
222222

وعود مصرية بسفر 5000 معتمر في رمضان
القاهرة / االستقالل:

عقد لقاء فلس���طيني مصري، أم���س األحد، بين 
وزي���ر النقل والمواصالت س���ميح طبيلة، ونظيره 
المصري هش���ام عرفات لبح���ث آلية نقل حجاج  
قطاع غزة عبر معبر رف���ح البري. وناقش االجتماع 
نقل الحج���اج جوًا وبرًا إلى الدي���ار الحجازية عبر 
األراض���ي المصرية مع بداية موس���م الحج للعام 
الجاري. وقال الوزير طبيلة لوكالة »وفا« عقب اللقاء 
عل���ى هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء النقل العرب الدورة ال� )60( في مقر الجامعة 
العربي���ة برئاس���ة مص���ر إن اللقاء تن���اول أيضًا 

تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين مشكلة من 
المدير اإلقليمي للخطوط الفلسطينية بالقاهرة 
حاتم أبو ريدة، ومستش���ار وزي���ر النقل المصري 
لش���ؤون النقل محمد علي إبراهيم، وذلك لوضع 
آلية لنقل الحجاج، مش���يرًا إل���ى أن اللقاء تناول 
معتمري قطاع غ���زة. وأوضح أن���ه طلب كمرحلة 
أولى موافقة مصر على س���فر 5000 معتمر على 
أن يكون نصفهم في بداية شهر رمضان المقبل، 
والنص���ف اآلخر ف���ي األيام العش���رة األواخر من 
رمضان، حيث وعد الوزي���ر المصري بالعمل على 

إنجاز الموافقات الخاصة بذلك.

رجال النصر
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غزة/ حممود عمر:
منذ 72 عامًا م�ضت، كانت القمم العربية 

التي تعقد يف الدول العربية املختلفة، 
بدءًا من قمة اأن�ضا�ص مب�ضر يف مايو 

1946، مرورًا بقمة الالءات الثالث 
يف اخلرطوم بعد نك�ضة 1967، وقمة 

بريوت يف مار�ص 2002 التي اأقرت 
مبادرة الت�ضوية العربية، متنح الق�ضية 

الفل�ضطينية اأولوية مداوالتها وقراراتها 
رغم بقاء قراراتها حبي�ضة االأدراج 

وحربًا على ورق.  خالل 
القمة العربية احلالية 
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»قمة القـدس«.. ما لها من اسمها نصيـب!
امللف الفل�سطيني يف ذيل االهتمامات  يوم األسير 

الفلسطيني.. 
معاناة 

تتفاقم عامًا 
بعد اآلخر

غزة/ دعاء احلطاب:
عام��ًا،  ع�ض��ر  اأح��د  من��ذ  كعادته��ا 
ترتدي ثوبها املط��رز وتزين عنقها 
رحلته��ا  لتب��داأ  اأبنائه��ا  بكوفي��ة 

بالتج��ول ب��ن �ض��وارع مدين��ة رام 
اهلل حل�ض��ور فعالي��ات ي��وم االأ�ض��ري 

رافع��ًة  الفل�ضطين��ي، 
كبده��ا  فل��ذات  �ض��ورة 

يف يوم االأ�سري 

 أمهـات األسـرى.. 
شـوق بعـدد أيـام السنـة!

»م�سرية العودة« مطلب �سعبي ووطني 

 المصري لـ"االستقالل": فرض السلطة إجراءات على
2 غزة مرفوض وتكفي ممارسات االحتالل  2



رأي

حجم المش����كالت التي تمر بها المنطقة العربية واألحداث السياسية 
المتالحق����ة اكب����ر بكثير من القم����ة العربية المنعقدة ف����ي  الظهران 
بالمملكة العربية السعودية وما ستسفر عنه من نتائج, فالقمة العربية 
ج����اءت  في وقت عصيب تمر به المنطق����ة برمتها, عدوان ثالثي على 
س����وريا, تكثيف العدوان عل����ى اليمن, وأزمة حقول الغ����از بين لبنان 
واالحتالل الصهيوني, ومعضلة اإلرهاب الذي يضرب في س����يناء وفي 
أكثر من بلد عربي ش����قيق على رأس����ها العراق وسوريا وليبيا, وتفاقم 
أزمة مياه النيل بين مصر وأثيوبيا, والس����ودان تعلن فش����ل مساعيها 
الحتواء األزمة, وحالة الصراع بين قطر وبعض دول الخليج والتي توجت 
بحصار خليجي لقطر, والتهديدات الكثيرة التي تتعرض لها القضية 

الفلسطينية على المستوى الداخلي واإلقليمي والدولي.
 فلسطين تتعرض لزلزال مدمر يستهدف نسف قضيتها من جذورها, 
لكن ش����عبها األب����ي المق����اوم ال زال يجابه ويتح����دى كل المخططات 
والمؤامرات العدوانية, ومس����يرات العودة الكبري التي تنطلق في كل 
المدن الفلس����طينية وفي قطاع غزة تحديدا, تش����كل حصنا حصينا 
للقضية الفلسطينية التي يتآمرون عليها ليل نهار, وتؤكد ان الشعب 
الفلسطيني عصي على االنكس����ار, وسيبقى حاميا لهذه األمة مدافعا 
ع����ن عزتها وكرامتها, ولن يوقف جهاده أحد, فالطريق طويل وصعب 
وشاق ويحتاج إلى عزائم الرجال األبطال والفرسان الشجعان, والشعب 
قرر ان يواصل هذا الطريق الصعب والشاق مهما كان حجم التضحيات, 
ومهم����ا تكالبت عليه األم����م, فطريق الحرية يحت����اج إلى التضحيات 

الجسام, »وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق«.
ي����ا ترى كيف س����تناقش القمة العربية العدوان الثالثي على س����وريا 
وهى منقس����مة في مواقفها تجاه المشكلة الس����ورية؟ كيف ستحل 
أزمة اليمن الس����عيد وهى التي توافقت على تشكيل »عاصفة الحزم« 
لضرب اليمن وتهديد أمنه واس����تقراره؟ كيف ستحل أزمة حقل الغاز 
بين لبنان و«إسرائيل« وهى التي تمنح حقول غازها لدول أخرى مجاورة 
خوفا من الدخول في أزمات معها, كيف س����تواجه اإلرهاب في سيناء 
وبعض هذه الدول هو من دعم وغذى المنظمات اإلرهابية طوال سنوات 
مضت؟ كيف س����تواجه أزمة مصر مع أثيوبيا وهى التي نأت بنفسها 
عن الدخول في صراع حتى مع دولة بحجم أثيوبيا خوفا من »إسرائيل« 
التي ترعى وتدعم كل مشروعات »سد النهضة« طمعا في مياه النيل؟ 
كيف ستناقش أزماتها مع قطر وهى التي حاصرتها تحت حجج وذرائع 
واهية؟ كيف س����تناقش أزمة العراق وليبيا وهى جزء من األزمة ألنها 

تنحاز لجهات بعينها في كال البلدين وتدعمها؟
أما فلسطين فقد تحولت من قضية مركزية لألمة العربية واإلسالمية, 
إلى ع����بء على األمة تس����عى للخالص منه بأي ش����كل كان, ومن اجل 
ذلك تتغاضى عن جرائم إس����رائيل ضد الشعب الفلسطيني, وتقبل 
بالحلول المنقوصة, وتفاوض على المفاوض عليه س����ابقا, وتقبل بأقل 
مما قرره المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة للفلسطينيين, واألدهى 
واألمر أنها تتآمر على القضية الفلس����طينية وتتبني مبادرات مجحفة 
تطرحها اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني على الفلس����طينيين, 
وتقوم بالمش����اركة في الحصار من خالل منع كل أشكال الدعم المالي 
واللوجس����تي والمعنوي للفلس����طينيين, وتس����عى إلحباط أي تحرك 
جماهيري س����لمي لمواجهة سياس����ات االحتالل الصهيوني وتغوله 
على الفلس����طينيين, فهل يا ترى بإم����كان قمة الظهران ان تجد حلوال 
عادلة للقضية الفلس����طينية؟ وهل سينس����جم القرار العربي مع آمال 
وطموحات الش����عب الفلس����طيني وهو يخوض معركة العودة الكبرى 
ضد االحتالل الصهيوني ويطال����ب بحقة في العودة لدياره التي هجر 
منها قس����را, وفق القرارات األممية التي كفلت لالجئ الفلسطيني حق 
العودة والتعويض؟ إننا وبكل صراحة نشك في قدرة القمة على الخروج 

بقرارات قوية. 
القم����ة العربية ليس لديها خي����ارات في قراراتها فس����قفها محدود 
ومعروف, وما يتم اتخاذه من قرارات يكون معروفًا مسبقا للمجتمعين, 
وح����دود دعم القضية الفلس����طينية تقتصر على تفعيل ما تس����مى 
بالمبادرة العربي����ة القابلة للتعديل لصالح »إس����رائيل« والتأكيد على 
خيار الس����الم كخيار اس����تراتيجي ووحيد لحل المشكلة الفلسطينية, 
والدعم السياس����ي والمالي والمعنوي العربي للقضية الفلس����طينية, 
وهذا الدعم سيبقى مجرد حبر على ورق كما تعودنا في القمم السابقة, 
ودعوة »إس����رائيل« للجلوس عل����ى طاولة المفاوضات مجددا إلفس����اح 
المجال لك����ي تثمر الجهود عن ح����ل مرِض »للطرفين« مع اس����تعداد 
الدول العربية إلقامة عالقات مباشرة مع »إسرائيل« في حال استجابت 
للمبادرة العربية, والتمس����ك بأن تبقى اإلدارة األمريكية الجهة الراعية 
لعملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين, رغم كل هذا االنحياز 

األمريكي السافر لصالح »إسرائيل«. 
الجيد بالنس����بة لنا نحن الفلس����طينيين ان ش����عبنا ال ينظر إلى القمة 
العربي����ة وال ينتظر نتائجها, ألنه يعلم مس����بقا أنها لن تأتي بجديد, 
ولن تقف إلى جانب حقوقنا المشروعة, وهذا ما يجعلنا نقول باطمئنان 
للزعم����اء العرب: قمتكم ال تعبر عنا وال عن الش����عوب العربية األصيلة, 
ونتائجها ستبقى في أدراجكم, فنحن نعرف صوابية طريقنا وخياراتنا, 
وسنمضى بكفاحنا ضد االحتالل, حتى ننتزع حقوقنا منه انتزاعا.       

قمة الظهران

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي الشيخ نافذ عزام، على دعم المقاومة 
لخيار اإلعداد والتجهيز، وأنها س���تبقى دائمًا 
تمضي بخياراتها رغم الضريبة التي تدفعها، 

ورغم تعقيدات المرحلة.
وأوض���ح ع���زام ف���ي كلم���ٍة له خالل تش���ييع 
جثامين 4 من  ش���هداء اإلعداد والتجهيز في 
س���رايا القس برفح أمس  األحد، أن ما تشهده 
الساحة الفلسطينية من مسيرات العودة، هو 
جزء من الرفض الفلس���طيني الكلي لما يطرح 
على الس���احة من حلول وتسويات سياسية لن 

تنطلي على أبناء شعبنا.

وعبر عزام عن الرفض التام لما يقوم به ال�قادة 
العرب، الذين يكيلون المديح للرئيس األمريكي 

دونالد ترامب ويقدمون له مليارات الدوالرات.
 وّش���يع آالف المواطني���ن، ظهر ام���س األحد، 
جثامين شهداء سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي، الذين ارتقوا، السبت، 
خالل عملية اإلعداد والتجهيز ش���رق محافظة 

رفح جنوب قطاع غزة.
وانطلق موكب التش���ييع من مسجد بدر وسط 
محافظ���ة رفح بع���د تأدية ص���الة الجنازة على 
جثامين الش���هداء وصواًل إلى مقبرة المحافظة 
الش���رقية، بمشاركة واس���عة من أبناء الشعب 
الفلس���طيني وقيادة حركة الجهاد اإلسالمي، 

ومجاه���دي س���رايا الق���دس وقي���ادة حركة 
»حماس«.

وقد زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين إلى علياء المجد 
والخلود أربع���ة من مجاهديها الميامين الذين 
ارتقوا أثناء اإلعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

وقالت س���رايا القدس في بيانها العسكري إن 
الش���هداء هم :« أمجد حس���ني القطروس )18 
عامًا(، عائد صالح الحمايدة )23 عامًا(، هش���ام 
محمد عبد العال )22 عامًا(، هاش���م عبد الفتاح 

كالب )18 عاما( وجميعهم من لواء رفح.
وأضافت: »ارتقى ش���هداؤنا األب���رار إلى العال ، 

أثناء اإلعداد والتجهيز شرق مدينة رفح«.

الشيخ عزام: المقاومة ماضية في خيار
 اإلعداد والتجهيز رغم تعقيدات المرحلة

غزة/ االستقالل:
دع����ا عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة المقاومة 
اإلس����المية )حماس( خلي����ل الحية أم����س األحد 
الكيان اإلس����رائيلي لترقب يوم 15 مايو المقبل، 
قائاًل إن: »هذا اليوم له ما بعده، وس����يطلق شعبنا 
الفلس����طيني الموجة تلو الموجة حتى نلتقي في 
القدس ولن يوقفه أحد«، ضمن مس����يرات العودة 

التي ستبلغ ذروتها في ذلك اليوم.
وأض����اف الحية خالل تش����ييع جثامين أربعة من 
شهداء س����رايا القدس الذين ارتقوا في رفح أول 
أم����س، أن »مواجهتن����ا مع االحت����الل قائمة بكل 
الوسائل المتاحة أمام شعبنا، وأن مسيرة العودة 

انطلقت ولن تنتهي إال بالنصر والتحرير«.
وأش����ار الحية إلى أن: »شعبنا قادر كل يوم على أن 
يجترح معادل����ة الصمود والبطولة والتحدي، فكل 
يوم نرى شهيًدا تلو الشهيد في ملحمة بطولية«.

وتابع أن »شعبنا الفلسطيني يضرب المثل األعلى 
في وقٍت تعيش األم����ة أزماتها وتهرول للتطبيع 
م����ع االحتالل ظًنا منها أن االحت����الل ال ُيقهر ولن 

يتزحزح«.
وق����ال إن: »استش����هاد اآلب����اء واألبناء ل����ن ُيقعد 
الشعب الفلس����طيني عن مواصلة مسيرة الجهاد 
والمقاوم����ة«، مش����يًرا إلى أن مس����يرة العودة هي 

إحدى أدوات المواجهة والمقاومة ضد االحتالل.
وأضاف: »يخرج شعبنا لُيري العالم كيف أن لهذا 
الشعب قضية تأبى االندحار وال تقبل القسمة على 
اثنين. ولن تحل تلك القضية إال ببنادقنا المشرعة 

وسالحنا الفتاك الذي ال يعرف الهزيمة«.
وتابع أن »كتائبنا وسرايانا س���تبقى الدرع الحامي 
لش���عبنا وإرادته أكبر من أس���الك االحتالل الزائلة 
وحدوده المصطنعة«. ويستمر مئات الفلسطينيين 
بالتواجد في خيام العودة شرقي محافظات القطاع 
الخمس اس���تجابة لدعوة الهيئ���ة الوطنية العليا 

لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.
واستش����هد 33 فلس����طينًيا وأصيب نحو 2900 
بالرصاص الحي واالختناق بينهم نحو 120 بحالة 
خطرة خ����الل 17 يوًما، جراء قمع ق����وات االحتالل 

حراك العودة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال جيش االحتالل اإلسرائيلي  أمس األحد إنه دّمر نفًقا 
للمقاومة ش���رق بلدة جباليا ش���مال قطاع غ���زة، زاعًما أنه 
خامس نفق يتم اكتش���افه من���ذ نهاية حرب 2014 على 

غزة.
ونقل موقع »والال«  العبري عن الناطق باسم الجيش »رونين 
 طويل وذو ج���ودة وتم رصده وإحباط 

ُ
مانلي���س« أنه »نفق

مس���اره في عملية هندس���ية داخل األراضي اإلسرائيلية 
بقيادة القي���ادة الجنوبية العس���كرية وفرقة غزة وهيئة 
االستخبارات وس���الح الجو وهيئة التكنولوجيا والوسائل 

القتالية«.
وزعم الناطق أن التقديرات تشير إلى أن »الحديث يدور عن 
إنجاز كبير في إحباط النفق الممتد لعدة كيلومترات داخل 
قطاع غزة ومتصل بشبكة من األنفاق داخل القطاع«.وقال 
إن النفق لم يكن ُيشّكل خطورة وال تهديًدا للمستوطنات 
القريبة، زاعًم���ا أن حركة حماس تحاول تحويل الس���ياج 
الح���دودي إلى خط مواجهة وأن »الجيش اإلس���رائيلي لن 

يسمح لإلرهابيين بالوصول إلى السياج«.

الحّيــة لـ »إسرائيــل«:
 ترقبــوا يــوم 15 مايــو!

جيش االحتالل يزعم 
تدمير نفق للمقاومة 

شمال قطاع غزة 

2االثنين     رجب         هـ   أبريل         م 2 22    2 222 2 2 22

له ما بعده 

خالل تشييع شهداء سرايا القدس برفح



2االثنين     رجب         هـ   أبريل         م 2 22    2 222 2 2 22

وحّمل االحتالل اإلس����رائيلي المسؤولية المباشرة عن 
االنهيار المعيشي واإلنساني واالقتصادي في قطاع 
غزة؛ جراء االستمرار بفرض حصاره عليه منذ 11 سنة.

امل�صاحلة الوطنية
ولفت إلى أن عدم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني 
فاقم م����ن هذا االنهيار، مش����دًدا عل����ى أهمية إنهاء 
االنقس����ام في أس����رع وقت ممك����ن، خصوًصا في ظل 
المخاط����ر والمؤامرات التي ُتح����اك لتصفية القضية 

الفلسطينية، تحت ما ُيسمى "صفقة القرن".
وقال: "كفى، آن األوان ألن يكون العام الجاري )2018( 
عام الحس����م والتحّلي باإلرادة السياسية والمسؤولية 
الوطني����ة إلتم����ام المصالحة؛ حتى نس����تطيع تقرير 
مصيرنا، ونحمي حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وأولها مدينة 
القدس، التي ُتعاني تهويًدا ممنهًجا وُمبرمًجا"، داعًيا 
إلى تش����كيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج ُمش����ترك، 
تشارك فيها مختلف ألوان الطيف السياسي، يعُقبها 

إجراء االنتخابات بمستوياتها المختلفة.
وتابع: "بينما نحن الفلسطينيون منقسمون مع أنفسنا، 
وننسى جوهر إنهاء االحتالل"، تعمل إسرائيل بغطاء 

أضحوكة عملية السالم، على القتل والتهويد وقضم 
المزيد من األرض الفلسطينية".

ودعا مصر الشريكة إلى المزيد من الجهود التي تبذلها 
في إطار متابعة تنفيذ المصالحة.   

وعّبر عن رفضه ألي إجراءات "عقابية" جديدة تتخذها 
الس����لطة الفلس����طينية ضد قطاع غزة؛ للضغط على 

حركة "حماس"؛ لتسليم القطاع.
وأضاف: "من الخطأ أن ُنعاقب شعبنا، نحن أبناء شعب 

واحد، ويكفي ما يمارسه عليه االحتالل من عقوبات".
واس����تدرك: "ولكن ال يجب أن يكون لدينا حكومة في 
قلب حكومة، ويجب على حماس أن ُتس����لم قطاع غزة 
للحكوم����ة )الوفاق الوطني(، وُتمّكنها من أداء مهامها 
هناك، وعلى الحكومة تلبية متطلبات القطاع كاّفة بناًء 

على التفاهمات المسبقة بين حركتي فتح وحماس".
وتاب����ع: "االتفاقات بين الحركتي����ن موجودة )القاهرة/ 
2011(، وال نحتاج إلى اتفاقات جديدة، وما هو مطلوب 
اآلن التطبي����ق الف����وري فقط، ومعالج����ة كل الملفات 

العالقة". 

املجل�س الوطني

وأّكد على أهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني 
في هذه المرحلة السياسية "الحّساسة والحرجة"، التي 
تمر بها منطقة الش����رق األوسط بش����كل عام، وليس 
القضية الفلسطينية فقط، داعًيا إلى تذليل العقبات 
كاّفة، التي تحول دون عقد مجلس بمشاركة، وتمثيل 

الجميع.
وقال: "من المهم جًدا مش����اركة كل الفصائل والقوى 
الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد اإلس����المي"؛ 
إلجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، التي بدأت منذ 

عام 1993) توقيع اتفاق أوسلو( بجوانبها كاّفة.
ورفض����ت حركت����ا "حم����اس" و"الجه����اد" والجبهتان 
"الش����عبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلس����طين عقد 
المجلس الوطني ب� 30 إبريل الجاري، بالضفة المحتلة، 
دون تواف����ق، خالًفا لمخرجات "تحضيرية الوطني" في 
بيروت بيناي����ر 2017، التي أّك����دت على عقد مجلس 
يضم القوى الفلس����طينية كاّفة، وفًقا إلعالن القاهرة 

.2005
واعتب����ر المص����ري أن عق����د "الوطني" ف����ي األراضي 
الفلسطينية المحتلة، كما هو مقرر، يحمل داللة كبيرة، 

وهي "أننا ثابتون على أرض فلسطين".

القّمة العربية 
وعّبر عن أمله ف���ي أن تخرج القمة العربية ال� 29، التي 
انطلق���ت أعمالها، أمس األحد، بالس���عودية، بمواقف 

عملية لدعم القضية والقدس والشعب الفلسطيني.
وعّبر عن أس���فه في ب���دء بعض الحكوم���ات العربية 
واإلس���المية "التطبي���ع" م���ع االحت���الل، إال أنه أش���اد 
بالمواقف الحّرة لش���عوب هذه الحكومات، التي تدعم 
وتساند حقوق الفلس���طينيين ومقاومتهم في وجه 

االحتالل.
في س���ياق آخر، أّكد المصري، الذي يرأس مجلس إدارة 
مواصلة  للتنمي���ة"،  مؤسسة "منيب رش���يد المصري 
دعمه لمختلف ش���رائح المجتمع الفلسطيني، السيما 
ش���ريحة الطلبة، عب���ر تقديم المنح والق���روض )دون 

فوائد(. 
وأش���ار إلى إنش���اء صندوق وقفي وش���ركات لصالح 
الق���دس المحتلة، وقال: "عقد قب���ل يومين في مدينة 
اسطنبول التركية، اجتماع ضم نحو )150( فلسطينيًا 
م���ن رج���ال األعمال؛ لالس���تثمار في مدين���ة القدس 
المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعمها وتعزيز 

صمود الفلسطينيين في كل مكان".

