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جمعة غضب رابعة في فلسطين..مسيرات حاشدة ومواجهات عنيفة مع قوات االحتالل جمعة غضب رابعة في فلسطين..مسيرات حاشدة ومواجهات عنيفة مع قوات االحتالل 

استنكاراً ورفضاً لقرار الرئيس األمريكي 
ــة  ــدس عاصم ــالن الق ــب بإع ــد ترام دونال
ــة  الجمع ــس  أم ــت  انطلق ــدو،  الع ــان  لكي
ــف األرايض  ــرات يف مختل ــريات وتظاه مس
الفلسطينية، وذلك يف إطار جمعة الغضب 

الرابع.
يف املسجد االقىص املبارك، أدى أربعون 
ــة، فيما  ــالة الجمع ــس ص ــل أم ــف مص أل
ــب  ــدة عق ــالل سي ــوات االحت ق ــت  اعتقل
ــداء عليها من باب املجلس يف البلدة  االعت

القديمة بالقدس املحتلة. 
أما مدينة غزة فقد شهدت مسرية تحت 
ــدت حشوداً  ــرصة القدس"، شه عنوان "ن
ــادي يف حركة  ــّدث خاللها القي غفرية، تح
ــدد  ــث ش ــرصي حي امل ــري  ــاس" مش "حم
ــة لن تغري  ــرارات األمريكي ــىل أن "كل الق ع
ــن الورثة  ــخ شيًئا، فنح ــن حقائق التاري م

الحقيقيون لهذه األرض".
ــود العربية  ــل الجه ــرصي "ك ــع امل وتاب
ــه ضد االحتالل  ــة يجب أن تتج واإلسالمي
لوقف مخططاته التهويدية"، مضيفاً "إّن 
ــا هو إال  ــني م ــىل أرض فلسط ــالل ع االحت
حالة استثنائية يف تاريخ قضيتنا، وهو إىل 

زوال، ولن نفرط بأي شرب من فلسطني".
التوافق  ــا  ــوب فلسطينًي وأضاف "املطل
عىل اسرتاتيجية وطنية تحررية ترتكز عىل 
ــل التحديات  ــة ملواجهة ك ــام املصالح إتم

ــىل قضيتنا"، مطالباً  التاريخية الطارئة ع
ــوى الفلسطينية والعربية أن تكون  كل الق
شاهدة عىل إتمام استحقاقات املصالحة.

ــرتاف  ــب االع ــىل رضورة سح ــدد ع وش
ــرشوع التسوية وعدم  ــالل وانهاء م باالحت
ــا،  ــت فشله ــد أن أثبت ــا بع ــة عليه املراهن
مضيفاً "يجب وقف التنسيق األمني الذي 
ــة القدس، ورفع  ــل كارثة أمام انتفاض يشك

العقوبات عن غزة".
ــت  ــد اندلع ــل، فق ــة الخلي ــا يف مدين أم
ــوات  وق ــني  الفلسطيني ــني  ب ــات  مواجه
ــالل بعد قمعها مسرية نرصة للقدس  االحت
ــاه املتظاهرين،  ــاز تج ــل الغ ــالق قناب بإط
ــالل الصحفيني من  فيما منع جيش االحت
ــالل  املواجهات يف باب الزاوية  التغطية خ
ــوت، فارضاً حظر  ــم بقنابل ص واستهدفه
ــد بهذا الصدد  ــىل املواطنني، وأفي تجول ع
ــالل  ــي خ ــاص الح ــني بالرص ــن إصابت ع
ــالل يف مخيم العروب  ــات مع االحت مواجه

شمال الخليل.
ــة،  قلقيلي رشق  ــوس"  "جي ــدة  بل ويف 
ــان  شب ــني  ب ــة  عنيف ــات  مواجه ــت  اندلع
ــاً كما  ــالل، تمام ــوات االحت ــة وق االنتفاض
ــت، وعند حاجز  حصل يف محافظة سلفي

حوارة العسكري جنوب نابلس.
ــات عنيفة  ــن اندالع مواجه ــا أفيد ع كم
ــرب رام الله،  ــي "بدرس" وبلعني غ يف قريت

وسط إطالق كثيف للغاز السامة.
ــدة بمخيم جياليا  ــالل مسرية حاش وخ
ــب  ــو املكت ــال عض ــزة، ق ــاع غ ــال قط شم
ــي  ــاد" اإلسالم "الجه ــة  ــايس لحرك السي
ــة  مطالب ــة  األم "إّن  ــزام  ع ــذ  ناف ــخ  الشي
بالخروج واالنتفاض نرصة للقدس وللدفاع 

