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 عباس: إما أن نستلم كل غزة أو
 لن نكون مسؤولين عما يجري 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الس����لطة محمود عباس أمس األحد: 
»تحدثن����ا مع اإلخوة المصريين حول المصالحة، 
وقلنا لهم بكل وضوح إما أن نس����تلم كل شيء؛ 
بمعن����ى أن تتمكن حكومتنا من اس����تالم كل 
الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من األلف إلى 

الياء أو لن نكون مسؤولين عما يجري« .
وأض����اف ف����ي كلمة له خ����الل اجتم����اع اللجنة 
المركزية لحرك����ة فتح في رام الل����ه : »الوزارات 

والدوائر واألمن والس����الح، وغيره����ا، وعند ذلك 
نتحم����ل المس����ؤولية كامل����ة، وإال فلكل حادث 
حديث«، متابعا: »ننتظر الجواب من األشقاء في 
مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء 

مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا«.
وأوضح: »قبل عدة أي����ام زارنا وفد من جمهورية 
مصر العربية التي نكن لها كل الشكر والتقدير 
على جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية 

منذ عام 2007 وحتى اآلن«.

كابوس أسود
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استهـداف الصحفييـن.. سياسـة 
االحتـالل إلخـراس الحقيقـة

 »مسيرة العودة«.. كابـوس أسود 
يخيـم على »إسرائيـل«

غزة/ حممود عمر:
باتت م�س��ر�ت �لعودة ت�س��كل كابو�س��ًا �أ�سود 
يخيم عل��ى �لحت��ال �لإ�س��ر�ئيلي ويوؤرقه  
يف ظ��ل حال��ة �لقل��ق �لت��ي ت�س��ببها ل��ه تلك 

�لتظاهر�ت �ل�س��لمية على �حل��دود، وعملت 
ق��در�ت جي���ش �لحت��ال  ��س��تنز�ف  عل��ى 

لدي��ه  �لتاأه��ب  حال��ة  ورفع��ت 
ب�سكل م�ستمر، ويف �ملقابل �أعادت 

مهنا لـ »االستقالل«: نبذل 
مساعي لعقد جلسة توحيدية 

لـ »الوطني« بالخارج 

جرحى مسيرة 
العودة.. ألم 

ال ينتهـي !

مسعفو غزة: مالئكة 
رحمة تحتضن 

مسيرات العودة 

»غاز مجهول« يفتــ 
بأجساد متظاهري 

مسيرات العودة

ك

0 0

0 0

يواجهون املوت 



رأي

قواعد كثيرة يمكن االعتماد عليها لضمان اس���تمرارية فعاليات مسيرة 
العودة الكبرى السلمية الشعبية الشبابية, أولى هذه القواعد وأهمها عدم 
االلتفات للوساطات والتدخالت الخارجية الهادفة لوقف فعاليات مسيرة 
العودة الكبرى مهما كان حجم اإلغراءات المقدمة والموعودة, فسر نجاحها 
حتى اآلن هو أنها من صناعة فلس���طينية محلية خالصة, وليست هناك 
وصاية عليها من أحد, فقد صنعها الشعب وفصائل المقاومة, والشعب 

هو الذي يحدد مصيرها ومساراتها وبداياتها ونهاياتها. 
ثانيا: يجب اعتبارها موجة من موجات انتفاضة القدس المباركة, وامتدادًا 
طبيعيًا لنضاالت ش���عبنا الفلسطيني من اجل انتزاع حقوقه من االحتالل 
الصهيوني البغيض, وفعاليتها ال يجب على اإلطالق ان تنتهي بعد 15 
أيار المقبل فهي بإذن الله ممتدة ومتواصلة, ويجب البناء عليها وممارسة 
كل أش���كال الضغط على االحتالل الصهيون���ي واإلدارة األمريكية التي 

تعتبر القدس عاصمة للكيان المجرم وتمهد لنقل السفارة إليها. 
ثالث���ا: ان تبق���ى حالة التماهي والتوافق والتناس���ق ف���ي المواقف بين 
الفصائل الفلس���طينية وجموع الثائرين من الش���باب والرجال والنساء, 
فليس عيبا ان تقود الجماهير الفلسطينية الفعاليات في الميدان, طالما 
أنه���ا فعاليات مقبولة وواقعية وفيها إبداع وقدرة على إيصال الرس���ائل 
لالحتالل واإلدارة األمريكية والعالم كله, فالش���باب أبدعوا في رس���التهم 
»جمعة المرايا والكاوشوك« واالحتالل أصيب باالرتباك والحيرة وانكشفت 
عوراته أمام العالم, وتعرض لسيل من االنتقادات الدولية بسبب استخدام 
الق���وة المفرط���ة في مواجهة الش���بان المنتفضين الس���لميين الذين ال 

يملكون إال عجل كاوشوك وحجرًا ومرآة.    
رابعا: العمل على اتساع رقعة المواجهة مع االحتالل الصهيوني بإشعال 
الضفة والق���دس وال 48 في وجه االحتالل, وإزال���ة كل العوائق أمامهم 
لالنفجار من خالل اس���تمرارية الفعاليات وإبداعات الشباب في الميدان, 
فالص���ورة لها وقع كبير على النفس وقادرة على ان تحرك الس���اكن, كما 
يجب العمل على تحريك أهلنا الالجئين في مخيمات الش���تات بش���كل 
متزامن مع اندالع األحداث في فلسطين, حتى تصل الرسالة متكاملة ومن 
كل الجبهات إلى المجتمع الدول���ي بأن العودة حق مقدس ال تفريط فيه 

وال مساومة عليه. 
خامسا: تسخير كل وسائل اإلعالم لفضح ممارسات االحتالل الصهيوني 
بحق الفلسطينيين المنتفضين على الش���ريط الحدودي, ودعوة وسائل 
اإلعالم األجنبية لتغطية األحداث الميدانية لتكون ش���اهدة على جرائم 
االحتالل, وتوثق بالص���وت والصورة تلك الجرائم البش���عة, حتى يحين 
الوقت الذي تحاس���ب فيه إس���رائيل على جرائمها, وهذا يتطلب إنشاء 
مرك���ز إعالمي مجهز باإلمكانيات الالزمة بين الخيام المنصوبة في مناطق 

األحداث . 
سادسا: ان يبقى قادة الفصائل الفلسطينية  حاضرين في الميدان بشكل 
دائ���م, والحقيقة ان هذا واضح وملموس في ميدان العودة, حيث ال يخلو 
الميدان لحظة واحدة من ق���ادة الفصائل وهذا يعطي األمان والطمأنينة 
للن���اس, فالقادة يضحون كما يضحي المواطن الع���ادي, ويتعرضون لما 
يتعرض ل���ه المواطن من أخطار وتهديدات, كما يج���ب ان يبقى ميدان 
العودة براية واحدة هى العلم الفلس���طيني فقط ال غير, فهو اكبر من كل 
الرايات الحزبية والفصائلية وهو القادر على توحيد الميدان وإبقاء جذوته 

مستعرة, ويضمن استمرارية العطاء والبذل والتطور.  
علينا ان ندرك ان شوكتنا لن يقتلعها احد غيرنا, وال يجب ان نعول كثيرا 
على المجتمع الدولي, فرهاننا عليه دائما خاس���ر, والمجتمع الدولي يشل 
تماما أمام فيتو أمريكي, أو تحٍد إس���رائيلي لقراراته, وهو يعجز تماما عن 
مواجهة سياسات أمريكا و«إسرائيل«, والمنطق الذي يحكم هذا المجتمع 
الدولي هو منطق القوة, وش���ريعته التي يستند إليها هي شريعة الغاب 
التي تس���تند إلى قاعدة »البقاء لألق���وى«, لكن رغم كل لك يجب ان نبقى 
على تواصل مع المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة, وأال نستثنيه من 
خطابنا وان نبقيه في حالة إحراج مستمرة مع نفسه وأمام الشعوب, حتى 
يشعر انه فقد مصداقيته تماما, وساعتها قد يتحرك الستعادة هيبته, 
ويعمل على حفظ م���اء وجهه, ويتمرد عل���ى اإلدارة األمريكية واالحتالل 

الصهيوني, وحقيقة ان هذا لن يكون سهال أو آنيا. 
بعد ان نجحنا في كس���ر حالة الخوف لدى أهلنا من االقتراب من المنطقة 
الحدودية وأصبحت مس���تباحة تماما أمام الجماهير المحتشدة, وكسرت 
الحصانة اإلس���رائيلية والحماية النارية على المنطق���ة الحدودية, أصبح 
لزاما علينا ان نس���تمر في فعاليات مس���يرة العودة حتى كس���ر الحصار 
تماما, »إس���رائيل« تعي���ش أالن مأزق فك الحصار عن غزة ولو اس���تمرت 
الفعاليات الجماهيرية الس���لمية, ستضطر إلى فك الحصار مرغمة ألنها 
تعلم ان الناس تعيش أوضاعًا إنس���انية كارثية في غزة, وس���تنفجر في 
وج���ه االحت���الل دون غيرة, ورهاننا دائما على ش���عبنا الفلس���طيني بأن 
يس���تمر في فعالياته الس���لمية النتزاع حقوقه وترس���يخ ثوابته, وقلب 
الطاولة على رأس »إس���رائيل« واإلدارة األمريكية التي حددت سياستها 
تجاه القضية الفلس���طينية وفق ما تس���مى »بصفقة القرن« ظنا منها ان 
الشعب الفلسطيني سيستس���لم إلرادتها ويقبل بأقل القليل من الذي 
يعرض عليه, لكن الش���ارع الفلسطيني يبقى دائما خارج التوقعات, وهو 
الذي يملك إرادته وال يمكن ألحد ان يمليها عليه مهما كان حجمه ومهما 

بلغت سطوته.   

ألجل استمراريتها
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غزة/ االستقالل:
أك���د القيادي ف���ي حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين خضر حبي���ب، أم���س األحد، أن 
الفلس���طينيين ل���ن يتراجع���وا ع���ن حراكهم 
الس���لمي المطال���ب بحقوقهم الوطني���ة، وفي 
مقدمتها العودة لألراضي الفلسطينية المحتلة، 
رغم العدوان "اإلس���رائيلي" بح���ق المتظاهرين 

والمدنيين.
وأوض���ح حبيب في كلمة له عن لجن���ة المتابعة في 
القوى الوطنية واإلس���المية في وقفة تضامنية أمام 
مقر األمم المتحدة تنديدًا بالهجمة "اإلس���رائيلية" 
بحق الصحفيين، أم���س االحد أن العدو يحرص على 
إيقاع مزيد من الخسائر في صفوف المشاركين في 
الحراك السلمي والشعبي الذي أقرته لجنة المتابعة 
وكل قطاعات ش���عبنا ظنًا أن الخسائر تجعل شعبنا 

يتراجع عن حراك سلمي للمطالبة بحق العودة.
وحيا الشيخ حبيب، الصحفيين المناضلين وشهيد 
الواجب والوطن الذي قدم دمه وحياته ثمنًا لشعب 
فلسطين، والمقدسات العربية واإلسالمية، معتبرًا 
أن الكم من التضحيات والش���هداء والجرحى يدلل 
على دموي���ة االحت���الل وعدوانيته تجاه ش���عبنا 

الفلسطيني.
وقال: »إننا ماضون بإذن الله حتى يحقق هذا الحراك 
الشعبي والسلمي أهدافه التي حددها برجوع شعبنا 
لقراه ومدنه، ففلس���طين لنا ولشعبنا وجزء من األمة 
اإلسالمية والعربية، وماضون حتى تحرير فلسطين 

وحتى يعود شعبنا لدياره«.
من جهته، أك���د عصام يونس مدي���ر مركز الميزان 
لحقوق اإلنس���ان، أن االحتالل يرتك���ب جرائم حرب 
منظمة وس���وف يس���تمر فيها طالما أمن المساءلة 

الدولي���ة، مطالب���ًا بالتحرك الف���وري والعاجل إلجراء 
تحقيق بما ارتكب من جرائم.

وذكر يونس، أن االحتالل وجنوده وكل المس���تويات 
تش���عر أنها محصنة فوق القانون طالما ال تتعرض 
للمس���اءلة، فلم يقدم جن���دي للعدالة في ظل غطاء 
دولي يقدم لهم، مما يعني توظيف نفعي سياسي 

لكل مايحدث في العالم.
كما دعا، المفوض الس���امي لحقوق اإلنس���ان لزيارة 
األراض���ي المحتل���ة إلظهار الجرائ���م المرتكبة بحق 

الفلسطينيين ووقفها.
وأوضح يونس، أن األسلحة "اإلسرائيلية" المستخدمة 
تؤدي إلى تهتك األنسجة الداخلية والعظام مايعني 
ض���رورة التحقي���ق في نوعها، مش���ددًا عل���ى أن ما 
تس���تهدفه "إسرائيل" هو إلحاق أكبر قدر من األذى 

بالمدنيين.

خالل وقفة تضامنية بغزة 

حبيب : الفلسطينيون لن يتراجعوا عن حراكهم السلمي

غزة/ االستقالل:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي تتعمد ممارسة سياسة 
القت���ل البطيء بحق األس���رى المرض���ى، بمنع 
تقديم الع���الج الالزم له���م، وتأخير الفحص 
الطبي لس���نوات حتى تتغلغ���ل األمراض في 
أجس���ادهم إلى حد الخطورة وانعدام األمل في 

الشفاء.
وق���ال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األش���قر 
إن األس���رى المحرومين م���ن حريتهم يجب أن 
تكون لهم األولوية في اليوم العالمي للصحة، 
وأن تتدخل منظمات الصحية العالمية لحماية 
األس���رى المرض���ى الذين يحرمون من أبس���ط 
حقوقه���م في تقديم العالج ال���الزم لهم، مما 
يؤدى الستشهادهم داخل السجون أو خارجها.

جاءت تصريحات األشقر بمناسبه اليوم العالمي 
للصحة، والذي يوافق السابع من إبريل من كل 
عام، والذي خصصه المجتمع الدولي لمضاعفة 
العمل لحماية صحة الناس في كل أنحاء العالم 
وعافيتهم، وجعلها أولوية للمنظمات الصحية 

العالمية.
وأش���ار األش���قر إلى أن االحت���الل يعتقل في 
سجونه نحو )6500( أس���ير فلسطيني، بينما 
تبلغ نسبة األسرى المصابين بأمراض مختلفة 
في الس���جون 17%، وهذه األمراض تتراوح ما 

بين األمراض البسيطة والخطيرة.

وأوضح أن هناك أس���رى يتعرضون للموت في 
كل لحظة نتيجة تده���ور أوضاعهم الصحية 
إلى حد الخطورة القصوى وسط استهتار واضح 
ومتعمد من اإلدارة لقتل هؤالء األسرى بشكل 

بطيء.
وأش���ار إلى وج���ود 22 أس���يًرا مصابين بمرض 
السرطان في سجون االحتالل أخطرهم األسرى 

بسام السايح، يسرى المصري ومعتصم رداد.
وأضاف أن األس���رى المرضى في السجون 
يتعرض���ون لمج���زرة حقيقي���ة، في ظل 
انعدام الرعاية الطبية لهم، واالس���تهتار 
بحياته���م، وإعطائهم أدوية ال تناس���ب 
أمراضهم، فيما يتعم���د االحتالل تأخير 
إجراء العمليات الجراحية لألسرى المرضى، 
أو إجراء تحاليل طبية وصور أش���عة، لعدة 
س���نوات مم���ا يفاقم حالته���م الصحية، 

ويصعب شفاؤها.
وأش���ار إلى عدم توفير أطب���اء مختصين داخل 
السجن كأطباء العيون واألسنان واألنف واألذن 
والحنجرة، وعدم وجود أطباء مناوبين لياًل لعالج 
الحاالت الطارئة، بينما ال توفر إدارات الس���جون 
األجهزة الطبية المس���اعدة لذوي االحتياجات 
الخاص���ة كاألط���راف االصطناعي���ة لفاق���دي 
األط���راف والنظارات الطبي���ة وأجهزة التنفس 
والبخاخ���ات لمرضى الرب���و والتهابات القصبة 

الهوائية المزمنة.

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون في س���جون االحت���الل مقاطعة 
المحاك���م اإلداري���ة لليوم ال����53، كخط���وة احتجاجية على 
اس���تمرار فرض االعتق���ال اإلداري ضده���م، وارتفاع أعداد 

األسرى االداريين مؤخًرا.
وهددت مصلحة الس���جون اإلسرائيلية األس���رى اإلداريين، 
بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع 

إضرابهم ومقاطعتهم.
وأعل���ن األس���رى االداريون ع���ن خطوات احتجاجي���ة رفًضا 
لالعتق���ال اإلداري ضدهم، والتي ب���دأت بمقاطعة المحاكم 
ا من 15 فبراي���ر الماضي، اذ طالب���وا في وقٍت  االداري���ة ب���دًء
سابق، برفع ملف االعتقال اإلداري للمحكمة الجنائية الدولية 
والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم 

عنهم.
ُيذكر أن عدد األس���رى اإلداريين وفق نادي األسير، وصل إلى 
نحو )450( معتقال، غالبيتهم أعي���د اعتقالهم إدارًيا لعدة 
مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله اإلداري أكثر 

من )14 عاًما(.
وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري خالل السنوات الثالث األخيرة 
)1248( في العام 2015، وفي العام 2016 وصل إلى )1742( 

أمًرا، وفي عام 2017 وصل إلى )1060( أمر اعتقال إداري.

أسرى فلسطين: االحتالل يمارس 
الموت البطيء بحق األسرى

»اإلداريون« يواصلون 
مقاطعة  المحاكم 
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وفجر الس���بت الماضي، استشهد المصور الصحفي ياسر 
مرتجى بعد إصابته من قب���ل قناصة االحتالل بطلق ناري 
اخت���رق بش���كل عرضي منطق���ة  البطن، أثن���اء تغطيته 
لألحداث ش���رقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، علًما 
أنه كان يرتدي ش���ارات تثبت أنه صحفي، وس���ترة واقية 
زرقاء اللون مكتوبًا عليها  "press"، إلى جانب ارتدائه خوذة 

رأس زرقاء اللون أيًضا.

جرائم منظّمة
رئيس التجّم���ع اإلعالمي الفلس���طيني الصحفي توفيق 
السيد س���ليم، اس���تنكر بش���ّدة مواصلة قوات االحتالل 
جرائمها "المنّظمة" بحق الصحفيين الفلسطينيين، خالل 
تغطيتهم لمسيرات العودة على حدود القطاع الشرقية، 
والتي أس���فرت، الجمعة الماضية، عن استش���هاد الزميل 
الصحفي ياس���ر مرتجى وإصابة آخري���ن بجراح بالرصاص 

الحي المتفّجر.
وأّكد الس���ّيد سليم ل�"االستقالل" أن "االستهداف الواضح 
للصحفيين، بالرصاص الحّي المتفجر والمحّرم دولًيا، ُيعبر 
عن قرار "إسرائيلي" ُمسبق للنيل منهم وإجبارهم على عدم 
مواصلة تغطية اعتداءات االحتالل بحق أبناء شعبنا العزل 

الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمّي".
وطالب بضرورة تش���كيل لجنة تحقي���ق دولّية في جرائم 
االحت���الل المتصاعدة بحق ش���عبنا األع���زل، بمن فيهم 
الطواقم اإلعالمية العاملة في الميدان، والموّثقة بالصوت 

والصورة.
وذّكر بأن اتفاقية "جنيف الرابعة" أكدت على أن ما ينطبق 
على المدنيين في النزاعات والح���روب، من حيث الحماية 

والحصان���ة، ينطبق عل���ى الصحفيين، وأن اس���تهداف 
الصحفيين يصنف ضمن جرائم الحرب.

ودعا الجه���ات المعنية كاّفة لض���رورة العمل على توفير 
مستلزمات الحماية للصحفيين من دروع وخوذ وكمامات، 
تمنع االحتالل إدخالها إلى قطاع غزة منذ عدة س���نوات؛ ما 
يجعل الصحفيين أكثر عرضة لخطر اإلصابة، في ظل تعّمد 

استهداف االحتالل لهم.
وأش���اد رئيس التجّمع اإلعالمي ب���األداء البطولي للطواقم 
اإلعالمية والصحفية الفلس���طينية، التي تواكب األحداث 
الميدانية لحظة بلحظة، وتواصل نقل الحقيقة التي أرعبت 
االحت���الل وفضحت صورته اإلجرامية على مرأى ومس���مع 

العالم أجمع.

