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  5 إصابات إحداها حرجة برصاص
 االحتالل  شرق القطاع 

غزة / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة بغزة مس����اء أمس األحد عن 
وصول ثالث إصابات؛ جراء اس����تهداف طائرات 
االحتالل منطقة مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وأوض����ح أيم����ن الس����حباني مدير اإلس����عاف 
والط����وارئ في تصري����ح صحف����ي، أن من بين 

اإلصابات الثالث، حالة وصفت بالخطيرة جدًا.
كما أصيب شاب وفتاة برصاص قوات االحتالل 
اإلسرائيلي على مقربة من السياج الفاصل شرق 
مدينة غزة، وشرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأف����ادت المص����ادر المحلية بأن فت����اة أصيبت 
برصاص����ة ف����ي بطنه����ا أطلقها عليه����ا جنود 
االحتالل خالل مشاركتها بفعالية حول العودة 
قرب موقع »ملكة« العس����كري ش����رق المدينة، 

ووصفت حالتها بالمستقرة.
وأصيب شاب برصاصة في قدمه أطلقها عليه 
جن����ود االحت����الل المتمركزون خلف الس����واتر 
الترابي����ة ش����رق مدينة رف����ح، نق����ل إثرها إلى 
مستش����فى أبو يوس����ف النجار ف����ي المدينة، 

ووصفت حالته بالمتوسطة.
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أجراس العودة 
فلتقـرع 



رأي

الش���عب الفلسطيني هو دائما صاحب الخيار االصوب, وهو الذي 
يوجه قياداته السياس���ة بمواقفه المتقدم���ة وطريقه االصوب, 
الش���عب الفلس���طيني اليوم اختار طريقه لترس���يخ معنى حق 
العودة, وقد عبده بالدماء, وقدم عظيم التضحيات في سبيل إقرار 
هذا الح���ق والثابت الذي أراد البعض ان يقامر به, لكن الش���عب 
الفلس���طيني ارتأى ان يمس���ك زمام األمور بيده ويقود مس���يرة 
الع���ودة الكبرى, غير آب���ه بحالة الهوان والخ���ذالن التي تلفه من 
كل م���كان, حتى ان غزة التي تخضع للحص���ار والعقوبات وتحرم 
م���ن كل معاني الحياة هي التي تقود مس���يرة الع���ودة الكبرى, 
وتأخذ عل���ى عاتقها مهام الدفاع عن هذا الحق والثابت مهما بلغ 
حجم التضحيات ومهما عظم���ت الجرائم التي يرتكبها االحتالل 

الصهيوني بحق هذا الشعب األعزل. 
حقيق���ة ان هناك من ضل الطريق ويرى في التطبيع مع االحتالل 
سبيال لنيل شيء من الحقوق الفلسطينية, وهناك من يرى ان طريق 
السالم هو الذي سيؤدي في النهاية إلى نيل الشعب الفلسطيني 
لحقوقه وفق االتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني, وهناك 
من يتحدث عن مب���ادرات هزيلة »كالمبادرة العربية« للوصول إلى 
الحقوق الفلس���طينية, لكن الشعب الفلس���طيني لديه خيارات 
أخرى, ويرى ان كافة أشكال المقاومة متاحة أمامه لينتزع حقوقه 
انتزاع���ا من بين أنياب االحتالل الصهيون���ي, وان طريق التطبيع 
والس���الم والمبادرات الت���ي تنتقص من حقوقنا المش���روعة لن 
تجدي نفعا, ولن نحصد من ورائها إال المزيد من الفشل والخذالن, 
فم���ا اخذ بالقوة ال يس���ترد إال بالقوة, والمقاومة بكافة أش���كالها 
حق مكفول للش���عوب المغتصبة حقوقها كفلته كافة القوانين 
واألع���راف الدولية والديانات الس���ماوية, وهكذا حدد الش���عب 
الفلس���طيني خياراته بعيدا عن الحسابات الدنيوية معتمدا على 
الله عز وجل وعلى  إرادة الش���عب التي ال تقهر وال يستطيع احد 

ان يقف في وجهها. 
اليوم الش���عب الفلس���طيني يحي���ي الذكرى الس���بعين للنكبة 
بطريقته الخاصة, ويتخذ قرارا باقتحام الحدود, وإيصال رس���ائل 
واضحة للعال���م اجمع الذي يريد ان يلتف عل���ى حق العودة وقد 

حدد أهدافه بالتالي:
أوال: التأكي���د على ان حق العودة هو حق مقدس ال يمكن ألي كان 
ان يتنازل عنه أو يفرط فيه, وكل ما يتم طرحه من مبادرات وحلول 
تنتقص من الحقوق الفلس���طينية ال تعبر عن هذا الش���عب وال 
يتحمل مسؤوليتها إال من يفاوض االحتالل حولها, وال يمكن ان 

تكون ملزمة ألي ألجيء فلسطيني في الوطن والشتات.  
ثانيا: ان كل ه���ذا االنحياز األمريكي والدولي والرس���مي العربي 
للكيان الصهيوني لن يكسر إرادة الفلسطيني, ولن يسلب حقه 
في مقاومة االحتالل باإلمكاني���ات المتاحة, فالمقاومة أيضا حق 

مقدس ال يمكن التفريط فيه.
ثالث���ا: ان الحصار المف���روض على قطاع غزة للعام الثاني عش���ر 
على التوالي لن يكس���ر إرادة الفلس���طينيين وسيعمل الشعب 
الفلسطيني على رفع الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة 
بكل الطرق الممكنة ولن يثور هذا الش���عب إال في وجه االحتالل 

الصهيوني, وواهم من يعتقد غير ذلك.    
رابعا: كل مح���اوالت تصفية القضية الفلس���طينية والبحث في 
مس���ألة التوطين وتبادل األراضي والتعويضات المالية لن يكتب 
لها النجاح, ألن الش���عب الفلسطيني متمسك بأرضه ووطنه ولن 

يقبل بديال عنهما مهما كانت المغريات.  
خامسا: الشعب الفلسطيني يبعث برسالة لإلدارة األمريكية التي 
تنقل س���فارتها من ت���ل أبيب للقدس المحتلة ب���أن هذا الفعل 
األمريكي اإلجرامي كفيل بأن يش���عل انتفاض���ة عارمة في وجه 
االحتالل وال يمكن الصمت عليه, وان القدس خط احمر ال يس���مح 
ألي كان ان يقامر بها أو يتالعب بمصيرها فهى العاصمة األبدية 

والمقدسة للفلسطينيين. 
سادسا: الشعب الفلس���طيني يراهن دائما على حراك الشعوب 
الحي���ة, ويس���عى إلظهار قبح »إس���رائيل« أمام العالم, ويرس���ل 
ببراهينه للبش���رية جمع���اء, ان ه���ذا الكيان المجرم المس���مى 
»إس���رائيل« ه���و كيان عنص���ري إرهابي يمثل خط���را كبيرا على 
البش���رية كلها وينتهك كل المواثي���ق واألعراف ويتنصل بتحد 
كبير من القواني���ن الدولية التي تحكم وتدير العالم كله ويعتبر 
نفس���ه فوق القانون مستندا دائما على االنحياز األمريكي السافر 

لسياساته.
الحشود ستنطلق نحو الحدود في قطاع غزة, وفي الضفة الغربية 
والقدس المحتلة, وداخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م, 
ومس���يرات العودة في سوريا ولبنان واألردن ستتدافع نحو حدود 
فلسطين لترتسم صورة الوطن من جديد في يوم النكبة, وليعلم 
االحت���الل انه لن يطيب له العيش ف���وق أراضينا المغتصبة, وان 
فلسطين من نهرها إلى بحرها ملك للفلسطينيين, ولن يستطيع 

احد ان يلتف على حقهم في أرضهم التاريخية.  

الشعب وخيارات أخرى
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الوسطى/ االستقالل:
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل،  
جماهير شعبنا في قطاع غزة والضفة والداخل المحتل 
عام 1948" ومخيمات الش����تات إلى أوسع مشاركة في 
مس����يرات العودة التي انطلقت منذ 30 آذار الماضي 

لتمتد إلى كافة أماكن التواجد الفلسطيني.
وق����ال المدلل خالل ن����دوة سياس����ية عقدتها حركة 
الجهاد في المحافظة الوس����طى داخل مخيم العودة 
ش����رق البريج :" إن أهم انجازات هذه المس����يرات أنها 
اس����تطاعت أن تعي����د لوح����ة الوحدة الفلس����طينية 
المش����رقة؛ عبر الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 
وكس����ر الحصار والت����ي عملت تحت عل����م واحد ونحو 
هدف واحد"، موضحا أنها بينت للعالم بأس����ره تعدد 

خيارات الفلسطينيين في مواجهة االحتالل الغاشم.
وأكد أن مس����يرة العودة لها أهداف استراتيجية من 
ضمنها مطالبة العالم بأس����ره بالعمل على تنفيذ قرار 
األمم المتح����دة رقم "194" الخ����اص بعودة الالجئين 
الفلسطينيين، مشددا على أن  شعبنا لن ينسى حقه 
بالع����ودة ألنه ينتمي إلى ه����ذه األرض، وال يمكنه أن 

يتنازل عنها مهما اشتدت المؤامرات.
وأوضح المدلل أن شعبنا بات يدرك حجم المؤامرة التي 
تقودها أمريكا بأدوات صهيونية، وأن هذه المؤامرات 
ل����م تنته يوما، خاصة ونحن مقبل����ون على تنفيذ قرار 
المجرم "ترامب" بنقل الس����فارة األمريكية إلى القدس 
المحتلة؛ لتكريس إعالنه باعتبار القدس عاصمة لدولة 
الكي����ان؛ وما صحبه من وقف دعم "األونروا" األمر الذي 

يعني شطب حق العودة.
وربط المدلل بين ممارس����ات االحتالل االس����تفزازية 

وبين الخطوات والتصريحات األمريكية التي ال تراعي 
مشاعرالش����عوب العربية واإلس����المية، مستش����هدا 
بتصريحات المندوبة األمريكي����ة لدى األمم المتحدة 
نيكي هايلي، والتي أشارت فيها إلى أنها "لم تجد أن 

السماء انطبقت على األرض" بعد إعالن نقل السفارة.
وبين القيادي في الجهاد أن هذه الخطوات الس����اعية 
إلنهاء الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها )القدس وحق 
العودة( لن تمر إال على أرواحنا، معتبرا أن هذه الثوابت 
هي مبرر وجود القضية الفلس����طينية والفصائل ومن 

أجلها قدمنا الشهداء واألسرى وكل التضحيات.
ولفت المدلل إلى أن مس����يرة الع����ودة أعطت القضية 
وهجا كبيرا، وحركت العالم تجاه فلسطين بسلميتها، 

وأظه����رت قبح وإجرام الع����دو الصهيوني الذي يقتل 
العزل والمدنيين.

وأضاف أن المس����يرة حملت كافة مف����ردات وعناوين 
القضية الفلسطينية وطرحتها خالل ُجَمعات الغضب 
من����ذ ذكرى يوم األرض في 30 م����ن آذار مرورا بجمعة 
الشهداء واألسرى والعمال والشباب وصوال إلى ذكرى 

النكبة وما بعدها من عناوين.
وفيما يتعل����ق بالحصار، أك����د القيادي ف����ي الجهاد 
أن حص����ار غزة يش����كل جريم����ة واضح����ة ويعبر عن 
الالإنسانية التي يتسم بها االحتالل، مستعرضا صور 
معاناة المرضى والطالب والعالقين والفقراء والحاالت 

االنسانية.

القيادي المدلل: مسيرات العودة لها 
ما بعدها من أيام مفصلية فارقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم أكث���ر من ألف مس���توطن متطرف 
باحات المسجد األقصى المبارك صباح  أمس 
االحد من جهة باب المغاربة، وسط إجراءات 

أمنية مشددة.
ووفرت ش���رطة االحتالل الحماي���ة الكاملة 
ا من دخوله���م عبر باب  للمس���توطنين بدًء
المغاربة الس���اعة السابعة والنصف صباًحا، 
وتجوله���م في باح���ات األقص���ى، وانتهاًء 

بخروجهم من باب السلسلة.
وأوضحت أن االقتحامات ستس���تمر طوال 
الفت���رة الصباحي���ة؛ حيث تن���وي جماعات 
الهي���كل المتطرف���ة إدخ���ال المئ���ات من 
المتطرفين إلى األقصى ، احتفاال بما يعرف 

عندهم "يوم توحيد القدس".
وشارك في هذا االقتحام عدد كبير جدا من 
حاخامات الجماعات المتطرفة وقادة وأعضاء 

هذه الجماعات.
وف���ي ذات الوقت هاجمت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي الخاصة حراس المسجد األقصى 

المبارك، ودارت بينهما اشتباكات باأليدي.
وأفاد مس���ؤول اإلعالم في دائ���رة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية في الق���دس، فراس 

الدبس، أن الوضع يزداد صعوبة في المس���جد األقصى منذ 
فتح "باب المغاربة" )من قبل الش���رطة اإلسرائيلية( القتحام 

مئات المستوطنين لباحاته بشكل مكثف.
وكان���ت منظمات "الهيكل" المزعوم ق���د دعت أنصارها إلى 
المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد 
األقص���ى، بالتزامن مع ذكرى احت���الل مدينة القدس والذي 

يصادف اليوم 13 أيار/ مايو.
وعّممت تلك المنظمات، عبر وس���ائل التواصل االجتماعي، 
منشورات تدعو المستوطنين إلى اقتحام المسجد األقصى 

بش���كل جماعي في ما يس���مى "يوم القدس" )يوم احتالل 
الشطر الشرقي من القدس(.

ودعت المس���توطنين في منش���وراتها إل���ى تحقيق أرقام 
قياسية هذا العام من خالل عدد المقتحمين.

ويحتفل اليهود واإلس���رائيليون هذا الع���ام بالذكرى ال�51 
الحتالل الشطر الشرقي لمدينة القدس، في حرب الخامس 
م���ن حزيران/يوني���و 1967، والتي باتت تعرف ب� "نكس���ة 
حزيران"، وس���ط أجواء مش���حونة، ورقصات وأعالم احتاللية 

تستفّز مشاعر الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
ويس���ّمي اإلس���رائيليون هذا اليوم ب�"يوم توحيد القدس" 

باعتبار أن القدس كانت مقّسمة )القسم الغربي من المدينة 
بيد االحتالل والشرقي منها مع األردن(، في مسعى للتأكيد 

أن القدس الموحدة عاصمة أبدية "إلسرائيل". 
واحتلت "اس���رائيل" الش���طر الغربي من مدينة القدس عام 
1948 وهي تمث���ل 84.1 في المائة، من المس���احة الكلية 
للقدس ف���ي ذلك الوقت، فيما مثل الش���طر الش���رقي من 
المدين���ة، التي ظلت لإلدارة األردنية حتى س���نة 1967 نحو 
11.5 في المائة من مساحة القدس، أما الباقي وهو 4.4 في 
المائة، فقد كان منطقة منزوعة الس���الح وتحت رقابة األمم 

المتحدة.

مئات المستوطنين وعناصر مخابرات 
يقتحمون األقصى بحراسة مشددة
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بيروت/ االستقالل:
أك���د الدكت���ور محمد الهن���دي، عض���و المكتب 
السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
أن الش���عب الفلس���طيني نهض مقاتاًل من أجل 

حريته ومن أجل العودة إلى دياره.
وأوضح الدكتور الهندي خالل لقاء متلفز السبت، 
د على الصبر، ومسيرات  أن الشعب الفلسطيني تعوَّ
العودة الكبرى حققت إنج���ازات على أرض الواقع، 
وفجرت الوعي لدى الشعب في كل أماكن تواجده، 
مش���ددًا على أن المسيرات أكدت أن "الفلسطيني 
الجدي���د" ُيصن���ع في أت���ون المواجه���ة من أجل 

التحرير، وال يصنع من أجل التنسيق األمني.
وقال: "أصبحنا نحقق إنجازات، فقد حاولوا س���جن 
الفلس���طيني في اتفاقية أوسلو، وقالو له ال يمكن 
أن تأخذ إال عن طريق المس���اومات، وإذ بنا نخس���ر 
األرض والق���دس، واليوم يقولون لن���ا ال تتقدموا، 

قد يكون هناك شهداء وآالف الجرحى، لكن ثمن 
الكرامة أهون علين���ا وأقل تكلفة من ثمن الخنوع 

واالستسالم والمفاوضات العبثية".
وأض���اف: "ضريب���ة الكرامة والمقاوم���ة والجهاد 
يدفعها الفلس���طيني من جوع���ه ومن عرقه ومن 
ش���هدائه ومن أس���راه، ولكن ضريبة الذل والقهر 
أكبر من ذلك، وفي مسيرة السالم دفع الفلسطيني 
الذي رضي أن يكون ذلياًل الثمن من أرضه وقدسه 

ومقدساته".
وش���دد عضو المكتب السياس���ي للجهاد على أن 
الفلسطينيين خرجوا عن طوق االحتواء "فالمسألة 
مس���ألة ش���عب انتفض لك���ي يحق���ق أهدافه 
الثابتة في الع���ودة إلى فلس���طين المحتلة عام 
48 وعاصمتها الق���دس" مضيفًا: "هذا هو جوهر 
الصراع في المنطق���ة، وليس تجاوز معاناة هنا أو 

هناك".

وأشار إلى أن الش���عب الفلسطيني ضحى وال زال 
عل���ى اس���تعداد للتضحية ألنه يريد أن يكس���ر 
االستس���الم للتحالف���ات التي تس���عى لتصفية 

القضية الفلسطينية.
ه إلى أن عوامل نجاح مس���يرات العودة الكبرى  ونوَّ
هي الحشد الشعبي بعيدًا عن الحزبية، وأن يخرج 
الجميع من كل الفصائ���ل، وأن يخرج كذلك أهلنا 
في الضف���ة والداخل المحتل والش���تات ليقولوا 
للعالم أجمع أن هذا طريقنا وأن لدينا هدفا واحدا 

وهو تحرير أرضنا.
ولفت إلى ضرورة إثبات أن "إسرائيل" عصابة قتلة 
يالحقون األطفال والنساء والشيوخ، وتقديم هذه 

الصورة للعالم أجمع.
ن الدكتور الهندي أن "القضية ليست فقط 14  وبيَّ
و15 أيار مايو فقط، بل ما بعد ذلك، فالهدف ثابت 
وواضح وال يمكن التنازل عنه" مستدركا"  لكن لن 

نحقق كل أهدافنا في يوم أو يومين، لذا يجب أن 
يكون لدينا نفس طوي���ل، وأن يكون لدينا مرونة 

ووحدة بعيدًا عن كل أشكال التحزب".
وأكد ضرورة إعطاء دور أساس���ي وكبير للشباب، 
"ألن ه���ذه الرس���الة باإلضافة إلى أنها رس���الة 
الشعب الفلسطيني كله إال أنها أيضًا عهد هذا 
الجيل للجيل القادم، لألبناء الذين س���يواصلون 
المسيرة أننا سنلتقي في هذا الخط وأننا نصوب 
البوصلة ونذهب في الطريق الصحيح وال نضل 
في الطرق التي أوهمونا أنها يمكن أن تعطينا 

دولة".
وتاب���ع: "نح���ن مقبلون على ش���هر رمض���ان وهو 
ش���هر اإلنجازات، ونأمل أن يكون هناك إنجازات 
على طريق الوحدة وعلى طريق اس���تمرار النضال 
والجهاد، والتصدي ل���كل المحاوالت التي تحاول 

كسر إرادة الشعب الفلسطيني"

وتأت���ي المس���يرة تأكيًدا عل���ى "حق ع���ودة" الالجئين 
الفلسطينيين الذين ُهّجروا من ديارهم قسًرا إّبان النكبة 
عام 1948، ورفًضا ل���كل المخصصات الهادفة لتصفية 
القضي���ة، إضافة للمطالبة بكس���ر الحصار اإلس���رائيلي 

المفروض على قطاع غزة، منذ 12 عاًما.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرة العودة، جماهير 
شعبنا الفلسطيني للمشاركة في "مليونية العودة" يومي 
14- 15 مايو الجاري بالضفة والقدس المحتلتين وقطاع 

غزة واألراضي المحتلة عام 1948، والمخيمات والشتات.
وكانت الهيئة أعلنت عن تعطيل المؤسس���ات العاملة 
والجامعات كافة اليوم للمش���اركة فيم���ا وصفته بيوم 

"الزحف األكبر"، باتجاه المناطق الشرقية للقطاع.
وبم���وازاة ذلك، قّررت ق���وات االحتالل الدف���ع ب� 3 ألوية 
قتالي���ة على حدود قطاع غزة وفي نقاط التماس بالضفة 
المحتلة، تشمل نشر 11 كتيبة عسكرية على حدود غزة؛ 
لصد المتظاهرين، وتحس���ًبا م���ن اجتيازهم الحدود إلى 

داخل األرض الفلسطينية المحتلة عام 1948. 
ونقلت الُصح���ف العبرّية ع���ن ُضباط كب���ار لدى قوات 
االحتالل خشيتهم من "مسيرة العودة"، التي قالوا إنها 
لن تكون كسابقاتها من التحركات الشعبية، ومن التوقع  
أن تك���ون "األعنف" بش���كل جوهري، فض���اًل عن الزخم 

الشعبي المشارك بهذه المسيرة.
مراقبون سياسيون في الشأن الفلسطيني، رأوا أن اليوم 
اإلثنين سيكون يوًما "حاسًما وفارًقا" بالنسبة للجماهير 
الفلسطينية، التي سترسل من خالله رسالة تأكيد على 
التمّس���ك ب�"حق العودة"، ورفض لكل محاوالت تصفية 

القضية الفلسطينية.

زحف كبري 
وتوّق���ع الكاتب والمحلل السياس���ي من غ���زة د. ناجي 

الظاظا، أن الزحف الش���عبي والجماهيري سيكون كبيًرا 
جًدا نحو الحدود الشرقية للقطاع، وكل مناطق االحتكاك 
مع االحتالل اإلس���رائيلي بالضفة والقدس المحتلتين، 

ومناطق الشتات. 
وقال الظاظا ل�"االستقالل": "هذا اليوم )االثنين( سيشهد 
تعبيرًا حقيقيًا لكسر الحصار عن قطاع غزة فعلًيا وعملًيا، 
فالجماهير الفلسطينية احتشدت وستزحف نحو الحدود 

تحقيًقا لحلم العودة إلى فلسطين المحتلة".
وع���ن مح���اوالت االحتالل إلجه���اض ه���ذه التظاهرات 
السلمّية؛ لفت إلى أن حماقات االحتالل ليست لها حدود، 
وسيقترف الجرائم لثني الجماهير، التي ستتدفق نحو 

نقاط عدة إلى األرض المحتلة عام 1948.
وأض���اف: "تزامًنا مع الذكرى ال���� 70 للنكبة، واإلعالن عن 
نقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة اليوم، كل هذه 
المعطيات غي���ر العادية كفيلة بأن تجع���ل هذا اليوم 

مشهوًدا".
وعن فحوى الدعوة المصرية لزيارة وفد حركة "حماس إلى 
القاهرة، قال الكاتب والمحلل السياس���ي: "في تقديري 
أن هذه لحظ���ة تاريخية كبيرة، وق���د أدرك االحتالل أن 
الجماهير المحتش���دة لديها مطال���ب واضحة، بتحقيق 
العودة وكسر الحصار، الفًتا إلى أن "الدعوة المصرية تأتي 

في هذا السياق". 
وتاب���ع: "يبدو أن هناك عرًضا سياس���ًيا ق���د ُعرض على 
قيادة حماس؛ ولكن ف���ي كل األحوال ال يمكن أن يكون 
ثمن الش���هداء والجرحى والمعاناة التي يعانيها شعبنا 
الفلس���طيني هو الوقوف على الحدود، ويجب أن ُيكسر 

هذا الحصار".   
واعتب����ر أن "القاهرة الم����كان األمثل لإلعالن عن هذه 
اللحظة المهّمة التي س����ُتكّلل الجهد الفلس����طيني 
بذك����رى الع����ودة وليس النكب����ة؛ ليصبح ه����ذا يوًما 

النتصار اإلرادة الشعبية على االحتالل".
وعاد، مس���اء األحد، وفد "حماس" برئاسة رئيس المكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى قطاع غزة بعد زيارة 
للقاهرة، استمرت ساعات عّدة، التقى خاللها مسؤولين 

بجهاز المخابرات العاّمة المصرية. 
وكانت مروحية عس���كرية مصرية أقّلت وفد الحركة من 

مطار العريش للعاصمة المصرية القاهرة.
وقال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم إن وفد حركته 
توّجه للقاهرة بناًء على دعوة مصرية؛ "للتشاور حول آخر 

التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني واإلقليمي."

