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 استمرار مغادرة المسافرين 
عبـر معبر رفـح

غزة/  االستقالل:
المصري���ة أمس  الس���لطات  واصل���ت 
األح���د  فتح بوابة معب���ر رفح البري في 
كال االتجاهين أمام الحاالت اإلنس���انية 
والمرضى والطالب؛ وذلك تنفيذًا لقرار 
الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي 

بفتحه طوال شهر رمضان المبارك.

 وحسب إدارة معبر رفح، فقد 
غادرت أمس  األحد حافلتان 
تقالن 209 مسافرين. ويوم 

الس���بت الماضي ، أفادت إدارة 
مواطنًا،  بمغ���ادرة 258  رف���ح  معبر 
وق���دوم مواطنين اثنين، وإرجاع 30 

مواطنًا.

الطريق إلى االنفجار

اأ�شواق بال م�شرتين 
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غزة / حممود عمر:
ياأمل �لفل�سطينيون �أن ت�ساهم جلنة 

�لتحقيق �لدولية مبجزرة غزة �لتي 
�قرتفتها قو�ت �الحتالل 
�سد �ملتظاهرين �ل�سلميني 

2 2

2 22 2

2 2

2 2

22

2 2

رمضان.. 
طعم 

مختلف في 
مخيمات 

العودة

 »وصـال
  الشيخ خليل«.. 
طفلة أوصلت 

رسـالتها 
بالشهـادة

»قوة حماية دولية بغزة«.. 
 هل تكون جدار

 حماية لـ »إسرائيل«؟ 

طقوس رمضان تقتلها 
ممارسات االحتالل بالقدس 

»ضيق الحال« يضاعف معاناة 
الغزيين ويفسد فرحتهم برمضان  

الشيـخ عـزام لعلماء األمة: 
أين موقفكـم مما جرى من 

مجـازر في غـزة؟!

   لجنة تحقيق دولية بـ»مجزرة غزة«..
 هل يتكرر سيناريو »غولدستون«؟!



رأي

الح���راك الجماهيري الذي تش���هده العديد م���ن عواصم العالم 
تضامنا مع غزة ونصرة للقضية الفلسطينية جاء ليمثل انتكاسة 
جديدة لدى »إس���رائيل« التي تبذل جهودًا دبلوماس���ية مضنية 
لتحس���ين صورتها أمام العالم, الحراك الجماهيري تعاظم داخل 
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م وهو ما يزعزع استقرار 
الجبهة الداخلية الضعيفة والرخوة لدى الكيان الصهيوني, وهذا 
دفع الجيش والش���رطة الصهيونية للتعامل بقس���وة وعنف مع 
تظاهرات الفلسطينيين في الداخل المحتل, والخشية ان تتمدد 
األحداث بش���كل اكبر في مدن وقرى عدة داخل ما يس���مى بالخط 
األخضر, كما ان الضفة تغلى فوق بركان س���اخن ومن الممكن ان 
تنفج���ر في أية لحظة, ومن الصعب الس���يطرة على األحداث في 
الضفة أو احتواؤها, فاالحتالل الصهيوني يدرك ان حراك الضفة 
يعني انفجارًا كبيرًا سيكبده الكثير من الخسائر على مستويات 

عدة. 
ال���دم المهراق ال يذهب هدرا, واألحرار قادرون على محاس���بة من 
يزهقون األرواح ويريقون الدم���اء, تحرك أحرار العالم في عواصم 
عدة لإلعالن عن غضبهم من جرائم »إسرائيل« ومجازرها البشعة, 
ويبدو ان آمال إسرائيل« الدبلوماسية تبخرت في تغيير صورتها 
أمام العالم, بعد ان انحازت للدم والقتل والمجازر ضد مدنيين عزل, 
لذلك س���عت لتجنيد »حلفائها« في المنطقة في محاولة إليقاف 
فعاليات مسيرات العودة الكبرى, والبحث عن حلول وقتية وحلول 
مستقبلية لتحريك األوضاع في غزة والتمهيد لرفع الحصار, رغم 
ان الهدف األساس���ي والرئيسي لمس���يرات العودة هو إقرار هذا 
الحق وتثبيته بعد ان ساوم البعض عليه وتاجروا به ووضعوه على 

طاولة التباحث والحوار, فقدمت عدة اقتراحات منها.
أوال: رفع الحصار عن قطاع غزة بش���كل تدريجي وحل المش���كالت 
الحياتية اليومية المتفاقمة كأزم���ة الكهرباء ورواتب الموظفين 
ورواتب األسرى والش���هداء والجرحى ورواتب الشؤون االجتماعية 

وغيرها.
ثاني���ا : فتح المعابر التجارية ومعبر رف���ح الحدودي مع مصر أمام 
المس���افرين, لتخفي���ف األعباء والس���ماح بإدخال المس���اعدات 
كاألغذية واألدوية الطبية ونقل الجرحى للعالج بالخارج, وتنشيط 

عملية االعمار في غزة.  
ثالث���ا: دعوة حركتي فت���ح وحماس للقاهرة والع���ودة للتفاوض 
مجددا حول المصالحة الفلس���طينية وتطبيق ما تم التوافق علية 
في اتفاقات القاهرة, فوجود السلطة إلدارة شؤون القطاع  مطلب 

ضروري إسرائيلي وأمريكي. 
رابعا: استجالب قوات حماية دولية إلى قطاع غزة بطلب من رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس ودول عربية, وهذا األمر ليس 
عليه إجماع فلس���طيني ويحت���اج إلى مزيد من الح���وار والنقاش 

لتحديد المهام . 
خامسا: هدنة طويلة األمد بين االحتالل الصهيوني وحركة حماس 
تتضم���ن رفع الحصار عن غ���زة وإيجاد حلول لتحس���ين األوضاع 
االقتصادية للس���كان في مقابل وقف العملي���ات الفدائية وكل 

أشكال المقاومة ضد االحتالل. 
هذه المقترحات يتم تداولها اليوم تزامنا مع تصريحات الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترامب عن قرب طرح ما تس���مى بصفقة القرن, 
وضرورة تهيئة األجواء المالئمة لتمرير هذه الصفقة التي تحظى 
بدعم عربي وإقليم���ي كبير, رغم ما تحمله من مخاطر سياس���ية 
واقتصادية وأمنية وعس���كرية على المنطقة برمتها وليس على 
الملف الفلس���طيني فقط, فالصفقة تضمن ألمريكا وإس���رائيل 
الس���يطرة على اقتصاد ال���دول, والتحكم في الوضع السياس���ي 
واألمن���ي والعس���كري ف���ي البالد, وجع���ل »إس���رائيل« متفردة 
بالمنطق���ة وتمثل القوة األكبر التي تس���تند إليه���ا الحكومات 
الضعيفة الس���تقرار أوضاعه���ا الداخلية, والحف���اظ على عروش 
الحكام وس���طوتهم, والسيطرة على المحكومين, ويبدو ان هناك 
من الحكام العرب من يرى في »إس���رائيل« حليفا وليس عدوا, وأن 
هناك مصالح مشتركة تجمعهما اقلها ما أسموه بالخطر اإليراني 
على عروش���هم وس���يادتهم فوق أراضيهم, ول���م يعد مهما ان 
يضعوا كل ما ف���ي جعبتهم في يد االحتالل الصهيوني واإلدارة 
األمريكية,  حتى وان كان ذلك ضد إرادة الشعوب ويخالف رأيها, 
فهن���اك من المرتزقة والمأجورين وأصح���اب المصالح من  يدافع 
عن رأي الس���لطة ويروج له ويسوقه على الناس مهما كان مخالفا 
للمنطق والعرف والعادة فالحكام دائما أصحاب القول الحق مهما 
كان شاذا أو مخالفا للعقل, ويبقى تصحيح المسار دائما على عاتق 
الفلس���طينيين الذين يجب ان يدفع���وا دماءهم وأرواحهم ثمنا 

لتصحيح المسار.        

تداول مقترحات 
إلزالة عقبات
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رام الله/ االستقالل:
ح����ذر المكت����ب الوطن����ي الفلس����طيني للدف����اع عن 
األرض ومقاومة االس����تيطان التاب����ع لمنظمة التحرير 
الفلس����طينية من تس����ارع وتيرة مش����اريع التهويد 
واالستيطان التي ينفذها كيان االحتالل اإلسرائيلي 
في الق����دس المحتل����ة بالتزام����ن مع نقل الس����فارة 

األمريكية إليها.
وقال المكتب في تقرير له  السبت  إن سياسة التهويد 
والتهجير القس����ري والتطهير العرقي التي تتبناها 
سلطات االحتالل وترمي إلى تهجير الفلسطينيين من 
أرضهم وتضييق الخناق عليهم تتسارع وتجري على 
قدم وساق في ظل توسع في المستوطنات والمناطق 

العسكرية لقوات االحتالل.
ولفت التقرير إلى أن حكومة االحتالل قررت عشية نقل 
س����فارة الواليات المتحدة الى مدينة القدس المحتلة 

والذي تصادف مع ذكرى نكبة الش����عب الفلسطيني 
وبمشاركة وفد رس����مي أمريكي في ال� 14 من الشهر 
الجاري تخصيص مبالغ طائلة من أجل تعزيز تكريس 
س����لطة االحتالل على الش����طر الش����رقي من المدينة 
المقدسة وكذلك تخصيص جزء كبير من هذه المبالغ 
المالية لف����رض المنهاج اإلس����رائيلي على المدارس 
الفلسطينية في القدس المحتلة اضافة الى تشجيع 
تنظيم فعالي����ات للمنظم����ات الصهيونية في جبل 

الزيتون والبلدة القديمة للقدس المحتلة.
وع����رض التقرير عددا م����ن القرارات الت����ي أصدرتها 
قوات االحتالل ومنه����ا قرار تطبيق الهدم اإلداري فى 
الضف����ة الغربية عبر اعطاء صالحيات واس����عة لهدم 
البيوت والمنشآت تحت ذرائع واهية ما يهدد بأخطار 
كبيرة تجاه التجمعات الفلسطينية وكذلك استصدار 
أمر عس����كري يقضي بإزالة األبني����ة الجديدة ويعطي 

صالحيات إضافية لهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء 
فيه خالل 6 شهور من تاريخ إقرار األمر العسكري.

وندد التقرير بهذه الممارسات ووصفها بأنها تشكل 
مخالف����ة للقانون الدولي وترقى إلى مس����توى جريمة 
حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي موضحا أن 
هذه الممارسات تؤكد إمعان حكومة االحتالل بتحدي 
المجتمع الدولي وتصعيد تطبيق عمليات هدم المنازل 

التي اعتادت تطبيقها في مدينة القدس المحتلة.
وكان����ت الواليات المتحدة نقلت رس����ميا س����فارتها 
ال����ى القدس المحتلة يوم االثني����ن الماضي بالتزامن 
م����ع ذك����رى نكبة فلس����طين في وقت عم����دت قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي إلى ارتكاب مجزرة وحشية بحق 
الفلسطينيين في قطاع غزة راح ضحيتها 64 شهيدا 
بينه����م اطفال وإصابة أكثر م����ن 2800 آخرين بجروح 

بعضها خطيرة.

بالتزامن مع نقل السفارة األمريكية

تقريــر: تســارع وتيــرة مشاريــع
 التهويــد فــي القــدس المحتلــة 

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية بمدينة رام الله جماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة الزحف 
نحو مدينة القدس، رفًضا إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي، وفضًحا لتسهيالته المزيفة للتغطية 

على صورته الوحشية أمام العالم.
وقالت القوى في بيان لها: "ندعو العتبار يوم الجمعة يوما للذهاب لمدينة للقدس ألداء الصالة، 
وإسقاط رواية االحتالل حول حرية العبادة، ولحماية المسجد األقصى بالسيل البشري الهادر".

وأكدت أهمية تفعيل المقاطعة لمنتجات االحتالل خالل شهر رمضان، وتجديد مطالبة الوكالء 
وكب���ار الموردين والتجار بالتوقف النهائي عن ضخ المنتجات والبضائع االحتاللية، وتنظيف 

أسواقنا منها.
وتابعت القوى: "نرحب بإرسال لجنة تقصي حقائق ولجنة تحقيق دولية، وضرورة إلزام االحتالل 
باس���تقبال اللجنة، وتمكينها من أداء مهمتها دون معيقات، لمحاسبة قادة االحتالل وفرض 

العزلة عليهم".
ودعت القوى الوطنية واإلس���المية العالم العربي واإلسالمي لتوفير حاضنة حقيقية لحماية 
القدس ومقدس���اتها اإلس���المية والمس���يحية، وتوفير مقومات صمود الناس في المدينة، 
وتفعيل قرارات القمم العربية بقطع العالقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لالحتالل أو 
تنقل سفارته إليها، وسحب سفراء دولة االحتالل من الدول العربية ووقف كل أشكال التطبيع 

معها.
كما طالبت بضرورة مواصلة الفعل الش���عبي المقاوم والصدام المفتوح مع االحتالل على كافة 
مناطق االحتكاك والتماس مع االحتالل ومستوطنيه وخصوصا في األرياف والقرى الفلسطينية 
وقطع طرق المستوطنين وتشويش حياتهم واعتبار يوم الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مئات المس���توطنين صباح أمس األحد، المسجد األقصى المبارك 
من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، تزامًنا مع ما 

يسمى عيد "شفوعوت-نزول التوراة" اليهودي.
وشددت ش���رطة االحتالل من إجراءاتها األمنية على أبواب األقصى وفي 
محيطه، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع بشكل مكثف 

عند أبوابه وفي ساحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وتأت���ي هذه االقتحامات، وس���ط دع���وات يهودية أطلقتها ما تس���مى 
"منظمات الهيكل" المزعوم ألنصارها للمش���اركة في تنظيم اقتحامات 

واسعة وجماعية ل�"األقصى"، بمناسبة عيد "شفوعوت".
واف���ادت  مص���ادر في  دائرة األوقاف اإلس���المية  في الق���دس إن 287 
مس���توطًنا اقتحموا منذ الصباح "األقصى" على مجموعات كبيرة، ونظموا 
جوالت اس���تفزازية في باحاته، وسط تلقيهم ش���روحات عن "الهيكل" 
المزعوم. وأوضحت أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية 

أثناء اقتحامهم المسجد، إال أن المصلين وحراس األقصى تصدوا لهم.
وواصلت ش���رطة االحتالل سياس���ة التضييق على دخ���ول المصلين 
لألقصى، واحتجزت بطاقاتهم الش���خصية عند األبواب بعد تفتيش 

بعضهم.
ورغم تلك القيود، إال أن عش���رات آالف الفلس���طينيين م���ن القدس والداخل 
المحت���ل توافدوا إلى األقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، 
وتصدوا بهتافات التكبير القتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

مئات المستوطنين 
يقتحمون األقصى

دعوات برام الله للزحف 
إلى القدس المحتلة 

الجمعة المقبلة
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غزة/ االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، األربعاء، 
مهرجانا تأبينيا للش���هيد عبيدة سالم فرحان، وسط بلدة 

بني سهيال، شرق محافظة خانيونس.
وحضر المهرجان اآلالف من جماهير المنطقة الش���رقية 
لمحافظة خانيونس، ولفيف من قيادات الفصائل والقوى 

الوطنية واإلسالمية.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
الشيخ نافذ عزام،  خالل المهرجان أن الشهيد عبيدة ومعه 
سائر الشهداء الذين ارتقوا في الرابع عشر والخامس عشر 
من الشهر الجاري، حاولوا بدمائهم الزكية وشهادتهم أن 
يقولوا للعالم بأسره بأن هذا الشعب ال يمكن أن يستسلم 

أو ينحني.
ولفت إل���ى أن القدس لن تتحول ألورش���ليم، وأن الرهان 
على صفقة القرن رهان خاس���ر، طالما أن هناك شعبًا حيًا، 
وأن األمهات والحرائر من هذا الشعب أنجبن أمثال عبيدة 
وأشقائه الشهداء، مش���يرا الى أن دماء شهداء فلسطين 

تنادي على هذه األمة أن تصحو من سباتها.
وبين أن ه���ذه الدماء الطاهرة تنادي على علماء األمة: أين 
دورك���م وموقفكم من صفقة الق���رن، ومما يجري في غزة، 

وفي مدينة القدس؟!.

وتساءل الش���يخ عزام: لماذا يسمح علماء األمة باستقبال 
من سرق القدس ويصر على تحدي أهلها في بالد العرب 

والمسلمين  أين فتواهم من هذا كله؟!.
وتابع عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد:" أي معنى 
لرمضان الذي أساسه التكافل واإلحساس بالغير وتأكيد 
األخوة والمودة ، يبحث الفلسطينيون عن هذه المعاني فال 

يجدونها، رغم المليارات التي تهدر والترسانة العسكرية 
التي تتل���ف وتصدأ وإن تم اس���تخدامها تكون في غير 

وجهتها الصحيحة". 
وبين الش���يخ عزام أن الوجهة الصحيحة للصراع مع أعداء 
األمة هنا في فلس���طين، التي يعض فيها شعبها األبي 
الصاب���ر على جراحه وآالم���ه، ويواصل مع���ارك الذود عن 

مقدسات وكرامة األمة بعزيمة وثبات.
ولفت إلى أنه كلما أوغل عدونا في دمنا، واجه إصرارا وعزيمة 
من قبل جماهير شعبنا، الفتًا إلى أنه مع كل مجزرة وحصار 

وتضييق يدرك عدونا أن شعبنا عصي على االنكسار.
وف���ي كلمة ذوي الش���هيد، عدد ياس���ر فرح���ان، مناقب 
البطل عبيدة. واس���تعرض محطات من سيرته ومسيرته 

الجهادية.
وق���ال فرح���ان :"في حضرة الش���هداء نبكي أنفس���نا وال 

نبكيهم، فهؤالء فخر األمة وتاج وقارها".
وأضاف "عند الحديث عن ش���هيدنا، نقول إنه ببس���اطة 
عرف الطريق نحو هدفه جيدا وامتطى جواده مدافعًا عن 

المقدسات".
وتاب���ع فرحان :" كان عبيدة ثائرا مثل األس���ود ، يرقب إلى 
جانب أشقائه من مجاهدي سرايا القدس وباقي فصائل 
المقاومة لحظ���ات النصر القريب". وختم ياس���ر حديثه 
بالثناء والش���كر الجزيل لحركة الجهاد اإلسالمي وذراعها 
العسكرية س���رايا القدس على دورها في إعداد وتنشئة 

الشهيد، والوفاء له بعد ارتقائه كما كان ينشد.
وفي نهاي���ة المهرجان، عرض جهاز اإلعالم الحربي التابع 
لسرايا القدس، فيديو بعنوان )وقود النصر( تخلله وصية 

للشهيد، ومحطات من مسيرته الجهادية.

