الحدث 23

الثالثاء  17أيار  2011العدد 1413

تظاهرة على الدراجات الهوائية
في ذكرى النكبة في جنني أمس
(سيف دحالن ـ أ ف ب)

«باألمس غابت االنتماء ات السياسية
ورف��ع العلم ،ورأي�ن��ا ك��ل أهلنا ف��ي بيت
حانون وحاجز قلنديا في منظر يعيد
إل �ي �ن ��ا م � �ج� ��ددًا أن ال� �ش� �ع ��وب ال �ع��رب �ي��ة
مهيأة الستئناف االنتفاضة الشعبية
الشاملة» .وش��دد على أن ه��ذا «املشهد
ال � ��وح � ��دوي» س �ي �ن �ع �ك��س إي �ج ��اب ��ًا ع�ل��ى
جلسات الحوار التي تلتئم في القاهرة
ل�ل�ب�ح��ث ف ��ي ت�س�م�ي��ة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
املقبلة .ورأى أن ما جرى «يدلل على أن
إحياء الذكرى يبعث الروح الجديدة».
وف��ي ردود الفعل ،اتهم البيت االبيض
ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ب��ال�ت�ح��ري��ض على
ً
االش �ت �ب��اك��ات ،ق��ائ�لا إن دم �ش��ق ت�ح��اول
ص� ��رف االن� �ت� �ب ��اه ع ��ن ق �م �ع �ه��ا ال�ع�ن�ي��ف
للمحتجني .وقال املتحدث باسم البيت
األب �ي��ض ج ��اي ك��ارن��ي «ي �ب��دو واض �ح��ًا
لنا أن هذا محاولة لصرف االنتباه عن
ت�ع�ب�ي��ر ال �ش �ع��ب ال �س ��وري امل �ش ��روع عن
احتجاجه وعن قمع الحكومة السورية
ال �ق��اس��ي ل�ش�ع�ب�ه��ا» .وع� ّ�ب��ر ع��ن األس��ف
ل �ف �ق��دان أرواح ف��ي االش �ت �ب��اك��ات ،لكنه
قال إن إلسرائيل «الحق في منع عبور
حدودها دون تصريح» .وأضاف «نحن
ن�ح��ث ك��ل األط ��راف ع�ل��ى ت��وخ��ي أقصى
درجات ضبط النفس».
وأع � ��رب االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي ع ��ن أس�ف��ه
مل�ق�ت��ل فلسطينيني ول�ل�م�ص��اب�ين ال��ذي��ن
س � �ق � �ط ��وا ف � ��ي امل � ��واج� � �ه � ��ات م � ��ع ق � ��وات
االح � � �ت �ل��ال اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ف � ��ي م �ن��اط��ق
مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة
وال �ح��دود ال �س��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وق��ال��ت
م �ف��وض��ة االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي ل�ل�ش� ُ�ؤون
اإلنسانية ،كرستيال جورجيفا« ،أ ّ
عبر
ع��ن ع�م��ق أس �ف��ي للفلسطينيني ال��ذي� ً�ن
ق �ت �ل��وا وأص� �ي� �ب ��وا ب� ��األم� ��س» ،م�ض�ي�ف��ة
أن ي�ع�ي��ش
«إن ك� ��ل ش �خ ��ص ي �ح ��ق ل� ��ه ّ
ح �ي��اة ك��ري �م��ة ،وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن � ��ه ي�ح��ق
ل�غ��زة أن تنعم ب�ح��ري��ة ال�ح��رك��ة ل�لأف��راد
والبضائع».
كذلك أدان��ت منظمة املؤتمر اإلسالمي
االع�ت��داء اإلس��رائ�ي�ل��ي على املتظاهرين
في ذكرى النكبة .وأوض��ح األمني العام
للمنظمة ،أك�م��ل ال��دي��ن إح�س��ان أوغ�ل��ي،
ّ
«مهاجمة املتظاهرين
ف��ي ب�ي��ان ل��ه ،أن ّ
امل��دن�ي�ين ال �ع��زل ت�م��ث��ل ان�ت�ه��اك��ًا جسيمًا
للقانون الدولي ،وال سيما أن االعتداء
على املتظاهرين ج��رى داخ��ل األراض��ي
الفلسطينية وال �س��وري��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة».
وأش� ��ار إل ��ى أن «ال �ت �ظ��اه��رات السلمية
ج� ��اء ت ل �ل �ت��ذك �ي��ر ب��ال �ظ �ل��م ال ��واق ��ع ع�ل��ى
ش �ع ��ب ف �ل �س �ط�ين م �ن ��ذ أك� �ث ��ر م� ��ن ث�ل�اث
وستني سنة».
(األخبار ،أ ف ب ،سانا،
رويترز ،يو بي آي)