ا�ستهداف ممنهج
أّم���ا مدير عام ش���بكة األقصى اإلعالمية الصحفي وس���ام 
عفيفة، أش���ار إلى أنه عن���د الحديث عن الع���دد المرتفع 
للصحفيين المستهدفين منذ بدء "مسيرات العودة" في 
قطاع غزة، يؤّكد بما ال يدع مجاال للشك استهداف االحتالل 
الممنهج للطواقم اإلعالمية، الذين يمّثلون ش���هوًدا على 

الجرائم، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
ون���ّدد عفيف���ة ل�"االس���تقالل" بحال���ة الصم���ت من قبل 
المؤسس���ات الحقوقي���ة والصحفي���ة الدولي���ة أمام هذه 
الجرائم، مبيًنا أن اس���تمرار ه���ذا الصمت يمّثل قتاًل ثانًيا 
للصحفيين، بعد قتلهم في المرة األولى برصاص االحتالل.

وقال: "األمر اآلن بحاجة إلى وقفة جاّدة؛ للجم حالة التغّول 
اإلسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين".

وأض���اف: "في ه���ذا اإلطار هن���اك مس���ؤولية كبيرة على 

المستوى الرسمي، الممثل بالسلطة الفلسطينية، خصوًصا 
بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية روما منذ عام 2015".

وعّبر عن أسفه لعدم توّجه السلطة منذ ذلك العام لمحكمة 
الجنايات الدولية؛ لمحاسبة االحتالل وقادته على جرائمهم 
المختلفة تجاه ش���عبنا، متسائال: "إالم ستصمت السلطة، 
ومتى يمكن لها أن ترف���ع الفيتو بوجه االحتالل من خالل 

تقديم شكاوى لمحكمة الجنايات ؟".
وتابع: "صمت الس���لطة الفلس���طينية يش���ّجع االحتالل، 
ويض���ع عالم���ات اس���تفهام، خصوًصا أمام م���ا يتعرض 
له الفلس���طينيون من هجمة شرس���ة، في ظ���ل فعاليات 
مس���يرات العودة، التي تس���تحق أن تخرج الس���لطة عن 

صمتها وتستخدم هذه الورقة".

 مرّبرات واهية     
من جانبه، مدير تحرير صحيفة »فلسطين« مفيد أبو شّمالة، 
أّكد أن االحتالل ومن خالل استهدافه للصحفيين والطواقم 
اإلعالمية على الحدود الشرقية للقطاع يريد "التعتيم على 

جرائمه المتعّمدة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني".
ورأى أبو ش���ّمالة في حديثه ل�"االستقالل" أن كل المبررات 
األمنية التي يس���وقها االحتالل الستهداف المتظاهرين 
السلمّيين، بما فيهم الصحفيين، عبر الزعم باقترابهم من 
"الخ���ط الزائل"، هي مبررات واهية؛ "ألن هذا الخط ال يمثل 
حدوًدا دولية، وعليه فإن االقتراب منه ال ُيعد جريمة"، كما 

قال. 
وأضاف: "آن األوان للمجتمع الدولي الصامت، ومؤسس���ات 
حقوق اإلنس���ان، التي ّتدعي الدفاع عن الحريات اإلعالمية 
والحق���وق الصحفية، المس���تندة للقواني���ن الدولية، أن 

يعملوا عل���ى تجريم االحتالل"، داعًي���ا الطواقم اإلعالمية 
الفلس���طينية إلى المزيد من االستبس���ال في الدفاع عن 

حقوق شعبنا بالكاميرا والصوت والقلم".  
وبالعودة إلى تفاصيل استش���هاد الزميل "مرتجى"، فقد 
أصيب في حوالي الس���اعة 1:45 بع���د ظهر يوم الجمعة، 
بعيار ناري في البطن؛ أدى إلى تمزق بالش���ريان الرئيس 
لألمعاء، بينما كان يصور التظاهرات على بعد يتراوح بين 
150-200 متر من الخط الفاصل إلى الش���مال الشرقي من 

مخيم العودة في خزاعة، شرق خانيونس.
وُنقل عبر س���يارة إس���عاف إل���ى مستش���فى ناصر في 
خانيونس، وتبين وج���ود نزيف حاد في البطن وقطع في 
أحد الش���رايين، وأدخل للعملي���ات، وبقي يخضع للعالج 

حتى إعالن استشهاده الساعة 1:20 فجر السبت.

االحتالل يعرتف
إلى ذلك، اعترف وزير ح���رب االحتالل "أفيغدور ليبرمان" 
ضمنيًا، بأن قواته مسؤوله عن قتل الصحفي ياسر مرتجى 

على حدود قطاع غزة.
ونقل موقع صحيف���ة "يديعوت أحرون���وت" العبرية عن 
"ليبرم���ان" قوله: "ال أعرف الصحف���ي، ولكنه ليس مصورًا 
وكان يس���تخدم طائرة مس���يرة فوق جنود الجيش على 
حدود غزة، وعليه أن يدرك أنه يش���كل خطًرا على نفسه"، 

بحسب زعمه.
وتابع مزاعمه:" لقد رأينا عشرات الحاالت من رجال حماس 
يستخدمون س���يارات اإلسعاف، ويتقمصون شخصيات 
بالهالل األحمر، وحتى إعالميين وصحفيين، وهنا لن نأخذ 

ولن نتحمل أي مخاطر".

استهداف الصحفيين.. سياسة االحتالل إلخراس الحقيقة

غزة/ قا�سم االأغا:
على مدار �سنوات ال�سراع الطويلة مع االحتالل 
بح��ق  جرائم��ه  تتوق��ف  مل  »االإ�سرائيل��ي«، 
ال�سحفيني الفل�سطينيني، يف كل بقعة على ثرى 
فل�سطني املحتل��ة؛ بغية اإبعاده��م عن م�سرح 
اجلرمي��ة، وثنيه��م ع��ن موا�سل��ة م�سريتهم 
وبث ر�سالتهم االإعالمية ال�سامية . احلدود 
ال�سرقية لقطاع غزة، والتي ت�سهد فعاليات 
»م�س��رية العودة الُكربى«، من��ذ ذكرى يوم 
االأر�س 30 مار�س املن�سرم، �سكّلت م�سرًحا 
جدي��ًدا جلرائم االحت��الل، لي�س فقط 
جت��اه املتظاهرين �سلمًيا عل��ى احلدود، 
اإمن��ا جت��اه ال�سهود االأحي��اء على هذه 
ومن��ذ  ال�سحفي��ون.  وه��م  اجلرائ��م، 
ا�ُست�سه��د  املا�سي��ة،  قب��ل  اجلمع��ة 
�سحفّي فل�سطين��ي، واأ�سيب نحو 30 
اآخري��ن، بالر�سا�س احل��ّي وقنابل 
االحت��الل  تعّم��د  الت��ي  الغ��از، 
اإطالقها على الطواقم ال�سحفية 
واالإعالمية الفل�سطينية، خالل 
مل�س��ريات  املهني��ة  تغطيته��م 
العودة يف حمافظات قطاع غزة 

املختلفة.

غزة/ االستقالل:
أكد األس���ير خضر عدن���ان القيادي في 
حركة الجهاد االس���المي أم���س االحد، 
تعليقًا عل���ى قرار االس���ير القائد ايمن 
طبيش االضراب عن الطعام ان االحتالل 
اإلس���رائيلي مخطئ ان ظ���ن ان القائد 

اطبيش وحيد في العزل.
وقال: " لن نترك األسير طبيش وحيدًا " 
فقد وّلى زمن عزل بعض إخوتنا األسرى 
ثالثة عش���ر ع���ام متوالية ف���ي زنازين 

االنفرادي".
وكان أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل 
قد ه���ددوا بخط���وات تصعيديه بداية الش���هر الجاري 

احتجاًج���ا على تمديد عزل األس���ير 
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
أيمن علي سليمان اطبيش )37 عامًا(؛ 
من دورا قضاء مدينة الخليل بالضفة 

الغربية المحتلة.
أن األس���ير اطبيش  بالذكر  جدير 
اعتقل في الثاني من أغس���طس 
س���لطات  وحولت���ه   ،2016 ع���ام 
بدون  اإلداري  لالعتق���ال  االحتالل 
أن توجه ض���ده أي تهمة؛ وبحجة 
ما يسمى بالملف السري، وهو أحد 
أبطال معركة األمعاء الخاوية وأمضى ما يزيد عن 13 

عاًما في السجون.

غزة/ االستقالل:
طالب مدير مركز األس����رى للدراسات الدكتور رأفت 
حمدونة اتح����اد الصحفيي����ن الدوليي����ن والعرب، 
ومجلس حقوق االنس����ان ، والصليب األحمر الدولي 
والمنظمات الحقوقية الدولية واالنس����انية بحماية 
الصحفيي����ن الفلس����طينيين المعرضي����ن للقتل 
واالعتقال ، في ظل اس����تهتار الجيش اإلسرائيلي 
ش����رق قطاع غزة ومناط����ق االحتكاك ف����ي الضفة 
الغربي����ة ، وم����ن بطش أجهزة األمن والس����جان في 

السجون والمعتقالت .
وأضاف د. حمدونة إن جريمة تعامل جنود االحتالل 
مع الشهيد الصحفي ياسر مرتجى رغم ابراز اشارة 
الصحاف����ة ، واعتق����ال العش����رات م����ن االعالميين 

والصحفيين واالبق����اء على ما يق����ارب 28 صحفيًا 
معتقاًل في س����جون االحتالل ، واعتقال المدنيين 
لمجرد النش����اط االعتيادي على صفحات التواصل 
االجتماعي واعتبارها تهم����ة ، جميعها انتهاكات 
مخالف����ة ل����كل االتفاقي����ات والمواثي����ق الدولية  ، 
وتشكل ممارسات جرائم حرب وفق قواعد القانون 

الدولي .
ودعا د. حمدونة المؤسس����ات الحقوقية واالنسانية 
المحلية والعربي����ة والدولية بالضغط على االحتالل 
لوق����ف تل����ك االنته����اكات والجرائ����م، ومالحق����ة 
مرتكبيها، من مطلقي األوامر العسكرية من الضباط 
والمسئولين في أوس����اط الجيش ، وأجهزة األمن ، 

وضباط ادارة مصلحة السجون االسرائيلية .

حمدونة يطالب بحماية الصحفيين من 
استهتار الجيش وانتهاك السجان

األسير خضر عدنان: لن نترك 
األسير »اطبيش« وحيدًا في العزل
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وبينما يحقق الفلس���طينيون انج���ازات عديدة من 
خالل مسيرة العودة تحدث عنها محلالن سياسيان 
ل�"االس���تقالل" ف���ي س���ياق ه���ذا التقاري���ر، كانت 
"إسرائيل" تستنزف خياراتها لتهدئة األوضاع على 

حدود غزة لوقف جذب انتباه العالم. 
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن مسيرات 
العودة التي يسيرها الفلسطينيون على حدود قطاع 
غزة تمكنت من استدراج جيش االحتالل للمربع الذي 
يكره، وهو اإلبقاء على نصف القوات اإلسرائيلية في 
حالة تأهب عاٍل على ح���دود غزة، وقلب حياة نصف 
اإلس���رائيليين المقيمين في محيط غ���زة إلى حياة 

منعدمة األمن".
وقالت الصحيفة: "الفلسطينيون نجحوا في تسليط 
أضواء العالم بأس���ره على قضيته���م، بعد أن قاربت 
على أن تك���ون ضربا من ضروب التاريخ الفاني، وهم 
بذلك تقدموا خطوات كثيرة على "إس���رائيل" التي 
حاولت القت���ال دفاعا عن أمنها فجلب���ت المزيد من 

االهتمام العالمي لما يجري في غزة".

اإجنازات عديدة
اس���تاذ العلوم السياس���ية في الجامعة اإلسالمية 
بغزة، وليد المدلل، يرى أن المس���يرات التي أطلقها 

الفلس���طينيون على ح���دود غزة، حقق���ت إنجازات 
عديدة أبرزه���ا تحويل الحدود إلى منطقة س���اخنة 
تؤرق االحتالل بعد أن كانت هادئة على مدار سنوات 
مضت، وجذبت انتباه وسائل اإلعالم الغربية مجددًا 

إلى غزة.
وقال المدلل ل�"االس���تقالل": "أراد المتظاهرون إحياء 
قضية فلس���طينية تاريخية اندث���ر الحديث عنها 
في المحافل الدولية وه���ي قضية حق العودة، وقد 
نجح الفلسطينيون بإحيائها وتذكير العالم بضرورة 
تنفيذ الق���رار األمم���ي رقم 194 القاض���ي بوجوب 
الس���ماح بعودة الالجئين إلى أراضيهم المحتلة عام 

."1948
وأضاف: " كما شكلت هذه المسيرات ردًا فلسطينيًا 
على مؤام���رات تصفية القضية الفلس���طينية مثل 
"صفق���ة الق���رن" التي يح���اول الرئي���س األمريكي 
دونالد ترامب تمريرها على دول المنطقة، لذا اعتقد 
أن الفلس���طينيين تجاوزوا قادته���م في الدفاع عن 

قضيتهم العادلة ".
وبّي���ن المدلل أن هذا النج���اح واالنجازات المتراكمة 
ستحول مس���يرة العودة إلى أسلوب نضالي مستمر 
يتكرر مع كل مناس���بة وطنية فلس���طينية، مشيرًا 
إلى أن المقاومة الش���عبية أثبتت قدرتها على إحراز 

إنجازات فلس���طينية والتس���بب بأضرار إسرائيلية 
على المستوى الدولي لكونها تعبر عن نبض الشارع 

الفلسطيني وليس رد فعل فصائلي.
ولفت اس���تاذ العلوم السياس���ية النظر إلى أن هذه 
المسيرات ساهمت بخلق ضغط هائل على المجتمع 
الدولي إليجاد حلول للمشاكل الحياتية التي تواجه 
قطاع غزة منذ س���نوات، كما أحيت الحديث عن آثار 

الحصار اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ولفت المدلل النظر إلى مس���يرة العودة نجحت بإعادة 
الطابع الشعبي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وهذا 
منع االحتالل من استخدام ذرائعه القديمة باستهداف 

مسلحين في تبرير جرائمه ضد الفلسطينيين.

ا�ستنزاف االحتالل
ووافق المحلل السياس���ي المتخصص في الش���أن 
اإلسرائيلي، وديع أبو نصار، على أن مسيرات العودة 
عل���ى حدود غزة حققت أهدافًا عديدة، يرى أن أبرزها 
هو اس���تنزاف قدرات جيش االحتالل، وإعادة قضية 
الع���ودة إلى األولوي���ة الملحة المرتبط���ة باألحداث 

الميدانية.
وق���ال أبو نص���ار ل�"االس���تقالل": "يعي���ش الجيش 
اإلس���رائيلي اس���تنفارًا متواصاًل على ح���دود قطاع 

غ���زة، وباإلضافة إلى ذلك فإن المس���توطنين الذين 
يعيشون في مس���توطنات غالف غزة يعيشون رعبًا 
حقيقيًا خوفًا من نج���اح متظاهرين باجتياز الحدود 
والوصول إليهم، وهذا دفع العديد منهم إلى مغادرة 

المستوطنات إلى مدن العمق اإلسرائيلي".
وأوض���ح أن مس���يرة العودة اس���تطاعت إلحاق ضرر 
دبلوماس���ي كبير باالحتالل على المس���توى الدولي، 
متوقعًا أن تبدأ شعوب العالم بالتحرك ضد سياسات 
االحتالل بحق الفلس���طينيين إذا ما اس���تمرت هذه 

المسيرات على حدود غزة.
وأضاف أبو نصار أن اآللة العس���كرية اإلس���رائيلية 
وقفت عاجزة أمام التعامل مع المتظاهرين السلميين 
على حدود غزة، في الوقت الذي يس���تنفر االحتالل 
جن���وده، العتبار أن غزة ال تش���به أي بقعة جغرافية 
فلسطينية أخرى تنظم فيها مسيرات شعبية، وهذا 
يزيد من استعدادات االحتالل وخوفهم من الفشل 

في السيطرة على الموقف. 
كما توق���ع أبو نصار بدء دولة االحتالل باالس���تجابة 
إلى بعض مطالب الغزيين بتحس���ين ظروف الحياة 
المعيش���ية والتخفيف من وطأة الحصار المفروض 
عليه���م من���ذ ع���ام 2007، إذا م���ا اس���تمرت هذه 

التظاهرات وتصاعدت حدتها.

»مسيرة العودة«.. كابوس أسود يخيم على »إسرائيل«

غزة/ حممود عمر:
بات��ت م�س��رات العودة ت�س��كل كابو�س��ًا اأ�س��ود يخيم 
عل��ى االحت��الل االإ�س��رائيلي ويوؤرق��ه  يف ظل حالة 
القل��ق التي ت�س��ببها ل��ه تل��ك التظاهرات ال�س��لمية 
عل��ى احلدود، وعملت على ا�س��تنزاف ق��درات جي�ش 

االحتالل ورفعت حالة التاأهب لديه ب�سكل م�ستمر، 
ويف املقابل اأعادت الق�سية الفل�سطينية ومن �سمنها 
ح��ق العودة اإىل االأجندة ال�سيا�سي��ة الدولية.  ومل 
يدخ��ر االحت��الل االإ�سرائيل��ي جه��دًا ومل يدخ��ر 
و�سيل��ة م��ن و�سائل��ه القمعي��ة، الإجب��ار املتظاهرين 

الفل�سطيني��ن عل��ى وق��ف تظاهراتهم عل��ى حدود 
قط��اع غ��زة؛ اإذ اأثبت��وا ب�سلميتهم قدرته��م الكبرة 
عل��ى اغاظ��ه ه��ذا املحت��ل وحت�سي��د تعاط��ف دويل 
ل�سالح الق�سية الفل�سطيني��ة، رف�سًا لكافة موؤامرات 

ت�سفيتها.

لندن/ االستقالل:
أعلن رئيس المنتدى الفلس����طيني ف����ي أوروبا 
حاف����ظ الكرم����ي ي����وم أم����س االحد، ع����ن بدء 
االس����تعدادات إلطالق مجموعة من سفن كسر 

الحصار من القارة األوروبية تجاه قطاع غزة.
وأوض����ح الكرمي ف����ي بيان صحفي أن الس����فن 
س����تنطلق في يونيو المقبل بعد شهر رمضان، 
وس����يكون على متنه����ا مجموعة من النش����طاء 
األوروبيين والدوليين المنادين بكسر حصار غزة.

وف����ي س����ياق آخر، ق����ال الكرمي إن المس����يرات 
والفعاليات المشاركة في مس����يرات العودة لم 
تتوقف في الس����احة األوروبية، مش����يًرا إلى أنه 

جرى تنظيم العشرات من المسيرات والوقفات 
االحتجاجي����ة كان آخرها أول أمس، في العاصمة 
البريطاني����ة لن����دن، تنديًدا بمواق����ف بريطانيا 

المساندة لالحتالل ودعما لمسيرات العودة.
ولف����ت لوج����ود تحركات م����ن أطراف مس����اندة 
لالحت����الل اإلس����رائيلي في أوروبا، بدأت بنش����ر 
االشاعات حول مسيرات العودة، وتشير إلى دور 
هذه األطراف اإلقليمية في الس����عي إلجهاض 

الحراك.
وش����دد الكرمي على ضرورة الحفاظ على الحراك 
وسلميته، والتمسك بأهدافه وفي المقدمة منها 

تثبيت حق العودة.

ُيذكر أن س����فًنا وأس����اطيل عديدة من مختلف 
الدول العربي����ة والغربية حاولت خ����الل األعوام 
الماضية كس����ر الحصار عن قط����اع غزة، بعضها 
نجح ف����ي الوصول محم����اًل بمس����اعدات وبروح 
تضامني����ة مع س����كان القط����اع، والبعض اآلخر 

اعترضته قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وكانت بحرية االحتالل االسرائيلي شنت يوم 30 
مايو 2010 هجوًما على سفينة "مرمرة" التركية 
داخ����ل البحر، والت����ي كانت تتصدر األس����طول 
الدولي المسمى "أسطول الحرية" لكسر الحصار 
عن غزة، وأدى ذلك الستشهاد عشرة متضامين 

أتراك.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وصفت عضو الكنيست اإلسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة حنين زعبي االحتالل 
اإلسرائيلي وحصاره ضد الفلسطينيين بأنه "عمل إرهابي"، داعيًة أهل الضفة الغربية 
المحتلة لمساندة غزة. وقالت زعبي في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

العبرية يوم أمس األحد: "إن إسرائيل دولة عنصرية فاشية".
وأضافت "هي ال تدافع عن نفس���ها كما تدعي؛ فاالحتالل والحصار عمل إرهابي وليس 
دفاعًا عن النفس". وأكدت زعبي على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي، مشددة 
على أن المظاهرات في غزة سلمية، وهي وسيلة مشروعة للتحرر من ظلم االحتالل، والتي 

قابلتها "إسرائيل" بالقتل في الوقت الذي لم يقتل فيه أي إسرائيلي.
وطالبت الزعبي الفلس���طينيين في الضفة الغربية بمس���اندة س���كان قطاع غزة وعدم 

تركهم لوحدهم ومناصرتهم.
وأضافت "نحن بحاجة لماليين الفلسطينيين للتقدم نحو القدس، هذا هو طموحنا".