وهذه أول جلس���ة خاص���ة يعقدها مجلس 
حقوق اإلنس���ان منذ مناقش���ته الوضع في 

ميانمار في كانون األول 2017.
وفي وقت س���ابق، دعا وزير جيش االحتالل 
أفيغ���دور ليبرمان، إلى انس���حاب بالده من 
عضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة، رغم أن "إس���رائيل" ليست عضوا 

في المجلس.
وقال ليبرمان، في تغريدة على حس���ابه عبر 
"تويت���ر"، إن "إس���رائيل تتع���رض لهجمة 
مضاعفة، هجمة اإلرهابيين في غزة وهجمة 
النفاق، التي يقف على رأسها مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة. كل اإلدانات 
تهدف إلى ردع إس���رائيل ع���ن الدفاع عن 

نفسها، وهم لن ينجحوا في ذلك".
وكان ليبرم���ان قرر وقف التعاون مع مجلس 
حقوق اإلنس���ان خالل توليه وزارة الخارجية 

عام 2012.
واستشهد 63 متظاهرًا سلميًا وأصيب نحو 
3000 آخري���ن، باعتداءات ق���وات االحتالل 
على "مليونية العودة" على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة، التي خرجت االثنين من األسبوع 
الماض���ي إلحياء الذكرى الس���بعين للنكبة 
الفلسطينية ولالحتجاج على نقل السفارة 

األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتب���رت فصائ���ل وهيئ���ات محلية "يوم 
المجزرة وافتتاح السفارة" يوًما مشؤوما في 
تاريخ فلس���طين، فيما طالب���ت دول العالم 
المختلفة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في 

جرائم االحتالل.
وقّرر الرئي���س األمريكي، دونالد ترامب، في 
السادس من كانون أول/ ديسمبر الماضي، 
اإلعالن عن الق���دس عاصمة لدولة االحتالل 

اإلسرائيلي، ونقل سفارة بالده إليها.

م�سار قانوين مهم
رئيس اللجن���ة القانونية والتواصل الدولي 
للهيئة الوطنية لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار، الحقوقي ص���الح عبد العاطي، رأى 
أن تش���كيل مجلس حقوق اإلنسان الدولي 
لجن���ة دولية مس���تقلة لتقض���ي الحقائق 
بشأن الجرائم اإلس���رائيلية المرتكبة بحق 
المتظاهرين، أمر مه���م للغاية ويصب في 

إطار فضح جرائم االحتالل.
وقال عب���د العاطي وهو خبي���ر في القانون 
الدولي ل�"االستقالل": "إن الهيئة مستعدة 
بش���كل كامل للتع���اون والتعاطي مع هذه 
اللجن���ة بتقدي���م كل ما لديه���ا من وثائق 
وأدلة وبراهين تثبت ارتكاب قوات االحتالل 
ألشكال مختلفة من الجرائم بحسب وصف 

قواع���د القانون الدولي اإلنس���اني وخاصة 
احكام اتفاقية جني���ف الرابعة لعام 1949 
والبرتوك���ول األول الملحق بها لعام 1977، 
وميث���اق روما المنش���ئ للمحكمة الجنائية 

الدولية لعام 1998".
وطالب عبد العاطي مجلس حقوق اإلنس���ان 
بضم���ان تمتع اللجنة المش���كلة للتحقيق 
في انته���اكات االحتالل بحق المتظاهرين 
بوالية وصالحيات تجعلها قادرة على تجاوز 
الوقوف عن���د عتبة التوصي���ات واالنتقال 
خطوة إلى األمام في طريق مساءلة مجرمي 

الحرب اإلسرائيليين . 
وح���ذر االحت���الل م���ن اإلمعان ف���ي الدماء 
المتظاهرين  واس���تهداف  الفلس���طينية 
الس���لميين، محماًل إياه كامل المس���ؤولية 

القانونية المترتبة على ذلك.
وأوضح عبد العاطي أن لجنة مسيرة العودة 
تتابع عن كثب إلب���الغ المدعية العامة لدى 
المحكمة الجنائية الدولي���ة بالوقائع حول 
هذه الجرائم واالستهداف، وجدد مطالبتها 
للمدعي���ة العامة للمحكمة لكس���ر حواجز 
الحي���اد المبال���غ فيها، واالنتص���ار لحقوق 

الضحايا. 
وأضاف: "يجب وق���ف الحصانة التي باتت 
تش���جع س���لطات االحتالل على االستمرار 

في ارت���كاب جرائمها عبر العمل على إدراج 
الجرائ���م اإلس���رائيلية األخيرة في مس���ار 
دراس���تها األولية بالش���أن الفلس���طيني، 
واعتباره���ا عام���ال إضافيًا للعم���ل الدؤوب 
الستكمال الدراس���ة التمهيدية نحو فتح 

تحقيق جنائي في الجرائم اإلسرائيلية".
ودعا عبد العاطي الس���لطة الفلس���طينية 
لتفعي���ل دورها بإحالة الملف���ات كافة إلى 
المحكمة الجنائي���ة الدولية الدائمة، وذلك 
بموج���ب المادة 14 من ميث���اق روما، وعدم 
االكتف���اء بتقديم ملف االس���تيطان فقط، 
ما من ش���أنه ضمان عدم إف���الت المجرمين 

اإلسرائيليين من العقاب.

اإلزام "اإ�سرائيل"
من ناحيتها، قالت الخبيرة القانونية سهير 
أسعد من مركز عدالة الحقوقي في حيفا: "إن 
األهم من تش���كيل لجنة التحقيق الدولية 
بمجزرة غزة، هو أن تكون توصياتها ملزمة. 
ال أن يتكرر سيناريو تقرير غولدستون الذي 
أدان إس���رائيل خالل حربها عل���ى غزة عام 
2008 ولم يفعل لها أي شيء في المقابل".

وأضافت أسعد ل�"االستقالل": "يجب العمل 
بس���رعة ومهنية واس���تقاللية، وأن تحترم 
الدول قرارات وتوصيات هذه اللجنة، وإيجاد 

آلية دولية تلزم "إسرائيل" التي ال تحترم أي 
قان���ون أو قرار دولي، باحترام توصيات هذه 

اللجنة".
واعتبرت هذه اللجنة خطوة هامة للكش���ف 
ع���ن حقيقة ما ج���رى منذ انطالق مس���يرة 
الع���ودة يوم 30 مارس الماضي، وحتى يوم 
االثنين الماضي على الحدود الشرقية لقطاع 
غ���زة، وهي لجنة ضرورية في طريق تحقيق 

العدالة ومحاسبة الجناة.
وأوضح���ت أس���عد أن مركزها ع���رض أمام 
مجلس حقوق اإلنس���ان، معطي���ات تؤكد 
حدوث جريمة إس���رائيلية على حدود غزة، 
أبرزها اإلعدامات الميدانية والقنص المباشر 
دون تش���كيل أي خطر، والقت���ل الجماعي، 
واس���تخدام ق���وة مفرطة ض���د متظاهرين 

سلميين.
وحول م���ا إذا كانت "إس���رائيل" س���تفلت 
م���ن العقاب على غرار م���ا جرى خالل تقرير 
غولدس���تون، قال���ت الخبي���رة القانوني���ة: 
"يجب علينا ممارسة كل الضغوط الممكنة 
ومواصل���ة العمل لفضح جرائ���م  االحتالل 
م���ن جه���ة، ولتقدي���م قادته���ا وجنودها 
المتورطين إلى المحاك���م الدولية"، معتبرًة 
أن إفالت "إس���رائيل" من العقاب "عار على 

المجتمع الدولي".

خالل مهرجان حاشد شرق خانيونس 

الشيخ عزام لعلماء األمة: أين موقفكم مما جرى من مجازر في غزة؟!

»مجزرة غزة«..    لجنة تحقيق دولية بـ
 هل يتكرر سيناريو »غولدستون«؟!

غزة / حممود عمر:
ياأمل الفل�سطينيون اأن ت�ساهم جلنة التحقيق الدولية مبجزرة 
غزة التي اقرتفتها قوات االحتالل �سد املتظاهرين ال�سلميني 
على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة، باإدخال »اإ�سرائيل« قف�ص 

االتهام واملحا�سبة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية، و�سط خماوف 
من تكرار �سيناريو طم�ص تقرير غولد�ستون الذي اأدان االحتالل 

بتنفيذ جرائم مروعة �سد غزة خالل حرب 2008. واأدان 
املجل�ص االأممي حلقوق االإن�سان باالأمم املتحدة، اجلمعة املا�سية، 

جرمية »اإ�سرائيل« بغزة، ُمعلنًا عن اإن�ساء جلنة الإجراء حتقيٍق 
م�ستقل يف اأحداث غزة. واأو�سى جمل�ص حقوق االإن�سان، يف جل�سة 

خا�سة ُعِقدت يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية، بفتح حتقيق دويل 
م�ستقل �سد االنتهاكات االإ�سرائيلية يف قطاع غزة، منذ بدء 

م�سريات العودة الكربى يف ٣٠ اآذار/ مار�ص املا�سي. 
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وتق���ول العقيلي: " األج���واء الرمضانية هذا العام 
فريدة بامتياز، اإلفط���ار والتراويح واالبتهاالت لها 
رونق خ���اص في مخيم���ات العودة عل���ى الحدود 
حيث الطبيعة والنسمات الباردة بعيدًا عن األماكن 
المغلقة واشتداد دراجات الحرارة في المنازل، فكل 
ش���يء في مخيم العودة يفوق الخي���ال وال يمكن 
وصفه رغ���م دموية االحت���ال وهمجيته في قمع 

المتظاهرين السلميين". 
وتضيف العقيلي ل�"االس���تقال": "منذ 11 س���نة 
ونحن نعيش أوقاتًا عصيبة ونعاني األمرين سواء 
على الصعيد المعيش���ي أو غيره بسبب االحتال، 
لذا أردنا المشاركة بمسيرات العودة بكل ما أوتينا 
من قوة وتح���ت أي ظروف، على أمل أن يهل هال 

العودة الى أراضينا قبل أن ينقضي رمضان". 
وأعربت عن مدى س���عادتها بالمشاركة بمسيرات 
الع���ودة ف���ي أول أيام رمضان، وتزداد س���عادتها 
حينما تش���اهد س���احاتها مكتظة بالمتظاهرين 

ومامح التحدي والقوة تعلو وجوههم.
وتصف العقيلي : " نجلس حول موائد العودة على 
هيئة سطور مرصوصة  ودوائر كبيرة ويوضع أمامنا 
المياه والتمور والطعام كوجبة إفطار، ونباشر بالدعاء 

واالبتهال الى الله بأجواء روحانيه مميزة حتى ُيرفع 
أذن المغرب"، مستدركة: " بعد االنتهاء من االفطار 
نصطف ألداء صاة المغ���رب جماعه، ومن ثم تبدأ 

جلسات الذكر والدعاء لحين صاة التراويح". 

فر�صة ذهبية
ول���م تمنع درج���ات الحرارة المرتفعة، وال مش���قة 
الصيام في نهار رمضان الشاب محمود الطويل من 
التوجه إلى مخيم العودة ش���رق مدينة خانيونس 
للتظاه���ر ومواجه���ة جنود االحت���ال، فقد تقدم 
إلى الخطوط األمامية مع عش���رات الشبان كعادته 
وأش���علوا إطاراٍت مطاطية وأطلقوا طائرات حارقة، 
وحاولوا كثيرًا قص وإزالة الس���ياج الفاصل الممتد 

على الحدود.
ويقول الطويل ل�"االس���تقال": " ف���ي الوقت الذي 
ينش���غل فيه العالم باالحتفال برمضان وتحضير 
وجبات الطعام الراقية، يس���تقبل أهالي غزة شهر 
الصي���ام بمقارعة االحت���ال متخذين من دمائهم 

فطورًا ومن نضالهم صدقًة".
ويعتب���ر الطويل، مجيء ش���هر رمض���ان المبارك 
بالتزام���ن مع مس���يرات الع���ودة، فرص���ة ذهبية 

للغزيين لمضاعفة األجر والثواب، كونهم يجمعون 
بين فريضة الصيام والنضال في سبيل الله.

وأك���د أنه ورفاقه قرروا االس���تمرار في التظاهرات، 
خاصة أيام الجمعة، فمن اعتاد على مقارعة المحتل 
من الصع���ب أن يبقى في بيته بحج���ة الصيام أو 
ح���رارة الجو، مش���ددًا على أن التظاه���ر  برمضان 
هو رس���الة لاحت���ال بأن كل الظ���روف لن توقف 
هذه المسيرات، وأن ش���هر رمضان سيكون دعوة 

لتعزيزها.
وأوضح أن التظاهر ومواجهة االحتال خال الصيام 
أمر ش���اق ومتعب، لكن الشبان استطاعوا التغلب 
على ه���ذه المتاعب عبر توزي���ع األدوار، فالخطوط 
األمامية يتقدم فيها مئات الش���بان والباقون في 
الخلف، وحين يشعر المتقدمون بالتعب يتراجعون 

ويتقدم غيرهم وهكذا.

فعليات متنوعة 
وفي مش���هد آخر، كان التع���ب واضحًا على مامح 
الشاب اس���ماعيل عزارة، فقد استظل تحت شجرٍة 
في أرٍض واسعة بمخيم العودة شرق البريج ينتشر 
فيها دخان قنابل الغاز والرصاص الحي، يمس���ك 

بزجاجة ماء ليغسل وجهه، ويضع القليل من الماء 
على رأسه لعله بذلك يخفف من شدة الحرارة. 

وبين عزاره خال حديثة ل�"االستقال"، أن فعاليات 
المعتصمين والمتظاهري���ن في مخيمات العودة 
خال رمضان تنقسم إلى أقسام عدة، المواجهات 
جزء يس���ير منها، فهناك صاة العشاء والتراويح، 
واالس���تماع ألناش���يد وطنية، اضاف���ًة الى فقرات 
الدحية والسمر، واالستماع لخطب ومواعظ وأحاديث 

في السياسة من بعض السياسيين والمحللين.
ونوه إل����ى أنه وبع����د انتهاء المواجه����ات، يتجمع 
الش����بان في المخيم����ات، يتناولون طع����ام اإلفطار 
ويستريحون، قبل أن يؤدي المعتصمون الصلوات، 
ويواصلوا اعتصامهم السلمي حتى ساعات السحور.

وشدد على أن مشاركتهم في المسيرات السلمية 
في رمض���ان، تأكيد على تمس���كهم بحق العودة 
الى ديارهم ووفاء لدماء الش���هداء والجرحى الذين 
ضحوا بأنفس���هم من أجل العودة، قائا: " الصيام 
في رمضان فريضة، والمشاركة في المسيرة نضال، 
لذا نحن مناضلون في  سبيل الله وواثقون بقدرتنا 
على تحقيق أهدافنا دون أن نعتمد على أحد سوى 

الله".

رمضان.. طعم مختلف في مخيمات العودة

غزة/ دعاء احلطاب: 
حت��ت ظ��ل اإح��دى خي��ام الع��ودة املن�صوب��ة عل��ى 
احلدود ال�صرقية حل��ي ال�صجاعية، جتل�س الفتاة 
اآالء العقيل��ي برفق��ة عائلته��ا وعيناه��ا تدقق��ان 
النظر باالأرا�صي املحتل��ة التي يف�صلها عنها �صياج 
احت��ايل، يتمرك��ز خلف��ه جن��ود يتفنن��ون بقتل 

املتظاهري��ن ال�صلمي��ن الع��زل، منتظرة رف��ع اأذان 
املغ��رب و�ص��ط اأج��واء رم�صاني��ة بات��ت خمتلف��ة 
يف غ��زة هذا الع��ام.  فغزة الت��ي اعتادت دوم��ًا اأن 
تك��ون مميزًة عن كاف��ة بقاع الع��امل، اأراد اأهلها اأن 
يك��ون لرم�صان هذا العام طعٌم خا�س ُمغم�س بحلم 
الع��ودة ورائح��ة الب��اد الت��ي ال تبع��د كث��رًا عن 

م��كان جلو�صهم،  حيث بات��ت خميمات العودة على 
احل��دود ال�صرقي��ة لقطاع غ��زة يف رم�ص��ان، قبلة 
الآالف املواطن��ن الذي��ن يتواف��دون عليه��ا لتناول 
طعام االإفطار واأداء �صاة الرتاويح وق�صاء �صهرات 
رم�صاني��ة وحلقات ديني��ة اإىل منت�صف الليل رغم 

املخاوف من قنا�صة االحتال.

حيفا/ االستقال:
حمل الحراك الشبابي الداعي لمظاهرة 
حيف���ا "اغض���ب م���ع غ���زة"، االحتال 
عن  الكاملة  المس���ئولية  اإلس���رائيلي 
تبعات االعتداء على المظاهرة واعتقال 

عدد من الشبان والتنكيل بهم.
وأش���اد الح���راك ف���ي بي���ان صحفي 
بلدات  تش���هدها  التي  بالمظاه���رات 
الداخل الفلس���طيني المحتل تضامًنا 
مع غزة، واستنكاًرا لجرائم االحتال بحق 
المش���اركين بمليونية الع���ودة والتي 

أدت الستشهاد 65 فلسطينًيا وإصابة 
حوالي 3 آالف.