ارتباك في إسرائيل :األسد أمسك بنا
حيفا ــ فراس خطيب
ّ
م��ث �ل��ت األح� � � ��داث ال� �ت ��ي راف� �ق ��ت ال ��ذك ��رى
ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة وال� � �س� � �ت �ي��ن ل� �ن� �ك� �ب ��ة ال� �ش� �ع ��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م �ف��اج��أة ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
ال �ع �س �ك��ري وال �س �ي��اس��ي ب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
الدولة العبرية .فقد فرضت أح��داث أول
م��ن أم ��س ت�ع��اط�ي��ًا إس��رائ �ي �ل �ي��ًا م��ع أزم��ة
سياسية غير م��أل��وف��ة .وق��د وص��ل األم��ر
باملراقبني إلى القول إن الرئيس السوري
ب�ش��ار األس��د أع� ّ�د م��ا حصل ه��و واألم�ين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وإن هناك من يريد تغيير قواعد اللعبة.
ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي ��د األم� � �ن � ��ي ،ب� � ��دت ب� � ��وادر
األزم��ة ّ
جلية من خ�لال تبادل االتهامات
ب�ي�ن ق �ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة للجيش
واالس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة «أم� � � ��ان».
َّ
وقالت أوساط عسكرية إن قيادة املنطقة
ال�ش�م��ال�ي��ة ف��ي ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي لم
ي�ك��ن ل��دي�ه��ا أي م�ع�ل��وم��ات اس�ت�خ�ب��اري��ة
َّ
متعلقة ب��األح��داث ،وإن الحديث يجري
ّ
ع� ��ن ت� �ظ ��اه ��رة ع� �ف ��وي ��ة خ ��رج ��ت م� ��ن ت ��ل
الصيحات.
َّ
«أمان» أشاروا إلى أن
في
مسؤولني
إال أن
ُ
املعلومات االستخبارية نقلت إلى قيادة
املنطقة الشمالية ،والقرار العمالني عن
ّ
كيفية العمل ات �خ��ذه ال �ق��ادة امل�س��ؤول��ون
في امليدان .وأضافوا «بينما ّ
تحركت 90
ُ
حافلة باتجاه تل الصيحات ،نقل أثناء
ّ
حصوله» أن ت�ح� ّ�رك املتظاهرين م��ن تل
الصيحات إلى ما بعد الحدود «لم يكن