ستنطلق في يونيو المقبل

بــدء االستعــدادات إلطــالق
 سفن كسر الحصار من أوروبا لغزة

زعبي: االحتالل والحصار 
إرهاب وعلى أهل الضفة 

مساندة غزة
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رام الله/ االستقالل:
أعلن نادي األس���ير، استشهاد األس���ير الجريح محمد صبحي 
عنب���ر )46 عاما(، صباح امس األحد، داخل مستش���فى "مئير" 

اإلسرائيلي.
وأضاف نادي األس���ير، في بيان، أن الش���هيد عنبر ُأصيب في 
الثاني من نيس���ان الجاري برصاص قوات االحتالل أمام حاجز 
جبارة العسكري قرب محافظة طولكرم، قبل أن ُينقل الحقا إلى 

مستشفى "مئير".
وحّمل نادي األسير، وهيئة شؤون األسرى والمحررين سلطات 
االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير الجريح عنبر، 
)214( شهيدا. ليرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة ل�

يذكر أن الش���هيد عنبر أسير س���ابق، اعتقل إبان االنتفاضة 
األولى، وقضى عاما ونصفًا في سجون االحتالل.

 ومن جهته، أكد مركز األسرى للدراسات،  األحد، أن استشهاد 
األسير الجريح محمد عنبر )44( عامًا من مخيم طولكرم، ما هو 

إال نتيجة طبيعية لعمليات التحريض اإلسرائيلية الممنهجة 
بحق األسرى الفلسطينيين.

وقال مدير األس���رى للدراس���ات رأفت حمدون���ة، إن :"زعامات 
اس���رائيلية متطرفة تتسابق في التصريحات وسن القوانين 
وتقديم مشاريع المقترحات والتغطية على استهتار الجيش 
في التعامل مع الشعب الفلسطيني وإدارة مصلحة السجون 
في التعاطى مع األس���رى رغم احتياجه���م للعالج والمتابعة 

الطبية"
وطالب حمدونة، المؤسسات الدولية والحقوقية بحماية األسرى 
وأهاليه���م ، ومالحقة دعاة التحريض والمطالبة بمعاقبتهم، 
والتع���اون مع كل األصدقاء في العالم لتش���كيل حالة ضغط 
عل���ى ق���ادة اس���رائيل، لوق���ف ممارس���اتهم والتحريضات 
العنصري���ة واإلجراءات التعس���فية التي يتس���ابقون فيها 
للتضييق على أهالي األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في 

السجون اإلسرائيلية .

غزة/ االستقالل:
أصيب أربعة مواطنين جراء إطالق المدفعية اإلسرائيلية عصر 
امس األحد ما يقارب من عش���ر قذائف باتجاه منطقة شرقي 

بلدة جحر الديك إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة.
وأف���ادت مصادر محلية بأن قوات االحت���الل المتمركزة داخل 
الشريط الحدودي استهدفت موقعا في المنطقة بالعديد من 
قذائف المدفعية، ونتج عن القصف إصابة أربعة شبان وجرى 

نقلهم بواسطة سيارات اإلسعاف إلى المشفى.
وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إن قوة عسكرية قامت 
بإطالق النار باتجاه 3 فلس���طينيين حاولوا التسلل إلى ما وراء 

السياج المحيط بقطاع غزة.
وذكر الناطق العسكري أن الثالثة تراجعوا إلى داخل القطاع، 
في حي���ن لم تقع إصاب���ات في صفوف الجن���ود، بينما نفى 

الجيش تعرض القوة لنيران من القطاع.

محاوالت إجهاض مسيرات العودة ستفشل

مهنا لـ »االستقالل«: نبذل مساعي لعقد جلسة توحيدية لـ »الوطني« بالخارج 

 شهيد بطولكرم متأثرًا 
بجراح أصيب بها قبل أيام

 4  إصابات بقصف مدفعي 
إسرائيلي شرقي جحر الديك

وأّك����د مهّنا عل����ى أن الجماهي����ر والقوى 
السياسية الفلس����طينية كاّفة ستفشل 
كل ه����ذه المحاوالت، مح����ذًرا في الوقت 
ذاته "من س����رعة اس����تثمار هذا الحراك 
الجماهيري إال بثم����ن يليق بالتضحيات 

العظيمة التي قدمتها جماهير شعبنا".

كلمة ال�سّر
ورأى أن "كلمة السّر" ألجل استمرار وقّوة 
حراك الع����ودة تكمن بتحقي����ق الوحدة 
الوطني����ة، قائ����ال  إن :"اس����تمرار الوحدة 
الميدانية، وإشراك كل القوى السياسية 
والمجتمعية في ه����ذا الحراك هو كلمة 

السر في قوته ونجاحه".
وشّدد على أن إجرام االحتالل المتصاعد 
وقتله المتعمد للمتظاهرين سلمًيا ليس 
غريًبا، مضيف����ًا: "هذا ه����و عّدونا المجرم 
الذي لم يتوقف ع����ن مواجهة أي حراك 
جماهيري بالقتل واالعتقال والقمع، وكل 

أشكال االعتداءات المختلفة".
وتابع: "ه����ذا الحراك الش����عبي يجب أن 
يتواصل، كانتفاضة وش����كل من أشكال 
النض����ال، طالما هن����اك احت����الل، حتى 
الفلس����طيني،  ش����عبنا  أهداف  تحقيق 
والعودة  واالس����تقالل  بالحرية  المتمثلة 

وتقرير المصير".  
وعن تهديد االحتالل بقصف عمق قطاع 
غزة لوقف التحرك الشعبي على الحدود، 
أكد عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 
الش���عبية أن جبهته سيكون لها "موقف 
صارم" إلى جانب القوى السياسية األخرى، 
إذا ما أقدم االحتالل على تصعيد عدوانه.

بمش����اركة  المتحدة  الوالي����ات  واّته����م 
االحت����الل ف����ي جرائم����ه المتعّمدة بحق 
إحباطها  بعد  الفلس����طينيين، خصوصًا 
مش����روع بيان في مجلس األم����ن الدولي 
يدي����ن هذه الجرائ����م، معبًرا عن أس����فه 
للمواق����ف العربي����ة عل����ى الصعيَدي����ن 

الرسمي والشعبي إزاء إرهاب االحتالل.
وأوضح أن هذه المواقف "دون المستوى 
ك  المطل����وب، وهي تعكس حال����ة التفكُّ
واالنش����غال بأم����ور طائفي����ة، ومحاوالت 
بعض الدول العربية حرف الصراع العربي 

من صراع مع العدو الصهيوني إلى صراع 
طائفي".

وحول عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
بالضف����ة المحتل����ة ب� 30 إبري����ل الجاري، 
بعي����ًدا عن التوافق الوطن����ي، لفت مهنا 
إلى أن الجبهة تبذل مساعي لعقد جلسة 
توحيدية في الخ����ارج، وتطبيق مخرجات 
تحضيرية "الوطني" ف����ي بيروت، بيناير 

      .2017
وبّي����ن أن لقاء وفدّي "الجبهة الش����عبية" 
وحركة "فت����ح" في العاصم����ة المصرية 
القاهرة سيكون في غضون أيام؛ "إلقناع 
الحرك����ة بموق����ف الجبهة والس����ير به، 
باعتب����اره موقفًا يحمي منظم����ة التحرير، 

والموقف الوطني الموّحد".
وأشار إلى أن ترتيبات تجري من الجانب 
المصري لضمان خروج أعضاء من قيادة 
الجبهة في قطاع غزة للمشاركة في لقاء 
القاهرة، مؤكدًا أن على جدول أعمال زيارة 

وفد "الجبهة" إلى "القاهرة" اللقاء بقيادة 
جهاز المخابرات المصرية؛ للتباحث في 
الشأن الفلسطيني عمومًا، بما فيه ملف 

المصالحة. 

جهود كبرية 
ق����ال:  الوطنّي����ة،  المصالح����ة  وبش����أن 
وآخرون  ونب����ذل  متعّث����رة،  "المصالح����ة 
جهوًدا كبيرة لدفع عجلتها إلى األمام؛ إاّل 
أن كال الطرفين )فتح وحماس( لم يرتقيا 
إل����ى التوج����ه للمصالحة م����ن منطلقات 
فلسطينية بعيدًا عن الحسابات الفئوية 

هنا وهناك".
وتابع: "لألس���ف الرئيس أبو م���ازن ما زال 
يتمسك بمواقفه، في حين أن اإلخوة في 
حركة حماس يريدون مصالحة من منطلق 
تحقيق مكاسب فئوية لهم ولجمهورهم"، 
بحس���ب مهنا، مش���ددًا على أن المخاطر 
المحيطة بالقضة الفلسطينية تستدعي 

الشروع فوًرا إلى تطبيق المصالحة.
إبري����ل الماضي، تفرض الس����لطة  ومنذ 
إجراءات عقابية ضد قط����اع غزة، تمثلت 
بتقليص كمية الكهرباء ال����واردة له من 
جانب االحتالل، وف����رض خصومات على 
رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 
- 60 %، وإحالة اآلالف منهم إلى التقاعد 
اإلجب����اري الُمبك����ر، إضافة إل����ى تقليص 

التحويالت الطبية للمرضى. 
ووقع����ت حركت����ا "فتح" و"حم����اس"  في 
12 أكتوب����ر 2017، اتفاق����ًا لتطبيق بنود 
المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، تم 
بموجبه تس����ليم حركة "حماس" الوزارات 
والهيئات والمعابر كاف����ة في قطاع غزة 
إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات 
من موظفي الس����لطة الُقدامى لوزاراتهم 
هن����اك، فيما بقي����ت مش����كلتا الجباية 
الداخلية ومل����ف موظفي حكومة حماس 
السابقة، كعقبتين أمام إتمام المصالحة.

غزة/ قا�سم الأغا:
قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني د .رباح 
مهن��ا اإن العنف��وان اجلماهريي ال�سلم��ي، حتت اإطار فعالي��ات "م�سرية 
العودة الُكربى"، على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة، يعيد اإىل الأذهان 

اأحداث النتفا�س��ة الأوىل )احلجارة(، وكيف كان اللتحام ال�سعبي 
مع قوات الحتلل موحًدا و�سامًل للأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

ويف ح��وار م��ع "ال�ستق��لل"، و�س��ف مهّن��ا كل املح��اولت ال�ساعي��ة 
لإجها���ض فعاليات م�سرية العودة ب�"الت�سرف الغبي وغري امل�سوؤول من 

اأي طرف، �سواء كان فل�سطينًيا اأو عربًيا".
وكان موقع "اخلليج اأونلين" ك�سف موؤخًرا عن وجود حتركات عربية 
لإيق��اف م�سريات العودة الُك��ربى على احلدود ال�سرقي��ة لقطاع غزة 

التي دخلت اأ�سبوعها الثاين على التوايل.



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن فتحي محمود ماضي عبد السالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402148134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /عال  صالح حسن الزنط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906722277( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد جمال احمد ابوزبيدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800165334   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /عطاف عودة محمد الجرجير 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916215544( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم 
المتحدة رياض منصور ق����د طالب، بتوفير 
الحماية الدولية للش����عب الفلسطيني في 
غزة والضف����ة الغربية والقدس الش����رقية، 
بعد ارس����اله ثالث رس����ائل متطابقة لكل 
من رئيس مجل����س األمن، واألمي����ن العام 
لألم����م المتحدة، وكذل����ك رئيس الجمعية 
العامة، بش����أن االعتداءات االسرائيلية على 
مظاه����رات العودة الس����لمية في قطاع غزة 

واستهداف المدنيين بشكل متعمد.
وفي وقت س����ابق وزعت الكويت مش����روع 
بي����ان صحفي بي����ن أعضاء مجل����س األمن 
الدول����ي يدعو لوقف اس����تهداف االحتالل 
للمتظاهري����ن الفلس����طينيين بالقرب من 

الشريط الحدودي لقطاع غزة.
وقال من����دوب الكويت الدائ����م لدى األمم 
المتح����دة منص����ور العتيب����ي ف����ي مؤتمر 
صحفي: "وزعنا مش����روع بي����ان جديد على 
أعضاء مجلس األمن بشأن ما يجري للشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مشابه تماما 
لمشروع البيان الذي قمنا بتوزيعه الجمعة 

الماضية".
و أض����اف: " حظي مش����روع بي����ان الجمعة 

الماضي����ة بموافقة 14 عض����وًا في مجلس 
األمن إال أن دولة واحدة )الواليات المتحدة( 
رفض����ت حتى مج����رد االنخراط ومناقش����ة 

محتوى البيان، ما أدى لتعطيل صدوره ". 

خرق للقانون
المختص����ة بالقانون الدولي المحامية أميرة 
ش����عت، أك����دت أن كل جهة م����ن جهات 
منظم����ة األم����م المتحدة كمجل����س االمن 
والجمعي����ة العامة ومحكمة العدل الدولية، 
تعمل وفق ميثاق ينص على محاربة جميع 
الدول اإلرهاب وكذلك عدم تهديد أي دولة 
السلم واألمن الدوليين، الفتة إلى أن أميركا 
و"إسرائيل " بشكل دائم تخرقان القوانين 

الدولية دون رادع. 
وشددت شعت، في حديثها ل� "االستقالل، 
على أن منع اصدار بي����ان من مجلس األمن 
الدولي يدين االحتالل على جرائمه، يضعف 
عمل منظومة األمم المتحدة ويشكل خطرًا 
كبيرًا عليها من ناحية دولية، بنصرة الدول 
الضعيفة والمضطهدة من قبل دولة قوية. 
وأشارت إلى أنه في حال استخدمت أميركا 
حق النقض، فكان لزاما على خمسة أعضاء 

دائمين بمجلس األمن ودول عربية، تحويل 
القرار للجمعي����ة العامة، النتزاع بيان يدين 
االحتالل اإلسرائيلي، إال أن األمر لم يحدث، 
كما في وقت س����ابق حين تم اعالن القدس 

عاصمة للكيان اإلسرائيلي. 
ولفتت إلى أن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي 
من ممارس����ته للقتل العم����د للمتظاهرين 
السلميين بمسيرات العودة، يمثل انتهاكًا 
واضحًا لإلع����الن العالمي لحقوق االنس����ان 
وللعهدي����ن الدوليي����ن الخاصين بالحقوق 
وميثاق  والثقافية،  واالجتماعي����ة  المدنية 
األمم األفريقية والعربية، اللذين نصا على 
أن التظاهر السلمي حق لجميع المجتمعات.

ونوهت إلى أن����ه في حال لم تنجح الجهود 
الفلس����طينية بتقدي����م ق����ادة االحت����الل 
للمحاكم الدولي����ة، فالخيار مت����اح أمامها؛ 
لتقديمهم للمحاكم الوطنية في عدة دول، 
لمنعهم من دخولها كما حدث في جريمة 

مرمرة. 

خيارات عدة
واصل أبو يوس����ف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أكد أنه في حال لم يتخذ 

مجل����س األمن ق����رار إدانة بح����ق االحتالل 
اإلسرائيلي، فإن السلطة الوطنية ستكثف 
الجهود السياس����ية والدبلوماسية من أجل 

مقاضاته. 
وشدد أبو يوسف في حديثه ل�"االستقالل" ، 
على أن السلطة الفلسطينية لديها خيارات 
عدة ووسائل تس����تخدمها، إلدانة االحتالل 
اإلسرائيلي على جرائمه، التي يرتكبها بحق 
الشعب الفلسطيني خاصة ما حدث مؤخرًا 
بحق المتظاهرين الس����لميين بمس����يرات 

العودة بقطاع غزة. 
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى 
لتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
ومحاكم����ة االحتالل عل����ى الجرائ����م التي 
يرتكبها، من خالل انتزاع قرارات أكثر جدية 
من مجلس األمن تدين إس����رائيل وتلزمها 
بوقف جرائمها في حال اس����تمرت أميركا 

باستخدام حق النقد "الفيتو".
وبين أن السلطة تعمل في الوقت الراهن 
على التحضير لعقد جلس����ة عمل باألمم 
المتح����دة؛ للتأكيد عل����ى أهمية الذهاب 
للمحاك����م الدولي����ة إلدانة " إس����رائيل" 

والمطالبة بمحاكمتها على جرائمها. 

ولف����ت إلى أن الس����لطة أمامه����ا خيارات 
أخرى عدة، كاللج����وء إلى الجمعية العامة 
لألمم المتحدة ومجلس حقوق االنس����ان 
الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها 
من المؤسس����ات الدولية؛ إلحالة مجموعة 
ملف����ات بها جرائ����م ارتكبه����ا االحتالل 

اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وعلى الصعي����د العربي واإلس����المي أكد 
أن الس����لطة س����تناقش مجموعة ملفات 
خالل القمة العربية القادمة أهمها، دعم 
حركة المقاطعة الدولية وفرض مزيد من 
العقوبات على " إسرائيل"، وكذلك انتزاع 
موق����ف عربي موحد لمقاطع����ة االحتالل 
ومنع التطبيع معه، كما ستناقش تنفيذ 
القرارات التي اتخذها رؤساء العرب خالل 

انعقاد القمم العربية السابقة. 
وتوقع أن تفشل كافة الجهود األميركية 
الت����ي تدعم وتس����اند " إس����رائيل" في 
ارت����كاب المزيد من الجرائم واالس����تمرار 
في بطشها وغطرستها وظلمها للشعب 
الفلس����طيني، بفض����ل جهود الس����لطة 
االنسان  حقوق  ومؤسسات  الفلسطينية 

في قطاع غزة. 

أحبطت للمرة الثانية قرارًا يدين االحتالل

أميركا »ستــر وغطـا« علــى جرائــم »إسرائيــل«!

غزة/ �سماح املبحوح: 
يوما بعد االآخر توؤكد الواليات 

املتحدة االأمريكية دعمها وانحيازها 
الكامل لالحتالل االإ�سرائيلي، يف ازهاق 

مزيد من اأرواح ال�سعب الفل�سطيني، 
واإجها�ض جهود املوؤ�س�سات الدولية 

احلثيثة؛ الإدانته على جرائمه بحق 
ال�سعب الفل�سطيني، االأمر الذي يفتح 
باب الت�ساوؤالت عن خيارات ال�سلطة 

الفل�سطينية القادمة ملحاكمته 
باملحاكم الدولية.  وللمرة الثانية 

خالل ا�سبوع واحد، حالت الواليات 
املتحدة االمريكية دون تبني جمل�ض 

االمن بيانا يطالب " ا�سرائيل  
"باحرتام القانون الدويل واحرتام 

حق املدنيني الفل�سطينيني يف التظاهر 
ال�سلمى، وذلك رغم دعم 14 ع�سوًا من 

اأع�ساء جمل�ض االأمن للبيان. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
تزايدت المخاوف اإلسرائيلية من احتمالية وجود 
انعكاسات لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت 
قب���ل 10 أيام عل���ى الحدود الش���رقية لغّزة، على 
الضفة المحتلة، مما يعني ازدياد نقاط المواجهة 

المباشرة مع االحتالل في أكثر من مكان.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية، 
عن الكاتب اإلس���رائيلي "ي���ورام يوفال"، قوله إن 
هناك مخاوف من إنعكاس آثار مسيرات العودة 
الجاري���ة في قطاع غزة على الضفة المحتلة، الفًتا 
إلى أن هذه المسيرات أظهرت أن الفلسطينيين 
أدرك���وا الطريق���ة التي يمكن م���ن خاللها إنهاء 

االحتالل.
كما توقع أن يسير نحو 100 ألف فلسطيني على 
أقدامهم بهدوء من رام الله إلى مستوطنات "بيت 
إيل وبس���غوت وعوفرا" وس���ط الضفة، وحينها 
ستضطر "إس���رائيل" للعودة لحدود العام 1949، 
مضيًفا، "هذه المسيرات تعتبر فهًما متأخًرا لدى 

الفلس���طينيين في كيفية التفوق على المشروع 
الصهيوني بع���د 100 عام من المقاومة العنيفة 

له"، وفق قوله.
وأضاف، "هم من خالل هذه المس���يرات يحاولون 
تعل���م طريق���ة جديدة لتج���اوز هذا المش���روع، 
من خ���الل انته���اج المقاومة الش���عبية وليس 
المسلحة"، زاعًما أن الفصائل في غزة لجأت لهذه 
المسيرات كأسلوب تكتيكي، رغم أن "دي إن إيه" 
)المادة الوراثية( لها هي الس���الح، لكنها فضلت 
اليوم أن تك���ون مقاومتها معتمدة على الحجارة 
والزجاج���ات الحارقة، ولذلك فإن انخراط مزيد من 
الفلسطينيين بالمقاومة الشعبية كفيل بإنهاء 

االحتالل.
وبحس���ب الكاتب اإلس���رائيلي، فأنه برغم وجود 
أصوات يميني���ة في "إس���رائيل"؛ ُتبدي رفضها 
لتقب���ل فرضي���ة أن تنس���حب "إس���رائيل" من 
مس���توطنات الضفة، إال أن هذه المس���يرات قد 
تجبرها الحًقا على الخروج من مدن عس���قالن وتل 

أبيب وحيفا والقدس".
وأكد يوفال على أن هذه الفرضية تس���بب تخوًفا 
لدى اإلس���رائيليين من ه���ذه المظاهرات، ألنها 
تعيد لألذه���ان ما حصل م���ع )المهاتما غاندي( 
في الهند و)نيلسون مانديال( في جنوب إفريقيا، 
مشدًدا "يخش���ى اإلس���رائيليون إمكانية تكرار 
هذه النماذج العالمية معهم، خاصة أن "غاندي" 
الفلسطيني قد ولد فعاًل، وهو يتمثل في الفتيان 
المتظاهرين الفلسطينيين، وسيحقق حلمه في 

المدى القريب".
ومن جهته، ق���ال الكاتب اليميني اإلس���رائيلي 
"نداف هعتنسني" إن "أهم دروس مسيرات غزة 

الجارية حالًيا، أن "االنفصال عنها كان خاطئا".
اإلس���رائيلية،  "معاري���ف"  صحيف���ة  وذك���رت 
أن "إس���رائيل" ل���و ك���ررت االنس���حاب ذاته في 
الضف���ة الغربي���ة، لرأينا اليوم مئ���ات اآلالف من 
الفلس���طينيين على بوابات الق���دس، ومطار "بن 

غوريون"؛ كما سيحصل اليوم على بوابات غزة.

