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غزة/ دعاء احلطاب: 
قبل اأن يقول القدر كلمته الأخرية، 

عاد ال�شهيد حازم فرحان اىل املنزل 
ببدلته الع�شكرية وعيناه تقدحان 

غ�شبًا ووعيدًا جلنود الحتالل 
الذين يتفننون يف �شلب حقوق اأبناء 

ال�شعب الفل�شطيني، َقبل راأ�س اأمه 
وجل�س بجورها ُيحدثها عن قهٍر �شكن 

قلبه خا�شة مع قرب نقل ال�شفارة 
المريكية  للقد�س، وبعد �شمٍت طويل 

قال: » ميا م�س عارف اأنام، بدي 
اأطلع لو رجعت �شهيد ما 

حتزين«، مل ترد الأم اأن 
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النخالة: المقاومة 
الفلسطينية 

قادرة على الدفاع 
عن شعبها 

وستفاجئ العدو

 »مليونية العودة« رسالة 
عنوانها التشبث بالحق

الشهيد »المدهون«.. 
مفاجأته لطفله بيوم ميالده 

كان استشهاده

غزة/ حممد مهدي :
على امتداد اخلط الزائل الفا�شل بني قطاع غزة والأرا�شي املحتلة 
ع��ام 1948 انتف���س ثوار غ��زة ؛ غ�شبا ملدينة القد���س التي اقيم 

على ثراها حفل افتت��اح ال�شفارة الأمريكية وت�شديدَا 
لدياره��م  الع��ودة  بح��ق  الفل�شطيني��ني  ت�شب��ث  عل��ى 

الشهيد فرحان.. رحل وقلبه يحرس ثغور الوطن  

تهنئة بالشهر الفضيل 

وكل عام وأنتم خبري

تتقدم أسرة »صحيفة االستقالل« وجميع العاملين فيها بأحر التهاني والتبريكات 
من شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية واإلسالمية بمناسبة حلول شهر رمضان 
المعظم سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر الخيرات والرحمات والطاعات 

والبركات, وأن يعيده علينا وقد تحررت أرضنا ومقدساتنا من دنس االحتالل وأنعم 
على شعبنا بالحرية واالستقالل. تقبل الله منا ومنكم صالح األعمال. 

 دماء تقاوم
السفارة

»القوة اإلسرائيلية 
المفرطة«.. عجز 
في مواجهة سلمية 
المتظاهرين 

انتظره 9 �سنوات 
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بيروت/ االستقالل:
اعتب���ر نائب األمين الع���ام لحركة الجهاد 
اإلس���المي زياد النخالة أن مسيرة العودة 
على حدود قطاع غزة تشكل عنوانًا جديدًا 
للنض���ال الفلس���طيني، وهي رس���الة إلى 
العالم شعوبًا وحكومات ولألنظمة العربية.

النخالة لالحتالل اإلس���رائيلي  وتوج���ه 
عبر لقاء بثته فضائية الميادين مس���اء 
االثنين الماضي  بالق���ول إنه: "يجب أال 
يطمئن ألن الشعب الفلسطيني لن يقبل 
باالستنزاف"، مش���ددًا على أن المقاومة 
الفلسطينية لديها أدوات اإلبداع الجديد 
لمنع اس���تنزاف الدم الفلسطيني، وأن 
"المقاومة المسلحة ستتدخل في الزمان 
والمكان المناس���بين للرد على إجراءات 

االحتالل اإلسرائيلي".
وفي هذا اإلطار اعتبر النخالة أن فصائل 
المقاومة ال تطلب الحرب "لكن إن فرضت 
علين���ا فإننا جاه���زون له���ا"، مؤكدًا أن 
إمكاني���ات المقاومة تضاعفت وأنه على 
الرغم من الحص���ار فهي تقوم بتصنيع 
السالح. وشدد النخالة على أن مسيرات 

العودة لها دور ف���ي االلتفاف حول المقاومة 
ووح���دة الش���عب الفلس���طيني، وهي تؤكد 
الوحدة الوطنية وأن الش���عب لم يتنازل عن 
حقه في أرضه التاريخية وفي العودة، مؤكدًا 

وجود ضغوط لوقف هذه المسيرات.
وكش���ف النخالة عن أن "إسرائيل" تطلب من 
مصر التدخل لتهدئ���ة األوضاع كلما تأزمت 
األمور بين غزة واالحتالل، وقال: "ال أس���تبعد 
طرح معادلة رفع الحصار عن غزة مقابل احتواء 

مسيرات العودة".
وف���ي الوق���ت الذي أك���د فيه نائ���ب األمين 
الع���ام لحركة الجهاد أن إي���ران هي الوحيدة 
التي تدعم المقاومة الفلسطينية وتحتضن 
الفصائل كلها، أبدى وجود عتب فلس���طيني 
كبير على األنظمة العربية بس���بب "تقيدها 
بسياس���ة أمي���ركا ف���ي المنطق���ة"، وأضاف 
"هن���اك دول عربي���ة تذه���ب للتطبي���ع مع 
إس���رائيل واتخذوا مسارًا مختلفًا عن القضية 

الفلسطينية".
وش���دد على أن الوضع الفلسطيني الداخلي 
ليس مبررًا ألن يعترف العرب ب� "إس���رائيل"، 
وان يقيموا عالقات معها، مشيرًا إلى أن هناك 

ش���راكة عربية مع الفلسطينيين، وال يجوز أن 
يه���رب أي عربي من القضية الفلس���طينية، 
الفتًا إلى أن العرب ش���اركوا ف���ي الصراع مع 
إس���رائيل. وقال:" إن العرب أخذوا مسارًا آخر 

عن القضية الفلسطينية له عالقة بإسرائيل 
وأمريكا، وال يجب أن نتحدث عن التطبيع طالما 
أخذوا هذا الموقف، وإنما الحديث عن تغيير 
مسارات واستراتيجيات في المنطقة، والعرب 

ذاهبون لتغيير مسارات«.
وأضاف، رغم الحال���ة العربية الضعيفة اآلن، 
إال أن هناك ثقة بالش���عوب العربية وأن هذا 
الوضع من اإلذالل العرب���ي والتبعية ألمريكا 
وإسرائيل لن يستمر ويبقى على ما هو عليه.

واعتبر النخال���ة أن "األنظمة العربية تتجاهل 
وتش���كو  الفلس���طيني  الش���عب  ظ���روف 
"إسرائيل" لمجلس األمن وتمد الجسور معها 
في الوقت ذاته"، كاشفًا عن أن سلوك عدد من 
هذه األنظمة يشير إلى أن "حركات المقاومة 
هي تنظيم���ات إرهابية"، مؤكدًا أن رس���ائل 
وخطابات عربية تصل بطريقة مباش���رة وغير 
مباشرة تقول بأن المقاومة في غزة هي إرهاب.

وشدد النخالة على أن مسألة افتتاح السفارة 
األميركي���ة في القدس ليس���ت عابرة، وأنه ال 
يوجد مشروع تسوية مع إسرائيل، وأن ما بات 
يعرف ب� "صفقة القرن" هو عنوان جديد إلخراج 
مش���روع موجود باألصل، مؤكدًا أن الش���عب 

الفلس���طيني كله مقتنع بع���دم القبول 
بإسرائيل ال سيما السلطة الفلسطينية، 
التي "لن تقبل بالتوقيع على أية صفقة أو 

مشروع تسوية أميركي"، بحسب تعبيره.
وحول المجل���س الوطني.. ق���ال النخالة 
:"نحن لم نضيع فرصة المجلس الوطني، 
والس���لطة حولت���ه إلى دائ���رة تنظيمية 
خاصة، وألنه في األصل حماس والجهاد 
ليس���تا عضوي���ن، فنحن لس���نا ممثلين 
بالمجل���س بالتال���ي هذا ال يمث���ل من ال 
يحضر. الفت���ًا إلى أنهم اتخذوا قرارات لم 
يكن لها أي قيمة وليس لها تأثير لذلك 

هي خلفنا.
وع���ن الع���دوان اإلس���رائيلي المتك���رر 
على األراض���ي الس���ورية، رأى النخالة أن 
"إس���رائيل ستس���تمر في اس���تهداف 
س���وريا"، مبررًا ذلك بس���بب دعم األخيرة 
للمقاومة ضمن محور متين وقوي يواجه 
المش���روع األميركي، وقال "س���وريا طوال 
الوق���ت هي أرض مواجه���ة مع االحتالل، 
لكن السياسة اإلسرائيلية لن تتغير تجاه 

دمشق".

واستش���هد 62 متظاهرًا م���ن بينهم 7 أطف���ال وامرأة 
وأصيب نح���و 2500 آخرين، باعت���داءات قوات االحتالل 
على "مليونية العودة" في قطاع غزة، التي خرجت إلحياء 
الذكرى الس���بعين للنكبة الفلسطينية ولالحتجاج على 

نقل السفارة األمريكية.
واعتبرت فصائل وهيئات محلية "يوم المجزرة وافتتاح 
السفارة" يوًما مش���ؤوما في تاريخ فلسطين، داعيًة دول 
العالم وهيئاته الرس���مية، للتصدي للخطوة األمريكية 
باعتبارها تزيد من عمق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وقّرر الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في السادس من 
كانون أول/ ديسمبر الماضي، اإلعالن عن القدس عاصمة 

لدولة االحتالل اإلسرائيلي، ونقل سفارة بالده إليها.
رغم غزارة الدماء في غزة وبش���اعة الحدث في القدس، لم 
تتجاوز البيانات والتصريحات الصادرة عن الدول العربية 
حدود الشجب واإلدانة واالستنكار، دون أن تجرؤ أي دولة 

عربية على طرد السفير األمريكي المقيم لديها.
وبخالف المواق���ف العربية الهزيلة، ص���در العديد من 
المواقف الدولية المشرفة أبرزها طرد السفير اإلسرائيلي 
من أنقرة، واستدعاء إيرلندا وجنوب افريقيا سفيريهما 
من )ت���ل أبيب(، في الوقت الذي اس���تدعت فيه بلجيكا 
سفيرة "إس���رائيل"، لالحتجاج على مجزرة غزة التي قام 

بها جيش االحتالل اإلسرائيلي.

�ضدارة الق�ضايا
ويرى اس���تاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية، 
د. ولي���د المدلل، أن بش���اعة المجزرة اإلس���رائيلية بحق 

المتظاهرين في قطاع غ���زة، في الوقت الذي كانت فيه 
ابنة ترامب تفتتح السفارة األمريكية في القدس، أعادت 
القضية الفلس���طينية إل���ى صدارة القضاي���ا العالمية 

الملحة.
وقال المدلل ل�"االس���تقالل": "أظهر أحداث غزة والقدس، 
حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة 
بسبب االحتالل اإلس���رائيلي، وانذرت باشتعال الصراع 
الفلسطيني اإلس���رائيلي إلى درجات غير مسبوقة بعد 
افتتاح السفارة األمريكية في القدس، وبات العالم يدرك 

أن القضية الفلسطينية ال يمكن وضعها على الرف".
وأوضح أن التأيي���د األمريكي الش���امل لكافة المواقف 
اإلس���رائيلية، منح االحتالل قوة كبيرة وغطاًء سياس���يًا 
للقي���ام بجريمته على حدود غ���زة، دون االهتمام بردات 

الفعل الدولية إزاء قتل الفلسطينيين.
وبّين المدلل أن العالم بات يدرك أن أمريكا و"إس���رائيل" 
باتت���ا تتعامالن خارج إط���ار االتفاقي���ات والمعاهدات 
الدولي���ة ككياني���ن منفصلين ع���ن العالم، تمارس���ان 
جرائمهما في أي مكان في العالم دون النظر إلى حقوق 

اإلنسان والقوانين الدولية.

عورة العامل
بدوره، يقول المحلل السياس���ي طالل عوكل، إن جريمة 
االحتالل على حدود غزة، كشفت عورة العالم الديمقراطي 
الراعي لإلنس���انية، وأثبتت أن المبادئ والقيم األخالقية 
يتم تفصيلها وفقًا لمقاس���ات ال���دول الكبيرة ال الدول 

المنكوبة والمظلومة.

وأضاف عوكل لصحيفة "االس���تقالل": "هذه مجزرة غير 
مس���بوقة منذ حرب 2014، وهي جريمة مع سبق اإلصرار 
والترصد ضد متظاهرين عزل وأمام مرأى ومسمع العالم 

كله".
وأوضح أن ما جرى على حدود غزة، من إصرار فلس���طيني 
على التظاهر وتجمع عشرات اآلالف إلحياء ذكرى النكبة، 
ش���كل دلي���اًل واضحًا أم���ام الجميع أن الفلس���طينيين 
متمس���كون بحقوقهم وباستعادتها س���واء كان ذلك 

بمقاومة مسلحة أو بأي شكل آخر.
ولف���ت ع���وكل النظ���ر إل���ى أن اإلدارة األمريكية تتبنى 
المواقف والرؤى اإلسرائيلية، ولم تكتف عند هذا الحد، 
بل ألقت خطابًا دينيًا أمام جلس���ة مجلس األمن مس���اء 
أول م���ن أمس، يتبنى الرواي���ة الدينية اليهودية حيال 
مدينة القدس دون الحديث عن حق المسلمين في هذه 
المدينة المقدس���ة. وبّين أن الصمت العربي إزاء ما جرى 
في غزة أو حيال افتتاح السفارة األمريكية، يعبر عن حالة 
الذل والخنوع وتبعية األنظمة العربية للنظام األمريكي 

المهيمن على العالم.
وقال المحلل السياسي: "ال يستطيع بل ال يملك أي نظام 
عربي القدرة على التصدي لإلجراء األمريكي، هي أنظمة 
تابعة وباقية ببق���اء النظام األمريك���ي، لذلك ليس من 
المنطق أن نأمل من الدول العربية أكثر من مجرد إدانات 

واستنكار ال يتجاوز الحبر الذي كتب به".

مواقف عربية �ضعيفة 
الموقف اإلسالمي الوحيد الذي تضمن اإلعالن عن اتخاذ 

إجراء، كان ص���ادرًا عن منظمة التعاون اإلس���المي التي 
قالت إنها س���تعتمد إجراءات اقتصادية وسياسية ضد 
الدول والجهات الفاعلة المؤيدة لنقل السفارة األمريكية 
إلى القدس المحتلة، من بينها حرمان الشركات وغيرها 
م���ن الجهات الفاعلة التي تختار االس���تفادة من النظام 
االستعماري اإلسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون 

اإلسالمي.
ولكن المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم، يرى أن هذه 
اإلجراءات لن تكون رادعة لعدم اتساع تأثيرها سواء على 

االحتالل أو الواليات المتحدة. 
وقال قاسم متس���ائاًل خالل حديثه مع "االستقالل": "ما 
حجم التجارة أو الصناعة التي يصدرها العالم اإلسالمي 
إلى الخارج؟ وما مدى التزام الدول اإلسالمية بقرار منظمة 
التعاون اإلس���المي؟ اعتقد أن اإلجابة هي في الهامش 

وليست مفيدة".
ورأى أن انتظ���ار مواقف قوية من الدول العربية هو 
إضاعة للوقت، ف���ي ظل ارتباط مصالح بعض الدول 
العربية بمصالح االحتالل وبالسياس���ات األمريكية 
في المنطقة، مشيرًا إلى أن العرب ليسوا رقمًا مهمًا 
يؤخذ بعي���ن االعتبار عند الحدي���ث عن أي قضية 

دولية.
وأضاف قاس���م: "ما يتوجب فعل���ه بالدرجة األولى 
هو اتخاذ منظمة التعاون اإلس���المي وجامعة الدول 
العربية إجراءات صارمة ضد أي شركة عربية تتعامل 
مع االحتالل، وضد أي هيئة عربية رس���مية أو أهلية 

تمارس التطبيع".

النخالة: المقاومة الفلسطينية قادرة على الدفاع عن شعبها وستفاجئ العدو

غزة / حممود عمر:
على وقع اخرتاق ر�ضا�ص الحتالل الإ�ضرائيلي اأج�ضاد 

املتظاهرين الفل�ضطينيني على حدود غزة، وبكاء اأمهات 
ال�ضهداء الذين ارتقوا خالل "مليونية العودة"، كانت 

ايفانكا ترامب ابنة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب اإىل 
جانب رئي�ص وزراء الحتالل بنيامني نتنياهو، يوزعان 

ابت�ضاماتهما على احلا�ضرين يف حفل افتتاح ال�ضفارة 
الأمريكية يف القد�ص املحتلة، و�ضط �ضمت عربي مذل 

ومهني. وقوبل نقل ال�ضفارة الأمريكية اإىل مدينة القد�ص 
املحتلة، بحالة من الغ�ضب والتنديد املحلي والدويل، 

على امل�ضتويني ال�ضعبي والر�ضمي، واندلعت مواجهات يف 
قطاع غزة والقد�ص املحتلة وال�ضفة الغربية وتظاهرات 

يف مناطق خمتلفة من العامل و�ضط تاأكيدات باأن هذا 
الإجراء الأمريكي لن يلغي حق �ضعبنا الفل�ضطيني يف 
القد�ص و�ضي�ضرع يف �ضقوط وزوال الكيان الإ�ضرائيلي.

دمــاء غــزة تقــاوم السفــارة

رأي

هكذا س���يحيي الفلسطينيون أيام وليالي ش���هر رمضان المعظم, الذي 
يهل علينا هذا العام ونحن ال زلنا نشيع شهداءنا األبرار الذين استشهدوا 
في اليوم المش���ئوم الذي نقلت فيه الس���فارة األمريكية من تل أبيب إلى 
القدس, فأثناء إحياء الذكرى السبعين للنكبة لن تتوقف مسيرات العودة 
ال ف���ي نهار رمضان وال في لياليه, فرس���التنا واضحة لالحتالل ان العودة 
حق مقدس, وال يمكن بأي حال من األحوال المساومة على هذا الحق, وكل 
هذا اإلجرام الصهيوني وس���فك الدماء وإزهاق األرواح لن يثني ش���عبنا 
الفلس���طيني عن مواصله نضاله وتضحيات���ه وانتفاضته المباركة حتى 
تتحقق الغايات المنشودة وينال ش���عبنا كافة حقوقه المسلوبة, فنقل 
السفارة ال يعني ان القدس أصبحت يهودية, الن ترامب ال يملك القدس 
وال مصيرها, وهو ال يملك القدرة على تحويل الهوية العربية واإلسالمية 
للقدس, فهي حاض���رة في معالمها وتاريخها وتراثه���ا وهى غير قابلة 

للتغيير والتهويد. 
على أبواب هذا الش���هر الفضيل س���الت دماء األبرياء في غزة, استشهد 
خمسة وستون فلسطينيا وأصيب نحو 2500 آخرين بجراح متفاوفتة, ومن 
بين الشهداء األطهار نس���اء وأطفال, دون ان يحرك هذا الفعل اإلجرامي 
ضمائر ميته ترى ان عروشها اكبر من الشعوب بل واكبر من األمة جمعاء, 
لذلك غضت الطرف عما يحدث من جرائم في فلسطين حفاظا على المواقع 
والعروش, وخرج المطبعون ليهنئوا »إسرائيل« بما يسمى عيد استقاللها, 
بعد ان أقام س���فير هذا الكيان المجرم حفال في إحدى العواصم العربية 
بمناسبة قيام ما تسمى دولة »إسرائيل« شارك فيه عدد من السياسيين 
العرب وبرلمانيون ورجال أعمال سماسرة يحكمهم منطق الربح والخسارة, 
بينما اعتبرت سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة نيكي هايلي إن 
إس���رائيل تحلت بضبط النفس في مواجهة استفزاز حماس مضيفة »ال 
يوجد أي بلد في هذا المجلس كان سيتصرف بضبط نفس أكثر مما فعلت 
إس���رائيل وهذا المنطق األمريكي في الحوار يفضح السياسة األمريكية 
تجاه الفلس���طينيين ويعزز من صورة االنحياز األمريكي السافر لالحتالل 

الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ف���ي المقابل طالبت إي���ران بمحاكمة المس���ؤولين الصهاينة باعتبارهم 
“مجرم���ي حرب الرتكابهم “مجازر وحش���ية ال مثيل لها وصرح المتحدث 
باس���م وزارة الخارجية بهرام قاس���مي ان “قتل األطفال والنساء واألبرياء 
من الفلس���طينيين واحتالل أرضهم تحول إلى إس���تراتيجية رئيس���ية 
للصهاينة على مدى 70 عاما من االحتالل”. وقال الرئيس حس���ن روحاني 
ان انس���حاب اإلدارة األميركية من االتفاق النووي المبرم ونقل س���فارتها 
إلى القدس من “األخطاء الكبيرة التاريخية لواش���نطن”. وقالت تركيا إن 
»واشنطن مسؤولة مع إسرائيل عن المذبحة الدنيئة«، واستدعت سفيريها 
لدى البلدين, كما اس���تعدت جنوب إفريقيا س���فيرها لدى »إس���رائيل« 
وأدانت الطريقة العش���وائية والخطيرة للهجوم اإلس���رائيلي األخير على 
المدنيي���ن العزل«. حتى مواقف بريطانيا وألمانيا وفرنس���ا جاءت لتدين 
إفراط االحتالل في استخدام القوة بحق مدنيين عزل, وال زالت االحتجاجات 
الشعبية والرسمية تتصاعد وتتسع  في وجه االحتالل الن الفعل المقاوم 

والتضحيات هي التي تنتزع المواقف من األفواه  الصامتة.
الصراع محتدم بين قوى الش���ر المتمثلة بأمريكا و«إسرائيل« والقليل من 
مؤيديهما, وبين دول العالم التي أصبحت مطالبة بالبحث عن مصداقيتها 
التي سلبتها »إسرائيل« واإلدارة األمريكية, فالمجتمع الدولي يخسر كثيرا 
عندما يقف عاجزا عن التصدي لسياسات االحتالل, والمؤسسات الدولية 
تفقد من مصداقيتها وحياديتها كثي���را عندما تعجز عن إلزام االحتالل 
لالنصي���اع للقوانين الدولية, كما عبر عن ذلك مندوب فرنس���ا لدى األمم 
المتحدة, بينما قام المندوب البوليفي بتالوة بعض أسماء شهداء مجزرة 
غزة، وقال في كلمته التاريخية عن إسرائيل: أنتم تقتلون األطفال والنساء. 
وأشار إلى أن غزة تحولت لسجن كبير ونقل السفارة األمريكية إلى القدس 
ألهب المشاعر, وقال مخاطبًا الفلسطينيين: » أطلب المغفرة من الشعب 
الفلس���طيني بعد 70 عاما من عجز مجل���س األمن عن نصرتكم ». وأضاف 
قائال : » ال تكرروا لفظ حماس وكأنها هي المش���كلة الحقيقية، المشكلة 
هو االحتالل الذي قام بس���رقة األراض���ي، عندما ينتهي االحتالل تنتهي 

كل المشاكل ».
ما نس���وقه من مش���اهد ل���ردات الفعل الدولي���ة على جرائ���م االحتالل 
الصهيوني, يدل على ان الفعل الكبير والتضحيات التي دفعها الغزيون 
م���ع جريمة نقل الس���فارة لم تذهب هدرا, والعال���م أصبح مطالبًا بالبحث 
عن حلول لمش���كالت غزة, وقد عل���ت األصوات بضرورة رف���ع الحصار عن 
القطاع, علما ان هذه الخطوة ليس���ت على حس���اب الثوابت الفلسطينية 
الت���ي ال يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها أو التفاوض حولها بأي حال 
كان. غزة تصنع المعج���زات, وتضرب نموذجا في التضحية والفداء, وكل 
م���ن يحاول تجريمها ونبذه���ا ووصمها باإلرهاب س���تفضحه تضحيات 
أهلها المجاهدين وعطاءاتها الت���ي ال تنتهي, وليعلم الجميع ان حصار 
غزة وخنقها وتحويلها إلى س���جن كبير س���يزيد من إصرار الغزيين على 
المض���ي في نضالهم وكفاحهم ضد االحت���الل, ولن يضمن على اإلطالق 
»إلسرائيل« أمنها وسالمتها, فإرادة الشعب الفلسطيني أقوى من الفوالذ 
ولن يكس���رها بطش االحتالل أو جرائمه وجازره البش���عة كما لن يوقفها 

الفعل األمريكي الدنيء .     