�سيناريوهات عدة  
أم���ا الكاتب والمحلل السياس���ي المختص في الش���أن 
"اإلسرائيلي" من الضفة المحتلة د. عمر جعارة، فقد أشار 
إلى أن نشر االحتالل منذ أيام كتائب عّدة من قّواته على 
حدود غزة والضفة والقدس المحتلتين، والتهديد بإيقاع 
الخس���ائر في صفوف الفلس���طينيين؛ يأتي خشية من 

تظاهرات العودة السلمّية.
وأضاف جع���ارة ل�"االس���تقالل" أن "االحت���الل يتوّجس 
من وصول الجماهير المش���اركة إلى حاجز المليون، وأن 
تخترق أعداد جماهيرية كبيرة الحدود إلى عمق فلسطين 

المحتلة".
وبّين أن هذه التظاهرات الش���عبّية التي جاءت للتأكيد 
على "حق العودة" أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة 
االهتمام الدولي، لكن ذلك بحاجة إلى قرار سياسي يدعم 
الفلسطينيين، الذين يتسّلحون ب�"الشرعية الدولية"، من 

خالل المطالبة بتحقيق القرار األممي 194. كما قال.
وتستند "فعاليات العودة" السلمّية إلى القرار رقم )194(، 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر/ 
كانون األول عام 1948، القاضي "بوجوب السماح بالعودة 

في أقرب وقت ممكن لالجئي���ن الراغبين في العودة إلى 
ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم"، وفق البند 11 من 

القرار.
وإل���ى جان���ب س���يناريو الق���وة الُمميتة واس���تهداف 
"إسرائيل" المتعّمد للمتظاهرين، رّجح المحلل السياسي 
أن تواص���ل قصف أهداف في عمق قط���اع غزة بذريعة 
أنها تابعة للمقاومة؛ لوقف المتظاهرين عن الزحف نحو 

الحدود.
وقصف���ت طائ���رات االحت���الل، أم���س األّول، هدًفا قرب 
المدرس���ة الزراعية ب� "بيت حانون" شمالي قطاع غزة ب� 8 
صواريخ، زعم االحتالل فيما بعد أنه "نفق هجومّي" يعود 

لحركة "حماس". 

تخبط وف�سل 
وفي إطار تهديداته المس���تمرة والخشية من مسيرات 
الع���ودة، ألق���ت طائرات االحتالل، مس���اء أم���س األحد، 
منش���ورات تهديدي���ة باللغ���ة العربية عل���ى المناطق 
الش���رقية لقطاع غزة، حّذرت فيه���ا المتظاهرين بعدم 

االقتراب من الحدود.
وأكد االحتالل بالمنش���ورات أنه "مستعد لكل سيناريو، 
وس���يعمل ضد محاوالت المّس بالسياج الفاصل والمّس 

بعتاده، وكل تهديد ضده أو ضد اإلسرائيليين".
وتعقيًبا على ذلك، اعتبرت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين إلقاء االحتالل لهذه المنش���ورات "دليال على 
تخبطه وفش���له وعج���زه أمام مواجهة تط���ورات الوضع 

الميداني".
وشّددت الحركة على لسان مسؤول مكتبها اإلعالمي داود 
شهاب على أن هذه األساليب لن ُتفلح في ثني الشعب 
الفلس���طيني والجماهير عن رفضها الستمرار االحتالل 

والسياسات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

دعا إلى أوسع مشاركة في مسيرات العودة

د. الهندي: الفلسطيني الجديد ُوجد ليقاتل ال ليقدم التنازالت

 فرض معادلة جديدة 

  كيف سيتعامل االحتالل مع مليونية العودة؟
غزة/ قا�سم الأغا:

بينما يزحف الفل�سطينيون ب�سكل �سلمّي، اليوم ويوم غٍد، 
للم�ساركة بـ "مليونية العودة وك�سر احل�سار" بالتزامن مع 

الذكرى الـ 70 للنكبة الفل�سطينية، ونقل ال�سفارة الأمريكية 
للقد�س املحتلة ؛ ترفع "اإ�سرائيل" من حالة تاأهبها، وتن�سر 

تعزيزاتها الع�سكرية بال�سفة املحتلة وقطاع غزة خ�سية من 
التظاهرات، حيث لي�س مبقدور اأحد التنبوؤ مبدى عنفوان 

اجلماهري يف امليدان، كما يقول مراقبون. ومنذ بدء التظاهرات 
يوم 30 مار�س املا�سي، مل يتوقف الحتالل بقيادتيه ال�سيا�سية 
والع�سكرية عن التحري�س على القتل وا�ستخدام القوة املفرطة 

واملميتة والأ�سلحة املحرّمة دولًيا �سد املتظاهرين على طول 
احلدود ال�سرقية لقطاع غزة؛ اإذ اأ�سفر اإجرام الحتالل 

منذ ذلك اليوم عن ارتقاء  )49( �سهيًدا، واإ�سابة )9550( 
بالر�سا�س احلّي وقنابل الغاز.
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وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن 30 من بين 86 سفيرًا أجنبيًا 
في دولة االحتالل، قبلوا المش���اركة في احتفاالت نقل السفارة 

األميركية من )تل أبيب( إلى القدس المحتلة.
وأعلنت دول عدة رفضها المش���اركة به���ذه االحتفاالت بينها 
روس���يا وألمانيا والنمس���ا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكس���يك 
والبرتغال والس���ويد، فيم���ا لم يرد ممثال رومانيا والنمس���ا على 

الدعوة حتى اآلن.
وفي تطور الفت، كش���فت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، 
عن نجاح ضغط الس���لطات الصهيونية ف���ي إحباط صدور بيان 
ع���ن االتحاد األوروبي إلدانة نقل الس���فارة األمريكية إلى مدينة 

القدس.
وأوضحت القناة على موقعها اإللكتروني، الس���بت الماضي، أن 
حكومة االحتالل كانت قد نّس���قت مع المجر والتشيك ورومانيا، 
لمعارضة مش���روع بيان أوروبي يدين نقل السفارة، وهو ما حدث 

بالفعل، وفق قولها.
وعلى ما يبدو فإن السلطة الفلسطينية تقف عاجزة أمام مواجهة 
هذا الميل الدولي المتنام���ي لصالح اإلعالن األمريكي المنحاز ل� 
"إسرائيل"، وهو الميل  المنسجم مع مصالح تلك الدول مع أمريكا 
التي تهيمن على العالم بنظامها الرأسمالي المتحكم باألنظمة 

العالمية األخرى.
وبينما يحاول المستوى الشعبي الفلسطيني، التصدي لمحاوالت 
ترامب تذويب القضية الفلس���طينية عبر مسيرات العودة التي 
انطلقت في 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، 

تتهم فصائل فلس���طينية عديدة، السلطة الفلسطينية بعدم 
اتخاذ أي خطوات رادعة لمواجه���ة اإلعالن األمريكي الذي فيما 
دًا في المجتمع الدولي دون العمل على  يبدو يتخذ مس���ارًا ُمتمدَّ

حصره وعزله.

ا�ستياء م�سلوب الإرادة
عضو اللجنة المركزي���ة لحركة فتح، المف���وض العام للعالقات 
العربي���ة والصين الش���عبية، عب���اس زكي أوضح أن الس���لطة 
الفلس���طينية مس���تاءة من طريقة التعامل الدول���ي مع القرار 
األمريكي نقل الس���فارة للقدس، وكان���ت تنتظر مواقف دوليًة 
رادعة للقرار، ولكن المواقف الدولية لم تكن على مستوى الحدث، 
في ظل وجود ش���عور لدى الرئيس عباس بأن خطابه األخير في 
مجلس األمن الذي دعا فيه لمواجه���ة قرار ترامب، لم يجد آذانًا 

صاغية تلزم ترامب حدوده.
وبّين زكي ل�"االس���تقالل"، أن الس���لطة الفلسطينية أعلنت في 
وقت سابق عن وقف اعتبار أمريكا راعيًا حصريًا للمفاوضات، كما 
خفضت بشكل كبير مستوى عالقاتها مع البيت األبيض، وطالبت 
بمؤتمر دولي يحتضن عملية التس���وية وينتزعها من بين يدي 

أمريكا المنحازة ل� "إسرائيل".
ولفت النظر إلى أن السلطة ستستمر في طريقها نحو االنضمام 
إلى المؤسسات الدولية كافة إلثبات وجودها كدولة ذات سيادة 
في المحافل الدولية، كما ستمضي في طريق محاسبة "إسرائيل" 
أمام محكمة الجنايات الدولية لجرائمها المتواصلة بحق شعبنا 

الفلسطيني.
وأوضح زكي، أنه ليس بيد السلطة شيء آخر يمكن فعله، ولكنه 
ألقى بمس���ؤولية كبيرة على كاهل ال���دول العربية التي تمتلك 
أوراق ق���وة كثيرة تس���تطيع إلزام ترامب ح���ده، ووقف انحيازه 
للكي���ان الصهيوني، قائاًل: "إن علي الع���رب اتخاذ مواقف أكثر 

حزمًا تجاه إعالن ترامب".

تداعيات خطرية
المحلل السياس���ي عبد الستار قاس���م، قلل من مقدرة السلطة 
الفلس���طينية على تغيير األم���ر الواقع األمريك���ي في القدس 
المحتلة، لعدم امتالكها أي وس���ائل أو أساليب تجبر أمريكا على 
التراجع عن خطوتها. وقال قاسم ل� "االستقالل": "إذا لم يتم ردع 
إعالن ترامب بش���كل عاجل فلن يتوقف عند حده، بل سنشهد 
مي���ال دوليًا متناميًا يؤيده، وس���يتخلله إع���الن دول أخرى نقل 
سفارة بالدها، حتى يصبح األمر أمرًا واقع" وبّين أن تداعيات هذا  
الميل الدولي لتأييد قرار ترامب، س���تكون وخيمة على القضية 
الفلس���طينية، ألنه س���يعزز من عزل ملف الق���دس عن طاولة 
المفاوض���ات في ظ���ل صمت عربي وموقف باه���ت من األنظمة 

العربية التي بات بعضها متورطًا بعالقات جيدة مع "إسرائيل".
ولفت قاسم النظر، إلى أن ما يجرى في القدس هو ترجمة حرفية 
لمشروع التسوية القائم على ردع المقاومة المسلحة في الضفة 
الغربي���ة والقدس المحتلة، وه���و ما أدى إل���ى تذويب الحقوق 
الفلس���طينية وتمهيد الطرق للكيان الصهيوني النتزاع األرض 

والمقدسات الفلسطينية دون أدنى مقاومة.

هبوط موؤ�سر التاأييد
من جانبه، يرى المحلل السياس���ي طالل عوكل، أن تزايد التأييد 
الدولي سواء الرسمي أو غير الرسمي إلعالن ترامب نقل السفارة 
إل���ى القدس، يعبر عن هبوط مؤش���ر التأيي���د الدولي للقضية 
الفلس���طينية بش���كل غير مس���بوق، لصالح مطام���ع االحتالل 

ومخططاته الخطيرة ضد الفلسطينيين.
وقال ع���وكل ل�"االس���تقالل": "اعتقد أننا سنش���هد المزيد من 
المواق���ف الدولي���ة التي س���تناصر أمريكا، وه���ذا يعتمد على 
المصالح المش���تركة بين الدول، ولألسف المواقف العربية غير 
رادع���ة وال تمتلك تص���ورًا لمواجهة الق���رار األمريكي أو لوقف 

تمدده إلى دول أخرى".
وأضاف: "التعويل الفلسطيني على المواقف الدولية غير مجد، 
ففي كثير من األحيان والمواقف تراجعت مؤسس���ات وهيئات 
دولية عن مواقفها، وفي أحي���ان أخرى لم يقم العالم باتخاذ أي 
خطوات إلجبار إسرائيل على االلتزام بكافة قرارات مجلس األمن 
الصادرة لصالح الفلسطينيين والتي كان آخرها قرار 2334 الذي 

طالب "إسرائيل" بوقف االستيطان.
ورأى ع���وكل، أن الح���ل األمث���ل لمواجهة هذا  المي���ل الدولي 
المتش���كل والمناصر إلع���الن ترامب، يكون من خالل تش���كيل 
ائتالف دولي مواٍز لمعارضته تقوده مجموعة من الدول العربية 

واإلسالمية التي تعارض هذا اإلعالن. 

30 سفيرًا يشاركون باالفتتاح

»نقل السفارة« للقدس.. تأييد دولي
 يتسع والسلطة مكتوفة األيدي

زكي: ليس بيد 
السلطة الكثير 

ويجب اتخاذ مواقف 
عربية أكثر حزمًا

غزة/ حممود عمر:
ي�سهد اليوم حدثًا تاريخيًا مل تكف قوة املجتمع الدويل 
لوقفه، وهو نقل ال�سفارة الأمريكية من "تل اأبيب" اإىل 
القد�س املحتلة، اإنف��اذًا لوعد رئي�س الإدارة الأمريكية 
دونال��د ترامب املنحاز للكيان ال�س��هيوين والذي حتدى 

ب��ه مواقف املنظوم��ة الدولي��ة الداعي��ة للإبقاء على 
مل��ف القد���س �س��من اإط��ار احل��ل النهائ��ي يف م�س��روع 
الت�س��وية بني ال�س��لطة الفل�س��طينية ودولة الحتلل 
الإ�س��رائيلي. ومع اإعلن ترامب عن نيته نقل ال�س��فارة 
اإىل القد�س يف دي�سمرب 2017، قوبل هذا القرار بحالة 

من الإدانة والرف�س الدويل الوا�سع، ولكن �سرعان ما 
بداأ يت�س��كل ميل دويل متنام  لإع��لن ترامب، الأمر 
ال��ذي يثري خماوف  كبريًة حيال م�س��تقبل الق�س��ية 
الفل�س��طينية، فيما لو اأقدم��ت املزيد من الدول على 

نقل �سفارة بلدها اإىل القد�س.

رفح/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ 

عزام، أن شعبنا أثبت أنه على قدر التحدي والثبات على هذه األرض المباركة.
وقال الش���يخ عزام خالل مشاركته في فعاليات جمعة اإلعداد والنذير بمخيم 
العودة شرق محافظة رفح :" إن شعبنا خرج ليؤكد أنه يحفظ قضيته، وأنه مصر 

على استمرار رحلة كفاحه ونضاله".
وأضاف "مس���يرة العودة أوصلت رسائل للعالم بأن الفلسطينيين ال يمكن أن 
يخضع���وا أو يركعوا لألمر الواقع، ورفضهم في ذكرى النكبة ما أفرزته من آثار 

مأسوية الزال الفلسطينيون يعيشونها ويكتوون بنارها".
واستطرد قائاًل :" إن ذكرى النكبة يجب أن تكون تذكارا للعالم بأن شعبنا اقتلع 

من أرضه، وتعرض ألكبر مظلومية عبر التاريخ".
ولفت إلى أن مسيرة العودة تقدم رسالة للعالم بأسره أنها سلمية، و"إسرائيل" 
تعترضها بالرصاص، ما أدى الرتقاء عشرات الشهداء، وإصابة اآلالف، مضيفا 
" يجب أن ترسخ رسالة شعبنا في أذهان العالم أنه شعب ال يمكن أن ينسى، 

أو يفرط بأرضه".
وأشار الش���يخ عزام إلى أن نقل الس���فارة األمريكية لعاصمتنا القدس يمثل 

مهانة للعالم العربي واإلسالمي بأسره، معتبرًا قرار الرئيس األمريكي 
محاول���ة لفرض االستس���الم عل���ى المنطق���ة بأس���رها وليس على 

الفلسطينيين فقط.
وأض���اف :" بالرغم مما تتع���رض له القدس من احت���الل اآلن إال أنها 
حاضرة في قلوبنا و في صلواتنا، وثقافتنا، فهي في قلب كل تفاصيل 
حياتنا، وحتى لو احتفلوا في هذا اليوم القاس���ي والصعب - يوم نقل 

السفارة- فهو ال يجبرنا على االطالق للرضوخ أو االعتراف بما يحدث".
وتابع: "حتى لو تخاذلت األنظمة العربية، وتحالف بعضها مع أمريكا، 
وصمتوا عن قرارها المهين، فإن الفلسطينيين ومعهم الماليين من 
المسلمين والعرب مصرون بإذن الله على تحرير القدس واستعادتها 

مهما كلف ذلك من ثمن".
ولفت الش���يخ عزام إلى أن الرابع عش���ر من شهر مايو الجاري، هو يوم 
مميز للتأكيد على إصرار الفلس���طينيين عل���ى المضي بثبات وعزم 
نح���و تحقيق أهدافهم، و للتأكيد أن الرس���الة األوضح التي يقدمها 
الفلس���طينيون أنهم ش���عب - رغم ما تعرضوا له من مجازر ونكبات 

وتهجير - يقدم أفضل الظواهر حيوية في عالمنا المعاصر ".

الشيخ عزام : شعبنا أثبت أنه على قدر التحدي حفاظًا على قضيته
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وكان����ت الهيئة العامة للمعاب����ر والحدود، 
أعلنت عن اغالق معبر كرم أبو سالم التجاري 
جن����وب قطاع غزة؛ حتى إش����عار آخر، عقب 
خسائر فادحة لحقت به؛ بسبب احراق أجزاء 
كبي����رة منه، وصلت لمع����دات وأدوات نقل 

الغاز والبترول.
الرئاس����ية لتنس����يق  اللجنة  وقال رئيس 
دخول البضائع لغزة رائد فتوح: "إن المعبر 
س����يكون مغلقا حتى إش����عار آخ����ر، ألنه ال 
يصل����ح للعم����ل"، منوها إلى أن����ه تم حرق 
"جنزير نقل الحصة" والذي يقدر ثمنه ب� 23 
مليون شيقل وغيره من المعدات واألدوات، 
التي تقدر إجمالي الخسائر فيها بعشرات 

الماليين.

خماوف من ا�ستمرارها
 المواطن محمد النعيزي، عبر عن استيائه 
الش����ديد من الحديث الدائر بقطاع غزة عن 
وج����ود أزمة غاز طهي، بعد إغالق معبر كرم 
أبو س����الم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان 

المبارك،  وحاجة عائلت����ه الملحة له إلعداد 
الطعام فترة السحور واإلفطار. 

وأوضح النعيزي ل�"االس����تقالل" أن عائلته 
ف����ي الوقت الراهن تس����تخدم ما تبقى من 
أس����طوانة غاز تطهو عليه����ا منذ أكثر من 
أس����بوعين، بعد أن فرغت اسطوانتان ولم 
تتمك����ن من تعبئتهما، وم����ع الحديث عن 
أزمة غ����از اضطرت إلرس����ال األس����طوانات 
الفارغ����ة للموزع كي يتم تعبئتها خوفا من 
حدوث أزمة جديدة بالتزامن مع حلول شهر 

رمضان.
وبي����ن أنه في حال ح����دوث أزمة غاز طهي 
بالقط����اع م����ع ب����دء ش����هر رمض����ان، فإن 
المواطنين لن يتمكنوا م����ن النعيم براحة 
خالل الش����هر الفضي����ل، إذ س����تلجأ ربات 
البيوت الس����تخدام أدوات الطهي القديمة 

كالطهي على الحطب والنار.  
ولم يختلف حال المواطن محمد جمعة عن 
سابقه، فهو اآلخر متخوف من حدوث أزمة 
غاز طه����ي بالقطاع, في ظ����ل الحديث عن 

ش����حه بالمحطات، بعد إغالق معبر كرم أبو 
سالم حتى إشعار آخر. 

وأعرب جمعة خالل حديثه ل�"االس����تقالل"، 
عن قلقله من اس����تغالل أصحاب المحطات 
والموزعين، الحديث عن أزمة بغاز الطهي، 
وزيادة س����عر أس����طوانة الغاز عن الس����عر 
المتعارف عليه، مؤكدًا على ضرورة تشديد 

هيئة البترول المراقبة والمتابعة لهم. 
وأش����ار إلى أن القط����اع ال يتحمل مزيدًا من 
األزمات المتالحقة عليه، متسائاًل عن المدة 

التي ستستمر بها أزمة غاز الطهي. 

اإجراء احتياطي
من جانبه، أكد رئيس لجنة الغاز في جمعية 
أصحاب ش����ركات الوقود في غزة، س����مير 
حمادة، أن أعضاء الهيئة قرروا بعد عقدهم 
اجتماعًا يوم السبت الماضي، التحفظ على 
الكميات المحدودة المتوفرة داخل محطات 
توزيع غاز الطهي المنتشرة بالقطاع والتي 
ال تتعدى أكثر من 30 طنًا بالمحطة الواحدة 

، خوفا من حدوث ش����يء غي����ر متوقع خالل 
األيام المقبلة.

وقال حمادة ل�"االس����تقالل" : " إن التحفظ 
على الكميات القليلة الموجودة في محطات 
توزيع غاز الطهي، جاء كإجراء احتياطي بعد 
اإلع����الن عن اغالق معبر كرم أبو س����الم في 
ظل األحداث التي وقعت فيه يوم الجمعة 
الماضية "، الفتا إلى أن الهيئة أقدمت على 
ذلك تحسبا لحدوث ازمة غاز، تصيب القطاع 
في ح����ال لم يعمل المعبر خ����الل اليومين 
القادمين، ويتم على إثرها استغالل حاجة 

المواطنين. 
 وأضاف: " إن الهيئة تحرص بش����كل كبير 
على مصلحة المواطنين بالقطاع، لذا عملت 
على التحف����ظ على الكمي����ات بهدف منع 
اس����تغاللهم، من قبل أصح����اب المحطات 
والموزعين في ظ����ل الحديث المتداول عن 
أزم����ة غاز بالقطاع"، متوقع����ا أن يتم توزيع 
الكميات الت����ي تم التحف����ظ عليها خالل 

األيام القليلة القادمة.