خشية إسرائيلية من انعكاس مسيرات العودة بغزة على الضفة
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

 بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجنة المحلية لبلدية النص���ر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القسيمة رقم )1 أرض سبع( من القطعة رقم 

)97 أرض س���بع( أنه تقدم لها المواطن / حاتم نظير احمد ثابت 
بطلب الحصول عل���ى اذن بناء وطلب بدل خدم���ات على جزء من 
األرض والبالغة مساحتها 300 متر مربع والواقعة على شارع رقم 1 
والمعروف بشارع غسان كنفاني وذلك حسب الطلب والمخططات 
الهندسية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق االعتراض على 
منح المذكور بدل خدمات واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله 
ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء س���اعات الدوام الرسمي وذلك 
خالل  15 يومًا من تاري���خ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم 

بعد ذلك.

رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية 
اأ.حممد عا�سور

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /عدنان صالح عليان ابوحجير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802095513  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

فف���ي اللحظة التي زح���ف بها آالف 
الش���بان والمتظاهرين نح���و مواقع 
المواجهة مع االحتالل، وبدأوا  بإلقاء 
وإشعال  الفارغة  والزجاجات  الحجارة 
اإلطارات المطاطية، انتزع وهبة علم 
فلسطين من إحدى الخيام المنصوبة 
لغرس���ه عل���ى مقرب���ة من الس���ياج 
الفاصل، إال أن رصاص االحتالل كان 
أسرع منه، ليصاب برصاصة متفجرة 

ٌتسقطه أرضًا. 
ويتعمد جنود االحتالل االس���رائيلي 
تنفي���ذ عمليات قنص بش���عة بحق 
المواطنين الفلسطينيين المشاركين 
بمس���يرة العودة الكبرى ، واصابتهم 
بالمناطق الس���فلية من أجس���ادهم 
بهدف احداث أكب���ر قدر ممكن من 
اإلعاق���ات الحركي���ة وح���االت البتر، 

باإلضافة الى حاالت الشلل الكامل. 
وأعلن���ت  وزارة الصح���ة ف���ي قطاع 
غزة، عن ارتقاء 29 ش���هيدا واصابة 

نح���و  3آالف برصاص قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي خالل قمعها مسيرات 
العودة، من���ذ انطالقها يوم الجمعة 
30 مارس الماضي، من بينهم 1296 
بالرصاص الحي والمتفجر و79 إصابة 

خطيرة.

مهدد بالبرت 
ويقول وهب���ة ل�"االس���تقالل": " في 
يوم الجمع���ة 3/30، توجهت صباحًا 
بخانيونس،  خزاع���ة  منطق���ة  ال���ى 
للمش���اركة ف���ي مس���يرات العودة 
الكب���رى برفقة أصدقائ���ي، وبجانبي 
مئات المتظاهرين، كانت المس���يرة 
سلمية ولم نتجاوز الَحّد المسموح به، 
لكننا فوجئنا بإطالق النار من الجنود 
اإلسرائيليين، االمر الذي أغضب كافة 

المتظاهرين".
ويتاب���ع وعالمات األلم ترتس���م على 
مالمحه:" عندما شاهدت المتظاهرين 

يقتربون من الحدود أردت مشاركتهم 
وحاول���ت نص���ب علم على الس���ياج 
الفاصل، لكن���ي ُأصبت برصاصة في 
قدمي قبل نصب���ه"، واصفًا الدقائق 
بأنها ك�"الصعقة  األولى من اإلصابة 
الكهربائية تسري في كامل جسده". 
إنقاذي بع���د معاناة  ت���م  وأضاف:" 
طويلة، حيث تعم���د جنود االحتالل 
الذين  الش���بان  باتجاه  الن���ار  إطالق 
يقتربون مني في محاولة إنقاذي، ثم 
اإلسعافات  بتقديم  المسعفون  قام 
األولية لي في نقطة طبية، ثم تحولت 
إلى المستش���فى األوروب���ي بمدينة 
خانيون���س"، مش���يرًا إل���ى أنه بعد 
الفحص تبين أن���ه ُأصيب برصاصة 
متفج���رة حطم���ت عظام س���اقه، ما 

جعلها مهددة بالبتر. 
واستصرخ وهبة، كل الضمائر الحية 
لمس���اعدته في الس���فر للعالج في 
الخارج قبل أن يلجأ األطباء لبتر قدمه. 

الأر�س كرامتنا
ولم تختل���ف حالة الجري���ح عامر أبو 
القمصان )29عاما( عن باقي الجرحى؛ 
إذ أصيب هو األخر بطلق متفجر اثناء 
مشاركته بمس���يرة العودة، يقول: " 
ذهبت أنا وأصدقائي للمش���اركة في 
المسيرة، وبعد أداء صالة الجمعة في 
العراء اقتربنا من الح���دود الفاصلة، 
وبدأنا بغ���رس األعالم والقاء زجاجات 
المولوت���وف، حينه���ا أطلقت قوات 

االحتالل النار علينا بشكل جنوني". 
وأردف أبو القمصان ل�"االس���تقالل"، 
أنه عندما ش���اهد اإلصابات تتزايد، 
زادت حماسته، وتقدم ناحية قناصة 
االحت���الل، وبدأ برش���قهم بالحجارة، 
وكلما أطلق���وا رصاص���ا اختبأ خلف 
تلة، دون أن يع���رف أنهم يراقبونه 
التلة،  وينتظرون خروجه م���ن خلف 
ُمضيف���ًا :" ُأصبت بطل���ق متفجر في 
قدمي اليسرى جعل جسدي يرتجف 

بقوه، وسقطت أرضًا على الفور ودمي 
ين���زف كالناف���ورة حتى ت���م نقلي 

للمستشفى". 
وش���دد الجريح أبو القمصان على أنه 
فخور بما فعله، رغم ما يعانيه من ألم، 
ويتمنى أن يع���ود لخطوط التماس 
من جديد بأقرب وقت، فال يوجد عمل 
أش���رف وال أنبل م���ن مقاومة محتل 
اغتصب األرض وحاصر ش���عبا أعزل، 
مضيفا " تعودنا دائمًا على التضحية 
م���ن أجل أرضن���ا، فه���ي كرامتنا لم 
يتنازل عنها أجدادنا لالحتالل ونحن 
ل���ن نتنازل عنها، ل���ذا ال بد أن ندافع 
عنها حتى أخر قطرة دم فلسطينية 

 ."
ويؤكد أب���و القمصان أنه س���يعاود 
السلمية  المس���يرات  في  المشاركة 
الت���ي تطالب بتحقيق ح���ق العودة 
لكّن���ه  الفلس���طينيين،  لالجئي���ن 

سيكون أكثر حذًرا في المرة المقبلة.

جرحى مسيرة 
العودة.. ألم 
ال ينتهي !

ضحايا إجرام االحتالل 

غزة/ دعاء احلطاب: 
داخل اإحدى غرف م�ست�سفى غزة الأوروبي مبحافظة 
خانيون���س، ي�ستلقي الفتي اجلريح حترير وهبة )15 
عام��ًا( على �سريرة بج�سده ال�سعي��ف املنهك من �سدة 

الأمل، حم��اوًل ت�ستي��ت ذهن��ه باللع��ب عل��ى الهات��ف 
املحم��ول كي ل ي�سع��ر بالأمل الذي ت�سب��ب به انفجار 
ر�سا�سة يف قدم��ة، اجلمعة الأوىل يف فعاليات م�سرية 
العودة الكربى .  الفتى وهبة مل يكن يعلم اأنه �سيكون 

�سحية ر�سا�سة احتالل غادرة، بعد ثواٍن معدودة من 
حماولت��ه غر�س علم فل�سط��ني على مقربة من ال�سياج 
الفا�س��ل ب��ني احل��دود ال�سرقي��ة ملدين��ة خانيون���س 

والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1948م.  

لندن/ االستقالل: 
دعا االئت����الف األوروبي للدفاع عن األس����رى 
الفلس����طينيين يوم أمس األحد، إلى أوس����ع 
مشاركة أوروبية في أيام التضامن مع األسرى 
الفلس����طينيين في الس����جون اإلسرائيلية، 
والمقرر أن يطلقها األسبوع المقبل تزامًنا مع 

يوم األسير الفلسطيني.
وأكد االئتالف الذي يضم مجموعة مؤسسات 
حقوقية أوروبية تنش����ط للدفاع عن األسرى 
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية في 
بيان أن الفعاليات المقرر إطالقها تستهدف 
إبراز قضية األسرى وما يعانونه من تضييق 

وحرمان ألبسط حقوقهم.
وذكر االئت����الف أن الفعالي����ات التضامنية 
ستدعم مسيرات العودة الكبرى الجارية منذ 
10 أيام في قطاع غزة وتتضامن مع األطفال 
والش����بان الذين يتم اعتقاله����م من قوات 
االحتالل اإلسرائيلي بعد اجتيازهم السياح 

الفاصل مع القطاع.
وأوضح أن من يتم اعتقالهم بدعوى اجتياز 
الس����ياج مع غ����زة يتعرض����ون ألصناف من 
التعذيب واالبتزاز ويمارس بحقهم أساليب 
قمعية تحط من كرامتهم في مشهد مغيب 

عن المجتمع الدولي.
كما أش����ار االئتالف إلى أن الفعاليات ستبرز 
قضي����ة األس����رى اإلداريي����ن في الس����جون 
اإلس����رائيلية بظ����ل مقاطعته����م المحاكم 
اإلدارية بشكل كامل لليوم ال�53 على التوالي 
كخط����وة احتجاجي����ة على اس����تمرار فرض 
االعتق����ال االداري ضده����م، وارتف����اع أعداد 

األسرى اإلداريين مؤخًرا.
وتعتق����ل »إس����رائيل« زه����اء 6500 أس����ير 
فلس����طيني بينهم العش����رات أمضوا أكثر 
م����ن 20 عامًا قي����د االعتق����ال، ومنهم 450 
معتقاًل إداريًا، فيما يتم إحياء يوم األس����ير 

الفلسطيني يوم 17 أبريل من كل عام.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب فلس���طيني بجراح حرجة 
ظه���ر  أم���س األحد بع���د إطالق 
عليه  الن���ار  إس���رائيلي  جن���دي 
على مفترق مس���توطنة »معاليه 
أدوميم« شرقي القدس المحتلة، 

بزعم محاولته طعن جنود.
»يديع���وت  صحيف���ة  وزعم���ت 
فلسطينًيا  أن  العبرية  أحرونوت« 
وص���ل إل���ى منطق���ة »ميش���ور 
المستوطنة  القريبة من  أدوميم« 
وحاول مهاجمة إسرائيليين بأداة 
بالرصاص،  استهدافه  قبل  حادة 
فأصيب بج���راح بالغ���ة الخطورة 

بحسب مصادر عبرية.

بالتزامن مع يوم األسير

االئتالف األوروبي يدعو ألوسع 
مشاركة بأيام تضامنية مع األسرى

اصابة شاب 
بالرصاص شرقي 

القدس بزعم 
محاولة طعن
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أبو عاذرة أحد عشرات المسعفين الذين أخذوا على 
عاتقهم انقاذ حياة الُمصابين وتقديم اإلسعافات 
األولي����ة لهم منذ انطالق فعاليات مس����يرة العودة 
الكبرى في الثالثين من مارس الماضي، فقد هرعوا 
بكل قوتهم لتلبية ن����داء الواجب والوطن ُمتحدين 
زخات الرصاص المتطايرة من بنادق جنود االحتالل 
اإلسرائيلي المحصنين خلف التالل الرملية، ليثبتوا 
للعالم أجمع أنهم أصحاب رس����الة س����امية، أنهم 
مس����عفون ألرواح أبناء الوطن وال يقلون عن غيرهم 

بالتضحية.  

نداء الواجب 
ويقول أبو عاذرة: "في الميدان وأثناء محاولتي إلنقاذ 
حياة شاب تعرض لرصاص االحتالل، اكتشفت أني 
مصاب بركبتي ولم اس����تطع ترك الش����اب لخطورة 
إصابته التي ال تحتمل االنتظار أكثر، ليعمل مسعف 

آخر على تضميد جراحي الذي تسيل منه الدماء" 
وأوضح ل� "االستقالل"، "أن المصاب كان فاقد الوعي 
ويعاني صعوبة بالتنفس بس����بب استنشاقه غازًا 
س����امًا، فقمت بفتح مجري اله����واء له كي يتنفس 
بص����ورة صحيح����ة وعمل����ت عل����ى انع����اش القلب 

والرئتين". 

وبين أن نداء الواجب ُيحتم على الُمس����عف تقديم 
خدماته بالرغم من كافة المخاطر التي يتعرض لها 
بالمي����دان، وأن يتغافل عما أصاب����ه من معاناة وألم 
إلنقاذ المصابين من وسط النيران وتأمين حياتهم، 
ألن رس����الته وطنية وإنس����انية بحته، منوهًا إلى أن 
الُمسعف يؤمن بأن هناك فاتورة يجب أن يدفعها 

في سيبل تأدية واجبه. 
وأك����د أبو ع����اذرة، أن رج����ال اإلس����عاف محفوفون 
بالمخاطر أثناء عملهم بمناطق االحتكاك والتماس 
مع االحتالل، كاالستهداف المباشر بالرصاص الحي 
وقنابل الغاز، نظرًا ألنهم يتقدمون بخطوات أمامية 
أكثر قربًا للمنطق����ة الحدودي����ة الفاصلة لألراضي 
المحتلة عام 48خشية من مواراة الحفر والحشائش 
والمزروع����ات أي جري����ح بي����ن جنباته����ا بعيدًا عن 

أعينهم.
واعتب����ر أبو عاذرة اس����تهداف االحت����الل للطواقم 
الطبي����ة أثناء تغطي����ة األحداث ونق����ل المصابين، 
جريم����ة ُمتعمدة يس����عى من خالله����ا إلرباك عمل 
الطواقم الطبية وكس����ر إرادة رجال االس����عاف من 
الدخول ألرض الحدث ونقل المصابين، مشددًا على 
أن الطواقم الطبية دائما ُتفشل مخططات االحتالل 
وال تتراج����ع ع����ن تأدية واجبها االنس����اني كونهم 

يستمدون قوتهم من أبناء شعبهم الذين يصعب 
كسر عزيمتهم. 

ووجه رسالة لقادة االحتالل وجنوده، مفادها: " مهما 
قمعت وأرهقت و أجرمت لن ُتثني أبناء ش����عبنا عن 
حقوقه����م و لن يثنينا كطواق����م طبية عن تقديم 
المساعدة لهم، ألننا مؤمنون برسالتنا ونذرنا أرواحنا 

في سبيل وطننا و تأدية واجبنا".

يواجهون خطر املوت
أما الشاب محمد الهسي، أحد المسعفين العاملين 
في جمعية الهالل األحمر، والذي ُأصيب بكسور في 
القدم جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل جنود 
االحتالل اإلس����رائيلي ع����ام 2002م أثناء عمله، فلم 
يثن����ه ذلك عن تأدية واجبه في إنقاذ أبناء ش����عبه، 
وعمل على قدٍم وس����اق على الحدود الشرقية ضمن 
فعاليات مس����يرة العودة وس����اهم بإنقاذ ما يقارب 

200مصاب حتى األن. 
ويقول الهسي ل�"االستقالل": "عندما قررنا أن نكون 
ُمس����عفين كنا ندرك تمامًا ب����أن مهمتنا لن تكون 
سهلة وأننا سنتعرض لخطر الموت في كل لحظة، 
فبأي وقت نتوقع أن نس����قط،  لكن ه����ذا ال يثنينا 
ع����ن االس����تمرار بعملنا وتقدي����م خدماتنا لكل من 

يحتاجها". 
ويضيف الهسي، "منذ بداية مسيرة العودة الكبرى، 
وإقام����ة مخيمات العودة في الحدود الش����رقية، تم 
عق����د اجتماع����ات تحضيرية بين جمعي����ة الهالل 
األحمر ووزارة الصح����ة ومقدمي الخدمات العالجية 

بهدف تنسيق األدوار وتكاملها".
ويشير الهسي، إلى مخاطر جمة تحيط بالمسعفين 
نتيجة عدم مباالة االحت����الل بإطالق النار تجاههم 
أثن����اء نقلهم للمصابي����ن، غير أن الداف����ع الوطني 
واإلنساني الذي أوصلهم للمكان يجعلهم ال يأبهون 

بأي نتيجة ستحدث أمام انقاذ الجرحى.
وبين أن المس����عف الفلس����طيني يقع على عاتقه 
مسؤولية خاصة خالل القيام بواجبه في المواجهات 
التي تش����هدها نق����اط التماس، فه����و عليه نقل 
المصاب من المكان بأس����رع وقت قبل تفاقم حالته 
الصحية، وايصاله ألقرب نقطة طبية )المستشفى 
الميدان����ي( لتقديم اإلس����عافات األولية له ومن ثم 

نقله الى المستشفى المناسب لحالته.
وطالب الهسي، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق 
االنسان بضرورة الضغط على االحتالل اإلسرائيلي 
م����ن أجل احترام القوانين الت����ي تنص على حماية 

الطواقم الطبية في وقت السلم والحرب. 

غزة/ دعاء احلطاب:
يف �سورة ا�ستقطبت اأنظار العامل، وج�سدت 

اخال�سًا مهنيًا ونخوة اإن�سانية، قدم امل�سعف 
عبد الرازق اأبو عاذرة، الذي اأ�سعف م�سابًا 

لُي�سعف هو الأخر بالوقت ذاته يف اأر�ض 
امليدان؛ منوذجًا يحتذى به يف العطاء 

الإن�ساين وال�سمود وقوة الإرادة، فبالرغم 
من اإ�سابته بعيار ناري اإل اأنه مل يتوان عن 
موا�سلة عمله، تاركًا جرحه ينزف لإنقاذ 

حياة ُم�ساٍب باإجراء تنف�ض �سناعي له 
وانعا�ض قلبه، ليوؤكد مدى متا�سك اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني يف اإثبات حقهم والإ�سرار 
على امل�سي قدما يف م�سرية العودة الكربى 

امل�ستمرة لالأ�سبوع الثاين على التوايل. 
فمع ت�ساعد م�سريات العودة ووقوع مئات 

الإ�سابات، قرر امل�سعف املتطوع بالهالل 
الأحمر اأبو عاذرة الن�سمام لطاقم امل�سعفني 

يف امل�ست�سفيات امليدانية على خطوط التما�ض 
�سرق مدينة خانيون�ض، فارتدي ثوبه املميز 

وو�سع يف يده قفازات طبية وهب م�سرعًا 
لنقل امل�سابني واإنقاذ  امل�سرجني بالدماء 

بعد اأن باغتتهم ر�سا�سات احلقد ال�سهيونية، 
لغري مباليًا باخلطر املحدق به من كل �سوب 

وحدب.  