وقال الحراك: "نحّيي كل من شارك في 
المظاه���رة وف���ي كل المظاهرات التي 
خرجت لنصرة غ���ّزة، ونحّي���ي الصبايا 
والشباب، الحناجر التي هتفت، واأليادي 
التي صّفقت في وجه آلة االس���تعمار، 

في حيفا وفي كّل فلسطين".
وأض���اف البيان أن "م���ا نقوم به جميًعا 
م���ن أجل غّزة ه���و القليل، ف���ي ظّل ما 
يقوم به أهلنا ف���ي غّزة الصامدة. أهلنا 

الذين يدفع���ون أرواحه���م ثمًنا لهذا 
النض���ال، ويعي���دون ب���ه قضّيتنا إلى 
الواجه���ة العالمّي���ة، ويس���تنهضون 
همم الفلسطينّيين في زمن االنحسار 

والتقاعس والشرذمة".
وكانت شرطة االحتال اعتدت الجمعة 
على مظاهرة حاشدة أقيمت في مدينة 
حيفا تضامًنا مع غزة وتنديًدا بالمجزرة 
اإلس���رائيلية التي ارتكبت منذ االثنين 
الماضي، واعتقلت عددا من المشاركين 

ونّكلت بهم.

رام الله/ االستقال:
أكد محامي نادي األسير خالد محاجنة أن األسير عزيز عويسات يعاني من فشل في غالبية أعضاء جسده، 
ويقبع في غرفة العناية المكّثفة في مستش���فى "أس���اف هروفيه" االحتالي، وموصول بأجهزة التنّفس 
االصطناع���ي. وقال المحامي محاجنة, في بيان صدر عن نادي األس���ير، امس األح���د، "إن األطباء حاولوا منذ 

األمس فصل أجهزة التنّفس عنه للّسماح له بالتنّفس بشكل طبيعي؛ إاّل أن تلك المحاوالت فشلت".
وأش���ار إلى أن األسير عويس���ات خضع قبل يومين لتصوير بالرنين المغناطيس���ي، وتبّين أنه يعاني من 

التهاب حاّد وضغط رئوي في رئته اليسرى، ويتم تزويده بمضادات حيوية وأدوية لمعاجلة االلتهاب.
وأوضح أنه منّوم منذ إجرائه لعملية جراحية بتاريخ التاس���ع من الش���هر الجاري، وذلك بعد تدهور وضعه 
الصحي وإصابته بجلطة في اليوم نفسه في "عيادة سجن الرملة". يشار إلى أن األسير عويسات )53 عاًما( 

من جبل المكبر في القدس، وهو معتقل منذ عام 2014، ومحكوم بالّسجن لمدة )30 عاًما(. 

الحراك الشبابي يحمل »إسرائيل«

 تبعات االعتداء على مسيرة حيفا 

نادي األسير: األسير 
عويسات يعاني من فشل 
في غالبية أعضاء جسده
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نظرت اليها والدتها بصمت، فقد كانت هذه 
أول مرة تش���عر بأن طفلته���ا التي رافقتها 
طوال خمسة عشر عامًا ستخرج بدون عودة 
عل���ى واقع كلماته���ا األخيرة ع���ن أمنيتها 
بالش���هادة، حتى كس���ر الصم���ت صياح " 
وص���ال" راجيًة أمها الس���ماح لها بالذهاب 
خاصة أنها كانت تنتظر هذا اليوم، بشغف، 
منذ انطالق المسيرات في نهاية مارس/آذار 

الماضي.
وبعد نصف س���اعة، لم يس���تطع قلب 
األم التحج���ر أكثر أم���ام دموع نجلتها 
المدللة، فابتلعت ريقها وبدأت تمسح 
عل���ى رأس " وصال" ولس���انها يردد " 
خلص يا حبيبتي راح أخليكي تطلعي، 
بس ديري بالك عل���ى حالك وما طولي 
بابتسامة  قابلتها  بالرجوع بستناكي"، 
عميقة وقبلت رأس والدتها وانطلقت 

نحو طريقها. 
واستشهدت وصال الشيخ خليل )15 عاما( 
، صب���اح يوم االثنين الماض���ي، اثر رصاصة 
إسرائيلية أصابت رأس���ها أثناء مشاركتها 
في " مليونيه العودة" على الحدود الشرقية 

لمخيم المغازي. 

فاجعة اال�شت�شهاد
ومع خ���روج وصال من المنزل، انش���ق قلب 
األم المكلومة نصفين، وبدأ الخوف ُيشعل 
الني���ران بجوارحه���ا، كي���ف ال وه���ي التي 
س���معت من ابنتها باألمس حديثًا ردم كل 
أحالمها التي زخرفتها ليلة بليلة من أجل أن 
تراها عروسًا ُتقبل جبينها في صورٍة مؤطرة 

تضعها قرب السرير.  
فم���ا ه���ي اال لحظاٍت قليلة، حتى س���معت 
صراخ وبكاء نجله���ا " محمد " يعلو باألرجاء" 
يما وصال استشهدت، أخذوها اإلسعاف، ما 
خلوني اروح معها"، ليردد لسانها على الفور 
" إن���ا لله وانا إليه راجع���ون"، ُمهرولة صوب 
المستشفى، وبدون وعي بدأت تسأل األطباء 
والممرضين عن فتاة مصابة اسمها "وصال".

وتقول األم المكلومة، وهي تخبئ  بحس���رة 
الحس���رة دمعها:" استش���هاد وصال كان 
فاجع���ه إلنا، لك���ن الله صبرن���ي وربط على 
قلبي، وطلعت أجري على المستش���فى أدور 
بكل األقسام لكن ما القيتها، حتى صادفت 
صحفية وأخبرتني بأن داخل ثالجات الموتى 

توجد شهيدة مجهولة الهوية". 

بسرعة كالبرق انطلقت الوالدة المغلوبة على 
أمرها لرؤية فلذة كبدها، وعندما دخلت غرفة 
" الموت���ى" كانت وصال ممددة داخل احدى 
الثالجات وجهها مغط���ي، تقدمت نحوها 
ببطء وكش���فت الغطاء ونظرت إلى وجهها 
الب���ريء المبتس���م، حضنتها بق���وة وبكت 
بحرق���ة، تركها من حوله���ا للحظات، لكنها 
لم تستطع تركها وحيدًة، فنزعوها من بين 
يديها واصطحبوها معه���م فجرت تردد :" 
كنت بستنا ترجع بسرعة، بس ما كنت بدي 

ترجع جثة". 
وتتاب���ع األم وه���ي تح���اول انتش���ال ذلك 
المش���هد من تحت ركام الذاكرة:" قلت لها 
م���ا تطلعي يما اليوم، ردت بصوت عال " يما 

حرام عليكي هاد آخر يوم أطلع فيه". 

الع�شاء االأخري
رحلت " وصال" لكنها تركت بقلوب أحبتها 
كلماٍت يص���دح صداها ب���كل لحظه، فقبل 
يوٍم واحد م���ن استش���هادها وعند تناول 
طعام العش���اء تحديدًا، مازحت شقيقاتها 
الثالث قائلة: " احمدوا الله اني بأكل معكم، 
يمكن هذه أخر مرة أكل فيها معكم"، فردت 

إحداهن عليها " أوع���ي يا وصال تتصاوبي 
وتقع���دي عالة ط���ول عمرك"، فف���اق ردها 
ُعمرها وقالت:" ال أنا ما بدي إصابة، بدي طلق 

واحد براسي واستشهد".  
وأضافت الوال���دة وعالمات الحزن تنام تحت 
جفونها:" ما اهتمينا لكالم وصال واعتبرناها 
مجرد مزح���ة وانتهت، ما كن���ت بعرف أنه 

مزحتها ستكون حقيقة مؤلمة". 
وأوضحت أن "وصال"، كانت تتمنى أن ينجح 
الفلس���طينيون وهي برفقتهم، في تخّطي 
الس���ياج الفاصل بين قطاع غ���زة واألراضي 
المحّتلة عام 1948 ، في خطوٍة أولى للعودة 
إلى بلدة عائلتها األصلية "السوافير"، التي 
ُهّج���ر أجدادها منها، ل���ذا لم تغب يومًا عن 
المشاركة في مسيرات العودة، حيث كانت 

تعتبرها "واجبًا وطنيًا وفرض عليها".

" اأمي يا جنة"  
ولعل " وصال" لم ترغ���ب بالرحيل عن أمها 
دون أن تودعه���ا بطريق���ٍة ممي���زة تغرس 
ذكره���ا في قلبها ط���ول حياتها، ففي ليلة 
استشهادها أصرت على غناء أنشودة " أمي 
يا جنة" كانت قد كتبها لها منذ أيام كهدية 

ليوم ميالدها الذي ُيصادف نهاية 30مايو 
الجاري، وكأنها تخشى أال تتمكن من حضور 
حفل " عيد ميالد" أمها في الوقت المحدد. 

وقالت الوالدة والدموع تمأل عينيها:" وصال 
كانت منذ فتره تسهر وطول الوقت تكتب، 
فاستغرب منها وفي مرة سالتها عما تكتب 
فأجاب���ت " بألف الك أنش���ودة عش���ان عيد 
ميالدك"، ورفضت أن تقرأها ألحد قبل ذكرى 

ميالدي". 
وتتاب���ع: " قبل استش���هادها بيوم أصرت 
تغنيه���ا وألقتها باللهجة الفلس���طينية، 
شعرت بس���عادة كبيرة، حينها قالت: " يما 
غنيتها اليوم عش���ان لو استشهدت تضل 
ذك���رى"، فغضب���ت منها وجعلته���ا تغير 
الحديث"، مؤكدة أن االنشودة التي تركتها 
" وصال" أثمن هدي���ة حصلت عليها طوال 

حياتها، وأكثرها تأثيرًا بمشاعرها. 
وألقى ذوو الشهيدة  نظرة الوداع عليها، في 
أجواء طغت عليها حالة الحزن واأللم لفراقها، 
ليمضي موكب التشييع إلى مواراة جثمانها 
الثرى بمقبرة الش���هداء بمخي���م المغازي ، 
وسط هتافات غاضبة، تؤكد مواصلة مسيرة 

العودة. 

أول شهيدة بمجزرة "مليونيه العودة"

»وصال الشيخ خليل«.. طفلة أوصلت رسالتها بالشهادة

غزة/ دعاء احلطاب:
�شبيح��ة االثن��ن، الراب��ع ع�ش��ر م��ن اأي��ار اجلاري، 
ال�شاع��ة ت�شري اإىل الثامن��ة �شباح��ًا، واالأم رمي اأبو 
عرمان��ه وحدها ت�شق �شكون الني��ام ب�شوت حذائها 
مي�ش��ي متثاق��ًا نح��و ب��اب املن��زل، �ش��يء م��ا هم�س 

بداخله��ا اأن ُتغل��ق الب��اب ومتن��ع جنلته��ا ال�شغرى » 
و�ش��ال ال�شي��خ خلي��ل« من اخل��روج الي��وم حتديدًا.   
االأم رمي ، قالته��ا بن��رة املنده�س ح��ن راأت طفلتها 
تت�شل��ل على اأط��راف قدميها حماول��ة الو�شول اىل 
الباب للخروج كعادتها كل �شباح للم�شاركة مب�شريات 

الع��ودة على احلدود ال�شرقية، » وين رايحة يف هذه 
ال�شاعة املبكرة؟« �شاألتها بينما كانت تتقدم �شوبها، 
اأما هي فكانت كمن ُي�شابق اإيقاع الوقت حتى تخرج، 
واأجاب��ت على عجل: » بدي اأروح على خميم العودة 

بدري اليوم«. 

غزة/ االستقالل:
نف���ى رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التش���ريعي النائب 
عاط���ف عدوان، ما تداولته بعض وس���ائل االع���الم مؤخرا حول 
دعوت���ه لمالية غزة للس���يطرة على معابر القط���اع وطرد طواقم 

العاملين فيها.
وأضاف عدوان في تصريح صحفي امس األحد، أن التصريحات 

المتداولة غير دقيقة ومحرفة ومنسوبة له زورا.
وأوضح عدوان، في تصريحه أن األمر ال يعدو عن كونه »بوست« 
قدي���م دعا فيه مالية غزة للتفكير ف���ي زيادة مدخوالت القطاع 
المالية، بهدف تغطية النفقات التشغيلية وتمويل الخدمات 

الحكومي���ة األساس���ية المقدمة ألبناء الش���عب الفلس���طيني 
كالصح���ة والتعليم وغير ذلك، مؤكًدا أن إثارة هذه التصريحات 
المحرفة تأتي في إطار حرف أنظار العالم عن تضحيات شعبنا 
واعتداءات االحتالل على المتظاهرين المش���اركين بمس���يرات 

العودة وكسر الحصار.
ودعا وس���ائل االعالم لتحري الدقة والموضوعية في نقل األخبار 
والتصريحات وعدم االنجرار خلف ما وصفها باإلشاعات المغرضة 
الهادفة للنيل من صمود شعبنا وتضحياته، مشدًدا على ضرورة 
تأكيد المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل المس���ارعة في 

نشرها.

االستقالل/ وكاالت:
يناقش مجلس األمن  الدولي  اليوم االثنين مشروع قرار صاغته الكويت يطلب ضمان 
وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية 
الدولية. ويطالب مش���روع القرار برفع كامل للحصار »اإلسرائيلي« وإيصال مساعدات 
إنسانية إلى قطاع غزة بال عراقيل، وإطالق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات 
. ويدين  لجوء جيش االحتالل إلى القوة، واس���تخدام ذخائر قاتلة ،  كما يؤكد مشروع 
القرار مجددًا الحق في التجمع والتظاهر س���لميًا ، وأهمية إجراء تحقيقات مس���تقلة 

وشفافة حول حوادث ارتقى فيها شهداء.
في السياق رجح ديبلوماسيون أن تستخدم الواليات المتحدة حق النقض )فيتو( لمنع 

تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.

عــدوان ينفــي دعوتــه
 للسيطــرة علــى معابر غــزة

حصار غزة على طاولة 
مجلس األمن الدولي  اليوم
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نظرت اليها والدتها بصمت، فقد كانت هذه 
أول مرة تش���عر بأن طفلته���ا التي رافقتها 
طوال خمسة عشر عامًا ستخرج بدون عودة 
عل���ى واقع كلماته���ا األخيرة ع���ن أمنيتها 
بالش���هادة، حتى كس���ر الصم���ت صياح " 
وص���ال" راجيًة أمها الس���ماح لها بالذهاب 
خاصة أنها كانت تنتظر هذا اليوم، بشغف، 
منذ انطالق المسيرات في نهاية مارس/آذار 

الماضي.
وبعد نصف س���اعة، لم يس���تطع قلب 
األم التحج���ر أكثر أم���ام دموع نجلتها 
المدللة، فابتلعت ريقها وبدأت تمسح 
عل���ى رأس " وصال" ولس���انها يردد " 
خلص يا حبيبتي راح أخليكي تطلعي، 
بس ديري بالك عل���ى حالك وما طولي 
بابتسامة  قابلتها  بالرجوع بستناكي"، 
عميقة وقبلت رأس والدتها وانطلقت 

نحو طريقها. 
واستشهدت وصال الشيخ خليل )15 عاما( 
، صب���اح يوم االثنين الماض���ي، اثر رصاصة 
إسرائيلية أصابت رأس���ها أثناء مشاركتها 
في " مليونيه العودة" على الحدود الشرقية 

لمخيم المغازي. 

فاجعة اال�شت�شهاد
ومع خ���روج وصال من المنزل، انش���ق قلب 
األم المكلومة نصفين، وبدأ الخوف ُيشعل 
الني���ران بجوارحه���ا، كي���ف ال وه���ي التي 
س���معت من ابنتها باألمس حديثًا ردم كل 
أحالمها التي زخرفتها ليلة بليلة من أجل أن 
تراها عروسًا ُتقبل جبينها في صورٍة مؤطرة 

تضعها قرب السرير.  
فم���ا ه���ي اال لحظاٍت قليلة، حتى س���معت 
صراخ وبكاء نجله���ا " محمد " يعلو باألرجاء" 
يما وصال استشهدت، أخذوها اإلسعاف، ما 
خلوني اروح معها"، ليردد لسانها على الفور 
" إن���ا لله وانا إليه راجع���ون"، ُمهرولة صوب 
المستشفى، وبدون وعي بدأت تسأل األطباء 
والممرضين عن فتاة مصابة اسمها "وصال".

وتقول األم المكلومة، وهي تخبئ  بحس���رة 
الحس���رة دمعها:" استش���هاد وصال كان 
فاجع���ه إلنا، لك���ن الله صبرن���ي وربط على 
قلبي، وطلعت أجري على المستش���فى أدور 
بكل األقسام لكن ما القيتها، حتى صادفت 
صحفية وأخبرتني بأن داخل ثالجات الموتى 

توجد شهيدة مجهولة الهوية". 

بسرعة كالبرق انطلقت الوالدة المغلوبة على 
أمرها لرؤية فلذة كبدها، وعندما دخلت غرفة 
" الموت���ى" كانت وصال ممددة داخل احدى 
الثالجات وجهها مغط���ي، تقدمت نحوها 
ببطء وكش���فت الغطاء ونظرت إلى وجهها 
الب���ريء المبتس���م، حضنتها بق���وة وبكت 
بحرق���ة، تركها من حوله���ا للحظات، لكنها 
لم تستطع تركها وحيدًة، فنزعوها من بين 
يديها واصطحبوها معه���م فجرت تردد :" 
كنت بستنا ترجع بسرعة، بس ما كنت بدي 

ترجع جثة". 
وتتاب���ع األم وه���ي تح���اول انتش���ال ذلك 
المش���هد من تحت ركام الذاكرة:" قلت لها 
م���ا تطلعي يما اليوم، ردت بصوت عال " يما 

حرام عليكي هاد آخر يوم أطلع فيه". 