رمضان والعودة
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مس���يرة الع���ودة الهب���ة الش���عبية الجماهير الس���لمية كلها 
مصطلحات تختصر في كلمة الش���عب هذا الش���عب الذي ظن 
جهابذة السياسة والتخطيط في الكيان اإلسرائيلي انه سيغرق 
في االنقسام وفي الحصار وفي تردي المعيشة وان ثالث حروب 
س���تردعه ستثنيه ستشغله، افشل وافس���د كل الحسابات لم 
يلتفت للمعابر أو الكهرباء أو الراتب أو التفاصيل اليومية؛ هكذا 
عندما يتعلق األمر بحق العودة بفلس���طين باالشتباك مع العدو 
تتراجع كل األولويات وكل الحس���ابات، الحساب الوحيد اآلن هو 
حساب الش���عب وحس���بته وهو ذاهب باتجاه استكمال حلقة 
م���ن حلقات النضال نحن اقرب النتفاضة رابعة انتفاضة ما بعد 
انتفاضة القدس وهي اقرب إلى ملحمة فلسطينية جديدة تدار 
اآلن في قطاع غزة وستمتد وسيكون لها ما بعدها وال زلنا في أول 

المشهد فقط.وما حدث يوم االثنين مقدمة .
نج���ح االحت���الل اإلس���رائيلي قبل س���بعة عقود ف���ي تهجير 
الفلس���طينيين،  لكنه اليوم وعلى وقع مس���يرة العودة ثبت انه 
لم ينجح في ثنيهم عن حقهم وفي حقهم بالمقاومة، استطاع 
الكي���ان أن يحتل األرض لكنه لم يع���د قادرًا على االحتفاظ بها، 
وهو اليوم يترقب ويس���تعد ويعد الس���يناريوهات في انتظار 
االنتفاض الفلس���طيني المتوقع حدوثه في قطاع غزة بواسطة 
مس���يرات العودة. ظن االحتالل اإلس���رائيلي أن���ه أمن الجبهة 
الفلس���طينية بإرعابها وطردها وتهويد أرضها وبالتسوية تارة 
واالنسحاب تارة، لكنه يقف اآلن أمام ملحمة فلسطينية جديدة 
وممتدة تقول بان حق العودة ال يس���قط بالتق���ادم وان الوجود 

الفلسطيني مستمر وباق ومتوارث من جيل إلى جيل.
 "إس���رائيل" الت���ي ظنت أن نق���ل الس���فارة األمريكية للقدس 
والتطبيع وتمرير صفقة القرن وااللتفاف على الحقوق والثوابت 
الفلس���طينية نصر له���ا تقف الي���وم أمام مس���يرات العودة 

وحشودها وتركيبتها وتنوعها، تقف أمام الشعب الفلسطيني 
األعزل الذي يقاتل بيديه من اجل حقوقه، تخشى طائراته الورقة 
وحجارته، تخشى دخوله كسيل بشري جارف وهي التي تمتلك 
برنامجًا نوويًا هو األكبر واألخطر واألكثر عددًا في رؤوسه النووية 

في المنطقة.
 في ذكرى النكبة وبعد سبعين عاما لم تنجح "إسرائيل" في إنهاء 
الوجود الفلس���طيني ولم تفلح في إنهاء القضية الفلسطينية 
ولم تفلح في تمرير روايتها لليهود بأنها بالد الس���من والعسل 
ولم يلتم ش���مل يهود األرض كلهم في فلسطين كما كان تريد 
الن التكلف���ة مرتفعة وألنه في مقاب���ل النكبة هناك جبهة غزة 
وهناك جبهات الدهس وجبهات الطعن وجبهات التصدي في 
كل شبر من فلس���طين. الخروج الشعبي لمسيرة العودة عكس 
كل التوقعات المبنية على المعطيات مس���يرة العودة باختصار 
تجاوزت االنقسام والحصار والحسابات، خرج الناس كلهم حتى 
بدت غزة ومس���يرتها الممتدة كلوحة فلسطينية واحدة، عبرت 
مس���يرة العودة عن حالة وحدوية نضالي���ة ملتحمة في ملحمة 
نضالية كاملة . وعكس���ت حالة إبداع نضال���ي بأدوات متعددة 
ب���دأت بالخيام ذات الداللة المرتبطة بح���ق العودة وانتقلت إلى 
إحراق الكاوش���كوك كرسالة تصل مس���يرة العودة باالنتفاضة 
األول���ى التي كان اب���رز معالمها إحراق اإلط���ارات وإلقاء الحجارة 
حتى دخل مصطل���ح االنتفاضة كل اللغات، ونجحت في توثيق 
اإلجرام اإلسرائيلي وأحرجت الرواية اإلسرائيلية وفاقت التغطية 
اإلعالمية كل التوقعات حتى بات مصطلح مسيرة العودة األكثر 
واألبرز تداول على كل المنصات، لم يكن األمر مجرد مس���يرة بدا 

كفعل يتنافى مع عقلية أن الحصار قد نال من اإلبداع.
  عبرت غزة من خالل اجتراح مس���يرة الع���ودة عن حالة تواصل 
ث���وري ونضالي وجغراف���ي ووطني ووحدوي بين أج���زاء الوطن، 

فال يمكن فصل مس���يرة العودة أو عزلها عن المقاومة الشعبية 
الممتدة والمس���تمرة في الضفة الغربية والقدس ومناطق 48، 
والتصدي للجدار العازل ونعلين ومسيراتها، مرورا بإفشال وضع 
البواب���ات االلكترونية في القدس، ووصوال إلضراب األس���رى عن 
الطعام كحالة نضالية عبر عنها األسرى، وليس انتهاء بالتصدي 
والتحدي الذي أبدته عهد التميمي، هذه المظاهر كلها ال يمكن 
عزلها عن مس���يرة الع���ودة في قطاع غزة بل ه���ي جزء يكملها 

وشكل نضالي ممتد لها. 
غ���زة التي قالت التقاري���ر الدولية أنها لن تع���د صالحة للحياة 
مع العام 2020 تعود اآلن وتتمرد وتقود مس���يرة العودة تعيد 
القدس والثورة والقضية والثوابت للواجهة تتصدى وتتحدى. 
فال يمك���ن رؤية غزة خ���ارج حالة النض���ال والث���ورة والمقاومة 
واالش���تباك مع االحتالل، لن تتوقف حدود الفعل عند غزة فقط، 
وال يمكن اختصار المش���هد في غزة فق���ط، فواحدة من المهام 
المنوطة بغزة ومس���يرتها نقل المعركة والمواجهة إلى الضفة 

والى كل مناطق فلسطين .
نجحت مس���يرة العودة في إعادة القضية الفلس���طينية لتكون 
في الص���دارة وأعادت إليه���ا حضورها في الش���ارع العربي في 
تون���س والمغرب ولبنان واليمن، وف���ي العالم عاد حضور العلم 
الفلسطيني في تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفي المنظمات 
الدولي���ة أعلنت 14 دولة عضوًا في مجل���س األمن تضامنها مع 
فلس���طين، وفي الجزء اآلخر قدمت برهان���ا على حجم التماهي 
األمريك���ي مع العدو الصهيوني ، ان رس���ائل وتبعات مس���يرة 
العودة األولية أسلفناها لكن بعض الرسائل لم تتبلور بعد ولم 
تتشكل تبعاتها بعد وس���تثبت االيام القادمة ما الذي انجزته 
مس���يرة العودة فهذا الفعل النضال���ي الثوري نتائجه تراكمية 

وليست لحظية.

مسيرات العودة ورسائلها

غــزة طائــر النــورس العائــد بعــد
 سبعــة عقــود مــن عمــر النكبــة

التحليل ال�سيا�سي / ثابت العمور:
كطائ��ر النور�س الذي اختاره ال�سهيد فتحي ال�سقاقي ليكون رمزا ل�سحيفة 
"اال�ستقالل" عادت غزة وهي التي مل تغب، عادت لتقود امل�سهد من جديد 
كم��ا قادت��ه يف انتفا�سة الع��ام 1987 وقادته يف هبة النف��ق العام 1996 
وقادته يف انتفا�سة االأق�سى العام 2000، غزة االأر�س التي اأجربت �سارون 

عل��ى االن�سحاب م��ن مغت�سباتها، غ��زة اليوم خمتلفة عم��ا كانت عليه قبل 
�سبعة عقود من عمر النكبة، اإن ا�ستدعاء غزة اليوم لي�ست دعوة للجهوية 
اإطالق��ا وال تغليبًا جلغرافيا فل�سطينية على ح�ساب جغرافيا اأخرى ولكنه 
ق��در غزة اأن تع��ود يف كل مرة كطائ��ر النور�س.وقد ع��ادت االثنني املا�سي 
مو�سحة بالدم الذي هزم ال�سيف. وبالن�سر، وباالنت�سار احلق على الباطل.

تشييع جثمان 
الشهيد »ناصر غراب« 

وسط قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
ش���ّيعت جماهير مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، امس األربعاء، جثمان الشهيد ناصر 

أحمد محمود غراب، إلى مثواه األخير في مقبرة المخيم.
وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الثالثاء، عن استشهاد المواطن ناصر أحمد محمود غراب 

51 عامًا، برصاص قوات االحتالل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الشهداء الذين قضوا بالرصاص إسرائيلي، منذ انطالق فعاليات مسيرة 
العودة وكسر الحصار في 30 آذار الماضي، قرب السياج األمني الفاصل شرقي قطاع غزة 

، 116 شهيدًا، فيما أصيب 12 ألفًا آخرين.
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بيروت/ االستقالل:
اعتب���ر نائب األمين الع���ام لحركة الجهاد 
اإلس���المي زياد النخالة أن مسيرة العودة 
على حدود قطاع غزة تشكل عنوانًا جديدًا 
للنض���ال الفلس���طيني، وهي رس���الة إلى 
العالم شعوبًا وحكومات ولألنظمة العربية.

النخالة لالحتالل اإلس���رائيلي  وتوج���ه 
عبر لقاء بثته فضائية الميادين مس���اء 
االثنين الماضي  بالق���ول إنه: "يجب أال 
يطمئن ألن الشعب الفلسطيني لن يقبل 
باالستنزاف"، مش���ددًا على أن المقاومة 
الفلسطينية لديها أدوات اإلبداع الجديد 
لمنع اس���تنزاف الدم الفلسطيني، وأن 
"المقاومة المسلحة ستتدخل في الزمان 
والمكان المناس���بين للرد على إجراءات 

االحتالل اإلسرائيلي".
وفي هذا اإلطار اعتبر النخالة أن فصائل 
المقاومة ال تطلب الحرب "لكن إن فرضت 
علين���ا فإننا جاه���زون له���ا"، مؤكدًا أن 
إمكاني���ات المقاومة تضاعفت وأنه على 
الرغم من الحص���ار فهي تقوم بتصنيع 
السالح. وشدد النخالة على أن مسيرات 

العودة لها دور ف���ي االلتفاف حول المقاومة 
ووح���دة الش���عب الفلس���طيني، وهي تؤكد 
الوحدة الوطنية وأن الش���عب لم يتنازل عن 
حقه في أرضه التاريخية وفي العودة، مؤكدًا 

وجود ضغوط لوقف هذه المسيرات.
وكش���ف النخالة عن أن "إسرائيل" تطلب من 
مصر التدخل لتهدئ���ة األوضاع كلما تأزمت 
األمور بين غزة واالحتالل، وقال: "ال أس���تبعد 
طرح معادلة رفع الحصار عن غزة مقابل احتواء 

مسيرات العودة".
وف���ي الوق���ت الذي أك���د فيه نائ���ب األمين 
الع���ام لحركة الجهاد أن إي���ران هي الوحيدة 
التي تدعم المقاومة الفلسطينية وتحتضن 
الفصائل كلها، أبدى وجود عتب فلس���طيني 
كبير على األنظمة العربية بس���بب "تقيدها 
بسياس���ة أمي���ركا ف���ي المنطق���ة"، وأضاف 
"هن���اك دول عربي���ة تذه���ب للتطبي���ع مع 
إس���رائيل واتخذوا مسارًا مختلفًا عن القضية 

الفلسطينية".
وش���دد على أن الوضع الفلسطيني الداخلي 
ليس مبررًا ألن يعترف العرب ب� "إس���رائيل"، 
وان يقيموا عالقات معها، مشيرًا إلى أن هناك 

ش���راكة عربية مع الفلسطينيين، وال يجوز أن 
يه���رب أي عربي من القضية الفلس���طينية، 
الفتًا إلى أن العرب ش���اركوا ف���ي الصراع مع 
إس���رائيل. وقال:" إن العرب أخذوا مسارًا آخر 

عن القضية الفلسطينية له عالقة بإسرائيل 
وأمريكا، وال يجب أن نتحدث عن التطبيع طالما 
أخذوا هذا الموقف، وإنما الحديث عن تغيير 
مسارات واستراتيجيات في المنطقة، والعرب 

ذاهبون لتغيير مسارات«.
وأضاف، رغم الحال���ة العربية الضعيفة اآلن، 
إال أن هناك ثقة بالش���عوب العربية وأن هذا 
الوضع من اإلذالل العرب���ي والتبعية ألمريكا 
وإسرائيل لن يستمر ويبقى على ما هو عليه.

واعتبر النخال���ة أن "األنظمة العربية تتجاهل 
وتش���كو  الفلس���طيني  الش���عب  ظ���روف 
"إسرائيل" لمجلس األمن وتمد الجسور معها 
في الوقت ذاته"، كاشفًا عن أن سلوك عدد من 
هذه األنظمة يشير إلى أن "حركات المقاومة 
هي تنظيم���ات إرهابية"، مؤكدًا أن رس���ائل 
وخطابات عربية تصل بطريقة مباش���رة وغير 
مباشرة تقول بأن المقاومة في غزة هي إرهاب.

وشدد النخالة على أن مسألة افتتاح السفارة 
األميركي���ة في القدس ليس���ت عابرة، وأنه ال 
يوجد مشروع تسوية مع إسرائيل، وأن ما بات 
يعرف ب� "صفقة القرن" هو عنوان جديد إلخراج 
مش���روع موجود باألصل، مؤكدًا أن الش���عب 

الفلس���طيني كله مقتنع بع���دم القبول 
بإسرائيل ال سيما السلطة الفلسطينية، 
التي "لن تقبل بالتوقيع على أية صفقة أو 

مشروع تسوية أميركي"، بحسب تعبيره.
وحول المجل���س الوطني.. ق���ال النخالة 
:"نحن لم نضيع فرصة المجلس الوطني، 
والس���لطة حولت���ه إلى دائ���رة تنظيمية 
خاصة، وألنه في األصل حماس والجهاد 
ليس���تا عضوي���ن، فنحن لس���نا ممثلين 
بالمجل���س بالتال���ي هذا ال يمث���ل من ال 
يحضر. الفت���ًا إلى أنهم اتخذوا قرارات لم 
يكن لها أي قيمة وليس لها تأثير لذلك 

هي خلفنا.
وع���ن الع���دوان اإلس���رائيلي المتك���رر 
على األراض���ي الس���ورية، رأى النخالة أن 
"إس���رائيل ستس���تمر في اس���تهداف 
س���وريا"، مبررًا ذلك بس���بب دعم األخيرة 
للمقاومة ضمن محور متين وقوي يواجه 
المش���روع األميركي، وقال "س���وريا طوال 
الوق���ت هي أرض مواجه���ة مع االحتالل، 
لكن السياسة اإلسرائيلية لن تتغير تجاه 

دمشق".

واستش���هد 62 متظاهرًا م���ن بينهم 7 أطف���ال وامرأة 
وأصيب نح���و 2500 آخرين، باعت���داءات قوات االحتالل 
على "مليونية العودة" في قطاع غزة، التي خرجت إلحياء 
الذكرى الس���بعين للنكبة الفلسطينية ولالحتجاج على 

نقل السفارة األمريكية.
واعتبرت فصائل وهيئات محلية "يوم المجزرة وافتتاح 
السفارة" يوًما مش���ؤوما في تاريخ فلسطين، داعيًة دول 
العالم وهيئاته الرس���مية، للتصدي للخطوة األمريكية 
باعتبارها تزيد من عمق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وقّرر الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في السادس من 
كانون أول/ ديسمبر الماضي، اإلعالن عن القدس عاصمة 

لدولة االحتالل اإلسرائيلي، ونقل سفارة بالده إليها.
رغم غزارة الدماء في غزة وبش���اعة الحدث في القدس، لم 
تتجاوز البيانات والتصريحات الصادرة عن الدول العربية 
حدود الشجب واإلدانة واالستنكار، دون أن تجرؤ أي دولة 

عربية على طرد السفير األمريكي المقيم لديها.
وبخالف المواق���ف العربية الهزيلة، ص���در العديد من 
المواقف الدولية المشرفة أبرزها طرد السفير اإلسرائيلي 
من أنقرة، واستدعاء إيرلندا وجنوب افريقيا سفيريهما 
من )ت���ل أبيب(، في الوقت الذي اس���تدعت فيه بلجيكا 
سفيرة "إس���رائيل"، لالحتجاج على مجزرة غزة التي قام 

بها جيش االحتالل اإلسرائيلي.

�ضدارة الق�ضايا
ويرى اس���تاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية، 
د. ولي���د المدلل، أن بش���اعة المجزرة اإلس���رائيلية بحق 

المتظاهرين في قطاع غ���زة، في الوقت الذي كانت فيه 
ابنة ترامب تفتتح السفارة األمريكية في القدس، أعادت 
القضية الفلس���طينية إل���ى صدارة القضاي���ا العالمية 

الملحة.
وقال المدلل ل�"االس���تقالل": "أظهر أحداث غزة والقدس، 
حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة 
بسبب االحتالل اإلس���رائيلي، وانذرت باشتعال الصراع 
الفلسطيني اإلس���رائيلي إلى درجات غير مسبوقة بعد 
افتتاح السفارة األمريكية في القدس، وبات العالم يدرك 

أن القضية الفلسطينية ال يمكن وضعها على الرف".
وأوضح أن التأيي���د األمريكي الش���امل لكافة المواقف 
اإلس���رائيلية، منح االحتالل قوة كبيرة وغطاًء سياس���يًا 
للقي���ام بجريمته على حدود غ���زة، دون االهتمام بردات 

الفعل الدولية إزاء قتل الفلسطينيين.
وبّين المدلل أن العالم بات يدرك أن أمريكا و"إس���رائيل" 
باتت���ا تتعامالن خارج إط���ار االتفاقي���ات والمعاهدات 
الدولي���ة ككياني���ن منفصلين ع���ن العالم، تمارس���ان 
جرائمهما في أي مكان في العالم دون النظر إلى حقوق 

اإلنسان والقوانين الدولية.

عورة العامل
بدوره، يقول المحلل السياس���ي طالل عوكل، إن جريمة 
االحتالل على حدود غزة، كشفت عورة العالم الديمقراطي 
الراعي لإلنس���انية، وأثبتت أن المبادئ والقيم األخالقية 
يتم تفصيلها وفقًا لمقاس���ات ال���دول الكبيرة ال الدول 

المنكوبة والمظلومة.

وأضاف عوكل لصحيفة "االس���تقالل": "هذه مجزرة غير 
مس���بوقة منذ حرب 2014، وهي جريمة مع سبق اإلصرار 
والترصد ضد متظاهرين عزل وأمام مرأى ومسمع العالم 

كله".
وأوضح أن ما جرى على حدود غزة، من إصرار فلس���طيني 
على التظاهر وتجمع عشرات اآلالف إلحياء ذكرى النكبة، 
ش���كل دلي���اًل واضحًا أم���ام الجميع أن الفلس���طينيين 
متمس���كون بحقوقهم وباستعادتها س���واء كان ذلك 

بمقاومة مسلحة أو بأي شكل آخر.
ولف���ت ع���وكل النظ���ر إل���ى أن اإلدارة األمريكية تتبنى 
المواقف والرؤى اإلسرائيلية، ولم تكتف عند هذا الحد، 
بل ألقت خطابًا دينيًا أمام جلس���ة مجلس األمن مس���اء 
أول م���ن أمس، يتبنى الرواي���ة الدينية اليهودية حيال 
مدينة القدس دون الحديث عن حق المسلمين في هذه 
المدينة المقدس���ة. وبّين أن الصمت العربي إزاء ما جرى 
في غزة أو حيال افتتاح السفارة األمريكية، يعبر عن حالة 
الذل والخنوع وتبعية األنظمة العربية للنظام األمريكي 

المهيمن على العالم.
وقال المحلل السياسي: "ال يستطيع بل ال يملك أي نظام 
عربي القدرة على التصدي لإلجراء األمريكي، هي أنظمة 
تابعة وباقية ببق���اء النظام األمريك���ي، لذلك ليس من 
المنطق أن نأمل من الدول العربية أكثر من مجرد إدانات 

واستنكار ال يتجاوز الحبر الذي كتب به".

مواقف عربية �ضعيفة 
الموقف اإلسالمي الوحيد الذي تضمن اإلعالن عن اتخاذ 

إجراء، كان ص���ادرًا عن منظمة التعاون اإلس���المي التي 
قالت إنها س���تعتمد إجراءات اقتصادية وسياسية ضد 
الدول والجهات الفاعلة المؤيدة لنقل السفارة األمريكية 
إلى القدس المحتلة، من بينها حرمان الشركات وغيرها 
م���ن الجهات الفاعلة التي تختار االس���تفادة من النظام 
االستعماري اإلسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون 

اإلسالمي.
ولكن المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم، يرى أن هذه 
اإلجراءات لن تكون رادعة لعدم اتساع تأثيرها سواء على 

االحتالل أو الواليات المتحدة. 
وقال قاسم متس���ائاًل خالل حديثه مع "االستقالل": "ما 
حجم التجارة أو الصناعة التي يصدرها العالم اإلسالمي 
إلى الخارج؟ وما مدى التزام الدول اإلسالمية بقرار منظمة 
التعاون اإلس���المي؟ اعتقد أن اإلجابة هي في الهامش 

وليست مفيدة".
ورأى أن انتظ���ار مواقف قوية من الدول العربية هو 
إضاعة للوقت، ف���ي ظل ارتباط مصالح بعض الدول 
العربية بمصالح االحتالل وبالسياس���ات األمريكية 
في المنطقة، مشيرًا إلى أن العرب ليسوا رقمًا مهمًا 
يؤخذ بعي���ن االعتبار عند الحدي���ث عن أي قضية 

دولية.
وأضاف قاس���م: "ما يتوجب فعل���ه بالدرجة األولى 
هو اتخاذ منظمة التعاون اإلس���المي وجامعة الدول 
العربية إجراءات صارمة ضد أي شركة عربية تتعامل 
مع االحتالل، وضد أي هيئة عربية رس���مية أو أهلية 

تمارس التطبيع".