»مسيرة العودة« مطلب شعبي ووطني 

المصري لـ"االستقالل": فرض 
السلطة إجراءات على غزة مرفوض 

وتكفي ممارسات االحتالل 

غزة – حاوره/ قا�صم الأغا:
قال منيب امل�صري رئي�س التجمع الوطني لل�صخ�صيات 
اإن  الفل�صطين��ي  الوطن��ي  املجل���س  ع�ص��و  امل�صتقل��ة 
تظاه��رات "الع��ودة" ال�صعبية ال�صلمي��ة على احلدود 

ال�صرقي��ة لقط��اع غ��زة "ح��ق طبيع��ي"، موؤك��ًدا على 
لدعمه��ا  الفل�صطين��ي  ال��كل  يتكات��ف  اأن  �ص��رورة 
وم�صاندته��ا. ويف حوار خا�س مع "ال�صتقالل"، اأ�صاف 
امل�ص��ري اأن "ه��ذه التظاه��رات مطلب �صعب��ي ووطني 

بامتي��از، ونوؤي��د ب��كل ق��ّوة كل الأ�ص��كال يف مقاوم��ة 
الحتالل"، م�صرًيا اإىل �صرورة اأن ت�صتمر ب�صكل ممنهج 
وُمربمج؛ وا�صتثمارها بال�ص��كل الأمثل، الذي ميكن من 

خالل حتقيق مكا�صب �صيا�صية.

غزة/ االستقالل:
أدانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين العدوان 
الغرب���ي الثالثي ال���ذي ش���نته الق���وات األمريكية 

والبريطانية والفرنسية على سوريا.
وأك���دت الحركة ف���ي بيان صحفي  الس���بت، على أن 
"أمريكا" رأس الشر في العالم، وتسعى عبر سياساتها 
بالمنطقة، الس���تهداف شعوب األمة وضرب مقومات 
وحدتها، وتفكيك تماس���كها من خ���الل إدامة حالة 

الفوضى فيها.
ورفضت حركة الجهاد، أي تس���اوق م���ع هذا العدوان 
الخطير، معربًة عن ش���جبها لسماح بعض الدول بفتح 

أجوائها وأراضيها أمام الطيران المعادي .
واعتبرت، أن الهدف الحقيقي للعدوان على سوريا هو 
توفير مزيد من الدعم للكيان الصهيوني وتش���جيع 
سياساته اإلرهابية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني 

وشعوب المنطقة كافة.
وعبرت حركة الجه���اد، عن تضامنها ووقوفها بجانب 
سوريا وشعبها، ومع كل الشعوب العربية واالسالمية 
ف���ي مواجهة كل التهدي���دات والتحدي���ات ألمنها 

واستقرارها ووحدتها.
وتعرضت س���وريا فجر الس���بت 14 أبريل/ نيسان إلى 
قصف صاروخي شنته القوات األمريكية والبريطانية 
والفرنسية إستهدف مواقع سورية منها مركز البحوث 

في برزة، ومستودعات للجيش السوري في حمص.

غزة/ االستقالل: 
اصيب ثالثة مواطنين مساء امس  
االحد جراء اط���الق جنود االحتالل 
اإلسرائيلي النار  على طول الحدود 

الشرقية لقطاع غزة.
وقال���ت مص���ادر طبي���ة ان ش���ابا 
فلس���طينيا اصي���ب برصاصة في 
الفخد ق���رب مخيم الع���ودة ببلدة 
جنوب  خانيون���س  ش���رق  خزاعة 
قطاع غزة ،فيما اصيب ش���اب اخر 
برصاصة في القدم بمخيم العودة 
ش���رق مدينة غ���زة، وثالث ش���رق 
جباليا بإصاب���ة خطيرة في الصدر، 
ونقل  إلى مستشفى الشفاء غرب 

المدينة لتلقي العالج.
فيما تمكن شبان جنوب قطاع غزة 
من توجيه قنبل���ة حارقة عبر طبق 
طائر الى داخل الح���دود مع قطاع 

غزة.

وبث الناشطون صورا لطائرة ورقية 
في أسفلها زجاجة حارقة مشتعلة 
وهي تس���قط ف���ي حق���ل زراعي 
وتسبب اندالع حريق سيطر عليه 

جنود االحتالل.
الش���عبية  الفعاليات  وتتواص���ل 
الس���لمية بش���كل يوم���ي من���ذ 
الثالثين من آذار/م���ارس الماضي 

في الذكرى الثانية واألربعين ليوم 
األرض في المناطق الحدودية على 
طول السياج الفاصل شمال وشرق 

قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل المس���توطنون، ام���س األحد، 
اقتحام س���احات المس���جد األقصى، 
تحت حراسة مشددة لقوات االحتالل 
التي اس���تنفرت بالق���دس القديمة 

ونصبت الحواجز العسكرية وفرضت 
القيود عل���ى تنقل الفلس���طينيين 

ودخولهم لساحات الحرم.
المس���توطنين  عش���رات  واقتح���م 
س���احات األقصى من ب���اب المغاربة، 

بحراسة مش���ددة من شرطة االحتالل 
الخاصة.

الحراس���ة   ووفرت ش���رطة االحتالل 
والحماية القتحامات المس���توطنين 

بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة.

الــجــهــاد اإلسالمي  
تدين العدوان الغربي 

الثالثي على سوريا

 3 إصابات  إحداها خطيرة على حدود غزة

المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد األقصى
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وعقدت أم���س األحد، القمة العربية الدورية التاس���عة 
والعشرون، وتصدرت أجندة القمة ملفات إقليمية عدة 
أبرزها الوضع في س���وريا واألزمة في اليمن والعالقة مع 
إيران ومحاربة )التنظيمات اإلرهابية( وعملية التسوية 

المتوقفة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
ورأى محل���الن سياس���يان تحدث���ا مع "االس���تقالل" أن 
القضية الفلس���طينية ش���هدت تراجع���ًا واضحًا في 
االهتمام العربي على حس���اب القضايا العربية األخرى، 

التي تتساوق مع مواقف ورغبات اإلدارة األمريكية. 
وأش���ار المحلالن إلى أن تس���مية الدورة الحالية للقمة 
بدورة القدس، ورصد السعودية مبلغ 150 مليونًا لدعم 
األوقاف اإلس���المية فيها، كان ش���كليًا وال يرتقي إلى 
مستوى الدعم المالي الذي تضخه دولة االحتالل لتهويد 
القدس، وال يقارن أيضًا بحجم الدعم المالي الذي دفعته 

دول عربية لتأجيج بعض الصراعات العربية.
ويواجه العالم العربي في قمته الحالية ش���كاًل مختلفًا 
م���ن التحديات بوجود رج���ل مثل دونال���د ترامب على 
رأس اإلدارة األمريكية وهو ال���ذي يصب كامل انحيازه 
لصالح االحتالل اإلس���رائيلي، وهذا يجعل من الحقوق 
الفلس���طينية في مه���ب الريح إذا لم تواج���ه بقرارات 
تضم���ن وج���ود معالجة س���ريعة لمش���كلة االحتالل 
اإلسرائيلي واس���تمراريته باعتباره نافذة لكافة الشرور 

في العالم.

تراجع امللف الفل�سطيني
ويؤكد المحلل السياسي عبد الس���تار قاسم، أن القمة 

العربية أظه���رت تراجعًا في االهتمام العربي بالقضية 
الفلس���طينية، والتركيز على قضاي���ا عربية أخرى مثل 

األزمة في سوريا والصراع في اليمن.
وقال قاس���م ل�"االستقالل": "رغم تسمية الدورة الحالية 
للقمة العربية بقمة القدس، إال أن الموضوع الفلسطيني 
غاب عن جدول القمة العربية، إذ إن مواقف زعماء الدول 
اقتصرت على التأكيد على حل الدولتين ومن ثم طويت 
صفحة الملف الفلسطيني إلى غير رجعة ليتم الحديث 

والتركيز حول قضايا  أخرى".
وأضاف: "القمة الراهنة لم ترتق إلى مس���توى المخاطر 
التي تحدق بالعالم العربي واإلسالمي، بل جاءت لتشكل 
مشهدًا رماديًا يعكس الخالف العربي وعدم وجود إطار 
عربي إقليمي يصدر موقفًا موحدًا تجاه أي قضية عربية".

وبّين قاس���م أن المشهد الذي خيم على القمة العربية، 
تكرر كثيرًا خالل األعوام الس���ابقة ولم يحمل جديدًا، أو 
مواقف جادًة تهدف إلى تحسين الوضع العربي ووقف 

تدهور األوضاع السياسية فيه.
وبّين أن العرب ال يملكون ترجمات حقيقية لما يتحدثون 
ب���ه خالل كلماتهم في القمة العربية، مضيفًا: "هذا ألن 
القرار ليس بيدهم، بل بي���د الرئيس األمريكي الذي ال 

يخرجون عن طوعه".
وأوضح قاس���م أن القادة العرب ال يس���تطيعون تجاوز 
امكانياتهم وقدراتهم، أو بما يتطور لمستوى اختالف 
وجه���ات النظر مع التطلع���ات األمريكية في المنطقة، 
وتابع: "أكبر مثال على عدم جدوى وقوة الصوت العربي 
في العالم، هو قيام أمريكا وبريطانيا وفرنس���ا بقصف 

س���وريا دون استشارة العرب، وهذا يشير بشكل واضح 
أن القرار العربي غير مهم عالميًا".

ولف���ت النظر إل���ى أن القم���ة العربية ل���م تعد تمثل 
الواقع العربي، بس���بب عدم وجود قرار تنفيذي ألي من 
التوصي���ات الناتجة عنها، وخاصة فيما يتعلق بالملف 
الفلسطيني الذي أقر لدعمه مليارات الدوالرات في قمم 

عربية سابقة ولم يتم تنفيذ ذلك.

ت�سابه القمم
ويرى المحلل السياسي طالل عوكل، أنه ال يوجد اختالف 
كبير بين هذه القمة العربية والقمم األخرى الس���ابقة، 
غير أنه أشار إلى أن هذه القمة التي تأتي بعد أعوام من 
انقس���امات عربية عديدة وصراعات بين الدول العربية، 
جاءت لتضع القضية الفلسطينية في ذيل االهتمامات 
العربية لتصدر قضايا أخرى في سلم األولويات العربية.

وقال عوكل ل�"االس���تقالل": "إن تس���مية الدورة الحالية 
بدورة القدس كان شكليًا، كما أن تخصيص 150 مليون 
دوالر لدعم أوقاف القدس، ال يرتقي إلى مستوى الدعم 
المال���ي الذي تضخه دولة االحتالل لتهويد القدس، وال 
يقارن أيضًا بحجم الدعم المالي الذي دفعته دول عربية 

لتأجيج بعض الصراعات العربية".
وأضاف: "هذه القمة أكثر انقس���امًا من القمم السابقة، 
بس���بب التغيرات السياس���ية التي تحدث في الوطن 
العرب���ي ومواقف الدول العربي���ة منها التي ال تعبر عن 
انس���جام ووحدة عربية، ولكن من ناحي���ة أخرى هناك 
تأيي���د عربي أكثر من أي وقت مضى تجاه السياس���ات 

األمريكي���ة مثل تأيي���د الضربة الجوي���ة الثالثية على 
سوريا فجر السبت الماضي، والتعاطي مع صفقة القرن 
التي يعدها الرئيس دونال���د ترامب لتصفية القضية 
الفلس���طينية". وبّي���ن المحلل السياس���ي أن القرارات 
المنبثقة عن القمة العربية تعد قرارات نظرية، الفتًا إلى 
أن الكثير من التوصي���ات التي تخرج عن القمة ال تبدو 

أكثر من كونها حبرًا على ورق.
ولفت عوكل النظر إلى أن هذه القمة تعاني من مشكالت 
كثيرة، لكونها جاءت في ظل مش���كالت عربية كثيرة، 
واضطراب داخلي في بعض البلدان العربية، وتناقضات 
سياسية وتناحر طائفي، ما يجعل القرارات والتوصيات 

الناجمة عن هذه القمة "مرتبكة".
وأوض���ح المحلل السياس���ي أن الع���رب ملتزمون بالحد 
األدنى م���ن مبادرة التس���وية العربية، مش���يرًا إلى أن 
القرارات العربية التي تتعلق بالقضية الفلس���طينية 
ال ترتق���ي إلى حجم ومس���توى المخاط���ر التي تحدق 

بالفلسطينيين.
 وأضاف: "الفلس���طينيون ال يس���تطيعون الطلب من 
الع���رب أكثر مما يس���تطيعون أن يقدموا ألنفس���هم، 
فما يقدمونه ألنفس���هم ش���يء ضعيف محكوم بحالة 

االضطراب الجارية".
ودعا عوكل إلى ضرورة تشكيل موقفا عربي جاد للتصدي 
لصفقة القرن، وحماية الس���لطة الفلس���طينية من أي 
ضغوط قد تمارس عليها من الدول المانحة لتمرير هذه 
الصفقة، وتوفير س���ند مالي وسياسي من أجل تحقيق 

ذلك ودعم الفلسطينيين.

الملف الفلسطيني في ذيل االهتمامات 

»قمة القدس«.. ما لها من اسمها نصيب!
غزة/ حممود عمر:

من��ذ 72 عامًا م�س��ت، كانت القم��م العربية التي 
تعق��د يف ال��دول العربي��ة املختلف��ة، ب��دءًا م��ن 
قم��ة اأن�سا�ص مب�سر يف ماي��و 1946، مرورًا بقمة 
ال��الءات الثالث يف اخلرطوم بع��د نك�سة 1967، 

وقمة ب��روت يف مار�ص 2002 التي اأقرت مبادرة 
الت�سوي��ة العربي��ة، متن��ح الق�سي��ة الفل�سطينية 
اأولوية مداوالتها وقراراته��ا رغم بقاء قراراتها 
حبي�س��ة االأدراج وحربًا عل��ى ورق.  خالل القمة 
العربي��ة احلالية التي تعق��د يف مدينة الظهران 

ال�سعودي��ة، بدا وا�سح��ًا اأن الق�سية الفل�سطينية 
ج��اءت يف ذيل االهتمامات العربية ومل تعد على 
�سلم االأولوي��ات يف ظل ازدحام االأجندة العربية 
بق�ساي��ا وم�سال��ح تتقاط��ع م��ع م�سال��ح الواليات 

املتحدة االأمريكية.

الرياض/ االستقالل:
جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عصر امس األحد، تهديده 
لقطاع غزة بعدم تحمل مس���ؤولية أي شيء فيه، مشترطا "سلطة وقانون 
وس���الح واحد"، ومتمس���ًكا في الوقت ذاته بإجراء مفاوضات مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وق���ال عباس في كلمة له خ���الل القمة العربية المنعق���دة في الظهران 
بالمملكة العربية الس���عودية  أمس االحد إن���ه: "كيف يمكن أن تتحمل 
حكومة الوفاق المسؤولية دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها 
كاملة وبش���كل فعلي والقيام بمسؤولياتها بغزة كما في الضفة الغربية 

وااللتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسالح الشرعي الواحد؟". على 
حد قوله. في المقابل، جدد عباس تمسكه بالمفاوضات مع دولة االحتالل 
اإلس���رائيلي على الرغم من مواصلة االحتالل اإلسرائيلي االستيطان في 

الضفة، وفرض سلطته على مدينة القدس المحتلة.
ودعا عباس الدول العربية إلى التمس���ك بمبادرة السالم العربية وتطبيق 
المبادرة كم���ا اعتمدت "أي إنهاء االحتالل الذي ب���دأ عام 67 وإقامة دولة 
فلس���طينية عاصمته���ا القدس الش���رقية، لتعيش جنًب���ا إلى جنب مع 

إسرائيل".
وخاط���ب الحضور قائال: "تمنياتنا على قمتكم أن تتبنوها لنس���تمر في 

محاوالت تطبيقها وأعتقد أنها األنس���ب للوصول إلى س���الم بيننا وبين 
إسرائيل".

وأشار إلى أن السلطة استجابت لجميع مبادرات عقد مفاوضات مع االحتالل 
اإلسرائيلي من الرباعية الدولية لإلدارات األمريكية المتعاقبة.

ولفت عباس إلى لقائه بالرئيس األمريكي دونالد ترمب، مضيفا "انتظرنا 
أن تقدم إدارته خطتها للسالم وإذا بها تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
وتقرر نقل س���فارتها إليها وتعلن أنها رفعت مل���ف القدس عن طاولة 
المفاوض���ات وتقرر خفض المخصصات المقدم���ة ألونروا تمهيًدا إلزاحة 

ملف الالجئين عن طاولة المفاوضات".

جدد تمسكه بالمفاوضات مع االحتالل

عباس يشترط : »سلطة واحدة وقانون واحد وسالح واحد« بغزة وإال!
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ويوضح أن الش���باب الفلس���طيني الثائر على حدود 
وطنه المحتل جاء ليؤكد على تمس���كه بحقه بأرضه 
ورفضه القاطع للتفريط بها ، مضيفا :" جرحنا األكبر 
فتح منذ 70 عاما حينما اقتلعونا من وطننا وآالمنا لم 
تهدأ منذ تلك اللحظة ولن تهدأ حتى نحتضن تراب 

بلداتنا أو يحتضننا التراب الذي نسير عليه ". 
ودع���ا أبو ع���اذرة الجماهير الفلس���طينية لتكثيف 
حضورها ف���ي المناطق الحدودي���ة بكافة أطيافها 
وفئاته���ا ؛ لتس���طير مالحم جديدة من التمس���ك 
الفلسطيني بالحقوق المكفولة بالقوانين والقرارات 

الدولية .

حب الوطن 
ولم تقل المعاناة التي تكبدها الشاب المقعد محمد 
أمي���ن) 29 عاما( عن س���ابقه ، فم���ا كان له أن يقطع 
الط���رق الوعرة وغير المعبدة الت���ي توصل إلى أرض 
المخيم بكرسيه الكهربائي المتحرك ، لوال مساعدة 

مجموعة من الشباب .
ويؤك���د أمي���ن المهجر م���ن قرية عاق���ر أن وصوله 
ومشاركته في مس���يرة العودة نبعا من حبه لوطنه 
الذي حرم م���ن رؤيته والترعرع بين ربوعه، مش���ددا 

عل���ى ضرورة اندم���اج كاف���ة ش���رائح المجتمع بما 
فيهم ذوو االعاقة في تبني رس���الة مسيرة العودة 
المطالبة بتنفيذ الق���رارات األممية المتعلقة بالحق 

الفلسطيني .
وش���كر القائمي���ن على فعالي���ات مخي���م العودة 
الستش���عارهم المعاناة التي يتكبدها ذوو االعاقة 
في الوصول لمكان المخي���م ومحاولتهم التخفيف 
منها من خالل تمهيد الطريق بقدر االمكان باآلليات 

والمعدات المتوفرة .

ر�سالة وحدة
 وحملت حكاية المواطن محمد قش���طة في ثناياها 
رسائل وحدوية على كافة االتجاهات ، فمحمد البالغ 
م���ن العمر) 24 عاما( من س���كان مدين���ة رفح ولكن 
احساس���ه بأن جزءًا من وطنه فلسطين محتل جعله 
يتقدم الصف���وف وهو االبن الوحيد لوالديه ورزقا به 

بعد حرمان 14 عاما .
ويقول قش���طة الذي أصيب بساقه خالل جمعة قبل 
الماضي���ة  الذي ع���اد للنقاط الحدودي���ة مجددا في 
جمعة العلم :" كل فلس���طين ه���ي وطني حتى وان 
كان���ت رفح هي مدينت���ي األصلية ، ف���ال يمكن أن 

نقبل أن يكون أي ش���بر من فلسطين تحت االحتالل 
وستستمر انتفاضة كل أبناء فلسطين طالما بقيت 

قرية واحدة محتلة ".
ويوضح أن والدته حاولت ثنيه عن المش���اركة في 
مس���يرات العودة حتى وصل بها األمر قبل إصابته 
للح���اق به إلى قرب الس���ياج الفاصل ؛ لتطلب منه 
العودة للمن���زل ، لكنه أصر على البقاء ومش���اركة 
رفاق المي���دان في فعالي���ات االعتص���ام واحراق 
اطارات الس���يارات للتغطية على المتظاهرين من 
نيران القناصة المتمترسين  على تالل رملية خلف 

السياج .

منبع اإرادة
واعتبر المتحدث باسم حراك مسيرة العودة الكبرى 
أحمد أبو ارتيمة ان مشاركة الجرحى وذوي االعاقة في 
فعاليات مسيرة العودة الكبرى والفعاليات المقامة 
على أراضي مخيم���ات العودة تمث���ل مصدر إلهام 
ومنبعًا يستمد منه المش���اركون اإلرادة والتصميم 
عل���ى مواصلة الطري���ق وحمل رس���التهم المكفولة 

بالقوانين الدولية .
وقال أبو ارتيمة ل�"االستقالل" :" إن مشاركة الجرحى 

وذوي االعاق���ة ومنه���م من فق���دوا أطرافهم بفعل 
آلة الحرب تحملنا عل���ى الفخر ، وهي انتصار لإلرادة 

الفلسطينية على آلة الغطرسة والعدوان ".
وعزا اص����رار الجرحى وذوي االعاقة على المش����اركة 
في فعاليات الع����ودة إلى تس����لحهم بإيمان قوي 
بقضيتهم العادلة ، مضيفا:" مخيمات العودة على 
امتداد شريط الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة 
تعج بمئ����ات الجرحى ممن اصيبوا خالل االعتداءات 

اإلسرائيلية ومنهم من اصيب بذات المسيرات ".
وبين أبو ارتيم���ة أن القائمين على مخيمات العودة 
بذلوا قص���ارى جهدهم لتذليل الصعوبات وتمهيد 
الطرق قدر االمكان لتسهيل وصول ذوي االحتياجات 
الخاصة ؛ استش���عارا بحجم المعاناة التي يالقونها 
خالل طريقهم للوصول للمناطق المقامة عليها خيام 

العودة في كافة المحافظات ".
وأوض���ح أبو ارتيمة  أنه تم االتفاق على اطالق اس���م 
جمعة الشهداء واألسرى على الجمعة الرابعة للحراك 
الس���لمي ؛ تيمنا بالش���هداء القادة الذين تصادف 
ذك���رى استش���هادهم في أي���ام قريبة م���ن تاريخ 
الجمع���ة القادمة والمتزامنة مع ذكرى يوم األس���ير 

الفلسطيني . 

اإلصرار على المشاركة بمسيرات العودة

جرحى وذوو إعاقة.. يتوكؤون على حب األرض والوطن 

غزة/ حممد مهدي:
اأرب��ع وع�س��رون �ساع��ة فق��ط عل��ى  مل مت���ض 
مغادرة اجلريح يا�س��ر اأبو عاذرة مل�ست�سفى غزة 
الأوروب��ي ج��راء تعر�س��ه لعي��ار ن��اري متفجر 
ه�س��م قراب��ة 20 ملم م��ن عظام �ساق��ه اليمنى 

، حت��ى و�س��ل جم��ددا  ملخي��م الع��ودة �سرق��ي 
حمافظ��ة رفح م�ستندا على عكازيه اللذين باتا 
رفيقي ال��درب والرتحال بينما قط��رات العرق 
على جبينه ت��روي حكاية امل�سقة والتعب التي 
تكبده��ا للو�سول اإىل اأر���ض املخيم �سالكا طرق 

الو�سول الوعرة .  ويقول اأبو عاذرة )32 عاما( 
املهج��ر م��ن بل��دة بئ��ر ال�سب��ع :" حر�س��ت على 
امل�ساركة بجانب اأبناء �سعبي وموا�سلة الطريق 
الذي بداأناه �سوي��ا ، ولو قطعت قدماي �ساأعاود 

احل�سور اإىل هنا زحفا ".

رام الله/ االستقالل:
لألس���رى  الصحية  األوض���اع  ازدادت 
المرضى والجرحى  في "عيادة معتقل 
الرمل���ة" خطورة يومًا بعد يوم، في ظل 
والرعاية  الصحي���ة  الش���روط  انعدام 
الطبي���ة المالئم���ة،  واالس���تمرار في 
سياسة عدم تقديم العالج الالزم لهم.