الع�شاء االأخري
رحلت " وصال" لكنها تركت بقلوب أحبتها 
كلماٍت يص���دح صداها ب���كل لحظه، فقبل 
يوٍم واحد م���ن استش���هادها وعند تناول 
طعام العش���اء تحديدًا، مازحت شقيقاتها 
الثالث قائلة: " احمدوا الله اني بأكل معكم، 
يمكن هذه أخر مرة أكل فيها معكم"، فردت 

إحداهن عليها " أوع���ي يا وصال تتصاوبي 
وتقع���دي عالة ط���ول عمرك"، فف���اق ردها 
ُعمرها وقالت:" ال أنا ما بدي إصابة، بدي طلق 

واحد براسي واستشهد".  
وأضافت الوال���دة وعالمات الحزن تنام تحت 
جفونها:" ما اهتمينا لكالم وصال واعتبرناها 
مجرد مزح���ة وانتهت، ما كن���ت بعرف أنه 

مزحتها ستكون حقيقة مؤلمة". 
وأوضحت أن "وصال"، كانت تتمنى أن ينجح 
الفلس���طينيون وهي برفقتهم، في تخّطي 
الس���ياج الفاصل بين قطاع غ���زة واألراضي 
المحّتلة عام 1948 ، في خطوٍة أولى للعودة 
إلى بلدة عائلتها األصلية "السوافير"، التي 
ُهّج���ر أجدادها منها، ل���ذا لم تغب يومًا عن 
المشاركة في مسيرات العودة، حيث كانت 

تعتبرها "واجبًا وطنيًا وفرض عليها".

" اأمي يا جنة"  
ولعل " وصال" لم ترغ���ب بالرحيل عن أمها 
دون أن تودعه���ا بطريق���ٍة ممي���زة تغرس 
ذكره���ا في قلبها ط���ول حياتها، ففي ليلة 
استشهادها أصرت على غناء أنشودة " أمي 
يا جنة" كانت قد كتبها لها منذ أيام كهدية 

ليوم ميالدها الذي ُيصادف نهاية 30مايو 
الجاري، وكأنها تخشى أال تتمكن من حضور 
حفل " عيد ميالد" أمها في الوقت المحدد. 

وقالت الوالدة والدموع تمأل عينيها:" وصال 
كانت منذ فتره تسهر وطول الوقت تكتب، 
فاستغرب منها وفي مرة سالتها عما تكتب 
فأجاب���ت " بألف الك أنش���ودة عش���ان عيد 
ميالدك"، ورفضت أن تقرأها ألحد قبل ذكرى 

ميالدي". 
وتتاب���ع: " قبل استش���هادها بيوم أصرت 
تغنيه���ا وألقتها باللهجة الفلس���طينية، 
شعرت بس���عادة كبيرة، حينها قالت: " يما 
غنيتها اليوم عش���ان لو استشهدت تضل 
ذك���رى"، فغضب���ت منها وجعلته���ا تغير 
الحديث"، مؤكدة أن االنشودة التي تركتها 
" وصال" أثمن هدي���ة حصلت عليها طوال 

حياتها، وأكثرها تأثيرًا بمشاعرها. 
وألقى ذوو الشهيدة  نظرة الوداع عليها، في 
أجواء طغت عليها حالة الحزن واأللم لفراقها، 
ليمضي موكب التشييع إلى مواراة جثمانها 
الثرى بمقبرة الش���هداء بمخي���م المغازي ، 
وسط هتافات غاضبة، تؤكد مواصلة مسيرة 

العودة. 

أول شهيدة بمجزرة "مليونيه العودة"

»وصال الشيخ خليل«.. طفلة أوصلت رسالتها بالشهادة

غزة/ دعاء احلطاب:
�شبيح��ة االثن��ن، الراب��ع ع�ش��ر م��ن اأي��ار اجلاري، 
ال�شاع��ة ت�شري اإىل الثامن��ة �شباح��ًا، واالأم رمي اأبو 
عرمان��ه وحدها ت�شق �شكون الني��ام ب�شوت حذائها 
مي�ش��ي متثاق��ًا نح��و ب��اب املن��زل، �ش��يء م��ا هم�س 

بداخله��ا اأن ُتغل��ق الب��اب ومتن��ع جنلته��ا ال�شغرى » 
و�ش��ال ال�شي��خ خلي��ل« من اخل��روج الي��وم حتديدًا.   
االأم رمي ، قالته��ا بن��رة املنده�س ح��ن راأت طفلتها 
تت�شل��ل على اأط��راف قدميها حماول��ة الو�شول اىل 
الباب للخروج كعادتها كل �شباح للم�شاركة مب�شريات 

الع��ودة على احلدود ال�شرقية، » وين رايحة يف هذه 
ال�شاعة املبكرة؟« �شاألتها بينما كانت تتقدم �شوبها، 
اأما هي فكانت كمن ُي�شابق اإيقاع الوقت حتى تخرج، 
واأجاب��ت على عجل: » بدي اأروح على خميم العودة 

بدري اليوم«. 

غزة/ االستقالل:
نف���ى رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التش���ريعي النائب 
عاط���ف عدوان، ما تداولته بعض وس���ائل االع���الم مؤخرا حول 
دعوت���ه لمالية غزة للس���يطرة على معابر القط���اع وطرد طواقم 

العاملين فيها.
وأضاف عدوان في تصريح صحفي امس األحد، أن التصريحات 

المتداولة غير دقيقة ومحرفة ومنسوبة له زورا.
وأوضح عدوان، في تصريحه أن األمر ال يعدو عن كونه »بوست« 
قدي���م دعا فيه مالية غزة للتفكير ف���ي زيادة مدخوالت القطاع 
المالية، بهدف تغطية النفقات التشغيلية وتمويل الخدمات 

الحكومي���ة األساس���ية المقدمة ألبناء الش���عب الفلس���طيني 
كالصح���ة والتعليم وغير ذلك، مؤكًدا أن إثارة هذه التصريحات 
المحرفة تأتي في إطار حرف أنظار العالم عن تضحيات شعبنا 
واعتداءات االحتالل على المتظاهرين المش���اركين بمس���يرات 

العودة وكسر الحصار.
ودعا وس���ائل االعالم لتحري الدقة والموضوعية في نقل األخبار 
والتصريحات وعدم االنجرار خلف ما وصفها باإلشاعات المغرضة 
الهادفة للنيل من صمود شعبنا وتضحياته، مشدًدا على ضرورة 
تأكيد المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل المس���ارعة في 

نشرها.

االستقالل/ وكاالت:
يناقش مجلس األمن  الدولي  اليوم االثنين مشروع قرار صاغته الكويت يطلب ضمان 
وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية 
الدولية. ويطالب مش���روع القرار برفع كامل للحصار »اإلسرائيلي« وإيصال مساعدات 
إنسانية إلى قطاع غزة بال عراقيل، وإطالق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات 
. ويدين  لجوء جيش االحتالل إلى القوة، واس���تخدام ذخائر قاتلة ،  كما يؤكد مشروع 
القرار مجددًا الحق في التجمع والتظاهر س���لميًا ، وأهمية إجراء تحقيقات مس���تقلة 

وشفافة حول حوادث ارتقى فيها شهداء.
في السياق رجح ديبلوماسيون أن تستخدم الواليات المتحدة حق النقض )فيتو( لمنع 

تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.

عــدوان ينفــي دعوتــه
 للسيطــرة علــى معابر غــزة

حصار غزة على طاولة 
مجلس األمن الدولي  اليوم
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فقد 
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فقد 
هوية
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فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ جهاد زهير صادق الشيخ خليل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802343368( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ إخالص ماجد خليل حبوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802389528( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صالح محمد محمود السلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)968910414( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ورحب���ت بفتح معبر رفح خالل ش���هر 
رمض���ان المب���ارك والس���ماح بدخول 
المساعدات الطبية المصرية، وكذلك 
أربع ش���احنات أردني���ة عبر  دخ���ول 
معبر "إيرز" محملة بمستلزمات طبية 
للمش���فى األردني في القطاع، وخروج 
11 من مصابي مسيرات العودة للعالج 

في المستشفيات األردنية.
كم���ا حذرت س���لطات االحت���الل من 
اس���تخدام الرصاص الحي في تفريق 
الس���لمية، خاصة مطلع  المس���يرات 
الش���هر المقبل، إذ من المفترض أن 
يكون يوم 5 يونيو ذروة االحتجاجات، 

ألنه يوافق ذكرى نكسة 1967.
وأش���ارت إلى وضع القط���اع الصحي 
الفلس���طيني في القط���اع، والنقص 
الحاد في المس���تلزمات الطبية ووضع 
األطباء والطواقم الطبية المنهكة من 
حجم الحاالت التي ترد للمستشفيات 
اإلس���رائيلي  االس���تهداف  ج���راء 
للمشاركين في مسيرات العودة على 

طول الحدود.
وأوض���ح التقرير أنه ال ي���زال يقوض 
الحاد  النقُص  اإلنس���انية،  العمليات 
في األدوي���ة والمس���تلزمات الطبية، 

والصعوب���ة في الحص���ول على رعاية 
طبية خ���ارج غ���زة وفج���وة التمويل 

الكبيرة.
وكان المنس���ق اإلنس���اني في األمم 
المتح���دة جيم���ي مكغولدريك، دعا 
الخميس الماضي إلى تقديم تمويل 
عاجل لتلبية االحتياجات اإلنس���انية 

لضحايا "العنف" في غزة.
وق���ال: إن "الوضع في غزة مأس���اوي، 
واألزمة بعيدة كل البعد عن االنتهاء، 
ل���كل ش���خص استش���هد أو أصيب 
هذا األس���بوع وفي األسابيع السابقة، 
هنالك عائلة وش���بكة م���ن األصدقاء 

المتضررين".
وبحس���ب تقرير "أوتشا"، فإنه بالنظر 
إلى االرتف���اع الكبير في عدد الضحايا 
الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي، 
تركزت االستجابة اإلنسانية في قطاع 
غ���زة على تقديم رعاي���ة طبية فورية 
ومنقذة للحي���اة، وخدمات في الصحة 
العقلية والدعم النفسي واالجتماعي 
للمتضرري���ن، تحديًدا األطفال، ورصد 
انته���اكات محتمل���ة والتحقق منها 

وتوثيقها.
وتظه���ر هذه االحتياج���ات الجديدة 

في س���ياق أزمة إنس���انية وحقوقية 
قائمة خلفتها 11 س���نة من الحصار 
اإلس���رائيلي، إل���ى جانب االنقس���ام 
السياسي الداخلي الفلسطيني، وأزمة 
الطاق���ة المزمنة الت���ي يعاني منها 
مليونا مواط���ن في غزة، مع انقطاعات 
في الكهرباء تصل الى 22 ساعة يومًيا 
في المتوسط، مما يعيق بشكل كبير 

تقديم خدمات أساسية.
وأش���ارت األمم المتحدة إل���ى نتائج 
عقد الجلس���ة الخاصة لمجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة الجمعة، 
ولمناقش���ة الوضع المتدهور لحقوق 
اإلنس���ان ف���ي األرض الفلس���طينية 
المحتلة، في أعقاب أحداث األس���بوع 

الماضي.
وق���ال التقرير إن نتيج���ة التصويت 
كانت حاس���مة، بتصويت 29 مقابل 
اثني���ن، وامتناع 14 م���ن التصويت، 
حيث أدان المجلس "االس���تخدام غير 
المتناس���ب والعش���وائي للق���وة من 
القوات اإلس���رائيلية ض���د المدنيين 
الفلس���طينيين"، ودعا إلى تش���كيل 
"لجنة تحقيق دولية مس���تقلة" على 

وجه السرعة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيف���ة "معاريف" العبرية، امس األحد، إن قدرة "إس���رائيل" بعدم 
تمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم باجتياز الجدار الحدودي قد 

تكون مؤقتة.
وأش���ارت الصحيفة العبرية، إلى أن غياب أفق سياس���ي مع الفلسطينيين 
س���يجعل االنفجار القادم في الطريق، مؤكدة أن  المستوى السياسي في 
"إس���رائيل"  يتحمل عدم القدرة على تحوي���ل اإلنجاز الميداني لمحصالت 

سياسية".
ورأى الكات���ب السياس���ي بصحيفة "معاري���ف" بن كس���بيت، أن العملية 
السياسية بنظر الكثير من دوائر صنع القرار "اإلسرائيلي" "تعّد كارثة بجد".

وأضاف بن كس���بيت: "الفلسطينيون ذهبوا للمصالحة مع فتح على أساس 
أنها خط���ة  "أ"، لكنها حين فش���لت توجهوا للخطة "ب"، وهي مس���يرات 

العودة".
وتابع: "حين وصلت )الخطة ب( ما يش���به الطريق المسدود، يطرح السؤال: 
ه���ل هناك خطة ج، ال يبدو ذلك، إال إن كان المقصود تجدد إطالق القذائف 
الصاروخي���ة، أو تنفيذ عمليات مقاومة ضد "إس���رائيل"، أو االنتظار لتحقق 

االنفجار القادم، الذي سيكون أصعب وأسوأ من سابقه".
وادعى أن "حماس كانت تعد القتحام خط الهدنة، أو الس���يطرة على أي من 
المواقع العس���كرية، لم يحصل ذلك، حتى أن جندًيا واحًدا لم يصب، فيما 
األش���قاء في الضفة الغربية لم يهبوا للمس���اعدة، والعالم العربي منشغل 

بمشاكله، يرسل إدانات خجولة، وغزة وحدها تواصل المعاناة".
واس���تطرد  قائال: "كل ذلك يتطلب تحرًكا من المس���توى السياس���ي في 
إس���رائيل"، في ظل عجز المستوى السياسي اإلس���رائيلي عن استثمار ما 
حصل على الحدود مع غزة، فإننا أمام تجدد لهذه المظاهرات، على أن تكون 

حصيلتها ليس 60 شخصًا فلسطينًيا فقط، بل 600".
وارتفع عدد الذين قتلهم الجيش اإلسرائيلي في مسيرة "مليونية العودة" 
التي خرجت االثنين الماضي، احتجاًجا على نقل السفارة األمريكية للقدس، 

إلى 65 فلسطينًيا؛ بينهم 8 أطفال.
وبدأت مس���يرات العودة، في 30 مارس/ آذار الماضي، حيث يتجمهر آالف 
الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، 
للمطالبة بعودة الالجئين الفلس���طينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا 

منها عام 1948.
ومنذ انطالق "مسيرات العودة" في قطاع غزة، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" 
لالجئين الفلسطينيين ورفع الحصار اإلس���رائيلي عن القطاع، قتل جيش 
االحتالل 120 فلس���طينًيا؛ من بينهم 6 ش���هداء احتج���ز جثامينهم ولم 

يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة، وأصاب أكثر من 12 آلف آخرين.

معاريف: غزة 
في الطريق إلى 
االنفجار األسوأ

»أوتشا«  يدعو المانحين 
إلنقاذ غزة ورفع الحصار فوًرا

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
دعا مكتب تن�سيق ال�س�ؤون االإن�سانية التابع لالأمم املتحدة يف االأرا�سي املحتلة )اأوت�سا( 

الدول املانحة واملجتمع الدويل للعمل على اإنقاذ قطاع غزة ف�ًرا ورفع احل�سار عن �سكانه 
قبل ف�ات االأوان. وحذرت االأمم املتحدة يف تقرير لها من انهيار القطاعات االأ�سا�سية 

واحلي�ية يف القطاع، وخا�سة البنى التحتية وقطاعي ال�سحة والتعليم.
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نهيل عطيه محمد ابو صفر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405844234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن صادر عن جمعية 
النور والهدى الخيرية 

باإلش���ارة الى اجتماع مجلس اإلدارة رقم 77 بتاريخ 2018/5/12 فقد 
قررت  مجلس اإلدارة فتح باب التنس���يب للجمعية وتس���ديد رسوم 
العضوي���ة إعتبارا من يوم الثالثاء المواف���ق 2018/5/23 وحتى يوم 
الثالث���اء الموافق 2018/5/29 وفتح باب الترش���يح لعضوية مجلس 
اإلدارة إعتب���ارا م���ن يوم اإلربع���اء المواف���ق 2018/5/30 وحتى يوم 
الخميس الموافق 2018/5/31 وسحب الترشيح من عضوية مجلس 
اإلدارة إعتب���ارا من ي���وم الجمع���ة المواف���ق 2018/6/1 وحتى يوم 
الس���بت الموافق 2018/6/2 وعقد الجمعي���ة العمومية يوم االثنين 
الموافق 2018/6/4الس���اعة العاشرة صباحا في مقر الجمعية الكائن 
في بيت الهيا -ش���ارع الحطبية وذلك لتالوة التقريرالمالي واإلداري 
ومناقشتهما وإقرارهما وتعيين مدقق حسابات للجمعية وانتخاب 

مجلس إدارة جديد .