النخالة: المقاومة الفلسطينية قادرة على الدفاع عن شعبها وستفاجئ العدو

غزة / حممود عمر:
على وقع اخرتاق ر�ضا�ص الحتالل الإ�ضرائيلي اأج�ضاد 

املتظاهرين الفل�ضطينيني على حدود غزة، وبكاء اأمهات 
ال�ضهداء الذين ارتقوا خالل "مليونية العودة"، كانت 

ايفانكا ترامب ابنة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب اإىل 
جانب رئي�ص وزراء الحتالل بنيامني نتنياهو، يوزعان 

ابت�ضاماتهما على احلا�ضرين يف حفل افتتاح ال�ضفارة 
الأمريكية يف القد�ص املحتلة، و�ضط �ضمت عربي مذل 

ومهني. وقوبل نقل ال�ضفارة الأمريكية اإىل مدينة القد�ص 
املحتلة، بحالة من الغ�ضب والتنديد املحلي والدويل، 

على امل�ضتويني ال�ضعبي والر�ضمي، واندلعت مواجهات يف 
قطاع غزة والقد�ص املحتلة وال�ضفة الغربية وتظاهرات 

يف مناطق خمتلفة من العامل و�ضط تاأكيدات باأن هذا 
الإجراء الأمريكي لن يلغي حق �ضعبنا الفل�ضطيني يف 
القد�ص و�ضي�ضرع يف �ضقوط وزوال الكيان الإ�ضرائيلي.

دمــاء غــزة تقــاوم السفــارة
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وف���ي ظل ارتفاع عدد الش���هداء والمصابين، أعلنت 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن 
أي فلس���طيني يتظاهر في غ���زة يمكن أن يتعرض 
"للقتل" برصاص جيش االحتالل اإلس���رائيلي سواء 

كان يشكل تهديدا أم ال.
وص���رح روب���رت كولفيل، أح���د المتحدثين باس���م 
المفوضية أمام صحفيين في جنيف أن "االقتراب من 
سياج ال يشكل عمال قاتال أو خطرا على الحياة، وليس 
مب���ررا للتعرض إلطالق الن���ار " ، مضيفا أن القوانين 
الدولية التي تش���مل "إسرائيل" تنص بوضوح على 
أنه "ال يمكن اس���تخدام القوة القاتلة إال كخيار أخير 

وليس أول ."

جرمية حرب
عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية 
الُعليا المنظمة ل�"مس���يرة العودة وكس���ر الحصار" صالح 
عب���د العاطي أكد أن م���ا تم خالل مس���يرات العودة منذ 
انطالقها، وخاص���ة يوم االثنين الماض���ي يمثل جريمة 
حرب ضد الش���عب الفلس���طيني ، وجريم���ة بحق كافة 
المعايير الدولية وحقوق االنس���ان، مشيرا إلى استخدام 
االحتالل اإلسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والمتفجر 
وكذلك استخدامهم قنابل الغاز السام المحرم دوليا، ضد 
المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

وشدد عبد العاطي ل�"االستقالل" أن االحتالل االسرائيلي 
ارتك���ب انتهاكات خطيرة بح���ق المتظاهرين المدنيين 
في حراك س���لمي، إذ تعمد اس���تهدافهم ف���ي األجزاء 
العلوي���ة كالرأس والصدر ما يؤدي إل���ى الموت المحقق، 

واألجزاء السفلية بالجسد خاصة منطقة الركبة لشل حركة 
المصاب، الفت���ا إلى أن انتهاكات االحتالل تخالف قواعد 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.

ولفت إلى أن ما قامت به " إس���رائيل " من اس���تخدام قوة 
مفرطة بحق مش���اركين مدنيين عزل ال يش���كلون خطرًا 
على أحد من جنودها، يثبت شريعة الغاب التي تمارسها 
هي والواليات المتحدة األمريكية التي انتقلت من موقع 

االنحياز، لموقع الشراكة الكاملة في القتل. 
وأش���ار إلى أن ما رصدته المؤسسات الحقوقية المحلية 
والدول���ة وكاميرات وس���ائل اإلعالم، تؤك���د حقيقة أن 
المتظاهرين حافظوا على الس���لمية بش���كل كامل، من 
بينه���م من اقترب من الس���ياج أو من ح���اول اجتيازه، 
موضحا أن بذلك تهدف " إس���رائيل" لتشكيل سياسة 
ردع وكي الوعي وثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة 

بحقوقه اإلنسانية والوطنية.
واعتب���ر عضو اللجن���ة القانونية والتواص���ل الدولي أن 
المس���يرات حققت جملة من األهداف، منها استعادة 
مكانة القضية الفلس���طينية من جدي���د، و كما أكدت 
حفاظ الشعب الفلسطيني على حقوقه الثابتة، وسلطت 

الضوء على معاناة شعب رفض مخططات التصفية. 
وفيما يتعلق بتصريحات األم���م المتحدة، أكد على 
األهمية الكب���رى للتصريحات،  معتب���را أنها تقدم 
مزي���دًا من األدلة الجنائية ضد م���ا يقترفه االحتالل 
اإلسرائيلي من انتهاكات وجرائم بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وطالب القيادة السياس���ية الفلس���طينية، باالرتقاء  
إلى مس���توى المس���ؤولية الوطنية  عبر إحالة ملف 

االنته���اكات الجس���يمة لمحكمة الجناي���ات وعدم 
االكتفاء بإحالة ملف االستيطان، كما طالبها بالدعوة 
لعقد جلس���ة اس���تثنائية لمجلس حقوق االنسان 
للنظر باالنتهاكات، و البدء بتش���كيل لجنة تقصى 
حقائق دولية ، وعقد جلسة بالجمعية العامة بصيغة 
متحدين من أجل الس���لم؛  لطل���ب الحماية الدولية 
ولضمان انتزاع قرار لمقاطعة دولة االحتالل ، وفرض 
العقوبات، مش���ددا على أنه في حال لم تحاس���ب " 
إسرائيل "  على جرائمها سيستمر مسلسل الجرائم 

وانتهاكات حقوق االنسان. 

�إعاقات ج�سيمة
بدورها، اتفقت مها الحس���يني مدير مكتب المرصد 
األورومتوس���طي بغزة مع س���ابقها، على استخدام 
االحتالل اإلس���رائيلي  أس���لحة محرم���ة دولية ضد 
المتظاهرين بشكل متعمد و مباشر، وبأماكن حساسة 

محدثة لديهم اعاقات على المدى الطويل. 
وأوضحت الحسيني ل�"االستقالل" أنه بالرغم من عدم 
اعتراف " إسرائيل" باستخدام الرصاص المتفجر، إال 
أنه خالل التحقيق تبين استخدام جنودها له، والذي 
يح���دث أضرارًا بالغة الخطورة على جس���د المصاب، 

ويحدث لديه اعاقات ال يشفى منها.
وأش���ارت إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي تعمد كذلك 
استخدام سياس���ة العقاب الجماعي ضد المدنيين، 
من خ���الل قذف قناب���ل الغاز والرص���اص المتفجر 
بشكل عشوائي، ضد كل من كان يتواجد بالمسيرات 
بمختلف المناطق منه���م الحقوقيون والصحفيون 

والطواقم الطبية. 
 وش���ددت على أن ما قام به المتظاهرون الذين حاولوا 
اجتياز الس���لك ال يعطي لالحتالل اإلس���رائيلي مبررًا 
الس���تخدام أس���لحة محرمة دوليا ضدهم، وإيقاع أكبر 
قدر من الضرر عليهم، مطالبا بفتح تحقيق فاعل وجدي 
في حاالت االستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش 
تجاه المتظاهرين في قط���اع غزة والعمل على تقديم 

المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.
كما طالبت بوجود تمثيل أممي على الحدود الش���رقية 
لمراقب���ة التظاهرات الس���لمية، وتوثي���ق االنتهاكات 
والجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين، كذلك فرض 
حصار عس���كري على " إس���رائيل " يتمثل بمنع توريد 

األسلحة والمعدات العسكرية بكافة أشكالها لها.

 جر�ئم بحق �ملتظاهرين
ومن جهتها، دعت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان 
إلى وقف اس���تخدام القوة المس���لحة المفرطة في 
مواجهة المدنيين الفلس���طينيين ف���ي قطاع غزة، 
مطالب���ة المجتم���ع الدولي بمس���اءلة المس���ئولين 
اإلس���رائيليين ع���ن أعمال القتل واس���تخدام القوة 
المفرط���ة والمميتة أثناء التظاهرات الس���لمية في 

قطاع غزة.
وأك���دت المؤسس���ة ف���ي بي���ان صحف���ي رفضها 
الس���تخدام القوة المفرطة والس���الح ف���ي مواجهة 
التجمعات السلمية، محملة قادة االحتالل مسؤولية 
ما حدث ويحدث م���ن جرائم بحق المتظاهرين على 

حدود قطاع غزة.

»القوة اإلسرائيلية المفرطة«.. عجز في مواجهة سلمية المتظاهرين 
غزة/ �سماح �ملبحوح : 

�ال�سته��د�ف �لعم��د بالر�سا�ص �حل��ي و�ملطاطي 
و�ملتفج��ر ، وكذلك ��ستخد�م قنابل �لغاز �ل�سامة 
�س��د  مبا�س��ر  وب�س��كل  بكثاف��ة،  دولي��ا  �ملحرم��ة 
�ملتظاهري��ن على �حل��دود �ل�سرقي��ة لقطاع غزة، 

�الحت��ال  ��ستخ��د�م  �إمع��ان  م�ساه��د   �أب��رز  كان 
�الإ�سر�ئيلي �لقوة �ملفرطة، �ساربا بعر�ص �حلائط 

�لند�ء�ت �لدولية و�حلقوقية �مل�ستنكرة و �ملطالبة 
بوق��ف �النته��اكات و�س��ال �لدم��اء �لن��ازف بح��ق 
�مل�ساركني منذ �نطاق م�سري�ت �لعودة يف �لثاثني من 

مار�ص. ويف " مليونية �لعودة"  �الثنني �ملا�سي �رتقى 
نح��و 62 متظاه��ر� مدني��ا منه��م 7 �أطف��ال و م�سعف، 

و�إمر�ه، و�أ�سيب حو�يل 2771 مو�طنا بر�سا�ص قو�ت 
�الحت��ال �ال�سر�ئيل��ي، وقنابل �لغاز �مل�سي��ل للدموع، 
خال م�ساركتهم يف خميمات �لعودة �سرقي قطاع غزة 

، ليبل��غ ع��دد �ل�سهد�ء نح��و  116�سهيدً� ، فيم��ا �أ�سيب 
م��ا يقارب 12 �ألف��ا �آخرين، منذ �نط��اق م�سرية �لعودة 

يف �لثاث��ني من مار�ص �ملا�س��ي، وما ز�د �لع��دد هي �لقوة 
�ملفرط��ة �لتي ��ستخدمه��ا جنود �الحت��ال �الإ�سر�ئيلي 

بحق �ملتظاهرين.

رام الله/ االستقالل:
دخل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، 
الش���هر الراب���ع عل���ى التوالي، ف���ي مقاطع���ة المحاكم 
الصهيونية، رفًضا العتقالهم التعسفي وظروف االعتقال 

البائسة والمعاملة السيئة من قبل سلطات السجون.
وم���ن المتوقع أن يستأنف األس���رى اإلدارّيون وعددهم 
450 أسيًرا، برنامج التصعيد االحتجاجي الذي كان ُمعًدا 
ُمس���بًقا، والذي يش���مل اإلضراب المفتوح ع���ن الطعام، 
بشكل تدريجي، والذي قطعوه بعد تفاهماٍت مع مصلحة 

السجون.
ولم تلتزم سلطات االحتالل بالتفاهمات التي تّمت بين 
مصلحة السجون واألس���رى، والتي تضمنت وعودًا بعقد 
جلسة موّسعة مع األسرى للتوصل إلى اتفاق، ولم ُيحدد 

االحتالل موعًدا للجلسة حتى اليوم.
وطالبت هيئة شؤون األسرى، بتفعيل الحراك الجماهيري واإلعالمي مع 
قضّية األس���رى اإلداريين الُمعتقلين بشكل تعسفي والذين ُيعانون 
من ظروف اعتقال بائسة وُمهينة وسط سياسات اإلذالل والتنكيل من 

قبل سلطات السجون.
ودعت في السياق، وس���ائل اإلعالم إلى تناول قضّية االعتقال اإلداري 

بكل أبعادها اإلنسانية واالجتماعية والسياسية والقانونية.
وكان األسرى على وشك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة 

عيادات السجون، إاّل أّنه تم التوصل إلى اتفاق لتعليق 
هاتين الخطوتْين، على أن يتم عقد جلس���ة موس���عة 

للنظر في القضية، لكّنها لم تتم حتى اللحظة.
وُيطالب المضربون، في المعركة التي بدأوها ُمنتصف 
فبراي���ر الماضي، المس���تويات الرس���مية والش���عبية 
الفلس���طينية بحم���ل قضية االعتق���ال اإلداري لكافة 
المحاف���ل الدولي���ة، وتوضيح أحقية مطالب األس���رى، 

وظروف اعتقالهم الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة.
ويقب���ع في س���جون الع���دو الصهيوني نح���و 6500 
فلس���طيني، موزعين على 22 س���جًنا ومعتقاًل ومركز 
توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفاًل قاصًرا، و11 نائًبا 

منتخًبا في المجلس التشريعي.
ومن بين األس���رى نح���و 450 معتقال إدارًي���ا، جّددت 
س���لطات االحتالل االعتقال اإلداري بحقهم عّدة مرات، 
ومنهم من وصل مجموع س���نوات اعتقاله اإلداري أكثر من )14 عاًما(. 
وعلى مدار الس���نوات الثالث األخيرة، أصدر االحتالل قرابة 4 آالف قرار 

اعتقال إداري.

األسرى اإلداريون يدخلون الشهر الرابع في مقاطعة محاكم االحتالل
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االف  خ���رج   ، الش���عبي  المس���توى  فعل���ى 
المتظاهري���ن في عدد م���ن العواصم والمدن 
العالمية، منها المانيا، لوس إنجلوس، التشيك، 
إس���طنبول، وجنوب افريقيا وغيرها من الدول 
الغربية والعربية، للتندي���د بجريمة االحتالل، 
ورفضا لقرار االدارة االمريكية بنقل السفارة من 
تل ابيب الى مدينة الق���دس، في ذكرى نكبة 

الشعب الفلسطيني ال� 70.
وعلى المستوى الرسمي، أعلنت تركيا استدعاء 
سفيريها في واشنطن وتل أبيب، على خلفية 
نقل الس���فارة ومجزرة غزة، كم���ا أعلن الرئيس 
التركي، رج���ب طيب أردوغان، حدادا وطنيا في 
تركي���ا لمدة ثالثة أيام يب���دأ الثالثاء؛ من أجل 
التضامن مع الش���عب الفلس���طيني،  وأوضح 
الناطق باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ على 
"تويتر" أن "اإلدارة األميركية مس���ؤولة مثلها 

مثل الحكومة اإلسرائيلية عن هذه المجزرة".
وح���ّذر الع���راق، في بي���ان للمتحدث باس���م 
خارجيته، أحمد محجوب، من تداعيات "خطيرة" 
لنقل الس���فارة األمريكية إل���ى القدس، مدينا 
استخدام السلطات اإلس���رائيلية العنف ضد 
المدنيي���ن المحتجين بغ���زة، فيما أعربت قطر 
أيضا عن "استنكارها وإدانتها بأشّد العبارات 
للمجزرة الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل تجاه 

الفلس���طينيين في غزة خ���الل احتجاجاتهم 
"المشروعة". 

وحم���ل األردن إس���رائيل، "كق���وة احت���الل"، 
المس���ؤولية ع���ن "الجريمة الت���ي ارتكبت في 
قط���اع غزة"، ودعا المجتم���ع الدولي إلى توفير 
حماية للش���عب الفلس���طيني ، فيم���ا أدانت 
الكويت االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات 
االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأعلنت 
البعثة الكويتية لدى األمم المتحدة أنها دعت 
إلى اجتماع طارئ لمجلس األمن حول الوضع في 

الشرق األوسط.
وأعربت الس���عودية عن إدانتها الس���تهداف 
المدنيين الفلس���طينيين العزل، مشددة على 
ضرورة اضطالع المجتمع الدولي بمس���ؤولياته 
تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني 
الش���قيق، مجددة التأكيد عل���ى ثوابتها تجاه 
القضي���ة الفلس���طينية، ودعمه���ا لألش���قاء 
اس���تعادة حقوقه���م  ف���ي  الفلس���طينيين 
المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السالم العربية.
وفي تونس، والجزائر، والمغرب، واليمن، أدانت 
أحزاب م���ن توجه���ات مختلف���ة االعتداءات 
اإلس���رائيلية ضد المحتجين في غ���زة، داعية 
المجتمع الدولي إل���ى التدخل "الفوري" لوقف 

تلك االنتهاكات. 
دول غربية

ونددت الرئاسة الفرنس���ية ب�"أعمال العنف"، 
وأوضح���ت أن الرئي���س إيمانوي���ل ماك���رون 
"س���يتحدث إل���ى جمي���ع األط���راف المعنية 
بالمنطق���ة ف���ي األي���ام المقبلة". وق���ال وزير 
الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بضرورة 
حماية المدنيين، ال س���يما القصر، مؤكدًا على 

حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي.
وصّرح متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية 
تيري���زا ماي قائاًل "نحن قلقون إزاء التقارير عن 
العنف وخس���ارة األرواح في غ���زة، وندعو إلى 
اله���دوء وضبط النفس لتجن���ب أعمال مدمرة 

لجهود السالم".
وعّب���رت الحكوم���ة األلمانية عن قلقه���ا البالغ 
بش���أن مقتل عش���رات الفلس���طينيين أثناء 
احتجاجاته���م في قطاع غزة عل���ى يد القوات 
اإلس���رائيلية. وقال���ت متحدث���ة باس���م وزارة 
الخارجي���ة "يتعي���ن )احترام( ح���ق التظاهر 

السلمي في غزة أيضًا".
ودعت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا 
موغيرين���ي إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، 
مش���يرة إلى أنه "عل���ى إس���رائيل احترام حق 
االحتجاج الس���لمي ومب���دأ عدم اإلف���راط في 

اس���تخدام القوة"، مذّك���رة ب�"الموقف الواضح 
والموحد لالتحاد األوروبي" بشأن القدس.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين أن مصير القدس يجب 

أن يقرر بالحوار المباشر مع الفلسطينيين".
وق���ال المف���وض األعلى لحقوق اإلنس���ان في 
األمم المتحدة زيد رعد الحسين "مقتل عشرات 
األشخاص وإصابة المئات بالرصاص الحي في 
غزة يجب أن يتوقف فورًا. وعلى المسؤولين عن 
هذه االنتهاكات الفاضحة لحقوق االنسان أن 

يحاسبوا".
وأع���رب األمين العام لألم���م المتحدة انتونيو 
غوتيري���ش عن "قلقه العميق" للوضع في غزة. 
فيما أدانت منظم���ة العفو "االنتهاك الصارخ" 

لحقوق اإلنسان و"جرائم الحرب" هناك.

و�سائل �إعالمية
وعلى المس���توى اإلعالمي، كان الحدث في غزة 
والقدس رئيسيًا في الكثير من وسائل اإلعالم 
العربي���ة والغربية الكبيرة، وكتب���ت "التايمز" 
البريطانية على صدر صفحتها األولى: "مقتل 
العشرات مع افتتاح السفارة األمريكية الجديدة 
بالقدس". أما منافستها اللندنية "دايلي ميل" 

فخّطت باألسود العريض: "حمّ�ام الدم".

 كما طبعت "اإلندبندنت" البريطانية صورًة على 
كامل صفحتها لفلس���طينية عل���ى مقربة من 
أدخنة اإلطارات المشتعلة بالتظاهرة، وكتبت: 
"افتتاح س���فارة بالق���دس، و55 قتي���اًل على 
األقل بغزة". أما "مترو": فضلت وصف ما حدث 
ب�"مجزرة في غزة.. بينما تحتفل إيفانكا ترامب 

بافتتاح سفارة بالدها في القدس".
وفي الواليات المتحدة، كتبت "نيويورك ديلي 
نيوز" عنواًنا لم يس���عد ابنة الرئيس األمريكي 
بقراءته مطلًقا، حين كتبت: "الغولة ابنة بابا..55 
يذبحون على ح���دود غزة في تظاهرة ضد نقل 
الس���فارة للق���دس، لكن إيفانكا تكش���ف عن 

ابتساماتها الكبيرة في القدس".

منظمات حقوقية
وطالبت 26 منظمة حقوقي���ة، بينها منظمات 
إس���رائيلية، دولة االحتالل بفتح تحقيق فعال 
وجدي في حاالت االستخدام المفرط للقوة تجاه 
المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين 

للعدالة.
وأك���د بيان مش���ترك لتل���ك المنظم���ات، ، أن 
االحتالل مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط 
لحصار وإغالق قطاع غزة، وتعويض المتضررين 

من الحصار.

مجزرة غزة.. تواصل اإلدانات في األوساط والمحافل الدولية  

غزة/ �ال�ستقالل: 
بح��ق  �الإ�سر�ئيلي��ة  �ملج��زرة  �أ�س��د�ء  ت��ز�ل  ال 
�ملتظاهرين �ل�س��لميني على طول �حلدود �ل�س��رقية 
لقط��اع غزة يوم �الثنني �ملا�س��ي، ترتد يف �الأو�ساط 
و�ملحاف��ل �لدولي��ة �ملختلفة، حي��ث ��ستنكرت دول 

ودولي��ة،  �إقليمي��ة  ومنظم��ات  و�أجنبي��ة  عربي��ة 
�ملج��زرة، من��ددة بنق��ل �ل�سف��ارة �الأمريكي��ة �إىل 
�حلدودي��ة  �ملنطق��ة  و�سه��دت  �ملحتل��ة.  �لقد���س 
�ل�سرقية للقطاع �ملحا�سر حمام دم، �الثنني �ملا�سي، 
حي��ث ��ست�سه��د 62 فل�سطينيا و�أ�سي��ب نحو 2780 

�آخرين، بعدم��ا �أطلق جنود �الحت��الل �الإ�سر�ئيلي 
�لر�سا�س �حلي ب�سكل مبا�سر، على �آالف �ملتظاهرين 
�مل�سارك��ني يف م�س��ر�ت �لع��ودة، تنديًد� بق��ر�ر نقل 
�ل�سفارة �الأمريكية للقد�س �ملحتلة، و�إحياًء للذكرى 

�ل�سبعني لنكبة �ل�سعب �لفل�سطيني.