م����ن ناحيتها، اص����درت الهيئ����ة الوطنية 
لمس����يرات العودة وكس����ر الحص����ار بيانا 
توضيحي����ا لما حدث ف����ي معبر ك����رم أبو 
س����الم قالت فيه: "في الوقت الذي تفتخر 
فيه  الهيئة بإبداعات ش����عبنا ومشاركته 
الواس����عة ف����ي مس����يرات العودة وكس����ر 
الحصار التي تمت يوم الجمعة 2018/5/11 
في قطاع غزة فإننا تفاجأنا بأحداث مؤسفة 
غير مقصودة وقعت بمعبر كرم ابو س����الم 
تسببت  بإتالف الممتلكات ووقوع الخسائر 
المادية في الجانب الفلس����طيني جاء ذلك 
نتيجة للغاز الكثي����ف الذي القاه االحتالل 

ضد الشباب العزل بمنطقة رفح".
دعت الهيئة، أبناء الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة إلى ضرورة المحافظة على المعابر 
والممتلكات الوطنية التي تقدم الخدمات 
لش����عبنا، مؤك����دة أنها تس����عى من خالل 
مسيرات العودة الحاشدة، إلى فتح المعابر 
وكسر الحصار وتجس����يد الحق في العودة 

إلى فلسطين.

بعد إغالق معبر كرم أبو سالم

أزمــة غــاز طهــي.. تلوح فــي غــزة!
غزة / �سماح املبحوح: 

اأبدى عدد من املواطنني بقطاع غزة م�ساعر 
اخلوف والقلق، من انقطاع غاز الطهي يف  

حمطات التوزيع ب�سكل نهائي، خا�سة قبيل �سهر 
رم�سان املبارك، يف ظل احلديث عن �سحه وندرة 

توافره بقطاع غزة، بعد اإغالق معرب كرم اأبو 
�سامل التجاري حتى اإ�سعار اآخر. 

وفور تناقل بع�ض املعلومات عن حتفظ هيئة 
البرتول بالقطاع على كميات الغاز، �سارع العديد 

من املواطنني؛ لتعبئة ا�سطوانات غاز الطهي 
الفارغة لديهم، ما ت�سبب يف حالة ارباك وقلق 

بينهم. ويعترب غاز الطهي �سلعة ا�ستهالكية 
اأ�سا�سية لدى املواطنني بالقطاع ال غنى عنها؛ اإذ 
تبلغ كمية غاز الطهي التي تدخل غزة يوميا ما 
بني 280 اإىل 290 طنا، يف االأو�ساع الطبيعية.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ رنا صالح موسى العناني.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800383648( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ض االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا االبتدائية

الموضوع مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

إل���ى / محمد عب���د الله احمد دحالن من حمامة  وس���كان اس���تراليا 
ومجهول محل االقامة فيه���ا, يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة 
يوم األحد الواقع في 2018/6/10م الس���اعة التاسعة صباحا لحضور 
جلسة الدعوى أس���اس 2018/368 وموضوعها نفقة زوجة والدعوى 
اساس 2018/369 وموضوعها تابع المهر المعجل قيمة عفش بيت 
والمقامة من قبل زوجتك المدعية ش���روق عيد خليل القمع من يافا 
وسكان جباليا وإن لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى 
الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب االصول   وحرر في 2018/5/13م

قا�سي جباليا ال�سرعي

غزة / االستقالل:
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أمس األحد جماهير ش���عبنا الفلس���طيني وأمتنا 
العربية إلى أوس���ع مش���اركة في مس���يرة العودة الكبرى، بحيث يتحول هذا اليوم ليوم غضب 
شعبي فلسطيني وعربي. وقال بيان للجبهة أمس االحد إن تحقيق الوحدة الوطنية التعددية، 
واس���تمرار المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، هي الرد 1االستراتيجي على االحتالل وعدوانه، 
مما يتطلب إنهاء وإلغاء كل اتفاقيات التسوية الموقعة معه، عربيًا وفلسطينيًا، والقطع مع كل 

األوهام التي ترتبت عليها، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من إدارة الصراع مع االحتالل.
كم���ا طالب البيان بالحفاظ على قومية الصراع مع االحت���الل، من خالل تعزيز العالقة مع القوى 
واألحزاب الش���عبية العربية باألس���اس، انطالقًا من أن مس���ؤولية مواجهة العدو الصهيوني 
وأهدافه، وتحقيق أهداف ش���عبنا مس���ؤولية عربية، يقف الشعب الفلس���طيني رأس حربة 
فيها. ودعت الجبهة إلى تعزيز البعد األممي والعالقات مع القوى والشعوب والتجمعات التي 
تناهض اإلمبريالية العالمية، وتؤيد نضال شعبنا، وبما يعزز الحركة الشعبية لمقاطعة االحتالل 
الصهيوني على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري البغيض.وقالت إن حق العودة لشعبنا 
هو مرتكز المشروع الوطني، وحق فردي وجماعي مقدس، ال يمكن أن يسقط بالتقادم، أو القبول 
بأي صي���غ تتجاوزه، أو تطرح حل���واًل بديلة للقرار األممي 194 الذي كفل لش���عبنا حق العودة 
والتعويض جراء المعاناة المادية والمعنوية التي تكبدها على مدار سنوات تهجيره وتشتته.

غزة/ االستقالل:
أص���در المكت���ب اإلعالمي ل���وزارة الداخلية أمس األح���د، تعليمات هامة 
للصحفيين ووس���ائل اإلع���الم خالل تغطيتهم لفعالي���ات ذكرى النكبة 
الي���وم االثنين وغدا الثالثاء. وثّمن المكت���ب اإلعالمي لوزارة الداخلية دور 
الصحفيين ووس���ائل اإلع���الم الوطني الرائد في تغطية أحداث مس���يرة 
العودة الكبرى، مشيرًا إلى سلسلة من التعليمات لحرصها على سالمتهم 

وتسهيل مهامهم.
كما دعتهم، لاللتزام بتعليمات رجال األمن في أماكن تجمع المتظاهرين، 
منوهًة إلى أنه سيتواجد في جميع مخيمات العودة ُممثلون عن العالقات 

اإلعالمية في وزارة الداخلية لتسهيل مهامكم.
وتمن���ى المكت���ب اإلعالمي، عل���ى الصحفيي���ن االلتزام بع���دة إجراءات 
وتوجيهات أبرزها ارتداء اإلشارات الُمعرفة بالعمل الصحفي وإبرازها أيضًا 
على سيارات العمل، وإبراز بطاقة تعريفية واضحة تتضمن اسم الصحفي 

والمؤسسة التي يعمل لصالحها، إلى جانب بطاقة إثبات الشخصية.

داخلية غزة تصدر 
تعليمات هامة للصحفيين 

ووسائل اإلعالم

»الشعبية« تدعو ألوسع 
مشاركة بمسيرة العودة 

وتحويلها ليوم غضب
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أعلن أنا المواطن / كامل جميل كامل العناني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905307419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / فريد ناهض شكري العيسوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804414266( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الله عادل عبد القادر حميدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401863105( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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غزة- الوسطى / االستقالل:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي وعضو 
الهيئة العليا لمسيرة العودة محمد الحرازين، 
أن مس���يرة العودة تمثل محط���ة من محطات 
النض���ال الوطني الفلس���طيني، الت���ي أثبتت 
للجميع قدرة شعبنا على انتزاع حقوقه، وجعلت 
ق���وة عدونا تهت���ز. وقال الحرازي���ن خالل لقاء 
نظمته الحركة على أرض مخيم العودة ش���رق 
مدينة غزة السبت :" إن هذه المسيرات مستمرة 
بعزيمة الشباب الثائر، وستحقق ما عجزت عنه 

كثير من الجيوش المدججة".
وأضاف خالل اللقاء ال���ذي حمل "حق العودة .. 
حق مقدس" "جئنا إلى هنا؛ حيث السياج الزائل 
الذي يفصلن���ا عن أرضنا المحتل���ة عام 1948 

لنبحث عن الحياة، ال الموت".
ولفت الحرازين إلى أن غزة ستس���تصرخ أهالي 

الضفة وكامل ربوع الوطن المحتل بصيحات التكبير، مش���ددا على أن حلم 
العودة يبدأ من القدس.

من جانبه، قال القيادي بالحركة الدكتور سمير زقوت :"إن هذه األرض التي 
تعمدت بدماء الشهداء وعذابات الجرحى فيها شعب لديه من القدرة على 

ابتداع أشياء ال يتخيلها العدو، فهو شعب معين ال ينضب".
وبين أن الطائرات الورقية ال تعدو كونها وس���يلة من الوس���ائل السلمية، 

مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استحضار كافة أشكال وصور المقاومة 
في هذه المواجهة المفتوحة مع العدو اإلسرائيلي.

ونوه د. زقوت إلى أن المقاومة المسلحة أساس في مواجهة االحتالل، وهي 
تتكامل مع كافة صور وأشكال المقاومة في إطار كفاحنا المتواصل.

ومن جهته أكد عضو القيادة التنفيذية لحركة الجهاد اإلس���المي في غزة 
عبد الجواد العطار، أن األيام القادمة ستشكل نقطة مفصلية، وستؤسس 

لمرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني.

وقال العط���ار خالل كلمة له في معرض التراث 
الوطني ال���ذي أقامته دائرة العمل النس���ائي 
التابعة للجهاد بالمحافظة الوسطى، في مخيم 
العودة ش���رق البريج بعن���وان "تراثنا هويتنا 
وطريق عودتنا"، بمناسبة الذكرى ال�70 للنكبة 
"إن ش���عبنا س���يثبت في ذكرى النكبة أنه لن 
ول���م ينس حقه في العودة يوم���ا، وأن الصغار 
حملوا هموم الكبار وساروا على خطاهم من أجل 

الحرية وإنهاء االحتالل".
 وبي���ن أن يوم���ي 14و 15 م���ن ماي���و الجاري 
سيش���هدان زحف���ا جماهيري���ا ه���ادرا يؤكد 
التمسك بالثوابت الفلس���طينية وعلى رأسها 

حق العودة.
: " 70 عام���ا والمجاهدون  وتاب���ع العطار قائ���الاً
يش���رعون البنادق في وجه الع���دو ويرفضون 
االستس���الم بالرغم من كل المؤامرات واالنحياز 
الدولي للقاتل في وجه المقت���ول والمظلوم، إال أنهم يدركون أن االحتالل 

عابر، وال بقاء له على أرضنا الطاهرة".
وأوضح العط���ار أنه في ظل كل الهيمنة القائم���ة والظلم التاريخي الذي 
تتعرض له القضية الفلسطينية ال يملك أحد أن يتنازل عن ذرة تراب من 
ر  فلس���طين، مشددا على أن ش���عبنا عائد إلى أرضه ومدنه وقراه التي ُهجِّ

منها قسرا، وأن القدس ستبقى عربية إسالمية رغم الصلف الصهيوني.

الجهاد: األيام المقبلة ستؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني

غزة/ االستقالل:
طال���ب مرك���ز األس���رى للدراس���ات 
المؤسس���ات الدولي���ة والحقوقي���ة 
على جرائمها  "إس���رائيل"  بمقاضاة 
المستمرة منذ النكبة في مايو / آيار 
1948 وما س���بق ذلك من جرائم على 
يد العصابات الصهيونية وما تالها 
على يد الجيش اإلسرائيلي وأجهزة 
األمن االسرائيلية وخاصة في قضية 
األس���رى منذ نش���أتها الباطلة على 
أنقاض الشعب الفلسطيني ولحتى 

هذه اللحظة.
وقال مدي���ر المركز الدكت���ور رأفت 
حمدون���ة :":إن جي���ش االحتالل قام 
باعتق���ال م���ا يق���ارب م���ن المليون 
فلسطيني منذ االعالن عن تأسيس 
كيانه باإلرهاب على حس���اب شعب 
أعزل تم تهجي���ره من منازله ونهب 
امكانياته  كل  وس���رقة  ممتلكات���ه 
ومقدرات���ه تح���ت ش���عار "أرض بال 
شعب لش���عب بال أرض" وراهن على 
اقناع العالم بأساطيره رغم إقرار الكل 
بالحقيق���ة، حقيقة جذور الش���عب 
الفلس���طيني والعرب���ي ف���ي أعماق 

التاريخ" .
وأكد أن أس���وأ مخلفات وآثار النكبة 
ه���ي قضية م���ا يقارب م���ن مليون 
أسير ممن دخلوا السجون منذ بداية 
االحت���الل حتى ه���ذه اللحظة وممن 
تم اعدامهم في مجازر جماعية بعد 
اعتقالهم ب���ال رحمة وال التزام بأدنى 
األخالق االنسانية ، وأثناء تصديهم 
للعصاب���ات الصهيوني���ة لحماي���ة 
مدنه���م وقراه���م ، والذي���ن حاولوا 
العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم 

منها .
وأضاف حمدون���ة: »في هذه الذكرى 
نتذكر ما يزيد عن 6000 أسير وأسيرة 
في السجون منهم من هو شيخ بعمر 

الس���بعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل 
من 18 عامًا ، منهم )63( س���يدة، من 
بينهن ثمان���ي )8( فتيات قاصرات، 
فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال في 
 ، س���جون االحتالل نح���و )350( طفالاً
ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى 
نح���و )450( معتقالاً   وفق احصائية 
حديثة لمؤسس���ات األسرى وحقوق 
االنس���ان ، ومنهم مرضى في سجن 
يسمى بالمستشفى باستهتار طبى 
تحت رحمة الس���جان وبكل تفاصيل 
االنتهاكات بحقهم يعيش���ون واقع 

النكبة وآثارها .
وأوض���ح  د. حمدون���ة أن هنال���ك ما 
يق���ارب من 450 معتق���ال إداريًا من 
كافة الفصائل في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي مستمرون لليوم الثامن 
المحاكم  والثماني���ن في مقاطع���ة 
سياسة  على  احتجاجًا  العس���كرية، 
تغلف���ه  الت���ي  اإلداري،  االعتق���ال 
بقض���اء صوري،  االحتالل  س���لطات 
والذي تحول لس���يف مس���لط على 
الفلس���طينيين  المعتقلين  رق���اب 
بقرار من جهاز الش���اباك والمحاكم 

العسكرية االسرائيلية.
وأش���ار د. حمدون���ة إل���ى أن هناك 
ارتفاعًا في قائمة األس���رى المرضى 
إلى ما يقارب من ) 1700( أسير ممن 
يعان���ون من أم���راض مختلفة تعود 
الصعبة  االحتجاز  لظروف  أس���بابها 
والمعاملة الس���يئة وس���وء التغذية 
وهؤالء جميع���ا ال يتلق���ون الرعاية 
الالزم���ة ، واألخط���ر أن م���ن بينهم 
عش���رات األس���رى ممن يعانون من  
أم���راض مزمنة  كالس���رطان والقلب 
والكلى والغض���روف والضغط والربو 
والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون 

والقرحة ودون أدنى اهتمام .
وأوض���ح أن كل من دخل الس���جون 
اإلس���رائيلية مورس بحقه أش���كال 
متع���ددة م���ن التعذيب النفس���ي 
والجس���دي ب���ال اس���تثناء ، ويب���دأ 
التعذي���ب منذ لحظ���ة االعتقال وما 
يصاحبه من إدخ���ال الخوف والرعب 
في قل���وب األهالي، حي���ث يتعمد 
إبراز القسوة واألجرام تجاه  االحتالل 

األسير نفسه وأمام أبنائه وأهله.
وبي���ن أن هنال���ك معان���اة كبي���رة 

تعيشها األس���يرات الفلسطينيات 
في ظل عشرات االنتهاكات بحقهن 
أهمه���ا طريقة االعتقال الوحش���ية 
لألس���يرة أمام أعين ذويها وأطفالها 
الصغار، وطرق التحقيق الجس���دية 
والنفس���ية، والحرمان م���ن األطفال, 
م���ن  للحوام���ل  الطب���ي  واالهم���ال 
األس���يرات، والتكبيل أثن���اء الوالدة، 
وأش���كال العقوبات داخل الس���جن 
واالحتجاز  والق���وة،  والعزل  بالغرامة 
في أماكن ال تليق بهن )األس���يرات( 
والتفتيشات االس���تفزازية من قبل 
أدارة السجون، والحرمان من الزيارات 

أحيانًا.
وأكد حمدونة أن المعتقلين األطفال 
صارخ���ة  النته���اكات  يتعرض���ون 
تخال���ف كل األع���راف والمواثي���ق 
الدولي���ة التي تكف���ل حماية هؤالء 
حقوقه���م  وتأمي���ن  القاصري���ن 
الجس���دية والنفس���ية والتعليمية 
ومرش���دين  بأهليهم  وتواصله���م 
والتعامل معهم  يوجهون حياتهم 
كأطف���ال ولي���س كإرهابيي���ن كما 

تتعامل معهم إدارة السجون.

حمدونــة: مليــون معتقــل
 فلسطينــي ضحيــة كارثــة النكبــة

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلس����المية للمش����اركة ف����ي الوقفة أمام ما 
ا على  يسمى مقر السفارة األمريكية  اليوم االثنين، وذلك احتجاجاً

نقل السفارة األمريكية لمدينة القدس.
وأكدت القوى ف����ي بيان صحفي لها، أن الحافالت س����تنطلق من 
القدس الس����اعة الثانية والنصف بالقرب من باب الساهرة وصوالاً 

لمقر السفارة.
كما أعلنت عن إضراب جزئي خالل اليوم االثنين لمدة ساعة واحدة، 
ودعت لي����وم تصعيدي في  أرج����اء مدينة الق����دس كافة، تحرق 
فيه األعالم اإلس����رائيلية واإلطارات، وترفع أعالم فلسطين، مردفة: 
"مشاركتكم تلبية للواجب الوطني، وتأكيد على أن القدس عاصمة 

فلسطين األبدية".
ا  ا استعداداً ا واس����عاً يذكر أن األراضي الفلس����طينية تشهد حراكاً
ا لنقل السفارة األمريكية للقدس؛ حيث  إلحياء ذكرى النكبة، ورفضاً
دعت القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية كافة لمواجهات شاملة 
في جميع األراضي الفلس����طينية، واالشتباك مع االحتالل في كل 

المناطق.

القوى الوطنية واإلسالمية 
تدعو ليوم تصعيدي

 غدًا في القدس

غزة/ االستقالل:
قال���ت اإلدارة العام���ة للمعابر والح���دود في غزة أمس األحد إن الس���لطات 

المصرية قررت تمديد العمل على معبر رفح البري حتى يوم الخميس.
وأفادت اإلدارة العامة للمعابر والحدود في بيان وصل "االس���تقالل" نسخة 
عنه بأنه تم تمديد فتح معبر رفح البري في كال االتجاهين إلى يوم الخميس 

المقبل
وكانت الس���لطات المصرية أعلنت قبل أيام عن إعادة فتح المعبر لمدة ل� 4 

أيام بدءا من السبت في كال االتجاهين، بعد إغالٍق استمر أسابيع.
يذك���ر أن أكثر من 30 أل���ف مواطن عالقين في غزة م���ن أصحاب الحاالت 
اإلنس���انية بحاجة ماسة إلى السفر في ظل أطول مدة إلغالق معبر رفح منذ 

بداية العام الحالي.

مصر تمدد عمل معبر 
رفح حتى الخميس
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غزة/ االستقالل:
أكد مس���ئول المكت���ب اإلعالمي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي داود ش���هاب، أن مسيرات العودة التي 
س���تبلغ ذروتها منتص���ف هذا الش���هر، واحدة 
من أهم محطات مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي، 
سيوصل من خاللها الشعب الفلسطيني رسائل 

لكل األطراف المتآمرة ضده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ش���هاب خالل مهرجان 
ش���عبي نظمته حركة حماس ببل���دة بيت حانون 
شمال قطاع غزة، للتحشيد لفعاليات العودة يومي 
الرابع عش���ر والخامس عشر من الش���هر الجاري. 
وحضر المهرج���ان المئات من أبن���اء بيت حانون 

ومحافظة شمال قطاع غزة.
للتكات���ف  بحاج���ة  »نح���ن  ش���هاب:  وق���ال 
كفلسطينيين ونتحد لمواجهة العدو الصهيوني 
لندافع عن حاضرنا ومس���تقبلنا، ولنوصل رس���الة 
إل���ى كل المتآمرين على الش���عب الفلس���طيني 
وعلى مقاومته" موضحا أن مسيرات العودة خطت 
خطوات مهمة وحقق���ت كثيرا من األهداف التي 

انطلقت ألجلها«.
وأضاف بالقول: »المش���اركة في مس���يرات اليوم 
االثنين واج���ب وطني، ففي هذا اليوم س���ينقل 
ترامب س���فارة أمريكا إلى القدس، وعلى ش���عبنا 
أن يقول كلمته، ألن ترامب بقراره هذا يس���تخف 
بعقيدتنا ومقدساتنا، ونحن سنرفض هذا القرار 
بكل ق���وة، ألن خطورته تتجاوز مج���رد فكرة نقل 

بعثة دبلوماسية إلى ما هو أبعد من ذلك".
وأشار مس���ئول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد، 
إلى أن المس���تهدف من المخطط���ات األمريكية 
اإلس���رائيلية اليوم هو تفكي���ك هوية المنطقة 
وس���لخها عن بعدها اإلس���المي، وإعادة تعريفها 
من خالل اعتب���ار الكيان الصهيوني جزء ًا طبيعيًا 
من المنطقة العربي���ة واإلس���المية. وزاد بالقول: 
أحد أخطر أوجه هذا االعتراف، هو نقل الس���فارة 
األمريكية إل���ى القدس، ألن ذل���ك يعني تنفيذا 
عمليا العتبار القدس عاصمة للش���عب اليهودي 
وللكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلس���طين، 
وهذا مفتاح الباب الذي سيلجون منه الحقا لتنفيذ 

ما يسمى بصفقة القرن".
وش���دد ش���هاب على أن غزة يمكنها بما تملك 
من رصيد وطني وإسالمي ومقاومة أن تتصدى 
للمش���روع األمريك���ي، رغم المواق���ف المتآمرة 
لبع���ض الحكام هنا وهناك، مؤكدا على أن يوم 
االثنين س���يكون يوما مفصليا ومهما لتعزيز 
الزخم الش���عبي والنضالي نحو العودة وكس���ر 

الحصار".
واس���تطرد بالقول: »كل األحرار في العالم العربي 
واإلسالمي يخرجون لدعم حقنا في العودة، ونحن 
نع���ول على مزيد من الحش���ود في قطاع غزة وفي 
الضفة والقدس وكل مناطق فلس���طين المحتلة 
والجئي الشتات«. مبينا أن نجاح مسيرات العودة 
مرتبط بأبن���اء غزة، ألن غزة على مدار التاريخ كانت 

المحرك والوقود للشعوب الحرة.
وأردف شهاب بالقول: »ثقتنا بشبابنا وبقياداتنا 
كبيرة لقه���ر الحص���ار وكل الظ���روف العصيبة 
التي يمر بها قطاع غزة، ومس���يرات العودة تحمل 

بصيص أمل كبير لشعبنا«.
القدس المحتلة/ االستقالل:

قررت الحكومة اإلس���رائيلية أمس األحد فرض السيادة على أراضي شرقي القدس وتسوية أوضاعها خالل 
سبع سنوات ضمن ميزانية تصل ل� 50 مليون شيقل.