يواجهون الموت 

مسعفو غزة: مالئكة رحمة تحتضن مسيرات العودة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد عبد محمد الشندغلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921122842( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / فريح احمد حسين القشاوى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911365948( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حنان يوسف اسماعيل عويمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)944819085( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل
أعلن وزير االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات 
عالم موس���ى ع���ن موافق���ة اللجن���ة العربية 
الدائمة للبريد إلصدار طابع بريدي تحت عنوان 
"القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول 
العربية، وال س���يما مع ازدياد اجراءات االحتالل 
االسرائيلي ضد المدينة والسياسة األميركية 

تجاهها.
جاء ذلك خالل االجتماع الرابع والثالثين للجنة 
العربية الدائم���ة للبريد المنعق���د في ُعمان، 
حيث صوتت الدول األعضاء باإلجماع على طلب 

فلسطين المقدم من وزارة االتصاالت.
وشكر موسى كافة الدول العربية على دعمها 
ووقوفه���ا الدائ���م بجانب فلس���طين وقضية 
القدس، معتبًرا هذه المبادرات دليل وقوف إلى 
جانب الثوابت الوطنية، وعدم القبول بالتفريط 
بذرة تراب للمدينة المقدس���ة التي هي مكان 
عربي، واسالمي، ومعلم ديني، وسياحي مهم، 

ويعد صمام االمان للمنطقة بأسرها.
واعتبر االجماع العربي على اس���تصدار الطابع 
الرمزي والسيادي وكل كلمات الدعم والمناصرة 
خ���الل أعم���ال االجتم���اع الذي كان���ت قضية 

فلسطين، وال س���يما البريد الفلسطيني ضمن 
أبرز محاوره، دليال على مكانة فلسطين ومكانة 

القدس وهويتها العربية واالسالمية.
وتصدر وزارة االتصاالت مجموعة طوابع بريدية 
س���نوًيا تحمل معان���ي ثقافي���ة واجتماعية 
وسياس���ية واقتصادية لها أهمية كبيرة في 
تس���ليط الضوء على مناسبات وطنية ودينية 
وثقافية تخص فلسطين، إضافة الى تجسيد 
الواقع الفلسطيني بما تمثله الطوابع من سفير 
لفلس���طين يج���وب العالم وبم���ا تعكس من 

موروثه الثقافي وانطباعاته وحضارته.

إقرار إصدار طابع »القدس عاصمة

 دولــة فلسطيــن« بالــدول العربيــة
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ويق���ول أحمد أب���و عمرة، من جوار س���رير 
رفيقه خليل النجار، الذي استنشق الغازات 
السامة يوم الجمعة الماضية شرقي رفح :" 
اطلق جنود االحتالل قنبلة غاز مباشرة على 
خليل مما ادى الستنش���اقه لكمية كبيرة 
من الغاز تسببت بدخوله في حالة غيبوبة 

منذ الجمعة الماضية حتى اآلن".
ويوضح أب���و عمرة أنه فور اصابة خليل تم 
نقل���ه للنقطة الطبية ف���ي مخيم العودة 
ومنه���ا إلى مستش���فى النج���ار قبل ان 
يس���تقر به المط���اف في المستش���فى 
األوروب���ي دون أن تتمكن الطواقم الطبية 
من تحديد نوع الغاز المس���تخدم وهو ما 

يفاقم صعوبة التعامل مع الحالة .
ويبي���ن أن رفيق���ه المص���اب ال يلبث ان 
يس���تفيق لم���دة دقائق ال تتج���اوز عدد 
أصابع الي���د الواحدة حتى تع���اوده حالة 
ارتعاش وتش���جنج قوية مصحوبة باآلالم 
شديدة ال يستطيع تحملها قبل أن يعود 

مجددا لحالة االغماء .
ول���م تختل���ف حال���ة النجار عن ش���ريك 
القضية أحمد زع���رب والذي تعرض للغاز 
السام قبل جمعتين ، ويقول والد أحمد :" 
عانى أحمد من غيبوبة مستمرة لمدة أربعة 
أيام قبل أن يستفيق مع استمرار المعاناة 

من رعشات وتشنجات قوية مفاجئة" .
نجل���ه  إل���ى حص���ول  زع���رب،  ويش���ير 
عل���ى تحويلة طبي���ة لتلق���ي العالج في 
مستش���فيات الداخل بتاري���خ 15 ابريل 
الجاري، معقبا :" أخبرن���ا األطباء عن وجود 
كتلة غاز على الصدر لم يتم تحديد نوعها 
وبالتالي ال يوجد م���ا يمكن ان يقدموه له 

في مشافي القطاع ".

انتهاكات خطرية
ب���دوره أك���د الراص���د الحقوق���ي للمركز 
الفلسطيني لحقوق االنسان في محافظة 
رفح ب���الل خير الدين أن ق���وات االحتالل 
اطلق���ت كمي���ة كبي���رة من قناب���ل الغاز 
مستهدفة جموع المواطنين المتجمهرين 

على مسافات بعيدة من الحدود.
وق���ال خي���ر الدي���ن ل���� "االس���تقالل" :" 
اس���تخدمت ق���وات االحت���الل العرب���ات 
الم���زودة بق���واذف إليصال قناب���ل الغاز 
لمس���افات بعيدة ع���ن الح���دود واصابة 
المواطنين في مناط���ق تجمهرهم ، وهو 
ما يكش���ف نوايا االحتالل ايقاع أكبر عدد 
من االصابات من خالل مكان س���قوط تلك 
القنابل النافثة للغازات ونوعية الغاز الذي 

لم يتم تحديده حتى اللحظة" .

وبين أن الغازات التي تم استعمالها خالل 
الجمعة الثانية لمسيرة العودة شرق رفح 
اختلفت عن الغازات التي كانت تستعمل 
سابقا من حيث س���رعة وكمية االصابات 
الت���ي تخلفه���ا وكذلك األع���راض التي 
تس���ببها لمن يتعرض لها ، مردفا :" فور 
انتشار الغاز سقط عدد كبير من االصابات 
فاق قدرة الطواقم الطبي���ة على التعامل 
معها نتيجة اتس���اع رقعة انتش���ار الغاز 

وغزارة اطالق القنابل ".

بانتظار النتائج
الصح���ة  وزارة  باس���م  الناط���ق  وبي���ن 
الفلسطينية أشرف القدرة أن مستشفى 
الشهيد أبو يوس���ف النجار في محافظة 
رفح اس���تقبل عش���رات االصابات نتيجة 
التع���رض لغ���از "مجه���ول" ، موضحا أن 
الح���االت كانت تعاني من تش���نج وتقيؤ 
مستمر وس���عال شديد وإجهاد مصحوب 

بتسارع دقات القلب .
وأك���د القدرة في حديثه ل� "االس���تقالل"، 
أن���ه تم تقدي���م االس���عافات للمصابين 
خ���الل فت���رة مكوثه���م التي اس���تمرت 
س���اعات طويلة تحت الرقابة والعالج في 
المستشفى ، معقبا :" بعد خروج الحاالت 

وفي الي���وم التالي عاد عدد من المصابين 
بالغاز نتيجة عودة التش���نجات والرعشة، 
وال زالت هناك حاالت تتلقى العالج حتى 

اللحظة في مستشفى النجار واألوروبي ".
وكش���ف القدرة، عن وجود اختالف كبير 
في األع���راض التي يعان���ي منها مصابو 
الغ���از الذي ت���م اطالقه ش���رقي رفح، عن 
االعراض المعروفة ل���دى الطواقم الطبية 
نتيجة التعرض للغاز المسيل للدموع وهو 
ما يبرهن اس���تخدام االحتالل لنوع جديد 

من الغاز شرقي محافظة رفح .
والمعنية  الدولي���ة  المؤسس���ات  وطالب 
باألمر بالتدخل ودراسة الحاالت ؛ للتعرف 
المس���تخدم لتحديد  الغ���از  على نوعية 
العالج المناسب وانقاذ المصابين ، مشيرا 
إلى س���حب الوزارة لعينات م���ن دم وبول 
المصابي���ن بالغاز وتحويله���ا للمختبرات 
الطبية المختصة لتحديد نوع الغاز فيما 

لم تصدر النتيجة بعد .
وكان النائب اش���رف جمع���ة، الخبير في 
مجال الم���واد الخط���رة،  أكد اس���تخدام 
أنواعًا مختلفة من  االحتالل اإلس���رائيلي 
الغازات السامة ضد المشاركين السلميين 
في مس���يرات الع���ودة، موضح���ًا أنه تم 
 "CN" تحديد أح���د هذه األنواع وه���و غاز

وأخواته "CA" و"CS"؛ وهي غازات مهيجة 
وتندرج تحت ُمس���مى "الغازات المسيلة 

للدموع".
ولفت النائب جمع���ة، في تصريح له، إلى 
أن هذه التأثي���رات تتركز عل���ى اإلزعاج، 
وحرقة واحمرار وتهيي���ج العينين وافراز 
الدموع، والغثي���ان والتقيؤ، نتيجة زيادة 
التركيز ما تس���بب في ح���االت إغماء، قد 
تؤدي ألضرار للمصابي���ن بأمراض مزمنة؛ 
خاصة المصابين بأم���راض الربو والجهاز 

التنفسي.
ونصح جمعة، لتجنب األضرار المستقبلية، 
بمغادرة مكان التلوث لمدة ساعتين، وخلع 
المالبس عن الش���خص المص���اب تماًما، 
وغسل الجلد والفم بالماء والصابون، حتى 
ال يس���اعد الغاز بالعبور لجسمه، باإلضافة 
لغس���ل العينين جيًدا والوج���ه بمحلول 
فس���يولجي تركيبت���ه "6%" بكربون���ات 
الصوديوم،  كربون���ات   "%3" الصوديوم، 

"1%" كلور البنزال كونيم".
التي  المواجه���ات  وارتفع���ت حصيل���ة 
تش���هدها ح���دود قط���اع غزة إل���ى 20 
ش���هيدًا و2850 مصابًا حتى لحظة اعداد 
التقرير بحس���ب احص���اءات وزارة الصحة 

الفلسطينية

تحذيرات من احتوائه على مواد خطرة

»غاز مجهول« يفتك بأجساد متظاهري مسيرات العودة
غزة/ حممد مهدي: 

�شرعان ما انت�شر دخانها الأبي�ض بني ح�شود املتظاهرين 
ال�شلميني املنت�شرين على احلدود ال�شرقية لقطاع غزة؛ 
لتخ��ور قوى ع�ش��رات ال�شباب قبل اأن يح�شن��وا اأر�شهم، 

وت�شقطه��م فاقدي��ن للوع��ي نتيج��ة تلك الغ��ازات التي 
م��ا زالت جمهولة النوع ل��دى الطواقم الطبية العاملة. 
وكان الآلف من الفل�شطينيني قد احت�شدوا على احلدود 
ال�شرقية وال�شمالية لقط��اع غزة �شمن فعاليات م�شرية 

العودة الكربى للجمعة الثانية على التوايل؛ للمطالبة 
بحقهم بالعودة لديارهم املهجرين عنها ق�شرا، وتطبيق 
الق��رارات الدولي��ة والأممي��ة املتعلق��ة بح��ق الع��ودة 

ول�شيما القرار المم 194 .

 القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتح���م مس���توطنون متطرفون ي���وم أمس،  
المس���جد األقصى المبارك من ب���اب المغاربة 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأغلقت ش���رطة االحتالل باب المغاربة الساعة 
الحادية عش���رة صباًح���ا، عقب انته���اء فترة 

االقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.
وذك���ر مس���ؤول العالق���ات العام���ة واإلعالم 
باألوقاف اإلسالمية فراس الدبس في تصريح 

له، أن 33 مستوطًنا واثنين من عناصر مخابرات 
االحتالل اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة 
الصباحي���ة، ونظم���وا جوالت اس���تفزازية في 

باحاته بحماية أمنية مشددة.
وأوض���ح أن ش���رطة االحت���الل المتمركزة عند 
األبواب احتجزت هويات المصلين الشخصية 

قبيل دخولهم للمسجد.
وكانت شرطة االحتالل فتحت الساعة السابعة 
والنصف صباًحا باب المغاربة، ونشرت وحداتها 

الخاصة وق���وات التدخل الس���ريع في باحات 
األقصى وعند أبوابه، وش���رعت بتوفير الحماية 

للمستوطنين أثناء تجولهم بالمسجد.
وش���هد المس���جد األقصى األس���بوع الماضي 
تصاعًدا في وتيرة اقتحامات المسجد األقصى، 
تزامًنا م���ع عيد "الفصح" العب���ري، حيث وصل 
عدد المقتحمين اليه���ود إلى ما يقارب 2409 

مقتحمين، بحسب دائرة األوقاف اإلسالمية.
وتخلل تل���ك االقتحامات انته���اكات من قبل 

المتطرفي���ن، تمثلت في أداء طقوس وصلوات 
تلمودية باألقصى، واالنبطاح على األرض ألداء 
صلوات يهودية، باإلضافة إلى تقديم شروحات 

عن "الهيكل" المزعوم.
وواصلت شرطة االحتالل التضييق على حراس 
وموظفي األوقاف أثناء عملهم، حيث أبعدت 
موظف النظافة بالمس���جد ي���زن عابدين عن 
المس���جد 15 يوًما، عق���ب اعتقاله والتحقيق 

معه.

33 مستوطنًا يقتحمون األقصى وسط قيود مشددة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /معتز مازن خالد ابو معيلق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401780721( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /جمال محمد عبد الهبيل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800783920( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رامى تيسير محمود البهتيمى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901450064( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /سناء عزات حسن عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901008953( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /غريب عباس سلمان ابو العراج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804501062( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمة محمد سليمان ابو سليم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930030325( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة- مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

مسيرات العودة: حرب رابعة أم انتفاضة ثالثة؟

مسيرات العودة ورفع الحصار الكبرى في جمعتها 
الثانية بالقرب من السلك الفاصل شرقي القطاع، 
تفرض نفس���ها بقوة كبيرة على وسائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية المختلف���ة، م���ن حيث مس���احات 
التغطي���ة الخبرية فقط، ومن ط���رف واحد؛ لذلك 
يغلب على تقاريره���ا ذات األفكار، وتقريًبا نفس 
المفردات، وكأن معظمه���ا يحرر من قبل الناطق 
العس���كري للجيش، ومعظمه���ا ينطلق من ذات 
الص���ورة النمطي���ة لديهم عن القط���اع باعتباره 
الجبهة الجنوبية التي تغلي وترتفع فيه كل يوم 
احتم���االت االنزالق لحرب رابع���ة، وحتى مقاالت 
ال���رأي التي يكتبها محللون كب���ار تفتقر لإلبداع 
والعمق؛ ربما بس���بب التحيز الواضح لسياس���ات 
االحتالل عامة، وتغيب عنها األسئلة واالنتقادات 

الجريئة.
المراس���لون العس���كريون لمختل���ف الوس���ائل 
اإلعالمي���ة االحتاللية - والذي���ن ُيعتبرون وُينظر 
إليهم على أنهم المؤتمنون على تقديم وعرض 
وتوصيف ما يجري من مواجه���ات - أجملوا يوم 

الجمعة الماضي، بجملتْين رئيسيتْين:
- »حماس فش���لت في جلب الجمهور، والمحافظة 
على زخم حش���د الجمعة الس���ابقة؛ وذلك بسبب 
الردع الذي مارس���ه الجيش«، وال أدري كيف تبنوا 
جميعه���م كذبة ال� 20 ألف متظاه���ر، ويقّدرون 
ا قلياًل من ساحة  حجم مظاهرات ال تغطي إال جزًء
رابين في تل أبيب، والتي ال تس���اوي عشًرا من أي 
من ساحات المواجهة الخمس على حدود القطاع، 
بعش���رات اآلالف. ثم ان محاولة تفس���ير س���بب 
التراج���ع بأنه ناتج عن الردع )وهي كلمة متحايلة 
على االس���م الحقيقي لعمليات القتل المتعمد 

الذي قام به جيش الذبح( هو تفسير يحاول ان يعطي 
شرعية ألعمال قتل المحتجين بأن قتلهم كان مفيًدا، 
وأنه يجب االستمرار بالتمسك بأعمال القتل لردعهم 
أكثر فأكثر، وعلى المجتمع االحتاللي ان يصمت ويمنح 
جيشه حرية القتل والحق الكامل في الذبح، وفي ذلك 
تأكيد على الوصف العنصري لش���ارون للعرب حيث 
قال: »م���ا ال يأتي بالقوة س���يأتي بمزيد م���ن القوة«، 
والمقولة الشعبوية العنصرية: »دعوا الجيش ينتصر«.

- »ف���ي نهاي���ة اليوم، ف���إن الجيش يش���عر بالرضى 
واالرتي���اح، وأنه بثمن قليل من الدماء )والمقصود هنا 
الدماء الفلسطينية ( نجح بصد المتظاهرين والحفاظ 
على أمن وحدود الدول���ة، برغم كل محاوالت التخريب 
ومحاوالت تنفي���ذ عمليات تحت س���تار الدخان، وأن 
الجيش مس���تعد لمواصلة القيام بذلك طالما يتطلب 
األم���ر بغض النظر عن المدى الزمني«، طبًعا وفي هذه 
الفقرة من التقارير البّد أن تسمع عن األوامر المشددة 
الت���ي عّممت على الجنود والقناص���ة الخاصة بإطالق 
النار، وكي���ف ان الفلس���طينيين يرس���لون األطفال 
وأن جنوده���م يبذلون جهوًدا كبيرة لعدم المس���اس 
بالمدنيين، والمس���اس فقط بكبار المحرضين؛ بالرغم 
م���ن أنهم يواجه���ون جمهوًرا كبي���ًرا يندس بينهم 
بع���ض »اإلرهابيين« وفي نفس الوقت يخش���ون من 
نيران القناصة الفلس���طينية، رغم ان أسماء الشهداء 
والمصابين وصورهم وأعمارهم تفضح أكاذيبهم، كما 
ان صور الجنود وهم يتمشون فوق التالل الرملية تؤكد 
عدم خوفهم من أية قناصة فلسطينية لتأكدهم ان 

السالح الفلسطيني محّيد في هذه االحتجاجات.
أم���ا المراس���لون المختص���ون بتغطي���ة الس���احة 
الفلس���طينية، فجميعهم أيًضا يتحدثون عن نجاح 
حركة حماس بالخروج م���ن أزمتها وتوجيه الغضب 

الفلسطيني ضد االحتالل، وفي إعادة غزة إلى األجندة 
المحلي���ة والدولية، ويس���هبون أكثر ف���ي الحديث 
عن نجاح حماس داخل الس���احة الفلس���طينية ضد 
خصومه���ا؛ هذه التقاري���ر وإن لم تج���اِف الحقيقة 
في بع���ض جوانبها، إال أن هدفه���ا هو ذات أهداف 
المراسلين العس���كريين، وهو التحريض على دوافع 
المحتجي���ن ومن يق���ف خلفه���م، وأن المواجهات 
الشعبية الدائرة على حدود القطاع الشرقية ليست إال 
حربًا أخرى بوسائل جديده تديرها فصائل »إرهابية« 
توجه الغضب إلسرائيل، لكن هدفها هو نقل رسالة 
إل���ى جهات أخرى، وهنا محاولة لتبرئة االحتالل، وأنه 
ليس إال ضحية للخالفات الفلس���طينية، وأنه كيس 
لكم���ات، أي ال الحص���ار وال حق الع���ودة وال التهويد 
واالستيطان ونقل الس���فارة هي األسباب الحقيقية 
المحركة لالحتجاجات، ويصّرون بش���كل متعمد على 
عدم رؤية شعار االحتجاجات الكبير والمعروف الذي 

تحدث عن العودة ورفع الحصار.
أما كتاب الرأي من المحللين فلم يكونوا استثناًء، فكرروا 
كتابة ذات المضامين من األفكار التي باتوا يحفظونها 
عن ظهر قلب، والتي في غالبها تعتمد على تقديرات 
اس���تخبارية أو قراءات من خلف شاش���ات الحواسيب 
أو كما فعل الكاتب الكبير ف���ي »يديعوت احرونوت« 
ناح���وم برنياع، ال���ذي تجّول بين القناص���ة ونظر إلى 
الحش���ود الكبيرة عبر عدسة القناص مع إضفاء بعض 
األلوان لزوم متطلبات جذب القراء، فهذه المواجهات 
بالنسبة لهم ليست إال تهديدًا آخر يزيد من احتماالت 
اندالع الح���رب الرابعة، والكثير من التس���اؤالت حول 
معضلة حماس فيما لو لم تنج���ح هذه االحتجاجات، 
وماذا ينتظرنا في ذروتها يومي نقل السفارة والنكبة؟ 
ومتى س���تنطلق الصواريخ؟ وتوصيات بتقليل أعمال 