غزة/ االستقالل:
دعت لجن���ة المتابعة للق���وى الوطنية واإلس���المية جماهير 
الشعب الفلس���طيني للمشاركة الحاش���دة في مسيرات يوم 
الجمعة المقبل تحت مسّمى "الوفاء للشهداء والجرحى"، مؤّكدة 

استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار دون تراجع.
وأّكدت اللجن���ة، خالل مؤتمر صحفي ظهر ام���س األربعاء، أن 
المحطة المقبلة س���تكون "مليونية القدس" في يوم الخامس 
م���ن حزيران/يونيو المقب���ل، تزامًنا مع الذك���رى ال�51 الحتالل 

المدينة المقّدسة في نكسة عام 1967م.
وطالبت اللجنة الجماهير بالمش���اركة ف���ي الفعاليات اليومية 
واألس���بوعية، وصواًل إلى ذكرى احتالل القدس، مش���ّددة على 
استمرار مسيرة العودة وكس���ر الحصار حتى تحقيق أهداف 

شعبنا بالحرية واالستقالل وبناء الدولة المستقلة.
وأوضحت أن هناك برنامج فعاليات يوميًا يراعي أجواء ش���هر 
رمضان المبارك، في كافة أماكن التجمع بالمحافظات الخمس.

كم���ا حّملت اللجن���ة اإلدارة األمريكية واالحتالل اإلس���رائيلي 
المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت بحق المتظاهرين 
السلميين االثنين الماضي، داعية إلى تقديم شكاوى ضد قادة 

االحتالل في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.
وأعلن���ت أنه���ا رفضت اس���تالم أدوية ومس���اعدات طبية من 
االحتالل الذي يحاول تحس���ين صورته الس���وداء أمام العالم 
"ف���ال نقبل دواء من قاتل أبناء ش���عبنا". وجّددت رفضها نقل 
السفارة األمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتّلة، مؤّكدة 
أن اإلدارة األمريكية بهذا الفعل تجاوزت قرارات األمم المتحدة 
للحفاظ عل���ى القدس بجغرافيتها وديموغرافيتها. وتوّجهت 
لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية بالشكر والتقدير من 
كل الدول التي رفضت المش���اركة في "احتفالية نقل السفارة 
األمريكية إلى القدس". كما أشادت بالدول التي طردت سفراء 
االحتالل من بالدها، وس���حبت س���فراءها من "إسرائيل"، وعلى 

رأسها تركيا وجنوب إفريقيا ونيوزيالندا.

  »مليونية القدس« بـ5 يونيو 
لجنة المتابعة تدعو الجماهير للمشاركة 

»جمعة الوفاء للشهداء والجرحى« غزة/ االستقالل:بـ
أك���د مدي���ر مركز األس���رى للدراس���ات 
األس���ير المح���رر رأفت حمدون���ة، امس 
األربع���اء، أن االحت���الل ينتهك القانون 
الدولية  اإلنس���اني واالتفاقيات  الدولي 
وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة 
المتعلقة بالمادة )86( الخاصة بالشعائر 

الدينية في السجون والمعتقالت .
وقال حمدونة، إن األس���رى في السجون 
يس���تقبلون ش���هر رمضان المبارك في 
ه���ذا العام بظ���روف مأس���اوية في ظل 
االنتهاكات المتواصلة بحقهم في كل 
مناحي الحياة ، وبالتزامن مع خطوة 450 
معتقال إداريًا ودخولهم الش���هر الرابع 
على التوالي ف���ي مقاطعتهم للمحاكم 

العسكرية .
وأشار حمدونة، إلى تجاهل إدارة السجون 

لمطالبه���م الخاص���ة بش���هر رمض���ان 
المبارك » كتوفير مكان مخصص إلقامة 
الصالة كما األسرى اليهود فى كل سجن 
وإدخال الكتب اإلس���المية والمصاحف 
والتفاسير وكاسيتات القرآن الكريم عبر 
زيارات األهل بالعدد المطلوب ، والسماح 
بصالة التراويح في الساحات العامة في 
جماعة ، وإحضار الس���حور والفطور في 
موعده وتوفير المياه والمشروبات الباردة 
، وإعداد الطعام بأنفس���هم  واألجب���ان 
والس���ماح لهم بمرف���ق المطابخ وخروج 

العم���ال ، وتوفير الحص���ص الغذائية 
المناس���بة وف���ق االتفاقي���ات الدولية ، 
والسماح بالفضائيات العربية ، ومطالب 

طبيعية ذات العالقة بشهر رمضان ».
وطالب حمدونة، الصليب األحمر الدولي 
والمنظم���ات الحقوقي���ة واإلنس���انية 
والمجتم���ع الدول���ي بالضغ���ط عل���ى 
االحتالل لاللت���زام باالتفاقيات الدولية 
، وتعامله���ا مع األس���رى بموجبها فى 
القضاي���ا الديني���ة لما له���ذا األمر من 

قدسية وحساسية .

حمدونة : األسرى يستقبلون شهر 
رمضان بالمزيد من التضييق
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ع الوجع 
معروف الطيب

القواعد
الفرق بين »القواعد« التي يحاول أن يفرضها رجال 
الخن���ادق بزنودهم ، متمترس���ين خلف صدقهم 
وصبرهم، وبين » القواعد« من الرجال يساوي الفرق 
بين الس���ماء واألرض.. حيث تتجلى العزة وتستقرأ 
المواقف وتدفع فواتير الكرامة بكل صدر رحب في 
النموذج األول، بعكس العج���ز والتخاذل وانحطاط 
الهم���ة ف���ي النموذج الثان���ي. وفي هذا الس���ياق 
تقول المقاومة قولتها وتش���حن وقودها الذي هو 
ة، وف���رز صفوفها  االس���تعداد بكل معطيات القوَّ
وتوحيد الجهود والطاق���ات، بحيث تبقى البوصلة 
خالصة النقاء، ال تشوبها شائبة، وال يحرفها ترغيب 
أو ش���بهة.. األهداف ناجزة والخط���وات منجزة، وال 
قوا األمة التي كانت تس���كن  تراجع للخلف، قوم طلَّ
ضمائره���م.. تل���ك األم���ة المهزوم���ة ذاتيًا تذعن 
لمن يري���د امتطاءها، وتدفع للراكبي���ن المال لقاء 
تجش���مهم بركوبها.. هن���اك روح جديدة منتصرة 
بدأت تتش���كل في اإلقليم تنس���اب كالماء بهدوء 
وتعلو لتمأل ما بين السدين، سد الرجعية والخيانة، 
وسد الوهن الذي عش���ش في الصدور، هذه الهمة 
العالي���ة تتراكم وتف���رض على الخن���دق المقابل 
إرادته���ا كيل القدة بالقدة، فل���م يعد الصهيوني 
صاحب الص���وت األعل���ى واإلرادة المطلقة، يهدد 
ويعاقب ويحدد المعايي���ر والخطوط باأللوان التي 
ل وأصبح غير  ًا ب���دأ الكيان يتب���دَّ يش���اء، كال، عمليَّ
المقب���ول عليه يومًا، من الممكن القبول به واإلذعان 
له. جاء تنفيذ التهديدات وتوجيه ضربات مقاومة 
للمواقع العس���كرية الصهيونية في الجزء المحتل 
ت قواعد  من الجوالن، وبكثاف���ة نيران مفاجئة؛ لتثبِّ
االشتباك الجديدة، ولتنس���ي )إسرائيل( وساوس 
العربدة القديمة، ولتذوب معها القواعد الس���ابقة 
التي استمرت لستة وثالثين عامًا، والتي أوشكت ان 
أ على  تصبح قدر العربي، بأن يتلقى الضرب وال يتجرَّ
التفكير باالنتقام.. ابتلع الكيان الصفعة وانكشف 
ب وزير حربه  ضعف الصهيوني أمام نفس���ه ، وسرَّ
نداء اس���تغاثة من خالل »الفروف« مف���اده »أبلغوا 
الطرف اآلخ���ر إننا ال نريد الح���رب«.. جبهة داخلية 
هشة وجيش منفوخ عشرات األضعاف من فاعليته 
عل���ى األرض.. اآلن دولة الكيان ف���ي خطر حقيقي 
وألول مرة في تاريخه���ا تنكفئ للداخل للدفاع عن 
حدودها، وطالما كانت دولة غزو ونقل الحروب ألرض 

ُر. ُر وال يتغيَّ ها.. فسبحان الذي يغيِّ عدوِّ
ا بخص���وص القواعد من عرب���ان الخليج فدورهم  أمَّ
محص���ور في تس���ويق )إس���رائيل( وأمري���كا كإله 
جديد للعرب تجب طاعت���ه والترضي عنه والخنوع 
أمام س���طوته، وفي هذا الس���ياق نس���مع كل يوم 
مفاجأة تطبيعي���ة وانبطاحية، ب���ل يتالعب العدو 
بنفس���ياتنا من خالل ه���ذه البالون���ات، فنحن كنا 
في ذروة النزيف ش���رقًا على حدود الشمس، عندما 
أعل���ن الوزير الصهيون���ي »أيوب ق���را« بأن نترقب 
الزيارات )المبارك���ة( من عباءات اإلم���ارات العربية 
المتحدة لدول���ة الكيان..يا الله!. ال يكفيهم جبنهم 
بل يباركون سفك دمنا وجاءوا بكل دياثة ليرقصوا 
على قبور ش���هدائنا.. )ماش���ي( ال يق���رأون التأريخ 
وال يأخ���ذون العبر من األقوام الس���ابقة في التأريخ 
الس���حيق، ولكن عل���ى األقل فليطالع���وا يوميات 
آبائهم الذين لم تتالش بقايا عظامهم بعد.. عندما 
ة من العاهل  طلبت »تاتشر« رئيسة الوزراء البريطانيَّ
الس���عودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أن يدفع 
ثها بقصة  فات���ورة حمايته وبقائه في الحك���م حدَّ
الذئب والكالب.. يحكى أن الذئب كان يهدد الغنم 
ويصط���اد منها واحدة أو اثنتين فعرض رجل تاجر 
عل���ى الراع���ي أن يعطيه مجموعة م���ن الكالب كي 
تحمي قطيعه لقاء أن يطعمها ويعتني بها.. وافق 
ه اكتش���ف بعد  الراع���ي وبدأ يعتني بالكالب ولكنَّ
ف���وات األوان أن ما يقدمه لل���كالب من لحم الضأن 
أكثر بأضعاف ما كان يس���لبه الذئب.. قال عبد الله 
تعليقًا على القصة »أخش���ى أن يحدث معنا ذلك«. 
 معاجم علم النفس ال تمتلك توصيفًا لحالة من 

َّ
إن

الدونية كالتي يمتلكها العرب الذين اختاروا بكل 
إرادتهم ودون إجبار أن يلتصقوا بقعر مزبلة التاريخ.

لم يس���تطع فرحان تجاه���ل ما قالته والدت���ه، فتوجه 
لطفلية وأمضى وقتًا طوياًل بمداعبتها، وأخذ يحتضنهما 
بكل حب ويمعن النظر اليهم���ا وكأنه مودع، وما هي اال 
دقائ���ق حتى انتفض من مكانه وخرج بس���رعة دون أن 
يلتفت لنداء أحٍد م���ن عائلته، متوجهًا صوب مخيمات 

العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وبمجرد وصولة الحدود، انضم لعش���رات الشبان الذين 
غلت في عروقه���م الدماء، فتحولوا ال���ى بركان هائج ال 
يمكن إخماده، فمحور الش���ر أمريكا تس���تفز مشاعرهم 
و تضرب بحقوقه���م عرض الحائط، وهي تعلن القدس 
عاصمة لالحتالل وتنقل س���فارتها فيها، وكأنها تقول: 
" ها نحن قد جئنا على أعينكم ومنحنا قدس���كم الحبية 

للصهاينة رغم أنوفكم".
وبعد ثوان قليله بدأ جن���ود االحتالل المتمركزون خلف 
الت���الل الرملية على طول الش���ريط الحدودي، بتصويب 
فوهات بنادقه���م تجاه المتظاهرين الس���لميين دون 
أن ُيش���كلوا خط���رًا عليهم، فكان الش���هيد فرحان أحد 
ضحاياها اذ اخترقت جس���ده رصاصة اسقطته شهيدًا 

على الفور.
وارتقى فرح���ان )30عاما( أحد مجاهدي س���رايا القدس 
الجناح العس���كري لحركة الجاهد اإلس���المي، ش���هيدًا 
االثنين الماض���ي متأثرًا بجراحة إث���ر إصابته برصاص 
االحتالل اإلس���رائيلي في رأسه، شرق مدينة خانيونس، 

أثناء مشاركته في مليونية العودة. 

�شدمة اال�شت�شهاد
ال تس���عف الدموع المنهمرة من عيون والدة الش���هيد  
فرحان في إخماد نار قلبها التي اشتعلت بعد أن قنص 
جندي إسرائيلي "فلذة كبدها" برصاصة في صدره وقتله 

على الفور.

وبصوٍت مرتجف بالكاد يخرج بعبارة " الحمد الله"، تقول 
والدة الشهيد:" ليلة االثنين عبيدة روح من الرباط الساعة 
6 الصبح، كان تعبان كتير ومقهور على وضع البلد، قعد 
جنبي وص���ار يحكي للي بقلبه ويقول بدو يستش���هد، 
غي���رت الموض���وع وحكتله أوالدك مش���تاقين الك روح 

شوفهم".
وتتاب���ع األم الحزينة على فراق نجله���ا، خالل حديثها 
ل�"االستقالل":" قعد يالعب أوالده ويحضنهم ويضحك 
لكن ضحكته ما كانت من قلبه، فجأة انعكس وقال بدي 
اطلع صرنا ننادي عليه ما رد، كنت حاس���ة انه طالع على 
مس���يرة العودة". مش���يرًة إلى أن نجلها منذ انطالق 30 
مارس/ آذار كان يش���ارك في فعالياتها بش���كل يومي 

شرق خانيونس برفقة أصدقائه. 
الوالدة المكلومة تلقت خبر استش���هاد نجلها بصعوبة 
في البداية، فنجلها المدلل لم يغب عن عينيها أكثر من 
ساعه، حتي عاد محمواًل على أكتاف أهله ورفاقه، لكنها 
لم تتفاجأ به، كون نجلها كان لحوحًا في طلب الشهادة 

ودائم الحديث عن الشهداء وكراماتهم.
وبحزٍن ارتسم على تجاعيد وجهها، أضافت: " بعد خروج 
عبيدة ش���عرت بالخوف عليه لكن م���ا توقعت انه يرجع 
شهيد، غاب عني بس س���اعة وحده، راح بسرعة لقدره"، 
مس���تطردًة :"طلب الش���هادة ونالها، وربن���ا يجعله في 

الفردوس األعلى مع األنبياء والصديقين والشهداء". 

يف �شفوف اجلهاد 
تعلق قلب الش���هيد فرحان منذ صغ���ره بحب الجهاد 
والمقاوم���ة والمجاهدي���ن، وكان دائمًا ينظر ويش���اهد 
بطوالت المجاهدين وعملياتهم ضد العدو الصهيوني، 
فقرر االنضمام إلى صفوف المقاومة وخيار االنتماء الى 
الجهاد اإلسالمي، ش���ارك في كافة فعاليات ونشاطات 

الحركة، وكان عنصرًا فعاأًل في محافظة خانيونس، حتى 
انضم للصفوف سرايا القدس. 

وقال���ت والدة الش���هيد: " عبي���دة كان دائم���ا يتحمل 
مس���ؤولياته تجاه العائلة رغم انشغاله بالمقاومة، فقد 
كان طيب القلب وحنون���ًا على اخوانه و بمثابة الصديق 
لنا، والجميع معجب بشخصيته المتواضعة، وكان يحب 
الجلوس معن���ا كل يوم خالل أوقات فراغ���ه، وكان دومًا 
يقول بأن أهلي وعائلتي أغلى شيء عندي وال يوجد أغلى 

منهم سوى حبي لله ولرسوله والمجاهدين". 

نظرة الوداع
  بع���د أن ُووري جثمان الش���هيد عبي���دة الثرى لم يبق 
للوالدة المكلومة س���وى ذكريات تخنقها حيًنا وتخفف 
عنها ألم الفراق أحياًنا أخرى، فهو الذي كان يمأل البيت 

عليها سعادة وفرحًا وُيشعرها بالحياة. كما تقول
وألقى ذوو الش���هيد نظرة الوداع عليه، في أجواء طغت 
عليه���ا حالة الحزن والغضب على فراقه، ليمضي موكب 
التشييع إلى مواراة جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء شرق 
مدينة خانيونس ، وسط هتافات غاضبة، تؤكد مواصلة 

مسيرة العودة، وتندد بجرائم االحتالل االسرائيلي.
وبصيح���ات الغضب والتنديد بجرائ���م االحتالل انطلق 
موكب الش���هيد الذي ش���ارك فيه العش���رات من أبناء 
مدينة خانيونس من المستش���فى، وص���واًل إلى منزله 

المتواضع إللقاء نظرة الواع عليه .
وفي حضرة وداع  الش���هيد كانت مشاعر الفخر والصبر 
تزين مالمح والدة الش���هيد وذويه أكث���ر من ألم الفراق 
والح���زن لرحيله، وقال���ت والدته بع���د أن طبعت القبلة 
األخيرة على جبين نجلها :" انا فخورة فيك وان ش���اء الله 
راح نكون كلنا ش���هداء مثلك"، ومضى موكب التشييع 

إلى مواراة جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء. 

الشهيد فرحان.. رحل وقلبه يحرس ثغور الوطن  

غزة/ دعاء احلطاب: 
قبل اأن يقول القدر كلمته االأخرية، 

عاد ال�شهيد حازم فرحان اىل املنزل 
ببدلته الع�شكرية وعيناه تقدحان 

غ�شبًا ووعيدًا جلنود االحتالل 
الذين يتفننون يف �شلب حقوق اأبناء 

ال�شعب الفل�شطيني، َقبل راأ�س اأمه 
وجل�س بجورها ُيحدثها عن قهٍر 

�شكن قلبه خا�شة مع قرب نقل 
ال�شفارة االمريكية  للقد�س، وبعد 
�شمٍت طويل قال: » ميا م�س عارف 
اأنام، بدي اأطلع لو رجعت �شهيد ما 

حتزين«، مل ترد االأم اأن يكون رحيل 
فلذة كبدها قريبًا فحولت حديثه 
اىل احلديث عن انتظار طفليه له 

بعد غيابه ليلة كامله عنهما.  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق األوسط 
وش���مال إفريقي���ا إن الكيان اإلس���رائيلي بصدد 
إصدار وإعداد قانون جديد بالكنيست اإلسرائيلي 
لتهجير وط���رد كافة الفلس���طينيين المقيمين 
بمدينة الق���دس المحتلة إل���ى خارجها تمهيًدا 
لهدم المس���جد األقصى المبارك وبناء "الهيكل" 
المزعوم خاصة بعد االنتفاضات المتكررة للمدينة 

ضد "إسرائيل".
وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى 
ف���ي بيان وصل "االس���تقالل " أم���س األربعاء أن 
تهجير الفلس���طينيين من القدس بعد إعالنها 
عاصمة ل� "إس���رائيل" وافتتاح السفارة األمريكية 
فيها، يأتي ف���ي إطار التمهيد لبن���اء "الهيكل" 

بالقدس تحت المسجد األقصى.
وأش���ار إلى أن "تل أبيب" س���تتخذ عدة إجراءات 
لتهجير الفلسطينيين من القدس وطردهم إلى 
غزة أو رام الله أو األردن، ومنها سحب اإلقامة وهدم 
المنازل وإصدار قوانين تمنع وجودهم بالقدس، 
وذلك الس���تيعاب الهجرات اليهودية الجديدة، 
بالقدس  اليهودية  المستوطنات  وتوسيع حجم 

وتفريغها من العرب.
يذكر أن س���لطات االحتالل عمل���ت منذ احتاللها 
مدينة القدس ع���ام 1967م، على س���ن قوانين 
وبناء سياس���ات عنصرية بهدف تقليص وجود 
الفلس���طينيين ف���ي المدين���ة، ومن���ح "اإلقامة 
الدائمة" للفلس���طينيين في الق���دس الذي كان 
يخول المقدس���ي حق الدخول للقدس والسكن 

فيها أصبح امتياًزا قاباًل للس���حب؛ بداًل من كونه 
حًقا أساسًيا.

وتعتبر سياسة إلغاء "اإلقامات الدائمة" من أكثر 
الوسائل المباش���رة التي تستخدمها "إسرائيل" 
لتهجير الفلسطينيين قسرًيا من شرقي القدس، 
وذلك ليتس���نى لها الحفاظ على أغلبية يهودية 
في المدينة، حيث سحبت منذ احتاللها للمدينة 

إقامة أكثر من 14 ألف فلسطيني.
وكان���ت اإلدارة األمريكية افتتح���ت يوم االثنين 
الماضي سفارتها رسمًيا بمدينة القدس، تنفيًذا 
لقرار الرئيس األمريك���ي دونالد ترمب االعتراف 
بالقدس عاصمة �ل� "إسرائيل"، ونقل سفارة بالده 
إليها، حيث تزامن ذل���ك مع الذكرى ال�70 للنكبة 

الفلسطينية.

مركز: قانون جديد بالكنيست لتهجير
 المقدسيين تمهيدًا لهدم األقصى
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روما/ االستقالل:
وقع وزير الزراعة س���فيان سلطان، يوم أمس 
االربعاء، عدة اتفاقيات تعاون مش���ترك، في 
مج���ال تطوير القط���اع الزراعي، على هامش 
اجتم���اع وزراء الزراع���ة في مؤتم���ر منظمة 
األغذية والزراعة في الش���رق األدنى وشمال 
افريقي���ا "الف���او"، المنعقد ف���ي العاصمة 

االيطالية "روما".
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مع 
معهد باري الزراعي، في مجال تطوير االبحاث 
الزراعية والتع���اون المش���ترك، اضافة إلى 
تطوير وبناء القدرات الفني���ة لوزارة الزراعة/ 
وتدريب كوادره���ا البش���رية والتعاون في 
مج���ال تطوير المش���اريع الزراعية بما يخدم 

تطور القطاع الزراعي لكال البلدين؟
كذل���ك وّقع الوزير س���لطان مع نائب رئيس 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) ايفاد( " 
كورنيليا ريتشير" في مقر الصندوق  في روما، 
اتفاقية تمويل برامج ادارة المصادر الزراعية 
وحماية وتطوير االراضي في فلسطين بمبلغ 

اجمالي 42 مليون دوالر أميركي.
ومن المق���رر أن يبدا تنفيذ المش���روع حاال، 
ويس���تمر على مدار س���ت س���نوات، حيث 
يس���تهدف دعم صغار المزارعين، والبنية 
التحتية للقطاع الزراعي، بما يش���مل مصادر 
المي���اه، وتأهيل األراض���ي، وتنمية وتطوير 
المشاريع الزراعية الصغيرة، وذلك من خالل 
تدخالت ومشاريع يتم تنفيذها، حيث تؤدي 
الى زي���ادة تكيفهم مع التغيرات المناخية، 
الزراع���ي، ودخلهم وزيادة  انتاجهم  وزيادة 

الفرص التسويقية.