يأتي ذلك في ظل االحتفاالت اإلس���رائيلية بما يس���مى »يوم القدس« وكذلك غداة مراس���م نقل السفارة 
األمريكية للقدس غدًا. وذكرت القناة »الثانية« العبرية أنه تقرر تسوية أوضاع جميع األراضي الواقعة شرقي 
القدس بالتعاون مع بلدية القدس ضمن خطة لبس���ط السيادة اإلسرائيلية الكاملة على القدس منعًا ألي 
تسوية مستقبلية، في حين سينتهي من تسوية األراضي بحلول العام 2025. وعّقبت وزيرة العدل »أييلت 
ش���كيد« على القرار بأنه يأتي كتطبيق فعلي لبسط الس���يادة اإلسرائيلية على القدس. وبعد النكبة التي 
وقعت قبل 70 سنة، تم تقسيم القدس إلى جزأين؛ شرقي ذو غالبية عربية مطلقة وقع تحت الحكم األردني، 
وجزء غربي ذو غالبية يهودية بعد تهجير الفلس���طينيين منها، وقع تحت الحكم اإلس���رائيلي. وبقي جزء 
صغير من القدس الشرقية غير خاضع لسيطرة العرب، وهو جبل المشارف والذي تقع فيه الجامعة العبرية.

كما قررت الحكومة المصادقة على مش���روع وزير الس���ياحة »يريف لفين« برصد 200 مليون شيقل لصالح 
تشييد »تلفريك« يصل إلى البلدة القديمة من القدس بهدف زيادة الدخل السياحي.

غزة/ االستقالل :
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
نافذ عزام، أن مسيرات العودة ضرورية إلزعاج 
االحت���الل اإلس���رائيلي وافهام���ه أن الحق ال 

يضيع .
جاء ذلك خالل كلمة للشيخ عزام اثناء افتتاح 
اللجن���ة الدعوية ولجنة االعم���ار التابعة لها 
مسجد الش���هيد فتحي الشقاقي شرق حي 
الش���جاعية بعد تدميره في الح���رب األخيرة 
عام 2014، بحضور قيادات العمل السياسي 
والعس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي وعدد 

كبير من أهالي الحي .
وقال الشيخ عزام: "شرٌف لنا أن نقف أمامكم 
ونشارككم افتتاح بيت من بيوت الله خاصة 
وأن للمس���جد مكانة ودوٌر كبي���رٌا في حياتنا 
وتاريخنا، فهو الركن األساسي واللبنة األولى 
لبناء الحضارة ومشروع االسالم وبناء االنسان 

ذاته ".
وأشار إلى أن مس���جد فتحي الشقاقي يجب 
أن يك���ون قلعة من القالع الت���ي توقظ األمة 
والتي تقرب ساعة العودة، مستذكرًا خصالة 

الشهيد فتحي الشقاقي في وحدة االمة.
وأضاف" "اعادة بناء هذا المسجد مثال بسيط 
لما يجب أن تقوم به األمة كلها لبناء الحضارة 
وبن���اء الكيان، فبقدر فخرنا بهذا المكان الذي 
نقف فيه بقدر الحس���رة والمرارة على الواقع 
الذي تعيش���ه األمة اليوم التي تترك مسرى 
نبيها فريس���ة لألعداء وتترك مس���رى نبيها 

ليدنس ويحاصر بحراب المحتل« .
وفيما يتعلق بمس���يرات الع���ودة أوضح أن 

مسيرات العودة يراد منها أن تصوب المسار 
وأن تنف���خ الحيوية في هذا الش���عب واألمة، 
وهي خط���وة هامة لتقريب الع���ودة وايقاظ 

األمة من سباتها ".
وأش���ار إلى أن مسيرات العودة تحمل رسائل 
عديدة إلى العالم أجمع بأن "هذا الش���عب لم 

يمت ولم يفقد روحه".

وفيم���ا يتعلق بالمس���يرة المليوني���ة اليوم 
االثنين ق���ال: "اليوم ذك���رى النكبة في هذه 
الذكرى اختار أسوأ الرؤس���اء على أميركا يوم 
النكبة ليدش���ن فيه سرقة القدس وإهداءها 
إلى ع���دو االمة وع���دو االنس���انية فهذا يوم 
يزرع وجعًا جديدا في حياتنا ويستخف فيه 
الرئيس االمريكي بنا وبمش���اعرنا وبعقيدتنا 

ومقدساتنا وتراثنا وتاريخنا".
وش���دد على أن ترامب ال يري���د توجيه ضربة 
للفلس���طينيين فقط بل يصف���ع األمة كلها 
ويقول لهم بم���لء  فيه إننا نأخذ قدس���كم 
ونأخذ مسرى نبيكم وأنتم مجبرون على تقديم 
المليارات لنا" ، مش���ددا على أن هذا المشهد 
يجب أن ترفضه الحشود التي ستنطلق تجاه 

الح���دود والتي يجب أن تؤكد أن فلس���طين 
باقية في قلوبنا وأن النكبة التي اقتلعت شعبا 
وزرعت شعبًا دخيال بدله  ال يمكن على االطالق 

أن تدفعنا للرضوخ واالستسالم".
وفي ذات الس���ياق، قال القي���ادي في حركة 
الجهاد االسالمي ورئيس لجنة إعمار مسجد 
الشهيد الشقاقي القيادي محمد شلح:" منذ 
أن سقطت مئذنة الشقاقي خالل الحرب فإن 
حركة الجهاد االس���المي اخذت على عاتقها 
اعادة بناء المسجد لما يحمله من دالالت كبيرة 

وهامة ".
وأكد شلح أن مسجد الش���قاقي سيعود كما 
كان يحمل رسالة ومنهج وفكر الشقاقي في 

مواجهة االحتالل االسرائيلي.
وقدم شلح شكره لكافة المساهمين في إعادة 
بناء المسجد، ليكون بيت لله يستقبل الناس 
ويوفر لهم االمن والسكينة ويزرع فيهم حب 

االسالم وفلسطين وحب األمة كلها.
كما تحدث المختار أبو سلمان المغني قائال: 
"نعتز ونفتخر بإعادة بناء مس���جد الشقاقي 
خاصة وانه يحمل اس���ما كبيرا أس���س حركة 

أصيلة وطنية بامتياز".
اما الش���يخ عمر فورة فق���د تحدث عن ضرورة 
استغالل المسجد في شهر رمضان المبارك، 
داعيا إلى ترس���يخ مبادئ االس���الم والمحبة 

والوحدة.
واكد الشيخ فورة على أن لجنة اعمار المساجد 
واللجن���ة الدعوية بذلتا جهودا كبيرة في بناء 

المساجد لرفعة االسالم العظيم.

  خالل افتتاح مسجد الشقاقي

 الشيخ عزام: مسيرة العودة جاءت لتصوب المسار وإيقاظ األمة من سباتها

خالل مهرجان ببيت حانون

شهاب: األيام المقبلة فاصلة 
في تاريخ الشعب الفلسطيني

خصصت 50 مليونًا لذلك 
»إسرائيل« تقرر فرض السيادة 

على أراضي شرق القدس

غزة/ االستقالل :
قال خليل الحية عضو المكتب السياس���ي لحركة حم���اس في تصريحات له بعد عودته مع وفد 
الحركة الى غزة بعد زيارة اس���تمرت س���اعات ان الوفد برئاسة اس���ماعيل هنية رئيس المكتب 
السياس���ي للحركة أبلغ مصر بإن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا وان هذه 

المسيرات هي سلمية وشعبية .
وق���ال الحية :" إن هذه الزيارة تأتي في اطار العالقات الثنائية مع مصر وجاءت في اطار حش���د 
الدعم العربي واالسالمي ولمسنا وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني وامكانية تخفيف الحصار 
وفتح المعبر كلما تس���نى ذلك . وتابع "ناقشنا مع وزير المخابرات المصري االوضاع الفلسطينية 
وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة األمريكية للقدس ووجدنا موقفا مصريا مساندا لشعبنا 
ومصر تشكل عمقا عربيا للشعب الفلسطيني". وقال ان اللقاء مع المخابرات المصرية كان ايجابيا.

الحية : أبلغنا مصر تصميمنا 
على مسيرة العودة ولقاء 

القاهرة كان جيدًا

بيت لحم/ االستقالل:
أعلنت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
األحد مخطًطا لجسر يربط بين مستوطنتين 
غرب���ي محافظة بي���ت لحم جن���وب الّضفة 

الغربية المحتلة. وأفاد الّناش���ط في مقاومة 
الجدار واالس���تيطان أحمد صالح بأّن اإلدارة 
المدنية اإلس���رائيلية وافقت على تش���ييد 
جس���ر هوائي يربط بين مستوطنتي بيتار 

عيليت )أ( و)ب( غرب محافظة بيت لحم.
وأوضح بأّن طول هذا الجسر يبلغ نحو )360( 
مترا، ويمتد على أراضي المواطنين الخاّصة 

في قرية حوسان.

مخطط إلقامة جسر يربط
 مستوطنتين غربي بيت لحم
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المواطن محمد أبو هالل أوضح أنه س���يصطحب كل 
أفراد عائلته إلى مخيم العودة شرقي رفح ؛ للمشاركة 
ف���ي ذروة فعاليات حراك العودة ، مضيفا :" منذ بدء 
حراك العودة اعتدت أن أشارك مع أفراد العائلة في 
كاف���ة الجمع الثورية، ومن واجب الجميع االصطفاف 
الي���وم بموق���ف بطول���ي إلظه���ار عم���ق االلتحام 

الفلسطيني على الثوابت والحقوق ".

خيار جماهريي 
وأوضح أبو هالل ل�"االستقالل" أن الشعب الفلسطيني 
لن يعجز عن مقارعة االحتالل بكافة األس���اليب فمع 
اس���تمرار المقاومة العس���كرية بالتجهيز واالعداد 
تنخرط المقاومة الش���عبية لبعث���رة أوراق االحتالل 
ولتثبت فعاليتها، مس���تذكرا تجربة أهالي القدس 
باالنتص���ار على مخط���ط البواب���ات االلكترونية قبل 
عدة أش���هر بالمقاومة الش���عبية الواعية واالمتناع 
عن دخول المس���جد األقصى من خالل البوابات حتى 
وجد االحتالل نفس���ه مجبرا على انتزاع تلك البوابات 

والقائها في القمامة .
ولم تختلف نبرة التحدي واالصرار على مواصلة الدرب 
في صوت المواطن عبد العزبز أبو الخير الذي اعتادت 
اسرته قضاء كل جمعة خالل الجمع السبع الماضية 
ف���ي احدى خي���ام مخيم العودة من���ذ الصباح حتى 
ساعات المساء ، ويقول أبو الخير :" التواجد في مخيم 
العودة هو تعزيز لقوة الرسالة الفلسطينية المطالبة 

بحقوق مشروعة ومكفولة في القانون الدولي ، ويجب 
ان تشهد س���احات مخيمات العودة أكبر تجمع من 

أجل فلسطين ".
وبين أبو الخير ل�"االستقالل" أنه استغل التجمعات 
الس���ابقة للعائلة على أرض مخيم العودة لجلسات 
نقاش مطولة م���ع أبنائه وأحفاده ح���ول قرية برقة 
والقرى المج���اورة ، وعن طبيعة ومراحل الصراع وأبرز 
المراحل التي عايش���تها القضية الفلسطينية منذ 
احت���الل األراضي الفلس���طينية قبل س���بعين عام 

بتواطؤ من المجتمع الدولي .
ودعا أبو الخير العائالت الفلس���طينية لرس���م لوحة 
فخر وتسطير مشهد قوة من خالل اصطفاف مئات 
األل���وف على امتداد الحدود الش���رقية والش���مالية 
واسقاط نظرية األمن التي يتغنى بها كيان االحتالل 
واثبات أن الكلمة الفصل هي الكلمة التي تخرج من 
الشارع الفلسطيني الذي ال يقبل االمالءات وال يخضع 

للتهديدات .

دعم كبري 
وأكد عض���و اللجنة المركزية للجبه���ة الديمقراطية 
طالل أبو ظريفة أن كافة الفصائل الوطنية اشتركت 
ف���ي االعداد والتجهيز لتحش���يد أكبر قدر متاح من 
الجماهير الفلسطينية ، موضحا أن الفصائل ال تدخر 
جه���دا لدعم الجماهير الثائ���رة والمطالبة بحقوقها 
بطريقة س���لمية تح���رج االحتالل وتكش���ف وجهه 

الدموي أمام المجتمع الدولي .
وبين أب���و ظريفة ل�" االس���تقالل" أن الره���ان األكبر 
س���يكون على أعداد الجماهير المشاركة في الحراك 
الس���لمي اليوم وغدا ، مش���ددا على ضرورة االلتزام 
بالمعايي���ر المح���ددة مس���بقا وأن يبق���ى الحراك 

فلسطينيا تحت علم فلسطين وقيادة ثوارها .
وقال :" يجب أن تنس���ى الخالفات الفلسطينية وأن 
تلقى رايات االنقس���ام خلف ظهورن���ا أثناء الزحف 
نحو الخ���ط الزائل وأن تس���طر مش���اهد خالدة في 
مسيرة النضال الفلسطيني ودرب الوحدة " ، معتبرا 
أن الميدان س���يكون س���احة الرد الحقيقي من قبل 
الجماهي���ر الفلس���طينية على االنحي���از األمريكي 
لالحتالل والق���رارات المتهورة التي اتخذتها االدارة 
األمريكي���ة والس���يما باالعتراف بالق���دس عاصمة 

لالحتالل ونقل السفارة األمريكية إليها .
وأوضح أن الحراك الجماهيري على الحدود الش���رقية 
والشمالية لقطاع غزة سيتزامن مع انطالق مسيرات 
داعمة في الداخل المحتل ومدن الضفة الغربية وعدة 
مدن دولية وعربي���ة دعما للجماهير الثائرة وتنديدا 

بنقل السفارة األمريكية لمدينة القدس المحتلة .
وكانت قوات االحتالل قد دفعت بتعزيزات عسكرية 
تجاه حدود قطاع غزة لردع الثوار الفلسطينيين فيما 
تحدثت وس���ائل االعالم العبرية عن تعزيز وحدات 
الجي���ش بمنظومات قن���ص جدي���دة ، بالتزامن مع 
انطالق حوارات في مدين���ة القاهرة لمحاولة احتواء 

الموقف قبل تفاقمه .

�صاعة ال�صفر 
واعتبر الناطق االعالمي باس���م حراك مس���يرات العودة 
الكب���رى أحمد أبو رتيمة أن يوم���ي 14_15 مايو يمثالن 
يوم الذروة والحقيقة في مسيرات العودة الكبرى ، حيث 
من المتوقع أن تحتضن األراضي الش���رقية والشمالية 

أكبر عدد من الفلسطينيين من مختلف األطياف .
وأوضح أبو رتيمة ل�" االس���تقالل"  أنه تم إعالن حالة 
إضراب شامل في كافة المرافق والمؤسسات لتمكين 
أكبر قدر من الجماهير من المش���اركة في فعاليات 
يوم العودة ، مضيفا :" ستقف الحشود الجماهيرية 
بجوار الس���لك الفاصل إليصال الرس���ائل بأحقيتنا 

بالعودة لديارنا حسب القوانين والشرائع الدولية ".
أوض���ح أنه ال يوجد لدى الهيئة العليا لحراك العودة 
قرار باختراق الخط الفاصل ، مستدركا بالقول :" ولكن 
نحن ال نستطيع ضمن تطورات الموقف في ظل حالة 
الحنق والغضب المتأجج بسبب احتفاالت االحتالل 
ونقل الس���فارة األمريكية لمدين���ة القدس المحتلة 
بالتزام���ن مع ذكرى ط���رد أجدادنا م���ن قرانا ومدننا 

المحتلة ".
ودع���ا أبو رتيمة الجماهير الفلس���طينية لحفر هذه 
التواريخ بذاك���رة القضية الفلس���طينية وأن تكون 
خطوة يبنى عليها ما بعدها في س���بيل اس���ترداد 

الحقوق الفلسطينية والعودة .

تفاعل جماهيري واسع 
مسيرة العودة.. حشود 

تزحف شوقًا للوطن السليب 
غزة / حممد مهدي: 

تتاأهب اجلماهري الفل�صطينية يف كافة حمافظات 
قطاع غزة للزحف �صوب احلدود ال�صرقية 

وال�صمالية الفا�صلة بني قطاع غزة والأرا�صي 
املحتلة عام 1948؛ للمطالبة بتطبيق القرارات 

الدولية املتعلقة بحق ال�صعب الفل�صطيني بالعودة 
ويف طليعتها القرار الأممي 194. ودعا ال�صباب 

الثائر الذي يقود حراك العودة على حدود 
الوطن املحتل اإىل جعل ذكرى النكبة موعدا لعودة 
املهجرين اإىل اأرا�صيهم واقتحام البوؤر ال�صتيطانية 

القريبة من قطاع غزة ، ودعت الهيئة العليا حلراك 
العودة اإىل زحوف مليونيه �صوب خميمات العودة 

اخلم�س للتعبري عن ت�صبث الفل�صطينيني بحق العودة 
ورف�صهم للقرار الأمريكي القا�صي بنقل ال�صفارة 

الأمريكية اإىل مدينة القد�س املحتلة بعد العرتاف 
بها كعا�صمة للدولة اليهودية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فوزي حسين أحمد مشعل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901641662( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد بسام عايش ابو وردة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803434281( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن جريدة
أنا المواطن / محمود هليل نعمان عرب من سكان خانيونس 
هوية رق���م 40218325 أرغ���ب بالبناء عل���ى أرض القطعة 
رقم 63 قس���يمة رقم 9,10 خانيونس حي البطن الس���مين 
ونرخيص البناء  المذكور لدى الجهات المختصه فمن له حق 
أو اعت���راض على ذلك فعلية التقدم بطلب بهذا الخصوص 
لدى بلدية خانيونس خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن  رفح/ االستقالل:
تواص����ل حرك����ة الجه����اد االس����المي 
بمحافظة رفح فعالياتها داخل مخيم 
العودة، حيث نظمت االربعاء ، فعالية 
بعن����وان: "عودتنا حق ال تن����ازل عنه" 
بحض����ور قي����ادة و ك����وادر الحركة في 

المحافظة.
وأكد المس����ؤول المحل����ي  في الحركة 
بالمحافظة خالد زنون، أن هذه المرحلة 
ه����ي محط����ة نضالية بارزة ف����ي حياة 
المش����اركين  بدور  مش����يدًا  ش����عبنا، 
بالمس����يرات و الذين أثبتوا حضورهم 
لتصل رس����التهم ل����كل العالم، بأنه ال 

عودة عن حق العودة. 

وأوض����ح أن المش����اركة ف����ي فعاليات 
مس����يرات العودة هي أق����ل ما يمكن 
فعله للتعبير عن تمسكنا بحقوقنا، ألن 
من له حق يجب أن يطالب به ويسعى 

خلفه بكل الوسائل المتاحة.
الفعاليات  ودعا زنون لالس����تمرار في 
والمزي����د من اإلبداع، وص����واًل ليوم 14 

مايو.
من جانبه، ش����دد القذاف����ي القططي 
ممثل الجهاد في لجنة القوى الوطنية 
واالس����المية ف����ي محافظ����ة رف����ح  أن 
الفلسطينيين ينظرون إلى ما أبعد من 
الصفقات المش����بوهة التي يحاول أن 

يمررها كيان االحتالل.

وبين أن شعبنا يرنو إلى بالده المحتلة 
وال يمكن أن يقبل بفتات الحلول.

وق����ال القططي: "إن رس����التنا أن ينظر 
إلين����ا العالم والمجتم����ع الدولي بكلتا 
العينين، فشعبنا مظلوم، وحقه كفلته 

كل األعراف والقوانين الدولية".
وبين أن الفعاليات متواصلة و تتزايد 
يوما بعد اآلخر وصوال للحدث األكبر في 
يومي الرابع عش����ر والخامس عشر من 

الشهر الجاري. 
وفي خت����ام الفعالية، كرم����ت الحركة 
عوائل الش����هداء، ولفيف����ًا من جرحى 
مس����يرات العودة، باإلضافة للفائزين 

في بطولة كروية سابقة.

»الجهاد« تواصل فعالياتها
 و أنشطتها داخل مخيم العودة برفح 
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سبعون عامًا مضت على النكبة الفلسطينية 
عام 1948م، وما زالت " أم محمود " تتشبث 
بحقها في العودة لوطنها المسلوب، كيف 
ال وقد ارتسم في تجاعيد وجهها حكايات 
أيامه الجميلة وب���ؤس الدمار الذي حل به 

على أيدي العصابات الصهيونية.
ومن���ذ انطالق مس���يرات الع���ودة الكبرى 
ف���ي الثالثين من م���ارس الماضي، حرص 
كبار الس���ن على المشاركة فيها، فجهزت 
النس���اء أثوابها المزخرف���ة بخيوط الحرير 
الفلسطينية، بينما أمسك الرجال المسنون 
بمفاتيح ديارهم الُمهجرة تمس���كًا بحق 

العودة وأماًل بالوصول إليها. 

اأيام البالد
" أم محمود " رغم تجاوزها التس���عين من 
عمرها، وضع���ف ذاكرته���ا إال أنها تأبي 
نس���يان أيام بالدها وتفاصي���ل حياتها 
بمس���قط رأس���ها، فتق���ول: " بالدنا مش 
ممكن ننساها بيوم، هيا عايشه فينا وإحنا 

عايشين فيها حتى لو أخذوها اليهود". 
بعد لحظاٍت من الصمت تخللتها ابتسامة 
حزينة، أضافت أم محمود ل�"االس���تقالل":" 
أي���ام الب���الد كانت حل���وة كتي���ر، الناس 
يتميزون بالطيب���ة والكرم والجود والعطاء 
ما ح���دا ببخل على حد، يحب���ون بعضهم 

ويتش���اركون بكل كبيرة وصغيرة س���واء 
باألح���زان أو االف���راح، بيوتن���ا متواضعة 
مصنوعة م���ن الطين والقش لكنها كبيرة 

بحبنا وترابطنا".
وتتابع:" قديمًا كان مصدر زرقنا الوحيد هو 
العمل بالزراعة وتربي���ة الدواجن واألغنام، 
ف���كان الجمي���ع يتعاونون م���ع بعضهم 
في زراع���ة محاصي���ل الزيت���ون والعنب 
والمزروعات الموس���مية، ومن ثم حصدها  
ونقلها إلى أسواق يافا والمجدل"، مشيرة 
إلى أن أهالي بربرة كانوا ينقلون بضاعتهم 
على الجمال قبل أن يشتروا ثالث شاحنات. 
وبعي���وٍن يغزوها الحنين ألي���ام الطفولة 
الجميل���ة، تحدثت عن مرحلة الدراس���ة:" 
كنا عندما نذهب للمدرس���ة نحمل حقيبة 
مصنوعة من القم���اش أو األثواب البالية، 
ونأخذ مصروفنا قرش واحد نشتري بنصفة 
ونخبئ النصف اآلخر، ونذهب س���يرًا على 
األقدام، وهناك في المدرس���ة كنا نجلس 
على بساط أو حصير بشكل دائري وأمامنا 

المدرس يشرح الدروس".
لم تك���ن األف���راح ف���ي الق���رى والبلدان 
الفلس���طينية تتوقف، فطوال سبعة أيام 
بلياليها كانت تتواصل االحتفاالت بزفاف 
أحد أبن���اء القرية، ومظاه���ر الكرم والجود 

تتحدث عن أهلها. 