القتل لما تش���كل من حرج لالحتالل على الساحة 
الدولي���ة، أي ان القطاع في نظر هؤالء ال يش���كل 
تهدي���ًدا إال عندما ينفج���ر بالصواريخ، وأن هذه 

االحتجاجات ستنتهي بحرب!
والحقيقة أننا نستغرب من هؤالء الذين كانوا من 
أكثر المتحدثين عن االنتفاضة الثالثة مع كل هبة 
أو موجه احتجاجية ف���ي الضفة؛ لماذا لم يكتبوا 
ويناقش���وا احتماالت تحّول هذه المواجهات إلى 
انتفاضة ثالثة مستمرة، وعن احتماالت انتقالها 
إلى مدن الضفة، وعن احتمال تبني نشطاء الضفة 
لذات عناوين االحتجاج األس���بوعي الذي تطلقه 
الهيئة التنسيقية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، أليس ثمة احتمال بأن تجد أسماء الجمع 
صداها في الضفة؟ والس���ؤال: لماذا يستبعدون 
عمًدا احتمال أننا دخلن���ا االنتفاضة الثالثة، رغم 
توفر معظم شروطها من جمهور وقيادة وظروف، 
وم���ن المحتمل جًدا ان تكون أي���ام 14 و15 مايو 
تاريخ انطالقها ف���ي كل الوطن؟ ربما يعود ذلك 
ألسباب أخرى ال يتسع المقال لتناولها، غير تبلد 
عقولهم وس���يطرة نمطي���ة تفكيرهم ورؤيتهم 

للقطاع.
وأخيًرا، وبرغم ان لغة التهديد وسياس���ة القتل 
هي السياس���ة المتبناة احتاللًيا ضد المواجهات 
الش���عبية؛ فمن المؤكد ان االستنفار العسكري 
االحتاللي يوازيه اس���تنفار سياسي داخل أروقة 
عصاب���ة تل أبي���ب، وأن مزي���ًدا م���ن المكالمات 
الهاتفي���ة تصل م���ن عواصم غربية، وس���تصل 
وسيزداد وصولها، وأكثر ما يقلقهم هو سؤالهم 
بعي���ًدا عن القتل: ما هي خطتك���م تجاه القطاع، 

ونحن ال زلنا في البداية فقط؟

أس���وأ ما كان »اإلسرائيليون« يجبرون على رؤيته، هي تلك المشاهد الخارقة للوعي 
الزائف الذي كافحوا لسنوات طويلة ممتدة منذ تأسيس »إسرائيل« لفرضه، ليس 
فقط على الشعب الفلسطيني والشعب العربي بكافة امتداداته على األرض العربية، 
ب���ل على كل العالم. الصورة »الكابوس« هي صورة أبناء فلس���طين، وهم يقتحمون 
أس���وار العزل التي تكمن داخلها دويل���ة االحتالل أماًل في الزحف إلى داخل الوطن 
الفلس���طيني والعودة إليه. لم يحدث أن عاش قادة »إس���رائيل« الرعب، كما عاشوه 
يوم الجمعة الفائت واليوم الجمعة، وإلى أن يأتي موعد ذكرى النكبة. لم يحدث أن 
جّهزوا كل هذه االستعدادات لمنع أن يفرض المشهد نفسه، أي »مشهد العودة« 
الذي يعتبرونه قادرًا على نسف كل ما قاموا ويقومون به لفرض روايتهم أن األرض 
هي أرضهم »الموعودة من الرب«، وأن حروبهم كانت حروب تحرير وحروب استقالل. 
أن ينجح فلسطيني واحد في أن يعود إلى ما يعتبره وطنه وأرضه، فهذا في مقدوره 
نس���ف كل عمليات »كّي الوعي« التي قاموا ويقومون بها ضد الشعب الفلسطيني 
والشعب العربي وشعوب العالم لمحو الرواية العربية عن »الوطن السليب« و»األرض 
المنهوبة«. أن يصر الفلسطينيون على تنظيم مسيرات العودة إلى الوطن كل عام 
في هذا الوقت ابتداًء من يوم األرض يوم 30 مارس/ آذار، فهذا بمقدوره خلخلة أركان 
أسطورة الزيف »اإلسرائيلية« التي رّوجوا لها في كل العالم، وال يريدون لهذا العالم 

أن يعرف أو أن يرى غيرها.
في قمعهم االنتفاضة الفلس���طينية الثانية الت���ي اندلعت عام 2000 تبنى قادة 

جيش االحتالل مصطلح »كّي الوعي« الفلس���طيني، وكان أملهم هو فرض »الوعي 
البدي���ل«، وظّلوا منذ ذلك الوق���ت وهم يخوضون حرب »تزييف الوعي« للش���عب 
الفلس���طيني وللعالم كله، لكنهم كانوا يصدمون في كل مرة بأن الوعي الحقيقي 
يترّس���خ أكثر، وأن عملية الكّي تلك تزيده اش���تعااًل وتقويه وتزيده صالبة، بدليل 
أن سياس���ة اعتقال األطفال الفلسطينيين أصبحت أحد أعمدة استراتيجية األمن 
»اإلس���رائيلية«، فاليوم يوجد أكثر من 350 طفاًل فلسطينيًا في سجونهم، حسب 
بيانات »نادي األس���ير« الفلس���طيني. والصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع 
بوسائل التواصل االجتماعي منذ أيام لطفل مدينة الخليل محمود يوسف إسماعيل 
ماض���ي، البالغ م���ن العمر 14 عامًا، وعش���رات جنود االحت���الل يقتادونه من منزله 
معصوب العينين ومكب���ل اليدين، والذعر يمأل عيونهم، هي الصورة البديلة التي 
فرضت نفسها لتؤكد ترّسخ الوعي بالوطن وبحقوقه، وتجّدد حلم العودة الذي يكاد 

يخنق كل تفاصيل »المشروع الصهيوني« في فلسطين.
مس���يرات العودة هذه المّرة لها مذاق خاص وصادم للكيان وقادته ومن يدعمونه 
ويحالفونه، ألنها تجيء لتفس���د عليهم جميعًا »العرس« ال���ذي يرّتبون له، والذي 
أرادوا أن يكون عرس���ًا مزدوجًا: االحتفال بالذكرى الس���بعين لتأسيس »إسرائيل« 
)ذكرى يوم النكبة( في الرابع عش���ر من مايو/ أيار المقبل، واالحتفال بنقل السفارة 
األمريكية من مكانها في تل أبيب إلى مكانها الجديد في القدس الشرقية المحتلة.

فف���ي إطار االس���تعدادات على حدود قطاع غ���زة، تم إرس���ال آالف الجنود من لواء 

»ناحل« ولواء »جفعاتي«، ووضعت األس���الك الش���ائكة وعدد كبي���ر من القناصة، 
والمهمة األساس���ية لكل هؤالء هي منع أي فلس���طيني من تس���لق الجدار األمني 
واقتحام الحدود المفروضة والدخول عنوة إلى »إس���رائيل« )إلى الوطن الس���ليب(. 
كان���ت التعليمات التي أعطيت لكل األلوية والقناصة ه���ي إطالق الرصاص الحيَّ 
ضد المس���يرات الفلسطينية. إيزنكوت أعطى هذه األوامر في احتفال تبديل قادة 
قسم االستخبارات، وهو يدرك مدى خطورة نجاح فلسطيني واحد أن يعود عنوة إلى 
فلس���طين، أن يعيد ويجدد العودة كحق وطني، هو يدرك أن العودة الفلسطينية 

كحق، تعيد الحق في الوطن وتنسف كل زيف الروايات »اإلسرائيلية«.
رغم كل ذلك نجح الفلس���طينيون يوم الجمعة الماض���ي في تكريس حق العودة، 
وها ه���م اليوم الجمعة يجّددون هذا النجاح بامتياز، ألنهم اس���تطاعوا أن يؤكدوا 
للعال���م أن الصراع الذي يخوضونه ضد االحت���الل هو صراع بين الحق والباطل، بين 

الضحية والجالد.
نجح الفلس���طينيون أيضًا بامتياز، ألنهم بات في مقدورهم تحويل مس���يرات 
العودة واس���تعدادات إطالق يوم الزحف العظيم إلى انتفاضة شعبية جديدة 
قادرة على تأكيد أن الشعب الفلسطيني بمقدوره تخليق األمل بالنصر من رحم 
كل إحب���اط. أمل جدي���د ينتزعونه من قلب اليأس، وللعودة مجددًا بفلس���طين 
قضية ملهمة قادرة على إسقاط كل مس���يرات الخضوع والمذلة والهوان التي 

فرضت عليهم لسنوات طويلة.

من مسيرات العودة إلى يوم الزحف العظيم
د. محمد السعيد إدريس
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» عائدون ! عائدون ! إننا لعائدون 
الحدود لن تكون ، والقالع والحصون 
فاصرخوا يا نازحون : إننا لعائدون ! »

مقطع من نش���يد رددته قلوب الفلس���طينيين 
قبل حناجرهم في خمس���ينات وستينات القرن 
الماضي . كان النشيَد الذي يبدأ به اليوم  في كل 
مدرس���ة في غزة ، وهو من كلمات هارون هاشم 
رش���يد الذي غنى آالم الفلسطينيين وأحزانهم 
الغتصاب وطنه���م ، وغنى آماله���م وأحالمهم  
بالعودة إليه . كان جرحهم الكبير يومئذ جديدا 
نازفا ، وكان ذهولهم الغتصاب وطنهم في كبر 
جرحهم وكب���ر ألمهم ، وفي كبر الجرح والذهول 
كان األمل والحلم بالعودة إلى بيوتهم وحقولهم 
التي مازالت صورها في عيونهم ، ورائحتها في 

أنوفهم ، ووهج حبها في قلوبهم  . 
ل���م يصدقوا أنه���م س���يفارقونها بال ع���ودة . 
مس���تهجن وليس قابال للتصديق أن تطرد من 
وطنك الذي ليس لك أرض سوى أرضه وال سماء 

سوى سمائه .
 جريمة فريدة في التاريخ اإلنساني ، وعلى كثرة 
مجازر الغزاة المس���توطنين ف���ي حق أهل البالد 
األصليين في بقاع العالم األخرى فالذي آلت إليه 
األمور أن الطرفين تعايش���ا في النهاية معا . ما 

حدث في فلسطين اختلف كليا .  المستوطنون 
الذين جاؤوا مهاجرين أنكروا كل حق ألهل البالد 
األصليين ، وزعموا أن لهم ماضيا ذا قيمة فيها ، 
وأصروا على سحق أسس وجود أهلها األصليين 
، فاغتالوا البش���ر والحجر والشجر ، حتى األسماء 

اغتالوها . 
مستوطنو دولة كندا اختاروا اسمها من لغة أهل 

البالد األصليين ، ويعني ) القرية ( .
 الصهاين���ة أصروا على عبرنة األس���ماء العربية 
للمدن والقرى والشوارع في فلسطين مع أن أكثر 
من 60 % من مف���ردات لغتهم المهجنة عربية 
األصل معنى ومبنى وش���به نطق ، ويرى بعض 

اللغويين أنها إحدى لهجات العربية . 
نش���يد هارون في حينه أكد ثقة الفلس���طيني 
في حتمية وش���رعية عودته إلى أرضه ، ويتجلى 
التوكيد في عاطفة الش���اعر القوي���ة المتفجرة 
في ق���وة الحمم العاصفة ، وفي ألفاظه بتكرير » 
عائدون » مرتي���ن ، وفي التوكيد ب » إن والالم » 

في » إننا لعائدون » .
 وجاءت صاعقة هزيم���ة 5 يونيو 1967 العربية 
صدمة كبرى ، ونكبة ثاني���ة زلزلت الثقة واألمل 
لدى الفلس���طينيين في حتمية الع���ودة إال أن 
الروح الفلس���طينية الحديدية تعافت من عنف 

الصدمة وضراوتها بس���رعة ، واندفعت في غزة 
تتص���دى لالحتالل من���ذ الش���هر األول ، وقال 
المراسل البريطاني فيها توم ليتل شاهدا على 
فاعلية تصديها إنها محتلة نهارا ، محررة ليال ؛ 
لخوف قوات االحتالل من التحرك فيها ليال ، وِلما 
كان في تقاريره من تش���هير باالحتالل طردته 

إسرائيل من غزة .
 وق���ال أبا إيبان وزير خارجية إس���رائيل في ذلك 
الزمان ، وذو األصل األفريقي الجنوبي إن إسرائيل 
كانت أكثر أمنا قبل احتالل الضفة وغزة ، وحررت 
المقاوم���ة غزة الت���ي قال عنه���ا مناحيم بيجن 
في ميدانها الرئيس���ي ، ميدان فلسطين ، إنها 

لليهود .
وها هي مس���يرة العودة تجتاز جمعتها الثانية 
مركزة األض���واء واالهتمام ف���ي كل العالم على 
حقيقة مأس���اة اغتصاب الوطن الفلس���طيني 
، واآلث���ار المخيف���ة لهذا االغتص���اب ، وفظاعة 
جريمة المغتصب الصهيوني ومن آزره في هذه 

الجريمة .
 علقت مسيرة العودة ، ويريد بعض الفلسطينيين 
تس���ميتها ثورة العودة ، إس���رائيل من رقبتها 
، وجمدتها عاجزة مش���لولة ، ش���اردة البصيرة ، 
زائغة البصر ، ال تعرف كيف تواجه هذا التحدي 

الفلسطيني المقتحم ، وصدم وعي اإلسرائيليين 
منذ أيام بعد أن علق بعض فلسطينيي الداخل 
صورة لخمسة من ش���هداء االنتفاضة فوق برج 
في تل أبيب ، ومس���توطنو غالف غزة يفرون إلى 
الداخ���ل ، والجنود خلف الس���واتر الترابية فزعو 
القلوب ، مرتجفو األيدي يتوجس���ون خيفة مما 
ق���د يحدث لهم ف���ي كل لحظة م���ن الجماهير 
الفلسطينية التي تموج أمامهم حماسة وحيوية 

مع كونها بال سالح مهما صغر .
 ويحقق ش���بان المس���يرة بدمائهم استشهادا 
وإصاباٍت ما أصر عليه منذ عقود ش���اعر نش���يد 
الثق���ة بحتمية الع���ودة ، فيقطعون األس���الك 
الش���ائكة التي أرادتها إسرائيل البشعة حاجزا 
بينهم وبين أرضهم في رمزية كبيرة س���اطعة 
تق���ول : » الحدود لن تك���ون ، والقالع والحصون 
» ، وه���م اآلن ال يصرخ���ون رفضا للحدود والقالع 
والحص���ون ، يقطعون بعضها فعال ، ولقطعه ما 

بعده .
 ستتغير أحوال  كثيرة في المنطقة بعد مسيرة 
العودة التي تتفجر قوة وأمال لدى الفلسطينيين 
،  وصدمة وذه���وال وعجزا لدى اإلس���رائيليين ، 
وكم من حوادث بدت عادية في مس���تهل اتقاد 
شرارتها األولى صنعت تحوالت تاريخية كبرى !  

 حماد صبح 

 رمزية قطع الفلسطينيين لألسالك اإلسرائيلية الشائكة  

مسيرة الغضب والكاوشوك والمرايا

الدخ���ان  س���حابات  ش���اهد  م���ن 
األس���ود وهي تغش���ى أبصار الجنود 
اإلس���رائيليين, ي���درك معنى ابتكار 
الفلسطينيين لكافة أشكال المقاومة: 
م���ن الحج���ر, الس���كين, الدهس إلى 
إحراق كمي���ات كبيرة م���ن اإلطارات, 
إضافة إلى المرايا المكّسرة, لتعكس 
أشعة الش���مس في عيون القتلة فال 
يعودوا ي���رون. في الجمعة األولى في 
الثالثين من مارس استشهد 18 شابا 
فلس���طينيا, من بينهم 8 من األسرى 
المحررين. لقد زود الجيش الفاش���ي 
الش���ايلوكي جن���وده بمناظير مكبرة 
وصورا للعديد من المستهدفين. كما 
أصي���ب 1500 فلس���طيني بعضهم 
بإصابات بالغة. حتى اتجاه الريح كان 
مع شعبنا, فسار الدخان باتجاه الجنود 
القتلة. لم تحمهم سواتر التراب التي 
كّوموه���ا, وال الكمي���ات الهائلة من 
المياه العادمة, التي رّش���وا اإلطارات 
والمتجمعي���ن بها, وال قناب���ل الغاز 
التي ضربوها على اآلالف المؤلفة من 
الفلس���طينيين, في محاولة لتفريق 
الجموع, أّبن���ت الجماهير الغفيرة في 
الخيم المنصوبة كل شهداء األسبوع 
الفائت, وصّلوا ص���الة الجمعة فيها, 
معلنين استمرار مسيرة العودة, حتى 
إل���ى األرض والوطن  العودة المظّفرة 

الفلسطيني.
الغريب , أن الع���دو الصهيوني قبل 
أّيام اش���تكى إلى المنظم���ة الدولية 
للبيئة من نوايا الفلسطينيين إحراق 
اآلالف م���ن اإلط���ارات, وتأثي���ر ذلك 
عل���ى البيئة! ناس���يًا أو متناس���يا أن 
الوج���ود الصهيوني نفس���ه هو أكبر 
خطٍر عل���ى البيئة, وأن احتالله لألرض 
الس���رطان  بمثابة  الفلس���طينية هو 
الخبيث, الذي ال يبرأ الجس���م منه, إال 
باس���تئصاله من ج���ذوره, وحتى آخر 
خلية فيه. إن استمرار المسيرة ,التي 
هي بمثابة انتفاضة جديدة ,تستحق 

أن تسمى ب� “انتفاضة العودة” . إنها 
تذّكر بأس���اليب الح���رب الفيتنامية, 
التي تفنن الفيتناميون في ابتكارها, 
حتى أجبروا قوات االحتالل األميركية 
عل���ى الرحيل, وفي النهاي���ة لم بجد 
الس���فير األميركي في سايجون,غير 
طائرة هيلوكبتر, حّلقت وتوقفت فوق 
مبنى الس���فارة, حتى صعد إليها عن 
طريق س���ّلم من الحبال ,هو وكّل من 

تبقى من أفراد طاقم السفارة.
إضاف���ة إلى م���ا ذكرناه عن رس���ائل 
مس���يرة الغضب في مقالة س���ابقة, 
ف���إن النض���ال الفلس���طيني قد عاد 
فالكثي���ر  األح���داث,  واجه���ة  إل���ى 
من الش���رائح الش���عبية ف���ي الدول 
الغربي���ة, المتضامنة ف���ي العادة مع 
إس���رائيل, أعلنت تضامنها مع نضال 
الفلس���طيني, وأخذت في  الش���عب 
ل���وم حكوماتها عل���ى تأييدها لدولة 
القتلة ,التي تقوم بقتل المتظاهرين 
الُعّزل من السالح. مثل هذه األنشطة 
ظه���رت حت���ى ف���ي أمي���ركا وكندا, 
الش���يء الذي يذّكر بموقف الش���عب 
األميركي وش���عوب أوروبا الغربية في 
إدانة االحت���الل األميرك���ي لفيتنام. 
لقد أتقنت جبهة التحرير الفيتنامية 
الوصول إلى الشارع األميركي, وها هو 
النضال الفلس���طيني العادل يش���ق 
طريق���ه إلى ضمائر ش���عوب العالم, 
في ظّل انكش���اف متزايد للفاش���ية 
الصهيوني���ة, فل���م تعد إس���رائيل 
قادرة على ممارس���ة زيفها وأكاذيبها 
وأس���اطيرها التضليلية على شعوب 

العالم.
نعم, الشعب الفلسطيني مستمر في 
مسيرته حتى مسيرة العودة المظفرة 
إلى البيوت واألراضي األصلية, التي ال 
يسقط حقه فيها بالتقادم. إسرائيل 
مثل كل المحتلين, اعتقدت وتعتقد 
الفاش���ية س���ترهب  أس���اليبها  بأن 
االحتالل  فيصب���ح  الفلس���طينيين, 

لألرض مسألة طبيعية! هاهي ذكرى 
إقام���ة دولتها القس���رية تقترب من 
الشعب  اس���تكان  الس���بعين, فهل 
ال���كّل بما في  الفلس���طيني يوم���ًا؟ 
ذلك إس���رائيل, تدرك هذه المسألة, 
ولذلك فإن كّل صهيوني على األرض 
الفلس���طينية ال ول���ن يش���عر يومَا 
باالستقرار وال باألمن وال األمان فيها! .