وفي الس���ياق، بحث س���لطان مع مدير عام 
منظم���ة االغذي���ة والزراعة الف���او" جوزيه دا 
سيلفا"  التعاون المشترك وتطوير المشاريع 
التي تنفذها "الفاو" في فلس���طين، خاصة 
فيما يتعل���ق بتطوي���ر االراض���ي الزراعية، 
ومصادر المياه، والتي ستساهم في تحقيق 
االم���ن الغذائي ف���ي فلس���طين، معربا عن 
تقديره للجه���ود التي تبذله���ا "الفاو" في 
فلس���طين، ممثلة باقامة المشاريع الزراعية 
المتعددة، التي تساهم في تحقيق التنمية 

االقتصادية المستدامة.
وأكد خالل مش���اركته في أعمال المؤتمر ان 
"االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية 
هو الس���بب المباشر النعدام االمن الغذائي، 
وع���دم االس���تقرار الزراعي في فلس���طين"، 
موضحا ان االحتالل يس���تولي على االراضي 
الزراعية لبناء المستوطنات ويمنع المزارعين 
الوص���ول الراضيهم  م���ن  الفلس���طينيين 
بحري���ة الس���تغاللها، بل ويتعمد سياس���ة 
الط���رد والترحيل للفالحي���ن والمزارعين عن 

أراضيهم.
بدوره���م، أع���رب المجتمعون ف���ي بيانهم 
الختام���ي للمؤتمر عن القل���ق ازاء المنحنى 
التصاعدي للجوع وسوء التغذية في االقليم 
في ظل استمرار مواجهة التحديات الناجمة 
عن النزاع���ات واالحتالل وتغير المناخ وندرة 
المياه ، واكدوا عل���ى العالقة المترابطة بين 
االمن الغذائي واالستقرار والسلم العالمي ، 
وعلى اهمية  حل ومعالجة مسائل االحتالل 
والنزاع���ات واالمن وبن���اء الس���الم والتغير 

المناخي كعوامل النعدام االمن الغذائي.

رام الله /االستقالل:
 ق���ال طارق أبو لبن مدير عام التس���ويق في وزارة 
الزراعة الفلس���طينية، إن ال���وزارة وفرت الكميات 
الالزمة من اللحوم الحمراء والبيضاء لشهر رمضان 

المبارك.
وبين أب���و لبن في تصري���ح ل���ه، أن وزارة الزراعة 
قامت بتحضير زي���ادة بمقدار 30% من الدواجن 
عن االستهالك الش���هري للمواطنين في األيام 
العادية، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع خالل ايام 

الشهر المبارك على الدجاج.
وأوض���ح أن وزارة الزراعة تدخل حوالي 1.3 مليون 

بيضة للتفريخ في الفقاس���ات أسبوعيا، لكن من 
اجل مواءم���ة الطلب المتوقع خ���الل رمضان، تم 

رفعها الى 1.8 مليون بيضة اسبوعيًا.
وبش���أن االس���عار، توقع بأن يش���هد سعر كيلو 
الدجاج خالل شهر رمضان نوعًا من االستقرار وأن 
يكون قريبا من سعره الحالي في األسواق المحلية 

هذه االيام.
ون���وه مدير ع���ام التس���ويق ان وزارت���ي الزراعة 
واالقتصاد الوطني س���تقوم باالعالن عن االسعار 
االسترش���ادية لش���هر رمضان المبارك وسيتم 
متابعتها أوال بأول مع التجار للحفاظ على األسعار 

وتوازن السوق وعدم االستغالل.
ووف���ق وزارة الزراعة يقدر االحتياج الس���نوي في 
الضفة والقطاع، بنحو 700 ألف رأس من الخراف 
ثلثها يستهلك في رمضان، وثلث يستهلك في 
عيد األضحى، والثلث األخير يستهلك على مدار 
العام، وفق تقديرات السوق وهي نسب ال يوجد 

ما يدعمها رسميا.
االقتص���اد  وزارة  تكش���ف  ان  المتوق���ع  وم���ن 
والزراعة خالل االيام القليلة المقبلة عن االس���عار 
االسترش���ادية لقائمة تضم اكثر من 30 سلعة 

اساسية.

الزراعة الفلسطينية: السوق 
مجهزة باللحوم والدواجن لرمضان

رام الله /االستقالل:
أث���رت أزمة رواتب الموظفي���ن العموميين في غزة، على 
أداء البنوك العاملة في القطاع، ورفعت من نس���ب تعثر 

القروض لدى المصارف.
ولم يتسلم نحو 58 ألفا، وهو عدد الموظفين العموميين 
في غزة، التابعين للحكومة الفلسطينية برام الله، راتب 
الشهر الماضي، إضافة إلى 50 بالمائة من راتب مارس/

آذار السابق عليه.
وقال رش���دي غالييني، المدير العام لبنك فلسطين، إن 
نس���ب تعثر القروض ارتفعت في غزة، “على الرغم من 
أنها كانت األقل في فلس���طين خالل الفترة الماضية"، 
مش���يرًا إلى أن البنك قام بتجنيب مخصصات لمواجهة 

تعثر القروض.
ولف���ت غالييني، إلى أنه ال يوجد إقبال على القروض كما 

كان سابقا، بسبب ضعف النش���اط التجاري، موضحًا أن 
الضغوطات بدأت تش���تد على أداء فروع البنوك في غزة، 
منذ أبريل/ نيسان 2017، مع اقتطاع نحو 30% من رواتب 

الموظفين العموميين، والتي لم تتوقف حتى اليوم.
ويبل���غ عدد فروع البنوك العاملة في قطاع غزة بحس���ب 
أرقام رسمية، 58 فرعا و84 جهاز صراف آلي، موزعة على 

9 بنوك.
وتراجع إجمالي ودائع العمالء في غزة 1.123 مليار دوالر، 
حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، من 1.157 مليار دوالر 

في فبراير/ شباط السابق له.
وتباطأ نمو القروض المصرفية في القطاع، لتستقر عند 
991.8 مليون دوالر بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة 
مع 991.6 مليون دوالر بنهاية الشهر السابق له، و988 

مليون دوالر بنهاية يناير/ كانون ثاني 2018.

رام الله / االستقالل: 
أطلق���ت اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصح���ة، يوم أمس األربعاء، حملة 
للتوعية حول استخدام األدوية في رمضان تحت شعار »دواؤك في رمضان«.

واكدت الصحة في بيان لها، ان هدف الحملة ترشيد استخدام الدواء، وضمان 
فعاليته، وس���المة اس���تخدامه عند المرضى خالل فت���رة الصيام وتعريف 
المرضى باالستخدام الصحيح لألدوية في الشهر الفضيل، وتنظيم أوقات 
تناولها، وكيفية التحكم والسيطرة على األمراض المزمنة أثناء فترة الصيام.

وتستهدف الحملة المرضى الذين يعانون من مشكالت صحية مزمنة مثل 
الضغط، والسكري، والكلى، والغدة، والمرضى النفسيين وغيرها من األمراض، 
اضاف���ة الى المرضى الذين قد يس���تخدمون األدوية لحاالت مرضية مؤقتة 
خالل الصيام مثل الصداع، وحرق���ة المعدة، وااللتهابات البكتيرية، واوجاع 
المفاصل، وكذلك للنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن . واوضحت مدير 
عام الصيدلة في وزارة الصحة الدكتورة رانية ش���اهين انه قد تم انتاج مواد 
تثقيفية من مطبوعات و فيديوهات من قبل االدارة العامة للصيدلة، سيتم 
عرضها خالل فعاليات هذه الحملة من قبل الصيادلة في مديريات الصحة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال خبراء "اس���رائيليون" في المجال االقتصادي والعلوم المصرفية بأن التوتر 
األخير الذي ش���هدته المنطقة عل���ى الحدود مع قطاع غ���زة والضفة الغربية ، 
باإلضافة إلى إعادة الس���فير التركي من أمريكا و "اسرائيل" ، سيؤدي إلى تزايد 
المخاوف لدى المستثمرين والتجار من عدم استقرار الوضع األمني في المنطقة 
، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على عملة الدوالر التي تأتي في الغالب من 
المستوردين األجانب، مما سيرفع من سعر الدوالر أمام قوة الشيقل االسرائيلي .

ووفقا لموقع كلكلس���ت العبري والمختص بالمج���االت االقتصادية فقد أوضح 
الخبراء بأن قوة الدوالر ستتفوق خالل الفترة المقبلة على قوة الشيقل االسرائيلي 

، حيث أنه من المتوقع أن يصل سعر الدوالر إلى 3.63 شيقل .

إطالق حملة لترشيد 
استهالك األدوية 

في رمضان

أحداث غزة أدت الى 
ارتفاع سعر الدوالر

وزير الزراعة يوقع اتفاقيات

 تعاون على هامش مؤتمر »الفاو«

أزمة رواتب الموظفين 
تؤثر سلبًا على البنوك في غزة
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�صراع مفتوح 
وأك���د نائب رئيس كتل���ة حم���اس البرلمانية في 
المجلس التش���ريعي يحيى موسى أن الدماء التي 
روت الوط���ن عل���ى حدود قطاع غزة ج���زء من صراع 
مفتوح مع عدو متبجح ، مشددا على أن ثمن الحرية 
غاٍل والشعب مصمم على مواصلة الدرب حتى بلوغ 

الهدف المتمثل بالحرية والعودة.
وأوضح موسى ل�"االستقالل" أن الشعب الفلسطيني 
الثائر دفاعا عن حقوقه المش���روعة يسير في ذات 
الدرب الذي سارت عليه كافة الشعوب التي انتزعت 
اس���تقاللها وحريتها م���ن محتليها ، مس���تذكرا 
والتضحيات  والجزائري���ة  الفيتنامي���ة  التج���ارب 
األلمانية على عتبات جدار برلين حتى توجت تلك 
التضحيات بتحقيق األه���داف التي بذلت ألجلها 

الدماء .
وبين أن الش���عب الفلس���طيني قدم نماذج زاخرة 

بالبطول���ة ومش���اهد تنم ع���ن قوة االرتب���اط بين 
الفلس���طيني ووطنه وهو ما يؤكد اس���تحالة ثني 
عزيمة هذا الش���عب الثائر قب���ل تحقيق مبتغاه ، 
مضيفا :" على مدار س���نوات الص���راع مع االحتالل 
جاد الشعب الفلس���طيني بالشهداء والدماء ليحيا 
حياة كريمة ، وسيأتي اليوم الذي يلفظ فيه التاريخ 

االحتالل مصحوبا باللعنة ".

موا�صلة الطريق 
ومن جهته���ا، أك���دت الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين أن الدماء التي س���الت على حدود الوطن 
المحتل لن تثني الفلس���طينيين عن مواصلة درب 
الش���هداء واالس���تمرار في انتفاضة العودة حتى 

تحقيق أهدافها الوطنية .
وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل االس���تقالل 
نس���خة عنه :" إن هذه الجريمة التي أضافها العدو 

الصهيوني إلى سجل جرائمه بحق النساء والشيوخ 
واألطفال، س���تظل وصمة عار على جبين اإلنسانية 

وهذا العالم الصامت والمتواطئ "
ودعت األمم المتحدة ومحكم���ة الجنايات الدولية 
إلى تش���كيل لجنة "كامل���ة الصالحيات" للتحقيق 
في جرائم االحتالل  ، مش���ددة على ضرورة االسراع 
بتنفيذ المصالح���ة الوطنية وتذليل العقبات التي 
تعت���رض طريقه���ا وعقد مجلس وطن���ي وحدوي 

يؤسس إلصالح منظمة التحرير الفلسطينية .

ارتباط باحلقوق 
من جانب���ه، الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفى 
الص���واف رأي أن دماء الش���هداء والمصابين التي 
خضبت ثرى حدود قطاع غ���زة برهنت مجددا على 
عمق ارتباط الفلس���طيني بحقوقه واستبساله في 

الدفاع عنها .

وأكد الصواف ل�"االستقالل" أن حق العودة يتجذر 
في نفوس الشعب الفلسطيني الذي قدم وما يزال 
يقدم تضحيات جسامًا على مدار سنوات االحتالل 
الس���بعين ، موضحا أن مس���يرات العودة ونهجها 
الشعبي كان انعكاسا جليا إلصرار الفلسطيني على 
فرض نفسه كقوة ال يمكن تجاوزها في أي معادلة 

بالمنطقة .
ودعا إلى العمل على تكريس الوحدة على المستوى 
السياس���ي بمجاراة الوحدة التي شهدتها ميادين 
المواجهات على امتداد الحدود الشرقية والشمالية 
لقطاع غزة ، مضيفا" الوحدة هي بوابتنا للولوج إلى 
حقوقنا وأراضينا المحتلة وال بديل عنها ، بيد أن من 
الواضح أن هناك طرفا غير معني بإنجاز المصالحة 
وفيما ع���داه فالوح���دة محققة فعلي���ا ولذا يجب 
محاسبة الطرف المتسبب باستمرار حالة االنقسام 

وتعطيل الوحدة ".

حشود ضخمة أرعبت االحتالل

»مليونية العودة« رسالة عنوانها التشبث بالحق

غزة/ حممد مهدي :
عل��ى امت��داد اخل��ط الزائ��ل الفا�ص��ل ب��ن قط��اع غ��زة 
والأرا�ص��ي املحتلة عام 1948 انتف�ض ث��وار غزة ؛ غ�صبا 
ملدينة القد�ض التي اقيم على ثراها حفل افتتاح ال�صفارة 

الأمريكي��ة وت�صدي��دَا عل��ى ت�صب��ث الفل�صطيني��ن بح��ق 
الع��ودة لدياره��م املهجري��ن عنها ق�صرا ورف�ص��ا ل� "�صفقة 
الق��رن" الت��ي ت�صوقه��ا الإدارة الأمريكي��ة. ومل تت��وان 
ق��وات الحتالل يف ا�صتخ��دام القوة املفرطة بالتعامل مع 

املتظاهري��ن ال�صلمي��ن املتجمهرين على اخل��ط الفا�صل ، 
لريتقي اإىل العال "62 �صهيدا " فيما اأ�صيب حوايل 3000 
مواط��ن بج��راح خمتلفة نتيج��ة ا�صتخ��دام ال�صالح احلي 
وتعمد ا�صتهداف املناطق العلوية من اجل�صد بهدف القتل.

غزة/ االستقالل:
أّكد مركز حقوقي مختص أن قناصة االحتالل اإلس����رائيلي 
المتمركزين في الداخل خلف الشريط الحدودي الفاصل بين 
غزة واألراضي المحتّلة يطلقون النار بشكل عمدي وانتقائي 

تجاه المشاركين في التظاهرات السلمية شرق قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان صحفي 
أمس األربعاء إن التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي 
المركز أّكدت أن المسيرات تمّيزت كعادتها بالطابع السلمي 
الكامل، وخلّوها من أي مظاهر مس����لحة أو مس����لحين حتى 

بألبسة مدنية بين المتظاهرين.
وأش����ار إلى من بين المش����اركين مئات الش����يوخ والنس����اء 
واألطف����ال، وبعضهم كانوا عبارة ع����ن عائالت بأكملها، ومن 
مختل����ف الفئات العمري����ة، الذين تظاهروا قرب الش����ريط 
الحدودي ورفعوا األعالم ورددوا الهتافات واألغاني الوطنية، 

وأطلقوا الطائرات الورقية، وأشعلوا اإلطارات.

وذكر أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 
بشكل واس����ع، وعلى شكل رشقات، ومن الطائرات المسيرة، 
حيث وصلت القنابل إلى عمق ساحات االعتصام، وإلى جانب 

المتظاهرين قرب الشريط الحدودي.
وأوضح المركز الحقوقي أنه في حاالت عديدة اس����تهدفت 
قنابل الغاز المواطنين وارتطمت بهم بشكل مباشر، وتسببت 
بإصابات، فيما تس����ببت الغ����ازات المنبعث����ة عنها بإصابة 
العش����رات بحاالت اختناق وتشنج، وإغماء، ونقل العديد من 
المصابين للمستش����فيات، حيث اليزال عدد منهم يخضع 

للعالج.
ووفق تحقيقات المركز، فإن قوات االحتالل استهدفت في 
أكثر من مرة أماكن تواجد س����يارات اإلسعاف التابعة لوزارة 
الصحة م����ا أدى إللحاق األضرار بها، كما اس����تهدفت أيًضا 
الطواقم الطبي����ة بقنابل الغاز م����ا أدى إلصابة 3 صحفيين 

بشكل مباشر شرق مدينة خانيونس.

وطال����ب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح 
تحقيق رس����مي في جرائ����م االحتالل، وص����وال إلى مالحقة 
ومحاس����بة كل م����ن تورط ف����ي إصدار الق����رارات في جيش 

االحتالل بالمستوى السياسي واألمني ومن نفذها.
كما دعا إلى إرس����ال مراقبين دوليين من المنظمات األممية 
إلى قطاع غزة للتأكد من الس����لمية الكاملة للتظاهرات، وإذا 
لم يسمح لهم االحتالل بالوصول إلى غزة يمكنهم المراقبة 
حت����ى من الجانب اإلس����رائيلي من الحدود، مؤّكًدا س����لمية 

التظاهرات.
وأدان المركز الحقوقي بشّدة ما وصفه ب�"الجريمة الجديدة" 
التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، ويرى أنها نتيجة 
إلفالت "إس����رائيل" م����ن العقاب وما تتمتع ب����ه من حصانة 
بفضل الواليات المتحدة، داعًيا لتشكيل لجنة تحقيق دولية 
للتحقيق في الجرائم الت����ي اقترفتها قوات االحتالل بحق 

المدنيين العزل في فعاليات مسيرة العودة.

مركز حقوقي: قناصة االحتالل يطلقون النار عمدًا وانتقائيًا على المتظاهرين
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وبعد أن انتهى شاهر من اتصاالته، وقف بجوار أخيه 
ُيحدث���ه عن مفاجأة ينوي إعالنها بع���د أذان المغرب، 
وقبل أن ينُطق باس���مها، اخت���رق قلبه رصاصة قناص 
إسرائيلي، ليرتقي أثرها شهيدًا وُيشعل شمعه طفله 

الثانية بالجنة. 

دفنت الفرحة
بقلٍب يعكس انكساره على ضعف صوته، يقول شرف 
المدهون الشقيق الوحيد للشهيد: " شاهر كان بتمنى 
يكون أب لمدة تسع سنوات ُحرم خاللها من األبناء، وما 
ترك طبيب اال دق بابه وقام بإجراء ثالث عمليات زراعة، 

حتي رزق بطفله عبد لله". 
ويتابع المدهون ل�"االس���تقالل"، بابتسامة خافتة :" 
ي���وم ميالد عبد الله كان فرح���ان كتير ويقول " لما 
أحمل عبد الله بين يديا بك���ون ملكت الدنيا"، كان 
ينتظ���ر ميالده على أحر من الجمر، وعندما احتضنه 
بكى بشدة من الفرح"، مشيرًا إلى أن عبد الله عندما 
كبر، كان يرافق والده أغلب األوقات، حتى شاركه في 
زياراته لمخيمات العودة منذ انطالق المسيرات في 

الثالثين من مارس الماضي. 
وأضاف بحسرة وألم: " شاهر كان بحضر مفاجأة كبيرة 
ألبنه بعيد ميالده األول، لكن االحتالل سلب روحه وحول 

فرحتنا بعيد الميالد لحزن وألم سنذكره بكل لحظة".
وأردف: " عبد الل���ه افتقد والده في أول ليلة رغم صغر 
س���نه، فبدأ يدور البيت باحثًا ع���ن والده الذي لم يعتد 
غيابه"، مشيرًا إلى أن المشهد بات يتكرر اآلن فالشهيد 
َم من والده وهو صغير، واليوم صغيره يعيش  شاهر ُيتِّ

نفس الحكاية بتفاصيل رحيل والده .

موعد مع ال�شهادة 
اعتاد شاهر منذ سنوات على المشاركة في المسيرات 
الس���لمية الرافضة لالحت���الل اإلس���رائيلي والمنددة 
بجرائم���ه المتزايدة يومًا بعد يوم بحق أبناء الش���عب 
الفلس���طيني، ومنذ انطالق مس���يرة العودة الكبرى لم 
يتغيب عن المش���اركة بفعالياته���ا برفقة كافة أفراد 
عائلته، لعل ذلك يكون طريقًا للعودة ألرضه " المجدل" 
واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 كافة، حسب ما 

يقول شقيقه.

وأضاف المدهون:" ش���اهر شارك بالمسيرة كأي الجئ 
متمسك بحقه في العودة الى بالده التي هجرت عائلته 
منها بالغصب، كان نفس���ه يرجع على بالده ويعيش 
بخيرها، لذا كان ٌيصر على المشاركة بفاعلياتها برفقة 

كافة افراد العائلة". 
وبغصة تعترض صوته، ي���روي تفاصيل اليوم األخير 
بحياة الش���هيد:" يوم االثنين الماضي، صلينا الظهر 
وانطلقنا الى مخيمات الع���ودة برفقة ابنائنا وزوجاتنا، 
وجلس���نا بإحدى الخيام البعيدة عن الس���ياج الفاصل، 
ووضعنا الطعام فتبين أنه صائم ولم ُيش���اركنا حتى 

بلقمة واحدة".
ويكمل حديثه:" كان شاهر مش���غوال بإجراء اتصاالت 
هاتفي���ه، فابتعد عني م���ا ُيقارب 10 أمت���ار وبمجرد 
التفاتي اليه وجدته على األرض يغرق بدمائه، ركضنا 
بس���رعة تجاهه وجاء األطباء إلجراء اإلسعافات األولية 
له، لكن هذا لم يفلح في إنقاذ حياته بسبب الرصاصة 
المتفج���رة التي اخترق���ت الجانب األيمن م���ن الرئة 
وخرجت شظاياها من الجانب األيسر، وتسببت بنزيف 

داخلي".

دقائٍق معدودة، اختصرت المش���هد وأش���علت نيران 
الحرقة والفراق في قلوب ذويه لألبد، ليبقى ُسؤاٌل واحد 
يجتاح عقولهم: " هل ه���ذه هي المفاجأة التي وعدنا 
بها ش���اهر يوم ميالد نجله؟"، كذلك بات استشهاده  
ذكرى أليمة بالنس���بة البنه عبد الله، سيحييها في كل 
عام لطالما ارتبطت والدته بفقدان والده، سيحييها في 

كل مرة يحتفل فيها بيوم ميالده. 
وعلى الرغم من حالة الحزن إال أن الفخر واالعتزاز فرض 
حضوره، فيقول المدهون :" ش���اهر كان ملتزمًا دينيًا 
وأخالقيًا واجتماعيا حيث كان نموذجًا للشاب المحبوب 
بين أصدقائه وعائلته ول���م يخف في الحق لومة الئم 
،كان يحلم بالش���هادة لينالها صائمًا مصليًا ،سائلين 
الله أن يقدرنا لننش���ئ ابنه عبدالله ليكون نسخة من 

والده في أخالقه والتزامه".
وألقى ذوو الش���هيد نظرة الوداع عليه، في أجواء طغت 
عليها حالة الحزن والغضب على فراقه، ليمضي موكب 
التش���ييع إلى م���واراة جثمانه الثرى بمقبرة الش���يخ 
رضوان، وس���ط هتافات غاضبة، تؤكد مواصلة مسيرة 

العودة، وتندد بجرائم االحتالل االسرائيلي.