كثيرة ه���ي الذكري���ات  الجميل���ة التي 
عاش���تها " أم محم���ود" وأمثاله���ا م���ن 
المهجري���ن م���ن قراهم، حي���ث ال يمكن 
كتابتها بأسطر قليلة لكنها تبقى راسخه 
في قلوبهم وعقولهم رغم ما عاش���وه من 

ويالٍت وأالم أثناء الهجرة. 

ليلة التهجري 
ولم تكن الحاجة أم محم���ود الوحيدة في 
مس���يرات العودة الكب���رى، فعلى الحدود 
الشرقية لمخيم البريج كان الحاج أبو أحمد 
حم���اد )85 عام���ا( من بلدة قط���رة، يحاول 
االبتع���اد عن خيام الع���ودة والوصول إلى 
المتظاهري���ن الس���لميين القريبي���ن من 
السياج الفاصل، ولسان حالة يردد " خانونا 

ويا ريتهم في الديار تركونا". 
ل�"االس���تقالل" حكاي���ة  ويس���رد حم���اد 
العصاب���ات  اقتح���ام  من���ذ  تهجيره���م 
الصهيوني���ة لقراه���م ومدنه���م إلى أن 
رحلوا لقطاع غزة: "كنا قاعدين بقطرة فجأة 
س���معنا أصوات مدافع وإطالق الرصاص، 
خرجنا من البيوت وجدن���ا الدبابات واقفة 
على امتداد الطريق من المجدل إلى قطاع 
غ���زة تطل���ق نارها بش���كل مكثف صوب 
البيوت واألش���خاص، حينها حمل شباب 
البس���يطة  أس���لحتهم  ورجالها  القري���ة 

وخرجوا للقتال الذي استمر عدة أشهر".
وبين حماد، أنه بعد ي���وم واحد من اقدام 
العصابات االسرائيلية على ارتكاب مجزرة 
دير ياسين هاجم اليهود قريته واحاطوها 
ب�12دباب���ة من جميع االتجاهات، فبقى مع 
الش���باب في القرية يدافعون عنها، وبعد 
اس���تخدام اليهود لألس���لحة الرشاش���ة، 
أخرجوا النساء واألطفال على اسدود، دون 
أن يأخذوا شيئًا معهم سوى مفتاح الدار".

ويتاب���ع:" بع���د قتال عنيف اس���تمر ليلة 
واحدة  لحقنا بالنس���اء واألطفال هربا من 
العصاب���ات الت���ي  دخلت ه���ي والجيش 
للقرية، فأقدموا على تفتيش كافة البيوت  
واح���دًا تلو اآلخ���ر و بعد ذل���ك تدميرها، 
واحراق عدد كبير من المحاصيل و س���رقة 
المواشي والذهب واألموال التي كانت تقع 
بين أيديهم، فأهل القرية تركوا كل شيء 

خلفهم أمال بعودتهم خالل أيام قليلة".
وأضح أنه خ���الل أيام من تواجدهم بقرية 
أس���دود ، تعرضت القري���ة  لهجوم قاس 
كم���ا القرى األخرى، اضط���روا للهرب خوفا 
إلى قرية حمامة وبعدها للمجدل وبعدها 
لنعليا ثم هربيا مكثوا فيها أسبوعًا، وبقوا 
يتنقل���ون من قرية ألخ���رى، دون طعام أو 
ش���راب أو مالب���س، وبعدها ج���اءوا لغزة، 
للنصيرات  للبريج وبعدها  ومنها توجهوا 

ليستقروا بها إلى اآلن. 
وقال :" خ���الل أيام تهجيرن���ا من قريتنا 
وتنقلنا من قرية ألخرى كما س���كان القرى 
المج���اورة، كان ذات الش���عور نتبادل���ه، 
ش���عور صع���ب للغاي���ة وال يوص���ف، إذ 
ش���عرنا بالتعب واالرهاق ، فلم نتمكن من 
النوم ليال���ي طويلة ، من التفكير والخوف 
بمصيرنا ومصير عائالتنا وأراضينا وقرانا، 

وذات الشعور باق إلى يومنا هذا". 
وبين خالل استقرارهم بمخيم النصيرات 
أنهم تنقلوا فيه���ا أكثر من مرة من بلوك 
آلخر حتى اس���تقروا ف���ي نهاية المطاف 
ببلوك "2"  ، بنوا خاللها بيوت من الش���عر 
كمأوى لهم ولعائالته���م مكونة من أربع 
غرف، س���كن فيها هو وأخوات���ه وإخوته 
وزوجاتهم، بعدها جاء الحاكم العس���كري 
ال���ذي كان يتواج���د بأس���دود ، الذي أخذ 
يس���جل ويحصى أعداد أف���راد كل عائلة، 
ليعطونا كل 15يومًا مس���اعدة صغيرة من 

الغذاء.
وأكد حماد، أن جميع مشاهد النكبة نقشت 
في ذاكرته ومازال أثره���ا باقيًا داخله، وال 
يمكن شفاء أوجاعه اال بالعودة الى بالدهم 
المسلوبة، معبرًا  عن حزنه الشديد لما حل 
ببالده، فال يجد سبياًل أمامه سوى العيش 

على أمل العودة قريبًا.   

 عشية النكبة.. الكبار يحيون 
ذكراهم على حدود بالدهم 

   غزة/ دعاء احلطاب:
اأمام اإحدى خيام العودة املن�شوبة �شرق حي 

ال�شجاعية، كانت احلاجة اأم حممود عقل 
)93عاما( جتل�س على كر�شيها املتحرك، ُمرتدية 

ثوبها املُطرز، �يلتف حولها اأحفادها �اأبنا�ؤها، 
لتبداأ ب�شرد حكاية طفولتها التي عا�شتها يف 

قريتها الفل�شطينية "بربرة" ��شط اأ�شوات ر�شا�س 
االحتالل �القنابل الغازية التي تخرتق جموع 

املتظاهرين ال�شلميني حولها. 
�مع كل حكايٍة تبد�ؤها »اأم حممود«، ُتدق 

بنظرها نحو االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، التي 
يتمركز بها جنود االحتالل االإ�شرائيلي �ين�شبون 

قنا�شتهم على �شواتر رملية، �عيونها ترنو لر�ؤية 
قريتها �ال�شوق يرا�دها لدخولها �هي حمررة. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ تهاني عبد الرحمن محمد لبد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801884032( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عز الدين عبدالله حس���ن ش���حادة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801231333( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

اعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا / عايش���ة حسين محمد المصري من سكان غزة هوية  رقم 
908296130 عن رغبتي بتس���جيل المركبة رقم 3824800 من نوع 
صالون خصوصي انتاج المركبة سوبارو موديل 1988 ورقم الهيكل  
jf1ac2dl0cc672407  والمس���جلة سابقا باسم مازن عودة المصري  
رقم الهوية 400746400  مجهول محل االقامة حيث أنني اشتريت 
المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة ترخيص غزة 
فمن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة 
المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حّولت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي مدينة 
القدس إلى ثكنة عس���كرية، بفعل اإلجراءات 
األمنية غير المس���بوقة التي اتخذتها، عشية 
احتفال االحتالل بنقل السفارة األميركية إلى 

القدس.
وصادف أمس األحد، الموافق الثالث عشر من 
أيار ما يسمى ب�"يوم القدس"، وهو يوم احتالل 
ما تبقى من مدينة الق���دس في العام 1967، 
وتوحي���د ش���طري المدينة كعاصم���ة لكيان 

االحتالل.
ولفتت مصادر مقدس���ية، إلى أن استعدادات 
واس���عة لتأمين مش���اركة المس���توطنين بما 
يس���مى "مس���يرة األعالم" التي تخترق البلدة 
القديم���ة، والقادم���ة من الش���طر الغربي من 

القدس، وتشمل رقصات بأعالم دولة االحتالل 
في محيط س���ور القدس، خاصة في باحة باب 
العام���ود، وم���ا يصاحبها من اعت���داءات على 
المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم في البلدة 
القديمة، والهتاف بش���عارات عنصرية تدعو 

إلى قتل العرب وطردهم من القدس.
من جانبها، أغلقت شرطة االحتالل العديد من 
الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية لتأمين 
مسيرات المس���توطنين من غرب المدينة الى 

القدس العتيقة.
االحت���الل  إج���راءات  إن  المص���ادر،  وقال���ت 
شملت تسيير عش���رات الدوريات العسكرية 
والشرطية الراجلة والمحمولة والخيالة بمحيط 
س���ور القدس، وعلى طول الش���وارع والطرقات 
الواصلة بين ش���طري المدينة، ودوريات راجلة 

ومكثفة داخل البلدة القديمة لتأمين عربدات 
المستوطنين خالل ذهابهم وإيابهم من وإلى 
باح���ة حائط البراق "الج���دار الغربي لألقصى"، 
فضال ع���ن إطالق منط���اد راداري اس���تخباري 

وطائرات مروحية بسماء المدينة.
يش���ار الى أن األقصى يش���هد اقتحامات غير 
مسبوقة من المستوطنين، منذ ساعات صباح 
اليوم، اس���تجابة لدعوات "منظمات" الهيكل 
المزع���وم، لتحقي���ق أرقام قياس���ية في عدد 

المقتحمين لألقصى هذا العام.
ويشهد األقصى والبلدة القديمة ومحيطهما 
أجواء ش���ديدة التوتر بفعل إجراءات االحتالل، 
واالقتحامات الواس���عة لألقصى وما يصاحبها 
من محاوالت متك���ررة إلقامة طقوس وصلوات 

تلمودية في مرافقه.

االحتالل يحّول القدس إلى ثكنة 
عسكرية عشية نقل السفارة األميركية
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

غــزة.. كابــوس الحلــم الصهيونــي

اليوم تصل ُجمع مسيرات العودة 
ورف���ع الحص���ار إل���ى ذروتها، في 
ي���وم نق���ل الس���فارة األمريكية 
إلى القدس المحتل���ة؛ وبهذا فإن 
مسيرات العودة نجحت حتى اآلن 
في الربط بي���ن أهدافها المحلية 
)رف���ع الحص���ار( وبي���ن اله���دف 
العام،  والوطني  واألنبل  األس���مى 
وهو التصدي لمؤامرة نقل السفارة 
وصفقة القرن وإرس���ال الرس���الة 
إلى  الفلسطيني  للش���عب  األهم 
كل العالم بأن شعبنا وقضيته لن 
يموتا، ولن يطويهما الزمن، مهما 
تكال���ب عليهما األع���داء وعظمت 

موجة المتآمرين.
وبرغ���م أن الرد كان يجب ان يكون 
فلس���طينًيا تنصر فيه كل اإلرادة 
العربي���ة  ب���ل  ال  الفلس���طينية، 
واإلسالمية؛ إال أنه لظروف مؤسفة 
 من 

ّ
فلس���طينية وعربية، لم يتبق

يحم���ل الراية بقوة ويش���رع رأس 
الحرب���ة س���وى جمه���ور القطاع، 
نظًرا لخصوصي���ة الحالة الوطنية 

وخصوصيات ظرفية أخرى.
لذا فإن العيون والقلوب وعدسات التصوير 
ستوجه للقطاع، للميدان الحقيقي للرفض 
والتم���رد والثورة، لرصد كي���ف يثور بركان 
الش���عوب مفج���ًرا طاقات���ه ونافًث���ا حممه 
الملتهبة، وكيف يصنع المستحيل، وكيف 
لكٍف يه���زم المدفع، وكي���ف يمكن لهذا 
الص���وت أن يفجر هذا اللي���ل حالك الظالم 
مبش���ًرا بانب���الج الفج���ر؛ قدوم موس���م زرع 

التفاؤل واألمل.
غزة الي���وم هي ذل���ك البط���ل التراجيدي 
الصغي���رة  وه���ي  المله���م،  والتاريخ���ي 
سيس���تطيع العال���م ان ي���رى قبضته���ا 
وسيغرقه ش���عاعها، وربما أكثر من يفهم 
مكانة غزة في التاريخ وقدرتها الال معقولة 
في إحداث التغيي���ر أو على األقل التخريب 

عل���ى كل المتآمرين مهما بلغ���ت قوتهم؛ هي 
دول���ة الكيان الصهيوني، فقد قال س���ابًقا أحد 
قياداته���م في لحظ���ة من نش���وة االنتصار ان 
الفلسطينيين ليس���وا أكثر من شظية صغيرة 
في مكان جيب ش���حمي في الجسم، يزعج لكنه 
محتمل، واليوم يعرفون أكثر من غيرهم ان غزة 
هي كابوس الحلم الصهيوني، وهي أكبر وأعظم 
منهم، وكل انتصاراتهم وتقدمهم وإنجازاتهم 
وقدراتهم تقف عاجزة مشلولة أمام بوابات غزة، 
أمام الروح الملتهبة، العزة والرفض والثورة، التي 

لم تنطفئ ولن تطفأ.
تحتار إسرائيل ماذا يمكن ان تفعل مع غزة، ومع 
مقاومتها الشعبية التي تهدد بأن تتحول إلى 
انتفاضة تمتد نيرانها إلى الضفة، وتعيد تدفق 
الدماء إلى شرايين الجس���د الفلسطيني، الذي 
يراهن اإلس���رائيليون ان اإلعياء أنهكه وأوهنه، 

وبات مس���لًما للقدرية دون القدرة على التغيير 
والتأثير في ظل التس���ونامي الصهيوأمريكي، 
فاالنتفاضة الش���عبية والدفع بطاقات الجمهور 
إلى الميدان وإلى المواجهات األسبوعية، وتحول 
مثل هذه المواجهات إلى عمل مستمر ودائم هو 
ربما من بين أكثر األشياء التي تخشاها إسرائيل.

االنتفاضة الغزية بشكلها الحالي تعتبر سالًحا 
وتحدًيا جديًدا ومهًما، حيث يمكن الشعب من 
االستمرار بها وتحمل أثمانها وينزع عن المحتل 
شرعية قمعها والفتك بها، وتدريجًيا وبعد وقت 
ما البّد أن تؤتي أولى ثمارها عندما سيبدأ الصدع 
ويتحول إلى كس���ر، ومن بين كل خياراتها فإن 
إس���رائيل كانت س���تختار ان تجرنا إلى المربع 
العس���كري، وما الحظناه في األيام األخيرة أنهم 
يرغبون بذلك عبر أعمال القصف واالستفزازات 

العنيفة.

وكل ما يعلنه ليبرمان وزبانية تل 
أبيب وغرينبالت وغيرهم من رفض 
ألي حديث عن رف���ع الحصار قبل 
نزع الس���الح واالس���تجابة لشروط 
الرباعية هو مجرد شعارات هدفها 
الحقيقي  القل���ق  التغطي���ة على 
والتغطية على مساعيهم الحثيثة 
الحت���واء االنتفاضة، وهم يدركون 
أنه���م في م���أزق حقيق���ي، والبّد 
لهم من البحث ع���ن مخارج، وهذا 
ما كتبه ناحوم برنياع في صحيفة 
»يديع���وت احرونوت« عن خيارات 
إس���رائيل المحدودة تجاه القطاع، 
والتي من بينها التعامل مع الحكم 
القائم في غزة كأمر واقع أو تشجيع 
عودة السلطة إلى القطاع لتتحمل 

مسؤولياتها.
والشعور  اإلس���رائيلي  القلق  هذا 
للبح���ث  واالضط���رار  باالرتب���اك 
عن حل���ول هو ما دف���ع غرينبالت 
ووقت���ه  جه���ده  لتخصي���ص 
للقط���اع، وه���و في  وتغريدات���ه 
الحقيق���ة أمر مس���تغرب في ظل 
انش���غاالته الكبي���رة المفترض أنه 
»غرق���ان إلى أذني���ه« بها، فقد وج���د وقًتا 
المخاب���رات المصرية عباس  ليلتقي بوزير 
كامل فقط ليتحدث معه عن غزة، وخصص 
مقالة في »نيويورك تايمز« للحديث عن غزة، 
وقبل ذل���ك عقد مؤتمر عص���ف فكري في 

البيت األبيض.
خالص���ة الق���ول ان غ���زة في يومه���ا، يوم 
فلسطين، هي صانعة الحدث األعظم، وهي 
عن���وان لكل ثائر مجاه���د، وعنوان النتصار 
اإلرادة على قوة الباطل مهما عظمت، الشعب 
اليوم يسطر أعظم صفحات البطولة ويفشل 
أخطر المخططات؛ لكن األهم ان يكون اليوم 
فاتحة الستمرار وانطالق انتفاضة التحدي 
واالنتصار، انتفاضة إرادة الش���عب بوسائل 

الشعب، وأال نستعجل الحصاد.

مرور سبعين عامًا على نشوء دولة ما، ال يكفي لتحويلها من ذروة 
استش���عار المثالية إلى حضيض الفساد بكل أنماطه وسوءاته. 
األرجح أن الخواء األخالقي والتدليس التاريخي والحقوقي؛ الذي 
تأسست عليه إسرائيل وعاشت مالزمة له، ظل ينخر في أحشائها 

بوتيرة متسارعة إلى أن نال منها هذا التحول بالفعل.
كل الرواد والقادة المؤسسين للمشروع االستيطاني الصهيوني، 
وقفوا بدرجات متفاوتة على س���لم اإلجرام الدموي.. وحين أعلنوا 
قيام كيانهم السياسي، في مثل هذه األيام من عام 1948، كان 
بعضهم مدانًا بجرائم دموية ومط���اردًا و مطلوبًا لدوائر العدالة 
والقضاء، في الدولة التي تبنت دعوتهم ومهدت الس���بيل إلى 
تطبيقه���ا.. لكنهم جميع���ًا ادعوا الطهرية األخالقية والس���مو 

الروحي وعفة األيدي والسرائر.
تقديرنا أن للفس���اد في إسرائيل جذورًا نظرية وعملية موصولة 
بالخطيئ���ة األم؛ وهي االس���تيالء على فلس���طين وتدمير حياة 
أصحابها وسكانها األصليين بكل المعاني المادية والمعنوية. 
الجريم���ة ترتد على مقترفيها ولو بعد حين. ويش���هد بذلك أن 
االنكشاف الكبير لحالة الفساد في هذه الدولة، تجلى ثم انتفخ 

وتضخم عقب استكمال احتالل فلسطين التاريخية عام 1967.
هذا التعميم يوح���ي بأننا إزاء عالقة طردي���ة. فكلما تمدد زمن 
هذا االحتالل المصحوب بقمع الش���عب الفلسطيني، زاد معدل 
الفساد واستشرى في الجسد اإلسرائيلي. يقول أحد تقارير مجلة 
كاونتربانش األميركية )2017/11/26( إن الفس���اد في المجتمع 

اإلس���رائيلي »..أصبح وباًء، وبخاصة بعد احتالل الضفة والقدس 
وغزة، وأصبحت إمكانية اإلسرائيليين العاديين في دخول منازل 
الفلس���طينيين وإخراج العائالت منه���ا، بدعم كبير من الجيش 
والحكومة والقضاء، يمثل الفس���اد األخالقي لإلسرائيليين على 
أعلى المس���تويات. ولم يم���ض وقت طويل على هذا الفس���اد 
العميق لالحتالل العسكري ومش���روعاته االستيطانية والدفاع 
عن جرائمه في اإلعالم، حتى اكتسح المجتمع اإلسرائيلي عمومًا 

وجعله متعفنًا بشكل كلي..«.
بين يدي تقرير آخر، نعثر على ما يؤكد الظاهرة »خالل السنوات 
الخمس عش���رة األخيرة، بلغ فس���اد النظام اإلسرائيلي ذروة غير 
مسبوقة.. إذ لم يمر رئيس حكومة واحد إال وارتبط اسمه بقضية 
فساد وجرى التحقيق معه بشأنها. حدث هذا مع إيهود أولمرت 
وإيهود باراك وبنيامين نتانياهو، فيما أفلت أرييل ش���ارون من 
الئحة اتهام إثر س���قوطه في الغيبوبة. كما أن رئيسين للدولة 
اضطرا لتقليص واليتيهما للسبب ذاته. هذا عالوة على استقالة 
وزراء ونواب برلمانيين بعد تجريمهم بالفساد المالي أو السلوكي 

األخالقي أو اإلداري..«.
وألن المجتمعات مع الفس���اد تبدو كاألسماك التي يبدأ فسادها 
عند الرأس، فليس غريبًا أن ينس���اب فساد رموز النظام والنخب 
والمؤسسات السياسية وغير السياسية إلى بقية أعضاء الجسد، 
حتى أن إس���رائيل شغلت أخيرًا المركز التاسع ضمن أخطر عشر 
عصاب���ات للمافيا عل���ى الصعيد االقتص���ادي العالمي. والالفت 

هنا أيضًا أن النش���اط اإلجرامي لهذه العصابات توحش بشكل 
استثنائي خالل العقدين األخيرين؛ بالتوازي والتزامن مع ما يدور 

في رأس الدولة.
رب مجادل بأن إس���رائيل ليس���ت بدعًا من محيطه���ا العربي أو 
اآلسيوي أو األفريقي، الذي يحوي الدول الموصوفة بأنها األكثر 
فسادًا عالميًا. لكن هذه المداخلة مردود عليها بأنها دولة تتدثر 
بعباءة عالم الش���مال المتقدم؛ الخالي إلى ح���د كبير من دنس 
الفساد. ومع ذلك فإنها تحت هذا التصنيف تعد األكثر فسادًا، 
طبق���ًا ألحدث بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ومن 
ناحية أخرى، وهذا هو األهم، فإن إس���رائيل بموقعها الراهن من 
الفساد، تبدو مخالفة تمامًا للحالة المثالية التي تصورها روادها 
المؤسسون وسعوا إلى الترويج لها وتسويقها بين الخليقة. هذا 
أمر شرحه يطول، لكن ما يعنينا أكثر في هذا المقام أن إسرائيل 
الفاس���دة، تظل أكثر خط���ورة وشراس���ة إزاء محيطيها القريب 

المالصق والبعيد نسبيًا.
ذلك ألن إشعال الفتن والحروب المحدودة وغير المحدودة، وإبقاء 
العالقة مع هذه الدوائر على صفيح س���اخن، ربما ش���كل مهربًا 
ومالذًا مناسبًا إلشغال س���واد الصهاينة واإلسرائيليين بأخطار 
ومخاوف خارجية، عوضًا عن التفرغ لمحاس���بة النفس والخوض 
في مناظرات طاحنة مع أئمة الفس���اد والمفس���دين في الداخل. 
هؤالء الذي���ن يقف في طليعتهم اليوم نتانياهو وبعض أركان 

حكمه وبطانته.