خ���ذوا تجرب���ة الفلس���طينيين ف���ي 
المناط���ق المحتلة ع���ام 1948, فهل 
استكانوا يومًا لالحتالل؟ حاولت الدولة 
وتنسيتهم  أس���رلتهم  الصهيونية 
ثقافتهم وعروبتهم وفلسطينيتهم 
,فه���ل اس���تطاعت؟. بالمقاب���ل فإن 
كل صهيون���ي متواج���د على األرض 
الفلسطينية الطاهرة ,هو في صميمه 
يدرك بأن فلس���طين ليس���ت أرضه, 
وبلده هي التي هاجر أب���وه أو جّده أو 
ج���ّد جّده منها, وه���و يحاول الهجرة 
من ه���ذه الدول���ة التي تعتب���ر دولة 
الحاخامات والعس���كر, هذا ما تقوله 

إإلحصائيات اإلسرائيلية نفسها.
 لقد فش���ل المبدأ اإلسرائيلي القائل 
:“ما لم تستطع أخذه بالقوة, فستأخذه 
بمزي���ٍد من الق���وة”. الق���وة لم تثبت 
نجاعته���ا على مدى التاريخ إال مؤقتًا, 
وفي النهاية اضطر كل المستعمرين 
أن يحملوا عصّيه���م على كواهلهم 
الصهيون���ي  االحت���الل  ويرحل���وا. 
لفلس���طين هو آخ���ر اس���تعمار في 

عصرنا, وسيكون األخير.
التحية ألبناء الش���عب الفلس���طيني 
المنتفضين في األراضي الفلسطينية 
المحتلة, الذين تس���ترخصون الغالي 
والنفي���س في س���بيل الع���ودة إلى 
بيوتهم األصلية في الوطن المحتل, 
يا من يبذل الواحد منهم روحه ودماءه 
في س���بيل الوطن األغل���ى إلى قلوبنا 
جميعا ، إن الشعب الفلسطيني بهذه 
المواصف���ات , بهذا االبت���كار, بهذه 

الصالبة ،ال بد منتصر.

د. فايز رشيد

من���ذ النكبة ، وألول مرة ف���ي تاريخ الصراع العربي اإلس���رائيلي ، وبعكس 
المنطق بحكم التفوق العس���كري اإلس���رائيلي الذي ال يقب���ل الجدال ، أو 
المقارنة ، ألول مرة يخشى العدو اإلسرائيلي من اجتياح شعب غزة العظيم 

له .
نعم إس���رائيل تخش���ى اجتياح غزة لها وليس العكس  إنها قوة الضعف 
أمام ضعف القوة حينما تعج���ز هذه القوة عن مواجهة الضعف ، وحينما 
يحيد الضعف القوة ويجردها من فاعليتها ، حينما يحيد اإلنس���ان األعزل 

وبصدره العاري الدبابة والمدفع والطائرة والصاروخ والقنبلة النووية ،
حينما يصبح كل غزي غاندي ، ومانديال ، وعهد التميمي ..

حينما يصبح الغزي الواحد أمة بكاملها .. 
حينما يصبح الغزي راية واحدة ..

حينما يذيب الغزي وينقي دمه من الفصائلية والحزبية المقيتة وتجلطاتها 
وانسداداتها ويزيحها من دروب شرايينه ..

حينما يصبح الغزي الصغير كبيرا ، والطفل رجال ، والمس���ن الضعيف شابا 
قويا ، والمرأة أختا للرجال ، حينما يحدث كل هذا البد وأن تخشى إسرائيل 

اجتياح غزة لها.
هذا ما نراه اليوم على الحدود الشرقية للقطاع البطل

ما أعظمك أيها الغزي المغوار المبدع !
ما أعظمك وأنت تبهرنا كل يوم وكل حين بما ال يتوقعه عقل أو منطق!

ما أعظمك حينما تقتحم الال معقول!!
ما أعظمك حينما تواجه المستحيل بالمستحيل !
ما أعظمك أيها الغزي وأنت غزي عزيز كريم أبي !

فلتنحن أيها المجد أيها الفخر أيها الزهو أيها الشموخ لهذا الغزي ولهذه 
الغزة العظيمة فلتنحِن إجالال واعتزازا وافتخارا واحتراما وتقديرا !

يا لك من غزة ! 
بربك قولي لي من أنت يا غزة ؟! 

ومن أين أتيت ؟! 
أمن أرض أم من سماء ؟!

أمن األحياء أتيت أم من الشهداء ؟!
أمن بالء أم ابتالء ؟!

لست أدري يا أم الشهداء من أنت ومن أي طين جبلت .
ولكن الذي أعلمه أنك غزة األحرار الشرفاء .. 

غزة النضال والفداء ..
غزة التي يولد الحي من رحمها شهيدا فداء لألرض والوطن ولفلسطين أم 

األنبياء ، ومهد حضارة الدنيا جمعاء ..
طوبى لك يا شعب غزة !
وطوبى لِك يا غزة العزة !

كم افتخر اليوم بنفس���ي النتمائي لهذا الشعب و لهذه البقعة من األرض 
التي تعطى للعالم كله الدروس تلو الدروس في الوطنية ، وفي حب األرض 

بيوم األرض!
عاشت غزة وعاش شعبها العظيم!

غزة تجتاح االحتالل 
مروان صادق 
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الضفة الغربية / االستقالل :
حقق هالل القدس فوزا غاليا على مؤسس���ة البيرة بهدف دون 
رد ، ليواص���ل الص���دارة و يقترب من تحقيق اللقب و توس���يع 
الفارق ل�5 نقاط بعد تعادل أهلي الخليل و شباب الخليل سلبيا، 
ضمن لقاءات األسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين بالضفة 
الغربية. واصل فريق هالل القدس صدارة دوري المحترفين عقب 
فوزه الشاق على مضيفه فريق مؤسسة البيرة بهدف دون رد في 

المباراة التي أقيمت على ملعب ماجد اسعد .
و رفع هالل القدس رصيده للنقطة 38 بالمركز األول ليوسع فارق 
النقاط مع أقرب مالحقيه إلى خمس نقاط و توقف رصيد البيرة 
عند 26 نقطة بالمركز الس���ادس . و يدين أسود العاصمة بهذا 

الفوز لالعبه محمد عبيد الذي سجل هدف الفوز الغالي بالدقيقة 
92 . هذا و فرض التعادل السلبي نفسه على القمة التي جمعت 
الجارين ش���باب و أهلي الخليل على ملعب الحسين في الدربي 
الكبي���ر . و رفع أهلي الخليل رصي���ده للنقطة 33 بالمركز الثاني 
و رفع ش���باب الخليل رصيده للنقط���ة 31 بالمركز الثالث . وقدم 
الطرفان هدية كبيرة لفريق هالل القدس بتعادلهما الس���لبي 
وأهدر كل طرف نقطتين ثمينتين في مش���وارهما نحو اللقب 
. وخيم التعادل الس���لبي أيضا على مواجهة فريق وادي النيص 
وضيفه فريق ثقافي طولكرم في المباراة التي أقيمت على ملعب 
الخضر . و رفع وادي النيص رصيده للنقطة 23 بالمركز الس���ابع 

ورفع ثقافي طولكرم رصيده للنقطة 20 بالمركز العاشر .

دوري المحترفين

هــالل القــدس يــواصل 
الصــدارة و دربــي الخليــل سلبــي

الضفة الغربية / االستقالل:
خطف فريق مركز طولكرم بطاقة الصعود الثانية لدوري المحترفين بعدما 
قلب تأخره بهدف إلى الفوز على منافس���ه فريق أبناء القدس بهدفين في 
المباراة التي أقيمت على ملعب طولكرم في ختام منافس���ات الجولة ال22 

واألخيرة من دوري االحتراف الجزئي .
وبادر أبناء القدس بالتسجيل عبر العبه عمر أردنية بالدقيقة 61 و انتظر 
مركز طولكرم حتى الدقائق الخمس األخيرة التي انتفض فيها وسجل 
هدفين في غضون دقيقة واحد س���جلهما خالد سالم بالدقيقة 86 من 
ركل���ة جزاء و معن جم���ال بالدقيقة 87 ، علم���ًا ان الفريق أكمل المباراة 
بعشرة العبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد العبيه . و رفع مركز طولكرم 
رصي���ده للنقطة 44 بالمرك���ز الثاني ليخطف بطاق���ة الصعود ويعود 
للمحترفين مرة أخرى بعدما هبط الموسم الماضي و توقف رصيد أبناء 
القدس عند 42 نقطة بالمركز الثالث و يفقد بطاقة الصعود رغم انه كان 

بحاجة لنقطة واحدة .

مركز طولكرم يقلب 
الطاولة على أبناء القدس 

ويصعد للمحترفين 

غزة / عبدالله نصيف:
توج يحيى السباخي مهاجم فريق شباب االمعري بلقب هداف دوري الدرجة 

األولى " االحتراف الجزئي" بالضفة الغربية المحتلة.
و قال الس���باخي ل�"االس���تقالل":" فخور جدا بما حققته هذا الموس���م مع الفريق الذي 
اس���تطعت فيه أن أس���اهم مع زمالئ���ي في التتويج بلقب ال���دوري، و التتويج بلقب 
الهداف" . و ش���كر السباخي جميع الالعبين الذين س���اندوه للوصول الى هذا اللقب ، 
خاصة أنه جاء بعد موس���م شاق تكلل بحصد لقب الدوري و عودة الفريق بين الكبار  ، 
والجمع بين لقبي الدوري و الهداف . و بهذا اللقب استعاد السباخي بريقه هذا الموسم 
ف���ي صفوف األمعري ليتوج بلقب الهداف برصيد 17 هدفًا و بفارق ثالثة أهداف عن 

أقرب مالحقيه العب بيت أمر مصلح مصلح صاحب ال14 هدفًا .

السباخي: فخور بلقب 
الهداف و الصعود 
لدوري المحترفين

االستقالل / وكاالت:
أك����د الُمدرب الفرنس����ي "زين الدين 
زي����دان" أن ناديه ل����ن يقف في ممر 
ش����رفي عل����ى ملعب كام����ب نو في 
الكالس����يكو المقبل حت����ى في حال 
تحقي����ق الفري����ق الكتالون����ي لقب 
الدوري اإلس����باني في الموسم الحالي 

قبل اللقاء.
وكان����ت الصح����ف المقرب����ة من ريال 
بالوقوف  برش����لونة  طالبت  مدريد قد 
في ممر ش����رفي على ملعب سانتياغو 
بيرنابيو في كالسيكو الليغا الماضي 
وذلك عقب تحقيق النادي األبيض 
اإلسباني لقب كأس العالم لألندية 
لكن برش����لونة رفض الوقوف في 
ممر ش����رفي لفوز ريال مدريد في 
مس����ابقة لم يش����ارك بها الفريق 

الكتالوني.
وقال زيدان ف����ي مؤتمر صحافي " لن 
نقوم بعمل ممر ش����رفي لبرشلونة، أنا 

من اتخذت هذا القرار".
وأكمل الُمدرب الفرنس����ي: " برشلونة 

هو من كسر عادة الممر الشرفي".

االستقالل / وكاالت: 
كش���فت تقارير صحفي���ة أن باريس س���ان جيرمان 
الفرنس���ي وضع النجم المصري محم���د صالح جناح 
ليفربول اإلنجليزي على رأس أولوياته لضمه الصيف 

القادم.
ويأت���ي ذل���ك ف���ي ظ���ل رغب���ة نجم���ي باريس 

مبابي برحيل  البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان 
هداف الفريق التاريخي األوروغواياني إدينسون 

كافاني.
وأف���ادت التقارير أنه بإنضم���ام النجم المصري 
س���يعود مباب���ي لمرك���زه المفض���ل كمهاجم، 
باإلضافة إلى أن نيمار س���يضع حدًا للخالفات مع 

كافاني برحيل األخير .
وحس���ب األنباء فإن إدارة النادي الباريس رصدت 
أكثر من 80 مليون يورو للتعاقد مع الدولي المصري 

الصيف القادم، ولكن هل سيكون هذا المبلغ كافيًا 
إلقن���اع إدارة الريدز للتخلي ع���ن صالح في ظل رغبة 
عمالقي إس���بانيا ريال مدريد و برشلونة بضم الالعب 

أيضًا؟
يذكر أن صاحب ال�25 عامًا يقدم أداء مميزًا مع أصحاب 
ملعب »أنفيل���د رود« منذ انضمام���ه الصيف الماضي 
قادمًا من روما اإليطالي وذلك بمش���اركته في 43 مباراة 

أحرز فيها 38 هدفًا وصنع 13 آخرى.

باريس سان جيرمان 
ينافس ريال مدريد

 و برشلونة على 
خدمات صالح

زيدان يقضي 
على أحالم 
برشلونة 

في »الممر 
الشرفي«
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)نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس: الصحة والفراغ(

حممد �شحادة

الشك أن كل مسلم عند خروجه من بيته »يقرأ هذا الدعاء؛الذي 
ْلُت  ِه،توكَّ علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم«: )بسم اللَّ
،أْو 

َّ
 أْو ُأزل

َّ
، َأْو َأِزل

َّ
 أو ُأَضل

َّ
ي أعوُذ ِبَك أْن َأِضل  ِإنِّ

ُهمَّ ِه، اللَّ َعَل����ى اللَّ
«، ةنحن  رمذيُّ ( »رواه التِّ أظِلَم أْو ُأظَل����م، أْو َأْجَهَل أو ُيجَهَل َعَليَّ
المسلمون نخاف من الله »أن نزل بكلمة«؛ فضال عن »أن نسفك 
الدماء ونمزق األش����الء«، نستعيذ بالله أن »يجنبنا كل معصية 
وإث����م وظلم«، فنقرأ هذا الدعاء،ال����ذي »يزرع في قلوبنا الخوف 
من الله عز وجل«، فالخوف م����ن الله عز وجل يجعلنا: »النظلم 
أحدا«، يجعلنا النقع في: »غيبة وال نميمة«، »والكذب والبهتان«، 
»والإثم  والعصيان«، »والرش����وة والربا«، الخوف من الله عز وجل 
يجعلنا: »نمتثل أمره«،«ونجتنب نهيه«، »ونسارع في مرضاته«؛

لذلك كان أش����د الخلق خوفا من الله »سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم«، يدعو الله فيقول: )اللهم إني أسألك خشيتك 
في الغيب والش����هادة(. يتس����اءل البعض: ل����م ترتفع درجة 
النفاق هذه األيام؟ السبب: الطاغية يقوم بضرب الجموع صفًا 
وراء ص����ف، فهو يبدأ بالمعاند الش����رس، والمخالف البين في 
مخالفته، فيسقط أناس عن هذه المرتبة مخافة لحوقهم بأهل 
الب����الء، فإذا انتهى الطاغية من ه����ذا الصف، ضرب من خلفه، 
فيسقط في النفاق هروبًا من هذه المرتبة أقوام، وهكذا، كلما 
ضرب صفًا ال يعطيه مطالبه سقط في النفاق جماعة تعطيه 

أعظم واكثر، هروبًا من البالء الذي أصاب هذا الصف.
الطاغي����ة في النهاية يضرب كل م����ن ال يرقص له رقصة 
الق����رود، ويعذب كل م����ن ال يدخل ف����ي عبوديته دخواًل 
تامًا، حينها تقوم الجماعة المتخاذله بالس����قوط في تمام 
العبودي����ة له، بالرقص والمكاء والتصدية على وفق مراده. 
وتبدأ عبارات التبجيل التي ال يمكن تخيلها، وتتوافق هذه 
الكلمات مع مزيد خسة ونذالة ووساخة من الطاغوت. إنها 
محنة متابعة الشيطان. من االبتداء قلها: كفرنا بكم. هذه 
المقتلة الملعونة لحفظة كتاب الله تعالى من قبل طائرات 
أمري����كا وجنودها في قندز ليس����ت خط����أ، بل هي جريمة 

مقصودة، حقدًا منهم على جيل القرآن، وأهل القرآن.
العالم صامت، ألنهم أهل اإلسالم، وألنهم سنة.

الحكام صامتون ألنهم ليسوا قتلى في شارع شارل أبيدو. غضب 
الله مصبوب على من لم تحركه غيرة اإليمان إلنكار هذا المنكر.

الله���م مد أيدي المجاهدين للثأر له���ؤالء الحفاظ العظماء من 
امري���كا وجندها. ال ي���دري المرء أيداري القهر ف���ي بيع ثرواتنا 
ألمريكا، أو يداريه لتغيير ديننا ومناهجنا طلبًا لرضاها، أم يداريه 
لخسة حكام سفلة س���قطت عنهم آخر ورقات النفاق والتستر 
باإلس���الم، أم لمناظر هذه الجريمة الشنيعة! يا الله ، نسالك أن 

ال نموت حتى ننتصف من كل من خان، وارتد، وعادى دينك.

وم�ضــات

في ي����وم الصح����ة العالمي  ال����ذي يصادف 
اليوم ، نأخذ مواقف من إرش����ادات وإش����ارات 
من اإلس����الم عن الصحة وتوجيهاته لإلنسان 

للحفاظ عليها.
وْا ِنْعَمَت الّلِه  قال الله تبارك و تعالى: }َوِإن َتُعدُّ
اَل ُتْحُصوها{ وقال رس����ول الله صلى الله عليه 
وس����لم: »َتَداَوْوا عباَد اللِه، م����ا َأْنَزَل اللُه ِمن داٍء 
إال وقد َأْنَزَل َلُه ِش����َفاًء«. لقد خلق الله سبحانه 
وتعالى الداَء والدواء، وجعل لكل مرٍض شفاًء، 
وبّين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صحَة 

األبداِن من المقاصد اإلسالمية.
حرص اإلس����الُم كل الحرِص عل����ى أن يتمتع 
المسلُم بالصحة الجسمية والنفسية، فبهما 
َيْقَوى اإلنس����ان عل����ى العبادة وعم����ل الخير 
لنفس����ه وألهل����ه وألمته، وبهما يك����ون قادرًا 
عل����ى عم����ارة األرض، ولقد أثن����ى النبيُّ على 
المؤم����َن القوي، فقال عليه الصالة والس����الم: 
ِه ِمَن اْلُمْؤِمِن  »اْلُمْؤِمُن اْلَقِوُي َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اللَّ
 َخْيٌر«. ويعني رس����وُل اللِه 

ٍّ
ِعيِف َوِفي ُكل الضَّ

بذلك القويَّ بإيمانه بالله س����بحانه وعقيدته، 
ونفسه وجسده، والمحافظة عليها جميعًا.