وبين تقرير صادر عن "هيئة ش���ؤون 
األس���رى والمحررين"، أمس األحد، أن 
العي���ادة مكتظة بالح���االت المرضية 
الصعب���ة كأمراض الس���رطان والقلب 
والرئتين والكب���د، باإلضافة إلى وجود 
عدد من األسرى المصابين والمقعدين 
غير القادرين على قضاء حاجاتهم، وال 
يقدم لهم أي فحوصات طبية أو عالج.

يذك���ر أن عدد األس���رى المرضى في 
الوق���ت الحالي فيما يس���مى "عيادة 

معتقل الرملة" 15 أسيرا.
وقال محام���ي "نادي األس���ير" مفيد 
الحاج، إن محكمة االحتالل في القدس 
عقدت جلسة للنظر في قضية جديدة 
تقدمت بها نيابة االحتالل بحق الفتى 
ش���ادي فراح )15 عام���ًا(، الدعائها أن 
الفتى ف���راح يقوم بعمليات تحريض 
داخ���ل مركز أح���داث "طم���رة" حيث 
تحتجزه س���لطات االحتالل منذ تاريخ 
اعتقاله في 30 ديسمبر/ كانون األول 

.2015
وأض���اف المحام���ي الح���اج أن نيابة 
االحت���الل طالبت خالل جلس���ة اليوم 

بنقل الفتى ف���راح إلى أحد معتقالت 
االحتالل؛ وقررت المحكمة أخيرًا إبقاءه 
داخل مركز األحداث ليقضي ما تبقى 

من ُحكمه البالغ عامين.  
ومن الجدير ذكره أن محكمة االحتالل 
حينما حكم���ت على الفت���ى فراح لم 
تحتسب عامًا كاماًل قضاه في االعتقال 
قب���ل النط���ق بالحك���م النهائي عام 

.2016
ُيش���ار إلى ثمانية فتية مقدس���يين 
من ضمنهم الفتى ف���راح تحتجزهم 
س���لطات االحتالل داخل مراكز خاصة 
المحتلة عام  باألحداث في األراض���ي 
1948 حي���ث يقضون أحكامًا مختلفة 

بالسجن الفعلي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي أنه س���يفرض اعتبارا من منتص���ف ليلة  اليوم 
االثنين ، طوقا أمنيا ش���امال على الضفة الغربية المحتلة، كما س���يتم إغالق المعابر 

مع قطاع غزة.
وعزا الجيش ذلك إلحياء ذكرى قتاله، وحلول عيد استقالل الكيان اإلسرائيلي.

وشدد على أنه لن ُيسمح للفلسطينيين بدخول "إسرائيل" اال في الحاالت اإلنسانية 
والطبية وغيرها من الحاالت االستثنائية، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من 

مكتب منسق األعمال في المناطق.
وذكر أن الطوق سيستمر حتى منتصف ليلة الخميس - الجمعة.

االحتالل يفرض طوقًا 
أمنيًا على الضفة وغزة  

بدءًا من الليلة 

تقرير: أوضاع األسرى المرضى تزداد خطورة
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أعلن أنا المواطن / محمد نبيل حسن عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802265447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ميرفت امين محمد البياري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803388875( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / صابر محمد ابراهيم نصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906725528( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /نبيلة اسماعيل علي المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413350745( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /أحمد صالح محمد ابو سنيمه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800705501( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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االس���رائيلي  االحتالل  جن���ود  ويتعمد 
تنفيذ عمليات قن���ص بحق المواطنين 
بمسيرة  المش���اركين  الفلس���طينيين 
الع���ودة الكب���رى ، واصابتهم بالمناطق 
السفلية من أجس���ادهم بهدف احداث 
أكب���ر قدر ممكن م���ن اإلعاقات الحركية 
وحاالت البتر، باإلضافة الى حاالت الشلل 
الكام���ل، كما يطلق قنابل الغاز الس���ام 

المحرمة دوليا. 
بالكاد يملك المصابون الذين ألقت بهم 
قناصة االحتالل االس���رائيلي على أسرة 
المستشفيات في محافظات قطاع غزة، 
القدرة على الكالم والتعبير عن آالمهم؛ 
بفع���ل الرصاص الح���ي والمتفجر الذي 

أخترق أجسادهم العارية.

بال دواء 
ل�"االس���تقالل" بعدما  ويقول مس���عود 
أمسك رأسه بشدة مغمضًا عينيه :" مش 
قادر أتحمل الوج���ع بكل لحظه ما بكون 

فيها مس���كن بشعر وكأنه روحي بتطلع 
وبش���وف الموت أمامي، في البداية كان 
االطباء بعطوني كل ساعتين مسكن ألم 
أما االن كل 4أو 5 ساعات مره بسبب قلة 

المسكنات".
وأضاف:" م���ش عارفين من وين نلقيها 
من االحتالل اللي بقتل فينا بدون رحمة 
وال من الحصار والعقوبات المفروضة على 
القطاع، شو الذنب اللي ارتكبناه لنموت 
من الوجع وما نالقي عالج؟ "،مس���تصرخا 
المؤسسات الحقوقية وأصحاب الضمائر 
الحية توفير الع���الج للجرحى والمرضى 

في قطاع غزة.
وتتركز مس���يرات العودة التي انطلقت 
في الثالثين من ش���هر مارس الماضي، 
ف���ي 5 مناطق حدودية ش���رقي القطاع، 
وه���ي: خانيونس بل���دة خزاع���ة "بوابة 
النج���ار"، ورف���ح ح���ي النهض���ة "بوابة 
المطبق"، والوس���طى مخيم البريج "بوابة 
المدرسة"، غزة حي الزيتون "بوابة ملكة"، 

والش���مال  "بواب���ة أبو صفي���ة"، ونقطة 
4/4شمالي بيت حانون. 

وقال���ت وزارة الصحة في قط���اع غزة، إن 
نحو 4أالف فلس���طيني أصيبوا برصاص 
ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي خ���الل 
قمعها مس���يرات العودة، منذ انطالقها 
يوم الجمع���ة في 30 م���ارس الماضي، 
من بينهم نح���و1296 بالرصاص الحي 
والمتفجر وم���ا يقارب80  إصابة خطيرة، 

فيما بلغ عدد الشهداء 34 شهيدًا.

نق�ص حاد
مدي���ر عام المستش���فيات ف���ي قطاع 
غ���زة عبد اللطيف الحاج، ح���ذر من نفاد 
األدوية والمستلزمات الطبية من مخازن 
وزارة الصح���ة بقطاع غ���زة، خالل الثالثة 
األسابيع القليلة القادمة، جراء استنزاف 
كميات كبيرة من األدوي���ة على األعداد 
الكبيرة للمصابين بمسيرات العودة منذ 

انطالقها. 

وقال الحاج ل�"االس����تقالل" إن االعداد 
الكبي����رة م����ن االصاب����ات أدت ال����ى 
اس����تنزاف كبير في أصناف االدوية 
والمهمات الطبية في أقسام الطوارئ 
وغ����رف العمليات والعناي����ة المركزة 
, مم����ا ش����كل عائقا كبي����را أمام عمل 
الطواق����م الطبية في اتمام التدخالت 
العالجية والجراحي����ة للمصابين في 

تلك األقسام .
وش���دد على أن ش���حنة األدوي���ة التي 
أرس���لتها وزارة الصح���ة ب���رام الله  قبل 
نحو ثالثة ش���هور، لم يتوف���ر بها كافة 
أن���واع األدوية ، مناش���دا المؤسس���ات 
الدولية والصحية المانحة بسرعة توفير 
االحتياجات الطبية الطارئة في أقس���ام 
تعاملت  والتي  بالمستشفيات  الطوارئ 
وتتعامل حتى اللحظة مع مئات الجرحى 
والمصابين المش���اركين ف���ي فعاليات 

مسيرة العودة الكبرى. 
وأش���ار إل���ى أن أبرز أن���واع األدوية التي 

تس���تهلك بكثرة، ويخش���ى األطباء من 
فقدانه���ا وع���دم توفرها خ���الل األيام 
القادم���ة مما يس���بب  اعاق���ة لعملهم 
ومضاعفات لدى المصابين؛ تتمثل في 
الوريدية ومميعات  الحيوية  المضادات 
الدم كالهيبارين والمطهرات، و المحاليل 
الوردي���ة بكاف���ة أنواعه���ا ، باإلضاف���ة 
لمجموعة ادوية اإلفاق���ة والتخدير في 

غرف العمليات. 
ولف���ت الح���اج  إلى أن الطواق���م الطبية 
بكاف���ة تخصصاتها تمكن���ت من انقاذ 
حي���اة مئ���ات الجرح���ى الذي���ن وصلوا 
المستشفيات منذ أحداث مسيرة العودة 
الكب���رى، من خ���الل عملي���ات االطراف 
الس���فلية والعظام و األعصاب و الباطنة 
والصدر و الوجه و الفكين وتم السيطرة 
على جميع حاالت النزيف الحاد الناتجة 
عن تهتك بعض االنس���جة للمصابين 
نتيجة اصابتهم بأعي���رة نارية متفجرة  

والصدمات الدموية. 

المستشفيات تطلق صرخة استغاثة  

جرحى غزة: نقص األدوية 
يقتلنــا كــل يــوم ألــف مــرة 

غزة/ اال�ستقالل:
مبجرد مرورك من جانب غرف املر�سى مب�ست�سفيات قطاع 

غزة، فاإن اأ�سوات ال�سراخ والعويل هي اأول ما �ست�سمعه، 
ويخيل اإليك اأنه �سوت زائرين فقدوا عزيزا عليهم، لكن 

احلقيقة تظهر عندما تقرتب اأكرث لتجد ع�سرات اجلرحى 
مبختلف االأعمار يتلوون اأملا كلما زال مفعول م�سكن االأالآم 

من اأج�سادهم . فمنذ عدة اأيام، داخل احدى الغرف يف 
امل�ست�سفى االإندوني�سي �سمال القطاع، تعلو �سرخات اجلريح 

الع�سريني بالل م�سعود من �سدة االأمل الذي ت�سبب به انفجار 
ر�سا�سة يف قدمه اليمنى، اأثناء م�ساركته باجلمعة الثانية 

من فعاليات م�سرية العودة الكربى، لتت�سدر معاناته و اأالمه 
امل�سهد ويخطف اأنظار وا�ستعطاف كل من ُيحيط به، بكل مرة 

ينتهي بها مفعول م�سكن االأمل وال ي�ستطيع االأطباء توفريه 
له، جراء نق�ص االدوية مبخازن وزارة ال�سحة الرتفاع اأعداد 

امل�سابني. 

رام الله/ االستقالل:
لإلحص���اء  المرك���زي  الجه���از  ق���ال 
الفلس���طيني الحكومي، أمس األحد ، إن 
أكثر من نصف س���كان غزة خالل العام 

الماضي 2017، عانوا من الفقر.
وأضاف التقرير الذي يرصد جيوب الفقر 
في فلسطين والوضع المعيشي لهم، أن 
53 بالمائة من س���كان غزة فقراء، مقارنة 
م���ع 13.9 بالمائة في الضف���ة الغربية، 
بمتوس���ط 29.2 بالمائ���ة في ش���طري 
فلسطين. وتأتي نسبة الفقر المرتفعة 
في غزة، تزامنا مع الحصار اإلس���رائيلي 
المس���تمر ضد القطاع منذ 2007، وأزمة 
اإلنتاج وشح الوظائف في أسواق القطاع 

المحلية.
تقرير اإلحص���اء الفلس���طيني، أورد أن 
29.2 بالمائ���ة من الفلس���طينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، عاش���و على 
مبلغ شهري 2470 شيكال )685 دوالرًا(، 

للعائلة المكونة من 5 أفراد.
كذلك، بلغت نس���بة الفق���ر المدقع في 
فلس���طين خالل الع���ام الماضي 16.8 
بالمائة، بمتوس���ط إنفاق ش���هري على 

عائلة مكون���ة من 5 أف���راد، يبلغ 1974 
شيكال )547 دوالرًا(.

وتفوق نس���بة الفق���ر في غ���زة )تضم 
مليوني نس���مة(، أربع���ة أضعافها في 
الضف���ة الغربي���ة )تض���م 2.8 ملي���ون 
نس���مة(، بينما ترتفع إلى ستة أضعاف 
في الفقر المدقع. ويقارن تقرير اإلحصاء 
الفلسطيني، بين نس���ب الفقرة للفترة 
بي���ن 2011 - 2017، إذ تش���ير النتائج 

الرتفاع نسب الفقر والفقر المدقع العام 
الماض���ي بنس���ب بلغ���ت 13.2 بالمائة 
و30.2 بالمائة عل���ى التوالي، عما كانت 
عليه في 2011. وتقول مؤسسات أممية 
إن القطاع، س���يكون منطقة غير صالحة 
للسكن اآلدمي بحلول 2020 بسبب عدم 

وفرة مياه الشرب النظيفة.
بينما قالت األمم المتحدة العام الماضي، 
إن 80 بالمائ���ة من س���كان غزة، يتلقون 

مس���اعدات إنس���انية عاجلة، في إشارة 
لسوء األوضاع اإلنسانية.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على دخول 
الش���هر الج���اري، ما زال قراب���ة 58 ألف 
موظف عمومي في غ���زة معتمدين من 
جان���ب وزارة المالية ف���ي رام الله، بدون 
رواتب عن الشهر الماضي، بينما تلقاها 
نظراؤهم في الضفة الغربية، األس���بوع 

الفائت.

اإلحصاء الفلسطيني: أكثر من
 نصــف سكـــان قطــاع غــزة فقــراء
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 إعالن وراثة صادر عن 
محكمة رفح الشرعية

قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو حس���ين مؤرخة 
في 2018/4/12م تتضمن أن فلة حس���ين محمود المصري من خان يونس 
وس���كان رفح قد توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 1979/6/26م وانحصر 
ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها منها وهم عصام ومروان وناصر وعمر 
وصالح وزين���ات وآمال وبتاريخ 1980/9/22م توف���ي الزوج محمود المذكور 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة 
قبل���ه فلة المذكورة وهم عصام ومروان وناصر وعم���ر وصالح وزينات وآمال 
وبتاريخ 2005/5/30م توفي عمر المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته األولى ايفا ماري دس���تل وفي زوجته الثانية سهيلة محمد عبد 
القادر المصري وفي أخوته عصام ومروان وناصر وصالح وزينات وآمال فقط 
وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية 
ولي���س له أوالد توفوا حال حيات���ه وتركوا ورثة ، فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الش���رعية خالل خمس���ة عشر يومًا من 

تاريخ النشر ، وحرر في 2018/4/12م.
قا�سي رفح ال�سرعي

 غزة/ االستقالل:
نظمت اللجنة الدعوي���ة التابعة لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين، ندوتين دينيتين في 
ذكرى اإلس���راء والمعراج، ف���ي مخيمي المغازي 

والنصيرات وسط قطاع غزة.
ففي مخيم المغازي وسط القطاع، نظمت اللجنة 
الدعوية وأسرة المجمع اإلس���المي ندوة دينية 
بعد ص���الة المغ���رب وذلك في ذكرى اإلس���راء 

والمعراج 
وشارك في الندوة قيادة حركة  الجهاد اإلسالمي 
وحش���د غفير م���ن أبن���اء الحرك���ة ومناصريها  

بالمغازي ووجهاء.
و أكد الش���يخ ابراهي���م ابو جلمب���و   أن معجزة 
اإلس���راء والمع���راج تحتوي عل���ى دروس وعظة 
كبيرة للمسلمين لالستفادة منها، منوهًا إلى أن 
اإلعجاز في اإلسراء والمعراج هو اإلسراء بسيدنا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام 

إلى بيت المقدس
وش���دد على أن الرابط بين المسجدين هو رابط 
إلهي مقدس ، حيث ارتباط فلس���طين باإلسراء 
و المع���راج أمر مقدس ، مبين���ا أن مكانة مدينة 
القدس في قلوب المس���لمين عامة والش���عب 
الفلس���طيني خاصة وان المس���جد األقصى ورد 
ذكره في القرآن الكريم س���بع مرات وهو مسرى 

الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم-.
وقال:"  إن ما يتعرض له المس���جد االقصى من 
اعتداءات صهيونية يومية وما يقوم به قطعان 
المستوطنين من حرق للمساجد وكتابة شعارات 
عنصري���ة عل���ى جدرانها إنم���ا يؤك���د بالواقع 
الملموس ب���أن صراعنا مع العدو الصهيوني هو 
ص���راع عقائ���دي يتطلب من جمي���ع أبناء األمة 
اإلسالمية المش���اركة فيه دفاعًا عن مقدساتنا 

في فلسطين« .
ون���وه في خالل الندوة إلى أن ش���عبنا يتنافس 

في الحفاظ على ت���راث األمة كما يتنافس أبناء 
المقاومة عل���ى مقارعة االحتالل، وكل ذلك يدل 
على أّن النصر سيتحقق بالمقاومة وبجيل القرآن 

والنصر والتمكين .
وفي النصيرات نظمت اللجنة بمسجد الشقاقي 
ندوة دينية وبحضور ق���ادة الحركة ولفيف من 

المواطنين. 
وأكد الشيخ الداعية ابو هشام حسونة  أن رحلة 
اإلس���راء وكيف أس���ري بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- من مس���جد الحرام إلى المسجد األقصى 
والرابط  الديني بين المس���جد الحرام و المسجد 

األقصى ذات معاٍن كبيرة.
وأضاف الشيخ حسونة بأن الله سبحانه وتعالى 
بارك في المس���جد األقصى وأرض الش���ام وفى 
نهاية حديثه دعا للمزيد من المقاومة والصمود 
والسير على نهج الشهداء وان العودة إلى قرانا 

وارضنا باتت قريبة  .

يف ذكرى الإ�سراء واملعراج

دعوية الجهاد تنظم سلسلة ندوات دينية بالوسطى

لقاءات يف غزة والقاهرة

"الجهود المصرية".. هل تنقذ المصالحة من الفشل؟! 

مصادر مطلع���ة ذكرت ل�"االس���تقالل" أن 
اللقاء بين الطرفين اس���تمر لساعات عّدة، 
وناقشا فيه مجمل التطورات التي تشهدها 
القضية الفلسطينية، ال سيما تنفيذ اتفاق 
المصالحة الموّقع بين "حماس" و"فتح" في 

القاهرة، ب� 12 أكتوبر 2017.
وأش���ارت المصادر إل���ى أن الجزء األكبر من 
اللقاء تركزت على الخطوات الس���لبية التي 
يتخذه���ا رئيس الس���لطة الفلس���طينية 
محمود عّباس ضد قطاع غ���زة، والعقوبات 
الجديدة التي لّوح بها مؤخًرا، خالل اجتماع 
مركزية "فتح" األخير، بالضفة الفلسطينية 

المحتلة.
وأوضح���ت أن قيادة "حم���اس" طلبت من 
الوفد األمني المصري الضغط على عباس؛ 
لجهة عدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة، 
تفاقم من األوضاع اإلنسانية والمعيشية 

الصعبة لسكان القطاع.
ونقلت وكالة "قدس ب���رس لألنباء" عن اجتماع 
جديد س���يعقد، ي���وم غد الثالث���اء، بين حركة 
بالقاهرة، سيمثل  المصرية  "حماس" والقيادة 
الحرك���ة فيه نائب رئيس المكتب السياس���ي 

صالح العاروري، وأعضاء آخرون.
ورأى مراقب���ون أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة 
تأتي في وقت حّساس للغاية إلحياء المصالحة 
التي وصلت إلى حالة من الشلل التام، ومحاولة 

مصرية إلعادة تحريكها من جديد.

حماولت لإنعا�سها 
الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى 
الصّواف في تدوينة ل���ه على "فيس بوك" 

رأى أن تح���رك القاه���رة ودعوته���ا وفد 
قي���ادة "حماس" لزيارته���ا، ولقاء حركة 
"فت���ح"، ه���و محاول���ة مصري���ة جديدة 

لتحقيق المصالحة.
وتتزامن زيارة وفد "حماس" المقررة إلى 
القاهرة، يوم غد الثالث���اء، مع زيارة وفد 

من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" 
برئاس���ة نائب رئيس الحرك���ة محمود 
العال���ول؛ للقاء وفد قي���ادي من الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين؛ لبحث سُبل 
إنجاح عقد المجلس الوطني، والمقررة ب� 

30 إبريل الجاري.
وف���ي اجتماع اللجن���ة المركزية لحركة 
"فت���ح" األخير، قبل نحو أس���بوع، توعد 
رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عباس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة 
"ال���وزارات والدوائر  لها بش���كل كامل 
واألم���ن والس���الح"، مه���دًدا بأنه "لكل 
حادث حدي���ث، وإذا رفضوا )حماس( لن 
نكون مس���ؤولين عما يجري هناك )في 

قطاع غزة(".
ومن���ذ إبريل الماضي، تفرض الس���لطة 
إج���راءات عقابية ضد قطاع غزة، تمثلت 
بتقليص كمي���ة الكهرباء الواردة له من 
جان���ب االحتالل، وفرض خصومات على 
رواتب موظفي الس���لطة تتراوح ما بين 
30 - 60 %، وإحال���ة اآلالف منه���م إلى 
التقاعد اإلجب���اري الُمبك���ر، إضافة إلى 

تقليص التحويالت الطبية للمرضى.
ووقع���ت حركتا "فت���ح" و"حماس"  في 
12 أكتوب���ر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود 
المصالحة ف���ي القاهرة برعاية مصرية، 
ت���م بموجبه تس���ليم حرك���ة "حماس" 
الوزارات والهيئ���ات والمعابر كاّفة في 
قطاع غزة إلى حكوم���ة الوفاق الوطني، 
وإع���ادة المئ���ات من موظفي الس���لطة 
الُقدام���ى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت 
وموظفي  الداخلية"  "الجباية  مش���كلتا 
حكوم���ة حم���اس الس���ابقة، عقبتي���ن 

كبيرتين أمام إتمام المصالحة.

غزة/ خا�س:
ُيعي��د اللق��اء الذي اأُج��ري، مطل��ع الأ�سبوع اجل��اري، بني الوفد 
الأمن��ي امل�سري وقيادة "حما�س" يف قطاع غزة، ملف امل�ساحلة 
الوطني��ة اإىل الواجهة، بع��د نحو �سهر من الغياب، عقب عملية 

ا�ستهدف��ت موك��ب رئي�س حكوم��ة الوفاق الوطن��ي رامي احلمد 
اهلل، �سمال قطاع غزة، منت�سف مار�س/ اآذار املا�سي.

والتقى ال�سبت املا�سي رئي�س امللف الفل�سطيني بجهاز املخابرات 
العام��ة امل�سرية اللواء �سامح نبيل عل��ى راأ�س وفد اأمني م�سري، 

برئي���س املكت��ب ال�سيا�س��ي حلركة "حما���س" اإ�سماعي��ل هنية، 
ورئي���س احلركة يف قطاع غزة يحيى ال�سن��وار، واأع�ساء املكتب 
ال�سيا�س��ي خليل احلية، ون��زار عو�س اهلل، اإ�ساف��ة اإىل م�سوؤول 

قوى الأمن الداخلي يف غزة اللواء توفيق اأبو نعيم.