ّ
عفويًا بل منظمًا».
وقد دفع ّادع��اء االستخبارات العسكرية
أوساطًا من الجيش اإلسرائيلي إلى ّ
الرد
َّ
بأن هناك أطرافًا تعمل على اإلساءة إلى
قائد املنطقة الشمالية غ��ادي آيزنكوت
قبل أن ينهي ّ
مهماته قريبًا .وق��د انتقد
م �ح �ل��ل ال � �ش� ��ؤون ال �ع �س �ك��ري��ة ل�ص�ح�ي�ف��ة
«يديعوت أح��رون��وت» ،أليكس فيشمان،
رؤس� ��اء األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ال��ذي��ن أج ��روا
ً
ح �ف�ل�ا ل�ت�ن�ص�ي��ب رئ �ي��س ج��دي��د ل�ج�ه��از
األم� ��ن اإلس��رائ �ي �ل��ي ال� �ع ��ام ،ب �ق��ول��ه إن�ه��م
َّ
«كانوا واثقني جدًا ب��أن الجيش يستعد
ّ
النكبة
لكل ال�ت�ط��ورات ،وأن أح��داث ي��وم
ّ
ف��ي ال�ج�ي��ب ال �ص �غ�ي��ر» ،مستخلصًا أن��ه
«م � � ّ�رة أخ � ��رى ،ت �ع��ود ال �ف �ج��وة ب�ي�ن نشر
ّ
الوعود للجمهور ب��أن كل ش��يء على ما
يرام ،وما يجري على أرض الواقع».
وق ��ال ف�ي�ش�م��ان إن «ال �ح��دي��ث ي ��دور هنا
ع ��ن ح ��دث ت ��م االس �ت �ع ��داد ل ��ه ع �ل��ى م��دى
أش � �ه� ��ر ط ��وي � �ل ��ة ،وي� �م� �ك ��ن أن ت � �ك� ��ون ل��ه
آث� ��ار ش ��دي ��دة ع �ل��ى ج� ��ودة ردع ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل .ي�ح�ت�م��ل أن��ه
بسبب ه��ذا ال�خ�ل��ل س�ي�ت�ع�ين ،اب �ت� ً
�داء من
ال�ي��وم ف�ص��اع�دًا ال�ت�ص��رف ح�ي��ال ال�ح��دود
مع سوريا بطريقة مغايرة تمامًا .نجاح
أم ��س ي�م�ك��ن أن ي�خ�ل��ق م �ح ��اوالت أخ��رى
ملسيرات جماهيرية إل��ى داخ��ل األراض��ي
اإلسرائيلية ،وليس فقط من جهة سوريا.
ه��ذا ق��د يحصل ف��ي ح��زي��ران ـــــ بالتوازي
م��ع األس �ط��ول إل��ى غ��زة ،وق��د يحصل في
أيلول ـــــ حيال إعالن دولة فلسطينية».

تبادل اتهامات بشأن
تقصير أمني وخشية
من أيلول

ب��دورهّ ،
وج��ه مراسل الشؤون العسكرية
ّ
ل �ك ��ن ص �ح �ي �ف��ة «ه � ��آرت � ��س» رأت أن م��ا
ج��رى أول م��ن أم��س ك��ان على عالقة بما
ي �ج ��ري ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي وال � �ث ��ورات
األخيرة .وقال محلل الشؤون السياسية
َّ
أل � ��وف ب ��ن إن «ال � �ث ��ورة ال �ع��رب �ي��ة ط��رق��ت
أم � ��س ب � ��اب إس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي ال �ت �ظ��اه��رات
ّ
التي نظمها الفلسطينيون م��ن سوريا
ول�ب�ن��ان وم�ج��دل شمس وم ��ارون ال��راس
إلحياء يوم النكبة» ،موضحًا أن «دخول
املتظاهرين إل��ى البلدة ال��درزي��ة الواقعة
ع �ل��ى س �ف��وح ج �ب��ل ال �ش �ي��خ ب � � ّ�دد ال��وه��م
ب��أن إسرائيل تعيش في نعيم ،في فيال
داخل غابة ،ومنقطعة تمامًا عن األحداث
الدراماتيكية من حولها».
وك� �ت ��ب ع ��وف ��ر ش �ي �ل��ح ف� ��ي «م� �ع ��اري ��ف»
أن ال �ن��اط �ق�ين ال �ع �س �ك��ري�ين اض �ط ��را إل��ى
«االع� � �ت � ��راف ب � ��أن اق �ت �ح ��ام امل �ت �ظ��اه��ري��ن

متظاهرون فلسطينيون يحملون مجسم لنعش في رام الله امس (عباس موماني ـ أ ف ب)