انتظره 9 سنوات 

الشهيد »المدهون«.. مفاجأته 
لطفله بيوم ميالده كان استشهاده

غزة/ دعاء احلطاب:
قبل عام وبتاريخ 14مايو حتديدًا، غنت طيور قلبة فرحًا 
وتفتحت اأزهار الربيع يف حياته، مبجرد اأن اأ�شرقت �شم�س 

مولوده الوحيد »عبد اهلل«، فبدا الكون اأجمل يف عيونه، ُيفرق 
احللوى و�شحكاته تعلو اأرجاء احلي ول�شانه يردد »�شرت بابا«، 

كيف ل وحلمة بالأبوة حتقق بعد انتظاٍر دام ت�شعة اأعوام، لكن 
ال�شهيد »�شاهر املدهون« مل يكن يعلم اأن هذا اليوم �شيحمل عالمة 

فارقة يف حياته وبعد رحيله.  ففي الذكرى الويل مليالد« عبد 
اهلل«، اأراد والده �شاهر اأن تكون ذكراه مميزة مليئًة باملفاجاآت، 

فا�شطحب جميع اأفراد عائلته للم�شاركة يف مليونيه العودة 
على احلدود ال�شرقية للقطاع لعله ُير�شخ يف عقولهم عنجهية 

الحتالل الذي �شلب منه والده ب�شغره، واأثناء تواجده مبخيمات 
العودة كان يتابع عرب هاتفه النقال التجهيزات الأخرية ملفاجاأة 

عيد امليالد مع اأحد اأ�شحاب حمالت بيع احللوى. 

الداخل المحتل/ االستقالل:
شهدت المدن والقرى الفلسطينية في أراضي ال�48  
المحتلة  أم���س األربعاء إضرابًا عامًا وش���اماًل تنديدًا 
بالمجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
في قطاع غزة بحق المش���اركين ف���ي مليونية العودة 
والتي أدت إلى استش���هاد 62 مواطًنا وإصابة نحو 3 

آالف آخرين.
وأعلنت لجن���ة المتابع���ة العليا للجماهي���ر العربية 
في الداخل عن اإلضراب خ���الل اجتماع طارئ عقدته 

الثالثاء.
وأك���دت المتابعة في بيان له���ا أن المجزرة جرت "عن 
س���ابق تخطيط، وبدعم إجرامي مباش���ر م���ن البيت 
األبيض بزعامة ترامب"، إذ جرى في اليوم نفس���ه أول 
من أمس، حفل افتتاح السفارة األميركية في القدس 
المحتلة، في خطوة معادية للفلسطينيين وحقوقهم 

ومنافية لكافة القرارات الدولية.
وأك���دت أن "الواجب الوطني واألخالق���ي لجماهيرنا، 
أن تكون بمس���توى الرد، خاصة وأن جماهير واس���عة 

انطلقت فورًا في تظاهرات ومظاهرات مع انتشار أنباء 
المجزرة وهولها".

وش���دد بيانها عل���ى أن "لجنة المتابع���ة تدين حالة 
التواطؤ العربي من خالل السكوت وتارة من خالل الغزل 
مع حكومة االحتالل، والسعي لتبرير جرائمها، وتحيي 
دول العالم التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني 

في قضيته العادلة، وفي نضاله التحرري".
وأش���ادت بموقف جنوب أفريقيا التي قررت س���حب 
س���فيرها من "تل أبيب" ردًا على المجزرة، وتركيا التي 
قررت سحب سفيريها من تل أبيب وواشنطن، داعيًة 
دول العالم وخاص���ًة العربية منها للقي���ام بالخطوة 

ذاتها.
واحتجاجًا على المجزرة ونصرًة لغزة، جرت الثالثاء ثالث 
مظاهرات في س���خنين ومجد الك���روم وراهط، بدعوة  
م���ن لجنة المتابعة، إلى جانب العديد من المظاهرات 
المحلية ف���ي مدن وقرى، بينها حيف���ا ويافا والطيبة 
والرامة. واعتدت قوات الشرطة على المتظاهرين في 

حيفا واعتقلت خمسة منهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ام����س االربعاء  افتتحت غواتيم����اال صباح 
مقر س����فارتها الجديد في مدينة القدس 
المحتّلة، لتكون بذل����ك ثاني دولة تخالف 
ق����رارات األم����م المتح����دة المتعّلقة بوضع 
القدس في القانون الدول����ي بعد الواليات 
المتحدة األمريكية التي قامت بذلك االثنين 

الماضي.
واحت����ل الكي����ان اإلس����رائيلي القدس عام 
1967، وأعلنه����ا عاصمة أبدية وموحدة في 
1980، ف����ي خطوة لم يعترف بها المجتمع 

الدولي منذ ذلك الحين.
وقال رئي����س غواتيماال جيم����ي موراليس 
في مراس����م التدشين إن بالده و "إسرائيل" 
دولتان حليفتان من����ذ 70 عاما، واصًفا يوم 
تدش����ين الس����فارة بأنه "يوم تاريخي في 

عالقات الصداقة بين البلدين".
من جانبه، أش����اد رئي����س حكومة االحتالل 
بنيامي����ن نتنياهو بالقيم المش����تركة بين 
"إسرائيل" وغواتيماال، مذّكًرا بأن غواتيماال 

كانت ثاني دولة تعترف ب�"إسرائيل".
كما أعل����ن نتنياهو أنه قبل دع����وة للقيام 

بزيارة إلى غواتيماال.
وكان الرئيس الغواتيمالي وصل "إسرائيل" 
أمس عل����ى رأس وفد يضم وزي����ري الدفاع 
واالقتص����اد ورئي����س البرلم����ان ورئي����س 

المحكمة العليا.
وقال الس����فير اإلس����رائيلي المعتمد لدى 
غواتيماال وُهن����دوراس مات����ي كوهين إن 
هندوراس تفكر ف����ي احتمال اتخاذ خطوة 
مماثلة، علما بأن سفارتها كانت في الماضي 

تتخذ من العاصمة مقرا لها.

إضراب شامل يعم الداخل
 المحتل تنديدًا بمجزرة غزة

غواتيماال تفتتح مقر

 سفارتها في القدس المحتلة
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

غزة وخيار التمسك بالمصالحة واستمرار المسيرات

النظر عّم���ا يروجه اإلعالم  بغض 
اإلس���رائيلي م���ن رواي���ات ع���ن 
الظروف والطريق���ة التي انتهى 
به���ا يوم غ���زة الدم���وي، وبغض 
النظر عن الشعور الذي يشعر به 
البعض وما يطالب به البعض من 
تفسيرات وشروحات؛ نقول بغض 
النظر ع���ن كل ذلك، ألن كل ذلك 
ال يعدو سوى تفصيل في مشهد 
كبي���ر، وه���و في بع���ض جوانبه 
نبش في تفصيل م���ا كان يجب 
له أن يعلو اآلن في لحظة الحضور 
وفي  الشهداء،  لمواكب  المهيب 
لحظة مش���هد غزة العظيم التي 
اس���تطاعت أن تجت���رح معج���زة 
صناعته بعد كل هذا القهر؛ فإن 
المطلوب ه���و رؤية كامل الصورة 
والس���ياق العام، الص���ورة الكلية 
هي صورة تعاظم سطوة الهيمنة 
وانتصار  الصهيوأمريكي  والغلو 
الظالمين للظالمين، وإقليم عربي 
متهالك ونظام عربي رسمي يطمح 
لنيل الرضى الصهيوأمريكي في 
س���احات كثيرة، من بينها ساحة 

القضي���ة الفلس���طينية، وحال���ة 
فلسطينية متهالكة ومنقسمه ومتصارعة 
مع نفسها ومع محيطها باحثة عن مالذات، 
والش���عب يرى كل ذلك ُمترًعا بكل مرارات 
العيش والقهر اليوم���ي واإلحباط، ومثقاًل 
بقهر االحت���الل وهدر التضحيات وانغالق 
كل اآلف���اق، وقبل لحظات من استس���المه 
لدخول صح���راء التيه، تنفج���ر غزة ليس 
فقط في وجه عدوها، بل وفي وجه صناعة 
اإلحباط، محاولة أن تقوم بالمهمة األصعب، 
وهي غرس األمل في وقت بات مجرد األمل 
يعتبر من أخط���ر أعداء إس���رائيل، وكأننا 
في مش���هد هوليوودي يصور كيف تأتي 

معجزة البشارة قبل لحظة تتويج المجرم.
مس���يرات القط���اع وتظاهراته نجحت في 
إرسال رسائل قوية لكل األعداء والمتآمرين 
والمتواطئي���ن، رس���ائل تح���ٍد وإفش���ال 

لمخططاته���م، وتأكي���د على حقوق الش���عب 
الثابت���ة التي ل���ن ينجح األعداء في طمس���ها 
ودفنه���ا أو التحايل عليها، وأنن���ا برغم كل ما 
نعيش���ه ونمّر به محلًيا وإقليمًيا الزلنا قادرين 
على الرفض وعلى مواصلة الكفاح والتمس���ك 
بأهدافن���ا، وأن أعيدوا حس���اباتكم م���رة أخرى؛ 
فمهما كنتم وما تملكون من صهاينة ومحافل 
ولوبي���ات وخلج���ان وعرب متواطئي���ن - بحكم 
الضع���ف أو االصطفاف اإلرادي - فإن من صمد 
وضحى وناضل وصبر ألكث���ر من 70 عامًا ال زال 
ق���ادًرا على الصب���ر والصمود، ولن يستس���لم، 

وسيظل قادًرا على صناعة المستحيل.
ولو لم تكن غزة بما كانت عليه من ثورة يوم نقل 
السفارة، بما تحمله افتتاحية نقل السفارة من 
رمزية ورسائل سياسية لُنقلت للعالم مشاهد 
أحادية تعبر عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة ال 
عنوان لها سوى الغياب العربي والفلسطيني، 

فدماء غ���زة التي لطخت العلم الصهيوأمريكي 
عرضت للعالم صورتْين متناقضتْين: االحتفال 
والجريم���ة، وه���ذا ما دف���ع بإح���دى الصحف 
األلمانية لترس���م كاريكاتور لنتنياهو محتفاًل 
بين جمهوره، يمس���ك الميكروفون بيد وباليد 
األخرى يطلق الصواريخ، وكأنه في حفلة جنون.

اإلعالم الغربي ال���ذي ال يمكن أن يتهم بمحبة 
الفلس���طينيين، اضط���ر ليعط���ي مس���احات 
لتغطية انتفاضة غزة، وبحج���م التغطية كان 
حجم االنتص���ار على الصورة، وبغض النظر عّما 
انطوت عليه بعض ه���ذه التغطيات من تبرير 
للقتل أو انتقاد ما أسموه »العنف الفلسطيني«؛ 
إال ان الص���ورة االجمالية األه���م كانت لقناصة 
يطلقون النار على تظاهرات سلمية، األمر الذي 
أعاد إلى الوعي العالمي القضية الفلسطينية، 

والتأكيد على أن الصراع بين احتالل ومحتلين.
وعل���ى المس���توى الداخل���ي، فإن المس���يرات 

والمواجهات األسبوعية على طول 
الحدود الشرقية هي خيارنا األكثر 
جدوى من بين خي���ارْي المواجهة 
الكب���رى أو التس���ليم باألمر الواقع، 
هو خيارانا على طريق رفع الحصار 
وتحش���يد الحالة الوطنية وتعزيز 
الثقافة اإليجابي���ة والمواجهة مع 
الع���دو، وليس أمامنا اليوم س���وى 
خيار التمس���ك بهذه المس���يرات 
الس���لمي  وبطابعها  األس���بوعية 
واالس���تمرار بها، جنًبا إلى جنب مع 
استمرار التمسك بخيار المصالحة، 

الذي ليس لنا عنه أي بديل آخر.
فاالنقس���ام هو العل���ة الحقيقية 
والداء الس���رطاني المستشري في 
الجسد الفلسطيني، الذي ينهش 
الزرع والجس���د ويقض���ي على كل 
أمل ويه���در كل التضحيات، وكل 
بواب���ات الخيارات األخ���رى - التي 
ربما يقدمها ه���ذا الطرف أو ذاك، 
بعيًدا عن إنهاء االنقسام - هي في 
أحسن أحوالها وأحسن الظنون بها 
ليست إال أوهام وأضاليل لن تسمن 
ول���ن تغني من ج���وع، ولن تصمد 
ولن تقدم حلواًل ناجعة وقادرة على 
الصمود في وج���ه حجم االحتياجات الكلية 
عن القطاع وحجم إشكاالته وقضاياه الكبرى، 
فضاًل خطورة السياقات السياسية واختراق 
الثوابت والكيانية الفلسطينية على ما فيها 

من مثالب وعيوب.
ربما إس���رائيل تّدعي االنتصار على جبهة 
المسيرات، لكنه انتصار القتل في الميدان 
ولي���س االنتص���ار في الحقل السياس���ي 
وسياق الصورة الكلية، ونعتقد بأن معظم 
ما يكت���ب اآلن ف���ي اإلعالم اإلس���رائيلي 
هدفه األساس���ي تقديم قراءات ورسائل 
تخدم تعميق ما يس���مونه »ك���ي الوعي« 
للفلس���طيني بأن���ه مهما فع���ل لن يكون 
بمق���دوره أن ينتصر عل���ى إرادة االحتالل، 
لكن الحقيقة أن غ���زة ال زالت تحدًيا مؤرًقا 

لالحتالل.

ش����هدت الوالي����ات المتحدة في أواخ����ر أبريل/نيس����ان واقعة 
تلفزيونية عجيبة. إذ إن الصحفي التلفزيوني لدى شبكة »سي 
إن إن« كريستوفر كيومو وجه س����ؤااًل مباشرًا إلى رئيس الوزراء 
»اإلس����رائيلي« بنيامين نتنياهو قائاًل: »هل تمتلك »إسرائيل« 
قدرات نووية وأس����لحة نووية، نعم أم ال ؟«. ورد نتنياهو متهربًا 
من إجابة مباشرة بقوله: »لقد كنا دائمًا أول من قال إننا لن ندخلها 
)األسلحة النووية إلى الشرق األوسط( ونحن بالفعل لم ندخلها«. 
وبع����د أن ألّح كيومو على نتنياهو لكي يجيب بنعم أو ال، قال له 

نتنياهو: »هذا أفضل جواب يمكنك أن تحصل عليه مني«. 
وعلق الصحفي األمريكي البارز جلين جرينوالد، الذي يدير موقع 
»ذا إنترسبت« على اإلنترنت، بالقول: »حسنًا فعل كريس كيومو 
بضغطه على نتنياهو بش����أن الواقع المرب����ك الذي يبقى دائمًا 
موضع تجاهل، وهو أن الدولة الوحيدة في الش����رق األوسط التي 
تملك بشكل مؤكد ترسانة أسلحة نووية هي »إسرائيل«. وهذه 
الدولة المخادعة ترفض االنضمام إلى معاهدة الحد من انتشار 

 .) NPT ( »األسلحة النووية
وفي وقت تتحدث إدارة الرئيس دونالد ترامب عن إمكانية إحراز 
تقدم نحو »إخالء ش����به الجزيرة الكورية من األس����لحة النووية« 
وترف����ض »االتفاق النووي الس����يء« بين إي����ران والقوى الكبرى، 

فإن أح����دًا في الحكومة األمريكية أو وس����ائل اإلعالم األمريكية 
الرئيسية ال يقول شيئًا عن واقع مؤكد بشكل ساطع، وهو البرنامج 
»اإلسرائيلي« لصنع أس����لحة نووية، الذي يقدر أنه سادس أكبر 
برنامج من نوعه بعد برامج الواليات المتحدة، وروس����يا، والصين، 
وبريطانيا، وفرنسا. وكما هي حال الواليات المتحدة، فإن البرنامج 
النووي »اإلسرائيلي« العدائي والذي يتوسع باطراد هو تعبير عن 

مجتمع قمعي يعزز أكثر فأكثر نزعته العسكرية.
فلماذا تتجاهل وسائل اإلعالم هذه المسألة ؟. هناك أواًل مسألة 
مهمة، هي أن وسائل اإلعالم هذه تتجاهل قضايا أمن األسلحة 
النووي����ة األمريكية والغاية من الترس����انة النووي����ة األمريكية 
الضخمة. وثانيًا، السرية النووية هي وسيلة جيدة إلبقاء مسألتي 
الغاية م����ن امتالك هذه األس����لحة وما إذا كان����ت مأمونة خارج 
النقاش السياسي. وثالثًا، »إسرائيل« تشكل قوة داعمة لمصالح 

الشركات األمريكية في الشرق األوسط.
يضاف إلى كل ذلك واقع أن »إس����رائيل« هي مش����تٍر رئيس����ي 
لألسلحة األمريكية. وتبعًا لذلك، فإن من يثيرون أسئلة محرجة 
ومزعجة ال يع����ودون قادرين على التواصل مع صانعي األحداث 

النافذين.
وفي الدوائر السياس����ية واإلعالمية النافذة في واشنطن، هناك 

مجال مفتوح لمناقشة مسائل مثل مسألة ما إذا كان لدى إيران 
برنامج س����ري لصنع صواريخ ق����ادرة على حم����ل رؤوس نووية. 
ولكن ال أحد يتجرأ على أن يطرح أمام هذه الدوائر أس����ئلة حول 
دول����ة حليفة تفعل ذلك بالضبط منذ عقود. ففي هذا النوع من 

المسائل، تلعب »االستثنائية« األمريكية دورها. 
وبنظر هذه الدوائر، األس����لحة النووية تكون قوة من أجل الخير 
فقط إذا كانت بأيدي صديقة. وهذا ما يجعل »إسرائيل« شريكًا 

جيدًا.
وفي »إس����رائيل«، من النادر جدًا أن يناقش أحد مسألة الترسانة 
النووي����ة »اإلس����رائيلية« - دع عنك أن ينتقد »إس����رائيل« على 
امتالكه����ا. ومن يفع����ل، يمك����ن أن يتع����رض ألذى. وإذا كان 
الصحف����ي كريس كيومو يريد أن يقدم إلى األمريكيين ش����يئًا 
جدي����دًا، فبإمكانه أن يذكر األمريكيين بقصة المنش����ق النووي 
»اإلس����رائيلي« مردخاي فعنونو، الذي وصفه دانيال إلسبيرج ) 
اليهودي المولد والناشط السلمي والصحفي والمحلل العسكري 
األمريكي الذي اشتهر بكش����فه »أوراق البنتاجون« عام 1971 ( 
بأنه »البطل البارز ف����ي العصر النووي«. وفي الواقع، فإن فعنونو 
ق����دم جوابًا قاطعًا إلى أولئك الذين يري����دون جوابًا نهائيًا على 

مسألة ما إذا كانت »إسرائيل« تمتلك أسلحة نووية أم ال.

العالم يتجاهل ترسانة »إسرائيل« النووية
جون بويل 
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  مــرايا

اآلن عرفت
 الحزَن في صدري ويسألني: 

ُّ
دُم الشهداء يعُبرني، يهز

نا عرُب،  هل أتاك حديُث القوم إذ مّروا بنكبتنا، وقالوا: كلُّ
 القدِس وّحَدنا وقد كذبوا 

ُ
وقالوا: صراخ

وكان اإلفك ديدنهم، وكّل الغدُر ش���يمتهم، فكيف 
ستأتي جحافلهم وتنقذنا؟..

نا من  اآلن عرف���ت أين انتهى المقام بمن أخرجهم نبيُّ
حصونه���م، وعرفت الذين حملوا راية ُحيّي بن أخطب، 
وأقسموا أن يعيدوا خيبَر لسكانها السابقين...عرفتهم 
بالقلنسوة التي يعتمرونها تحت شماٍغ أحمر ، ورأٍس 

محشوٍّ بالنفط والتلمود والنذالة!
اآلن عرفت ورث���ة إبليس الذين َأَبْوا أن يس���جدو آلدم 
وأبنائه األطهار، بحجة أنهم شعب النفط الِمْدرار، وأّنهم 
المصنوعون من البنزين فيما ورثة آدم مصنوعون من 
فقٍر وطين، وال يشبهون إيفانكا التي يسيل لجمالها 

لعاُبهم، ثّم يجري من تحتها النفُط والدوالر.
اآلن عرفت لماذا يتآمرون على ابن آدم الذي قّرب روَحه 
قربانًا فتقّبل اللُه منه، وباركت شعوُب األرِض جهاَده...

عرفت لماذا تآمروا عليه وقتلوه ، ولماذا حفروا إلبراهيم 
الحفرة وحملوا إليها النار والحطب، وأدركت اآلن لماذا 
جعلوا من اليمن الس���عيد حفرًة كبيرًة، ومن س���نواٍت 
عج���اٍف وهم ينقلون إليه���ا النار والحط���ب والبوارج 

والعمالء.
اآلن أدركُت َمْن جّهَز البئر قبل أن يصل إخوة يوس���ف، 
ومن وسوس لهم حتى نزع الرحمة من قلوبهم، فتآمروا 
ومكروا وخّططوا ونّفذوا جريمتهم، ثم قال لهم أتّموا 
فصول المسرحّية واصطحبوا معكم القميص لتغطوا 
على جريمتك���م...اآلن أراهم بلحى ودش���اديش وهم 
يتآمرون على شعوب كاملة، ويريدون لها أن ُتلقي بهم 
إسرائيل في غيابة الجّب، ثم يتظاهروا أمام الكاميرات 
بالح���زن والب���كاء، ويضربوا مع الذئ���ب موعدًا لضحايا 

قادمة!.
اآلن عرفت الغابرين من ق���وم لوط...لقد صار لهم علٌم 
ودولٌة مأجورة واحتفاالٌت لقطٍط تتزاوج في احتفاالٍت 
مهيبة...عرف���ت حّمال���ة الحطب...وعرفت من س���ّخروا 
مياههم لحامالت الطائرات، ومن ش���ّرعوا أبواب المدن 
العربّية  كي يدخلها الغزاة بأسلحٍة قاصفين، وتبّرعوا 
لًة  بالفضاء كي ُتحّلق الطائ���رات، وتمّر القاذفات ُمحمَّ

بالموت ألهلنا، وبالدمار.
عرفت اإلخوة األنذال، واإلخوة الجبناء، واألدعياء القتلة...