عـــن متالزمــة الفســاد والعــدوان
محمد خالد األزعر
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 أميركا و »إسرائيل« تريدان 
إليران مصير العراق المأساوي 

خالد صادق

 حماد صبح 

في الذكرى السبعين 
للنكبة .. حقيقة 

المشهد ووضوح الصورة 
المش���هد والصورة متالزمتان فالمشهد لنساء المخيم يجلسن أمام 
أب���واب بيوتهن اغلب النهار, والص���ورة الحاضرة في أذهانهن تلك 
األرض الفس���يحة التي طردن منها واغتصبها جنود االحتالل بقوة 
الس���الح, امرأة تسند ظهرها إلى حائط منزلها المتهالك والمحشور 
في رواق من أروق���ة المخيم الضيقة, تنادي على جارتها كل صباح, 
إيش أخبار البالد يا »غريبة الدار«؟ ثم يبدأ صباحها بلوم حكام العرب 
اللي »تركونا فريسه لليهود المالعين«, بالك يا جارة نرجع على بالدنا 
ونشوف بيوتنا قبل ما نموت, أي والله كل يوم بأحلم إني راجعه على 
بالدي, وان أبويا قاعد بيعزق في األرض وإخوتي كلهم حواليه, قال 

والمختار اجا يعزم أبويا بسالمة العودة.    
س���بعون عاما مضت على اغتصاب فلس���طين, أجيال سلمت الراية 
أجي���اال جديدة, لكن حلم العودة لم يمت, ولن يموت, س���بعون عاما 
خطتها س���نين العمر على وجوه الالجئين والذين ارتحلوا من مكان 
لمكان على أمل العودة واالستقرار في أرضهم أرض اآلباء واألجداد, 
أي���ن يزرع الالجئ خيمته بعد ان ضاقت به الدنيا على رحابتها, آه يا 
وطن���ا ال يقيم وال يرحل! إلى أين تس���وقك األقدار؟ وأين ينتهي بك 
كل هذا الترحال عبر سنين طوال, هل ال زال األمل يحدوك لتعود من 
جديد, الم يكسر عزيمتك كل هذا الجبن والخذالن والضعف والوهن 
الذي حل باألمة وأصبح كالوباء يصيب الناس فيقعدهم عن واجبهم 

تجاه فلسطين األرض والشعب والوطن السليب؟  
دمع���ة تترقرق في عيني ألجيء كهل يهف���و قلبه لرائحة البرتقال 
في حقول ياف���ا الخضراء, ينزوي في ظل ثياب���ه الرثة ينزف دمعا, 
ثم يش���رق وجهه باألمل من جديد, فه���و ال زال يحتضن البندقية, 
ويجهز الرصاصة في بيت النار, ويصوب الفوهة باتجاه الغاصبين, 
هل ال زالت الثورة تجتاحك أيها الفدائي المرصود, هل ال زال اسمك 
مطبوعًا في المطارات والموانئ وعلى صفحاتهم السوداء؟ هل ال زالت 
عيونهم المتربصة تطارد ظلك في كل مكان, هل ال زالت سجونهم 
وزنازينهم تبحث عن حدود جس���دك لتكبل روحك الوثابة وساعدك 
المفتول, هل ال زال الموت يحيط بك من كل مكان وأنت الذي تبحث 
عن معنى الحياة الذي ال يعرفه س���واك, وتتماهى مع نش���وة األمل 
واليقين, الم تفت في عضدك سبعون سنة عجاف خذلتك فيها كل 

جيوش األرض من عرب وعربان؟  
ال زال في األرض متس���ع لشهيد, يمضي عبر مسيرة العودة الكبرى 
وهو يحمل وصية اآلباء واالج���داد, يلف مفتاح العودة حول هامته 

المنتصبة , ويحمل في جيبه الدامي حجة البيت وورقة الكوش���ان, 
يقب���ض عليهما بكلتا يدي���ه ويضعهما في يد طف���ل يجاوره في 
الميدان وهو يحمل حجرا أو مقالع���ًا, يخاطبه بدمه النازف ودمعته 
األخيرة: أكمل المس���يرة يا بني وأحفظ الوصية, بلغهم عني السالم 
واخبره���م ان طريقنا طويل يحتاج للبندقية, س���الم عليك يا وطني 
السليب, يا وطني الغريب, يا وطني الحبيب, سالم عليك يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم ابعث حيا, س���الم على أرضك وس���مائك, صبحك 
ومسائك, شمسك وهوائك, سالم عليك يا شعبي وأنت تناضل من 
اج���ل الحرية, تمضي رغم كل هذا الخ���ذالن لتعلمهم ان األرض لن 
تعود بالذل والهوان, وأنها تنتمي إلى مس���يرة محارب ينتسب إلى 

كتيبة األبطال الشجعان الذين يملؤون األرض ثورة وحرية.    
المش���هد يحضر اليوم في جحاف���ل النصر المتجه���ة إلى مناطق 
التماس مع هذا الكيان المجرم, أمواج بشرية تغزو بوابات الوطن من 
الشمال والجنوب, تشق طريقها غير آبهة بالصعاب, والصورة تحرك 
الوجدان وتخترق عنان الس���ماء, ش���عب ال يحمل إال حجرا أو مقالعًا, 
شعب مدجج باإلرادة, وعصابات مجرمة مدججة بشتى أنواع السالح, 
أوكل���ت إليها مهمة س���فك الدماء, وعالم تحكمه ش���ريعة الغاب, 
ومجتمع دولي سياسته الصمت وسيادة اإلدارة األمريكية واالحتالل, 
ورغم هذا الخذالن ال تتوقف الحناجر عن الهتاف, عالقدس ريحين 
شهداء بالماليين, يا امتنا العربية .. السفارة األمريكية.. في القدس 
اإلسالمية.. , حنرددها جيل ورا جيل .. تسقط تسقط إسرائيل, يعلو 
الهتاف وتعلو رايات الوطن, ويتوارى المتخاذلون والعمالء والخونة, 
وين���زوي الزعم���اء تحت كراس���يهم الزائلة, ويعلو صوت الش���عب 

الفلسطيني ليمأل الكون ثورة وحرية, فالحق يعلو وال يعلى عليه. 
ال زال في األرض متسع لشهيد, محمول فوق األعناق, يرسم بقطرات 
دمه خارطة الوطن الس���ليب من البحر إلى النهر, يقود مس���يرة امة 
تعاظم���ت ثوراتها من المحيط إلى الخلي���ج, يفجر براكين الغضب 
وتتطاير حمم براكينه الثائرة لتزرع فينا ثورة ال تلين وال تس���تكين, 
أيه���ا الراحل ترجل من ف���وق األعناق, وخبرنا ع���ن معنى االنعتاق, 
علنا نستفيق من س���باتنا العميق, ونمحو عن جبيننا وصمات الذل 
واله���وان, نطبع ب���دال عنها بصم���ات مضيئة يخطه���ا كل األحرار 
والش���جعان, أيها الثائر المحمول ف���وق األعناق, ال ترحل عن عالمنا 
قبل ان تمنحنا عفوك وتعلمنا كيف نحفظ الوصية ونحمل البندقية 

ونحرر أرضنا الفلسطينية.  

 

زهير ماجد

القراءة فكر ووطن للعقول الناضجة عبر الزمن25550 سنة عمر النكبة
 عاطف صالح المشهراوي  

انسحاب أميركا من االتفاق النووي مع إيران هو الخطوة األولى في دفعها إلى مصير العراق المأساوي الذي بدأ باتهامه بحيازة أسلحة 
دمار شامل ، واعترفت أميركا بعد ذلك بأنه كان اتهاما كاذبا قصد به تبرير غزوه وتدميره . بعد االنسحاب من االتفاق ستتلو خطوات 
أخ���رى تتخط���ى إعادة العقوبات االقتصادية األميركية على إيران . وبين ترامب إحدى هذه الخطوات في مطالبته بفتح مواقع  إيران 
النووية ومصانعها العسكرية للتفتيش ، وهذا وسواه سيؤدي إلى نزع مظاهر سيادة الدولة وهيبتها تماما مثل ما حدث مع العراق 
الذي نزعت فرق التفتيش الدولية مظاهر سيادته وهيبته إلى مستوى تفتيش قصور الرئاسة العراقية، وانتهى كل شيء بغزوه في 
2003.  وال فائدة إليران من معارضة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لخطوة أميركا األولى ، ففي النهاية ستأتي لحظة تؤيد فيها هذه الدول 
بصورة أو بأخرى ما ستؤدي إليه الخطوة األميركية، والخطوات الالحقة لها من أضرار إليران قد تنتهي بغزوها حتى وإن اشتكت هذه 

الدول من تهديد أميركا للشركات األوربية المستثمرة في إيران بفرض عقوبات عليها إن لم توقف استثماراتها فيها .
 وفي بؤرة الخطوات األميركية العدوانية المستفزة ضد إيران تتمركز إسرائيل مثلما تمركزت في بؤرة خطوات أميركا التي استهدفت 
العراق، واعترف الجنرال أنطوني زيني قائد المنطقة الوس���طى بعد العدوان على العراق بأن إس���رائيل كانت وراء ذلك العدوان . وال 
أس���تبعد ش���خصيا اشتراكها فيه ، فقبل بدئه تحدثت األخبار عن إنزال كتيبة إسرائيلية في الصحراء غربي العراق، وفي أثنائه رأى 

عمال فلسطينيون كانوا يعملون قرب مطار إسرائيلي حربي هبوط مقاتالت فيه مسودة البطون من الدخان . 
وتهول القيادة السياسية اإلسرائيلية منذ سنوات من الخطر النووي اإليراني على وجود إسرائيل مع أن القيادات األمنية المتعاقبة 

نفت أحيانا ذلك الخطر أو قللت منه ، وعارض بعضها مثل مائير داجان مهاجمة إسرائيل إليران استباقيا . 
اآلن ، فوق الخطر اإليراني النووي المبالغ فيه إسرائيليا ؛ تريد إسرائيل ضرب إيران لوقوفها مع سوريا ، ولتسليحها وتمويلها لحزب 
الله ، وتصر بقوة على أن تخرج إيران من سوريا ، وقصفت عدة مرات مواقع لها فيها . وتشارك السعودية واإلمارات والبحرين إسرائيل 
في التلهف على عدوان أميركي ضد إيران ، وتتمنى أن يكون عاجال ماحقا ، وتستغل إسرائيل هذا التلهف األهوج الالمسئول ، وتراه 
قاسما يؤلف بينها وبين هذه الدول ، ومبررا لإلسراع في التطبيع العلني معها ، وقبل أيام دعا ليبرمان وزير الدفاع اإلسرائيلي الدول 
الخليجية ل » الخروج من جحرها » والمجاهرة بالتطبيع مع إسرائيل ومحاربة إيران في سوريا ، وظاهٌر ما في » الخروج من جحرها » من 

تشبيه لتلك الدول بالحشرات ، ومن نعت لها بالجبن .
 ثمة متوالية صارت تاريخية س���ارت عليها إسرائيل ، وخالصتها أن تكون أقوى دولة في المنطقة عسكريا ، وهو ما يتطلب قمع أي 
قوة عربية أو إس���المية يقدرون أنها مهما أبدت المودة والمسالمة نحو إسرائيل فإنها تظل في اللباب معادية لها ، وتترقب سانحة 
مناسبة إلزالتها . فعلوا هذا مع مصر حتى أخرجوها نهائيا من صف أعداء إسرائيل ولو رسميا ، وفعلوه مع العراق الذي ما انتهت حربه 
مع إيران حتى تس���اءل اإلس���رائيليون : » إلى أين ستتجه قوة من 60 فرقة إن لم تتجه إلى إسرائيل ؟! »، ويتوجهون اآلن نحو إيران ، 
وبدأ توجههم نحو تركيا في أناة ومدارة وحذر ريثما يفرغون من إيران ، ودائما في حوزتهم الحجج والمسوغات لالنقالب على أي دولة 

عربية أو إسالمية مهما كانت مخلصة في صداقتهم . 
ما عس���ى إيران تفعل لمواجهة عدوان أميركا وإس���رائيل وما يأتلف معهما من أعداء متحمسين أو مترددين حاذرين ؟! يقال إن من 
يفقد إرادة الهجوم يفقد إرادة الدفاع ، وال تستطيع إيران اآلن ألسباب كثيرة أن تبادر إلى مهاجمة إسرائيل أو مهاجمة أي مظهر من 
مظاهر التواجد األميركي العسكري في المنطقة ، ويصح أن تمزج بين إرادة الهجوم وإرادة الدفاع حتى إذا هوجمت كانت هذه اإلرادة 

الممتزجة وسيلة قوة صلبة توقع بمهاجميها ضررا ال يستخفون به ، وقد يدفعهم إذا ما تأكدوا من وجوده إلى تجنب مهاجمتها . 
أما الخضوع لطلباتهم فلن يجلب إال طلبات جديدة أكثر سوءا وإذالال من سابقاتها ، وتكون نهاية الطلبات عدوانا سهال على البالد ، 
وسيفعلون بها أسوأ مما فعلوا بالعراق ، وال يغيب عن التقدير هنا أن إيران مؤلفة من عدة عرقيات هي الفارسية والتركية والكردية 

والعربية والبلوشية ، وهذه بيئة ستكون كارثة عليها إذا ما ُفِجرت النزاعات واالحترابات  بينها .
 يبدو أن أميركا بحاجة بين زمن وآخر إلى فيتنام جديدة تذكرها بأن العدوان على اآلخرين س���يء العاقبة ، أما إس���رائيل التي ُأوِجدت 
خطأ وظلما في المنطقة فهي بطبيعة إيجادها س���تظل عاجزة عن التكيف السلمي معها  ولو توفرت لها أسبابه حتى تحين لحظة 
تاريخية في زمن قادم إلى اختفائها بكيفية قد تكون من عجائب كيفيات اختفاء الدول التي تخرج عن ش���رعية اإليجاد ، وتأملوا ما 

أحدثته مسيرة العودة للفلسطينيين العزل من زلزلة في أوصالها ! 

عندم����ا يكون حديثي عبر مقال����ي هذا عن القراءة فإنن����ي أدعوكم أن 
تستشعروا ما أكتب جيدًا , فاختيار مقالي لم يأِت بالصدفة , بل وجب 
علَي كفلس����طيني وكاتب أكاديمي أن ُألقي نظ����رة هامة عن مفهوم 
القراءة من أجل ترسيخها عبر العقول الناضجة المتعطشة لزاد العلم 
والتربية والمعرفة واإليمان في زمن أصبحت فيه القراءة مجرد تسلية أو 
ترف حضاري خاصًة في البلدان النامية , ولكن البعض يعتبرها هدفًا 
رئيس����يًا وعاماًل من عوامل النمو الحضاري الراقي , وأداة هامة لتسيير 

عملية التنمية وأحد أهدافها الرئيسية .
يولد اإلنسان بقدرات عقلية محددة ، لذا فإن تغذية العقل بالقراءة 
تنش����ط عضالت تفكيره وأعصاب����ه , فهي ُتعتبر ركيزة أساس����ية 
ودعامة جوهرية تقاس من خاللها تطور األمم وحضارة الش����عوب ، 
وهي عبارة عن ميدان ثقافي تربوي مهم ، التفتت إليه أنظار العلماء 

والمختصين في الوقت الراهن بكل ما هو مفيد .
المعرفة ُتعد كنزًا لإلنسان ورمزًا لتكريمه , حيث أن الله تعالى خلق اإلنسان 
مكرمًا على س���ائر المخلوقات فمنحه العقل كي ُيفكر به ، ولذلك عليه أن 
يسير في حياته من خالل التفكير الجيد والمقارنة بين كل معطيات الحياة 

التي تتوفر أمامه من خالل القراءة . 
مصادر المعرفة كثيرة لكنها في كل مصادرها تعتبر مكتس���بة وليست 
وراثية , حيث إن اإلنسان يولد بقدرات عقلية معينة لكنه مثل الوعاء الذي 
إذا لم ُيمأل يكون فارًغا ، وإذا امتأل فاض بالعلم والمعرفة ، فال خير في عقل 

إذا لم يتم تزويده بالمعلومات التي ُتنمي قدرته وُتنّشط عضالت مخه .
القراءة اقترنت بقدرات معرفة اإلنس���ان اإلبداعية المتنوعة ، فهي  سبب 
نجاحه وتميزه ورقيه وهي كنز له لما يتحصل ويتمتع من خالل هذا الكنز 

على المعلومة والمعرفة المفيدة من
خالل الق����راءة التي ُتعرف بأنها اس����تخراج للمعان����ي واألفكار من 
الكلم����ات المكتوبة بهدف التعل����م والتفاعل م����ع البيئة الثقافية 

والفكرية المحيطة بنا .

فالقراءة مهمة جدًا في حياتنا الدينية والعلمية والعملية بشكٍل كبير في 
تكوين مدارك عقل اإلنسان وقوة شخصيته وتحديد اتجاهاته ، باعتبارها 
مفتاحًا لجميع أنواع المعرفة ، ولها دور أساسي لتطوير الذات في مجاالت 

الحياة المختلفة لكل األعمار . 
ولذلك فالق����راءة مفيدة أيضًا في العديد من المج����االت لبناء جيٍل واٍع 
ومثقف يحمي نفس����ه ومجتمعه من الجهل ويبني وطنه , وهي ُتعد 
وس����يلة اتصال أساسية للتعلم والتعرف على المعلومات بكل أنواعها 
المختلفة , فتكون مصدرًا مهمًا لإلثراء اللغوي تس����اعد على اكتساب 
مه����ارة التعل����م الذاتي وتقوية وتطوي����ر الش����خصية الذاتية , وهي 
استثمار للوقت لتوسع القدرات والمدارك عند األفراد ، فالشخص الذي 

يقرأ يمتاز بعقله الواسع ، وثقافته المتنوعة المتعددة .
إن الله سبحانه وتعالى منح اإلنسان نعمة القراءة ، فهي تفتح له آفاق المعرفة 
والثقافة ، فتتوّسع مداركه في التعامل واتخاذ القرارات ، فتجد معظم الناس 
يحترمون ويثقون بالمثقف ويطمئنون لسماع رأيه واألخذ به , ألّنه يعلم أكثر 

مما يعلم الكثيرون ممن ال يقرؤون . 
وقد حّث إسالمنا الحنيف على القراءة ، ووّضح الله عز وجل ذلك في سورة العلق 
َم  ِذي َعلَّ ْكَرُم , الَّ َك اأْلَ ْنَساَن ِمْن َعَلٍق , اْقَرْأ َوَربُّ : } اقرأ باسم ربك الذي خلق َخَلَق اإْلِ
ْنَس���اَن َما َلْم َيْعَلْم { وإن أول ما خلق الله تعالى هو القلم ، وقد  َم اإْلِ ِباْلَقَلِم , َعلَّ
ُسّميت أمة اإلسالم }بأّمة اقرأ{ , لكن المؤسف أن الذين ال يقرؤون يتعللون بأن 
ال يوج���د فائدة من القراءة ، وهم ال يعلمون إنه الجهل بعينه والجحود بنعمة 

الله أن منحهم عقاًل واعيًا ووقت فراغ ال يعوض .
بقي لي القول أن حياتنا كما تتزين بالمال والبنون فإن عقولنا وقلوبنا وأرواحنا 
تتزين بالقراءة وكل وسائل الثقافة التي هي أفضل طرق المعرفة , فقد فضل 
الل���ه تعالى المؤمن المتعلم على الجاهل , فظل ذلك منقوش���ًا في أنفس���نا 
وعقولنا كغذاء للعقل والروح , فمثلما نحتاج لألكل والش���رب كطاقة جسدية 
ألجس���امنا فإن أرواحنا وعقولنا تتغذى وغذاؤها الق���راءة التي تزودها بالعلم 

واإليمان والمعرفة في شتى المجاالت المطلوبة .   

إذا أخذنا ما يقوله الش����اعر الفلس����طيني محمود درويش 
من ان الفلس����طيني يكبر عاما في الي����وم في هوى وطنه 
وهو بعيد عنه منذ عمر النكبة الس����بعين عاما )70*365(، 
فتصوروا عدد الس����نوات الحقيقية التي يعيش����ها عذابا 
بعيدا عنه وه����و الرقم الموجود في عن����وان المقال. وحده 
الفلسطيني من يغرف من الزمن كل هذه األرقام التي تمر 
على نفسه وإحساسه وبعاده .. هو في كل 15 مايو من كل 
ع����ام طريد في أصق����اع األرض أو محاصر في داخل بالده ال 
يعلم متى يقوم الجالد بطرده من أرضه المستولي عليها. 
أعظم م����ا في قصة النكبة تلك، ان األجيال الفلس����طينية 
الجديدة، أكثر شراس����ة من األهل واألج����داد في االرتباط 
ب����األرض، وهي أيضا أكرم منها في البذل والعطاء. تصوروا 
ابن غزة الذي يذهب إلى تخوم مساحة األرض التي يقطن 
عليها ليبدأ على حد تعبيره عملية العودة عبر تنشق رائحة 
كل فلس����طين .. في هذه الحالة تسبقه روح اآلباء واألجداد 
لتغذي فيه الصور التي لم يعرفها عن بالده س����وى ان ارثا 
يحركه، ومن خالله يتطلع إلى فلس����طين كمعش����وقة لها 
ش����رف الحكم الذي تريده عليه. في 15 من الشهر الحالي 
يكون عمر النكبة خارج حس����ابات محمود درويش سبعين 
سنة .. ما أصعبها من سنوات متكررة والجوع الفلسطيني 
إلى بالده يزداد. إذن هي في حسابات الزمن ما قاله الشاعر 
دروي����ش وأكثر. بل هي في عمر األجيال إحس����اس مركب 

بآالف السنين يطن في األجساد ويقوى من جيل إلى آخر.
كم كتابًا يحمل عنوان ” عاشق من فلسطين ” أو ” عاشق 
فلسطين ” .. قدر لي ان استمع ذات يوم وألسباب إنتاجية 
تلفزيونية لبعض المرويات الفلسطينية مما تبقى من كبار 
السن الفلس����طينيين الذين عاشوا تفاصيل النكبة والتي 

وصفها الشاعر العراقي يومها بأدق الوصف بقوله ” أرأيت 
قافلة الضياع / أما رأيت النازحين / الحاملين على الكواهل 

من متاهات السنين / آثام كل الخاطئين”.
كان����وا يتحدثون كما لو أنهم لم ينس����وا تفصيال .. المرارة 
الشديدة تظل ذاكرة مفتوحة ال يمكن نسيانها. جميعهم 
تقريبا تشابهت رحلة عذابهم .. احد أصدقائي الصحافيين 
الفلس����طينيين اخبرني كيف مشى أهله وهو لم يكن قد 
تجاوز الخامسة من عمره عشرات الكيلومترات ليصلوا إلى 
قرية في جنوب لبنان، أقاموا أوال في س����احتها حيث ناموا 
على التراب بعد ان تطوع أهلها لنجدتهم ببعض الغطاء، 
وكانت القرية آنذاك ككل القرى اللبنانية الجنوبية نموذجا 
للفق����ر المدقع .. ب����ل ان احد قادة المقاومة الفلس����طينية 
اخبرن����ي، ان أهله أثن����اء هروبهم الطويل تعب����وا فحطوا 
رحالهم في مكان على الحدود مع لبنان قرب بئر ماء .. وفي 
الصباح افتقدوا أختهم الت����ي كان عمرها في ذاك الوقت 
اقل من سنيتن، فاكتشفوا أنها رمت نفسها في البئر دون 
ان تدري .. كما اخبرني ان كثيرات من النسوة حملن مخدات 
البيت على أساس أنها أوالدهن ولم يكتشفن ذلك إال بعد 
مسافة طويلة من الجري، ولعل قصة غسان كنفاني” عائد 
إلى حيفا ” خير دليل على المصاب الفلسطيني، ليس فقط 

في خسارة وطنه ، بل في الشقاء الذي نتج أيضا.
أوص����ى الزعيم اليوغوس����الفي الراحل تيت����و بعض قادة 
فلسطين بعدم االعتراف بإسرائيل مهما كانت األسباب ، 
لكنهم اعترفوا بها .. وأوصى العرب في احد خطاباته لهم 
الوصية ذاتها، لكن األيدي تمتد إليها، كانت تحت الطاولة، 
لكنها صارت اليوم فوقها وفي العلن وتحت الشمس ودون 

خجل.
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استعدادًا لكأس أمم آسيا

الوطنــي يخســر أمــام الكويــت بهدفيــن نظيفين

االستقالل/ وكاالت:
خس����ر منتخب فلس����طين لكرة القدم، أمام 
المنتخ����ب الكويتي بهدفي����ن نظيفين، في 
اللق����اء الذي جمع بينهما على ملعب الكويت 

الدولي، استعدادًا لكأس أمم أسيا 2019.
وق���دم المنتخب الوطني بداي���ة جيدة في 
الدقائق األولى، بعد أن سدد مصعب بطاط 
ك���رة قوية تص���دى لها ح���ارس المنتخب 
الكويت���ي حمي���د القالف وحوله���ا لضربة 

ركنية.
واس����تغل المنتخب الكويتي تباطؤ وس����ط 
المنتخب الفلسطيني، وسدد فيصل زايد كرة 
من الوسط لكنها جاءت في أحضان الحارس 

رامي حمادة.
وم����ع اس����تمرار الضغ����ط الكويت����ي وغياب 
التركيز لوسط ودفاع فلسطين، ومن عرضية 
نموذجي����ة لعبها فهد الهاج����ري على رأس 

يعقوب الط����راروة يضعها بس����هولة داخل 
الشباك . وكاد المنتخب الفلسطيني يعدل 
النتيجة س����ريعًا، لكن تسديدة عبد الله جابر 

وجدت تألق الحارس الكويتي .
وع����اد المنتخ����ب الكويتي وضغ����ط مناطق 
المنتخب الفلسطيني، وسدد فيصل زايد كرة 

قوية أبعدها حمادة بصعوبة.
وس����عى المنتخب الفلس����طيني في الشوط 
الثاني، لتعديل النتيجة مبكرًا فسدد صيام 

كرة قوية من خطأ أبعدها الحارس القالف.
واستغل المنتخب الكويتي تقدم المنتخب 
الفلس����طيني لتعدي����ل النتيج����ة، ليتمكن 
يوس����ف ناصر من إضافة الهدف الثاني في 

الدقيقة 56.
ولم يتغير شكل اللقاء فيما تبقى من دقائق، 
أفضلية كويتية على مناطق المنتخب الذي 

لم يبِد أي رغبه في تقليص النتيجة.