عن العقيدة والهوية الفلسطينية".
ــر رشطة االحتالل  ــوازاة ذلك، تستنف بم
ــط مدينة  ــيل" عنارصها يف محي "اإلرسائي

القدس واألقىص.
ــن جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل  م
ــيل" فجر أمس الجمعة شاباً من  "اإلرسائي
مدينة قلقيلية، فيما أفاد مصدر أمني بأّن" 
ــة قلقيلية  ــالل اقتحمت مدين ــوات االحت ق
ــادر ولويل ( 27  ــاب عبدالق واعتقلت الش

عاماً)، ونقلته إىل جهة مجهولة".
ــي  املدع ــّدد  م ــه،  نفس ــاق  السي ويف 
ــة  ــالل جلس ــيل" خ ــري "اإلرسائي العسك
محاكمة األسرية الطفلة الفلسطينية عهد 
ــدة خمسة أيام  ــدة اعتقالها مل ــي م التميم

أخرى بحجة استكمال التحقيق معها.
ــالل اعتقال  ــة االحت ــدّدت محكم كما م
ــي خمسة أيام  ــدة األسرية عهد التميم وال

وقررت اإلفراج عن ابنة عّمها نور برشوط.
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القدس بشأن  تــرامــب  قــرار  ضــد  يتظاهرون  ــون  ــي القدساألردن بشأن  تــرامــب  قــرار  ضــد  يتظاهرون  ــون  ــي األردن
عمان/

ــن ألف شخص يف وسط  تظاهر أكرث م
ــس  الرئي ــار  العتب ــا  رفض ــس  أم ــان  عم
ــد ترامب القدس عاصمة  األمريكي دونال
ــادت مراسلة وكالة  إلرسائيل، حسبما أف

فرانس برس.
ــت  دع ــي  الت ــرة  التظاه ــت  وانطلق
ــن  ــني، م ــوان املسلم ــة اإلخ ــا جماع إليه
ــري حيث  ــي الكب ــد الحسين ــام املسج أم
ــة  األردني ــالم  األع ــرون  املتظاه ــع  رف
ــا  عليه ــب  كت ــات  والفت ــة  والفلسطيني
ــع العدو الصهيوني خيانة"،  "التطبيع م

و"القدس لنا"، و"أمريكا رأس اإلرهاب".

ــارة أمريكية فوق  ــف هؤالء "ال سف وهت
ــري األمريكان  ــدس العربية"، و"يا سف الق
ــب يريد  ــان"، و"الشع ــن عم ــع برا م اطل
ــدم  بال ــروح  و"بال ــني"،  فلسط ــر  تحري
ــا انتفاضة شييل  ــا أقىص"، و"ي نفديك ي

شيل زاد الحد وطفح الكيل".
ــس  أم ــني  األردني ــات  مئ ــارك  ش ــا  كم
ــات  واعتصام ــات  تجمع يف  ــة  الجمع
ــرات يف مدن البلقاء واربد والعقبة  وتظاه
ــرار  بالق ــدا  تندي ــة  والطفيل ــاء  والزرق

األمريكي.
ــي دونالد  ــس األمريك ــرار الرئي وأثار ق
ــرتاف بمدينة القدس عاصمة  ترامب االع

ــات دولية  ــة رفض وإدان ــل، موج إلرسائي
واسعة.

ــد األردن منذ نحو ثالثة أسابيع  ويشه
تظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة 
ــرار ترامب  ــدد بق ــا تن ــا ووتريته بحجمه

بشان القدس.
ــدت أن  ــة أك ــة األردني ــت الحكوم وكان
اعتبار القدس عاصمة إلرسائيل "يشكل 
خرقا للرشعية الدولية وامليثاق األممي"، 

وحذرت من "تداعيات خطرية" للقرار.
ــع اململكة  ــدس الرشقية تتب وكانت الق
ــام  ــل ع ــا إرسائي ــل أن تحتله ــا قب إداري

 .1967

إسرائيل تقر قانونا يمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيقاتإسرائيل تقر قانونا يمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيقات

العقوبات رغم  بالنفط  الشمالية  كوريا  بإمداد  متهمة  العقوباتبكين  رغم  بالنفط  الشمالية  كوريا  بإمداد  متهمة  بكين 

القدس املحتلة /رويرتز
ــيل  اإلرسائي ــت  الكنيس ــدق  ص
ــع  يمن ــون  قان ــىل  ع األول  ــس  أم
ــج  نتائ ــالن  إع ــن  م ــة  الرشط
ــربه مرشعون  ــا فيما اعت تحقيقاته
ــف  لتخفي ــة  محاول ــون  معارض
ــات فساد ضد  ــق يف تحقيق التدقي

رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.
ــرشوع القانون يف  وأقر الربملان م
ــة بأغلبية 59 صوتا  قراءته النهائي
ــل 54. ويمنع القانون الرشطة  مقاب
ــن إعالن إن كانت قد وجدت أدلة  م
ــل أن يقرر  ــي لتوجيه اتهام قب تكف
ــان سيميض قدما  ــاء ما إذا ك االدع

يف توجيه تلك التهم.
ونتنياهو مشتبه به يف قضيتني. 
ــم  مزاع األوىل  ــة  القضي ــل  وتشم
ــا  ــالم بينم ــاع اإلع ــه يف قط بتدخل
ــا من  ــه هداي ــة بتلقي ــق الثاني تتعل
ــي  وينف ــاء.  أثري ــال  أعم ــال  رج

نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
ــون معارضون قد  ــان مرشوع وك
ــذي  ــون ال ــرشوع القان ــوا إن م قال
قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة 
ــاد الغضب  ــدف إلخم ــو يه نتنياه
ــب التحقيقات وهو  ــي بسب الشعب
ــج احتجاجات  ــذي أج ال الغضب 
أسبوعية يف تل أبيب وأثار دعوات 

إىل اإلطاحة برئيس الوزراء.
ــرشوع  م ــن  ع ــو  نتنياه ــع  وداف
ــرب  ــن ديسم ــث م ــون يف الثال القان

ــة دون  ــدف للحيلول ــاره “يه باعتب
ــات تؤثر سلبا  ــرش الرشطة توصي ن
ــدث كل  ــو أمر يح ــىل أبرياء، وه ع

يوم”.
ــن الحاالت  ــال إنه يف %60 م وق
ــت فيها الرشطة بتوجيه  التي أوص
ــاء  االدع ــرر  ق ــة  جنائي ــات  اتهام

خالف ذلك.
ــا أيضا  ــوزراء دع ــن رئيس ال لك
إىل تعديل مرشوع القانون حتى ال 
ــىل التحقيقات الجنائية  ينطبق ع

ضده.
إن  ــة  النهائي ــة  النسخ ــت  وقال
ــىل التحقيقات  القانون لن ينفذ ع
ــق عليه، لكن  ــي تسبق التصدي الت

هذا لم يهدئ قلق املعارضة.
ــزب  ــم ح ــي زعي ــال آيف جاب وق
ــذي ينتمي  ــاد الصهيوني ال االتح
ــة الجيش  ــار الوسط إلذاع إىل يس
ــط بسبب  ــاء فق ــون ج ــذا القان ”ه
ــو ”نحن ال  ــات مع نتنياه التحقيق
ــي التحقيقات التي قد  نعرف ما ه

تجرى يف املستقبل (ضده)“.
ــرت وسائل إعالم إرسائيلية  وذك
ــات  توصي ــن  تعل ــد  ق ــة  الرشط أن 
يف  ــو  نتنياه إىل  ــام  ــه   االته بتوجي
ــي عىل  ــون الثان ــر كان ــع يناي مطل

أقرب تقدير.
ــي  تلفزيون ــالع  استط ــر  وأظه
إىل   60 أن  ــرب  ديسم  23 يف  ــرأي  لل
ــه  يريدون ــني  اإلرسائيلي ــن  م  63%
ــك  تل ــل  مث ــب  بسب ــل  يستقي أن 

التوصيات.

بكني/
ــد كوريا  ــس اتهامات بتزوي ــت الصني أم رفض
ــذا  ــات به ــد ترصيح ــط رسا، بع ــة بالنف الشمالي
ــس األمريكي دونالد ترامب ومداهمة  املعنى للرئي
ــة يشتبه يف نقلها الوقود  كوريا الجنوبية لسفين

اىل مركب تابع لبيونج يانج.
وكتب ترامب عىل حسابه عىل تويرت "ضبطت 
بالجرم املشهود"، معربا عن "خيبة أمل شديدة 
ــط إىل كوريا  ــول النف ــني تسمح بدخ ــة الص لرؤي
ــل انتهاكا للعقوبات الدولية  الشمالية"، ما يشك
املفروضة عىل األخرية بهدف ثنيها عن برنامجها 

النووي.
ــاف ترامب "لن يكون هناك ابدا حل ودي  وأض

للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا استمر ذلك".
ــؤول يف وزارة الخارجية األمريكية  ــن مس وأعل
ــات املتحدة تملك معلومات  أمس األول أن الوالي
ــد بأن "بعض السفن تقوم بأنشطة محظورة  تفي
ــا نقل منتجات نفطية  من األمم املتحدة بما فيه
ــل  ــرى ونق ــة أخ ــة إىل سفين ــن سفين ــررة م مك

