا 
الطريق على رأس أولويات 
للطــرق  العامــة  اإلدارة 
بالوزارة، حيث سيتم عمل 
صيانــة مبدئيــة ســريعة 
للطريــق والتركيــز على 
األكثــر ســواًء  المناطــق 
وتشــكل خطرا على حياة 
الناس، حيث تم ادراج هذا 
الطريــق ضمــن عطاءات 

الطرق بالوزارة.
وزارتــه ســتوفر  أن  وأكــد 

اآلليــات والمعــدات الالزمــة 
لمجلس الخدمات المشتركة 
وذلك لتقديم أعمال الصيانة 
الالزمــة وأية أعمــال أخرى 
تحتاجها المنطقــة من فتح 
طــرق وإزالــة الخطــر عــن 

الطريق.
ومــن جانبــه شــكر رئيس 
الخدمات المشتركة  مجلس 
الحســاينة،  الوزيــر  جهــود 
مشــيدا بدور وزارة األشغال 
العامة واإلســكان في خدمة 

أبناء شعبنا.