غزة / االستقالل: 
تأهل كل من شباب جباليا والصداقة إلى المباراة النهائية 
من بطول���ة كأس الكرة الطائرة للمحافظات الجنوبية، بعد 
تغلبهما على اتحاد الش���جاعية، وخدم���ات جباليا تواليًا ،  

التي أقيمت على صالة الشهيد القائد سعد صايل .
وس���تقام المباراة النهائية بين الفريقين خالل األس���بوع 
األول من شهر رمضان المبارك ، وذلك على صالة الشهيد 
س���عد صايل، بعد االنتهاء من صالة التراويح، وس���يعلن 
االتحاد عن موع���د اللقاء بالتحديد خ���الل األيام القادمة، 
بعد االجتماع الذي س���يعقده مع الناديين، وإدارة الصالة 

المغطاة التي سيتم على أرضها اللقاء.
ونجح حامل اللقب ش���باب جباليا بالتغلب على منافس���ه 
اتحاد الش���جاعية ، بثالثة أش���واط نظيفة، ولكنه واجهة 

صعوبة ومنافسة شرس���ة من أبناء »المنطار« ، خاصة في 
الش���وط األول ، ولكن خبرة العبي »ثوار« الش���مال نجحت 
بحس���م كافة األش���واط، والتي جاءت نتائجها على النحو 
التال���ي:  )25_23(، )25_15(، و)25_19(. هذا و اس���تطاع 
الصداقة بالتغلب على منافس���ه العني���د خدمات جباليا، 
وذلك بثالثة أش���واط لواحد، في اللقاء الجماهيري الكبير 

الذي جمعهما على صالة الشهيد سعد صايل .
وش���هد اللقاء ندية وإثارة بين الفريقين الكبيرين، حيث 
نجح خدمات جباليا بحس���م الشوط األول لصالحه بنتيجة 
)25_21(، ولكن الصداق���ة تمكن من قلب الطاولة، وحقق 
الفوز بثالثة أش���واط متتالية، كان آخرها األكثر منافسة 
بينهما، حيث جاءت نتاج األش���واط عل���ى النحو التالي : 

الثاني )25_22(، الثالث )25_20(، والرابع)28_26(.

غزة / عبدالله نصيف :
ت���وج فريق الس���لة بفريق خدم���ات البريج  بكأس 
العودة لكرة الس���لة للعام الثالث على التوالي بفوزه 
الس���هل في المباراة النهائية على جمعية الشبان 
المسيحية بنتيجة 101 مقابل 51 في المباراة التي 
أقيمت على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

ليهيمن البري���ج على بطوالت الس���لة بقطاع غزة " 
الدوري و السوبر و الكأس .

و بالع���ودة لمجري���ات اللقاء الختامي الذي ش���هد 
حضور ش���خصيات رياضية و رؤساء األندية و عدد 
كبير من الجماهير العاش���قة للعب���ة ،  انطلق الربع 

بش���كل مثير والذي ش���هد األول من المباراة 

توفقًا واض���ح للبريج بنتيج���ة 21 نقطة مقابل 10 
نقاط بفضل تألق ثائر عيسى وإبراهيم أبو رحال.

س���يطرة البريج تواصل���ت في الربع الثاني وس���ط 
استسالم واضح من العبي الشبان لينتهي هذا الربع 
بنتيجة 29 نقطه للبريج مقابل 8 نقاط فقط للشبان.

ولم يتغير الحال في الربع الثالث حيث واصل البريج 
س���يطرته على اللق���اء و الذي انته���ى بنتيجة  24 
نقطة  مقاب���ل 14. و وضح االنهيار الكامل على أداء 
العبي الشبان، ليتمكن البريج من حسم هذا الشوط 

أيضًا بنتيجة 27 نقطة مقابل 19.
لينته���ي اللقاء بفوز كبير للبري���ج و التتويج بلقبه 

الثالث هذا العام .

البريج يحقق لقب 

كأس العودة »لكرة السلة« 
تأهل شباب جباليا و الصداقة 

لنهائي كأس الطائرة

لندن/ االستقالل:
محم���د  المص���ري  الدول���ي  ف���از 
ليفرب���ول  فري���ق  مهاج���م  ص���الح 
اإلنجليزي، أمس  األحد، بلقب هداف 

الدوري االنجليزي الممتاز.
وس���جل صالح 32 هدف���ا مع فريق 
ي الري���دز متفوق���ا عل���ى االنجلي���زي  ر ها

، كين مهاج���م توتنه���ام برصيد 30  ف���ا هد
واألرجنتيني سيرجيو أغويرز مهاجم المان سيتي برصيد 

21 هدفا.
وكان ليفرب���ول قد فاز برباعية نظيف���ة، امس األحد، على 
ضيفه برايتون في ختام منافس���ات ال���دوري االنجليزي 

الممتاز. 
وسجل محمد صالح هدف االفتتاح لليفربول في الدقيقة 
26، وديان لوفرين في الدقيقة 40، ودومينيك سوالنكي 

في الدقيقة 53، وأندري روبرتسون في الدقيقة 85.

االستقالل / وكاالت:
أش���ار زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، إلى صعوبة اختيار التش���كيلة 
األساس���ية التي س���يلعب بها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول اإلنجليزي، 
مبررًا ذلك بأن جميع الالعبين يقدمون أداًء رائعًا، كما أبدى س���عادته بالفوز الكبير 

الذي حققه الفريق الملكي على حساب سيلتا فيجو.
وقال زين الدين زيدان في تصريحات صحفية عقب المباراة: “سيحدث لرأسي صداع 
عندم���ا يتعين علّي اختيار الفريق للنهائي، لكنني أفضل ذلك.. من األفضل الوصول 

إلى المباراة النهائية في الموسم ونحن نقدم كرة  قدم جيدة ونقوم بأشياء جيدة”.
وأضاف: “ال، ال أعرف أي فريق س���وف يلعب في كييف، ال أعلم نهائيًا.. نحن سعداء إلنهاء 
الموس���م بالبرنابيو بهذه الطريقة أمام جمهورن���ا، كانت هناك أهداف ولكن الكثير من كرة 

القدم، لقد لعبنا المباراة بجدية”.
وع���ن األداء الذي قدمه بعض الالعبين ف���ي المباراة ، قال زيدان: “أنا س���عيد للغاية بمباراة 
جاريث بيل، هذا يعني أننا مستعدون للنهائي، إنه في أفضل مستوياته االن مع ريال مدريد، 
ه���ذا لصالحنا جميعًا .. إيس���كو؟ نحن نعلم أنه مهم جدًا لفريقنا، خاص���ة في حيازة الكرة”. 
وُسئل زيدان عن نهائي الدوري األوروبي، أجاب: “أتلتيكو فريق ممتاز، إنهم يدافعون بشكل 
جيد للغاية وتلقوا أهدافًا قليلة للغاية، سنرى ما سيحدث في المباراة النهائية ضد مرسيليا.. 
سأش���اهد نهائي الدوري األوروبي بصفتي مشجعًا، سأكون س���عيدا إذا حدث شيء لطيف مع 

مرسيليا، أعتقد أنه لديهم فرصة للفوز”.
يذك���ر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اإلس���باني برصيد 75 

نقطة، وسيرحل األسبوع المقبل لمدينة فالنسيا من أجل مواجهة فياريال في السيراميكا.

رسميًا: محمد 
صالح هداف 

الدوري 
اإلنجليزي

نهائي دوري األبطال 
ُيسّبب صداعًا في 

رأس زيدان
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مســك وطيــب 

يا ابن التراب !
هناك من الناس من يعتقد بأنه س���يالمس السماء حين 
يس���ير على األرض وال ينظر أسفل منه ألنه ال يريد أن يرى 
أحدا غيره وكأن الحياة ل���م تخلق إال له، فلم كل هذا الكبر 
واالبتعاد عن مخالطة الناس وخاصة الفقراء الذين أخذ الله 
منهم شيئا ولكن عوضهم أش���ياء ال يراها ذاك المتكبر؟ 
من هنا كان التواضع وخفض الجناح إلخواننا وعدم التكبر 
واالزدراء ألن الحياة ل���ن تدوم ألحد فكلنا ذاك الرجل الذي 
س���يغادر الدنيا بثوب أبيض ال يوجد به جيوب فلن ينفع 
ذاك المتكبر كبره وال صالفته وال اإلعجاب بنفس���ه حينما 
يرد على الله يوم القيامة يوم الحسرة والندامة هكذا علمنا 
الله جال وع���ال في كتابه الكريم وبين لن���ا فضل التواضع 
وحقيقته التي ال بد أن يتحلى بها االنس���ان المسلم فقال 
ِذيَن َيْمُشوَن  ْحَمِن الَّ تعالى في س���ورة الفرقان: »َوِعَباُد الرَّ
َعَلى اأَلْرِض َهْوًنا« وقال جال جالله في سورة آل عمران: »َفِبَما 
وْا 

ُّ
ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفض َن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظً َرْحَمٍة مِّ

ِم���ْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْس���َتْغِفْر َلُهْم َوَش���اِوْرُهْم ِفي 
ِليَن   الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

َّ
ْل َعَلى الّلِه ِإن اأَلْم���ِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

اُر  » وقال س���بحانه وتعالى في س���ورة القصص: » ِتْلَك الدَّ
ا ِفي اأَلْرِض َوال َفَس���اًدا  ِذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلّوً اآلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَّ
ِقيَن » والنبي صلى الله عليه وس���لم علمنا  َواْلَعاِقَب���ُة ِلْلُمتَّ
قيم���ة التواضع وهذا الفضل الجزيل فعن حارثة بن وهب 
بيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:  ه سمع النَّ رضي الله عنه أنَّ
»أال أخبرك���م بأهل الجنة؟ قالوا: بل���ى »قال صلى الله عليه 
ه«.   ضعيف متضعف، لو أقس���م على الله ألبرَّ

ُّ
وس���لم: كل

ثمَّ ق���ال: »أال أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: »كل عتل 
اٍظ  مس���تكبر« وعن معاذ بن أن���س الجهني رضي الله  جوَّ
عنه قال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »َمن ترك 
ه، وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة  باس تواضًعا للَّ اللِّ
ره ِمن أيِّ حلل اإليمان ش���اء  على رءوس الخالئق حتى يخيِّ
يلبسها« وقال صلى الله عليه وسلم »ما نقصت صدقة ِمن 
ا، وما تواضع أحد لله إالَّ  م���ال، وما زاد الله عبًدا بعفٍو إالَّ ع���ّزً
رفعه الله« وكذلك ما تحدث به السلف والعلماء رضي الله 
عنهم عن هذه الصفة الجليلة فعن عائشة رضي الله عنها، 
واُضع« وقال معاذ  كم لتغفلون أفضل العبادة: التَّ قالت: »إنَّ
بن جبل رضي الله عنه:)ال يبلغ عبٌد ُذَرى اإليمان حتى يكون 
ْنيا أحبَّ إليه   ِمن الدُّ

َّ
رف، وما قل واُضع أحبَّ إليه ِمن الشَّ التَّ

 س���واء، يحكم 
ِّ

ا َكُثر، ويكون َمن أحبَّ وأبغض في الحق ممَّ
اس كما يحكم لنفسه وأهل بيته« والله المستعان . للنَّ

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

حبك يا وطني الغالي من اإليمان 

حمن حسن حبنكة  *المؤلف: هو الشيخ الدكتور عبد الرَّ
الميداني.

ولد الش����يخ عبد الرحمن حسن حبنكة في دمشق بحي 
الميدان س����نة 1927م / 1345 ه�، ونشأ في بيت علم 
رت لغيره، فهو سليل  ما تيسَّ ودعوة تحيط به ظروف قلَّ
إحدى العائالت الدمشقّية العريقة التي ُعِرفت بالعلم، 
عوة في  ي المجاهد حام����ُل لواء الدَّ مُة المربِّ فأب����وه العالَّ
َكة الَميداني، عضُو المجلس  الشام، اإلماُم حس����ن َحَبنَّ

. التأسيسيِّ لرابطة العالم اإلسالميِّ
درس الش����يخ عب����د الرحم����ن ف����ي »معه����د التوجيه 
ج فيه  اإلس����المي«، الذي أنش����أه والده رحمه الله، وتخرَّ
عدد من علماء دمش����ق المعروفين؛ كالش����يخ الداعية 
الفقيه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والشيخ 

اب رحمه الله، والدكتور مصطفى البغا،  الدكتور مصطفى سعيد الخّن، والش����يخ حسين خطَّ
وغيرهم.

 *الكتاب كما قّرر مؤلفه هو دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة التي تؤصل لفريضة 
الص����وم وأحكامها وقضائها وما يتعلق بها من آداب وس����نن، ولش����هر رمضان من فضائل 

وأحداث. 
م الدكتور عبد الّرحمن كتابه في ثمانية أبواب، وهي: قدَّ

ل :الصيام في القرآن. الباب األوَّ
الباب الثاني :فضائل الصيام وشهر رمضان في السنة.

الباب الثالث :أحكام الصيام في السنة.
الباب الرابع :زكاة الفطر.

الباب الخامس :العيد
ادس: كلمات بأفكار وعظات. الباب السَّ

ابع : أمجاد رمضانية. الباب السَّ
الباب الثامن: فقه المذاهب األربعة في الصيام.

الكتاب يقع في مجلد واحد ويحوي 590 صفحة، وقد طبع للمّرة األولى سنة 1407ه� – 1987م.

مؤلف وكتاب

الوطن  الوط���ن وح���ب  الحدي���ث عن 
ف���ي ذكرى النكبة حديث ذو ش���جون 
، ويعي���د ذاكرتنا إلى أرضن���ا وترابنا 
وتاريخنا المس���لوب، الذي نتمنى أن 
يع���ود إلينا ونعود إلي���ه ، فهو القادر 

على كل شيئ..
وهذه الذكرى مختلفة هذه المرة ، ألن 
شعبنا في هذه الذكرى ، بدا مصرًا جدًا، 
على تحقيق الهدف السامي والمشروع 

في الرجوع إلى الوطن  الحبيب.
إن ح���ب الوط���ن ه���و غري���زة فطرية 
وس���ليقة بش���رية، ونزعة إنس���انية، 
فيتعلق اإلنسان باألرض التي يعيش 
عليها ويرتبط ارتباًط���ا وثيًقا بأهلها، 
فترى حب الوطن بالنس���بة لإلنس���ان 
كحبه لولده ووالده وقومه وعش���يرته 
وزوجت���ه وأقاربه ومعارف���ه، فهو حب 
مغروس في جبلة اإلنسان، متأصل في 

فطرته وكيانه.
من مظاهر العظمة في القرآن الكريم 
وسمو تشريعاته غرس محبة األوطان 
في نفوس أتباعه ليزداد تمس���كهم 
بترابها، وحرصهم عل���ى االرتقاء بها، 
وتقديم  خدمته���ا،  ف���ي  والتفان���ي 
مصلحته���ا العامة عل���ى مصالحهم 

الشخصية .
فال يوج���د كتاب س���ماوي غرس حب 
الوطن ف���ي نفوس أتباع���ه كما فعل 
الق���رآن، وال يوجد نظام بش���ري فرض 
على اإلنسان أن يعمل ويكدح ويخلص 
ويضحي بحياته كلها دفاعًا عن وطنه 
كما فعلت شريعة اإلسالم التي تستمد 
تعاليمها وأحكامها من الكتاب الخالد 

دستور المسلمين العظيم .
المفك���ر اإلس���المي الدكت���ور محمد 
عمارة، عضو هيئة كبار العلماء باألزهر 
الش���ريف، يكش���ف لنا هذا الجانب 
المهم في فلسفة القرآن وتشريعاته 
ويوضح عالقة القرآن بالوطنية فيقول: 
»الق���رآن الكريم يربط المس���لم بداره، 

ويفرض علي���ه أن يخ���رج للدفاع عن 
وطنه، وأن يرف���ع راية الجهاد ضد كل 
من تسول له نفسه العدوان على أرض 
اإلسالم واستنزاف خيرات المسلمين 
وإه���دار حقوقهم، وه���ذا واضح من 
تعريف���ات علماء المس���لمين لمعنى 
الجه���اد، وهو أنه الخ���روج للدفاع عن 

الدين والوطن والكرامة«.
من دواعي الجهاد

فالع���دوان عل���ى الوطن وط���رد أهله 
)المس����لمين( كفلس����طين منه هو في 
التش����ريعية  ومنظومتن����ا  فلس����فتنا 
اإلس����المية أحد األس����باب الدافعة إلى 
الجهاد، فالله س����بحانه وتعالى يقول: 
»ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقس����طوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين«، فوفقًا لهذا النص القرآني 
فإن طرد المس����لمين م����ن أوطانهم من 
األمور العظيمة التي تس����توجب إعالن 
الجه����اد دفاع����ًا ع����ن األوط����ان كما أن 
العدوان على الدين يس����توجب الجهاد 
والتضحي����ة، ومن هذا الن����ص القرآني 
تتضح لنا قيم����ة الوطن وأهمية الدفاع 
عن����ه والحف����اظ على اس����تقالله، حيث 
قرنه الخالق المشرع بالدفاع عن الدين، 
أي أن العدوان عل����ى الدين والوطن من 
األمور الخطرة التي تفرض على المسلم 
أن يجاه����د بنفس����ه وماله ولو س����قط 
في س����احة المواجهة وه����و يدافع عن 
دينه ووطنه كان من الش����هداء الذين 
قال الله س����بحانه وتعالى في شأنهم: 
»وال تحس����بن الذين قتلوا في س����بيل 
الله أمواتًا بل أحي����اء عند ربهم يرزقون 
. فرحي����ن بما آتاه����م الله م����ن فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون 
. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن 
الله ال يضيع أجر المؤمنين«، أي أن الذين 
يدافعون عن دينهم وأوطانهم شهداء 

أبرار وقد عوضهم الله عن الحياة الدنيا 
الزائل����ة الفانية بحي����اة أفضل في جنة 
الخلد، وسوف يفرحون بما أنعم الله به 
عليهم من نعم ال مثيل لها في الدنيا .

وهكذا يقدم الق����رآن الحوافز المجزية 
للذين يدافعون عن دينهم وأوطانهم 
ويدفعهم دفع����ًا إلى التضحية بكل ما 
يملكون لكي يظل دينهم مرفوع الراية 
أوطانهم  للناس، وتظل  تصل هدايته 
محررة مس����تقلة ال يدنسها المعتدون 

اآلثمون .
واالنتم����اء إلى الوطن الذي غرس����ه في 
نفوس����نا القرآن الكريم ال يصطدم أبدًا 
م����ع االنتم����اء األكبر الذي غرس����ه فينا 
القرآن الكريم، وهو االنتماء إلى اإلسالم، 
حيث يقول: »ال تناقض في ظل تعاليم 
وأحكام شريعتنا اإلس����المية بين حب 
الوط����ن واالنتماء إلي����ه والحرص عليه 
والتص����دي للدفاع عنه وبي����ن االنتماء 
األول واألكبر واألس����اس بالنس����بة إلى 
المس����لم وه����و االنتماء إلى اإلس����الم«، 
ويقول: »ال تخيير للمسلم بين االنتماء 
للدين واالنتم����اء للوطن، حيث ال يوجد 
تع����ارض أو تناق����ض أو تض����اد بي����ن 
االثني����ن، فاإلس����الم كمنهاج ش����امل 
لمملكة السماء وعالم الغيب وللعمران 
البشري وسياسة وتدبير عالم الشهادة، 
ال تتأتى إقامته كدين إال في واقع ووطن 
ومكان وجغرافيا، وه����ذا الواقع والوطن 
والمكان والجغرافيا لن يكون إس����الميًا 
إال إذا أصب����ح االنتماء الوطني فيه بعدًا 
من أبع����اد االنتم����اء اإلس����المي العام، 
فعبقرية المكان في المحيط اإلسالمي 
هي واحدة من تجليات اإلس����الم الذي 
ال تكتمل إقامت����ه بغير الوطن والمكان 

والجغرافيا« .  
فكل الحب واإلنتماء والتضحية لوطننا 
الحبيب فلس����طين ..ف����ي ذكرى النكبة 
التي نس���أل الله أن تك���ون آخر ذكرى 

لها.

حممد �شحادة

فت���اوى

ما حكم السواك بمعجون 
األسنان للصائم؟

الت���ي  المعجون���ات  أكث���ر  إن  اإلجاب���ة: 
تستعمل للسواك من النفاذات الشديدة 
الطعم، فلذلك يصعب على اإلنس���ان أن 
يستعملها وال تصل إلى حلقه، فإن كانت 
مما يص���ل إلى الحلق فال يج���وز للصائم 
استعماله ألن كل ما يصل إلى الحلق فهو 

عرضة لالبتالع.
وإذا كان���ت المعجونات م���ن النوع الذي 
ويكون  الحساس���ة  لألس���نان  يستعمل 
طعم���ه ضعيفًا فه���ذا يجوز لإلنس���ان 
اس���تعماله م���ع التحفظ، ك���ذواق طعم 
الطع���ام مثاًل، فالطباخ يجوز له ذوق طعم 
المل���ح في الطعام بلس���انه دون أن يصل 
ش���يء منه إلى حلقه، فكذل���ك هذا النوع 
من المعجون الذي ه���و غير نفاذ وطعمه 
ال يص���ل إلى الحلق يجوز اس���تعماله في 
حال الصوم مع التحفظ، وأما النفاذ منه فال 

يجوز استعماله للصائم.