الطائرات الورقية »الحارقة« تحدث الرعب لجيش االحتالل
غزة/ االستقالل:

دف���ع االس���تهداف المتواص���ل لق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي 
للمتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرة العودة، بعض الشبان 
إلطالق طائرات ورقية مذيلة بش���عل نارية تجاه األراضي المحتلة 
لح���رق ما يمك���ن أن تصله إليه بعد إفالتها، في وقت يش���دد فيه 

منظمو الحراك على س���لمية المسيرة. وأظهرت عدة مقاطع مصورة 
على مواقع التواصل ش���بانا وهم يطلقون بعًضا من هذه الطائرات 
الورقية، فيما بثت قناة الجزيرة مباش���ر مقطًعا مصوًرا أظهر حريًقا 
كبيًرا في الحقول المتاخمة لمواقع عسكري إسرائيلي شرق مخيم 
البري���ج بالمحافظة الوس���طى. وتظه���ر المقاطع اس���تقدام قوات 

االحتالل عربات اإلطف���اء وطواقم إلخماد الحرائق التي اندلعت في 
أكثر من مكان. وتقوم فكرة الش���بان عل���ى تصميم طائرات ورقية 
كبيرة الحجم، ووضع محروقات في ذيلها وبعد إطالقها تجاه األراضي 
المحتلة، يقطعون حبلها لتس���قط وتحرق الحقول أو ما تصله من 
مقدرات لالحتالل. منذ 30 مارس الماضي يواصل الفلس���طينيون 

في قطاع غزة اعتصامهم السلمي قرب السياج الفاصل مع األراضي 
المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المقرر 
تواصلها حتى 15 مايو المقبل. واستشهد 33 فلسطينًيا وأصيب 
نحو 2900 بالرصاص الحي واالختناق بينهم نحو 120 بحالة خطرة 

خالل 17 يوًما، جراء قمع قوات االحتالل حراك العودة.
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وتتزايد بشكل مطرد أعداد المعتقلين الفلسطينيين، جراء 
تواصل حمالت االعتقال العش���وائية التي تشنها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي يوميًا وتطال خاللها مئات المدنيين، 
لتؤكد السياس���ة العدوانية اإلسرائيلية مع تواطؤ االدارة 
االمريكية الداعمة بال حدود إلسرائيل ماديًا ومعنويًا وامام 
صمت دولي متآمر على جرائمها التي تندرج كجرائم حرب 

وفق المعايير الدولية.
وتعتب���ر قضي���ة األس���رى والمعتقلي���ن في الس���جون 
اإلس���رائيلية من أه���م القضايا اإلنس���انية، التي تحظى 
باهتمام ع���دد من المؤسس���ات، لما تمثله من مس���اس 
بالحقوق األساس���ية لألس���ير وذويه، التي كفلتها كافة 
الش���رائع والقوانين واألعراف و المواثيق الدولية، خاصة 
اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق االنسان و اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيرها من القرارات و المعاهدات الدولية.

ويحتفل الفلسطينيون بيوم األسير الفلسطيني في كل 
عام، بالسابع عشر من نيسان، بعد اقراره من قبل المجلس 
الوطني الفلس���طيني في دورته عام 1974 باعتباره يوما 
وطنيا للتضامن مع االس���رى الفلس���طينيين بالس���جون 
اإلسرائيلية، لش���حذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم 
ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف 
بجانبهم وبجانب ذويهم وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت 
أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل 

يومي. 
وكانت هيئة شؤون األسرى والمحررين بالتعاون مع نادي 
األسير الفلس���طيني والهيئة العليا لشؤون األسرى دعت 
يوم أمس، الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده 
إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقررة ليوم األسير 

الفلسطيني الموافق اليوم.
ودعا رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع 
إلى أوسع مشاركة شعبية تحمل ش���عار "الحرية ألسرانا 
وأسيراتنا من س���جون االحتالل اإلسرائيلى"، مشددا على 
حش���د كل الطاقات اإلعالمية والجماهيري���ة والقانونية 
والسياس���ية لمناصرة األس���رى، البالغ عددهم نحو 7000 

أسيرة وأسير فلسطيني.
ولفت قراقع إلى أهمية إحياء فعاليات هذا العام، ردا على 
الهجمة اإلس���رائيلية الواس���عة بالتحريض على األسرى 
وحقوقهم من قبل المس���توى السياس���ي اإلس���رائيلي 
والكنيس���ت، ومحاوالت وضع جرائم االحتالل وانتهاكاته 
الجسيمة تحت غطاء القانون من خالل تشريعات تعسفية 

وعنصرية معادية لحقوق األسرى ومكانتهم القانونية. 

�أو�ساع ماأ�ساوية
الناطق اإلعالمي باس���م مؤسس���ة مهجة القدس لألسرى 
والمحرري���ن طارق ش���لوف، أكد أن أوضاع األس���رى داخل 
س���جون االحتالل اإلسرائيلي تزادا س���وءًا يوما بعد اآلخر، 
نتيجة االنتهاكات المس���تمرة الممارسة ضدهم، والتي 
جعلتها إدارة مصلحة السجون سياسة ممنهجة ، للضغط 

عليهم وكسر روح الصبر و المقاومة داخلهم.

وأش���ار شلوف ل�"االس���تقالل " إلى أن وس���ائل وأساليب 
االحتالل اإلسرائيلي المس���تخدمة ضد األسرى متعددة، 
منها الضرب والش���بح والوقوف مدة طويل���ة أو الجلوس 
بوضعية غير مريحة على الكرس���ي، كذل���ك الحرمان من 
النوم وزيارات ذويهم لهم، أيضا العزل االنفرادي وسياسة 

اإلهمال الطبي الممنهجة، وغيرها العديد. 
وكشف أن األسرى داخل سجون االحتالل يعيشون حالة 
غليان متصاعدة ، تنذر بانفجار األوضاع داخل الس���جون، 
ووقوع صدامات ومواجهات بينهم وبين السجانين وإدارة 
مصلحة السجون في محاولة لتخفيف معاناتهم المستمرة 
وتحسين شروط حياتهم في ظل مماطلة مصلحة السجون 
الموافقة على طلباتهم  المتمثلة بحقوق بسيطة مشروعة 
كتوفي���ر مالبس وأغطية والس���ماح لذويه���م بزيارتهم 

وغيرها، كفلتها كافة المواثيق واألعراف الدولية.
وأشار إلى أن خطوات األس���رى التدريجية لالنفجار بدأت 
بمقاطعتهم للعيادات وتناول حبة المسكن كدواء لجميع 
المرضى بمختلف أمراضهم، وص���وال إلضراب مفتوح عن 

الطعام وكذلك مواجهات مفتوحة مع السجانين. 
ونوه إلى أن إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية، تهدف 
لتعذيب األس���رى معنوي���ا وجس���ديا، لتحولهم لجثث 
هامدة ال تق���وى على النهوض، بفعل سياس���ة اإلهمال 
الطبي المتعمد، كذلك تعمد اس���تخدام العزل االنفرادي 
والتوقيف اإلداري والتفتيش���ات الليلية المفاجئة، وسط 
أجواء مرعبة همجية مما يس���فر عن مواجهات تقع فيها 

إصابات وسط االسرى.

ونوه إلى أن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي قامت بتشريع 
هذا الس���لوك التعذيبي كوسيلة رسمية تحظى بالغطاء 
القانوني الذي أعطته المحكمة العليا اإلسرائيلية ألجهزة 
األم���ن ف���ي الع���ام 1996م، إذ منحت جهاز " الش���اباك " 
اإلس���رائيلي الحق باستخدام التعذيب والعنف الجسدي 
ضد المعتقلين الفلس���طينيين، ناهيك عن األس���اليب 
والوس���ائل النفس���ية والمعنوية التي تستخدمها قوات 
االحتالل محدثة بذلك أثارًا سلبية كبيرة غالبا ما تؤثر على 

شخص المعتقل وسلوكه. 

قو�نني غري �سرعية
رياض األش���قر مدي���ر الدائ���رة االعالمية بمركز أس���رى 
فلس���طين للدراس���ات، رأى أن يوم األس���ير يأتي كل عام 
ليذكر العالم أجمع باألسرى الفلسطينيين وما يتعرضون 
له من أبش���ع صنوف العذاب و االنته���اكات و التجاوزات 
التي تمس كرامة اإلنس���ان و الت���ي فاقت وتجاوزت كافة 
األعراف و المواثيق الدولية و اإلنس���انية واتفاقية جنيف 

الرابعة ومبادئ حقوق االنسان.
وأوضح األش���قر ل�"االس���تقالل" أنه منذ إنش���اء االحتالل 
االسرائيلي للسجون، فإن شتى أنواع التعذيب و التنكيل 
بحق األس���ري ، لم تتوقف بأي وق���ت من األوقات، عدا عن 
القرارات والقوانين التي تضيق عليهم عيشتهم، وتقلل 
من انجازاتهم وتقتلهم بش���كل بطيء ، مش���ددا على أن 
السجون اإلس���رائيلية تحولت لقبور يعيش بها األسرى؛ 
لقتل معنوياته���م وتكون عبرة لمن يفكر بالس���ير على 

طريقهم.
وأش���ار إلى أن االنته���اكات بحق األس���رى تتمثل كذلك 
بإقرار قوانين عنصرية و أوامر عس���كرية تعسفية ، أبرزها 
قانون اعدام أس���رى شاركوا بعمليات عسكرية أدت لقتل 
جنود و مستوطنين، كذلك إقرار مشروع قانون خصم من 
مخصصاتهم المالية، باإلضافة إلى تطبيق قانون المقاتل 
غير الش���رعي على أس���رى قطاع غزة وحرمانهم من ابسط 

حقوق األسير.
وأوضح أن االحتالل تعم���د بالفترة األخيرة اتخاذ إجراءات 
أكثر ش���دة كإنق���اص الم���واد األساس���ية )الكانتينا( ، 
وتضييق المساحة المخصصة لألس���رى الجنائيين، كما 
ش���رع عدة قوانين كقان���ون االعتقال اإلداري، وش���رعت 
المحكمة العليا اإلس���رائيلية في سياسة التعذيب بحق 
األسرى الفلسطينيين في انتزاع االعترافات منهم وذلك 

في عام 1996م. 
ولفت إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة التصعيد 
بالشارع الفلسطيني تزداد عمليات االعتقال بحق االسرى 
داخل السجون و تزداد اإلجراءات التعسفية ضدهم، األمر 
الذي يؤدي إلى اكتظاظ أعداهم داخل الغرف بالس���جون، 

وعدم وجود أغطية ومالبس تكفي لجميعهم. 

�إح�سائيات و�أرقام
وحول واقع الحركة األس���يرة في السجون أشار إلى وصول 
عدد األسرى بالسجون إلى أكثر من 6500 اسير فلسطيني  
موزعي���ن على 23 س���جنًا ومعتقال ومرك���ز توقيف ، من 
بينهم52  أس���يرًا محررًا بصفقة وفاء االحرار أعاد االحتالل 
اعتقالهم، واعتقال 62 اسيرة 8 منهن ال تتجاوز أعمارهمن 
18 عامًا، كذلك 8 أسيرات جريحات و 3 يخضعن لالعتقال 
اإلداري و 10 اس���يرات مريضات ال تتوفر لهم رعاية طبية 
مناسبة و 34 أسيرة محكومات بأحكام مختلفة تصل إلى 

16 عامًا كاألسيرة شروق دويات شتيال أبو عيادة. 
وذكر أن عدد األطفال األس���رى وصل إلى 350 طفال قاصرًا 
موزعين على سجني مجدو و عوفر، منهم  212 طفال صدر 
بحقهم أحكام مختلفة ، من بينهم 15   طفال جريحًا أصيبوا 
جراء اطالق النار عليهم من جنود االحتالل أو المستوطنين 
ويعان���ون من اهمال طبي، و 3 أطف���ال معتقلين إداريًا ، و 
6 أطفال داخل مؤسس���ات مجتمعية اسرائيلية أعمارهم 
تقل ع���ن 14عامًا، وبقيتهم ينتظ���رون أحكامهم، منوها 
إلى أن العام الماضي ش���هد اعتق���ال 1600 حالة اعتقال 

بصفوف األطفال.
وأش���ار إلى  اعتقال 6 ن���واب من المجلس التش���ريعي ، 
منهم 4 إداريًا وأس���يران محكوم���ان بأحكام مرتفعة هم 
احمد س���عدات ومروان البرغوثي، فض���ال عن وصول عدد 
األس���رى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما بالسجون إلى 48 
أسيرًا أقدمهم األسير كريم يونس، ووصول عدد األسري 
المرضي إلى 1200 أسير، وبلوغ عدد األسرى اإلداري الذين 
يخوضون خطوة مقاطعة المحاكم للشهر الثالث إلى 450 

اسيرًا اداريًا. 

سلطات االحتالل تصعد من هجمتها

يوم األسير الفلسطيني.. معاناة تتفاقم عامًا بعد اآلخر
غزة / �ال�ستقالل: 

مع كل يوم ت�سرق فيه �ل�سم�س وي�سدل �لليل 
�ستاره، تتجدد معاناة �الأ�سرى د�خل �سجون 
�الحتالل �الإ�سر�ئيلي، حلرمانهم من �أب�سط 

مقومات �حلياة، نتيجة �النتهاكات و�لقو�نني 
�لتع�سفية �لتي تفر�سها �إد�رة م�سلحة 

�ل�سجون عليهم، �ساربة بعر�س �حلائط 
كافة �لقو�نني و�ملو�ثيق �لتي تن�س على 

منح �ملحتل جميع �الأ�سرى حقوقهم.  وياأتي 
�ل�سابع ع�سر من �أبريل/ني�سان هذ� �لعام )يوم 
�الأ�سري �لفل�سطيني(  وال ز�ل يقبع يف �ل�سجون 
�ال�سر�ئيلية �كرث من 6500 ��سري فل�سطيني  

موزعني على 23 �سجنًا، يعي�سون ظروف ماأ�ساوية 
بالغة �ل�سوء نتاج �سيا�سة منهجية تتبعها م�سلحة 

�ل�سجون �الإ�سر�ئيلية بحقهم بهدف حتطيم 
�لكر�مة �الإن�سانية �ملتاأ�سلة يف �الأ�سرى عرب 

ممار�سة �ب�سع �سبل �لتنكيل بهم. 

جنين/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألس���رى أم���س االح���د، أن محكم���ة س���الم 
العس���كرية الصهيونية أص���درت حكمًا بحق 
األس���ير المجاهد ماجد فيص���ل توفيق نزال 
)28عام���ا ( من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة بالسجن لمدة 

)56( شهرًا وغرامة مالية 8000 شيكل.
وأوضح���ت مهجة القدس أن ق���وات االحتالل 
بتاري���خ 2016/06/24م،  اعتقلته  الصهيوني 
ووجهت ل���ه النيابة العس���كرية الصهيونية 
تهمة االنتماء والعضوية ف���ي حركة الجهاد 
اإلس���المي والقيام بنش���اطات ف���ي صفوف 
الحركة، والمشاركة في نشاطات عسكرية ضد 

قوات االحتالل الصهيوني.
يش���ار إلى أن لألسير ماجد شقيقًا آخر معتقال 
بتاريخ 2017/07/13 ومازال أيضًا موقوفًا ويقبع 
حاليًا في س���جن مجدو، إضافة إلى  أن شقيقه 
محمد الملقب "رياض"  ال���ذي تحرر الخميس 
الماض���ي 2018/04/12 م���ن س���جن النق���ب 
بعد اعتقال دام خمس���ة عش���ر عام���ًا ونصفًا، 
وجميعهم ينتمون لحركة الجهاد اإلس���المي 

في فلسطين.
جدير بالذكر أن األس���ير ماجد نزال ولد بتاريخ 
1990/01/21م، وه���و أعزب، وله عدة اعتقاالت 
سابقة في س���جون االحتالل الصهيوني على 
خلفية انتمائه ونش���اطاته في صفوف حركة 

الجهاد اإلسالمي في مدينة جنين.

محكمة سالم الصهيونية تصدر 
حكمًا بحق األسير ماجد نزال
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معاناة األم "أبو حميد" تتقاسمها 6500 أم أسير يقبعون 
داخل مختلف سجون االحتالل اإلسرائيلي، يعانين لوعة 
الفراق وتعتص���ر أفئدتهن ألمًا لحال أبنائهن، ورغم أن 
أكثرهن عش���ن قصصًا تدمى القل���وب لكنهن يمطرن 
صبرًا ويفضن من رحم ألمهن أماًل بحريٍة البد أن تش���رق 
شمسها، فقد مر الكثير على الفراق ولم يفارق أذهانهن 

صور وكالم وذكريات أبنائهن. 

ال�ضنوات ال تنق�ضي 
اعتادت "أبو حميد" على اعتقال أحد أبنائها بين الفينة 
واألخرى، إال أن أسرهم جميعًا كان األصعب، حيث ُحكم 
عليها بفراق أربعة مدى الحياة وأحدهم ال تعلم مصيره 
بعد، من���ذ ذلك الوقت ل���م تعد األم المكلومة تش���عر 
بنبضات قلبه���ا وباتت تحاول إحصاء الس���نوات التي 

ستعيشها بدون فلذاتها.
وتق���ول أبو حميد ل�"االس���تقالل" بصوته���ا المرتجف: 
"حزن���ي واش���تياقي ألبنائ���ي لم يتوق���ف للحظة منذ 
اعتقاله���م، فهم قطعة من روح���ي وحياتي كلها، في 
كل ي���وم انتظ���ر خروجهم واحتضانهم بف���ارغ الصبر 
رغم حكمهم بالس���جن م���دى الحياة"، مش���يرًة إلى ان 
اعتقال صغيرها جهاد منذ أربعة ِأشهر ضاعف حزنها 

ووحشتها لفراقهم. 
وتتاب���ع أبو حمي���د والدموع تمأل عينيه���ا:" األم لو غاب 
عنها ابنها يوم واحد بتفق���د عقلها فكيف لما يغيب 

لس���نوات او مدى الحياة، االعتقال ليس سهاًل لكن كل 
أم اس���ير تجبر على نفس���ها لتكون قوية ألن انهيارها 

يعني انهيارهم". 
وأضافت بحس���رة:" " كل يوم من 11سنة كان يمر وفي 
تفاصيله لون جديد من ألوان العذاب" متس���ائلة: "عن 
أي عذاب نحكي عن المنع األمني ألكثر من 6س���نوات؟ 
أم ع���ن التفتيش واالنته���اكات الكثي���رة بحقنا اثناء 
الزيارة؟ أم عن زيارة أربع���ة أبناء ب� 45 دقيقة فقط بعد 
معاناة طويلة؟" مستدركة: " معاناتنا كبيرة جدًا ال يمكن 

وصفها أو كتابتها بسطور فألمها ينزف بقلوبنا".      
ومنذ اعتقال أبنائها ورغم اإلعياء والمرض، تتنقل والدة 
األس���رى أبو حميد في كل حين، من اعتص���اٍم إلى أخر 
وتحيي يوم األسير في  17 نيسان منذ اعتقال أبنائها، 
لعلها بذلك ُتسمع العالم صوتها وتجد ُمنجدًا ينقذهم 

من ظلمة السجان ويعيدهم ألحضانها. 
وأوضحت أبو حميد، أن الفعاليات واالعتصامات الداعمة 
لألس���رى هي الس���الح الوحيد بيد أمهات االس���رى في 
س���بيل مش���اركة أبنائهن معاناتهم باألسر ومنحهم 
قوًة وعزيمة للبق���اء صامدين، وأنها أخذت على عاتقها 
المش���اركة بكافة الفعاليات لحين ينال أبنائها الحرية، 
مطالبًة الفصائل الفلس���طينية بجعل قضية األس���رى 
نصب أعينها وع���دم التخلي عنهم والس���عي لإلفراج 

عنهم بشتى الطرق. 

معاناة متزايدة 

وهناك أمام إحدى خيام مس���يرة الع���ودة المقامة على 
الحدود ش���رق مدينة غزة، والمنوي اقامة فعاليات يوم 
األس���ير بها، تجلس والدة األس���ير مجدي ياسين أمام 
صورته تقلب عينيها بين مالمحه الغائبة خلف سجون 
االحتالل، والتي لم تستطع تخُيل كيف أصبحت، بعدما 

حرمها االحتالل من زيارته منذ سنوات.
بدأت مأساة ياسين منذ عام 2007 لكن أوجاعها ال تقل 
عن أمهات االسرى األكثر قدمًا، فنجلها محكوم بالسجن 

18 عامًا بتهمة انتمائه لحركة الجهاد اإلسالمي.
وتروي ياس���ين ل�"االس���تقالل" غصته���ا:" منذ اعتقال 
مجدي واأللم ال يتوقف بداخلي وكأنه كتب علينا الحزن 
ب���كل لحظة تمر بدونه، ففراق االبن أش���به بطلوع الروح 
ببطء، واأليام غير كافية لتخفيف االوجاع بل تضاعفها 

أكثر فأكثر".
وأردفت ياس���ين:" االحتالل يتفنن في زيادة معاناتنا، 
ففي بداية اعتقال أبنائنا يحرمنا من معرفة أي معلومات 
عنه���م ويتركنا نتخبط بأفكارن���ا وقلقنا عليهم، فعند 
اعتق���ال مجدي لم نتمكن من معرفة أي معلومة عنه اال 
بعد ثالثة ش���هور بواسطة المحامي، كذلك لم نستطع 
زيارته ل�6س���نوات كي يحرقوا قلوبنا علي���ه، باإلضافة 
لمنعنا من ادخال االحتياج���ات الضرورية له كالمالبس 

والنظارات الطبية و العالج". 
وحينما يحين اللقاء، ُتقبل أم األس���ير على زيارة نجلها 
باش���تياق كبير لكنها تعود من هناك مش���تاقة أكثر 

غزة/ دعاء احلطاب:
كعادتها منذ اأحد ع�ضر عامًا، ترتدي ثوبها 

املطرز وتزين عنقها بكوفية اأبنائها لتبداأ 
رحلتها بالتجول بني �ضوارع مدينة رام اهلل 

حل�ضور فعاليات يوم االأ�ضري الفل�ضطيني، رافعًة 
�ضورة فلذات كبدها الذين غيبتهم ق�ضبان 
ال�ضجون االإ�ضرائيلية، �ضاخمًة فخورًة بهم 

كيوم اعتقالهم، لكن هذه املرة باتت خمتلفة 
فهي جتوبها بخطوات بطيئة عرب دعامات 
امل�ضي ذات االأربع االأرجل بعدما ت�ضاعفت 

عليها االأالآم واالأوجاع حزنًا لفراقهم.  
الثمانينية لطيفة اأبو حميد، التي تقطن 

خميم االأمعري بالقرب من مدينة رام اهلل، 
�ضلب منها االحتالل خم�ضًة من فلذات كبدها، 

حكم على اأربعة منهم بال�ضجن مدى احلياة 
يف عام 2002م، فنجلها نا�ضر حمكوم �ضبع 

موؤبدات و50 عامًا، اأما ن�ضر حمكوم بال�ضجن 
خم�ضة موؤبدات، يف حني حكم �ضريف بال�ضجن 
اأربعة موؤبدات، وحممد بال�ضجن موؤبدين و30 

عامًا، بينما اأُعتقل االأبن ال�ضغر جهاد اداريًا 
منذ اأربعة �ضهور، لتزداد باعتقاله اأملًا وح�ضرة 

فجميع اأبنائها يقبعون بزنازين ُمظلمة ال 
ت�ضلح للعي�ش االأدمي. 