عرفت الذين يناطحون الس���حاب، وينادون كّل صباح 
على )هاماناتهم( ليبنوا لهم صروحًا تليق بالضيوف 
القادمين م���ن الغرب، ومن بالد الق���ّوة والعيون الزرق 
والوجه الحس���ن...عرفت األوغاد واألشرار وُتّجار الدين 
والمس���تكبرين...عرفت  البسطاء  والسياس���ة...عرفت 
والُمنبطحين...عرفت  الثّوار  والمترفين...عرفت  الفقراء 

األصدقاء والمتآمرين...وعرفت اإلسالم والعروبة .
عرف���ت الُنظم الت���ي أتقنت الخيان���ة والتآمر، وعرفت 
األح���زاب المأج���ورة والُمس���تحمرة، وعرف���ت ال���دول 
الُمسَتْعَمرة، وعرفت العصابات التي تصّب النفط على 
نار الفتنة، وعرفت الذين يمّررونها مش���فوعًة باللحى 
والدموع...عرف���ت القّوادين والدجالين والحشاش���ين 
ومرّوج���ي األفيون السياس���ّي...عرفُت المارقين وُتّجار 
الحروب والقتلة، وعرفُت من أين سيخرج قرن الشيطان، 
ومن أّي قاعدة أمريكّية ُتقلع الطائرات التي ُتوّزع الموت 
ون  اللذيذ على أطفالنا، وعرفُت المثقفين الذين يتغذَّ
على فضالت األمراء، ويبيضون في س���الل الفضائّياِت 
المشبوهِة أفكاَرهم على الهواء مباشرة... بكّل وقاحٍة 
ْون، ويمارسون البغاء السياسّي، ويذرفون الدمع  يتعرَّ
الس���خّي، ويزمجرون ويرعدون، ثم يسافرون بعد هذا 
الجهاد التلفزيونّي ف���ي رحلة ترفيهّية إلى بالد الماء 

والخضراء والوجه الحسن!
عرفت العلمانّي الخّناس، وعرفت الش���يخ الوسواس، 
وعرفُت اآلمَر والمأمور، وعرفت القاتَل والمأجور، وعرفُت 

الساحَر والمسحور، وعرفُت فراعنة العصر األوغاد... 
اآلن عرف���ُت لم���اذا َيطمس���ون النص���وص وُيلّمعون 

باح في االتجاه المعاكس... اللصوص، وُيتابعون النُّ
عرف���ُت الوجه الجديد لجولدمائي���ر ، ورأيت بأّم العين 
أرييه درعي بجّبٍة ولحية، وش���معون بحّط���ٍة وعقال... 
واس���تمعت - ُمكرهًا - عبر الفضاء للمخّنثين وأش���باه 

الرجال.
بعد عقود م���ن القهر بتُّ على يقيٍن من س���فالتهم، 
ويقيٍن من حقارتهم، ويقي���ٍن من عمالتهم، وكم كّنا 
بس���طاء ومغّفلين حينما صّدقنا أنهم بش���ٌر ، وليسوا 

ِضباعا.

 

بقلم/ د.أحمد الشقاقي

رس����مت مس����يرة العودة لوحة جديدة 
الفلس����طيني،  السياس����ي  للمش����هد 
وأضافت هذه المسيرة مزيدًا من تراكم 
الفعل الفلسطيني الذي يربك االحتالل 
ويجعل من توقعه للمش����هد خارجًا عن 

حساباته وأكبر من توقعاته وإدراكه.
مسيرة العودة جاءت في ظروف سياسية 
معقدة وأرس����ت مفاهيم جديدة للعمل 
الوطني، وبالتالي ش����قت هذه المسيرة 
طريقها بزخم ش����عبي وبدعم فصائلي 
وبهيئة وطنية تشرف عليها وتتبناها. 
هذه المس����يرة قدمت تضحيات كبيرة، 
وقدم ش����باب فلس����طين دماءهم وهم 
التحرير  يعلمون أنهم يدفعون فاتورة 
التي لن تنتهي إال بعودة فلسطين من 

بحرها إلى نهرها.
الصورة التي خرجت بها مسيرة العودة 
، جعلت من الحلم الفلسطيني بالعودة 
إلى الديار التي خرج منها األجداد يعود 
إلى األذهان الفلس����طينية الشابة التي 
فقدت مالمح كثيرة من أصول الصراع مع 

المحتل في أتون االنقسام الداخلي.
هذا الجي����ل الذي يش����تعل غضبًا على 
ط����ول الح����دود الش����رقية لقط����اع غزة، 
وجد في مس����يرة العودة عنوانًا لرفض 
مسلسل التنازل السياسي والتساوق مع 
المشاريع األمريكية واإلسرائيلية إلنهاء 
الصراع العربي مع االحتالل على حساب 

التاريخ والجغرافيا الفلسطينية.
الت����ي تعتز  المقاوم����ة  أم����ا فصائ����ل 
ببرنامجها المق����اوم، والتي هي مفخرة 
ل����كل فلس����طيني يرفض االستس����الم 
أم����ام جبروت االحتالل، وجدت نفس����ها 

تستجيب لإلرادة الشعبية الفلسطينية 
في رسم مسار للمقاومة السلمية بجانب 
أدواتها المقاومة وتعاملت بحنكة عالية 
الذي يس����عى  الموقف الصهيوني  مع 
إلغالق هذا المس����ار بدمويت����ه وإجرامه 

وفق تكتيكات الزمان والمكان.
من المه����م أن تكون الثق����ة بالمقاومة 
عالية؛ خصوصًا وأن التجارب السابقة مع 
هذه المقاومة تؤكد أنها نجحت في إطار 
المعارك الممت����دة مع االحتالل وصفقة 
وف����اء األح����رار التي نفذته����ا المقاومة 
تعبر عن ه����ذا المعنى بوضوح، فما كان 
م����ن الممكن أن تنجح ه����ذه الصفقة لو 
اس����تجابت المقاومة إلره����اب االحتالل 
وعدوانه المستمر وتعاملت وفق المنطق 
الذي حاول تكرارًا أن يفرضه خالل الفترة 
التي أعقبت تنفيذ عملية خطف شاليط 

وحتى اإلفراج عنه.
كذلك فإن إدارة المقاومة لملف مسيرة 
العودة تنم ع����ن وعي لدى قيادتها في 
تجنيب جماهير ش����عبنا الخس����ائر ما 
الذي  التقدير األنس����ب  أمكن، ووض����ع 
يت����الءم مع المرحلة بما يحقق المصلحة 

الفلسطينية.
إن مس����يرة العودة المس����تمرة تس����ير 
بخطوات واثقة نح����و تحقيق أهدافها، 

وقد أنجزت جملة من األهداف،
 أوال: أحيت الحديث عن حق فلسطيني 
أصي����ل وجعل����ت المطالبات الش����عبية 
الفلسطينية تتجاوز الحديث في قضايا 
المعان����اة والحصار- رغ����م حجم الكارثة 
اإلنس����انية المتفاقمة في القطاع- إلى 
مربع الحق الفلس����طيني بالع����ودة إلى 

األرض، وهو ما يعن����ي عمليًا زوال دولة 
االحتالل.

 وثانيًا: المش����اركة الشعبية الكبيرة في 
فعاليات مسيرة العودة، ومئات األلوف 
من الجماهير الت����ي خرجت إلى الحدود 
تعكس ه����ذا التأييد الش����عبي الكبير 
للمس����يرة، وهذا يوضح حج����م التأييد 
الكبير لهذا الخيار في ظل فش����ل خيار 

التسوية وانتهائه فعليًا.
ثالثًا: قدمت مس����يرة العودة مش����هدًا 
لالنحياز  رافض����ًا  ش����عبيًا  فلس����طينيًا 
األمريكي لدولة االحت����الل، وقد نجحت 
مس����يرة العودة في أن تعل����ي الصوت 
ينق����ل  »األمريك����ي  للعال����م:  وتق����ول 
سفارته إلى القدس على حساب الدماء 

الفلسطينية«.
رابعًا: كش����فت مس����يرة الع����ودة عورة 
االحتالل، وقدمته للعال����م كأداة للقتل 
والجريمة ومجريات جلسة األمن وعملية 
سحب السفراء وطرد السفير اإلسرائيلي 
من بع����ض الدول يؤكد ه����ذه الحقيقة 
ويض����رب الرواي����ة اإلس����رائيلية أم����ام 

المجتمع الدولي.
إن المطلوب من مس����يرة الع����ودة كبير، 
الحصار  بكس����ر  االنج����ازات  وتحقي����ق 
والع����ودة يتطلب م����ن الجمي����ع الدفع 
المس����يرة على  باتج����اه دحرجة ه����ذه 
كافة المس����تويات وفي كافة المحافل 
والمناطق؛ ألن مش����اركة الضفة الغربية 
والقدس المحتلة وكافة مناطق الشتات 
الفلس����طيني تجعل من هذه المسيرة 
حية ف����ي العال����م ومصدر إزع����اج أكبر 

لالحتالل.

 

مصطفى أبو السعود

إبداعات الشباب الثائر في 
مسيرة العودة الكبرى 2

كتبت مقاال س���ابقًا بعنوان: )ابداعات الشباب الثائر في مسيرة العودة 
الكبرى( وذكرت فيه ابداعات الشباب التي تفجرت في ميادين مخيمات 
الع���ودة، والتي كان للواق���ع دور كبير في والدتها، وظنن���ت أن اإلبداع 
سيقف عند هذا الحد، لكن ألن أفكار أصحاب الحق ال تتوقف، ومن خالل 
تواج���دي في ميادين العودة، وج���دت أن رحم األفكار ال زالت قادرٌة على 
إنجاب المزيد من اإلبداع الذي يؤكد أن الش���عب الفلسطيني هو شعب 

يستحق الحياة.
وهنا سأذكر اإلبداعات الجديدة التي ولدت في مخيمات العودة :

وحدة المرايا العاكس���ة : وهي تس���تخدم المرايا الزجاجية العاكس���ة 
وتسليطها تجاه وجوه جنود االحتالل كي تحجب عنهم رؤية الثوار.

_ وح���دة الليزر : هي وح���دة متخصصة في توجيه اللي���زر تجاه جنود 
االحتالل كي تحدث عندهم خلال في الرؤية.

_ وحدة مقاومة الغاز حيث يتم مواجهة الغاز من خالل طريقتين :
األولى : وهي أن تذهب مجموعة من الشباب إلى حيث مكان قنبلة الغاز 
التي يطلقها االحتالل على الثوار، وتكون أكياسًا ترابية صغيرة جاهزة 

بحيث يتم وضعها فوق قنبلة الغاز ، فيبطل مفعولها.
الثانية : وهي عالج المصاب بالغاز من خالل ش���م البصل أو رش العطر 

والماء على  وجهه فيشعر بالتحسن مباشرة.
_ وحدة الديس���كات : والديس���ك desk عبارة عن جهاز كهربائي يتم 
بواسطته قص السلك، يعمل على الكهرباء ، ويمكن أن يعمل من خالل 

بطارية مشحونة، يستخدمه الثوار لقص السلك بسرعة.
_ وح���دة الزمامير : وهي وحدة تقوم باس���تخدام الزمامير أي الصفارات 
الصوتية بشكل مكثف وتقترب من الحدود كي تزعج الجنود الصهاينة.

_ وحدة التوجيه واإلرشاد : وهي مهمتها توجيه الثوار وتزويدهم بآخر 
أخبار الثوار في الميادين األخرى في قطاع غزة.

وح���دة الكمامات : هي وحدة ترتدي الكمام���ات الواقية من الغاز كي ال 

تتأثر من الغاز الصهيوني وتتمكن من االستمرار بمقاومة االحتالل.
_وحدة التحميس : وهي وحدة مهمتها التجول بين الجماهير وتحمل 

أجهزة صوتية تنشد أغاني حماسية وطنية تلهب الجماهير.
_ وحدة الخيالة : وهي مجموعة من الش���باب الذي���ن يجيدون مهارات 
التعامل مع الخيول ويتم استعراض الخيول للتأكيد على أن هذه األرض 

هي أرض فلسطينية.
_ وحدة توزيع اإلطارات على ط���ول الحدود هذه الوحدة مهمتها توزيع 
اإلطارات على طول الحدود وإشعال النيران فيها من اجل تشتيت تركيز 

جنود االحتالل.
_ وح���دة التهليل والتكبير : وهذه مهمتها التكبير والتهليل والتجول 
بي���ن الجماهير من اجل زيادة الحماس���ة الدينية في نفوس���هم وإعالء 
صوتهم بالتهليل والتكبير وهذا يجعل المكان يعج بصيحات الله اكبر.

وف���ي ضوء إب���داع الثوار، كان للم���رأة دور بارز في مس���يرة العودة ، في 
غ���زة تأبى المرأة أن تبقي في بيتها، فقد الحظُت خالل مش���اركاتي في 
مسيرات العودة وجود المرأة بشكل مكثف ، وقد وجدت وصورت فيديو 
في يوم االثنين المواف���ق 14_5_ لفتاة تقود الثوار وتدفعهم للتوجه 
نحو الحدود تجاه الجنود اليهود ، وتحمل في يديها فأسًا لتحفر ما يشبه 
الخندق وتعبئ التراب في األكياس البالستيكية الكبيرة ليكون بمثابة 

سواتر ترابية من نيران االحتالل.
وقد قامت المرأة بالكثير من األدوار فمن النس���اء من تحمل الماء وتوزعه 
عل���ى الثوار ومنهم من تحمل ماء وعطورًا وبصال وترش���ه على وجوه من 
يصاب بالغاز المسيل للدموع، ومنهن المسعفة في قلب الميدان دون 
خوف أو وجل، ومنهن من تصور وتقترب جدا من ميدان المواجهة بكل 

جرأة.
واإلبداع لم ينته بعد، ألن العق���ول الجبارة وأصحاب الحق ال يكفون عن 

اإلبداع.

ماذا أنجزت مسيرة العودة؟
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غزة / عبدالله نصيف: 
أصيب عدد من العبي و رؤس���اء روابط مش���جعي 
األندية الغزية ، خالل مش���اركتهم في مسيرات 
العودة الكبرى التي تأتي في الذكرى ال70 للنكبة 
الفلسطينية و بالتزامن مع نقل السفارة األمريكية 

للقدس المحتلة .
فقد تع���رض العب ن���ادي خدم���ات خانيونس  
لتنس الطاولة أحمد كالب  إلصابة في قدمه جراء 
اس���تهدافه من قبل قوات االحتالل الصهيوني 
المتمترسة على الش���ريط الحدودي الزائل شرق 

مدينة خانيونس .
و يعتبر كالب م���ن أبرز العبي تنس الطاولة و قاد 
نادي خدم���ات خانيونس للصعود لدوري الدرجة 

الممتازة لتنس الطاولة .
و على نفس الشريط الحدودي بخانيونس أصيب 
أشرف الصوالحي العب شباب خانيونس السابق 

و نجله محمود ابن ال� 11 ربيعًا .
و وصف���ت المص���ادر الطبي���ة حال���ة الصوالحي 

بالمتوسطة بعد إصابته بعيار ناري بالقدم بينما 
يرقد حاليًا نجله بالعناي���ة المكثفة إثر تعرضه 

لعيار ناري بالرأس .
و يعتب���ر الصوالح���ي من الجي���ل الذهبي لنادي 
ش���باب خانيونس الذي توج معه بلقب كأس غزة 

وكأس فلسطين عام 2000 .
و بالمنطق���ة الوس���طى على الش���ريط الحدودي 
الزائل شرق البريج  ، تعرض العب الفريق الثاني 
بخدمات النصيرات إبراهيم أبو اش���كيان إلصابة 
خطي���رة بالبطن بعد اس���تهدافه  من قبل قوات 
العدو بطلق ناري ، وضعت���ه في العناية المركزة 

و حالته غير مستقرة حتى كتابة هذه السطور .
و تعرض عالء عياد رئيس رابطة مش���جعي نادي 
خدمات النصيرات لإلصاب���ة بطلق ناري بالقدم ، 

خالل مشاركته بمسيرات العودة .
و يعتبر عياد أحد عشاق النادي و يعمل بالرابطة 

ليل نهار من أجل خلق صورة جمالية للجمهور .
لينض���م رئيس الرابطة عياد إل���ى أعضاء الرابطة 

المصابين و ه���م الثالثي أبن���اء أل دياب محمد 
وأحمد و بالل ، و محمد أبو الروس ، و عبدالله شرف 
و جميعهم من الرابطة الرس���مية التابعة لنادي 

خدمات النصيرات .
و ل���م يقتصر الحال على رابط���ة النصيرات فقط 
، ب���ل كان للمغازي كلمة أخ���رى بإصابة أحد كبار 
مشجعي خدمات المغازي رمضان درويش ، بطلق 
ن���اري بالقدم اليمنى ، وضع���ت على إثرها قدمه 

بجهاز البالتين . 
و على الش���ريط الح���دودي الزائل ش���رق مدينة 
غزة ، تع���رض العب ن���ادي الصداق���ة الرياضي 
السابق حسن الصعيدي ، إلصابة في قدمه جراء 

استهدافه من قبل قوات االحتالل الصهيوني .
و لعب الصعيدي كحارس مرمى لفريق كرة القدم 

األول أواخر التسعينات وفريق القدامى الحالي .
وس���بق للصعيدي أن عمل مدرب���ًا لحراس مرمى 
فريق نادي المجمع اإلسالمي ، ويلعب حاليا ضمن 

فريق منتخب قدامى مدينة غزة .

غزة / االستقالل:
استشهد أحد أبرز مشجعي نادي اتحاد خانيونس ، خالل مشاركته 
في مس���يرة الع���ودة الكبرى الت���ي تأتي في الذك���رى ال70 للنكبة 
الفلسطينية و بالتزامن مع نقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة .

و أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية عن استش���هاد فادي ابو صالح 
مبتور القدمين إثر إصابته بعيار ناري بالصدر شرق خانيونس ارتقى 

على إثرها شهيدًا.
و يعتب���ر أب���و صالح مبتور القدمين من أبرز مش���جعي ن���ادي اتحاد 
خانيون���س و كان حريصًا عل���ى متابعة جميع مباري���ات الطواحين 

بالدوري رغم إعاقته .
و يمتلك أب���و صالح محبة من جماهير و العبي اتحاد خانيونس  و لم 
تمنع���ه إعاقته من البقاء جنبًا إلى جنب مع كتيبة الطواحين بملعب 

المدينة الرياضية .

استهداف واضح 

 إصابــة عــدد مــن الرياضييــن 
و المشجعيــن بمسيــرات العــودة

استشهاد أحد 
أبرز مشجعي

 اتحاد خانيونس

االستقالل / وكاالت :
ُت���وج نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة 
ال�26 في تاريخه، بعد فوزه على سموحة في 
المب���اراة النهائي���ة م���ن المس���ابقة، التي 
أقيمت على ملعب برج العرب وسط حضور 

جماهيري .
انته���ى الوق���ت األصل���ي واإلضافي بين 
الفريقين بالتع���ادل اإليجابي )1-1( ، قبل 
أن يحتكم الفريقان إلى ركالت ترجيحية، 

والتي ابتس���مت للفريق األبيض بنتيجة 
.)4-5(

وبه���ذا الف���وز، يحقق الزمال���ك أول ألقابه 
هذا الموس���م، ليضمن المشاركة أيًضا في 
البطولة الكونفدرالية اإلفريقية في الموسم 
المقبل، وكذلك مباراة السوبر المصري أمام 

األهلي بطل الدوري.
وبات اللقب هو ال����26 للزمالك في تاريخه 
بالمسابقة، خلف النادي األهلي المتوج ب�36 

لقًبا، وهو اللقب الس���ادس للفريق األبيض 
في كأس مصر بآخر 10 أعوام .

حسام حسن العب سموحة افتتح التسجيل 
بالدقيق���ة 4 ، قب���ل أن يع���دل الزمالك عن 

طريق كابونجو كاسونجو بالدقيقة 86 .
و لج���أ الفريقان لألش���واط اإلضافية و التي 
من خالله���ا لم تتغير النتيج���ة ، ليحتكم 
الفريقان لركالت الجزاء الترجيحية ، و التي 

ابتسمت للزمالك 5/4 .

للمرة الـ26 الزمالك بطال 
لكأس مصر

الضفة الغربية / االستقالل:
أعلنت لجنة المس���ابقات العامة باالتحاد الفلس���طيني لكرة القدم ، 
عن موعد ومكان إقامة نهائي بطولة كأس فلسطين في المحافظات 
الش���مالية بين فريقي ه���الل القدس وثقافي طولك���رم، وذلك يوم 
الخميس الموافق 24 أيار/مايو الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساًء، 

على ملعب نابلس .
يذكر أن هالل القدس و المتوج بلقب دوري المحترفين لهذا العام  قد 
تأهل لنهائي كأس الضفة بعد فوزه على األمعري بهدفين دون رد ، 

فيما تخطى ثقافي طولكرم فريق بالطة بركالت الجزاء 4/3 .

اإلعالن عن موعد 
إقامة نهائي

 كأس فلسطين 
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أول أيــام الشهــر الفضيــل..
مــازال الــدم الطاهــر ينــزف

لم���ا ادى الرس���ول صلى 
الله عليه وسلم واصحابه 
عمرة القضاء في الس���نة 
الثامنة من الهجرة ..وادوا 
بالطواف  ..وقاموا  العمرة 

والسعي..
اش���اعة  الكف���ار  اطل���ق 
مرض���ى  المس���لمين  ان 
...واراد  االجسام  وضعفاء 
الرس���ول صلى الله عليه 
وسلم ان يبطل اشاعتهم 

..
فامر الصحابة المعتمرين 
ان يظه���روا قوتهم امام 

الكفار ليغيظوهم..
وق���ال : رح���م الل���ه امرءا 

اراهم من نفسه قوة !!!.. 
وهذا ما نوصي به الرجال 
المجاهدي���ن االبطال في 
غزة الع���زة ، وفي باحات 

االقصى ..
نقول لهم : اروا اعداءكم 
م���ن الش���ياطين قوتكم 
..واغيظوهم بقوتكم ..وال 
امامهم..وازرعوا  تضعفوا 
أنفس���كم ش���وكة ف���ي 

حلوقهم..
يا ابطالنا : اعلنوا واظهروا 

قوتكم ..واغيظوهم بها 
بط���ل  كل  الل���ه  ورح���م 
ش���جاع منك���م يريه���م 
قوته ..وشجاعته ..وصبره 
الغيظ  ..ليم���أ  وثبات���ه 

قلوبهم..