قرب مجدل شمس فاجأهم ،وأن القوات
اس�ت�ع� ّ�دت ب��ال��ذات أم��ام القنيطرة ،حيث
ك��ان اإلخ �ط��ار ب��أع�م��ال اإلخ�ل�ال بالنظام
ع�ل��ى م�س�ت��وى واس� ��ع .وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ذل��ك،
إذا كانوا يعرفون على هذا القدر الجيد:
كيف حصل أننا لم نعرف؟».
وق ��ال« :ال��واض��ح ه��و أن�ن��ا ل��م نتلق فقط
ت�م��ري�ن��ة أول� ��ى مل��ا م��ن ش��أن��ه أن يحصل
في أيلول ،بل أيضًا فهمًا لكيف سيبدو
الواقع واالستخبارات في عصر التفكك
والتغييرات التي ّ
تميز املحيط ال�ي��وم».
وأض� ��اف« :ف��ي واق ��ع األن�ظ�م��ة الضعيفة
أو غير ال�ق��ائ�م��ة ،ف��إن األم ��ور م��ن شأنها
أن تندلع ف��ي األم��اك��ن األق��ل توقعًا ،دون
الكثير من االستعدادات املسبقة».
وف��ي افتتاحية «ه��آرت��س» ،ج��اء أن «م��ا
ح� �ص ��ل أم� � ��س ع� �ل ��ى أس� �ي� �ج ��ة ال � �ح� ��دود،
سيذكر كتاريخ تمثيلي .التوقع األساس
ك��ان لتظاهرات شعبية في الضفة وفي
ال�ق��دس ،تضاف إليها أح��داث في حدود
غ ��زة م ��ع إس��رائ �ي��ل وم ��ع م �ص��ر .ع�م�ل�ي��ًا،
العملية األش��د نفذت في تل أبيب ،على
ي ��د ع��رب��ي إس��رائ �ي �ل��ي ،وال �ج �ب �ه �ت��ان في
الشمال اشتعلتا».
ورأت أن ��ه «ف ��ي ن �ظ��رة ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ،سجل
خ �ط��أ اس �ت �خ �ب��اري م��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق �ي��ادة املنطقة
الشمالية ق� ّ�درت أن التظاهرة األساسية
ستجري في منطقة القنيطرة ،وفوجئت
ب ��أن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،أغ �ل��ب ال �ظ��ن بتكليف
م��ن ال�ح�ك��م ف��ي دم �ش��ق ،اخ �ت ��اروا مجدل
شمس .هذا يعني أن (الرئيس السوري)
ب�ش��ار األس��د و(األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب الله
السيد) حسن نصر ال�ل��ه معنيان بذلك.
املتظاهرون الفلسطينيون ،اللبنانيون
وال �س ��وري ��ون ،ن� ّ�س �ق��وا رس��ائ�ل�ه��م بحيث
تصل إل��ى آذان ب ��اراك أوب��ام��ا وبنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ف ��ي ب ��داي ��ة األس � �ب ��وع ال �ش��رق
ّ
أوس � �ط � ��ي ل ��واش � �ن � �ط ��ن .م � ��ن ي� �ت� �خ ��ل ع��ن
امل� �ب ��ادرة وي�ت��رك�ه��ا ل�لآخ��ري��ن ،يستيقظ
على واقع أليم».
وف��ي «يديعوت أح��رون��وت» ،أورد تقرير
إخباري أنه «ملرة أخرى أمسك بنا بشار
األسد ونحن غير مستعدين ،وهذه املرة
أم��ام  2500الج��ئ فلسطيني م��ن سوريا
وص �ل��وا إل ��ى ال �ح ��دود م��ع إس��رائ �ي��ل في
ش�م��ال هضبة ال �ج��والن .أس�ق�ط��وا مئات
األم �ت��ار م��ن ال�س�ي��اج ،وت�س�ل�ل��وا م��ن دون
ع��راق �ي��ل .ك ��ان ي�ك�ف��ي امل ��رء أن ي ��رى أم��س
في مجدل شمس ضباط االستخبارات
ال��ذي��ن ت �ج� ّ�ول��وا م�ط��أط�ئ��ي ال � ��رؤوس كي
يفهم حجم التقصير».