سؤال حول حديث من 
صلى الفجر في جماعة 
ثم  ثم قعد يذكر الله 

حتى تطلع الشمس.
الس���ؤال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »من 
صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة 
تامة تامة تامة«، هل هذا خاص بالمكوث في المسجد 
حتى تطلع الشمس أم من الممكن الذهاب إلى البيت 
وذكر الله حتى تطلع الشمس؟ مع العلم أن المساجد 

عندنا تقفل قبل طلوع الشمس.
اإلجابة: تحصي����ل األجر والثواب اش����ُترطت له 
صفات، وهي صالة الفجر في جماعة في المسجد، 
وذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صالة ركعتين، 
وه����ذا له أجر حجة وعمرة تام����ة تامة تامة، فمن 
قّصر في هذه الصفات كان له من األجر والثواب 
بحس����ب ما عم����ل، ولكن ال يحظ����ى باألجر التام 

المذكور في الحديث.
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ا  عندما يجلس الفرد مع نفس���ه ويتأمل الواقع من حوله يفكر في أمور ش���تى بدًء
بأم���وره الخاصة، ثم األس���رة، والعمل، والصحة، والمس���تقبل فيص���ل إلى طريق 
مسدود بسبب التعقيدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية فيزداد غًما على 
لها مسؤولية حظه  غمه، وتكدر نفس���يته ويعكر مزاجه. أحياًنا يلوم نفسه ويحمِّ
التعيس. في هذه الحالة تبدو مصالحة الذات مس���ألة ش���اقة وصعبة. رغم ذلك 
يعتبر التصالح مع الذات مس���ألة ضرورية حتى يتمكن الفرد من فهم تضاريس 
شخصيته، فيعرف مواضع قوته وضعفه، فيعزز األولى ويقلل من سلبيات الثانية؛ 
ليتمكن من التفكير الس���ليم ويضع الحلول المناسبة في حدود إمكانياته لعالج 

مشكالته وتخطي أزماته.
التصالح مع الذات ال يعني جلدها والمبالغة في تأنيبها واإلحساس بالذنب ولومها 
عل���ى التقصير، وال يعني المبالغة في الثقة بالنف���س إلى حد الغرور. التصالح مع 
الذات هو تقبل النفس كما هي عليه وليس كما يجب أن تكون، وعدم تحميلها ما 
ال طاقة لها به. تقبل النفس بسيئاتها وحسناتها.. بعيوبها ومزاياها.. بضعفها 

وقوتها.
يوج���د فرق بين التصالح م���ع الذات وتطوير ال���ذات. األول يعني معاملة النفس 
بتلقائية. أما الثاني يعني تطوير القدرات واإلمكانيات الش���خصية لتكون أفضل 

من وضعها الحالي. وال تعارض بين المفهومين. بل يعتبر األول مفتاحًا للثاني.
من الخطوات التي تعيننا على التصالح مع ذواتنا:

�ِه اَل ُتْحُصوَها{.  وا ِنْعَمَة اللَّ أواًل: احمد الله تعالى على نعمه الكثيرة عليك. }َوِإن َتُعدُّ
ِنَع���م تتقلب فيها ُح���ِرم منها خلق كثير. أنت تتمتع بصح���ة جيدة بينما غيرك 

يعاني من أسقام شتى. لك بيت آمن تسكن فيه وغيرك مشرد. لك دخل يقضي 
حاجاتك وغيرك ال يجد ما يسد جوعه...إلخ. وِقس على ذلك.

ثانًيا: قارن نفسك بمن هو دونك وليس بمن هو أعلى منك. قال رسول الله: »اْنُظُروا 
ُه َأْجَدُر َأْن اَل َتْزَدُروا ِنْعَمَة  ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُكْم َواَل َتْنُظُروا ِإَلى َمْن ُهَو َفْوَقُكْم َفِإنَّ
ِه َعَلْيُكم«. مقارنة نفس���ك بمن أعلى منك في التعليم، أو الوظيفة، أو المعيشة  اللَّ
سيش���عل نار الحقد والحسد في نفسك ويطفئ ش���علة الطمأنينة. رغم ذلك لن 
يغير من أمرك ش���يًئا. فالمحترق نفسًيا أنت وليس من تحسده فهو ال يعلم من 

أمرك شيًئا. لكن قارن نفسك باألدنى سيجعلك تشكر الله على نعمه.
ثالًثا: تقبل وافهم ذاتك: اقبل جنسك، ومالمح وجهك، ولون بشرتك، ونوع شعرك، 
ع نفسك بداًل من انتقاص قدرها. ال تقارن نفسك  وحجمك، ومخارج حروفك. ش���جِّ
باآلخري���ن. توجد فروق فردية أودعها الله في خلقه. كل فرد يختلف عن اآلخر في 
قدراته الجسمية، واالجتماعية، والنفسية، والعقلية، والتعليمية. كم من فرد فشل 
في دراس���ته لكنه تفوق في الرياضة، كم من شخص فشل في التعليم النظامي 
لكنه تفوق في التعليم المهني. أنت فشلت في جوانب، لكنك تفوقت في أخرى.

رابًعا: انظر لنفسك أين كنت قبل س���نوات وأين أنت اآلن؟ ما هي اإلنجازات التي 
حققتها؟ وما الصعاب التي تخطيتها والمش���كالت التي حللتها؟ ذلك يعطيك 

شعوًرا بالرضا عن نفسك؛ ألنك لم تقف في نفس المكان رغم مرور السنوات.
خامًس���ا: اضبط عالقاتك مع اآلخرين. ال تطلق أحكاًما مس���بقة ومتسرعة عليهم 
قبل معرف���ة ظروفهم. ال تحكم عليهم بناًء على معاييرك الخاصة. ضع نفس���ك 
في مكانهم وظروفهم. ربما تحكم على فرد أنه مزعج ألنه يتحدث بصوت صاخب. 

لكن ال يرى الفرد في ذلك خطأ ألنه تربى عليه، وال يعتبره سلوًكا شاًذا في بيئته.
سادًس���ا: تعامل مع اآلخرين كما أنت بدون تصنع في لباسك، وحديثك، وطعامك. 
التصنع ال يحقق مصالحة مع الذات وال س���الًما داخلًيا. بل يعطيك ش���عور الزيف 
فتتعام���ل مع الناس بوجهين، وجه كاذب تعام���ل به عامة الناس، ووجه حقيقي 
 شرَّ الناِس ذو الوجَهيِن 

َّ
خفي تعامل به نفسك وَمن يحيطك. قال رسول الله: »إن

الذي يأتي هؤالِء بوجٍه وهؤالِء بوجٍه«.
س���ابًعا: ابتعد عن التقليد. كثير من المقلدين فش���لوا. ال ه���م نجحوا في تقليد 
م���ن يقلدونهم، وال حافظوا على اس���تقالليتهم. خاصة الذين يعملون في مجال 
الخطابة، والتالوة، واإلنش���اد، والتعليم وغيرهم. اجعل لك مهاراتك الخاصة التي 

تميزك عن غيرك.
ثامًنا: كن متسامًحا: تعلم معنى التسامح وانشره من حولك؛ ألننا نعيش في بيئة 
عنف يحيط بنا من كل جانب. التس���امح ال يكون باإلكراه. التسامح نوع من الحب. 
التس���امح أن تغفر لمن أخطأ بحقك وأنت في موضع يمكنك االنتقام لنفس���ك. 

�ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{. اِس َواللَّ }َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّ
تاس���ًعا: كافئ نفسك على كل عمل نجحت فيه، وعاقبها على كل تقصير وفشل. 
مثاًل كافئ نفس���ك بنزهة مع أصدقائك إذا تفوقت في االمتحان. وعاقب نفسك 

بعدم متابعة مباراة تحبها إن لم تنجز المطلوب منك في موعده.
 

ُّ
عاش���ًرا: اعتذر عن أخطائك: ال يوجد إنس���ان مبرأ من الخطأ. قال رس���ول الله: »كل

اٌء، وخيُر الخطائيَن التوابوَن«. لك���ن أفضل الناس المعترف بخطئه،  إب���ن آدَم خطَّ
والمعتذر، وغير مصر على تكراره، أو مدافع عنه ومبرر له.

بسام محمد

التصالح مع الذات يوصلك للتصالح مع اآلخرين

جيوب فارغة
المواطن محمد أبو راس )45 عامًا( يجلس أمام منزله 
المتواضع ف���ي حي الش���جاعية، وعالمات الحيرة 
واليأس ترس���م خيوطها على مالمحه، مع اقتراب 
حلول ش���هر رمضان المبارك بالتزامن مع اشتداد 

األوضاع المعيشية سوءًا في القطاع.
ويقول أبو راس ل�"االستقالل" :" دائما ننتظر مجيء 
رمضان، ونجه���ز له من كافة األصناف بش���غف 
وفرح كبير، أما اليوم نحن نس���تقبله بقلوب ُمثقلة 
بالهموم، فنحن عاجزون عن توفير أدنى متطلباته 
في ظل االزمات والعقوب���ات المفروضة علينا منذ 

شهور". 
ويضيف أب���و راس: "رمضان له خصوصية في كل 
شيء، سواء بزيادة الشراء وكثرة متطلبات  العائلة، 
أو العزائم وزيارة األرح���ام، ويأتي العيد بعد ذلك 
وم���ا يحتاج���ه من مصروف���ات كبي���رة، لكن هذه 
الخصوصية لن تظهر بمنزلنا هذا العام بحكم قلة 
ما في اليد"، الفتًا إلى أن االجواء الرمضانية لم تعد 

كحالها في األعوام الماضية، وإنما تختفي ش���يئا 
فشيئا حتى أصبح الشعور بها ال يذكر.     

وأكد أنه يس���تقبل رمضان كغيره م���ن الغزيين 
بجي���وب فارغة، كون���ه ال يعم���ل إال أياما معدودة 
بمحل للخياطة، محاواًل أن يلبي بعض المستلزمات 

الرئيسية للمنزل بما توفر لديه من نقود.

االكتفاء بال�ضروريات
أم���ا المواطن أب���و ياس���ر الس���ويركي، أوضح أن 
استعداداته لشهر رمضان بسيطة جدًا واكتفى 
بشراء االحتياجات الضرورية وأصناف قليلة ليست 
ككل عام، ألن االوضاع االقتصادية والمعيش���ية 
صعبة للغاية وبالكاد يستطيع توفير االساسيات 

لوجبات الطعام.
"متطلب���ات  ل�"االس���تقالل:  الس���ويركي  وق���ال 
واحتياج���ات األس���رة ت���زداد في ش���هر رمضان 
بخالف باقي األشهر، ويحتاج الشخص لمصاريف 
إضافي���ة، إال أن الدخل الم���ادي المحدود جعلني 
أعزف عن ش���راء ما اعتدنا على شرائه في أول ليلة 

برمضان من كل عام". 
وأش���ار إلى أنه س���يحاول تدبير أمور عائلته بأقل 
اإلمكانيات بدون اس���راف أو تبذير، قائال: "ال داعى 
أن يكون هناك أربعة أطب���اق مختلفة على مائدة 
اإلفطار ويكفي أن يوضع صنف واحد يسد جوعنا، 
كون مس���تلزمات رمضان كبي���رة والدخل محدود 

والبضائع في أغلبها غالية الثمن". 
وبين أن الحي���اة في غزة باتت صعبة، فال يوم يمر 
بدون أزمة جديدة، كأزمة المياه والكهرباء والوقود 
، إضافة النتشار الفقر والبطالة، لكن أشد االزمات 
قس���وة االزم���ة االقتصادية الت���ي جعلت جميع 
المواطنين عاجزين عن تحقيق رغبات واحتياجات 

أطفالهم. 

االأوعية خاوية 
ولم يكن حال المواطنة أم أحمد إيهاب، أفضل من 
سابقيها، فهي تعاني ويالت الفقر والحرمان بعد 
وفاة زوجها المعيل الوحيد لها وألبنائها السبعة، 
وباتت تعتمد على المساعدات النقدية والعينية 

من الجمعيات الخيرية وميسوري الحال، لسد رمق 
أبنائها وتلبية احتياجاتهم اليومية. 

وتقول إيهاب ل�"االس���تقالل": "من���ذ وفاة زوجي 
قبل ثالث س���نوات ونحن نعان���ي من وضع مادي 
ومعيش���ي صعب، ال أس���تطيع توفير احتياجات 
ابنائي باأليام العادية فكيف سأستطيع توفيرها 

في رمضان؟". 
وتتابع إيهاب بحسرة وألم:" استعدادنا الستقبال 
ش���هر رمضان مختلف عن باقي المس���لمين في 
العالم، فهم يجهزون له قبل أيام ويشترون كل ما 
يشتهون من األطعمة، لكن فقراء غزة يستقبلونه 
بأوعيته���م الخاوي���ة وينتظ���رون بف���ارغ الصبر 

مساعدات أهل الخير لملئها واطعام أبنائهم".
وأعربت إيهاب عن خوفها م���ن أن يفقد أطفالها 
وجب���ة اإلفطار ف���ي رمض���ان، في ظ���ل األوضاع 
االقتصادي���ة الصعب���ة التي ألق���ت بظاللها على 
كافة شرائح المجتمع، والتي من الممكن أن تكون 
انعكست سلبًا على المؤسسات الخيرية وتجبرها 

على تقليص مساعداتها للفقراء. 

استعدادات هزيلة 
رمضان بغزة.. جيوب وأوعية فارغة

غزة/ دعاء احلطاب: 
" جتاٌر واأ�ضحاب حمال يعر�ضون ب�ضائعهم املختلفة من 
متور واأجبان وحلويات وحاجيات �ضنع القطائف وغريها 
من امل�ضتلزمات، ورجاٌل يتجولون برفقة اأطفالهم ي�ضرتون 
كافة احتياجاتهم ببهجة و�ضرور، اأطفاُل يتباهون بجمال 

فواني�ضهم واألعابهم الرم�ضانية"، هكذا تبدو م�ضاهد اأ�ضواق 
العامل قبل اأياٍم من حلول �ضهر رم�ضان املبارك، لكن يف قطاع 

غزة " البقعة املظلمة" تبدو احلياة عادية كباقي �ضهور العام، 
فاجليوب فارغة واالأ�ضواق راكدة واالأواين فارغة.   وي�ضتقبل 

اأهايل القطاع �ضهر رم�ضان مثقلني بهمومهم املتوا�ضلة على 
مدار �ضنوات طويلة، فبالتزامن مع ا�ضتداد احل�ضار اال�ضرائيلي 

املفرو�ض عليهم منذ اأحد ع�ضر عامًا، ت�ضاعفت االزمة 
االقت�ضادية �ضوءًا، منذ قرار رئي�ض ال�ضلطة حممود عبا�ض 

بخ�ضم 30% من رواتب املوظفني، و قطع خم�ض�ضات االأ�ضري 
وال�ضهداء، اإ�ضافة لتقلي�ض خدمات وكالة الغوث " االونروا" 

اإىل 50% واأخريًا تاأخري �ضرف رواتب موظفي ال�ضلطة يف 
قطاع غزة والتلويح بقطعها ب�ضكل كامل. 



قال األمين 

 إذا نظرن���ا إلى واقع السياس���ة اإلقليمي���ة والدولية 
والمحلية أيضا، فإننا نرى ف���ي المنطقة وفي العالم 
من حولنا متغيرات أساس���ية هامة يجب أن نتوقف 
عنده���ا مليًا :الواليات المتحدة ل���م تنهر، وهي دولة 
عمالق���ة وكبيرة، ليس لدينا وهم وال نتمنى ألي دولة 
في العالم أن تنهار حتى يصبح العالم غابة وفوضى، 
ولك���ن نقول إن حل���م اإلمبراطوري���ة األمريكية الذي 
كلف الواليات المتحدة حروبًا اس���تباقية وميزانيات 
»ترليون���ات الدوالرات«، بدا واضحا اليوم أنه وصل إلى 
طريق مس���دود وغير ممكن، بل إن الواليات المتحدة 
اآلن في ورطة كبيرة جراء األزمة المالية التي تعصف 
بالعال���م كله، وربما يعلم الكثي���رون منا أن كثيرًا مما 
يس���مى بالدول أو األسواق الناشئة في العالم فقدت 
أكثر من نصف قيمتها منذ سبتمبر/ أيلول إلى اليوم، 
وأن النظم المصرفية في العالم تخس���ر فيها البنوك 
العالمي���ة أرباحها ف���ي فترة ربع س���نوية أو أرباحها 
لفصل من فصول الس���نة تخس���ره خالل ساعات في 
البورص���ات العالمية. األزمة الموجودة في العالم أكبر 
من طاقة أي نظام أو إدارة أمريكية لتس���يطر عليها، 
لذلك مشروع اإلمبراطورية التي بشر بها المحافظون 
الج���دد، قد بدا واضحا أن تكلفت���ه أكبر بكثير من أي 
عائد يمكن أن يجلبه للواليات المتحدة أو للعالم كله. 

لقد انتهى الحلم اإلمبراطوري األمريكي.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت:
ح���ول زفاف عروس���ين إل���ى جنازة، بعدم���ا لقيا 
مصرعهما في حادثة سير قبل ساعات قليلة من 
وصولهما إل���ى قاعة الحفالت، حس���ب ما ذكرته 
صحيف���ة »مترو« البريطاني���ة. وكان من المقرر أن 
تتزوج لوانا ألفيس )36 عاما( برودريغو نوغيرا )31 
عاما( في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت،« 

بجنوب شرق البرازيل.
لكن قبل ساعات قليلة فقط من حفل الزفاف، تعرضا 
لحادث سير مميت، حين كانا في طريقهما إلى المنزل 

لوضع آخر اللمسات على يومهما الكبير.
وقالت الشرطة إن سيارة العروسين اصطدمت بسيارة 
أخ���رى، حين كان رودريغو يح���اول تجاوز مركبة أخرى 

على الطريق السريع 184 في البرازيل.

دبي/ االستقالل:
تعتزم »هيئة تنمية المجتمع في دبي« 
التجهي���ز إلطالق مب���ادرة »س���حورهم 
علينا« إليصال وجبات السحور للمساجد 
واألماك���ن المحيط���ة به���ا، ع���ن طريق 
طائرات من دون طيار ستنقل نحو %10 
من الوجبات. ودعت حليمة محمد رئيس 
مجلس الشباب في الهيئة المتطوعين 

لالشتراك في مبادرة »سحورهم علينا«، 
مشيرة إلى أن إشراك أصحاب الهمم في 
المبادرة، شكل أولوية قصوى، وكان ال بد 
من البحث عن طريقة لجعلهم مشاركين 
بفاعلية في توزيع الوجبات، وس���يكون 
دور أصحاب الهمم المتطوعين اإلشراف 
عل���ى تحميل ه���ذه الوجب���ات، ومراقبة 
إيصالها بس���الم للمس���تفيدين. وأفاد 

الش���اب خلف���ان عبيد مصم���م أنظمة 
طائرات من دون طيار والقائم تقنًيا على 
الفكرة، بأنه أم���ر مبتكر، أن يكون هناك 
إصرار على وج���ود دور تطوعي ألصحاب 
الهمم، ثم كانت ه���ذه الفكرة الجديدة 
التي من خاللها س���يتم تغذية الطائرة 
بالمعلوم���ات ومن خالل خريطة لألماكن 

المستهدفة.

عروسان تم 
تشييعهما في 

يوم زفافهما

طائرة بال طيار لتوصيل السحور إلى مساجد دبي
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اسطنبول/ االستقالل
أعلنت الرئاسة في الشؤون الدينية التركية ، في اقتراح 
لها أن على المسلمين القيام ب� "الصيام اإللكتروني" خالل 

شهر رمضان.
ولفت���ت رئاس���ة الش���ؤون الديني���ة إل���ى أن "الصي���ام 
اإللكتروني" متمثاًل باالمتناع عن تضييع الوقت في شبكة 
االنترنت واالستعاضة عنه بقضاء الوقت مع أفراد األسرة 

واألصدقاء.
جاء ذلك في مقالة للبروفس���ور، إلهان قليج، عضو الهيئة 
التدريسية في كلية الطب بجامعة إسطنبول، في المجلة 
الشهرية للرئاس���ة، حملت عنوان “الصيام االلكتروني”، 
ذكر فيه���ا أن التكنولوجيا جلبت معها الكثير من األمور 

الجديدة.
وأوضح قليج، أن تلك التطورات وفرت تس���هيالت لحياة 
الن���اس ولكنها جلبت معه���ا مجموعة م���ن المصاعب، 
وأضاف” وخاصة في الس���نوات األخي���رة فإن التقنيات 
بمجال التواصل مثل التلفاز واالنترنت والهواتف النقالة 

شكلت العالقات االجتماعية بين الناس”.
وقال قليج، “ال معنى لرفض التكنولوجيا بالكامل، ونعتقد 
بضرورة الدراية بجميع هذه التط���ورات المقلقة، واتخاذ 
موقف في مواجهته���ا، ولكن كيف يمكن أن يكون هذا 
ممكًنا؟ بحسب قناعتي فإن “الصيام االلكتروني” يمكن 

أن يكون ممكًنا".

وحول ش���رحه ماهية “الصيام االلكتروني” كتب قليج ” 
أنه بدل تضييع الوق���ت في متابعة أكل الناس واألماكن 
التي يزورونها، التفكير بمن ال يتمكنون من األكل، أو من 
ال تسمح لهم قدراتهم المادية بالذهاب إلى األماكن التي 

يرغبون بها”.
وأضاف،” ومن جانب آخر، ينبغي عدم تضييع الوقت في 
التحدث مع أش���خاص ال نعرفهم على بعد مئات أو آالف 
الكيلومترات، وعوًضا عن ذلك يجب تفضيل االستفسار 

عن أحوال الجيران والناس الذين نصادفهم يومًيا".
وأردف، ”يجب التفكير بكيفية رفع مستوى أنفسنا حالًيا، 
واللع���ب مع أطفالنا وإخوتنا أو أطفال جيراننا، وتعليمهم 

الحياة وماهيتها، بدل قضاء ساعات في مواقع األلعاب".
واقت���رح قليج على الناس الذين يقض���ون الدقائق وهم 
يلعبون لعبة تفجير البالونات على أجهزة الهاتف النقال 
ورقابهم محنية، أن يقوموا بإهداء طفل س���وري مكسور 

الخاطر بالوًنا مليًئا باآلمال عوضًا عنها.
ودعا الناس إلى عدم النظر مساء إلى عدد الخطوات التي 
خطوها على مدار اليوم في هواتفهم النقالة )تطبق على 
الهواتف يحس���ب عدد الخطوات في اليوم(، وإنما النظر 
إلى الخطوات الصحيحة التي أنجزت نحو مس���تقبل جيد 
وصحيح وأفضل، إضافة إلى إطفاء الهواتف المحمولة عند 
لقاء األحبة في أوقات السحور واإلفطار بدل إغالقها مؤقًتا، 

والنظر إلى وجوههم والتبسم لهم.

تركيا تعلن عن الصيام 
اإللكتروني في رمضان

تهنئة من األعماق
تتقدم أسرة صحيفة »االس���تقالل« بأحر التهاني 

والتبريكات من الزميل العزيز /

نعمان عمر ا�شتيوي
 لمناس���بة حصول���ه عل���ى درجة الماجس���تير في 

الصحافة من الجامعة اإلسالمية بغزة.

األف مبارك وعقبال الدكتوراه