في يوم األسير 

أمهــات األســرى.. شــوق بعــدد أيـام السنــة!
لضمه واالسى يجتاح قلبها، فهي ال تقوى على مالمسة 
يدي فلذة كبدها بس���بب الحائط الزجاجي العازل الذي 
يحول بينهما، إضاف���ة لمضايقات جنود االحتالل أثناء 

الزيارة.  
وتتابع ياس���ين بحس���رة: " بعد االنتظ���ار أليام طويلة 
يأتي موعد الزيارة وتختلط مش���اعر الف���رح بالحزن في 
الوقت ذاته، فبعد الس���فر ألكثر من أربع س���اعات حتى 
نصل سجن السبع وتحمل المشقة والعذاب ال استطيع 
احتضانه أو حتى لمس���ه وهو على مقرب���ة مني، كما ال 
اس���تطيع أخذ حقي بالزيارة فالجنود ُيضيعون الوقت 
بالتفتيش والتش���ويش علينا اثناء الزيارة"، ُمضيفًة:" 
أكبر ألم يحتل قلب أم األس���ير ه���و أن ترى ابنها مكبل 

االيدي ويقوده الجنود بمنتهي الوحشية". 
وأضافت بعد ابتس���امة مكس���روه: "ظل مجدي ال يفارق 
خيال���ي فف���ي كل لحظة أذك���ره وهو ذاه���ب للجامعة 
وأنتظره لس���اعات حتى يأتي ليأكل الطعام الذي يحبه 
وُيحدثني عن يومه، أتخيله جالسًا معنا على السفرة وهو 

يضحك".
وأكدت ياس���ين، أنها تحيي يوم األس���ير الفلسطيني 
كي توصل رس���الًة لنجلها مفادها:" أنا متعبة بغيابك ال 
أستطيع البقاء بالمنزل دونك، لذا أشارك بالفعاليات كي 
أستمد القوة منك"، متسائلة:" لماذا تحتض كل أمهات 
العال���م أبناءهن وأمهات فلس���طين ال؟، هل بات فرضًا 
عليهن البعد عن أبنائهن و البكاء عليهم طوال الحياة؟".  

غزة/ االستقالل:
أغلقت الس���لطات المصرية في ساعة مبكرة من أمس األحد، معبر 
رفح البري بشكل رسمي، وذلك بعد فتحه لمدة ثالثة أيام للحاالت 

اإلنسانة والمرضى والطلبة.
وأكدت إدارة معبر رفح البري في بيان مقتضب لها إغالق السلطات 
المصرية معبر رفح بش���كل رسمي وانتهاء العمل بصالة المغادرة 
في حين أن العم���ل ما زال جاريًا لق���دوم المواطنين العالقين من 

الصالة المصرية للمعبر.
وأش���ارت إلى أن حصيلة المس���افرين عبر معبر رف���ح من الحاالت 
اإلنس���انية والمرضى والط���الب بلغت ليوم  الس���بت 573 مواطنا 

يستقلون 5 حافالت، في حين وصل إلى غزة 293 مواطنا.
وغادر خ���الل األيام الثالثة م���ن فتح المعبر، ألف���ان و595 مواطنا 

فلس���طينيا قطاع غ���زة باتجاه األراضي المصري���ة في حين وصل 
قرابة 330 مسافرا إلى القطاع، كما أرجعت السلطات المصرية نحو 

100 مسافر ألسباب غير معروفة ومنعتهم من السفر.
وتواصل السلطات المصرية إغالق معبر رفح بشكل دائم مع فتحه 
بش���كل اس���تثنائي كل فترة حيث لم يفتح منذ بداية هذا العام 
س���وى 12 يوما فقط بينما ظل مغلقا بقية أيام العام، في حين أن 

العام الماضي فتح المعبر 20 يوما فقط.
ويفرض االحتالل اإلس���رائيلي، على قطاع غزة، حصاًرا مشدًدا منذ 
11 عاًم���ا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل 
غ���زة بالعالم الخارجي عبر مصر أو األراضي الفلس���طينية المحتلة 
عام 1948، باس���تثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع 

والمسافرين.

مصر تغلق معبر رفح بعد فتحه استثنائيًا لثالثة أيام
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

خيبة أمل إسرائيلية من العدوان الثالثي

كتاب إس���رائيل - كما كتاب اللوبي الصهيوني العالمي - 
يظهرون انتقاًدا كبيًرا لطبيعة العدوان الثالثي )واألمريكي 
أساًسا( ضد س���وريا، من حيث األهداف والعمق والشدة، 
فبالنس���بة لهم فإن العدوان كان محكوًما بالفش���ل منذ 
البداية، حيث لم يأِت في سياق سياسة هجومية واضحة 
تعاقب نظام األسد وترسل رسالة قوية المضمون وتحمل 
تهديدًا رادع���ًا، دون أن تعبأ بحلفاء األس���د من إيرانيين 
وروس، وترسل رس���الة غير مباشرة لإليرانيين في ملفْين 
هامْين )ملفها الن���ووي ونفوذها اإلقليمي(. وفي نظرهم، 
كان العدوان محكوًما بسياس���ات أمريكية تنس���حب من 
المنطقة وليست على استعداد للدخول في مواجهات مع 
كل من روس���يا وإيران؛ وهذا ما أزعج جًدا إسرائيل وكتابها 
وأصدقاءها، وجعلهم يش���نون هجوًما على السياس���ات 
األمريكي���ة التي يقوده���ا ترامب فيما يتعل���ق بالملف 
السوري، ويخشون ان تنسحب ذات السياسة على الملف 

اإليراني.
رون بن يش���اي، كبير المراسلين العسكريين لموقع »واي 
نت« والحائز على جائ���زة دولة االحتالل لعام 2018، أعرب 
ع���ن خيبة أمل���ه من الضرب���ة ونتائجها في مقال نش���ره 

باألمس، أكد من خالله على:
بشار األس���د يمكنه أن يتنفس الصعداء، وكذلك الروس 
واإليراني���ون، فالهج���وم ال���ذي نفذته كٌل م���ن الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنس���ا على مواقع السالح الكيماوي 
في س���وريا كان محدوًدا ف���ي أهدافه، ولم يوق���ع أضراًرا 

خطيرة للنظام.

كان���ت األهداف المعلنة ردع األس���د والتلويح للروس بالبطاقة 
الحمراء، لكن ما تم تنفيذه عملًيا لم يحقق هذا الهدف، وبالكاد 

اخرجوا للروس بطاقة صفراء باهته.
رس���الة ترامب الس���ابقة بال� 55 صاروخًا كانت أقوى، ألنها 
حملت تهديًدا الس���تمرار حكم نظام األس���د، لكن الرسالة 
الثالثية التي اس���تهدفت فقط بع���ض مراكز التصنيع لم 

تحمل أي تهديد.
الضربة »ذات المرة الواحدة« التي أعلن عنها وزير الدفاع األمريكي 
جيمس ماتيس لم تضر سوى منظومة السالح الكيماوي ال غير؛ 

وهذا أقل بكثير مّما كان يمكن ويجب فعله بالطبع.
من ارت���دع هم األمريكيون والبريطانيون والفرنس���يون، الذين 
بالغ���وا بالحذر الذي انتهجوه في اختي���ار األهداف المهاجمة 
خش���ية اس���تفزاز بوتين، وزير الدفاع ماتي���س وقائد القوات 
المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد قاال بأنهما ورغم أنهما قيدا 
األهداف المهاجمة خش���ية المس���اس بالمدنيين وخشية ان 
يتس���ببا بأضرار جانبية؛ إال ان الخوف في الواقع من إيقاظ الدب 
الروسي من رقاده كان هو االعتبار األساسي في اختيار األهداف 
وأساليب الهجوم. الذخائر التي ألقيت بالقرب من دمشق كانت 
بالفعل »جميلة وجديدة ومتطورة« كما أش���ار إليها ترامب قبل 

أيام، لكن مفعولها الرادع لم يكن شيئًا.
ويخلص بن يشاي إلى ان على إسرائيل ان تعتمد على نفسها، 
»الرد الغربي الركيك على أكثر من خمسين حالة استخدم فيها 
األسد السالح الكيماوي ضد مواطنيه بعيد عن ان يكون الخطوة 
الرادع���ة التي توقعوها في إس���رائيل وفي العواصم الش���رق 
أوسطية األخرى. لم يبَق إلس���رائيل إال أن تعتمد على نفسها، 

وتجهز األدوات الهجومية والدفاعية للتأكد من أن س���وريا لن 
تتجاوز الخط الكيماوي األحمر في التعاطي معنا أيًضا«.

أم���ا صحيفة »نيوي���ورك تايمز« فكتبت معلق���ة على الهجوم: 
»ضرب الرئيس ترامب أهداًفا أكثر، واس���تخدم قوة نيران أكثر 
مّما فعل في الضربة العسكرية المماثلة في العام الماضي؛ لكن 
ف���ي النهاية، اختار ترامب عملية محدودة كان من الواضح أنها 
محسوبة لتجنب استفزاز راعيي سوريا )روسيا وإيران( ودفعهما 

لالنتقام«.
وزير الدفاع األمريكي ماتيس كان قد حذر من هجوم سريع دون 
استراتيجية عميقة، وحذر من جذب روسيا وإيران إلى مواجهة 
مع أمريكا، في بلد تمتلك فيه البلدان الثالث قوات على األرض، 

وقد كان واضًحا تأثير هذه المحاذير على خطة الهجوم.
بالنس���بة إلى كل لغة ترامب الصارمة هذا األسبوع، فإن البديل 
الذي اختاره لم يبذل أي جهد واضح إللحاق الضرر باآللة الحربية 
األوسع نطاًقا للرئيس بشار األسد أو لقيادة حكومته وسيطرته 
على قواته بخالف أسلحته الكيمائية، لكن الرئيس ترامب كان 
يأمل بأن يكون ذلك كافًيا لردع األس���د عن اس���تخدام األسلحة 
الكيمائية مجدًدا من دون أن يس���بب ذلك ضرًرا يرغم روس���يا 

وإيران على التدخل.
ال���رد اإليراني هو قلي���ل االحتمالية بس���بب محدودية الضربة، 
والخش���ية األمريكية هي من تهديدات سايبر روسية إيرانية 

ضد المنظومات الغربية.
على الرغم من أن نتنياهو وحكومته ب����اركا العدوان الثالثي على 
س����وريا، وعبر بيان أص����دره مكتب نتنياهو ومكالم����ات نتنياهو 
الهاتفية مع رؤس����اء دول الع����دوان الثالثي الداعم����ة والمباركة 

للهجوم؛ إال ان إس����رائيل الرس����مية ال تس����تطيع أن تخفي 
إحباطها وخيبة أملها من أهداف الهجوم وحجمه. وعلى الرغم 
من ان اإلعالم اإلسرائيلي سّرب في البداية ان االستخبارات 
اإلس����رائيلية قّدمت معلومات وش����اركت ف����ي تحديد بنك 
أهداف الهج����وم؛ إال ان األهداف التي تم قصفها هي غير 

األهداف التي كانت ترغب إسرائيل بقصفها.
دولة االحتالل - التي س���عت منذ بدايات األزمة الس���ورية 
إلى توريط أمريكا في الصراع على س���وريا، لتضمن تأمين 
حضور مصالحها ومطامعها - أعربت عن غضبها من إعالن 
ترامب قبل أسبوعين عن نيته سحب قواته من سوريا. وقد 
س���رب اإلعالم اإلسرائيلي ان نتنياهو هاتف ترامب معرًبا 
عن اس���تيائه، ومنتقًدا السياسات األمريكية التي تفسح 
المجال بانس���حابها أمام النفوذ اإليراني والروس���ي، وبعد 
يومين من تلك المكالمة حدث ما يزعم انه هجوم كيماوي 
في الغوط���ة، وكان من الواضح ان ه���ذا الهجوم المزعوم 
اس���تغل ووظف بش���كل كبير لدفع أمريكا ودول العدوان 
لتنفيذ هجوم وسياسات عنيفة تجاه سوريا وإعادة النظر 
في استراتيجياتها، لكن السياسات والمصالح األمريكية 
المحكومة بموازين القوى في المنطقة والحضور الروسي 
واإليراني فرض���ت على ترامب تبني ما تبناه س���ابقه في 
البيت األبيض أوباما، وهي سياسة االنسحاب مّما يسمونه 
بالمس���تنقع تدريجًي���ا، األمر الذي يزعج إس���رائيل كثيًرا 
ويشعرها بأنها ربما س���تضطر للوقوف وحيدة، وأكثر ما 
يقلق إس���رائيل أن تنسحب ذات السياسات فيما يتعلق 

بالملف اإليراني.

منذ أعوام طويلة تحّذر جهات عديدة من واقع أن »سلطة اآلثار« في دولة االحتالل 
اإلس���رائيلية تش���كل أداة دعائية في تكري���س الرواية التاريخي���ة الصهيونية 
المتخّيلة بش���أن فلسطين وال س���يما في منطقة القدس. وتقف في طليعة هذه 
الجهات »مؤسس���ة األقصى للوقف والتراث«، حيث تشير البيانات الصادرة عنها 
إلى أن الحفريات اإلسرائيلية التي تجري مثالاً أسفل المسجد األقصى المبارك وفي 
ا إس���المية عريقة، موضحة أن هذا يتم بش���كل ُممنهج ويطول  محيطه دمرت آثاراً
أكثر ش���يء اآلثار اإلس���المية العريقة الممتدة منذ الفت���رة األموية وحتى الفترة 

المتأخرة خاصة ما بين القرنين السابع والحادي عشر الميالدي.
ا لتقارير من المؤسسة، فإن من ضمن اآلثار التي ُدمّرت طبقات أثرية شكلت  ووفقاً

أحياءاً سكنية في الفترتين األموية والعباسية من بينها مقبرة إسالمية.
ا  وجاءت تأكيدات المؤسسة وتحذيراتها في إثر زيارات ميدانية متعددة، لكن أساساً
باالستناد إلى دراسات علمية تنشرها بصورة دورية جمعية »عيمق شافيه« )وادي 
المس���اواة أو باطن متساو(، وهي مؤسسة تضم باألس���اس علماء آثار إسرائيليين 
ينتقدون اس���تعمال دولة االحتالل البحث والحفريات األثرية لخدمة حاجات ودواٍع 
سياسية وإيديولوجية، كش���فت فيها النقاب عن وجود تعاون وثيق بين »سلطة 
اآلثار اإلسرائيلية« وجمعيات استيطانية أبرزها جمعية »إلعاد« في مخطط يهدف 

ا عن األنظار. إلى تهويد باطن األرض عبر الحفريات الواسعة الجارية بعيداً
ا بإحياء  وهو مخطط قديم لكن جرى تكثيفه بوتيرة متس���ارعة ه���ذا العام ارتباطاً

ذكرى مرور نصف قرن على احتالل 1967.
وقد بدأت مراس���م إحياء هذه الذكرى في القدس عن���د نهاية عام 2016 الفائت 
بتدشين ما يوصف بأنه »طريق عولي هريجل« )طريق الحجاج اليهود(، وهو عبارة 

عن شبكة أنفاق جرى حفرها منذ أعوام تحت بيوت قرية سلوان الفلسطينية.
وبموجب ما يؤكد المدير العام لمنظمة »عيمق شافيه« عالم اآلثار يونتان مزراحي، 
يسهل من تحت األرض نسيان قرية سلوان المكتظة، المهملة، التي تناضل منذ 
أعوام طويلة من أجل حقوقها األساسية. فاألنفاق التي يتم حفرها بواسطة »سلطة 
اآلثار« لصالح الجمعية اليهودية االستيطانية »إلعاد« تكشف عن مقاطع من شارع 
عتيق يعود تاريخه، بحس���ب من ينفذون الحفر، وباألس���اس بحسب السياسيين 
الذين يقصدون المكان للمش���اركة في الطق���وس التي يتم تنظيمها هناك بين 
الفين���ة واألخرى، إلى فترة الهيكل اليهودّي الثاني، قبل ألفي عام. ويلفت إلى أنه 
في هذه المناس���بات عادةاً ما يقوم السياسيون بتأكيد حق »شعب إسرائيل« في 
أرض���ه، ويزعمون بأن العالم كله يجب أن ينزل إلى باطن األرض ليرى آثار الش���ارع 

ا«. العتيق، على اعتبار أن هذا لوحده كاف ليظهر للجميع »لمن يعود البلد حقاً
ا مشى فيه أناس كثر وليس  ا رئيسياً لكن هذا الشارع الروماني الذي حفر كان شارعاً
بالض���رورة يهود فقط، على ما يؤكد مزراحي. وتثبت دراس���ات كثيرة أن الش���ارع 
شهد حركة نشطة ليست بالضرورة مقدسة أو يهودية، إال إن هذه الحياة المليئة 
بالحيوية والمثيرة للفضول ليس���ت جيدة بما فيه الكفاية لدعاة الصهيونية. كما 

���ا بل على العكس هو  أن الش���ارع الذي تم الكش���ف عنه في سلوان ليس مقدساً
العلمانية بعينها. ففي العصر القديم أقيمت مبان مقدس���ة ومبان عامة علمانية 
على طول الشوارع الرئيس���ية. غير أن المبادرين إلى حفر الشارع ومعهم الساسة 
يفضلون اسم »طريق عولي هريجل«، فمن خالل ذلك يتحول الشارع بغمضة عين 
من شارع روماني عتيق مش���ى فيه أناس من أديان وأجناس وأعراق متعددة، إلى 

شارع لليهود فقط.
ويمض���ي عالم اآلثار هذا قائ���الاً إن االنطباع من القليل الذي نعرفه هو أن الحديث 
عن شارع ُبني بشكل جيد وربط بين جنوب المدينة ومركزها. وفي العالم الروماني 
عامةاً وفي القدس خاصةاً لم يكن هناك فصل بحسب ديانات أو شعوب. ومن ناحية 
الرومانيين، كل من قبل بسلطتهم كان بإمكانه أن يعيش في مناطقهم ويمشي 
في شوارعهم. بناءاً عليه، فالشارع الذي تم الكشف عنه يحكي القليل عن القومية 

والقداسة، وبالتأكيد يحكي األقل عن القداسة اليهودية.
سرّية النشاط األثري اإلسرائيلي في الضفة

مهما يكن فإن مسألة النشاط األثرّي الذي تقوم به دولة االحتالل اإلسرائيلية يثير 
شبهات ال حصر لها في اآلونة األخيرة.

ا، على أن  وسنش���ير هنا إلى اثنتين من هذه الش���بهات أثيرتا على نحو واف أخيراً
نتابع غيرهما في مناسبات أخرى.

الش���بهة األولى: في يوم 21 تش���رين الثان���ي/ نوفمب���ر 2016 رفضت المحكمة 
المركزي���ة في القدس، معظم ما ج���اء في طلب التماس قّدمت���ه منّظمتا »عيمق 
ش���افيه« و«يش دين« )»يوجد قانون«، منظمة لحقوق اإلنسان(، وطالبتا فيه دولة 
االحتالل بالكش���ف عن أس���ماء العلماء الذين ينّقبون عن اآلثار في أراضي الضفة 
الغربي���ة، وعن المواقع التي يت���ّم فيها العثور على آثار، وذلك أس���وةاً باإلجراءات 
المّتبعة في »سلطة اآلثار« داخل الخط األخضر. وأشير في حينه إلى أن سبب القرار 
يعود إلى خش���ية المنّقبين ودولة االحتالل من التع���ّرض إلى مقاطعة أكاديمية 
يمكن أن تمّس بالباحثين وتصّعب عليهم مواصلة إجراء األبحاث اإلسرائيلية في 

األراضي المحتلة منذ 1967.
وُقّدم طلب االلتماس ضد ما يسمى »اإلدارة المدنية« المسؤولة عن شؤون األراضي 
المحتل���ة منذ 1967، وضد ضاب���ط اآلثار في الجيش اإلس���رائيلي، وهما الطرفان 
المخّوالن من طرف الحكم العس���كري اإلس���رائيلي بإصدار رخص إلجراء تنقيبات 

أثرّية في أراضي الضفة الغربية.
وقال���ت المنظمت���ان صاحبتا الطلب إنه م���ن وجهة نظرهما، فإن ق���رار المحكمة 
المركزية الذي يتيح ل�«اإلدارة المدنية« إمكان التكّتم على أسماء المنّقبين والمواقع 
التي يتّم العثور فيها على اآلثار أو تلك التي يتم حفظها فيها، هو أكبر دليل على 
ذ إدارته في  التعامل مع علم اآلثار في الضفة الغربية كنش���اط سياسي من المحبَّ
الخفاء، وليس كبحث أكاديمي. وأوضحتا أن القاعدة األساسية في البحث العلمي 
هي الكشف عن هوية الباحث ونش���ر أساليب عمله واكتشافاته، كما أن مصلحة 

ا في الضفة  الباحث الرئيسية هي أن تصل مكتشفاته للجمهور. وإذا كان مسموحاً
الغربية التكّتم على أسماء علماء اآلثار وحرمان الجمهور من إمكان معرفة المواقع 
التي تّم العثور فيها على اآلثار، فمعنى ذلك أن الهدف من علم اآلثار في الضفة 

الغربية هو خدمة أهداف ال عالقة لها بالبحث األثري.
وب���رأي المنظمين، يعني هذا القرار في الواقع أّن مؤسس���ات دولة االحتالل كافة 
باتت معّرضة لشبهة إجراء حفريات سّرية في مناطق الضفة الغربية، وليس هذا 
ا يح���ّدد من اآلن إمكان التكّتم على اس���تعمال األراضي العامة  فحس���ب إنما أيضاً
ا يتكّتم الباحثون على مواقع أثرية  لحاجات علمّية ليس بغرض حماية اآلثار )أحياناً
معينة لحمايتها من النه���ب( بل لحماية المنّقبين عن اآلثار والعالقات الخارجية 
للدولة. ويدّل البند رقم 39 من قرار المحكمة على ضلوع وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
ا، يتمحور القرار ح���ول »الضرر الذي قد تتعّرض له العالقات  ف���ي الموضوع. وعملّياً

الخارجية اإلسرائيلية« و«خشية التعّرض إلى مقاطعة أكاديمية«.
وأك���دت المنظمتان أن اآلثار هي مل���ك تراثي للجمهور عامة، وبالذات للش���عب 
الفلسطيني الذي يتّم اكتشاف اآلثار في أرضه. وبالتالي من المستغَرب أن تسمح 
المحكمة ل�«اإلدارة المدنية« باس���تعارة آثار من دون إلزامها بواجب تقديم تقارير 
عن مصادرها، ومن دون تمكين س���كان المكان من معرفة المواقع التي يتم حفظ 

اآلثار فيها.
وختمتا بالقول: »يظهر أنه بينما يتحّدث الجميع عن قانون شرعنة المستوطنات، 

ا على قاعدة شرعنة سّرية ممارسات اإلدارة المدنية«. تصادق المحكمة اليوم أيضاً
الشبهة الثانية: فضالاً عن أن ما ُينشر حول الحفريات التي تجري في محيط منطقة 
ا، فإن طريقة الحفر التي اعتمدت في حفر األنفاق مثيرة للجدل  الق���دس قليل جّداً
في البحث من���ذ مائة عام. والمقصود طريقة الحفر األفقية. فهذه الطريقة تعتبر 
غي���ر دقيقة وُمدمّرة وتضع صعوبات أمام فه���م الطبقات المتعددة والفترة التي 

استخدمت فيها.
ويرى مزراحي أنه في األعوام المائة األخيرة تتم الحفريات األثرية من أعلى السطح 
إلى عمق األرض، وإذا تعذر الحفر بصورة منظمة فمن األفضل ترك الموقع كما هو. 
لكن يبدو أن الحديث من ناحية دولة االحتالل يدور حول طريقة مريحة إليجاد واقع 

يهودّي متخيل توجد من فوقه بيوت فلسطينية. 
ويمكن أن نضيف أن إيجاد واقع متخّيل كهذا ُيفترض أن يحيل إلى أن حق الذين 
فوق جاء على حس���اب حق الذين كانوا تحت. وتجري���د حقوق الذين فوق ال يعدو 
كونه أكثر من إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها، بالرغم من أنها ُمتخّيلة بل وُمختلقة 
ب���أدوات تزعم أنها علمية. وهذا هو بالضبط ما عناه رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 
بنيامين نتنياهو حين صّرح خالل احتفال خاص أقيم في الكنيست إلحياء ذكرى 
ا على حرب حزيران/ يونيو 1967 واستئناف النشاط االستيطاني  مرور خمسين عاماً
اليهودي الكولونيالي في الضفة وغور األردن، بأن »عودتنا إلى ربوع وطننا تحقيق 

للعدالة وممارسة لحقنا«!.