ّ
غزة ما بني اإلضراب ...وجهود االحتواء
غزة ــ محمد المدهون
ّ
انعكست املجزرة اإلسرائيلية بحق الذين
أح �ي��وا ذك ��رى ال � �ـ 63للنكبة ف��ي األراض ��ي
ّ
املحتلة والشتات ،على غزة في صورتني:
ِّ
األول � ��ى ت�م�ث�ل��ت ف��ي اإلض � ��راب امل �ع��ب��ر عن
الحداد والحزن على الشهداء .والثانية في
اإلغ�لاق اإلسرائيلي للمعابر مع القطاع،
ال ��ذي أدى ال��ى ع��رق�ل��ة ن�ق��ل امل�ص��اب�ين إل��ى
مستشفيات الداخل ،وتأجيل عودة أسرى
منتهية محكومياتهم ،إلى ديارهم.
ّ
التجاري الجزئي محافظات
وعم اإلضراب ً
ال�ق�ط��اع ،استجابة ل��دع��وة فصائل العمل
ال ��وط� �ن ��ي واإلس �ل��ام � ��ي .وأغ� �ل� �ق ��ت ا ُمل �ح��ال
ّ
التجارية أبوابها م� ّ�دة ساعتني ،ونكست
األع� �ل� ��ام ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ات
ال��رس�م�ي��ة ،ف�ي�م��ا أع�ل�ن��ت امل �ص��ادر الطبية
ّ
تعرفها على هوية الشهيد خميس حبيب
( 18عامًا) الذي سقط في مواجهات معبر
ب �ي��ت ح ��ان ��ون (إي � ��ري � ��ز) ،وب� �ق ��ي م �ج �ه��ول
ال �ه��وي��ة ح�ت��ى ص �ب��اح أم� ��س .وي��رت �ق��ب أن

تفتح الفصائل الفلسطينية ال�ي��وم بيت
ع ��زاء م� ّ
�وح��د ل �ش �ه��داء ذك ��رى ال�ن�ك�ب��ة ،في
ّ
ّ
مقري املجلس التشريعي بغزة ورام الله.
ال � �ه� ��دوء ال� �ت ��ام ع� ��اد أم � ��س ،إل� ��ى امل �ن��اط��ق
الحدودية شمال القطاع وشرقه .وغابت
امل��واج�ه��ات الساخنة التي شهدها اليوم
ال �س��اب��ق .وب� ��دا أن ال �ف �ص��ائ��ل ال �ت��ي أن�ه��ت
ً
ً
مساء ،ق� ّ�ررت احتواء
اجتماعًا عاجال لها
امل � ��وق � ��ف ،دون أن ت �ع �ل��ن ذل � � ��ك .ف��ان �ت �ش��ر
عناصر القوى األمنية في الحكومة املقالة
على نحو مكثف قرب معبر بيت حانون،
ّ
وفرقوا من بقي من املتظاهرين مساء أول
من أمس.
ورأى امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي ،أك ��رم ع�ط��ا ال�ل��ه،
ّ
أن ��ه ال أح ��د م��ن ال�س�ل�ط�ت�ين ف��ي غ ��زة ورام
ال �ل��ه ،ي��ري��د أن ت�ن��دف��ع األم� ً��ور إل ��ى م��ا هو
أك �ث��ر م �م��ا ح �ص��ل ،خ �ش �ي��ة ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة
ً
أوال ،وكي ال تكون املواجهة الكبرى ّ
مبررًا
إلسرائيل لتشويه وج��ه املصالحة ثانيًا.
وي �ق��ول ع�ط��ا ال�ل��ه إن «األول��وي��ة بالنسبة
إل� � ��ى ف� �ت ��ح وح � � �م � ��اس ،إت� � �م � ��ام إج � � � ��راءات

املصالحة .م��ا ح��دث ه��و تسخني وبروفة
للمواجهات التي سنشهدها نهاية هذا
العام» ،مضيفًا إن «رئيس االستخبارات
اإلسرائيلية قال قبل أيام إن ذكرى النكبة
لن تكون انتفاضة فلسطينية ثالثة ،لكن
األزمة الحقيقية في أيلول .ما حدث مجرد
استعراض قوة بني الجانبني».
من جهته ،رأى رئيس لجنة إحياء ذكرى
ال�ن�ك�ب��ة ووزي� ��ر ال�ش�ب��اب وال�ث�ق��اف��ة محمد
امل��ده��ون أن امل�ن��اس�ب��ة ه��ذا ال �ع��ام انتقلت
ب��ال��وع��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل �ح��ق ال� �ع ��ودة من
ّ
الشعارات الى مرحلة التنفيذ .وأضاف إن
«النقطة الفارقة ف��ي إح�ي��اء ذك��رى النكبة
ل �ه��ذا ال �ع��ام ت�م�ث�ل��ت ف��ي امل �ح� ّ�ب��ة الشعبية
الفلسطينية في الشتات والداخل ،والهبة
الجماهيرية التي راح ضحيتها شهداء».
وأعلن املدهون أن نصبًا تذكاريًا للعودة
ي � �ج� ��ري ت� �ش� �ي� �ي ��ده ف � ��ي ش � �م� ��ال ال� �ق� �ط ��اع،
س�ي�ت�ض� ّ�م��ن ت�خ�ل�ي�دًا ألس �م��اء ش �ه��داء ي��وم
ّ
األحد املاضي ،من القدس وغ��زة وسوريا
ولبنان .وك��ان املوقع اإللكتروني للوزارة