غزة/ االستقالل:
دعا تجّمع المؤسس���ات الحقوقية امس  
إلى  الفلسطينية  الوطنية  األحد السلطة 
إحال���ة انتهاكات االحتالل االس���رائيلي 
بحق الش���عب الفلسطيني إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وطالب المتحدث باس���م التجمع ياس���ر 
الدي���راوي خ���الل مؤتمر صحف���ي عقده 
بمدينة غزة بتشكيل لجنة خاصة إلعداد 
وتوثي���ق الملفات المتعلق���ة باعتداءات 
ق���وات االحت���الل على مس���يرات العودة 
الكب���رى؛ به���دف احالته���ا للمحكم���ة 

الجنائية الدولية.
ودعا الديراوي: بضرورة التعاون مع جميع 
الهيئات والمؤسس���ات الدولية لمالحقة 

مجرمي الحرب االسرائيليين.
وق���ال الدي���راوي "آن األوان ألن يعاقب 
االحت���الل عل���ى جرائمه بحق الش���عب 
للمحكم���ة  يك���ون  وأن  الفلس���طيني، 
الجنائي���ة الدولية دور فاعل في مالحقة 
ومعاقبة قيادات االحتالل الذين مارسوا 
باس���تمرار االنته���اكات بحق الش���عب 

الفلسطيني".
وبّين أن ه���ذه الخطوات من ش���أنها أن 
تش���ّكل رادعًا مس���تقبليًا أمام سلطات 
االحتالل، "وجيش���ها م���ن المتمادي في 

جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وأض���اف "تابعنا في تجمع المؤسس���ات 

الحقوقية باهتمام كبير وقائع ومخرجات 
جلسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة التي تقرر فيها إرسال فريق من 
المحققين الدوليين للتحقيق في الجرائم 
التي مارسها االحتالل ضد قطاع غزة خالل 
االيام الماضية واالعتداءات العس���كرية 

على المظاهرات الشعبية السلمية".
ويضم تجمع المؤسس���ات الحقوقية في 
فلس���طين "مركز حماية لحقوق االنسان، 
مركز اإلنس���ان للديمقراطي���ة والحقوق، 
الهيئة الدولي���ة للحقوق والتنمية، مركز 
سواسية لحقوق اإلنس���ان، مركز مشكاة 

لحق���وق اإلنس���ان، مركز عدال���ة واحدة 
لحقوق اإلنسان، المركز الدولي للدراسات 

القانونية".
وأثنى الدي���راوي على قرار مجلس حقوق 
اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 
ح���ول انته���اكات قوات االحت���الل بحق 

مس���يرات الع���ودة الكبرى خ���الل الفترة 
الماضية، مؤكدًا على ضرورة وجود خطوات 
فاعلة من الهيئات والمؤسسات الدولية 
األخرى بما يضمن مالحقة قيادات جيش 

االحتالل االسرائيلي.
وأش���ار إلى أن قوات االحتالل استخدمت 
خالل قمعها لمس���يرات العودة أس���لحة 
محرمة دولًيا كالرصاص المتفجر، "كذلك 
تم اس���تخدام الق���وة المفرطة والمميتة 

بحق المتظاهرين السلميين".
وأوضح الديراوي أن العدوان االس���رائيلي 
استمر على المتظاهرين السلميين بالرغم 
من المناشدات الدولية التي طالبت قوات 
االحتالل بعدم اللجوء إلى القوة المفرطة، 
واألخذ بعين االعتبار قواعد قانون الدولي 

اإلنساني.
وأوضح أن سلطات االحتالل تجاهلت كل 
واستمرت  والتحذيرات  المناشدات  تلك 
ف���ي اس���تخدام الق���وة المميت���ة بحق 
المتظاهرين الس���لميين حيث قتلت في 
14 من مايو الماضي 62 فلسطينيًا بيهم 

8 أطفال.
وارتكب جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم 
االثنين الماضي مجزرة بحق المتظاهرين 
السلميين في "مسيرة العودة" على حدود 
قطاع غزة استشهد فيها 64 فلسطينيًا 
وجرح 3188، بالرصاص الحي والمطاطي 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.

القدس المحتلة / االستقالل:
زع���م جهاز المخاب���رات »اإلس���رائيلية« )الش���اباك( اعتقال خلية 
فلس���طينية من بلدة العيس���اوية ش���رقي القدس المحتلة، بزعم 
نشاطها بتنفيذ عدة عمليات ضد ش���رطة االحتالل وقوات حرس 

الحدود بالقدس خالل الشهور الماضية.
وزعمت القناة العبرية السابعة أن الخلية مكونة من أربعة أشخاص؛ 
ثالثة منهم  من سكان بلدة العيس���وية شرقي القدس المحتلة، 

إضافة إلى ناشط آخر يحمل هوية »إسرائيلية«.
وادع���ت أن التحقيق مع أعضاء الخلية قاد إلى فك رموز هجوم في 
ش���باط الماضي ، أحرق خالله أعضاء الخلية موقعًا لشرطة الحدود 
بالقرب من مستش���فى هداس���ا على جبل س���كوبس، حسب زعم 

وسيلة اإلعالم العبرية.
وتش���مل لوائح االته���ام المقدمة لمحكمة االحت���الل في القدس 
المحتلة ضد أفراد الخلية »تصنيع وحمل أس���لحة والمشاركة في 
المواجه���ات، ومح���اوالت مهاجمة ش���رطي في ظروف مش���ددة، 

ومحاولة حرق«.

االحتالل يزعم اعتقال 
خلية في القدس

المؤسسات الحقوقية تدعو إلحالة انتهاكات االحتالل للمحكمة الجنائية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق����ال مدي����ر المس����جد األقص����ى عم����ر 
الكس����واني إن االنتهاكات اإلسرائيلية 
بحق المس����جد األقصى ومدينة القدس 
زادت بع����د إع����الن الرئي����س األمريكي 
دونالد ترمب نقل سفارة بالده إلى مدينة 

القدس المحتلة منذ ديسمبر الماضي.
وأشار الكسواني في تصريحات متلفزة 
إل���ى أن االحت���الل يح���اول أن يفرض 
واقًعا على الق���دس ويهدف لتكريس 
التقسيم الزماني للمسجد األقصى من 
خالل اقتحاماته المتزايدة والمس���تمرة 
والت���ي كان آخرها اليوم بزعم االحتفال 

بما يسمى »عيد نزول التوراة«.
أمريكا تخالف  الكس���واني »أن  وأوضح 

االجم���اع الدولي وتس���تمر ف���ي دعم 
االحتالل ف���ي خطواته م���ن اقتحامات 
المدينة  وتهوي���د  األقصى  للمس���جد 

المقدسة«.
وأوض���ح أن أهالي مدينة القدس يأتون 
للصالة بالمس���جد� األقص���ى ليبرهنوا 
للعالم أنه مس���جد إسالمي ولن يتخلوا 
عن���ه مهما كل���ف األمر ومهم���ا كانت 
ممارسات االحتالل التي لن تعطيه حقًا.

وطال���ب مدير المس���جد األقصى الدول 
العربية واالس���المية بالوق���وف بجانب 
الش���عب الفلس���طيني وأهالي مدينة 
الق���دس لدع���م صموده���م ورباطهم 
وحفاظًا على عروبة وإس���الم المس���جد 

األقصى المبارك.

ويتعرض المسجد األقصى بشكل شبه 
يومي لسلس���لة انتهاكات واقتحامات 
م���ن قب���ل المس���توطنين والجماعات 
فترتين  وعل���ى  المتطرفة  اليهودي���ة 
صباحية ومس���ائية، فيما تزداد وتيرة 
تلك االقتحام���ات خالل فت���رة األعياد 

اليهودية.
وصّع���د االحتالل مؤخًرا م���ن مالحقته 
للعاملي���ن باألقصى في إطار سياس���ة 
التضييق التي ينتهجه���ا بحق دائرة 
األوقاف اإلسالمية في القدس وسحب 
صالحياته���ا في إدارة المس���جد، حيث 
أبعد 16 فلسطينًيا عن األقصى لفترات 
متفاوتة بين أس���بوعين حتى 6 أشهر، 

من بينهم موظفو أوقاف.

الكسواني: ازدياد اقتحامات اليهود
 لألقصى بعد إعالن ترمب بشأن القدس
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وينص مش���روع القرار الذي تقدمت به الكويت 
في اعقاب استش���هاد 63 فلسطينيًا في الرابع 
عش���ر من مايو الجاري عل���ى إدانة مجلس األمن 
الدولي "لجوء الجيش االس���رائيلي إلى القوة بما 
في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين 
مدنيين ما أس���فر عن ش���هداء وجرحى مدنيين 
بينهم أطفال وأعض���اء طواقم طبية وصحفية " 
، كما يؤكد مش���روع القرار على الحق في التجمع 

والتظاهر السلمي.
وتطالب الكويت من خالل مش����روع قرارها بجانب 
إرسال "بعثة حماية دولية للفلسطينيين" بفتح 
تحقيقات مستقلة وشفافة وغير منحازة في عدة 
حوادث س����قط خاللها قتلى مدني����ون ، وكذلك 
رف����ع الحصار المفروض على قطاع غزة والس����ماح 
بتوصيل المس����اعدات اإلنسانية إليه بال عراقيل، 
بالتزامن مع إطالق عملية سياسية لتسوية النزاع 

من خالل " مفاوضات ذات مصداقية".
وكان س����فير " اسرائيل" في االمم المتحدة داني 
دانون قال إن اقت����راح الكويت بخصوص مطالبة 
مجلس االمن بمناقشة مسألة أن تكون قوة دولية 
عل����ى حدود غزة من ش����انه أن يعزز حركة حماس 

ويزيد من قوة نظامها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس االمن هذا االسبوع  
مقترحا كويتيا حول تواجد قوة دولية على حدود 

غزة. 

قوات دعم لالحتالل 
وعبر القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد 
المدل����ل عن رفض حركته لتواجد القوات الدولية 
على ح����دود قطاع غ����زة معلال الرف����ض بالتجربة 
الس����ابقة للق����وات الدولية في لبن����ان ونتائجها 

المعلومة للجميع.
المقاوم����ة  أن  ل�"االس����تقالل"  المدل����ل  وأك����د 
الفلس����طينية لن تتوق����ف حتى تحري����ر كامل 
فلسطين ، وأن القوات الدولية في منظور المقاومة 
هي ق����وات دع����م لالحتالل وبناء عليه س����يكون 

التعامل معها وفق هذه المعطيات .
وقال المدلل :" س����بق وان تم ط����رح ملف القوات 
الدولية وأعلنا موقفنا بشكل رافض لهذه القوات 
بشكل صريح ، واألولى بالمجتمع الدولي أن يطبق 
قراراته التي تم اقرارها وتدعيم الحق الفلسطيني 
وأبرزه����ا القرار األممي 194 قبل الخوض في غمار 

قرارات جديدة ".
ودع���ا ال���دول العربية واإلس���المية إل���ى تحمل 

والقومية  والديني���ة  األخالقي���ة  مس���ؤولياتها 
تجاه الجرائ���م التي ترتكب بحق أبناء الش���عب 
الفلس���طيني  ومقدس���اته ، داعي���ا إلى تكوين 
ق���وات إس���المية تتولى مهمة حماية الش���عب 

الفلسطيني .

يخ�شع للت�شاور 
ف����ي حين اس����تبعد نائب رئي����س كتلة حماس 
الفلس����طيني  التش����ريعي  بالمجلس  البرلمانية 
يحيى موسى إمكانية مصادقة مجلس األمن على 
قرار ابتعاث قوات دولية لحماية الفلسطينيين ، 
مضيفا : »مجلس األمن مختطف من قبل عدة دول 
عظم����ى تلجمه بحق النقيض الدولي الفيتو وفي 
طليعة هذه الدول الواليات المتحدة التي تلعب 

دور الوصي على دولة االحتالل« .
وأكد موسى ل� "االستقالل" أن موقف حركة حماس 
الرسمي وقرار تحديد آلية التعامل مع هذه القوات 
في حال وجدت سيتم اتخاذه بالتشاور واالتفاق 
مع الق����وى والفصائل الوطني����ة وفق المعطيات 

والمحددات الميدانية .
وأضاف موسى :" من السابق ألوانه الحديث حول 
التفاصيل واآلليات التي س����يتم اتباعها ، ولكن 

الجلي والواضح أن الكيان الصهيوني لن يس����مح 
بوج����ود هذه الق����وات ليبقى المتفرد بالس����احة 
وليطلق جماح قواته ويمارس غطرسته وهمجيته 

دون أي حسيب أو رقيب ".

مطلب قدمي 
ومن جانب����ه، اعتبر القيادي في حركة فتح وعضو 
المجل����س الوطن����ي أن ابتعاث ق����وات دولية إلى 
األراض����ي الفلس����طينية هو مطلب فلس����طيني 
قديم ؛ لحماية الش����عب الفلسطيني من المجازر 

المتالحقة التي ارتكبت بحقه .
وقال مقبول ل�"االس����تقالل" :" في اعقاب المجزرة 
الس����لميين  المتظاهرين  واس����تهداف  الدامية 
تحرك����ت الدول العربية وخاصة الكويت بش����كل 
أقوى وأعدت مشروع القرار المقدم لمجلس األمن 
بغية ايقاف مسلس����ل الجرائم االسرائيلية بحق 

أبناء شعبنا ". 
وثمن موقف المجموعة العربي����ة ودولة الكويت 
التي بذلت جهودا كبيرة في التواصل مع الجميع 
والسعي الحقيقي المقرون بوقائع عملية لحماية 
الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم المكفولة في 

القوانين الدولية .

 فصائل تعتبرها دعمًا وإسنادًا لالحتالل  

»قوة حماية دولية بغزة«.. هل تكون جدار حماية لـ »إسرائيل«؟ 
غزة / حممد مهدي:

�شككت ف�شائل فل�شطينية يف 
جدوى اإر�شال بعثة دولية 

لالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 
وقدرتها على الوقوف بوجه 

جي�ش االحتالل من اأجل حماية 
الفل�شطينيني، متوقعة اأن تكون 

تلك القوات كقوات ا�شناد 
ومعاونة جلنود االحتالل مهمتها 

االأوىل حماية امل�شتوطنات 
وجنود االحتالل. 

وكانت دولة الكويت التي ت�شغل 
مقعدًا غري دائم يف جمل�ش 

االأمن الدويل، عر�شت على 
�شركائها الـ14 م�شروع قرار 

يدعو اإىل اإر�شال »بعثة �شالم 
دولية« اإىل قطاع غزة. 

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�شر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجنة المحلي���ة لبلدية النصر للمالكي���ن والمتصرفين في أرض 
القسيمة رقم )6 أرض سبع (من القطعة رقم )4 أرض سبع( أنه تقدم لها 
المواطنة / س���ميرة توفيق أحمد الفرم���اوي بطلب الحصول على اذن بناء 
وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مساحتها 165 مترًا مربعًا 
والواقعة على ش���ارع فرعي من شارع غسان كنفاني وذلك حسب الطلب 
والمخططات الهندسية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق االعتراض 
على منح المذكورة بدل خدمات واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله 
ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خالل  15 

يومًا من تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

 رئي�ش البلدية ورئي�ش اللجنة املحلية 
  اأ.حممد عا�شور

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم نزار ابراهيم الزين 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802098269( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى 
أس���يرة   62 إن  والمحرري���ن 
أوضاًع���ا  يعش���ن  فلس���طينية 
معيش���ية صعبة للغاية في ظل 
االستفزازية  اإلجراءات  اس���تمرار 
والممارس���ات التعس���فية الت���ي 
تتخذها إدارة السجون اإلسرائيلي 
بحقه���ن خاصة مع بداية ش���هر 

رمضان المبارك.
وأكدت الهيئة في بيان لها وصل 
"االستقالل" نسخًة عنه أمس األحد 
أن األس���يرات موزعات في سجون 
االحت���الل "الدامون" و "هش���ارون" 

ويعشن أوضاًعا حياتية مقلقة.
ف���ي  األس���يرات  »أن  وأوضح���ت 
الس���جون نقلن تذمرهن لمحامية 

الهيئة عقب زيارتها لهن«.
وأش���ار بيان الهيئة إل���ى أن إدارة 

الفترة األخيرة  السجون قررت في 
الرئيس���ية  الوجب���ات  تقلي���ص 
المقدم���ة لألس���يرات بذريعة أن 
هناك نظام���ا جديدا يتم تطبيقه 

في كل السجون، وتقديم الطعام 
التالف وغير الصالح لالستهالك.

وأوضحت أن األسيرات في معتقل 
لمعامل���ة  يتعرض���ن  "الدام���ون" 

قاس���ية أثناء نقلهن ب�"البوسطة" 
المحاك���م  إل���ى  الس���جن  م���ن 
إلى االنتظار  االس���رائيلية إضافة 
لساعات طويلة وهّن مقيدات على 
كراس���ي حديدية باردة وال ُيسمح 
لهن خاللها بش���رب الماء أو قضاء 

الحاجة".
ويقب���ع اآلن نح���و 56 أس���يرة في 
بعضه���ن  االحت���الل  س���جون 
مريضات كإسراء الجعابيص، كما 
القاصرات  العشرات من  أن هناك 

واألمهات.
واعتقل االحت���الل منذ عام 1967 
ما ال يقل ع���ن 15 ألف امرأة وفتاة 
فلسطينية؛ ومنذ انتفاضة القدس 
اعتق���ل قراب���ة 450، ويعانين من 
أوضاع صعبة في تلك الس���جون، 
فيم���ا اعتق���ل نح���و 800 أل���ف 

فلسطيني منذ االحتالل.

هيئــة األســرى: 62 أسيــرة
 يعشــن أوضاعــا صعبــة للغايــة
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وعلى وقع استعدادات الشباب لتعليق 
الزين���ة على أبواب المس���جد األقصى، 
تتجلى مظاهر االحتالل بأبش���ع صورة، 
بانتش���ار العش���رات من عناصر شرطة 
االحت���الل ، وكذلك طواق���م البلدية له؛ 
لتنغي���ص فرحة الش���باب وبهجتهم 
في اكتس���اء مدينتهم حلة رمضانية 

جديدة، تأكد على طابعها اإلسالمي. 
ولشهر رمضان المبارك ميزة خاصة لدى 
المقدس���يين، تختلف عن باقي أشهر 
الع���ام، إذ ينتظرون قدومه بفارغ الصبر 
قبل نحو شهر؛ لتعليق الزينة واإلضاءة 
الملون���ة والزين���ة الورقي���ة، وكل م���ا 
يضفي على المدينة المقدسة مظاهر 
البهجة والس���رور، بحسب ما تحدثت به 

المقدسية زينة عمرو.  

ر�سالة لالحتالل 
ل�"االستقالل" أن جميع  وأوضحت عمرو 
عل���ى تعليق  المقدس���يين يحرصون 
الزينة على أب���واب محالتهم التجارية 
الطرقات  ونواف���ذ بيوته���م، وجمي���ع 
األقصى،  للمسجد  المؤدية  والش���وارع 
حرصا منهم على إظهار بهجة الش���هر 
وكذلك  كمس���لمين،  لديه���م  الكريم 
لالحت���الل  رس���الة  إيص���ال  به���دف 

اإلسرائيلي أن مهما فعلت، فإن القدس 
ستبقى إسالمية. 