علم اآلثار اإلسرائيلي في خدمة الرواية الصهيونية المتخّيلة
  أنطوان شلحت 
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ش���كلت فعاليات مس���يرة الع���ودة المتواصلة منذ 
الثالثين من مارس الماضي كابوس���ا مرعبا إلسرائيل 
، ل���م تنف���ع في ص���د رعبه عنه���ا كث���رة اإلصابات 
واالستشهادات في صفوف المشاركين في المسيرة 
، وال اللين الذي بدر منها في زيادة مساحة الصيد من 
6 إل���ى 9 أميال بحرية لصيادي غ���زة لفترة اختبارية 
من ثالثة أش���هر ، وفي مخاطبة وزير دفاعها ليبرمان 
للغزيي���ن ب » جيراننا الجنوبيي���ن » ؛ ذلك أن دوافع 
مس���يرة العودة أكبر من أن تردعه���ا كثرة اإلصابات 
واالستشهادات ، أو يغريها اللين اإلسرائيلي الضحل 
العابر الذي يدعي منح أه���ل غزة ما هو حق طبيعي 
لهم مثل حرية الصيد في بحر يخصهم وفق قوانين 
ضوابط الحركة والصيد في البحار الوطنية والدولية .

 مسيرة العودة تس���تهدف العودة إلى األرض التي 
س���رقت من أجداد وآباء المش���اركين في المسيرة ، 
وبع���ض هؤالء اآلباء واألج���داد مازالوا أحياء ، ومنهم 
من يش���ارك فيها ، وُيسِمع اإلسرائيليين السارقين 
والعال���م صوته . وغزة تختلف ع���ن الضفة في كون 
الالجئي���ن فيها أكثر من المواطني���ن ، وهذا جعلها 
دائما مكانا مختلفا في تصديه وتحديه إلس���رائيل 
بما يتجاوز أفق الوطنية الفلسطينية الموحد للشعب 

الفلسطيني .
 وكثير من المش���اركين في مس���يرة العودة تفصله 

عن أرضه المس���روقة كيلومترات قليلة ، ومنهم من 
تفصله  أمتار ، فكيف يتوقع منه أحد نس���يانها ؟! 
وكيف يقترح عليه آخرون تس���هيل هجرته إلى بلد 

آخر ؟!
 اليهود الذين هاجروا إلى فلس���طين مخلفين ظروفا 
معيشية جيدة ، بل ممتازة ، يبدون عاجزين عن فهم 
ظاهرة تشبث روح الفلس���طيني بالعودة إلى أرضه ، 
ويتوهم���ون أنه قد يقبل بديال عنها مثلما قبلوا هم 
بديال ع���ن أوطانهم األصلية ، وه���م حتى في هذه 
الحالة – حالة هجرتهم الطوعية إلى فلسطين التي 
يسمونها إس���رائيل _ أحرار في العودة إلى األوطان 
التي هاجروا منها ، وبعضهم يحتفظ بجنسيتها _ 
ويقابل حريتهم هذه ، وثنائيتهم الجنسية ، حرمان 
الفلسطيني حرمانا مطلقا قاطعا من حق العودة إلى 
أرضه ، وفوق  هذا الحرمان الحقته إس���رائيل في غزة 
والضفة باحتاللها لهما احت���الال دخل عامه الحادي 
والخمس���ين ، وهي تبني المس���توطنات في الضفة 
تهويدا لألرض ، وتحاصر غزة ، وتشن عليها الحروب 
، وتهاجمه���ا هجمات متقطعة بي���ن حين وحين ، 
وتريد من الفلسطيني فيهما أن يسكت على شرورها 

وجرائمها ، وهذا مخالف لطبيعة البشر. 
وإسرائيل بهذه العقلية والمسلكية تسير في طريق 
خاس���ر لكون بدايته خاطئة أساس���ا ، وما ُبدىء خطأ 

يظل خطأ ما لم ُيَتدارك في الوقت الصحيح .
 ونجحت القوة العسكرية واالنتصارات التي أنجزتها 
إسرائيل في حروبها مع بعض العرب في مواراة أضرار 
هذا الخطأ ، وتأخير مفاعيل عواقبه الس���يئة عليها. 
ويبدو أن زم���ن المواراة انتهى بتأثير االنتكاس���ات 
اإلس���رائيلية في حرب 1973 ، وفي حرب   2006 مع 

حزب الله ، وفي حروب غزة الثالث . 
ومنذ أيام  نشر في إسرائيل تقرير معمق يتحدث عن 
أثر تلك الحروب وس���واها من العوامل في ضعضعة 
معنويات الجيش اإلس���رائيلي ، وفقدانه لس���مات 
االنضباط ، وعزوف جنوده عن الحرب ، ويقول جندي 
في التقرير إنه يتصبب عرقا كلما علم أنه س���يذهب 
للخدمة في حدود غزة خوفا مما قد يصيبه فيها قتال 

أو جرحا أو أسرا.
 وتأتي اآلن مس���يرة العودة زخما إضافيا كبيرا يرفد 
تأثير س���لبيات  حروب االنتكاس���ات اإلسرائيلية . 
فهذه المس���يرة تدفع إسرائيل مرغمة إلى النظر في 
ما حرصت على تجاهل���ه والتعامي عنه متوهمة أن 
الفلسطيني يمكن أن يسلم بسرقة وطنه ، وأن القوة 
كافية إلجباره على هذا التسليم ، وأن الزمن سينسي 
األجيال الفلسطينية وطن أجدادها وآبائها ، وطنها 
، وأن تخفيفا هنا ، وتخفيفا هنا للظروف المعيشية  
في غزة س���يخمد إص���رار الفلس���طيني  الحازم على 

استعادة أرضه ، وحقه في الحياة السوية المطمئنة .
 وفي إس���رائيل ، قبل المس���يرة ، وقوي ذلك بعدها ، 
أصوات متنوعة تدعوه���ا إلى التعقل ، ونبذ التجاهل 
والتعام���ي تج���اه المحنة الكب���رى الت���ي نكبت بها 
الفلسطينيين ، فكتب توم بيساح في مجلة » 279 + » 
مقاال يدعو فيه إلى االعتراف الكامل بحق الفلسطينيين 
في العودة ، وتنضاف إلى هذه األصوات اإلسرائيلية 
أص���وات في أوروب���ا وأميركا ، بعضه���ا يهودي ، مثل 
األميركي ريتش���ارد سيلفرستاين الذي اعتبر اعتراف 
إسرائيل بحق العودة للفلسطينيين إنقاذا إلسرائيل 
نفس���ها ، وجاء هذا في مقال كتبه في » تيكونعوالم 
» ، ووصف طردها لمليون فلس���طيني في حرب 1948 

بخطيئة أساسية . 
ترى هل تملك إسرائيل القدرة السياسية واألخالقية 
عل���ى االعتراف بحق الع���ودة للفلس���طينيين ، ولو 
بكيفية أقل مما يطمحون إليه ؟! مشكوك في قدرتها 
على هذا مهما دفعتها األحداث للنظر في ما نكبت 
به الفلسطينيين  العتقادها بأن في عودتهم زوالها 
كدول���ة يهودية ، وأنهم ال حق لهم في هذه العودة 
، وستستمر في التعايش مع خطأ إقامتها إلى مدى 
ال يعلمه س���وى عالم الغيوب ، وس���تظل غزة خاصة 
ش���وكة في حلقها ، وخنجرا ف���ي خاصرتها ، مهما 

كانت مآسي غزة وآالمها .

 حماد صبح 

»إسرائيل« وحق العودة لالجئين الفلسطينيين

إلى عربان أمريكا: 
انتهى الدرس يا أغبياء!

عندما أنشد كارم محمود ُأغنيته الوطنية التي 
مطلعها »أمجاد يا عرب أمجاد.. في بالدنا كرام 
أس���ياد« أثناء المد الثوري القومي في مرحلة 
بزوغ نج���م الناصرية بعد ثورة يوليو 1952 لم 
يكن يتّوقع حتى في أسوأ كوابيسه أن العرب 
أو بعضهم على وجه الدقة سيهوي في الدرك 
األسفل من الضعة واالمتهان، وسيترّدى في 
القعر الدنيء من الِخّس���ة واإلذعان، وأن أمجاد 
العرب ستتحّول إلى هوان وخنوع، وأنهم في 
بالدهم أذالء عبيد بعد أن كانوا كرامًا أس���يادًا. 
وأن العربان من آل س���عود وآل ثاٍن وآل خليفة 
وغيرهم قد هوت به���م روح التبعية ألمريكا 
في مكان س���حيٍق فأعلنوا فرحهم وتأييدهم 
للع���دوان الثالثي عل���ى س���وريا، وكأنهم لم 
يدركوا بعد أن الدرس قد انتهى في س���وريا، 
وأن أمريكا و)إسرائيل( وحلفاءهما في الغرب 
واإلقلي���م يلعبون ف���ي الوق���ت الضائع بعد 
أن صّف���ر الحكم بانتهاء المباراة، فالمش���روع 
األمريكي- اإلسرائيلي أو الصهيوأمريكي في 
طريق���ه إلى الهزيمة، والمش���روع الُمضاد في 
طريقه إل���ى النصر، ولم يقل له���م أحٌد بعد: 

انتهى الدرس يا أغبياء!. 
وعوٌد على بدء، ففي الب���دء كانت الثورة التي 
انتشرت في القطر الس���وري انتشار النار في 
الهش���يم؛ والسبب في ذلك أن النظام الحاكم 
لم ُيحسن قراءة الواقع ولم يتعامل مع المطالب 
المشروعة للشعب الس���وري المنادي بالحرية 
والعدال���ة االجتماعية وتداول الس���لطة، ولم 
ُي���درك أن دعم المقاومة واالنتماء إلى محورها 
م���ن أهم حس���نات النظام ولكن���ه ال يعطيه 
صك غفران يعفيه من اس���تحقاقات التغيير 
الديمقراط���ي واإلصالح السياس���ي وتطهير 
البالد من الفساد واالس���تبداد. ولم يطْل األمُر 
كثيرًا حتى انقطع الخ���ط الفاصل بين الثورة 
والح���رب األهلي���ة التي التهم���ت الثورة في 
جوفها وهضمتها ثم لفظتها ش���كاًل جديدًا 
ومخلوقًا مشّوهًا يجمع بين أسوأ ما في الثورة 
من إراقة الدماء، وأبشع ما في الحرب األهلية من 
تفريق للشعب الواحد، وأقبح ما في الصراعات 

اإلقليمية والدولية من تقسيم للبالد... فكانت 
نارًا ال تشبع وقودها الناس من الشعب السوري 
والحجارة من آالف أش���باه البشر المتّوحشين 
الذين لفظته���م مجتمعاته���م وألقت بهم 
قوى الش���ر في وجه السوريين ليكونوا وقودًا 
الخاصة وفي مقدمتها وأهمها  لمشاريعهم 

المشروع الصهيوأمريكي في سوريا .
المشروع الصهيوامريكي في سوريا هو جزء 
م���ن مش���روعهم الكبير ف���ي المنطقة الذي 
يتمركز حول محورين هما: ضمان وجود وأمن 
واستقرار وامتداد )إس���رائيل( في المنطقة 
العربية واإلس���المية، وضم���ان تدفق النفط 
ألمري���كا وأوروبا ونهب ث���روات العرب تحت 
عناوين وُمس���ميات مختلفة، وما يحدث في 
س���وريا له عالقة بالمحورين الس���يما ضمان 
وجود وأمن )إسرائيل(، فتدمير الدولة السورية 
والجيش السوري سيضعف )محور المقاومة( 
وقد يؤدي إلى انهياره والقضاء عليه باعتبار 
سوريا ركيزة أساسية فيه، واستنزاف الجيش 
السوري وصواًل إلى تدميره سيقضى على آخر 
جيش عربي ُيمكن أن يش���كل تهديدًا على 
الكيان بعد إخراج مص���ر واألردن من الصراع 
وتدمير الجيش العراقي، وهذا بالطبع يخدم 
المصلحة اإلس���رائيلية في ضم���ان وجودها 
وأمنها ومن ثم االنطالق نحو تصفية القضية 
الفلس���طينية نهائيًا والتطبيع مع األنظمة 
العربي���ة وإقامة تحالف م���ع بعضها خاصة 
الدول العربية الخليجية التي أيدت العدوان 
الثالثي على س���وريا. أما ال���دول األخرى التي 
أيدت الع���دوان غير )إس���رائيل( مثل تركيا 
والس���عودية وقط���ر فمش���اريعها الخاصة 
في س���وريا تدور جوهريًا في فلك المشروع 
الصهيوأمريك���ي فق���د وظفت حس���اباتها 
الصغي���رة لتصنع وهمه���ا الكبير لتصطدم 

بمشروٍع آخر ُمضاد ُيبطل أوهامها. 
المشروع المقابل الُمضاد محوره الحفاظ على 
وجود الدولة الس���ورية – النظام والش���عب 
والجي���ش واألرض- من خ���الل تثبيت وجود 
النظ���ام الس���وري ودع���م الجي���ش العربي 

الس���وري في حربه ضد جماعات المعارضة 
الُمس���ّلحة ذات الطابع الوهاب���ي التكفيري 
ف���ي مجملها المدعومة من ال���دول المؤيدة 
للعدوان الثالثي. ويقف على رأس المشروع 
قوة دولية مهمة هي روسيا تدعمها الصين 
سياسيًا، وقوة إقليمية فاعلة هي إيران، وكل 
منهم���ا له منطلقات وأه���داف مختلفة من 
دعم النظام والدولة الس���ورية، وقوة محلية 
مؤثرة في مس���ار الحرب السورية هي حزب 
الله... هذا المشروع حقق وال يزال انتصارات 
على األرض كان أبرزها طرد الُمس���لحين من 
مدينة حلب ومعظم شرق سوريا وكثير من 
ريفي حمص وحماة وأخيرًا الغوطة الشرقية 
لدمشق أحدثت تغييرات كبيرة في موازين 
الق���وى على األرض لصالح النظام الس���وري 
بحيث أصبح الحس���م العسكري مسألة قرار 
ووق���ت، ولم يع���د أحد يتكلم عن إس���قاط 
 اهتمام رعاة الجماعات 

َّ
النظام، وأمس���ى ُجل

المس���لحة هو إطالة أمد الحرب الس���تنزاف 
الدول���ة والجي���ش والبقاء في المس���احات 
المنقطع���ة من الدولة الس���ورية أطول فترة 
زمنية ممكنة لتحس���ين ظروف المفاوضات 

السياسية حين حدوثها. 
والخالصة إلى أن يفهم عربان أمريكا الدرس، 
وكي ال يتجرعوا المزيد من الخيبة والفشل في 
المراهنة على محور مه���زوم ال محالة، وكي ال 
يس���تمروا في تبديد ثروات األمة في إنفاقها 
على مش���اريع خاس���رة في س���وريا وغيرها أو 
دفعه���ا إتاوة وجزي���ة ألمري���كا ضريبة للذلة 
والمهانة ثم تكون عليهم حس���رة فيما بعد، 
كان من األّولى توفير هذا الجهد والمال لبذله 
وإنفاق���ه في مش���اريع التنمية ف���ي بالدهم 
وب���الد الع���رب والمس���لمين ودع���م القضية 
الفلس���طينية- قضي���ة العرب والمس���لمين 
األّول���ى وكان من األفضل العمل على تجفيف 
منابع الفكر التكفيري وإغالق مصانع التكفير 
والتفجير الذي حّول الصراع بين األمة وأعدائها 
إلى داخل األمة الواحدة وحرف بوصلة الجهاد 

والمقاومة بعيدًا عن القدس وفلسطين. 

د. وليد القططي

لم اعرف يوما أش���د بطئا من يوم الزيارة خاص���ة ما قبل اللقاء مع 
األهل واليوم الجمعة كان أبطأ بكثير من غيره .....عائشة ستحضر 
اْلَيْوَم مع والدة صديقتي ترى كيف يكون اللقاء ؟هل ستعرفني؟. 
هل ستقبلني ؟ هل سترتمي في أحضاني ؟ هل حقا سألمسها. 
؟ كانت أصعب اللحظ���ات هي لحظة انتزاعها من بين يدي حين 
تم اعتقالي ماذا ستكون البسة وما هي رائحة العطر الذي سيرشه 
والده���ا فهي كانت تحب ان ترش نفس���ها م���ن عطر أبيها هل 
سيرش���ها بنفس العطر كي أحظى بتش���مم رائحته من خاللها؟ 
تسير الثواني بطيئة كأنها أصيبت بعجز ..السجانة نادت مرتين 
على األس���يرات الالتي حظين بزيارة ...اركض نحو الباب التسمع 
األسماء وال اسمع لهفتي عطلت إحساسي بالسمع ها هي تنادي 
للفوج الثالث البنات يقلن عطاف مبروك الزيارة وأنا لم اسمع هل 

فعال حان اللقاء. 
فتحت السجانة باب الغرفة.

قدماي تحمالنني بصعوبة، قلبي يزداد خفقانه. يرتعش جسمي، 
خرجت احمل كيس���ا مملوءًا بم���ا تحبه من مقرمش���ات، كنت قد 
صنعت لها دمية من قماش ،هل س���تحبها ؟ س���رت مع مجموعة 
األسيرات الالتي حظين بالزيارة، السجانة تفتشهن واحدة واحدة 
وتفتش ما أخرجناه من هدايا ، تقطع أفكاري بقولها هذه الدمية 
ممنوعة ... لم���اذا ممنوعة؟ هي صغيرة وقد اتت لوحدها ،علي ان 
أالعبها ،تتدخل ممثلة المعتقل تحاول إقناع السجانة دون جدوى 
، لم أحاول المجادلة، حملت كيسي ،خرجت من غرفة التفتيش، ال 
أريد ان أضيع فرحة اللقاء ، باب يفتح وباب يغلق ، حتى وصلنا ممر 

الزيارة تسابقت األسيرات تبحث كل واحدة عن أهلها ،
وأنا بدوري ابحث وال أرى ،تعطلت أحاسيسي كلها، في ظل تخالط 
األصوات سمعت صوت صديقتي هيام تناديني ، تعالي عائشة 
هنا ، تتبعت الصوت ،وإذا بأميرتي تجلس في حضن أم يوس���ف 
،تلبس جاكيتًا بنيًا تبدو فيه كالفراشة تبسمت لي نادتني ما... ما. 
مادت األرض بي ،تمس���كت ببالطة الزيارة كي ال افقد توازني ، ما 
أجملك يا عائشة! ، أوقفت أم يوسف عائشة على الكرسي الحجري 
وناولتها سماعة الهاتف ، كي تحادثني، رددت ماما ماما، أنا بحبك 
ماما ،. كيف ستحدثني صغيرتي دون ان ألمسها وتلمسني دون 
ان ترتمي في حضني وأعصرها بين يدي، صرخت على الس���جان 
،طلبت منه إدخالها عندي فهي ال تس���تطيع استخدام السماعة 
،لم اسمع منه إال كلمة ممنوع ممنوع. وكأن عائشة فهمت ما يدور 
نظرت إلى الس���جان بعينين باكيتين ماما ماما بدي ماما ، أش���اح 
وجهه ، رمت الس���ماعة أغرقت الدم���وع وجهها ووجهي، انتهت 
الزيارة بالبكاء والنحيب ، األس���يرات يحاولن تهدئتي وأنى لقلب 

األم ان يهدأ؟! 

أوراق مبعثرة من األسر

األسيرة المحررة عطاف عليان

الزيارة الأوىل لعائ�شة
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الضفة الغربية / االستقالل:
هب���ط فريق الخضر و دورا رس���ميا للدرجة األولى 
عقب خس���ارتهما ف���ي الجول���ة ال19 من دوري 
المحترفين و التي واصل فيها الهالل المقدسي 
الصدارة وس���ط مطاردة من أهلي الخليل و جبل 

المكبر .
وتعادل فريق هالل القدس و فريق السموع بهدف 
لكل منهما في المب���اراة التي جمعت الطرفين على 

ملعب نابلس .
و رف���ع هالل القدس رصي���ده للنقط���ة 39 بالمركز 
األول فيما وصل رصيد الس���موع للنقطة 30 بالمركز 

الخامس .
و بادر الس���موع بالتسجيل عبر العبه طارق أبو غنيمة 
بالدقيق���ة 15 و تعادل الهالل ع���ن طريق جوناثان 

سوريا بالدقيقة 55 من ركلة جزاء .
و اكتس���ح فري���ق الظاهرية جاره فريق ش���باب دورا 
بثالثي���ة دون رد، و هبط دورا رس���ميًا للدرجة األولى 
بعدم���ا توقف رصيده عند النقطة 9 بالمركز الحادي 
عشر و قبل األخير و رفع الغزالن رصيدهم للنقطة 25 
بالمركز السابع ، و س���جل ثالثية الغزالن علي نعمة 

وأحمد ماهر و بهاء أبو جريرة .

و حقق فريق بالطة فوزًا غاليًا على ضيفه فريق شباب 
الخليل بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت على 

ملعب نابلس .
و رف���ع بالط���ة رصيده للنقط���ة 24 بالمرك���ز الثامن  
وتوقف رصيد ش���باب الخليل عند 31 نقطة بالمركز 

الرابع، وس���جل هدفي بالطة بهاء بدرس���اوي و أمير 
قطاوي .

و واصل فريق أهلي الخليل مطاردته للمتصدر عقب 
فوزه الشاق على فريق وادي النيص بهدف دون رد، 
ليرفع أهلي الخليل رصيده للنقطة 36 بالمركز الثاني 

و توقف رصي���د وادي النيص عند 23 نقطة بالمركز 
العاشر .