ق ��د أط �ل ��ق ح �م �ل��ة «ه ��وي ��ة ح ��ق ال � �ع� ��ودة»،
ّ
وتسجل فيها خالل أيام أكثر من  20ألف
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م��ن ال ��داخ ��ل وال � �خ ��ارج ،فيما
ت��واص��ل ب��رن��ام��ج ال�ف�ع��ال�ي��ات ف��ي األم��اك��ن
املغلقة ،من عروض فنية ومعارض صور
وتراث.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،أدان� ��ت ث�ل�اث م��ؤس�س��ات
حقوقية جرائم االحتالل بحق املتظاهرين
سلميًا في القطاع .وقال املركز الفلسطيني
وامل �ي��زان وال�ض�م�ي��ر ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان في
ب �ي��ان��ات منفصلة «ن �ح��ن ن��رف��ض ون��دي��ن
ب� ��أش� ��د ال � �ع � �ب � ��ارات امل� �م� �ك� �ن ��ة ،اس� �ت� �خ ��دام
ال �ق��وة وال �س�ل�اح ف��ي م��واج�ه��ة التعبيرات
ً
الفلسطينية السلمية» ،مشيرة جميعها
إلى أن «أعمال القتل والعنف املسلح بحق
املتظاهرين هي جرائم ضد اإلنسانية ال
تسقط بالتقادم».
ف� � ��ي ه� � � ��ذه األث � � � �ن� � � ��اء ،اع � � ًت � �ص� ��م ع � �ش� ��رات
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،اس �ت �ج��اب��ة ل ��دع ��وة ن�ق��اب��ة
ال �ص �ح��اف �ي�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،اح�ت�ج��اج��ًا
ع� �ل ��ى االع� � � �ت � � ��داءات اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ب�ح��ق

الطواقم الصحفية ،فيما تماثل الصحفي
م�ح�م��د ع �ث �م��ان ( 20ع ��ام ��ًا) ل �ل �ش �ف��اء بعد
خضوعه لعملية جراحية ف��ي مستشفى
كمال ع��دوان شمال القطاع ،بسبب رفض
الجانب اإلسرائيلي نقله إلى مستشفيات
ُ
الداخل بذريعة خطأ في رقم هويته .وتعد
ه��ذه الفعالية األول��ى لنقابة الصحافيني
ف��ي غ��زة م�ن��ذ  4أع ��وام ،إذ ك��ان��ت ممنوعة
م��ن م �م��ارس��ة ن �ش��اط��ات م�ف�ت��وح��ة بسبب
االنقسام.
ه ��ذا ّ
وأج� �ل ��ت س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال اإلف� ��راج
ع��ن  3أس ��رى ان�ت�ه��ت م ��دة محكومياتهم
منذ أكثر م��ن أس�ب��وع م��ن ال�ق�ط��اع ،بعدما
خ��رج��وا م��ن س�ج��ن ال�ن�ق��ب ،ووص �ل��وا إل��ى
معبر بيت حانون .وأعادهم االحتالل إلى
س�ج��ن ع�س�ق�لان ،م�ت��ذرع��ًا باالحتجاجات
الشعبية التي شهدها معبر بيت حانون.
كذلك ،قرر األسرى ،إكرامًا لشهداء النكبة،
أن ي�ك��ون إض��راب �ه��م ع��ن ال�ط�ع��ام ال �ي��وم ال
ً
غدًا ،كما كان مشموال في البرنامج الذي
وضعوه لإلضراب املتدرج.