وتبي���ن أنه م���ع حلول ش���هر رمضان 
الكري���م، يح���رص المقدس���يون على 
التواجد بس���احات المس���جد األقصى؛ 
لتناول وجبة اإلفطار وصالة التراويح في 
صفوف جماعية، مشيرًا إلى أن العديد 
من العائالت تحرص على تجهيز وجبة 
اإلفط���ار والخ���روج من بيوته���م، قبل 
س���اعات من أذان المغرب؛ للوصول إلى 
ساحات األقصى باكرا، خوفا من تأخرهم 
بفعل الحواجز واإلجراءات اإلسرائيلية . 
و تق���ول: " إن العديد من العائالت تعد 
وجبة اإلفطار وتخرج م���ن بيوتها، قبل 
س���اعات من أذان المغرب، حرصا منها 
لتجاوز الحواجز واإلجراءات التعسفية، 
التي تعيقهم في الوصول لس���احات 

المسجد األقصى مبكرا".
وأضافت:" عدد كبير من الشباب والنساء 
و األطف���ال، تم حرمانه���م من الوصول 
إلى المسجد األقصى بعد منعهم على 
الحواج���ز المنصوبة عل���ى المفترقات 
القديمة،  للمدينة  المؤدية  والش���وارع 
من الوصول إليه و المشاركة في اإلفطار 

وصالة التراويح جماعة".
وم���ن القه���ر والظل���م الذي يعيش���ه 

أبناء مدينة الق���دس، والبلدات والقرى 
المحيطة بالمس���جد األقص���ى،  ومدن 
الضفة الغربي���ة والداخل المحتل، بعد 
حرصهم الش���ديد للخروج من بيوتهم 
قبل س���اعات طويلة من أذان المغرب، 
بعد س���اعات االنتظ���ار الطويلة يقف 
جنود محتلون يأمرونه���م بالعودة من 
حيث أتوا، ويمنعونهم من الوصول بعد 
كل ذلك الشقاء، بهذه الكلمات وصفت 
المقدسية مشهد كسرة قلوب حريصة 

بشدة للصالة بالمسجد األقصى . 
وتكم���ل:" س���عيد جدًا وقلب���ه ينبض 
فرحا، من يس���مح له بالوصول للمسجد 
األقصى، لإلفطار م���ع عائلته، أو ضمن 
مجموعات تنظمها مؤسس���ات خيرية 
محلية ودولية، ويصلى التراويح، بعد ما 
أزيح الخوف وخطر منع وصوله للمسجد 

عنه بفعل االحتالل االسرائيلي".

االحتالل يقف عائقًا 
أما المقدسي أمجد أبو عصب الذي رأى 
أن زينة المدينة المقدسة وأزقة البلدة 
القديمة وشوارع المسجد األقصى، باتت 
خالل شهر رمضان الجاري، أقل تعليقا 
وجماال ورونقا عن األعوام السابقة، الفتا 
إلى أن العديد م���ن المنغصات وقفت 

حائال دون تعلي���ق أكبر قدر من الزينة 
واإلضاءة الملونة. 

وأوضح أبو عصب ل�"االستقالل" أن قرار 
تنفيذ نقل السفارة األمريكية من " تل 
أبي���ب " إلى مدينة الق���دس وكذلك ما 
يجرى ف���ي قطاع غزة من مجزرة ترتكب 
بحق المدنيين العزل، وقف حائال دون 
تعليق زينة رمضان ككل عام، إذ قصر 
الش���باب تعليقها على بع���ض أبواب 
المس���جد األقص���ى، وبع���ض المنازل 

والمحالت التجارية القريبة منه. 
وبين أنه جرت العادة في كل عام، ببدء 
الش���باب تعليق الزينة قبل نحو شهر 
من حلول ش���هر رمض���ان الكريم، من 
خالل ع���دة فرق ومجموع���ات تطوعية، 
تقسم ذاتها لمهام، وتوكل كل مهمة 
لشاب كي ينفذها، بصحبة قائد يشرف 
عليه���م، وكذلك اعداد ف���رق تطوعية 
لتنظيم باحات المس���جد األقصى بعد 
اإلفط���ار، إال أن هذا الع���ام اقتصر األمر 
عل���ى مجموع���ات قليلة، أخ���ذت على 

عاتقها فعل ذلك. 
وأش����ار إلى أن خلف بهجة وس����رور أبناء 
مدين����ة الق����دس القليل����ة، تقف غصة  
كبيرة يحاولون إخفاءها في قلوبهم، لما 
يشاهدونه من اقتحامات متكررة وبأعداد 

كبيرة من المس����توطنين بحماية جنود 
االحتالل اإلس����رائيلي، ينغصون عليهم 
فرحتهم بش����هر رمضان، وم����ا زاد ذلك 
عليهم هو قرار نقل السفارة األمريكية. 

ورفض����ا للتطبي����ع العربي م����ع االحتالل 
اإلس����رائيلي، أكد أن المقدسيين رفضوا 
اس����تالم وتن����اول الوجب����ات المقدم����ة 
م����ن دول البحري����ن واإلم����ارات العربية، 
بعد مش����اركتهما في ماراث����ون مع فرق 
إسرائيلية ، في سياق التطبيع الرياضي.

واعتب���ر أن توافد ما يق���ارب 100 ألف 
مصٍل خالل ي���وم الجمعة اليوم الثاني 
م���ن أيام ش���هر رمضان، م���ن مختلف 
بل���دات القدس وم���دن الضفة الغربية 
والداخل المحتل وكذلك أبناء قطاع غزة 
المتواجدون في مستش���فيات الداخل 
والمقدسية، هو عدد قليل جدًا مقارنة 

باألعوام السابقة بشهر رمضان. 
وبتحٍد وعزيمة قوية أكد أن المقدسيين 
ومن يحب التواجد بالمس���جد األقصى، 
إج���راءات االحتالل  سيس���تمرون رغم 
بتحم���ل  التعس���فية،  االس���رائيلي 
عناء المس���ير وتجاوز كاف���ة العراقيل 
للوص���ول  التعس���فية،  واإلج���راءات 
للمس���جد األقصى، طيلة شهر رمضان 

الكريم. 

طقوس رمضان تقتلها ممارسات االحتالل بالقدس 
غزة / �سماح املبحوح:

رغم االأمل الذي مرت ومتر به 
مدينة القد�س عامة وامل�سجد 

االأق�سى خا�سة جراء ممار�سات 
االحتالل بحقها، اأ�سر املقد�سيون 

على ا�ستقبال �سهر رم�سان املبارك، 
هذا العام كما يف االأعوام ال�سابقة، 

بتعليق الزينة واالأ�سواء امللونة، 
على �سوارع واأزقة البلدة القدمية 

وحواريها، كذلك على نوافذ 
بيوتهم. 

فقبل اأيام من حلول �سهر رم�سان، 
اأزاح املقد�سيون اآثار االحتالل 

االإ�سرائيلي عن اأج�سادهم املتعبة 
بفعل اجراءاته التع�سفية، وبدوؤوا  

بتح�سريات وا�ستعدادات، توؤكد 
مبجملها اأن امل�سهد يف القد�س 

فل�سطيني بامتياز، رغم العراقيل و 
االإجراءات التي ي�سعها االحتالل 

االإ�سرائيلي �سدهم ب�سكل متوا�سل .

غزة/ االستقالل:
اندلع���ت حرائ���ق ظهر أم���س األحد ف���ي أحراش 
االحتالل اإلس���رائيلي بمس���توطنات غالف قطاع 
غزة بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من ش���مال 

القطاع.
واندلعت في أح���راش االحتالل ش���رق حاجز بيت 
حانون/ "إيرز"، وش���رق موقع "أبو صفية" العسكري 
اإلسرائيلي، وقرب مستوطنة "كفار عزة" شرقي بلدة 

جباليا.
وحّول الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة 

تس���تنفر االحتالل بع���د ربط علب���ة معدنية 
داخلها قطعة قماش مغّمس���ة بالس���والر في 
ذيل الطائرة، ثم إش���عالها بالنار وتوجيهها 
بالخيوط إل���ى أراٍض زراعية قريب���ة من مواقع 

عسكرية إسرائيلية.
ونج���ح الش���بان خ���الل األس���ابيع الماضي���ة في 
إحراق عش���رات آالف الدونم���ات المزروعة بالقمح 
للمس���توطنين في مستوطنات غالف غزة بواسطة 
تلك الطائرات رًدا على "مجازر" قوات االحتالل بحق 

متظاهري مسيرة العودة السلميين.

حرائق بحقول االحتالل بمستوطنات
 غالف غزة بفعل طائرات ورقة
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

حراك إقليمي الحتواء أزمة القطاع وتفاؤل حذر

وكأن مهم���ة الدم���اء أن تعي���د 
بق���وة حضور  المش���هد  تلوين 
لتس���تطيع  القان���ي  األحم���ر 
العي���ون رؤيته أو تضطر لرؤيته، 
فتنش���غل به خوًفا أو استدراًكا 
أو انفعاًل أو اس���تثماًرا، فتنشأ - 
كما دوًما - ف���رص ما بعد الدماء، 
وفود وح���راكات وبالونات اختبار 
وفرقعات وس���يناريوهات، ولجة 
وهمروج���ة وناس جاي���ة وناس 
رايحة، حت���ى لو كان التلفون هو 
فقط وس���يلة المواصالت، حتى 
وصل الحديث إلى »خطة مارشال« 
وقوات دولي���ة، ول زلنا في بداية 
الح���راك، ح���راك الجعجعة، على 
أمل هذه المرة أن نرى طحًنا، وأل 
ينتهي هذا التفاؤل كما تبخرت 
تفاؤلت سابقة، وأل يضعنا على 
حافة تده���ور كبير. ويبدو ان أمر 
هذه الحراكات في هذه المرحلة 
- التي تس���تهدف ن���زع فتيل 
الحالة  النفجار والتخفي���ف عن 

النس���انية في القطاع - يتس���م 
بمس���توى كبير من الجدي���ة، على األقل على 
مس���توى األفكار وعلى مس���توى الستعداد 
إلج���راء نق���اش جدي بش���أن األوض���اع في 
القطاع، ل سيما من قبل المستوى السياسي 

اإلسرائيلي.
دماء غزة التي خضبت س���هولها الش���رقية، 
فض���اًل عن أنها أعادت العتب���ار لحق العودة 
وأظهرت حجم الرفض للصفقات المتداولة؛ 
فقد نجحت بشكل كبير في فرض واقع القطاع 
وإيصال صوته إلى دوائر صنع القرار اإلقليمي 
والدولي، وباتت معضلة القطاع على أولويات 
جدول أعمالهم، ولكن هذا األمر بحد ذاته ليس 
كفياًل بتقديم حلول ناجزة، فانش���غال هذه 
الدوائر والدول والجهات بمعضلة القطاع قد 
يستمر أليام أو ألسابيع، وقد يرتبط ببارومتر 
انزلقاتها،  واحتم���الت  المواجه���ات  حرارة 
وف���ي النهاية؛ وحتى تؤتي ه���ذه الحراكات 
بعض أكلها لبّد م���ن توفير عوامل وحوامل 
لترجم���ة النوايا والخط���ط، ومنحها الظروف 
المالئم���ة ودفعها وتش���جيعها وتذكيرها 
بقابلية النفجار والنزلق، وأن معادلة الهدوء 

واستمرار الحصار لم تعد ممكنة.

وحت���ى ل نقع ضحايا لإلفراط ف���ي التفاؤل ورؤية 
م���ا وراء بعض ه���ذه الحراكات وس���ياقاتها، لبّد 
من الوق���وف على حقيق���ة الموق���ف األمريكي 
واإلسرائيلي، على اعتبار ان إسرائيل وأمريكا هما 

الالعبان األساسيان.
يسود في إسرائيل شعور بالنتصار على مسيرات 
العودة، فبالنس���بة لهم بعد كل هذا القتل الذي 
انته���ي بمجزرة كب���رى دون أن ُتجت���از الحدود أو 
يصاب أّي من الجن���ود، والثمن الوحيد هو بعض 
الضجة السياسية واإلعالمية التي ستخبو بعد أيام 
وسحب سفيرْي تركيا وجنوب افريقيا، وأن فصائل 
المقاومة في القطاع فق���دت خياًرا مهًما، وهي ل 
تملك المزيد من الخيارات في ظل أنها تخش���ى 
ول ترغب في خيار المواجهة الكبرى، ويشخصون 
في إسرائيل حالة حركة حماس بالمأزومة بعد ان 
فشلت جهود المصالحة وزيادة الضغط الداخلي 
عليها، نتيجة تفاقم أوضاع الس���كان المعيشية 
والجتماعية، وتدهور البنية التحتية وزيادة نسبة 
الفقر والبطالة، وفش���لها في تحقيق صورة نصر 
لمس���يرات العودة، ومحاصرة من الخ���ارج وبدون 
خط���ة ثالثة بع���د ان فقدت الخط���ة الثانية، مّما 
يجعلها في أس���وأ ظروفها؛ وهنا تأتي المطالبات 
اإلسرائيلية من الكّتاب والجنرالت والسياسيين 

للمستوى السياسي المتمثل بليبرمان ونتنياهو 
ان اس���تغلوا الفرص���ة واس���تثمروها، للتحرر من 
أعباء المس���ؤولية األخالقية والسياسية، ولوقف 

احتمالت التدهور لحرب جديدة.
في الس���ابق، نجح نتنياه���و وليبرمان في صد أّي 
نقاش حول قطاع غزة، بما في ذلك منع الكابينت 
م���ن إجراء أي نقاش حقيقي رغم وجود أغلبية في 
الكابينت لصالح مناقش���ة حلول جدية لتخفيف 
األزمة اإلنسانية، اليوم يبدو ان نتنياهو وليبرمان 
يظهران مياًل لالنفتاح على نقاش قضايا القطاع 
م���ع جهات دولية وإقليمية، وذل���ك بعد أن بدأت 
أمريكا - وعبر غرينبالت - بح���راك دولي وإقليمي 
يس���تهدف البحث عن الس���بل واآلليات للتغلب 
على األزمة النس���انية في القط���اع. مع ذلك، فإن 
إسرائيل لم تغير حتى اآلن من خطوطها الحمراء 
واش���تراطاتها، وه���ي تدفع اآلن كم���ا كانت في 
الس���ابق بأن يتولى العرب أمر تحمل المسؤولية 
اإلنس���انية تجاه القطاع بعيًدا عن إسرائيل، وفي 
نف���س الوقت دون أن تس���مح له���م بالتحرر من 
الفيتو والمصالح اإلسرائيلية األمنية والسياسية 

في القطاع.
أمري���كا م���ن جهتها ت���رى في القط���اع بوضعه 
الحال���ي معضلة كبيرة قابلة لالنفجار، وقادرة على 

التش���ويش على س���ياقات وأجواء 
السياسات األمريكية، وأنه لبّد من 
بنية  إقامة  التوتر وتعزيز  تخفيف 
سياسية في القطاع تعزز استقراره، 
وتشّكل عنواًنا لالستثمار والتعاون، 
لكن هذا القطاع بالنسبة لغرينبالت 
محك���وم بحرك���ة حم���اس الت���ي 
يصنفها بأنها حركة »إرهابية«، وأن 
مس���تقبل القطاع يج���ب أن يرتبط 
بالنظام السياس���ي الفلس���طيني، 
بمعنى أن أي حراك في القطاع يجب 
ا من  أن يع���زز كونه مس���تقباًل جزًء
الدولة الفلس���طينية وليس إقليما 
مستقاًل، والمعضلة تتعقد اكثر ان 
غرينبالت نفسه - الذي طالب مصر 
بتقديم تس���هيالت للقطاع، وأدار 
مؤتمرات للبحث في س���بل تقديم 
المساعدات للقطاع بعيًدا عن حركة 
حماس، والذي يقود اآلن حراًكا على 
المس���توى اإلقليمي - ل زال يعتقد 
اس���تبعاد حرك���ة حماس  بضرورة 
من المشهد واس���تثنائها من هذا 
الحراك، والبديل بالنس���بة له هو في 
عودة الس���لطة إلى القطاع عبر إنجاح جهود 

الرعاية المصرية للمصالحة.
وأخي���ًرا، ف���إن الكثير من األجن���دات الدولية 
واإلقليمي���ة تتوحد اآلن عل���ى أولوية واحدة 
بالنس���بة للفلس���طينيين، وه���ي تقدي���م 
إسعاف أولي للحالة اإلنسانية المتفاقمة في 
القطاع، لكنه���ا تختلف على الكيفية واآللية 
والعناوين، وتختلف أيًضا في توظيف ذلك 
في س���ياقات متباينة ومختلفة، فدوافعها 
مختلف���ة وس���ياقاتها متباين���ة، ويظه���ر 
غرينبالت بمساعدة مردخاي كمايسترو هذا 
الح���راك الكبير والمهم، وه���و حراك ينطوي 
على الكثير م���ن التعقيد والغموض وتغيب 
الثقة عن مخرجاته؛ األمر الذي يحتم علينا أن 
نلتزم بالكثير من الحذر والشك وعدم اإلفراط 
في التفاؤل، والمحافظة على ديمومة الفعل 
في الميدان وإرس���ال رسائل القوة والترحيب 
بكل ما من شأنه تخفيف األزمة، والتأكيد على 
أهمية إحداث اختراق ف���ي جدار المصالحة، 
فهي الكفيلة بأن تشكل حاماًل ورافًعا لحماية 
مشروعنا الوطني ورفع الظلم والقهر والحصار 

عن القطاع.

»إسرائيل« ترفض 
تشكيل لجنة تحقيق 

دولية بمجزرة غزة

هآرتس: ليبرمان ينهي 
عامين في وزارة الجيش 

بدون خبرة عسكرية
القدس المحتلة/ االستقالل:

أعلنت وزارة خارجية االحتالل أمس األحد، 
عن رفضها لقرار مجلس حقوق اإلنس����ان 
التابع لألمم المتحدة والقاضي بتش����كيل 
لجنة تحقيق بمج����ازر قوات االحتالل ضد 
المدنيين بمسيرات العودة في قطاع غزة.