وسجل هدف المباراة الوحيد الالعب خلدون الحلمان 
بالدقيقة 79 علما أن المباراة شهدت طرد العب وادي 

النيص حازم عبد الله بالدقيقة 86 .
هذا و سحق فريق جبل المكبر ضيفه فريق مؤسسة 
البيرة بثالثي���ة دون رد في المباراة التي اقيمت على 
ملع���ب الخضر، و رفع جبل المكبر رصيده للنقطة 34 
بالمركز الثالث و توقف رصيد البيرة عند 26 بالمركز 

السادس .
وس���جل ثالثية المكبر س���امر حجازي بالدقيقة 16 
وأيم���ن خربط هدفين بالدقيقتين 45 من ركلة جزاء 

و 63 .
و ودع فريق الخضر منافسات دوري المحترفين عقب 
خس���ارته من فريق ثقافي طولكرم بهدفين مقابل 

هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب طولكرم .
و رف���ع الثقافي رصيده للنقطة 23 بالمركز التاس���ع 
و توقف رصيد الخضر عن���د 9 نقاط بالمركز األخير، 
وس���جل للثقافي ليث خروب هدفي���ن بالدقيقتين 
27 م���ن ركلة جزاء و 63 علم���ا ان العب الثقافي مير 

التكروري طرد بالدقيقة 72 .

المنافسة تحتدم على لقب دوري المحترفين وهبوط دورا و الخضر 

الضفة الغربية / االستقالل:
تراجع المنتخب الوطني »الفدائي« على تصنيف االتحاد الدولي “فيفا”، الذي صدر عن شهر 

مارس الماضي.
وش���هد التصنيف تراجع المنتخب الوطني 10 مراكز، ليصبح في المرتبة 83 عالميا، و11 

آسيويا.
وعلى الصعيد اآلسيوي، حل المنتخب بالمركز السابع آسيويا.

ويعتبر هذا التراجع للمنتخب عش���ر مقاعد للخلف، يحدث ألول مرة منذ عام 2015، وذلك بعد 
خسارة منتخبنا أمام عمان في التصفيات اآلسيوية .

»الفدائي« يتراجع 10 

مراكز في تصنيف الفيفا 

االستقالل / وكاالت:
في خبر بات معتادا، سجل محمد صالح نجم منتخب مصر 

وليفرب���ول، هدفا ف���ي مرمى بورنموث خالل منافس���ات 
الدوري اإلنجليزي .

وساهم هدف صالح في فوز الريدز بثالثية نظيفة، 
كما حطم به الالعب العربي، ستة أرقام قياسية .

فبه���ذا الهدف ب���ات صالح أكثر الع���ب أفريقي 
يسجل في الدوري اإلنجليزي خالل موسم واحد، 
متفوقا على اإليفواري ديديه دروغبا الذي أحرز 

29 هدفا في موسم 2010-2009 .
 40 رق���م  اله���دف  ص���الح  أح���رز 

مع ليفربول خ���الل موس���م واح���د في 
جمي���ع البطوالت، ليصب���ح ثالث العب 
في تاريخ الفريق يصل لهذا العدد من 

األهداف.
و تقدم النجم المصري في سباق الحذاء الذهبي، 
متفوقا عل���ى ليونيل ميس���ي نجم برش���لونة 

وصاحب ال�29 هدفا.
و أصب���ح صالح ثامن العب ف���ي تاريخ الدوري 
اإلنجليزي يصل لحاجز ال�30 هدفا في موسم 

واحد.
و كسر صالح رقم كريستيانو رونالدو وروبن 
فان بيرسي كأول العب يسجل في 22 مباراة 

مختلفة بالدوري اإلنجليزي.
و  أصب���ح أول العب في ال���دوري اإلنجليزي 
يسجل 40 هدفا في جميع البطوالت خالل 
موسم واحد، وال يتفوق عليه سوى رونالدو 
في موسم 2007-2008، وبفارق هدفين .

االستقالل / وكاالت:
كشفت وسائل اإلعالم اإليطالية ، أن نادي 
يوفنت����وس اإليطالي لن يت����م التعاقد مع 

األلماني إيمري تشان العب وسط ليفربول .
وذك����رت وس����ائل اإلع����الم اإليطالي����ة ، أن 
يوفنت����وس أنه����ى اهتمام����ه بالتعاقد مع 
األلماني إيمري تش����ان العب وسط ليفربول 

اإلنجليزي.
وذكرت صحيفة “توتو سبورت” اإليطالية 
أن ه����ذا القرار جاء بع����د دخول ريال مدريد 
اإلس����باني وباي����رن ميون����خ األلمان����ي في 
الصفقة، للحصول على خدمات إيمري تش����ان 

من ليفربول.
واقترب يوفنتوس كثيرًا من التعاقد مع إيمري 
تشان من ليفربول اإلنجليزي، قبل أن يدخل في 

الصفقة العديد من األندية األوروبية الكبيرة.
وينتهي عقد الدولي األلماني إيمري تشان مع 
ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد فشل 

الطرفين في الوصول إلى إتفاق جديد.
وطلب وكيل أعمال إيمري تشان إدراج بند 
فس����خ التعاقد بين الالع����ب وليفربول في 
العقد الجديد، األمر الذي رفضه إدارة الردز 

بسبب سياسة النادي اإلنجليزي.
وظهر إيمري تشان األلماني مع ليفربول 
هذا الموس����م في 32 مناس����بة، بين 
الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا 
وكأس الرابط����ة وكأس االتحاد في 

إنجلترا.

إيمري تشان 
لن ينتقل إلى 

يوفنتوس

محمد صالح يضرب 
6 أرقام قياسية 

بهدف واحد
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مســك وطيــب 

وكان اإلنسان عجوال 
طبيعة بشرية في اإلنسان مجبول عليها يتمنى أن تتحقق رغباته 
وأحالمه في أسرع وقت ممكن وليس هذا فقط بل أحيانا يتسرع 
في اتخاذ القرارات ويتعجل في ذلك فتجد الندم والحسرة تعلو 
وجهه ومحياه وربما لس���رعة القرارات يظلم أحدًا هنا وآخر هناك. 
أولئك الذين يتعجلون ويتمنون أن تأتي أمنياتهم كلمح البصر 
أولم يقرأوا ما جاء في ديننا الحنيف وقرآننا الكريم حيث قال رب 
ِذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَرْبُتْم  َها الَّ

العزة جال وعال في محكم تنزيله: » َيا َأيُّ
اَلَم َلْسَت  ُنوْا َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْيُكُم السَّ ِفي َس���ِبيِل الّلِه َفَتَبيَّ
ْنَيا َفِعنَد الّلِه َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكَذِلَك  ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ
 الّلَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن 

َّ
ُنوْا ِإن  الّلُه َعَلْيُك���ْم َفَتَبيَّ

َّ
ن َقْبُل َفَمن ُكنُتم مِّ

اَواِت َواأَلْرَض  ���مَ ِذي َخَلَق السَّ َخِبيًرا » وهو القائل جال وعال :» ُهَو الَّ
اٍم ُثمَّ اْس���َتَوى َعَلى اْلَعْرِش« وفي قوله عز من قائل  ِة َأيَّ ِفي ِس���تَّ
ُنوا َأن ُتِصيُبوا   ِبَنَب���ٍأ َفَتَبيَّ

ٌ
ِذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِس���ق َها الَّ

» َيا َأيُّ
َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن« وكذلك ما جاء في 
اس رضي الله  س���نة المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن ابن عبَّ
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألشجِّ -أشجِّ عبد 
هما الله: الِحْلم، واألناة« وعن أنس   فيك خصلتين يحبُّ

َّ
القيس-: »إن

ي  أنِّ ب���ن مالك رضي الله عنه عن اَلبي صلى الله عليه وس���لم: »التَّ
ِمن الله، والَعَجلة ِمن الش���يطان« وعن أب���ي هريرة رضي الله عنه 
جن  قال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »لو لبثُت في السِّ
ما لبث يوس���ف ألجبت الداعي« وعن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير 
أزواج���ه بدأ بي، فقال: »إني ذاكر ل���ك أمًرا، فال عليك أن ال تعجلي 
ه  حتى تستأمري أبويك« وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنَّ
 شيء 

ِّ
قال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »التؤدة في كل

خيٌر إال في عمل اآلخرة« فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم 
أن نتصرف بحكمة وال نتس���رع في أمورنا وال نستعجلها وإليكم 
بعضا من أقوال الس���لف الصالح ف���ي التأني لتعلموا قيمة هذه 
الصفة المحمودة والجميلة  فقد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية 
م في  فهُّ  التَّ

َّ
ي، فكتب إليه معاوية: »أما بعد، فإن أنِّ يعاتبه في التَّ

 الخائب 
َّ

اشد َمن رش���د عن الَعَجَلة، وإن  الرَّ
َّ

الخبر زيادة ورش���د، وإن
ت مصيب، أو كاد أن يكون مصيًبا،   المتثبِّ

َّ
َم���ن خاب عن األناة، وإن

 الَعِجل مخطٌئ أو كاد أن يكون مخطئًا« وقال مالك: »كان ُيَقال: 
َّ

وإن
أد  يطان، وما َعِجل امرٌؤ فأصاب، واتَّ ي ِمن الله، والَعَجَلة ِمن الشَّ أنِّ التَّ
أد أصوب رأًي���ا، وال َعِجل امرٌؤ فأخطأ،  آخ���ر فأخط���أ، إالَّ كان الذي اتَّ
أد أيسر خطأ« وقال أبو عثمان بن  أد آخر فأخطأ، إالَّ كان الذي اتَّ واتَّ
أ لصاحب  واب ما ال يتهيَّ أ له ِمن الصَّ ت تهيَّ ى وتثبَّ الحداد: »َمن تأنَّ

البديهة« او بعد هذا نستعجل . والله المستعان

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

 مــَع العســر ُيســرًا« 
َّ

»إن

المؤلف/ محمد متولي الشعراوي )15 أبريل 1911 - 17 
يونيو 1998م( عالم دين ووزير أوقاف مصري س���ابق. 
يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر 
الحديث؛ حيث عمل على تفس���ير القرآن الكريم بطرق 
مبس���طة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشريحة 
أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي ، لقبه 

البعض بإمام الدعاة.
عمل أستاذًا للشريعة في جامعة أم القرى. اضطر الشيخ 

س مادة العقائد رغم تخصصه أصاًل في اللغة وهذا في حد ذاته يشكل  الش���عراوي أن يدرِّ
صعوبة كبيرة إال أن الشيخ الشعراوي استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هذه المادة لدرجة 
كبيرة القت استحسان وتقدير الجميع. وفي عام 1963 حدث الخالف بين الرئيس جمال عبد 
الناصر وتمر بنا ذكرى عطرة لإلسراء والمعراج.. هذا الحدث العظيم في حياة األمة اإلسالمية 
فاألحداث العظمى دون شك أولها كان نزول الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
في غار حراء )إقرأ( ولقاء جبريل عليه السالم ثم كان الحدث الثاني العظيم اإلسراء والمعراج 
ثم الهجرة النبوية وحدث اإلس���راء والمعراج هو حدث عظيم ومهم فى حياة س���يدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم يستوجب أن نقف عنده ونتعلمه ونتعلم بعض أسراره ثم نعلم ذلك 
ألوالدنا ليكونوا على مقربة وصلة حية بهذه األحداث اإلس���المية العظيمة المش���رقة وكان 

فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه ذا نظرة خاصة إلى اإلسراء والمعراج.
الكت���اب / وف���ي أول لقاء لنا به منذ ما يزي���د عن ثالثين عامًا في جامع���ة الملك عبدالعزيز 
أخذ يتحدث عن اإلس���راء والمعراج بروٍح وبأسلوب يصل إلى العقول والقلوب وكان أن دعته 
الخطوط العربية الس���عودية إللقاء محاضرة عن اإلس���راء والمعراج وكانت المرة األولى التي 
يتحدث فيها بعد وصوله المرة الثانية إلى المملكة العربية الس���عودية وحضر جمع غفير 
ورأين���ا الرجل يتحدث بعمق ووعي وطرٍح جديد يلقي في���ه النظر على هذا الحدث العظيم 
وكان يرى فضيلة الش���يخ الشعراوي أن حادث اإلسراء والمعراج يعتبر حدثًا كبيرًا وأساسيًا 
في تاريخ اإلسالم وسبحان من أجرى هذا الحدث ونسبه إلى نفسه وسبحان من اختار رسول 
الله صلى الله عليه وس���لم ليسري به ثم سبحان من أختار مكة المكرمة لتكون هي انطالقة 
هذا الدين في أول نزوله على غار حراء وهي انطالقة اإلس���راء والمعراج وهي انطالقة الهجرة 

من مكة إلى المدينة. 

فت���اوىمؤلف وكتاب
السؤال ما الحكم لو أراد أحد أخذ 
حقه من المال من شخص، فزور 
أوراقا وكأنه باع إرثه له حتى 

يقول له سأرجع لك إرثك بشرط أن 
تعطيني مالي؟ وما الحكم إن 

كان فعله ال يجوز؟.

اإلجاب��ة الحمد لله والصالة والس���الم على رسول 
الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن له مال عن���د غيره، فله أن يطالب���ه به، وإذا 
امتنع من أداء الحق، فإّنه يسلك الطرق المشروعة 
للوصول إل���ى حقه كرفعه إل���ى الحاكم، وإذا لم 
يقدر على الوصول لحقه بالوس���ائل المشروعة، 
وق���در على مال له فله أن يأخ���ذ منه بقدر حقه، 
فق���د أجاز بعض أهل العلم لم���ن ظفر بحقه أن 
يأخذه بش���رط أال يزيد على حق���ه، وأن يأمن من 

حدوث مفسدة كبيرة. 
أّما تزوير عقد بيع للوصول إلى الحق، فالذي نراه � 
والله أعلم � عدم جوازه، لدخوله في شهادة الزور، 
وِر 

ُّ
 َشَهاَدَة الز

َّ
قال ابن تيمية رحمه الله:... »َكَما َأن

ِه«. َل إَلى َحقِّ َوصُّ َواْلَكِذَب َحَراٌم، َوِإْن َقَصَد ِبِه التَّ

هل قراءة إعالنات تتضمن 
أشياء محرمة خالية من النساء 

أو حتى مع وجودهن بدون 
النظر إليهن  حرام شرعا و ما 
الدليل من القرآن و السنة ؟

اإلجاب��ة الحمد لله والصالة والس���الم على رسول الله وعلى آله 
وصحبه، أما بع�د:

فاألصل في األشياء اإلباحة. إال ما ورد الدليل بحرمته. 
 َقْوًما َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم 

َّ
ُه ِلُيِضل قال تعالى: »َوَما َكاَن اللَّ

ُقوَن }التوب���ة: 115{. وقراءة  َن َلُهْم َم���ا َيتَّ ���ى ُيَبيِّ َحتَّ
اإلعالنات ول���و كانت متضمنة ألش���ياء محرمة، دون 
النظ���ر إلى ما ال يجوز النظر إلي���ه –إن كان فيها ما ال 
يجوز النظر إلي���ه- ال تخرج عن ه���ذا األصل.  لكنها 
إذا علم أو ظن أن قراءتها س���تجعل القارئ يتأثر بما 
تحويه، أو أن خبرها سينتش���ر بسبب قراءته لها، أو 
أنه س���يكون في قراءتها ترويج لما يعلن عنه فيها، 
أو غي���ر ذلك من المحرم���ات. فإنها تحرم أي أنه متى 
كانت قراءتها س���تؤدي إلى شيء محرم فهي حرام، 

ألن الوسيلة إلى الحرام حرام.
ومتى خلت من جميع ذلك، كانت باقية على أصلها من اإلباحة.

والله أعلم.

نعيش في ظالل ه����ذه اآلية العظيمة  
الت����ي تكون لنا أنس����ًا في ه����ذه األيام 
العس����يرة والخانقة الت����ي نمر بها في 
فلس����طين خاص����ة والعال����م العرب����ي 

واإلسالمي عامة ..
ف����ي هذه اآلي����ة خير عظي����م ، إذ فيها 
البشارة ألهل اإليمان بأن للكرب نهاية 
مهما طال أمده ، وأن الظلمة تحمل في 
أحشائها الفجر المنتظر . وتلك الحالة 
م����ن التعاقب بي����ن األط����وار واألوضاع 
المختلفة تنسجم مع األحوال النفسية 
والمادية لبني البشر والتي تتأرجح بين 
النجاح واالنكسار واإلقبال واإلدبار ، كما 
تنس����جم مع صنوف االبت����الء الذي هو 
شرعة الحياة وميسمها العام . وقد بثت 
ه����ذه اآلية األمل في نف����وس الصحابة 
- رضوان الل����ه عليهم- حي����ث رأوا في 
تكراره����ا توكيدًا لوعود الله - عز وجل - 
بتحسن األحوال ، فقال ابن مسعود : »لو 
كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى 
يدخل علي����ه« . وذكر بعض أهل اللغة 
أن )العسر( معّرف بأل ، و )يسرًا( منكر ، 
وأن العرب إذا أعادت ذكر المعرفة كانت 
عين األولى ، وإذا أع����ادت النكرة كانت 
الثاني����ة غير األول����ى ]1[ . وخرجوا على 
هذا قول ابن عباس : »لن يغلب عس����ر 

يسرين« ]2[ . 
وفي اآلية إش����ارة بديعة إل����ى اجتنان 
الفرج في الش����دة والكربة مع أن الظاهر 
أن الرخاء ال يزامن الشدة ، وإنما يعقبها ، 
وذلك لتطمين ذوي العسرة وتبشيرهم 

بقرب انجالء الكرب . 
ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى االستبشار 
بهذه اآلية حيث يرى المسلمون الكثير 
من صنوف اإلحباطات والهزائم وألوان 
القهر والنكد ؛ مما أدى إلى سيادة روح 
- التش����اؤم واليأس ، وص����ار الكثيرون 
يش����عرون بانقطاع الحيلة واالستسالم 
للظروف والمتغيرات . وأفرز هذا الوضع 
مقوالت يمكن أن نس����ميها ب� ) أدبيات 

الطري����ق المس����دود ( ! ه����ذه األدبيات 
تتمثل بالشكوى الدائبة من كل شيء ، 
من خذالن األصدقاء ، ومن تآمر األعداء ، 
من تركة اآلباء واألجداد ، ومن تصرفات 

األبناء واألحفاد !
وعندا يقرأ أحدنا س����ورة الشرح عليه أن 
يقف أم����ام ُبش����رياتها ويأخذ نصيبه 
منه����ا، ويوقن أن الله  ُيبش����ره بها كما 
ُيبش����ر رس����وله ، على كل واح����د منا أن 
يتوقف طوياًل أمام التبش����ير باليس����ر 
 

َّ
 َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )5( ِإن

َّ
بعد العسر  َفِإن

َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا  وكل منا يمر به العسر 
كثيرًا في حياته ولكنه سرعان ما يزول 
ويحل محله اليس����ر، وه����ذا وعد صادق 
نافذ م����ن الله تعال����ى، ويؤكده حديث 
رسول الله  عندما قال: »واعلم أن النصر 
مع الصب����ر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع 

العسر ُيسرًا«.
في����ا من ُتعاني ش����دائد العس����ر أيقن 
بعدها بنفحات اليس����ر في كل جوانب 
حياتك، والالفت للنظر أن العس����ر في 
اآليتين معرفة، وأن العسر فيهما نكرة.

والقاع����دة العربية تقرر أن����ه إذا كررت 
المعرفة في القرآن فإن المعرفة الثانية 
هي نفس المعرفة األولى، أما إذا كررت 
النك����رة فإن النكرة الثاني����ة غير النكرة 
األولى، فالعسر الُمكرر في اآليتين عسر 
واحد، واليس����ر المكرر فيهما ُيس����ران 

اثنان.
ولهذا ورد القول المأثور: لن يغلب عسر 

يسرين.
عندما أحس سيدنا يونس  بالضيق في 
بطن الحوت، في تلك الظلمات الهائلة، 
ُظلمة البحر، وُظلمة بطن الحوت، وُظلمة 
الليل، وضاق صدره واعتلج همه، وعظم 
كربه، فزع إلى الله ع����ز وجل، إلى غياث 
المله����وف، وملج����أ المكروب، وواس����ع 
الرحم����ة، وقابل التوبة، وانطلق لس����انه 
بكلم����ات كأنه����ن الياق����وت والمرجان 
فنادى ف����ي الظلمات أن ال إل����ه إال أنت 

سبحانك إني كنت من الظالمين وجعل 
الله له بعد ُعسر ُيسرًا، وتأتي االستجابة 
الس����ريعة حي����ث ق����ال الل����ه تعالى:  
»فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 

ننجي المؤمنين«.

فأوحى الله إلى الحوت، أن يلقي يونس 
في العراء، فخرج إلى الش����اطئ سقيمًا 
هزي����اًل، فتلقته عناي����ة الله ، وحفت به 
رحمت����ه، فأنب����ت الله عليه ش����جرة من 
يقطين، ودبت إلي����ه العافية، وظهرت 
فيه تباشير الحياة، وكذا من تعرف على 

الله في الرخاء، يعرفه في الشدة.
وجع����ل الله ل����ه من كل ضي����ق مخرجًا 

ويجعل له بعد عسر ُيسرًا.
وقال الحسن بن سفيان : »حدثنا يزيد 
بن صالح ، حدثن����ا خارجة ، عن عباد بن 
كثير ، عن أبي الزناد ، عن أبي صالح ، عن 
أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وس����لم قال : » نزل المعونة من السماء 
على قدر المؤونة ، ونزل الصبر على قدر 

المصيبة« .
ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه 

، أنه قال :
»صبرا جميال ما أق����رب الفرجا من راقب 

الله في األمور نجا
م����ن صدق الله لم ينل����ه أذى ومن رجاه 

يكون حيث رجا«.
وقال اب����ن دريد : »أنش����دني أبو حاتم 

السجستاني :
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق 

لما به الصدر الرحيب
وأوطأت المكاره واطمأنت وأرس����ت في 

أماكنها الخطوب
ولم تر النكش����اف الضر وجها وال أغنى 

بحيلته األريب
أت����اك على قن����وط منك غ����وث يمن به 

اللطيف المستجيب
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها 

الفرج القريب«.