كم����ا أن اللَه تبارك وتعالى أس����بغ على عباده 
نعَمه س����واء كان����ت ظاهرة أوباطن����ة، وهي ال 
تعد وال تحصى، وِمن أعظِم هذه النعم، نعمُة 
الصحة، فإنها رأُس مال اإلنس����ان بعد اإليمان 
بالله تعالى، عن اب����ن عباس رضي الله تعالى 
عنهم����ا أن النبي صلى الله عليه وس����لم قال: 
اِس،  »ِنْعَمَت����اِن َمْغُب����وٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِم����َن النَّ
«، فالصحُة في األبدان نعمة 

ُ
ُة َواْلَف����َراغ حَّ الصِّ

عظيم����ة ال يدركها إال من فقده����ا، وهي كما 
قيل:

»الصحُة ت����اٌج على رؤوس األصح����اء ال يراه إال 
المْرَضى«. من أجل هذا ش����رع اإلسالم اآلداَب 
الصحيَة والوسائَل الوقائية، وأوجب الطهارَة 

والنظافة، وهم����ا عماد الصح����ة، وَحض على 
التطبب والت����داوي وتلمس العافية، فإن لكل 
داء دواًء، ولكل مرض ش����فاًء، فَعْن ُأَس����اَمَة ْبِن 
َش����ِريك رضي الله تعال����ى عنه َق����اَل: »َأَتْيُت 
َما  ِب����ىَّ صلى الله عليه وس����لم َوَأْصَحاُبُه َكَأنَّ النَّ
ْمُت ُثمَّ َقَعْدُت، َفَجاَء  ْيُر َفَسلَّ َعَلى ُرؤوِسِهُم الطَّ
اأَلْعَراُب ِمْن َها ُهَنا َوَها ُهَنا َفَقاُلوا: َيا َرُس����وَل 
َه عز وجل َلْم   اللَّ

َّ
ِه َأَنَتَداَوى َفَقاَل: »َتَداَوْوا َفِإن اللَّ

َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم«.
ومن مظاهر عناية اإلسالم بالصحة، أنه َوَضَع 
لها الوس����ائَل الوقائية، واألساليَب العالجية، 
����ي األم����راِض قبل  للمحافظ����ِة عليه����ا، وَتَوقِّ
حدوِثه����ا، فالوقاية خير من العالج، والحقيقة 
أن موق����َف اإلس����الِم م����ن الصح����ِة والوقايِة 
وسالمِة األبداِن موقف ال نظير له في أي دين 
من األدي����ان، فالنظافُة فيه عب����ادة وُقْرَبة، بل 
فريض����ة من الفرائض، حي����ث إننا نجد كتب 
 ما تبدأ بباٍب 

َّ
الش����ريعِة في اإلس����الم تبدأ أول

عنوان����ه »الطهارة« أي النظاف����ة، فهذا أول ما 
يدرسه المسلم والمسلمة من فقه اإلسالم ألن 
الطهارَة هي مفتاح العبادة اليومية »الصالة« 
فال تصح الصالِة إال بالطه����ارِة ونظافِة الثوب 
والبدن والمكان من األخباث والقاذورات، لقوله 

سبحانه وتعالى:
الِة  ِذي����َن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُت����ْم ِإَلى الصَّ َها الَّ

}َي����ا َأيُّ
فاْغِس����ُلوْا ُوُجوَهُك����ْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَل����ى اْلَمَراِفِق 
َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن َوِإن 
ُروْا{ وقد َحثَّ رسوُل اللِه صلى  هَّ ُكنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ
الله عليه وس����لم على النظافة فقال: »النظافُة 
تدعو إل����ى اإليمان، واإليماُن م����ع صاحِبه في 
الجنة«.وحرم اإلس����الم المسكرات والمخدرات 
رات، وغير ذلك مما له آثار س����لبيٌة على  والمفتِّ
م إره����اَق البدن  الصح����ِة العامة، كم����ا أنه حرَّ
بالعمل وطول الس����هر والجوع، ألي سبب من 

األسباب إال ما كان في طاعة الله سبحانه، فقد 
أنكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على َرْهٍط من 
أصحاب����ه أراَد أحُدهم أن يقوَم الليَل فال ينام، 

والثاني أن يصوَم فال يفطر.
كما حث اإلسالم على العمل والحركة والنشاط، 
َر من الكس����ل والتباطؤ، ودعا إلى الرياضة  وحذَّ
خاّصة رياضة الرماية والسباحة وركوب الخيل. 
ر النّبي عليه الصالة والس����الم من كش����ف  حذَّ
أوان����ي الطعاِم والش����راِب وتركها مكش����وفًة 
للهواء أو الحشرات التي تنقل األمراض، حيث 
قال النبي عليه الصالة والس����الم: )غطوا اإلناء 
، وأوكوا الس����قاء( ]صحيح مس����لم[، كما نهى 
عليه الصالة والس����الم عن التنفس في الماء 
عند الش����رب وذلك بقوله: )إذا ش����ِرَب أحُدكم 
ْس في اإلن����اِء( ]صحي����ح البخاري[.  ف����ال يَتنفَّ
وكما ق����ال الله تعالى: )َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى 
 الّلَه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن( 

َّ
ْهُلَكِة َوَأْحِس����ُنَوْا ِإن التَّ

]البقرة:195[. 
كما اهتّم اإلسالم بالصحِة الشخصّية لإلنسان 
فنراُه قد اهتّم بالصح����ة العاّمة، ونذكر ِمثااًل 
عل����ى ذلك نهي النبّي عليِه الصالة والس����الم 
عن الدخول إلى أرض ظه����َر فيها الطاعون أو 
الُخروج منها، وهذِه سابقٌة لم يصل إليها أحد 
إال ُمتأخرًا بوجوب الحجر الصحّي على األمراض 
الُمعدي����ة والفّتاكة وهذا دليل الوحي وصدق 
الرس����الة اإلس����المّية، ونّص الحديث كما في 
صحيح البخارّي :حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
ش����عبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: 
سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة 
بن زيد يحدث سعدًا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال 
تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا 
منها، فقلت، أنت س����معته يحدث سعدًا وال 

ينكره؟ قال: نعم. 

)اخلوف من اهلل،منهج 
نبلغ به ر�ضا اهلل(

وقانوني  مق���دس  الع���ودة:  ح���ق 
وممكن

د. سلمان أبو ستة
 لم يحدث ف���ي التاريخ الحديث 
س���ابقة ألقلي���ة أجنبي���ة تغ���زو 
الغالبي���ة الوطني���ة وتطردها من 
ديارها، وتزي���ل آثارها الطبيعية 
والثقافية، بدعم مادي وسياسي 
وعس���كري من الخارج، وتدعى أن 
هذا نصر للحضارة وتحقيق إلرادة 
إلهية، مثلما حدث في فلسطين· 
ولم يح���دث أن أقيمت دولة على 
أرض ال تملك إال 8% منها، مثلما 

أقيمت إس���رائيل على أرض تبلغ ملكية الفلسطينيين فيها 92%· ولم 
يحدث أن أقيمت دولة على أشالء 1 3 5 مدينة وقرية وطرد أهلها الذين 
تبلغ نس���بتهم 58% من سكان األرض التي تحولت إلى دولة، كما حدث 

في إسرائيل·
هذه هي)النكبة( إذن· هي تمزيق وش���ائج الش���عب بأرضه، و نزع الطفل من 
أحضان أمه· هي فصل الش���عب الفلسطيني عن أرضه، والحكم عليه باإلبادة 

الجغرافية·
المؤلف/ سلمان أبو س���تة هو باحث فلسطيني ولد عام 1937في مدينة بئر 
السبع ويعد من اكثر الباحثين ارتباطا بقضايا الالجئين الفلسطينيين وحق 
العودة. حصل على البكالوريوس في الهندس���ة المدنية من جامعة القاهرة 
ع���ام 1959 وعل���ى الدكتوراه في الهندس���ة المدنية م���ن جامعة لندن عام 
1964، زميل لجمعية المهندسين اإلنشائيين البريطانية وجمعية أون تاريو 
للمهندس���ين في كندا والجمعية األميركية للمهندسين المدنيين، وعضو 

سابق في معهد التحكيم البريطاني.

فت���اوىمؤلف وكتاب
س: يقول هذا السائل: 

أعطيت شخًصا خمسين ألف 
ريال لالستثمار، وكانت هذه 
أول مرة أتعامل معه، فلم 

أكن متأكًدا إذا كنت سآخذ 
هذه األموال أم ال، وظلت 
هذه النقود لمدة عامين 

عنده ثم أخذتها منه، دون 
زيادة أو نقصان، فهل أخرج 

الزكاة عن العامين السابقين، 
أم أستقبل بها عاًما جديًدا؟ 

ما حكم المعمول به 
من تغيير التوقيت 
الصيفي والشتوي 
بتقديم ساعة من 

النهار؟ وهل يعد ذلك 
تدخاًل وتغييرًا وتبدياًل 

لخلق الله سبحانه 
وتعالى؟

الجواب : 
ج: علي���ك إخراج زكاة هذين العامين؛ ألنها في ملكك 
وهي عنده كاألمانة؛ ألنه شغلها، فعليك زكاتها، أما لو 

عمل فيها وربحت فعليك
زكاته���ا وزكاة الرب���ح، لكن ما دامت بقي���ت عنده ولم 

يها. يعمل شيًئا فهي مثل الوديعة تزكِّ

الجواب : 
مسألة التوقيت الصيفي من األمور االجتهادية التي 
ُيناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو األمر 
 والعقد في األمة، ولول���ي األمر الحق في 

ِّ
وأه���ُل الِحل

اإللزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، ش���ريطة أال 
ت العمُل به مصلحًة معتبرة على األمة، وال يكون  ُيف���وِّ

فعله هذا تغييًرا لخلق الله وال تعدًيا لحدود الله.

في يوم الصحة العالمي
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»التفاعلية الرمزية« هي إحدى النظريات االجتماعية التي تساعد في فهم 
النظم والتفاعالت االجتماعية. تنطل���ق من تحليل الوحدات االجتماعية 
الصغرى؛ حتى نس���تطع من خاللها فهم الوح���دات االجتماعية الكبرى. 
تقس���م »التفاعلية الرمزية« االتصال إلى قسمين: اتصال رمزي، واتصال 
غير رمزي. حيث يركز االتصال الرمزي على األفكار والمفاهيم التي تؤدي 
)اللغ���ة( فيها دوًرا مهًما في فهم عالق���ات األفراد في مختلف المواقف 
االجتماعية. أما االتصال الرمزي: فيشير إلى مجموع اإلشارات والرموز التي 

يستخدمها أفراد المجتمع لتسهيل عملية التواصل فيما بينهم.
بناًء على ما سبق، فإن كلمة »كاوشوك« لها دالالت رمزية في ثقافة المجتمع 
الفلس���طيني المقاوم. تطلق كلمة »كاوشوك« في اللهجة الفلسطينية 
على إطار الس���يارات. حيث يعبر إشعال »الكوشوك« عن صورة من صور 
المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد جيش االحتالل اإلسرائيلي المدجج 
بمختلف المعدات العس���كرية المتطورة. لكن إش���عال »الكاوشوك« لم 
يس���تخدم في كل حاالت االشتباك مع جيش االحتالل، بل يستخدم في 
حاالت معينة. كسقوط شهيد، أو تدنيس واقتحام المقدسات، أو اتخاذ 
قرار صهيوني يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية. بمعنى آخر، إشعال 
»الكاوشوك« ورؤية أعمدة الدخان السوداء الكثيفة تتصاعد إلى السماء 
تدلل للرائي على أن المواجهات مع جيش االحتالل اإلس���رائيلي أخذت 

طوًرا أكبر، وطابًعا أحد من المواجهات االعتيادية. أذكر أن  في االنتفاضة 
الشعبية األولى )1987-1993م(، عندما لم يكن الفرد على دراية باألحداث 
الميدانية، ويرى أعمدة الدخان الس���وداء تتصاعد إلى السماء كان يقول: 
عت«، فيهرع إلى المذياع أو يسأل المارة عن  »الدنيا كوش���كت.. الدنيا ولَّ
األحداث وأس���باب إشعال »الكاوشوك«. فإشعال »الكاوشوك« تعبير عن 
الغضب الش���عبي على سياسات وممارس���ات االحتالل اإلسرائيلي بحق 

الشعب الفلسطيني.
إش���عال »الكاوشوك« هو أحد أس���اليب المقاومة البسيطة التي وظفتها 
الجماهير الفلسطينية في االنتفاضة األولى لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، 
بجانب أدوات بسيطة أخرى كرشق الدوريات والجنود الصهاينة بالحجارة، 
والزجاجات الحارقة )المولوتوف(، والمقالع، ووضع المتاريس في الشوارع 
العام���ة لقطع طري���ق آليات جيش االحت���الل اإلس���رائيلي التي تالحق 
المتظاهرين... إلخ. هذه العادة )إش���عال الكاوش���وك( توقفت مع توقف 
االنتفاضة األولى. لكن يعاد استخدامها مع تصاعد المواجهات الشعبية 
مع جيش االحتالل. وقد استخدمت بشكل مكثف أواخر السنة الماضية، 
تعبيًرا عن الغضب الش���عبي العارم على إعالن الرئيس األمريكي »دونالد 
ترامب« القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقراره نقل السفارة األمريكية 
من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. منذ لحظة ذلك اإلعالن األمريكي حتى 

هذه اللحظة لم تتوقف االحتجاجات الش���عبية الفلسطينية. لكن زادت 
وتيرتها في األس���بوعين الماضيين مع إعالن مسيرات ومخيمات العودة 
الكب���رى التي أقيمت عل���ى طول الحدود الش���رقية لمحافظات قطاع غزة 
رفًضا للقرار األمريكي وتأكيًدا على حق العودة لفلسطين التاريخية. التي 
انطلقت فعالياتها فعلًيا يوم الجمعة قبل الماضية )3/30(. وقد س���قط 
فيها عددًا من الشهداء على يد قناصة جيش االحتالل، � رغم سلميتها �. 
فقرر النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي إطالق »جمعة الكاوشوك« 
على الجمعة التالية )4/6(؛ تعبيًرا عن الغضب الشعبي لسقوط الشهداء 
في الجمعة التي سبقتها، هذا من جهة، وكي يعطل إشعال »كاوشوك« 
وظيفة قناصة جيش االحتالل في إس���قاط مزيًدا من الشهداء من جهة 
ثانية. وقد تحقق للجماهير المنتفضة ما أرادت. حيث أشعل »الكاوشوك« 
بشكل كبير وكثيف على طول الحدود الشرقية للقطاع. فالكل رأى إما من 
الميدان أو عبر وس���ائل اإلعالم التي غطت الحدث مباشرة كيف اكتست 
سماء الحدود جهة االحتالل بسواد كثيف، فحولت نهار جيش االحتالل 
إلى ليل دامس، فلم يتمكنوا من رؤية شيء من جهة المنتفضين فتعطلت 
مهمتهم في القنص. لكن مع خفوت الدخان نجح قناصة االحتالل فيما 
فش���لوا فيه وقت إشعال الكاوشوك بإصابة العديد من المنتفضين بين 

شهيد وجريح!

بسام محمد

رمزية »الكاوشوك« في الثقافة الفلسطينية

ووصل  عدد الش����هداء منذ انطالق مس����يرات العودة في 
الثالثين من الش����هر الماضي التي تزامنت مع ذكرى يوم 
األرض إلى 29 ش����هيدًا، ونحو 2850 إصابة، في العديد من 

نقاط االشتباك مع االحتالل على طول حدود قطاع غزة.

ر�صد وتوثيق
رصد وتوثيق أحداث مس����يرات الع����ودة منذ انطالقها في 
الثالثي����ن من الش����هر الماضي؛من خ����الل الهاتف النقال 
لنشرها بشكل مباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي خاصة 
موقع " الفيس بوك" هو الس����بيل والمهمة التي اختارتها 
الناشطة اإلعالمية نور النجار من خانيونس جنوب القطاع . 
وأكدت الناش����طة النج����ار ل� "االس����تقالل" أنها تعمل على 
التق����اط الصور والفيديوهات وبثها بش����كل مباش����ر على 
صفحتها الشخصية على "الفيس بوك" لحشد الرأي العام 
حول القضية الفلسطينية و مناصرتها، خاصة قضية عودة 

الالجئين ألراضيهم المحتلة عام 1948.
وتقول: »إن للنش����ر عبر مواقع التواصل االجتماعي أهمية 
كبي����رة، تكمن في تغيير قناعات دول العالم حول قضيتنا 
الفلس����طينية، خاصة عودة الالجئين ألراضيهم المحتلة، 

التي انطلقت من أجلها مسيرات العودة«. 
و أضافت:" أح����اول التجول بالقرب من جموع المش����اركين 
بالمس����يرات، خاصة القريبين من خط التماس مع االحتالل 
اإلس����رائيلي والذي����ن يكون����ون عرضة أكثر م����ن غيرهم 

للخطر،ألرصد وأوثق مشاهد قنصهم عن عمد في مختلف 
أنحاء جسدهم".   

وأش����ارت أنها تعتمد على توثيق مجريات أحداث مسيرة 
العودة في المنطق����ة الحدودية ش����رق مدينة خانيونس 
عبر الهاتف النقال إليصال رس����ائل مباشرة إلى الجمهور 
والمتابعين لكون تلك الوسيلة تؤدي دورا كبيرا وهاما في 
نشر ونقل األحداث بصورة أسرع من وسائل األعالم األخرى . 
وع����ن المعيقات والصعوب����ات التي تواجه����ا النجار خالل 
نقل األحداث، بينت أنه����ا تتمثل في صعوبة توفر خدمة 
االنترنت ف����ي المناطق الحدودية من أج����ل المواصلة في 
نقل األحداث في بعض األحيان، مطالبة الشركات الداعمة  
لألنترنت  بضرورة تيسير وصول خدماتها في تلك المناطق 

من أجل توثيق األحداث. 

اأهم من الو�صائل الأخرى
أهمية مواقع التواصل االجتماعي في نش����ر األحداث لدول 
العالم، لم يختلف عليها الناش����ط اإلعالمي يحيي حلس، 
ال����ذي يعمل عل����ى توثيق أح����داث مس����يرات العودة في 
المنطقة الحدودية ش����رق غزة كما سابقته؛ إذ مع أن االعالم 
االجتماعي يصنع تغيرًا ووعيًا حول قضايا مهمة، من خالل 
نشر الصور والفيديوهات المصورة ليشاهدها العالم أينما 

وجد.
 وقال ل�"االس����تقالل":" إن لإلع����الم االجتماعي أهمية بالغة 

في نقل أحداث المس����يرات وغيرها للعال����م فور حدوثها، 
األمر الذي جعلها تتفوق بش����كل كبير على وسائل االعالم 
التقليدية التي يحتار المش����اهد إزاءها في اختيار القناة 

المناسبة لمشاهدة ما يريد".
و أضاف:" سهولة نشر الصور والفيديوهات المصورة التي 
تمتاز به����ا مواقع التواصل أكثر من الوس����ائل التقليدية، 
حفزني لنقل األحداث فور حدوثها، كي يشاهدها كل من 

يمتلك حسابًا عليها حول العالم". 
وتابع:" من المس����ؤولية الوطنية تجاه شعبنا الفلسطيني، 
استغالل تواجدي شبة الدائم على المواقع، في فضح جرائم 
االحتالل الصهيوني، الس����يما ما يحدث في مسيرة العودة 

الكبرى، من جرائم متعمدة بحق المتظاهرين السلميين".
وأش����ار إلى أن نقل األحداث وتوثيقها عب����ر خاصية البث 
المباشر بموقع " الفيس بوك" من أهم الوسائل المستخدمة 
في نقل الصورة، ألنها تضع المش����اهد ف����ي قلب الحدث 
بش����كل مباش����ر، دون أن تزيف أو تغير في الحقائق، الفتا 
إلى أن موقع " الس����ناب ش����ات " و " تويتر " يمتازان بذات 
أهمية خاصية البث المباشر، في نقل وتلقى ردود األفعال 

من المتابعين.
أوضح الناش����ط حلس أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل اللجان 
المنظمة لمس����يرات  الع����ودة مع الناش����طين االعالميين 
لكونه����م يدرك����ون جي����دًا مدى تأثي����ر مواق����ع التواصل 
االجتماع����ي ف����ي الراي العام م����ن خالل نق����ل العديد من 

المش����اهد والصور والفيديوهات المباشرة التي تخرج من 
أماكن االحداث والمظاهرات.

الدرع الأخرية
هات����ف محمول بكامي����را  ذات جودة عالي����ة و توفر خدمة 
انترنت، هو كل ما يحتاجه الناشط؛ لرصد وتوثيق األحداث 
ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي للعالم الخارجي، كما 
أكد المدون و المدرب في مجال االعالم الجديد خالد صافي. 
ورأى صافي ل�"االس����تقالل" أن الناش����طين الذي عملوا على 
توثيق األح����داث خالل المس����يرات، مثلوا ال����درع األخيرة 
لقط����اع غزة في نقل األحداث للعالم، إذا كان تواجدهم في 
الصفوف األولى وجها لوجه مع جنود االحتالل المتمركزين 

على الحدود.
وأش����ار إل����ى أن العديد من الم����واد الصحفي����ة، بما فيها 
القصص اإلنس����انية التي تم صناعتها عبر وسائل االعالم 
ووكاالت االنب����اء المحلية والخارجية، تم رصدها وتصويرها 
بعد نش����ر مقاطع مرئية لها من خالل ناش����طين اعالميين 

تواجدوا بقربها. 
وشدد صافي على ضرورة زيادة الوعي حول استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي ومخاطبة العالم بأكثر من لغة من قبل 
الناش����طين،  كموقع " تويتر" الذي له دور كبير وفاعل في 
تغير الرأي العام، إذ إن العديد من الذين يمتلكون حس����ابًا 

عليه، هم من األجانب بما فيهم يهود . 

ترصد مسيرات العودة خطوة بخطوة 

مواقع التواصل االجتماعي.. تسجيل مباشر لجرائم االحتالل! 
غزة/ ال�صتقالل:

حول الع�صرات النا�صطني الإعالميني مواقع التوا�صل الجتماعي 
اإىل قنوات  اإعالمية جديدة، من خالل ن�صر �صور وفيديوهات 

توثق جرائم الحتالل بحق املتظاهرين ال�صلميني باإطالق 
الر�صا�ص احلي واملطاطي وقنابل الغاز ال�صام فور حدوثها، خالل 
م�صريات العودة الكربى على طول حدود قطاع غزة مع الأرا�صي 

املحتلة عام 1948، لتتحول املن�صات لو�صائل لف�صح جرائم 
الحتالل اأمام العامل . فمع ا�صتداد ر�صا�ص جنود الحتالل 
الإ�صرائيلي املنت�صرين بالقرب من احلدود �صد املتظاهرين، 

ينت�صر الع�صرات من النا�صطني عرب مواقع التوا�صل الجتماعي؛ 
لر�صد وتوثيق الأحداث بال�صوت وال�صورة مثل م�صاهد القتل 

العمد وعمليات القن�ص اأمام العامل، لعله يتحرك ويحاكم 
»اإ�صرائيل« يف املحاكم الدولية لرتكابها العديد من اجلرائم 

بحق املتظاهرين ال�صلميني. 