وردا عل����ى الموق����ف اإلس����رائيلي، أكدت 
حركة حماس، أن رفض االحتالل تشكيل 
لجنة تحقيق دولية بش����أن مجزرة غزة في 
الذكرى الس����بعين لنكبة فلسطين دليل 
على تورطه ف����ي جريمة حرب نفذها بحق 

السلميين األبرياء.
وكان المجل����س األمم����ي تبن����ى الجمعة 

بتأييد 29 صوًتا ومعارضة اثنين وامتناع 
14 عن التصويت، قرارا يدعو إلرسال لجنة 
دولية مستقلة بش����كل طارئ، »للتحقيق 
باالنته����اكات وح����االت س����وء المعامل����ة 
المفترضة بإطار الهجمات العسكرية التي 
ُنفذت خالل التظاه����رات المدنية الكبرى 

التي بدأت ب�30 آذار 2018 بغزة«.
وعبرت الخارجية اإلس����رائيلية عن موقف 
الحكومة عب����ر بيان عممته على وس����ائل 
اإلعالم، جاء فيه: »ترفض إس����رائيل تمامًا 
قرار مجلس حقوق اإلنس����ان التابع لألمم 
المتحدة تش����كيل لجنة تحقيق بأحداث 

غزة«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ينهي وزي���ر الج���ش اإلس���رائيلي أفيغ���دور 
ليبرمان، هذا األسبوع عامين في وزارة الجيش، 
وذلك وفق ما قالته صحيفة هآرتس هذا اليوم.

وأك���دت الصحيف���ة ف���ي تقريره���ا، إن وزير 
الجي���ش اإلس���رائيلي، ال يمتل���ك أي خلفية 
عسكرية، مش���يرًة إلى أنه كان يعمل نادال في 
أحد المطاعم اإلس���رائيلية، قبل دخوله الحياة 

السياسية.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن شخصيات كبيرة 
ف���ي المنظومة األمنية، وضب���اط كبار في وزارة 
الجي���ش، أن ليبرمان ال يعاين الوثائق واألوراق 
التي تعرض علي���ه للتوقيع، وأنه يبقى صامتا 

في جلس���ات الكابينت، خصوص���ا التي تكون 
بحضور رئيس األركان.

ووفقا لهآرتس يصف قادة المؤسسة األمنية 
اإلس���رائيلية الوزي���ر  ليبرم���ان، ب�الكس���ول، 
ويؤكدون أن النقاش���ات معه تكون س���طحية 

وبسيطة نظًرا لخبرته العسكرية المتواضعة.
الجمه���ور  هآرت���س أن  وذكرت صحيف���ة 
اإلس���رائيلي، ليس معجبا بش���خصية ليبرمان 
مثل س���ابقيه بهذه الوظيفة، وذلك ألنه هدد 
باغتيال إس���ماعيل هنية خالل 48 ساعة، في 
ح���ال تم تعيين���ه وزيرا للجي���ش، إذا لم يقم 
بإعادة الجنود اإلس���رائيليين، ولم يفعل ذلك 

بعد تعيينه.
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القضية  الع���ودة  أح���داث مس���يرة  أع���ادت 
الفلس���طينية إلى مركز االهتم���ام العالمي ، 
ودفع���ت كثيرين ف���ي العال���م للتنقيب في 
الج���ذور التاريخية له���ا ، وحركت موجات من 
التعاطف مع المظلمة الفلس���طينية الكبرى . 
وهذه منجزات مهمة قيم���ة رغم كبر وفداحة 
تضحية أبناء غزة الت���ي كتب عليها تاريخيا، 
ومن���ذ نكب���ة 1948 ، أن تك���ون رأس الحربة 
الستبقاء ش���علة هذه القضية حية متقدة ال 
تطفئها عواصف الجهات األربع مهما قس���ت 
وعتت ، وه���ذه العواصف ، طبع���ا ، عواصف 
سياسية وحروب دموية ومشكالت اقتصادية 

ومعيشية طاحنة .
 ودائم���ا للع���دل والحق أهلهم���ا وأنصارهما 
دون صلة بالعرق والثقافة والمعتقد ، وللظلم 
والباطل أهلهما وأنصارهما حتى من األقربين 
ف���ي الع���رق والثقافة والمعتق���د وغيرها من 
وشائج االنتماء . مسيرة العودة أعادت تجلية 

وتوكيد هذه الحقيقة . 
عميرة هاس ، الكاتبة اليسارية في » هآرتس ، 
وصفت متظاهري المسيرة بالعزل الشجعان 
، ووصف���ت الجن���ود اإلس���رائيليين الذين 
ويجرحونهم  ويقتلونه���م  يواجهونه���م 
ويخنقونه���م بالغاز؛ بالمس���لحين الجبناء. 
ورف���ض يهود كثر في أميركا نقل س���فارة 
بالده���م إلى الق���دس ، وطال���ب برلمانيون 

بريطانيون حكومتهم بسحب سفيرها من 
إس���رائيل، وبادرت جنوب أفريقيا وفنزويال 
وإيرلندا الجنوبية إلى اس���تدعاء سفرائها 
، وكت���ب بري���ت ويلكنز مح���رر األخبار في 
صحيفة » ديجيتال جورن���ال » والمختص 
بقضايا العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان 
والحرب والسالم في العالم مقاال في مجلة » 
كاونت���ر بنتش » اتخذ له عنوانا مفصحا عن 
رأيه هو » الذكرى السبعون لقيام إسرائيل 
: الجانب المظلم » اس���تعرض فيه الجذور 
التاريخية للمأساة الفلسطينية استعراضا 
يؤك���د عمق معرفت���ه بها ، ودق���ة تحليله 
واستخالصاته ، وأورد ما قاله يوسف فايتز 
مدير الصندوق القوم���ي اليهودي الخاص 
باألراضي قبل إعالن قيام إس���رائيل في 15 
ماي���و 1948 : » يج���ب أن يكون من الواضح 
بيننا وبين أنفس���نا أن���ه ال يوجد مكان لكال 
الشعبين في هذا البلد ، وليس هناك سبيل 
آخر س���وى نقل العرب من هن���ا إلى الدول 

العربية المجاورة . 
يج���ب أال نت���رك قرية واح���دة أو قبيلة واحدة 
» ، واس���تهدف بري���ت من إي���راد ذلك القول 
إبانة أن طرد الفلس���طينيين من وطنهم كان 
ني���ة صهيوني���ة ، نافيا ما حاولت إس���رائيل 
إش���اعته تضلي���ال وكذبا بعد قيامه���ا من أن 
الفلسطينيين تركوا مدنهم وقراهم استجابة 

لتوجيهات القوات العربية التي تدخلت لمنع 
قيام إسرائيل ، ويورد بريت ما اقر به ديفيد بن 
جوريون  أول رئيس وزراء إلس���رائيل من أن » 
أناسا يقاتلون ضد اغتصاب أرضهم لن يتعبوا 
بس���هولة » ، وبع���د ع���دوان 1967 ، واحتالل 
الضفة وغزة ، قال موش���يه دي���ان وزير دفاع 
إسرائيل حينئذ إن المش���كلة ليست الضفة 
وغزة ، المش���كلة أن الفلسطينيين يتطلعون 

إلى حيفا ويافا . 
وف���ي مجل���ة » 972 + » جاء في خت���ام مقال 
للكات���ب اإلس���رائيلي إيدو كون���راد بعنوان » 
الالجئون الفلسطينيون مصممون على العودة 
» : » لم يعد الالجئون  الفلسطينيون ينتظرون 
القادة ليقرروا مصيرهم . إنهم يس���تعيدون 
بنش���اط مكانهم المس���تحق على الطاولة » . 
نع���م ، للعدل والحق أهلهم���ا وأنصارهما من 
البعيدين الغرباء ، وأحيانا من األعداء ، وللظلم 
والباطل أهلهما وأنصارهما حتى من األقربين 
األدنين ، وعرت أحداث المس���يرة بعض أهل  
الظل���م والباطل وأنصارهما بين العرب . كاتب 
كويتي مشهور بعداوته للفلسطينيين اسمه 
عبدالله الهذلق حث إس���رائيل على » س���حق 
الغزيين ب���كل قوة » نافثا ش���حنة حقد وكره 
مرضية للفلس���طينيين ، وسمعنا دعوات في 
بالد الحرمين بالنصر إلسرائيل ، وجاهر الكاتب  
تركي الحمد بأنه » متصهين من أجل بالده »  ، 

ونعي وعيا يقينيا خالصا راسخا أن شعب بالد 
الحرمين ينكر هذه األصوات القبيحة الش���اذة 
المناقضة كليا لعقيدته اإلسالمية وألصالته 

العربية . 
وألن م����ن يقف مع الع����دل والحق يقف معه 
الل����ه _ س����بحانه _ ، وم����ن يقف م����ع الظلم 
والباطل يعارض مش����يئة  الله _ س����بحانه _ 
فاالس����تخالص المنطق����ي أن الفري����ق األول 
ه����و المنتصر حتم����ا ، والفري����ق الثاني هو 
المنهزم حتما ، وليتذكر أنصار الظلم والباطل 
اإلسرائيليين ) بالتثنية ( من العرب ما حدث 
للمغول وللصليبيين. كان للطرفين أنصار من 
العرب والمس����لمين وقفوا في صفهم خروجا 
على أمتهم ودينهم ، فقاتلوا معهم ، وقدموا 
األم����وال والمجوهرات والطاعات اس����ترضاء 
لهم ، وتنافس����وا في ني����ل الحظوة عندهم 
مثل م����ا يفعله بعض العرب اليوم مع أميركا 
وإسرائيل ، وماذا كانت الخاتمة ؟! هزم المغول 
وأس����لموا  ، واندحر الصليبيون أذالء خائبين 
، والقل����ة التي بقيت منهم أس����لم  بعضها ، 
وتعربت كلها . ومن اإلس����رائيليين من يحذر 
من االغترار  بالتقارب مع العرب الخارجين عن 
هوي����ة وثقافة وتوجه����ات أمتهم األصيلة ، 
ويذكرونهم بمصير العرب والمسلمين الذين 
آزروا الصليبيي����ن على أمتهم . هذه المنطقة 

دائما تلفظ الغزاة ومن يواليهم من أهلها .

دائما  في النهاية ينتصر العدل والحق  حماد صبح 

»الهم انص���ر المجاهدين في س���وريا« دعاء أصك 
آذاننا طوال س���نوات الحرب األهلية الس���ورية من 
خطباء الجمعة وعل���ى منصات التواصل االجتماعي 
ولم يخفت بريق���ه إاّل مؤخرًا وهو دعاء يذّكرنا بعقد 
الثمانينات من القرن العش���رين عندما كان خطباء 
المساجد يدعون للمجاهدين في أفغانستان بنفس 
الدعاء. استغرق األمر عقدًا من الزمن أو أكثر لندرك 
إنهم ال مجاهدون وال ما يحزنون، وأنهم كانوا مجرد 
وقود رخيص الثمن للح���رب الباردة لصالح الواليات 
المتح���دة األمريكية ضد االتحاد الس���وفيتي يتم 
توجيههم بالريموت كونترول من واش���نطن ويتم 
تمويلهم بفائض أم���وال البترودوالر الس���عودية 
وتعبئتهم إيديولوجيًا بفائ���ض مخزون الكراهية 
والعنف الكامن في الفكر الوهابي عقيدة الوهابية. 
وقد ساهم في هذه )الزيطة والزمبليطة( للتحريض 
عل���ى الجهاد في أفغانس���تان والدعاء للمجاهدين 
آنذاك تياران يتنافسان وال زاال على تمثيل اإلسالم 
الُسني هما التياران: الوهابي واإلخواني وكل منهما 

من منطلقات مختلفة. 
هذه الحقيقة كانت في ذلك الوقت في إطار التحليل 
واالستنتاج، ولكنها كش���فت صراحة بعد ذلك من 
أطراف متعددة كان آخرها ولي العهد الس���عودي 
األمير محمد بن سلمان مخترع نظرية العدو البديل 
والتحالف مع الع���دو األصيل عندما تحدث عن هذا 
الموضوع لصحيفة )واش���نطن بوس���ت( األمريكية 
ونقلته���ا مترجم���ة صحيف���ة )الق���دس العربي( 
ومضمونها قوله إن انتشار الفكر الوهابي في بالده 
يع���ود إلى فت���رة الحرب الباردة عندم���ا طلبت دولة 
حليفة من السعودية استخدام أموالها لمنع تقدم 

االتحاد السوفيتي في العالم اإلسالمي. 
ولك���ن هذه الحقيق���ة لم تكن لتخف���ى على مفكر 
فلس���طيني كبير امتل���ك معادلة اإليم���ان والوعي 
والثورة وعرف كلمة الس���ر التي تجمع بين اإلسالم 
وفلس���طين والجهاد هو الدكتور الش���هيد فتحي 

الش���قاقي مؤس���س حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين عندما حّذر من انحراف بوصلة الجهاد من 
فلسطين إلى أفغانستان محاواًل التساؤل عن سبب 
ذلك مس���تغربًا من خروج الفلس���طينيين والعرب 
للجهاد في أفغانستان وترك الجهاد في فلسطين 
وكتب ف���ي مقال له بعن���وان: »الله���م انصرنا في 
أفغانس���تان وارزقنا الشهادة في فلسطين« يقول: 
»نحن ال نسأل الحكومات والدول التي فتحت أبوابها 
للمجاهدين األفغان وساندتهم، وفي نفس الوقت 
ضيعت فلسطين وخانت مسرى الرسول – صلى الله 
عليه وسلم – ومعراجه نحن ال نسأل الحكومات التي 
فتحت مكات���ب للمجاهدين األفغان على أرضها بال 
حصر وال عدد فيما اعتقلت مجاهدين من فلسطين 
حاول���وا أن يجمعوا التبرعات لمجاهدي فلس���طين 
وعوائل ش���هدائها، ولكن نسأل الذين تحججوا بأن 
راية اإلسالم لم تكن تظلل المقاتلين في فلسطين 
وهم يس���معون اليوم صيحات الله أكبر تتردد في 

كل جنبات فلسطين«. 
التحريض على )الجهاد( والدعاء لنصرة )المجاهدين( 
في أماكن مليئة بالش���بهات وأزمنة مليئة بالظنون 
تك���رر مرات عدي���دة آخرها في س���وريا ومن نفس 
التيارين – الوهاب���ي واإلخواني- داعين إلى الجهاد 
ضد )الش���بيحة والروافض والمرتدي���ن والمالحدة 
والمجوس وميليشيات األسد...( وتضمنت األدعية 
الطويل���ة لنصرة )المجاهدي���ن(، وتراجعت األدعية 
التي تنادي للجهاد في فلسطين إلى الخلف ووصل 
األمر بأحد قادة التيار اإلس���المي الفلس���طيني إلى 
الدعوة ألولوية الجهاد في س���وريا على الجهاد في 
فلسطين. وجميعهم استرشدوا بفتوى اإلمام أحمد 
بن تيمية التي تتّوسع في تكفير المسلم وُتعطي 
األولوية لقت���ال )المرتدين والرافضة( من الس���نة 
والش���يعة على قتال الكف���ار األصليين من اليهود 
والنصارى حتى لو كان���وا معتدين، فأصبح الجهاد 
ضد )إسرائيل( مؤجاًل إلى أجٍل غير ُمسمى وفق هذا 

الفهم المغلوط ألولويات الجهاد. 
هذا الفهم المغلوط ألولويات الجهاد ُوّظف لخداع 
األغبي���اء من الحمقى والُهْبل الس���تخدامهم وقودًا 
للحرب وَحَطبًا للملحمة، وهو جزء صغير من الحقيقة، 
أم���ا الحقيقة كله���ا فتتعلق بأهداف سياس���ية ال 
تبعد كثيرًا عن األهداف السياس���ية إلنشاء ظاهرة 
)المجاهدين العرب( سابقًا في أفغانستان، فالصراع 
على النفوذ بين الواليات المتحدة وروسيا - االتحاد 
السوفيتي سابقًا- على المش���رق العربي حل محل 
الحرب الباردة الس���ابقة، وزاد عليه  الصراع اإلقليمي 
بين الس���عودية وإيران المرتبط بالصراع الدولي وال 
يخ���رج عن إطاره العام الذي تدخل فيه كل من قطر 
وتركيا في دائ���رة التنافس مع الس���عودية داخل 
بيت الطاعة األمريكي. أما أهم الدوافع من وراء دعم 
)المجاهدين( فهو تفكيك وتقسيم الدولة السورية 
– ولي���س فقط إس���قاط النظ���ام- وتدمير الجيش 
العربي الس���وري باعتب���اره آخر الجي���وش العربية 
الموجودة التي ال زالت تحمل عقيدة عسكرية تعتبر 
)إسرائيل( هي العدو المركزي للعرب وباعتباره محورًا 

مركزيًا في الجبهة المعادية للكيان الصهيوني. 
دعاء )اللهم انصر المجاهدين في س���وريا( أصبح 
دع���اًء مأزومًا اليوم بع���د أن اتضحت صورة هؤالء 
)المجاهدين( الذي قتلوا من أنفس���هم أكثر مما 
قت���ل الجيش الس���وري وحلفاؤه منه���م من أجل 
الصراع على ما تبقى من مناطق السيطرة والنفوذ 
وهبات المانحين وتوزيع األموال والس���بايا، وبعد 
أن تراجعت أوه���ام النصر والتمكين أمام حقائق 
الهزيمة واالنحس���ار وتراج���ع )المجاهدين( أمام 
)غير المجاهدي���ن(، وبعد أن دخ���ل أهل الكتاب 
من اليهود )إسرائيل( وأهل الكتاب من النصارى 
)األمري���كان( عل���ى خط الحرب األهلية الس���ورية 
مباشرة ضد المرتدين والرافضة )النظام وحلفائه( 
دعم���ًا إلخوانه���م من أه���ل الكتاب المس���لمين 

)المجاهدين(. 