حممد �شحادة
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أغلبنا س���مع أو قرأ حديث )أم زرع( الطويل الذي روته عائش���ة رضي الله عنها لرسول 
الله -صلى الله عليه وس���لم-. إذ ذكرت فيه اجتماع إحدى عشرة زوجة في عهد سابق 
تعاهدن أن يذكرن صفات أزواجهن، الحس���ن منها والس���يء. لن أقف عند حديثهن 

كلهن، إنما سأقف عند حديث الزوجة األخيرة )أم زرع(.
تذكر الرواية التي وردت في صحيح البخاري: »... قالت الحاِديَة عْش���َرَة: زوِجي أبو َزْرٍع، 
فَما أبو زرٍع، َأَناَس من ُحِليٍّ أذني ]أي أذناها مليئتان بالذهب المدلى[، وَمأَل مْن َش���ْحٍم 
َحِني َفَبَجَحْت إليَّ َنْفِسي ]أي منحها األلقاب المحببة إليها فشعرت أنها  ، وَبجَّ َعُضَديَّ
 ]كانت تعيش في حي فقير[، 

ٍّ
أفضل نس���اء زمانها[، وَجدِني في أهِل ُغَنْيَمٍة ِبِش���ق

 ]المنخل[، 
ٍّ

فَجَعَلني في أهِل َصِهي���ٍل ]خيل[، وَأِطيٍط ]إبل[، وَداِئٍس ]أهل ذرع[، َوُمَنق
بُح ]تبقى نائمة حتى  ُح ]أي يحترم رأيها وال يقبحه[، وَأْرُقُد َفَأَتصَّ فعْن���َدُه أقوُل فال ُأَقبَّ
وق���ت الضحى؛ لوجود خادمة في بيتها تخدمها وت���ؤدي عنها كل األعمال البيتية[، 
ُح ]أي تش���رب حتى ترتوي[. أمُّ أِبي زرٍع، َفَما أمُّ أِب���ي َزْرٍع، ُعُكُمَها َرَداٌح  وأْش���َرُب َفَأَتَقنَّ
]األحم���ال التي توضع فيها األمتعة[، وبيُتَها َفَس���اٌح ]واس���ع[... قالْت: خ���رَج أبو زرِع 
واأَلْوَط���اُب ُتْمَخُض، َفَلِقي امرأًة مَعَها ولداِن لَها كالَفْهَدْيِن، يلعباِن من تحِت َخْصِرَها 
ا ]أي من أش���راف الناس[، َرِكَب  ّيً َقِني وَنَكَحَها، فَنَكْحُت بعَدُه رجاًل س���رِ اَنَتْيِن، فَطلَّ ِبُرمَّ
ا  ا ]يحمل الرمح تحت إبطه[، وأَراَح عليَّ ِنعًما َثرّيً يَّ ا ]ركب الخيل األصيل[، وَأخَذ َخطِّ َشِريَّ
 راِئَحٍة زوًجا ]أي أعطاها من كل شيء زوجين 

ِّ
]أي أغرقها في النعيم[، وأعطاِني مْن كل

اثنين[، وقاَل: ُكِلي أمَّ زرٍع، وِميِري أْهَلِك ]أعطي أهلك من النعيم كالذي تنعمين فيه[، 

 أصَغَر آِنَيِة أبي زرٍع. قالت عائشُة: قاَل رسوُل 
َ
 شيٍء أعَطاِنيِه، ما َبَلغ

َّ
قالْت: لو َجَمعُت كل

َم-: »كْنُت لِك كَأِبي زرٍع ألمِّ زرٍع«. )انتهى(. ى اللُه عليِه وسلَّ الله-صلَّ
ف���ي قصة أم زرع أكثر من محطة تس���تحق الوقوف عندها وتأمله���ا، ويمكن لألزواج 

االسترشاد بها في عالقاتهم الزوجية.
المحطة األولى: سعة صدر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتمتعه بمهارة اإلنصات 
واإلصغاء الفعال لزوجته )عائشة( وهي تحدثه عن قصة إحدى عشر امرأة وعالقة كل 

واحدة منهن بزوجها. فلم يقاطعها أو يتأفف من سردها القصة على طولها.
بالنظر إلى واقع أسرنا نجد األزواج جل وقتهم خارج البيت بسبب أعمالهم ومشاغلهم، 
في حين الوقت المس���خر للحوار األسري قليل. فإذا جلست الزوجة تحدث زوجها في 
موضوع ما للتفريغ النفس���ي، أو للس���مر، أو تبادل أطراف الحديث ربما يتذمر منها، أو 
يقاطعها، أو يهمل حديثها؛ ألن الموضوع لم يرق له، أو ليس من اختصاصه، أو يدعي 
النعاس فيترك ذلك في نفسها أثًرا سيًئا. فالتجاهل وعدم االهتمام من أكثر األشياء 

التي تؤذي المرأة نفسًيا.
المحطة الثانية: فهم النبي -صلى الله عليه وس���لم- لمراد عائشة من سردها للقصة. 
 أبا زرٍع 

َّ
ف���كان تعقيبه في خاتمة الرواية )كنت لك كأبي زرع ألم زرع(، وفي رواية )إال أن

(. أي يكون معها من حيث الصفات الحميدة واألخالق الحسنة والجود 
ُ

ق طلق، وأنا ال ُأطلِّ
والكرم كالذي عامل به أبو زرع أم زرع. على الرغم من س���مو أخالقه وصفاته -صلى الله 
عليه وس���لم-، وهو القدوة الحس���نة، والنبي المعلم. إال أنه فه���م مراد زوجته، ودغدغ 

عواطفها، وأعطاها ما تتمنى سماعه ليطرب أذنيها.
أحياًنا في واقعنا األسري بحكم التنشئة المحافظة والخجل وُخُلق الحياء الذي يغلب 
على شخصية المرأة ال تطلب صراحة من زوجها إشباع نواقصها العاطفية فتلجأ لطرق 
 الزوج يفهم مرادها. 

َّ
غير مباش���رة، بذكر قصة، أو موقف، أو بيت شعر، أو َمَثل...إلخ. عل

لذا، يجب أن يكون الزوج فطًنا لذلك. 
المحط���ة الثالثة: الرواية تعرض تجربة زواج أم زرع م���ع رجلين، هما: )أبو زرع، وآخر لم 
تذكر اس���مه(. كالهما كريم جواد من الناحية المادية، إال أن الزوج األول )أبو زرع( تربع 
على عرش قلبها واحتل فكرها أكثر من اآلخر؛ ألنه أشبع عندها حاجة لم يشبعها اآلخر، 
إنها الحاجة العاطفية. فقد منحها األلقاب الطيبة، وأسمعها الكالم المنمق المعسول، 
وجالس���ها ليؤنس وحدتها، واحترم رأيها. أما الزوج اآلخر كان كرمه مادًيا. لكنه بخيل 

عاطفًيا. فكانت أم زرع تكيل المدح والثناء على األول أكثر من اآلخر.
على الرغم من طالق أبو زرع ألم زرع إال أنه بقي محتفًظا بمكانته في قلبها وفكرها. إذ أن 
المرأة في الغالب عندما تطلق تتجاهل كل حسنات زوجها، وال تذكر إال سيئاته؛ ألنه 

طلقها. كيف ال وقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- الطالق بكسر المرأة.
خالصة الق���ول: أي زوجة مهما أغدق عليها زوجها بالعط���اء المادي وكان بخياًل على 
الصعيد العاطفي، فلن تقدر له عطاءه، وربما تنس���اه س���ريًعا. لك���ن إن أغدق عليها 
المش���اعر الدافئة والكلمات الحانية فإنه س���يتربع على عرش قلبها، وإن كان قصير 

ذات اليد.

بسام محمد

الــزوج الــذي تحبــه المــرأة

ووصل مع���دل الفقر في القطاع إلى حوالي 80%، بينهم 
نح���و 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نس���بة البطالة إلى 
أكثر من 50%، نصفهم من الش���باب خريجي الجامعات، 
باإلضاف���ة إلى وجود 17 ألف يتي���م بحاجة إلى رعاية غير 
متوفرة؛ بس���بب إغالق الحس���ابات المصرفية للجمعيات 
الخيرية ومنع تحوي���ل األموال والتبرع���ات إليها، كما أن 
اإلغاث���ة الطارئة لم تعد متاحة، رغ���م احتياج ثالثة أرباع 
س���كان القطاع إليها وذلك حس���ب إحصاءات لمنظمات 

ومؤسسات حقوقية.

دوامة الدين
"هذا الالبتوب بآخذه منك ب� 500 ش���يكل ، يعني بتخسر 
فيه " هذه العبارة التي س���معها الشاب كامل جرغون ) 27 
عامًا( عندما طرق كل أبواب المحالت لبيع حاسوبه الشخصي 

والذي لم يمِض على اقتنائه سوى عام واحد أو أقل.
جرغون أوضح ل� "االس���تقالل" أنه يم���ر بأزمة مالية خانقة 
نتيج���ة تراكم الديون عليه بع���د أن أصبح عمله ال يجنى 
له الق���در المطلوب من الم���ال، الفتًا إلى أن���ه يعمل في 
إحدى المكتبات ويحتاج حاس���وبه لتسهيل أمور العمل، 
ورغم ذلك اضطر لبيعه لينقذ نفس���ه من دوامة مالحقات 

أصحاب الديون.
وقال جرغون : »ما في اليد حيلة ، هذا الالبتوب اش���تريته 
ب� 1500 ش���يكل وسأبيعه بأقل من نصف الثمن«، مشيرًا 
إلى أنه سيواجه مشاكل في عمله في المكتبة  في األيام 

القادمة لكون هذا العمل مرتبطًا باستخدام الحاسوب.
جرغون أكد أن الصعوبات التي أعقبت بيع جهازه لم تنته بعد، 
مضيفًا : »لدي اثنان من االخوة واحد بالجامعة واألخر بالثانوية 
العامة وكان الالبتوب يس���اعدهما بدراستهما ويعتمدان عليه 

بشكل كبير، لكن اآلن أصبحا فاقدين لكل شئ ".

ل�سد احلاجة
كم مرة نهرت اطفالها وحذرتهم من االقتراب من العجانة 
حتى تبقى جديدة وال تتعطل، حتى تغليفتها لم ترمها 
ب���ل حافظت عليها وتركتها كما هي، ولكنها لم تعلم أن 
هذه المحافظة لها فائدة غير التي كانت تتوقعها منذ أن 

امتلكت هذه اآللة الحديثة قبل عامين.
وال أحد يمكنه أن يقيس مدى الدهش���ة والتعاسة التي 
اعتلت مالمحه���ا عندما تال زوجها على مس���امعها قراره 
ببيع العجانة واستغالل مالها في توفير احتياجات البيت 
االساس���ية والتي ال اس���تغناء عنها، المواطنة ميس���ون 
الدالي)49 عامًا( أكدت أن أجهزة بيتها التي طالما سهلت 
عليها االعم���ال المنزلية تنتظر دورها للبيع في أس���واق 

المخراز بسبب سوء الوضع المالي التي تمر بها واسرتها.
وقالت الدالي :"  كنت اعتمد على العجانة في تجهيز الخبز 
ألوالدي ألني أعاني من غضروف عظمي وال استطيع العجن 
يدوي���ًا، ورغم ذلك قمن���ا ببيعها قبل أيام بس���بب ضيق 

المعيشة التي نعاني منها ".
وأشارت الدالي، إلى أن أمر االستغناء عن هذه اآللة صعب 
جدًا ، متابعة :" مرت علينا أيام ما معنا نجيب طحين نحطه 
بالعجان���ة ونعمل خبز، هذا غير دفات���ر الدين بالدكاكين 
ولكي نستر حالنا بعناها وخسرنا بحقها اكثر من النصف".

وعلى خطا بي���ع آلة العجن تفكر الدال���ي في بيع المدفأة 

الكهربائية التي تملكها، معللة بقولها :" احنا على ابواب 
فصل الصيف ومش محتاجين نس���تعمل الدفاية وعلى 
الش���تاء القادم يك���ون ربنا فرجها ونح���اول نجيب وحدة 
غيرها ". وعبرت الدالي عن أسفها من وصولها لهذا الحال 
، مؤكدة أن كل هذه تبع���ات للوضع االقتصادي الصعب 
الذي يمر به قطاع غزة دون رأفة من المس���ؤولين عن ذلك 

الوضع لقسوة ظروفهم المعيشية.

وقت حرج
بدوره لفت الخبير االقتص���ادي معين رجب، إلى أن اتجاه 
بعض الغزيي���ن لبيع االثاث والمقتنيات الرئيس���ية في 
المنزل أصبح أمرًا منتش���رًا في المجتمع الغزي، موضحًا أن 
رب األسرة مجبر على تلبية احتياجات اسرته وتوفير لقمة 

عيشهم ولديه التزامات وعليه مسؤوليات.
وق���ال رجب ل� "االس���تقالل" :" اذا توقفت مصادر الدخل ، 
يبحث الفرد عن أي وسيلة س���واء باالستدانة او استرداد 
ديونه من االخرين او بيع ما لديه من مدخرات ، وفي نهاية 

المطاف اذا لم يتوفر لديه ما سبق يكون أمامه خيار صعب 
وه���و التصرف بأساس���يات البيت من االجه���زة واالثاث 
وبيعها". ونّوه رجب إل���ى أن الفرد يكون حينها في وقت 
ح���رج للغاية فمتطلبات الحي���اة اليومية ال تقبل التأجيل 
كالطعام والش���راب وال يستطيع أن يلجأ للشراء من خالل 

الدين ألنه مطلوب سداده وله حدود.
وأك���د رجب، أن يبع مقتنيات المن���زل ال يمثل حاًل جذريًا 
لألزمة والمعان���اة ولكن االعباء الكثي���رة والحالة الصعبة 
تضطر اإلنس���ان للمض���ي بهذه الخط���وة دون رغبة منه، 
وتجعله يضحي بش���يء هو في حاج���ة له من أجل توفير 

شيء اهم منه.

ظاهرة منت�سرة
وفيما يتعلق بأس���باب انتش���ار هذه الظاه���رة أوضح أن 
للظروف االس���تثنائية التي فرضها الحصار واالنقس���ام 
وتعط���ل المصالحة وارتفاع مع���دالت البطالة وعدم توفر 
فرص عمل وكذلك الممارسات االسرائيلية للتضيق على 

الفلسطينيين دورًا في تفاقم الظاهرة.
وعن تبعات اتجاه االفراد لهذا الس���لوك عقب رجب بقوله 
:"كون هذه االجهزة مس���تعملة يعني أنه���ا ال تدر دخاًل 
مغريًا وتباع بثمن متدٍن، وتجلب لصاحبها الحزن واألسى 
نظ���رًا لحاجته للمال ف���ال يجده اال من خ���الل بيع جزء من 
مقتنياته وفي المس���تقبل يكون مضطرًا إلعادة شرائها 

وتزيد عليه االعباء عما كانت عليه بالسابق ".
وأش���ار رجب إلى أن المواطن امامه خيارات ضيقة لتجاوز 
هذا الس���لوك بالبحث عن فرصة عم���ل مهما كان عائدها 
ضئيال، مس���تدركًا أنه في المرحلة التي نعيشها يتعذر 
ايجاد أي شيء ولو كان قليال وبالتالي تزيد حاالت االحباط 

وتجعل المواطن يبذل جهدًا اكبر من طاقته باجر قليل .
واعتب���ر رج���ب أن الرئاس���ة الفلس���طينية ه���ي الراعي 
للمجتمع ككل وهي التي تتحمل مسؤولية التيسير على 
المواطنين ليجدوا فرص عمل ومصدر دخل، متابعًا :" ليس 
من مسؤوليتها توزيع اموال المعونات فقط بل ايضا يقع 
عليها تقديم كل التس���هيالت لتتاح االعمال امام الناس 

ببساطة ".

الخيار الوحيد أمامهم

الضائقة المالية.. تجبر الغزيين على بيع مقتنياتهم المنزلية !
اال�ستقالل / جيهان كوارع: 

م�سه��د التخطيط واالتف��اق ل�س��راء ذلك االأث��اث اأو ذلك 
اجله��از الكهربائي، مل ين�َس بعد، وما زالت فرحة اقتنائه 
تعب��ق يف اأجواء البي��ت، اإال اأن م�سهدًا اآخر باغت كل �سيء 
وحم��ل يف طيات��ه نقي�س��ًا ل��كل ما �سب��ق، ففي ظ��ل االزمة 
االقت�سادي��ة التي مير بها االأه��ايل يف قطاع غزة، ازدادت 

مظاه��ر الفاق��ة وانت�س��ر الفق��ر وات�سعت رقعت��ه لين�سب 
تفك��ري االأ�سرة يف كيفية توفري امل�س��روف اليومي حتى لو 
كان عل��ى ح�س��اب جمالية املن��زل، ليكون ه��ذا االأثاث هو 
ال�سحية. ول�سد النفق��ات اليومية لالأبناء مل جتد الكثري 
م��ن االأ�سر يف قطاع غ��زة، �سوى بيع اأث��اث املنزل مبختلف 
انواع��ه واالأجه��زة الكهربائي��ة وااللكرتوني��ة، م��ن اأجل 

تي�سري اأمور حياتهم باملبالغ التي يح�سلون عليها من بيعها، 
يف ظل تدهور الو�سع االإن�ساين ب�سبب احل�سار االإ�سرائيلي 
امل�ستمر منذ عام 2006 والعقوبات املفرو�سة من الرئي�س 
حمم��ود عبا���س عل��ى القط��اع وا�ستم��رار اأزم��ة الروات��ب 
وانقط��اع الكهرباء ونق�س الوق��ود، والتي ت�سببت جميعها 

بخ�سائر فادحة يف جوانب احلياة املختلفة يف القطاع.
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المن���اخ اآلن غي���ر مالئم ل���دى الكيان 
الصهيون���ي بان يخ���وض أي حرب في 
المنطقة، والسيما بعد عجزه في تحقيق 
أهداف���ه ف���ي 20 عامًا م���ن مفاوضات 
التسوية, االحتالل لن يحقق بالحرب ما 
فش���ل في تحقيقه بالسياسة فالكيان 
الصهيون���ي وتجربت���ه م���ع الح���روب 
مختلف���ة، وأي ح���رب صهيونية مقبلة 
بالمنطقة س���تكون مكلفة جدا له، كما 
وق���ع في غزة عندما ش���ن حرب���ًا عليها 
بهدف تحقي���ق جملة أه���داف منها 
المقاومة وتدمير سالحها  القضاء على 
ومنع الصواريخ وتغيير الوضع، وإرسال 
رس���ائل ل���كل المنطقة، حت���ى داخليًا 
س���آتي حام���ال رؤوس الفلس���طينيين 
إل���ى صنادي���ق االقت���راع، فذهب إلى 
االنتخابات وهو يحم���ل عار قصف تل 

أبيب ألول مرة في تاري���خ هذا الصراع، 
فحس���اباته لم تكن متطابقة بالنتائج، 
وأكثر م���ن 3 ماليي���ن صهيوني نزلوا 
إل���ى المالجئ في الح���رب األخيرة على 
غزة، وأي حرب بالمنطقة قادمة، الكيان 
الصهيوني ليس محصنًا عن نتائجها«. 
ان حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
ملتزمة بخيارها االستراتيجي المشروع 
في المقاوم���ة، ومن الصعب الجمع بين 
السياس���ة والمفاوض���ات، لكن الحركة 
جزء أساس���ي م���ن مكونات الش���عب 
الفلس���طيني، وهي حركة تحرر وطني 
بمرجعية إسالمية، وان التحدي الكبير 
لنا هو كي���ف تتحقق ش���راكة وطنية 
ليس على قاعدة ان ينفي كل منا اآلخر.

بريتوريا / وكاالت:
ارتكب رجل جنوب أفريقي جريمة كادت أن تودي بحياة 
طفلت����ه الرضيع����ة، عندما ألقى بها من ف����وق منزل في 
محاولة إلثناء قوات األمن عن هدم عش����رات المباني غير 

القانونية.
وبينم���ا كانت الق���وات تنفذ ق���رارا بإزالة المن���ازل في بلدة 
كوادويسي القريبة من مدينة بورت إليزابيث شرقي جنوب 
أفريقيا، تس���لق الرجل البالغ من العمر )38( عاما منزال مكونا 

من طابق واحد، ممسكا بطفلته صاحبة الستة أشهر.
وه���دد الرجل برمي الطفلة من فوق المبن���ى عندما أحاط به 

رجال األمن، قبل أن ينفذ تهديده بالفعل.
لكن لحسن الحظ، نجح ش���رطيون أسفل المبنى في التقاط 

الطفلة، التي لم تتعرض ألي إصابات.
وألق���ت القوات القب���ض على األب، ال���ذي وجهت له تهمة 

الشروع في قتل ابنته الرضيعة.
وكانت الس���لطات أمرت بهدم عش���رات المنازل التي بنيت 
بش���كل غير قانوني في كوادويس���ي، وسط احتجاجات من 

سكانها، الذين حاولوا التصدي لقوات األمن.
وقال أندري بيتغي، وهو متحدث باس���م الش���رطة، لوسائل 
إعالم محلية: »صعد رجل يبلغ من العمر 38 عاما فوق سقف 
أح���د المنازل ممس���كا طفلة في يده به���دف تعطيل هدم 

المبنى«.
وتابع: »الش���رطة نفذت خطة إلنق���اذ الطفلة واعتقال الرجل 

وأحد ضباطنا نجح في اإلمساك بها وهي في الهواء«.

أب يهدد الشرطة ويرمي طفله من أعلى منزله

االستقالل/ وكاالت:
يعيش المحكومة عليهم داخل سجن الرجال في »إيتاونا«، 
بالبرازيل، حياة مغايرة تمامًا للمعتاد في الس���جون، حيث 
يرتدون مالبس���هم الخاصة، ويقومون بتحضير طعامهم 

الخاص، حتى إنهم هم المسؤولون عن تأمينه!
ووفقا لما نشرته صحيفة »الغارديان« البريطانية، ال يوجد 
حراس أو أس���لحة كما يحمل السجناء مفاتيح الزنازين، فما 

الذي يدفعهم لعدم الهروب؟
يقول »ريناتو دا سيلفا« أحد السجناء: »السجن تابع لجمعية 
حماية ومساعدة المدانين التي تسعى إلصالح كل الصور 
الس���لبية عن النظ���ام العقابي في البرازي���ل، حيث تكتظ 
السجون وينتشر بها الفساد والعنف والظروف غير اآلدمية 

وأحيانا القتل«.
ويت���م التعامل مع الس���جناء بأس���مائهم بدال من 
األرق���ام كما في الس���جون التقليدية، ويحمل »دي 
أوليفيرا« مفاتيح زنزانته إال أنه ال يفكر في الهرب، 

موضحا »هم يضعون ثقتهم بي، ومس���ؤوليتي أن 
أحرس الباب«.

وعن الس���بب الذي يدفع الس���جناء لعدم اله���روب، هو أن 
أي محاولة للهرب س���تعيد صاحبها للس���جون التقليدية 

بظروفها غير األدمية التي اختبروها من قبل.
وأوضح س���جين آخر يدعى »لويس فيرناندو استيفيز«، أنه 
شعر بالفرق من أول يوم »هنا نأكل بالسكاكين والشوكات 
المعدنية، وفي الس���جون األخرى كنا ن���أكل بأدوات طعام 

بالستيكية كما لو أننا لسنا بشرا«.
وتفرض السجون التابعة للجمعية، حد أقصى 200 سجين 
لمنع االكتظاظ، حيث تم تأس���يس 49 سجنا في البرازيل 

على هذا النظام.
ويحتوي السجن غرفة للمشغوالت اليدوية الخشبية، وهي 
منطقة مخصصة للقادمين الجدد، وتقوم فلس���فتها على 
أن الس���جناء ارتكبوا ش���يئا خاطئا بأيديهم في الخارج، لذا 

عليهم اآلن أن يصنعوا شيئا جيدا بأيديهم.

فــي البرازيــل سجنــاء 
يحملــون مفاتيــح زنازينهــم 

قال األمين 
الدكتور: رمضان شلح 

بال حراسة

االستقالل/ وكاالت:
ت���داول ناش���طون يمنيون عب���ر وس���ائل التواصل 
االجتماعي صورا تظهر قيام مدير مدرسة بمحافظة 
الضالع وهو يقوم بمعاقبة طالب المرحلة األساسية 

بطريقة غريبة على اإلطالق.
ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر مدير 
وه���و يقوم برمي عدد من طالبه من الدور الثاني دون 
معرفة األس���باب، حيث اكتفى الناشطون بالتعليق 

على األمر بأنه عقاب جديد ينتهجه المدير.
وأظهرت الصور مدير المدرسة وهو يقوم برمي عدد 
من الطالب م���ن الطابق الثاني للمدرس���ة إلى مظلة 
حديدية كبيرة، فيما لم يش���ر الناش���طون إلى وقوع 

إصابات.
وأوضح الناش���طون أنه فور ت���داول الصور، فإن مدير 
إدارة التربية والتعليم في المديرية التي حدثت بها 

الواقعة قام بتغيير مدير المدرسة فوًرا.

مدير مدرسة يعاقب طالبه 
برميهم من الطابق الثاني!