حموالت من الفحم وافدة من كوريا الشمالية".
ــل قاطع  ــذه االتهامات بشك ــني ه ــت بك ورفض
واعتربت هذه املعلومات "خاطئة"، مؤكدة بلسان 
املتحدثة باسم الخارجية هوا شونيينغ إن "شن 
ــرب وسائل اإلعالم ال يساهم  حملة بدون سبب ع
ــاون"، يف رد عىل  ــة والتع ــة املتبادل ــز الثق يف تعزي

تغريدة ترامب.

ــن اتهامات الرئيس األمريكي عززتها كوريا  لك
ــا قامت يف /نوفمرب  ــة باالعالن أمس انه الجنوبي
ــل عابر  ــج كونج بشك ــة من هون ــرتاض سفين باع
ــة إىل سفينة  ــات نفطي ــا منتج ــا لنقله وتفتيشه

كورية شمالية.
ــايف  اض ــد  تشدي ــداة  غ ــالن  االع ــذا  ه وورد 
ــغ اون.  ــام كيم جون ــة عىل نظ ــات االممي للعقوب
ــر مجلس األمن الدويل أمس األول حظرا عىل  وأق
ــة شمالية إىل أي  ــول أربع سفن شحن كوري دخ
ــم، لالشتباه بنقلها بضائع مشمولة  مرفأ يف العال
ــج، عىل ما  ــج يان ــىل بيون ــة ع ــات الدولي بالعقوب
ــن مصادر  ــة الفرنسية م ــة الصحاف ــت وكال علم

دبلوماسية.
ــع املستهدفة بالحظر الخميس  والسفن األرب
هي "أول جي بونغ 6" و"رونغ را 2" و"راي سونغ 
غانغ 1" و"سام جونغ 2"، وتشكل األخرية محور 
ــي تحدثت عنها  ــة للقانون الت ــة املخالف الشحن

سيول أمس.
- "شبكات غري رشعية" -

ــة  الكوري ــة  الخارجي يف  ــؤول  مس ــف  وكش
ــت يف 24 نوفمرب باعرتاض  الجنوبية ان بالده قام
ــا لنقلها  ــاوس وينمور" وتفتيشه ــة "اليته سفين
ــة إىل سفينة "سام  ــر منتجات نفطي يف 19 أكتوب

جونغ 2" يف املياه الدولية.
ــة  حال ــا  "انه ــني  لصحافي ــؤول  املس ورصح 

ــا كوريا  ــي تتحايل فيه ــة الت ــة للطريق نموذجي
ــن الدويل  ــات مجلس االم ــىل عقوب ــة ع الشمالي

مستعينة بشبكاتها غري رشعية".
ــات،  ــذه املعلوم ــة ه ــة الصيني ــت املتحدث ونف
ــم ترس يف اي ميناء  ــدة ان السفينة املعنية ل مؤك

صيني منذ اغسطس.
ــوات  ــدويل يف السن ــن ال ــس االم ــف مجل وكث
االخرية العقوبات عىل بيونج يانج الجبارها عىل 

العودة عن برنامجيها النووي والبالستي.
ــرت يف أكتوبر  ــد حظ ــم املتحدة ق ــت األم وكان
ــزر القمر وسينت  ــع سفن ترفع أعالم ج رسو أرب
ــا الشمالية يف  ــس وكمبوديا وكوري ــس ونيفي كيت
ــن مرافئ العالم، يف خطوة شكلت سابقة يف  أي م

تاريخ املنظمة الدولية.
ــة من عرش  ــدة قائم ــات املتح ــت الوالي وعرض
ــا قال  ــن دبلوماسي ــا، لك ــت إىل حظره ــن دع سف
ــدم كشف  ــة طالبا ع ــة الفرنسي ــة الصحاف لوكال
ــن فقط،  ــع سف ــىل أرب ــة ع ــت املوافق ــه "تم اسم
ــام حظر السفن  ــاب ما زال مفتوحا" أم ولكن الب

األخرى.
ــن  السف أن  ــة  دبلوماسي ــادر  ــدت مص أك وإذ 
ــا  ــم كوري ــا عل ــع جميعه ــة ترف ــع املستهدف األرب
ــني عارضت إدراج  ــارت إىل أن الص الشمالية، أش
ــا الواليات  ــت األخرى التي اقرتحته السفن الس

املتحدة عىل قائمة الحظر.