وم�ضــات

نهنئ أنفسنا والمسلمين بحلول الشهر رمضان الكريم، 
الذي نس���أل الله أن يُمن علينا به بالطمأنينة والسكينة 

والفرحة التي غابت عنا في هذه األيام ..
فنقف اليوم في اول ايام الشهر الفضيل بجرح نازف ، لم 

يتوقف عن السيالن ، فهو قدرنا وحاضرنا ومستقبلنا ..!
فالشهداء والجرحى والمصابون في كل بيت وزاوية من 
هذا الوطن الغالي ..والذي نس���أل الله ألهلهم وذويهم 

الصبر والَجلد ، على هذا الجرح الذي لم يجف .
إنن���ا اليوم نقف في بداية ش���هر رمضان الكريم ، الذي 
تحل ب���ه المغفرة والرحمة واإلحس���ان ، فنريد ان نقول 
للذين قدموا لله وللوطن إن الله لن يلتكم أعمالكم ..وأن 
تضحياتك���م لن تذهب هدرًا ، فتالنا في الجنة ومصابنا 

مأجور بإذن الله .
نعم جاء ه���ذا الش���هر الكريم ، لنعيد للن���اس الكالم 

المتكرر لكنه الزم ، بأن نتحدث به دائمًا.
رمضان هو شهر معظم في دين اإلسالم وقد تميز عن 
بقية الش����هور بجملة من الخصائص والفضائل ومن 

ذلك : 
1- أن الل���ه عز وجل جعل صومه الرك���ن الرابع من أركان 
ِذي ُأْنِزَل ِفيِه  اإلسالم , كما قال تعالى : ) َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
َناٍت ِمَن اْلُه���َدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن  اِس َوَبيِّ اْلُق���ْرآُن ُهدًى ِللنَّ
���ْهَر َفْلَيُصْمه( البقرة / 185 , وثبت في  َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
الصحيحين  البخاري ) 8 ( ، ومسلم ) 16 ( من حديث ابن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وس���لم قال : » بني اإلسالم 
على خمس ش���هادة أن ال إله إال الله , وأن محمدا عبد الله 
ورس���وله , وإقام الصالة , وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان , 

وحج البيت » . 
2- أن الل���ه عز وجل أنزل فيه القرآن , كما قال تعالى في 
ِذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى  اآلية السابقة : ) َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن ( البقرة / 185 ، َوَقال  اِس َوَبيِّ ِللنَّ

ا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر (.  ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى : } إنَّ
3- أن الل���ه جعل فيه ليلة القدر , التي هي خير من ألف 
ا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر . َوَما  ش���هر , كما قال تعالى : ) ِإنَّ
ُل 

َّ
َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر . َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر . َتَنز

 َأْمٍر . َسالٌم ِهَي 
ِّ

ِهْم ِمْن ُكل وُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِّ اْلَمالِئَكُة َوالرُّ
ا َأْنَزْلَناُه  ى َمْطَلِع اْلَفْجِر ( القدر / 1_5 . وقال أيضا : ) ِإنَّ َحتَّ

ا ُمْنِذِريَن ( الدخان / 3  .  ا ُكنَّ ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّ
ُه َتَعاَلى َرَمَضاَن ِبَلْيَل���ِة اْلَقْدِر , َوِفي َبَياِن َمْنِزَلِة  َل اللَّ َفضَّ
ْيَلِة اْلُمَباَرَكِة َنَزَلْت ُس���وَرُة اْلَقْدِر َوَوَرَدْت َأَحاِديُث  َهِذِه اللَّ
َكِثي���َرٌة ِمْنَها : َحِديُث َأِبي ُهَرْي���َرَة - رضي الله عنه - َقاَل 
ِه صلى الله عليه وسلم : » َأَتاُكْم َرَمَضاُن  : َقاَل َرُس���وُل اللَّ
 َعَلْيُكْم ِصَياَمُه , ُتْفَتُح ِفيِه 

َّ
 َوَجل

َّ
ُه َعز َشْهٌر ُمَباَرٌك َفَرَض اللَّ

 ِفيِه 
ُّ

 ِفيِه َأْبَواُب اْلَجِحيِم , َوُتَغل
ُ

���َماِء , َوُتْغَلق َأْبَواُب السَّ
ِه ِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر,َمْن ُحِرَم  َياِطيِن , ِللَّ َمَرَدُة الشَّ
َخْيَرَها َفَقْد ُحِرَم » رواه النسائي ) 2106 ( وأحمد )8769( 

صححه األلباني في صحيح الترغيب ) 999 ( . 
َوَحِدي���ُث َأِبي ُهَرْيَرَة - رضي الله عنه - َقاَل : َقاَل َرُس���وُل 
ِه صلى الله عليه وس���لم : » َمْن َق���اَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إيَماًنا  اللَّ
َم ِمْن َذْنِب���ِه » » رواه البخاري  َواْحِتَس���اًبا ُغِفَر َلُه َما َتَق���دَّ

)1910( ومسلم ) 760 (.
4- أن الله عز وجل جعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا 
سببا لمغفرة الذنوب , كما ثبت في الصحيحين البخاري 
) 2014 ( ، ومس���لم ) 760 ( م���ن حدي���ث أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من صام رمضان إيمانا 
واحتس���ابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . و فيهما البخاري 
) 2008 ( ومس���لم ) 174 ( أيضا عنه قال : قال صلى الله 
عليه وسلم : » ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه » . 
ِة ِقَياِم َلَياِلِي َرَمَضاَن , َوَقْد  يَّ وقد َأْجَمَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُسنِّ
َراِويِح َيْعِني   اْلُمَراَد ِبِقَياِم َرَمَضاَن َصاَلُة التَّ

َّ
َوِويُّ َأن َذَكَر النَّ

َراِويِح .  ُه َيْحُصُل اْلَمْقُصوُد ِمْن اْلِقَياِم ِبَصاَلِة التَّ َأنَّ
5- أن الل���ه عز وجل يفتح فيه أبواب الجنان , وُيغلق فيه 
د فيه الش���ياطين , كما ثبت في  أب���واب النيران , وُيصفِّ
الصحيحي���ن البخاري ) 1898 ( ، ومس���لم ) 1079 ( من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: » إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة , وغلقت أبواب النار 

دت الشياطين » .  , وُصفِّ
6- أن لل���ه في كل ليلة منه عتقاء م���ن النار ، روى اإلمام 

أحمد )256/5( م���ن حديث أبي ُأمامة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : » لله عند كل فطر عتقاء« . قال المنذري 
: إس���ناده ال ب���أس ب���ه . وصححه األلبان���ي في »صحيح 

الترغيب« )987( . 
وروى البزار )كش���ف_ 962( من حديث أبي سعيد قال : 
قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم : » إن لله تبارك 
وتعال���ى عتقاء في كل يوم وليل���ة _ يعني في رمضان 
_ , وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة« . 

7- أن صياَم رمضان س���بٌب لتكفير الذنوب التي سبقته 
م���ن رمضان الذي قبله إذا اجتنبت الكبائر , كما ثبت في 
»صحيح مسلم« )233( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: » الصلوات الخم���س , والجمعة إلى الجمعة , ورمضان 

إلى رمضان , مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر« . 
8- أن صيامه يعدل صيام عش���رة أشهر , كما يدل على 
ذلك ما ثبت في »صحيح مسلم« )1164( من حديث أبي 
أيوب األنصاري قال : » من صام رمضان , ثم أتبعه س���تا 
من ش���وال كان كصيام الدهر » . وروى أحمد ) 21906 ( 
أن النبي صلى الله عليه وس���لم قال : ) من صام رمضان 
فشهر بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك 

تمام السنة ( 
9- أن من قام فيه مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليل���ة ، لما ثبت عند أب���ي داود )1370( وغيره من حديث 
أب���ي ذر رض���ي الله عنه قال : قال رس���ول الله صلى الله 
عليه وسلم : » إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب 
ل���ه قيام ليلة » . وصححه األلباني ف���ي »صالة التراويح« 

)ص 15( 
10- أن العم���رة فيه تعدل حج���ة ، روى البخاري )1782( 
ومسلم )1256( عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المرأة من األنصار : » ما منعك أن تحجي 
معنا ؟ » قال���ت : لم يكن لنا إال ناضحان , فحج أبو ولدها 
وابنه���ا على ناضح , وترك لنا ناضحا ننضح عليه , قال : 
» ف���إذا جاء رمضان فاعتمري , فإن عمرة فيه تعدل حجة 
» , وفي رواية لمس���لم :« حجة معي » . والناضح هو بعير 

يسقون عليه . 

حممد �شحادة

ها قد اقترب منا شهر رمضان، شهر هذه 
العبادة العظيمة الت���ي تنفرد بفضائل 

وفوائد عن غيرها من العبادات.
وكل أم���ر أو عمل إنما يهتم به اإلنس���ان 
حين يع���رُف قيمَته وأهميَت���ه ومقداَر 
َفْضِله ، وحين يكون المرء جاهاًل بقيمته 

وقدره، ال ُيعيره وال يوليه أي اهتمام.
والصوم من العبادات التي وصفها النبي 
صلى الله عليه وس���لم وصفًا متميزًا عن 
غيره من العبادات، فحين سأله أبو أمامة 
الباهل���ي رضي الله عنه، قال : يا رس���ول 
الله مرني بعمل ينفعني الله به فقال له: 
عليك بالصيام فإن���ه ال مثل له، وقد كرر 
هذا الس���ؤال وفي كل مرة يقول له النبي 
صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه 

ال مثل له.
 *فلماذا الصوم ال مثل له؟*

والجواب: إن هناك فضائل وفوائد عديدة 
تجعل الصيام عبادة متميزة منها:

*أوال: الص���وم عب���ادة ادخر الل���ه تعالى 
أجرها للصائم ولم ُيطل���ع عليه أحدًا من 

مالئكته*.
وهي استثناء من القاعدة الربانية)من جاء 
بالحسنة فله عش���ر أمثالها(، وقد وردت 

هذه القاعدة في الحديث القدسي:) كل 
عم���ل ابن آدم يضاعف الحس���نة عش���ر 
أمثالها إلى س���بعمائة ضعف إال الصوم 

فإنه لي وأنا أجزي به(، 
فلم���اذا قال: وأنا أجزي به وهو َيجزي بكل 

العبادات أصال؟
الج���واب على ذلك : قال ابن بطال: يعني 
أنا المنفرد بجزائه على عمله ذلك لي بما ال 
يعلم ُكْنه مبلغه غيري، إذ كان غيُر الصيام 
من أعم���ال الطاعة قد علم غيري بإعالمي 
ن  إياه أن الحس���نة بعشر أمثالها ، وقد بيَّ
الله تعالى سبب هذا االختصاص فقال: 
يدع طعامه وشهوته من أجلي، فالمؤمن 
في هذه العبادة يؤثر مرضاة الله وامتثال 
أم���ره على جواذب ش���هوته و على نوازع 
رغباته، فال يس���تجيب لش���هوته التي 
تعتمل في نفس���ه وال ُيلبي رغبته التي 
تتلجلج في كيانه ب���ل يكبح جماح ذلك 
وال يلتف���ت إلى نداء رغباته وإلحاحها، بل 
هو ماٍض في تنفيذ أمر الله، مستمر في 
التماس مرضاة الله تعالى، ولذلك كان له 
هذا االختصاص في التكريم والثواب من 

الله سبحانه وتعالى.
أرأيتم إذا آثرت���م مرضاة الله تعالى على 

جواذب الشهوات كم يكون لإلنسان من 
الرفعة والتكريم؟؟

وقال س���فيان بن عيينة في قوله تعالى: 
إال الص���وم فإنه لي، ق���ال: ألن الصوم هو 
َر اإلنسان نفسه عن المطعم  الصبر، ُيصبِّ

والمشرب والَمْنَكح، ثم قرأ:
*إنم���ا يوفى الصاب���رون أجره���م بغير 

حساب* ، أي بغير حدود.
وق���ال عالم آخر يدعى أبا ُعبيد: إنما خصَّ 
الصوم بأن يك���ون هو الذي يتولى جزاءه 
 الص���وم ال يظهر من ابن آدم بلس���اٍن 

َّ
ألن

ة في  وال فعٍل فتكتبه الَحَفَظة، إنما هو نيَّ
القلب وإمس���اك عن المطعم والمشرب، 
فيقول الله تعال���ى: أنا أتولى جزاءه على 
ما ُأِحبُّ من التضعيف، وليس على كتاب 
 النبي صل���ى الله عليه 

َّ
ُكِتْب. يعن���ي أن

َن ثواب العبادات، فثواب الصالة:  وسلم بيَّ
قال: 

إنك لن تسجد لله س���جدة إال رفعك بها 
درج���ة، وث���واب الحج: قال: م���ن حجَّ فلم 
يرفث ولم يفس���ق رجع من ذنوبه كيوم 

ولدته أمه.
أما الصوم فقد جعل ثوابه وأجره مفاجأة 

للصائم يوم القيامة.

لمــاذا الصــوم ال مثيـل لــه؟
 ف�شيلة ال�شيخ حممد نعيم عرق�شو�شي

أروهم 
قوتكم..
د. �صالح اخلالدي

تلك األيام »ش���هر رمضان الذي أنزل فيه القرآن« من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه »هدى« حال 
هاديا من الضالل���ة »للناس وبينات« آي���ات واضحات »من 
الهدى« بما يه���دي إلى الحق من األحكام »و« من »الفرقان« 
مم���ا يفرق بين الح���ق والباطل »فمن ش���هد« حضر »منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر« تقدم مثله وكرر لئال يتوهم نسخه بتعميم من شهد 
»يريد الله بكم اليس���ر وال يريد بكم العس���ر« ولذا أباح لكم 
الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضا 
لأمر بالصوم عطف عليه »ولتكملوا« بالتخفيف والتشديد 
»العدة« أي عدة صوم رمض���ان »ولتكبروا الله« عند إكمالها 
»على ما هداكم« أرشدكم لمعالم دينه »ولعلكم تشكرون« 

الله على ذلك.

قبســات 
ولطائف قرآنية

اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى  �َصْهُر َرَم�صَ
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  َفَمْن �َصِهَد  ا�ِس َوَبيِّ ِللنَّ
ا اأَْو َعَلى  ْمُه  َوَمْن َكاَن َمِري�صً ْهَر َفْلَي�صُ ِمْنُكُم ال�صَّ
َر  ُ ِبُكُم اْلُي�صْ اٍم اأَُخَر ُيِريُد اللَّ ٌة ِمْن اأَيَّ �َصَفٍر َفِعدَّ

وا  ُ َة َوِلُتَكبِّ َر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�صْ
ُكُروَن َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�صْ اللَّ

الآية 185 من �صورة البقرة 
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مض���ت الس���اعات ثقيلة على قل���ب األم، وهي 
تراقب عقارب الساعة المتأرجحة، منتظرة عودة 
ابنه���ا للمنزل مرة أخرى؛ ليج���وب طيفه األجواء 
من جديد، ويشاركهم فرحة قدوم شهر رمضان 
المب���ارك،  لكنها لم تتوق���ع أن تعلن اإلذاعات 
المحلي���ة، خب���ر استش���هاده برفق���ة عدد من 
المتظاهرين الس���لميين على الحدود الشرقية، 
ظهر ي���وم االثني���ن الماض���ي يوم المس���يرة 

المليونية. 
وف���ي ذات الي���وم أعلن���ت المص���ادر الطبي���ة 
استشهاد  60 مواطنا منهم 7 أطفال و مسعف، 
وإصاب���ة نح���و 2771 مواطن���ا برص���اص قوات 
المس���يل  الغاز  االحتالل االس���رائيلي، وقنابل 
للدموع، خالل مش���اركتهم في مخيمات العودة 

شرقي قطاع غزة في إطار "مليونية الزحف".

رم�ضان دون فلذتها
مش���اهد ولحظات صعبة عاش���تها األم، فأثناء 
دخول جثمان الش���هيد س���عدي المنزل إللقاء 
نظرة الوداع األخيرة عليه، هرع كل األهل واألحبة 

لرؤية ذاك الوجه الب���ريء، وطبع قبلة أخيرة على 
جبينه، باستثناء والدته التي وقفت تتأمله، قبل 

أن يفسحوا لها الطريق للوصول للجثمان.
وما هي إال دقائق س���ريعة حتى خرج الشهيد 
من منزله محموال على األكتاف وتبعته صرخات 
األحبة على فراقه، وهم يستقبلون شهر رمضان 
المب���ارك دون وج���وده بينهم، وه���و الذي كان 
يداعبهم تارة ويلقى عليهم المواعظ االيمانية 
تارة أخرى، ويصبر أطف���ال حارته وأقربائه على 

مشقة الصيام الحتساب األجر ونيل الثواب.
ويشق شهر رمضان المبارك طريقه في نفوس 
من فقدوا أحب���اء لديهم، وباألخ���ص الوالدين 
فيس���تذكرون فل���ذة أكبادهم بحرق���ة وإيمان 
بقضاء الل���ه وقدره وأن الموت ح���ق ال مفر منه، 
فتحدثت والدة الش���هيد الثكل���ى عن صعوبة 
مصابها الجلل، خاصة مع قدوم ش���هر رمضان 
المبارك، دون أن يكون بينهم يتوس���ط مائدة 

السحور واإلفطار.
وبصوت خنقته الدموع تقول: "أول رمضان بدون 
سعدي، مش عارفة كيف حجهز األكل الي كان 

يحبه ألخوته ومش عارفة كيف حتكون سفرتنا 
بدون ما يكون بينا قاعد، كان دائما بذكرنا بفضل 

الدعاء قبل أذان المغرب وقبل اإلفطار".
وتضيف والغصة تمأل صدرها: "بعد استشهاد 
س���عدي اخواته الصغار حيفتقدوه كتير، ألنه 
كان يأخذه���م لمجال���س الذكر وق���راءة القرآن 
بالمس���جد، وللص���الة كل أذان خاص���ة الفج���ر 

والعشاء والتراويح". 
وبكلمات الحمد والشكر الستشهاده و بنبرة فخر 
واعتزاز كبيرة تابع���ت: " على الرغم من صعوبة 
الفراق خاصة فراق االبن مهجة القلب، وفقدانه 
في كل المناس���بات مثل شهر رمضان واألعياد 
وغيرها، إال أني بحمد ربي الذي اصطفاه شهيد، 
واختارن���ي ألكون وال���دة ش���هيد، والحمد لله 
الذي حقق أمنيته بالش���هادة، إلي كثير طلبها 

وبالنهاية نالها". 

فراق وفقد ال�ضقيق
وكما لرمضان فرحته في نفوس األطفال والكبار، 
إال أنه يمثل غصة ل����دى من فقد أحبائه وحرم 

مجالس����تهم في مث����ل هذا الش����هر الكريم، 
فرحيل الشقيق األكبر له وقع كبير في النفس، 
خاص����ة إذا كان الق����دوة والمث����ل األعلى لهم 

بصفاته وطيبة أخالقه. 
فرحيل الش����هيد عمر أبو فول " 31 عاما" أثناء 
تواجده على الحدود الشرقية لمدينة غزة، في 
يوم المسيرة المليونية، ترك صدمة كبيرة في 
نفس شقيقه سيف الدين، الذي لم يستوعب 
أن يتركه ش����قيقه مبكرا، و يس����تقبل ش����هر 

رمضان المبارك دونه.
فلم يكن يعلم س���يف الدي���ن وال عائلته أن 
ذهاب عمر ف���ي ذلك اليوم س���يكون اليوم 
األخير له بينهم، وأنه لم يشاركهم بعد اليوم 
وجبة الس���حور والفطور كعادته طيلة شهر 
رمضان، قائاًل: " اعتدنا طيلة ش���هر رمضان 
المبارك، أنا وجميع أشقائي وزوجاتنا وأطفالنا 
على أن نجتمع على وجبة اإلفطار والسحور مع 
والدين���ا في منزلهما الواقع في الطابق األول، 
ولكن رمضان هذا العام اكيد ما اله طعم في 

غياب عمر".

 ويضيف بص���وت حزين: " بعد م���ا راح عمر 
حفق���د الس���ند والداع���م والمرب���ي الخلوق 
والطيب، حفقد من كان لنا المثل األعلى، من 
كان يذكرنا بربنا واللجوء إليه وقت المصاعب" 
داعيًا له ولجميع الش���هداء ب���أن يكرمه الله 

ويوسع مدخله"
ويس���تقبل عدد كبير من المواطنين بقطاع 
غزة شهر رمضان المبارك، بقلوب ملؤها الحزن 
واأللم على فراق األحبة، فال طقوس س���تزين 
منازلهم س���وى بيوت العزاء وقدوم المعزين 
لمش���اركتهم مصابهم بفقدان م���ن رحلوا 
ش���هداء عن الدنيا، خالل مس���يرات العودة 

الكبرى على الحدود الشرقية للقطاع.
وبل���غ ع���دد الذي���ن استش���هدوا برصاص 
االحتالل اإلس���رائيلي، منُذ انطالق فعاليات 
مسيرة العودة وكس���ر الحصار السلمية في 
30 آذار الماضي، قرب السياج األمني الفاصل 
بين شرقي قطاع غزة واألراضي المحتلة، 108 
ش���هداء  بينهم 7 أطفال، فيما أصيب نحو 

12 ألفا آخرين.

تستقبل رمضان ببيوت عزاء

عوائل شهداء مسيرة العودة.. إفطار بال طعم!

ال�ضهيد عمر اأبو فول ال�ضهيد �ضعدي اأبو �ضالح

غزة/ �ضماح املبحوح:
ب�ضع��ادة غام��رة وابت�ضام��ة م��الأت بي��ت والدي��ه، حزم 
الفتى �ضعدي يف �ضاعات ال�ضباح الباكر، رحاله متوجها 
اإىل احلدود ال�ضرقية لبلدته بيت حانون �ضمال القطاع، 

رغ��م حم��اوالت والدته منع��ه م��ن الذه��اب، اإال اإنها يف 
نهاية املطاف ر�ضخت ملطلبه على وقع احلاحه ال�ضديد، 
وقلبها يئن خوفا وقلقا عليه، ول�ضانها يلهج بالدعاء له. 
وم��ع خروج ال�ضهي��د �ضعدي اأب��و �ض��الح " 16 عاما" من 

املن��زل، لوح بيده لوالدي��ه وذويه مودع��ا ، طالبا منهم 
اأن يدع��وا له بال�ضهادة، كما كان يتمن��ى و يرددها على 
م�ضامعهم يف كل م��رة يذهب بها على احلدود ال�ضرقية، 
منذ بدء م�ضريات العودة يف الثالثني من مار�س املا�ضي. 

مقتطفات عن رمضان

مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان 
الكريم يشعر الصائم بالعطش والجفاف 
كلما اقترب موعد اإلفطار األمر الذي يزيد 
م���ن التوتر واإلرهاق وقل���ة التركيز طوال 

اليوم.
ويش���ير الخبراء إلى أن ن���وع الغذاء الذي 
يتناوله الصائ���م يلع���ب دورًا كبيرا في 
تحم���ل العط���ش أثناء س���اعات الصيام 
، ولذلك م���ن أجل التغلب على الش���عور 
بالعطش وتجنبه قدر اإلمكان نحرص على 

ما يلي: 
1.  االبتعاد عن تن���اول األكالت واألغذية 
المحتوية على نس���بة كبيرة من البهارات 
والتوابل خاصة عند وجبة الس���حور ألنها 
تحت���اج إل���ى ش���رب كميات كبي���رة من 
الماء بعد تناولها إلى جانب ش���رب الماء 
في فت���رات متقطعة من اللي���ل وتناول 

الخضراوات والفواكه الطازجة في الليل .
2.  يج���ب أن تحتوي وجبة الس���حور على 
كميات جيدة م���ن الم���اء واأللياف التي 

تمكث فت���رة طويلة في األمعاء مما يقلل 
من اإلحساس بالجوع والعطش. 

3. التقلي���ل من وضع المل���ح بكثرة على 
الس���لطة واألفضل وض���ع الليمون عليها 
وال���ذي يجع���ل الطعم مثي���ال للملح في 

تعديل الطعم. 
4.  االبتعاد عن تن���اول األكالت واألغذية 
المالحة مثل الس���مك المالح والمخلل ألن 
هذه األغذية تزيد من حاجة الجس���م إلى 

الماء. 

يعتقد البعض أن شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور يحمي 
من الش���عور بالعطش أثناء الصيام، وهذا اعتقاد خاطئ ألن معظم 
ه���ذه المياه زائدة عن حاجة الجس���م لذا تق���وم الكلية بفرزها بعد 

ساعات قليلة من تناولها.
ومن المعتقدات الخاطئة أن تناول السمك في رمضان يزيد العطش، 
ولكن الحقيقة هي أن التوابل المضافة بكثرة للس���مك هي السبب 
لما تقوم به من امتصاص للسوائل من الجسم في فترة الصيام، أما 
الس���مك فهو من األغذية التي ينصح بتناولها ألنه سريع الهضم 
ويحتوي علي نسبة من األمالح المعدنية ومادة أوميجا 3 التي تمنع 

ترسب الكوليسترول.

معلومة تهمك!كيف تحمي نفسك من العطش في رمضان؟
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