مهما حّصنت نفس���ك لمواجهة تقّلبات 
الحياة إال أن هناك من األحداث ما يكس���ر 
كل تحصينات���ك، ويلق���ي بك ف���ي عراء 
الصدم���ة الخانق! مصدوٌم مّمن يمس���ي 
فارس مناب���ر، ويصبح طّباخ���ًا في مطابخ 

الشركات العابرة للعقول والبطون.
مص���دوم م���ن أولئ���ك الذي���ن ُتحّولهم 
الدوالرات من س���فراء للكلمة إلى س���فراء 
للدج���اج، ومَمْن منحهم الله قدرات فائقة 
في البحث والتفكير فيتحّول بفعل المال 
، ومتس���ّوٍل يس���تجدي  إلى مهّرٍج فكريٍّ

المال والشهرة واألضواء!
الله���م إّني مص���دوم من أولئ���ك الذين 
يتزاحم���ون عل���ى الصف���وف األولى في 
بالُبغض  ُمعّلق���ة  وقلوبه���م  المس���اجد 
والكراهية ومصدوم من أولئك الدعاة إلى 
الله وُكّل هّمهم تصنيف الناس إلى مؤمٍن 
وكافر، وتوزيعهم على الجّنة والّنار كأّنهما 

تركٌة لهم يتصّرفون بهما كيفما شاؤوا. 
مص���دوٌم من تاج���ٍر ُيحّدثك ف���ي الرخاء 
عن األمان���ة، ووقت البيِع يم���ارس الغّش 
باحتراف، ويبيع كل ش���عاراته اإليمانّية 

بكيس شبٍس منتهي الصالحّية.
مصدوٌم من أولئك الذي���ن ُيتحفوننا في 
الحديث ع���ن فضيلة التكاف���ل، ويقابل 

الفقير بوجٍه عبوٍس قمطرير
مصدوٌم م���ن صائٍم كأّن���ه قنبلة موقوتٌه 
سرعان ما تنفجر في وجه الناس بحّجة انه 

لم ُيدّخن من ساعات ! 
مص���دوٌم من ه���ذا التدّين المغش���وش، 
ومن هذا الصيام الذي ال ُيش���به إال الجوع 

والعطش!

اللهم إّني 
مصدوم 

وائل محيي الدين

د. وليد القططي

اللهم انصـر المجاهدين في سوريا!
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غزة / االستقالل:
خاطب نادي أرثوذوكس���ي بيت س���احور وصيف 
بطل الدوري لكرة السلة في المحافظات الشمالية 
نظيره خدمات رفح للحصول على خدمات نجميه 
أحم���د صالح و أحم���د أبو عيس���ى ، و كالهما من 
الالعبين صغار الس���ن الذين قدموا مس���تويات 
رائع���ة مع األخض���ر الرفحي في االس���تحقاقات 

المحلية.
و س���يناقش أصحاب القرار في نادي خدمات رفح 

عرض نادي بيت س���احور للحص���ول على خدمات 
الالعبين عيس���ى و صالح، و رغبة الالعبين الملحة 
باالحت���راف و االلتحاق بزمالئهم من الفريق أحمد 
البلبيس���ي و عمار قش���طة اللذي���ن التحقا بنادي 
إبداع الدهيش���ة ستسهل المفاوضات و التي من 

المتوقع أن تصل لبر األمان .
األيام القليلة القادمة ستكشف مصير نجمين من 
أصحاب البصمات في بطولة الدوري مع خدمات رفح 

من خالل موافقة ناديهما لالحتراف من عدمه .

الضفة الغربية / االستقالل:

أعلن رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة السلة خضر أبو عبارة عن وصول الموافقة الرسمية النهائية 

لكل من العراق واألردن للمش���اركة في بطولة كأس القدس الس���لوية التي سينظمها االتحاد في 

فلسطين في موعد يحدد الحقا. وقال أبو عبارة :" وصلتنا الموافقة الرسمية والنهائية من االتحادين 

العراقي واألردني للمش���اركة في بطولة كأس القدس السلوية ، ونحن بانتظار الموافقات الرسمية 

النهائية من كل من إس���بانيا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية ، فيما أعلنت تشيلي في وقت 

سابق عن موافقتها النهائية على المشاركة بالبطولة الدولية".

وثمن أبو عبارة موافقة االتحادين األردني والعراقي على المشاركة، معتبرا ذلك في مصلحة السلة 

الفلسطينية التي ستحتك مع منتخبات عربية عريقة باللعبة ، شاكرا األردن والعراق على الموافقة 

والقدوم للعب في فلسطين والقدس و كسر الحصار الرياضي عن فلسطين.

وأضاف أبو عبارة " سنقوم قريبا بتشكيل اللجان الخاصة بالبطولة من أجل إنجاحها خاصة لكونها 

أول بطولة سلوية دولية ستجرى على األراضي الفلسطينية".

وتابع "س���تكون هذه البطولة باكورتنا السلوية الدولية وهناك أمور كثيرة نفكر بها على مستوى 

عالمي ودولي لكنها تتطلب جهد الجميع كي نصل بكرة الس���لة الفلس���طينية إلى ما نصبو إليه ، 

وتكون في صفوف المنتخبات العالمية وسيكون لفلسطين بصمة في قادم األيام« .

العراق و األردن توافقا

 على المشاركة ببطولة 
القدس السلوية الدولية

أرثوذوكسي بيت ساحور يطلب

 أبو عيسى و صالح من األخضر الرفحي

االستقالل / وكاالت:
ودع جانلويج���ي بوف���ون حارس مرم���ى يوفنتوس، 
جماهير فريقه وزمالءه في الفريق في الشوط الثاني 
من عمر مب���اراة فريقه أمام هي���الس فيرونا بالجولة 

األخيرة من الدوري االيطالي لكرة القدم.
وف���ي الدقيقة 61 من عمر المب���اراة،  خرج بوفون من 
أرضية الملعب مس���تبداًل وسط دموع الجماهير التي 
م���أت "أليانز اس���توديوم" م���ن أجل تودي���ع القائد 

األسطوري.

وأعلن بوفون أن مباراته هذه  هي األخيرة له بقميص 
يوفنت���وس بعد أن خاض 17 موس���ما وفاز ب�9 ألقاب 

للدوري اإليطالي .
ه���ذا و أعلن ناديي باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي 
وليفربول اإلنجليزي ، رغبتهما بضم بوفون الموس���م 
الق���ادم ، لكن الح���ارس العمالق لم يح���دد وجهته 
المقبلة و التي س���وف تكون في إح���دى الفرق التي 
تناف���س على لقب دوري األبط���ال ، لكي يحقق حلمه 

ويتوج باللقب األول له في مسيرته الكروية .

االستقالل / وكاالت:
وضع المتحف البريطان���ي، حذاء النجم المصري 
وه���داف ن���ادي ليفرب���ول االنجلي���زي محم���د 
صالح،  في قس���م اآلث���ار المصري���ة بالمتحف، 

لعرضه بجوار اآلثار الفرعونية الموجودة فيه.
ونش���ر المتحف عبر حس���ابه الرس���مي "تويتر" 
للتواصل االجتماعي ص���ورة لحذاء صالح بجانب 
تمثال فرعوني، وكتب تحته: "لقد أضفنا ش���يئا 

جديدا ومثيرا لالهتم���ام! ولالحتفال بفوز النجم 
المص���ري محمد ص���الح بجائزة ه���داف الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، س���وف نع���رض حذاءه بجوار 
اآلث���ار المصري���ة القديمة، حتى موع���د المباراة 
النهائي���ة لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال 
مدريد اإلس���باني". وس���تقام المب���اراة النهائية 
للتش���امبيونز ليغ، يوم الس���بت القادم  26 مايو 

الجاري، في العاصمة األوكرانية كييف .

بوفون يودع جماهير 
يوفنتوس بالدموع 

 حذاء صالح بجوار 
اآلثار الفرعونية في 
المتحف البريطاني 
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مســك وطيــب 

 بالتي هي أحسن
هي صفة تأس���ر الناس بها وتدخل الى قلوبهم مباشرة حتى 
وإن كان ه���ذا الرجل هو عدوك اللدود ولكن تعمل تلك الصفة 
مفعولها اذا التزمت بها وس���رت على نهجه���ا اال وهي صفة 
التودد فه���ي التواصل الجال���ب للمحبة كالت���زاور والتهادي 
والسؤال عن أوضاع اآلخرين من باب الحب واالطمئنان ومن باب 
التفقد ألخيك المس���لم إن غاب عنك او حتى انحرف عن طريق 
الحق والرشاد وطغى عليه الشيطان واستولى عليه فأنت ما زلت 
بحبك وتوددك إليه تعطيه صورة مشرقة لإلسالم والمسلمين 
فك���م هي غائبة ه���ذه الصفة في قام���وس حياتنا لذلك تجد 
الش���حناء والبغضاء والخصام الطويل ما بين اإلخوة في البيت 
الواح���د أولم يقرأ أولئك ما جاء ف���ي كتاب الله عن هذه الصفة 
ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه  ِتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَّ فقال جال جالله: »اْدَفْع ِبالَّ
ُه َوِليٌّ َحِميٌم » وقال س���بحانه وتعالى« َوِمْن آَياِتِه َأْن  َعَداَوٌة َكَأنَّ
ًة  َودَّ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن« وقوله تبارك وتعالى  َقْوٍم َيَتَفكَّ  ِفي َذِلَك آلَياٍت لِّ

َّ
َوَرْحَمًة ِإن

ا«  ْحَمُن ُوّدً ْجَعُل َلُهُم الرَّ اِلَحاِت َس���يَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  الَّ
َّ

»ِإن
وكذلك حثت السنة النبوية على التحلي بتلك الصفة الجميلة 
فعن ابن مس���عود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
ار  ار، وبمن تحرم النَّ عليه وس���لم:)أال أخبركم بمن يحرم عل���ى النَّ
عمان بن َبشير  ن قريب س���هل ( وعن النُّ ن ليِّ  هيِّ

ِّ
عليه؟ على كل

رضي الله عنهما، قال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم: 
هم وتراحمه���م وتعاطفهم، مثل  )مث���ل المؤمنين ف���ي توادِّ
هر  الجس���د، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسَّ
ى( وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال:)جاء رجل إلى  والحمَّ
ي أصبت امرأة ذات حسب  بي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّ النَّ
انية فنهاه،  وجمال، وإنها ال تلد، أفأتزوجها؟ قال: ال. ثم أتاه الثَّ
ي مكاثر بكم  جوا ال���َوُدود الولود؛ فإنِّ الثة، فقال: تزوَّ ثم أتاه الثَّ
 رجاًل قال: يا رس���ول 

َّ
األم���م( وعن أبي هريرة رضي الله عنه: )أن

 لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون 
َّ

الله! إن
إل���ي، وَأْحُلم عنهم ويجهلون علي، فق���ال: لئن كنت كما قلت، 
 ، وال يزال مع���ك من الله ظهير عليهم 

َّ
هم المل ما ُتِس���فُّ فكأنَّ

 
َّ

م���ا دمت على ذلك( وعن عبد الل���ه بن عمر رضي الله عنهما:)أن
رجاًل من األعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله. وحمله 
على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقيل له: 
هم يرضون باليس���ير. فقال عبد  هم األعراب، وإنَّ أصلحك الله! إنَّ
ي س���معت رسول  اب، وإنِّ ا لعمر بن الخطَّ  أبا هذا كان ُوّدً

َّ
الله: إن

: ِصَلة الولد أهل ُودِّ   أَبرَّ الِبرِّ
َّ

الله صلى الله عليه وس���لم يقول: إن
أبيه( .   والله المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

عبق الشهادة في شهر االستجابة

قال ابن القيم - رحمه الله - :

» إذا فتح الله عليك في باب قيام الليل ، فال تنظر للنائمين نظرة ازدراء

وإذا فتح الله عليك في باب الصيام ، فال تنظر للمفطرين نظرة ازدراء

وإذا فتح الله عليك في باب الجهاد ، فال تنظرللقاعدين نظرة ازدراء

ف���ُرّب ن��اِئ���م وُم�ْفِط���ٍر وق��اِع��د أق��َرُب إل�ى الل�ه ) ِمن�َك (! «.
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القواطع عن الله اربعة:

الشيطان والنفس والدنيا والخلق

فعالج الشيطان باالستعاذة منه والمخالفة له

وعالج النفس بالقهر

وعالج الدنيا بالزهد

وعالج الخلق باالنقباض والعزلة

__________________

التسهيل لعلوم التنزيل

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

» من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه«

ايمانا: تصديقًا بأنه حق، معتقدًا استحبابه وفضيلته.

واحتسابًا: مخلصا فيه لوجه الله.

راحة البال

---------

اذا رضي اإلله على بالٍد.... فيصلُح باَلُهْم وهو النعيُم

.... شعوٌب قد تواّلها الجحيُم وال يدري عذاَب الباِل ِإالَّ

تناُم على القالقِل والمآسي ....وتصحو والبالُء بها يحوُم

ومضـــات

نعم لدماء  الش���هداء نورًا ال يدانيه أي 
نور مهما كانت مشكاته، فهو نور إلهي 
في الدنيا واآلخرة..فقد قال الله بحقهم  
ِه���ْم َلُهْم َأْجُرُهْم  ���َهَداُء ِعْنَد َربِّ : »َوالشُّ
َوُنوُرُهْم {..فنورهم ش���ق طريق الظالم 
الدامس الذي تحي���اه األمة في ربوعها 

وجوانبها.
وعبق شهادتهم كشف حبهم لدينهم 
ووطنهم ، ومدى إخالصهم في تقديم 
أغلى ما يملكون ألعز ما يمكن أن يقدم 

له الغالي والنفيس ..
زي���ف  كش���ف  ش���هادتهم  وعب���ق 
الناعقة  األب���واق  المنافقي���ن أصحاب 
التي تجل���س خلف مكات���ب العفن ، 
لتكت���ب ضدهم وضد عملهم الخالص 
، ونس���وا ان الله قال فيه���م ) ويتخذ 
منكم شهداء(.فهم اتخاذ إلهي خالص 

..وانتقاء رباني صافي.
ال يمكن لنا ونحن ال نمتلك إال كتابه أن 
نعطيكم ولو بعض حقكم ، المفترض 
علين���ا ..لكنن���ا نصب���ر أنفس���نا اليوم 
بالحديث عن اجركم الذي سطرته آيات 
الله تعال���ى ، وأحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم ..ربما تكون كلماتنا شفاعة 

لنا تقدمونها عند عزيز مقتدر.
س���بيل الله من المن���ازل العالية التي 
خص الله تعالى هذه األمة ببركة حبيبه 
صل���ى الله عليه وس���لم فجعل لها من 
األبواب ما يستعصى على الحصر ، وما 
ه صلى الله عليه وسلم ألمته  هذا إال بحبِّ
وفتحه ألبواب نيل المنازل العالية على 
مصراعيها. وليس الموت في الحرب أو 
الش���هادة بالقتل في ميدان الحرب إال 
واحدة منها ولذا قال رس���ول الله صلى 

الله عليه وسلم: 
ما تعدون الشهيد فيكم، ؟

قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل 
الله فهو شهيد، 

قال: إن ش���هداء أمتي إذًا لقليل، قالوا: 
فمن هم يا رسول الله؟

ق���ال صلى الله عليه وس���لم : من قتل 
في س���بيل الله فهو شهيد، ومن مات 
في س���بيل الله فهو شهيد، ومن مات 
في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في 
البطن فهو ش���هيد، قال ابن مقس���م: 
أش���هد على أبيك في هذا الحديث أنه 
قال: والغريق ش���هيد.)رواه مسلم عن 

أبي هريرة رضي الله عنه(
المفهوم اإلس���المي للشهادة ذو دائرة 
واس���عة وأعظم الشهادة هي ما كانت 
في ميدان القتال في سبيل الله لما لها 
من فضائل كثيرة ال تعد وال تحد فضال 
من الله الواحد األحد ومن فضل الله على 
الشهداء أنهم أواًل هم ليسوا أمواتًا بل 
هم أحياء عند ربهم يرزقون، لقول الله 

سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
ِذيَن ُقِتُلوْا ِفي َس���ِبيِل   الَّ

َّ
»َواَل َتْحَس���َبن

ِهْم ُيْرَزُقوَن  الّلِه َأْمَوات���ًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِّ
. َفِرِحي���َن ِبَم���ا آَتاُهُم الّلُه ِم���ن َفْضِلِه 
ِذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم  َوَيْسَتْبِش���ُروَن ِبالَّ
���ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخ���ْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  مِّ

َيْحَزُنوَن« )169-170( آل عمران. 
ه���م يستبش���رون بم���ن خلفهم من 
المؤمني���ن أن يلحقهم الل���ه بهم في 
منازل الش���هداء، وقيل يؤمنهم ربهم 
من الخوف على م���ن خّلفوا من أهلهم 
وأبنائهم فالله يتوالهم لهم فيفرحون 

ويستبشرون.
م���ن فضل الله على الش���هداء إنهم ال 
يجدون ألم الشهادة إال كما يجد من ألم 

الشوكة أو القرصة .
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: 

} الشهيُد ال َيِجُد َأَل�َم القتِل، إالَّ َكَما َيِجُد 
ُأَحُدُكْم َأَل�َم الَقْرَصِة { )س���نن البيهقي 

الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه(
ومن عطاء الله للشهداء أن الله عز وجل 
يغفر للش���هيد عند أول دفعة من دمه 
كل ذنوبه وقال في ذلك صلى الله عليه 

وسلم: 
ِل ُدْفَعٍة  ���ِهيُد ُيْغَفُر َل���ُه ِف���ي َأوَّ »الشَّ

ُج َحْوَراَوْيِن َوَيْش���َفُع ِفي  ِم���ْن َدِمِه َوُيَزوَّ
َسْبِعيَن ِمْن َأْهِل َبْيِتِه، َواْلُمَراِبُط ِإَذا َماَت 
ِف���ي ِرَباِطِه ُكِتَب َلُه أْج���ُر َعَمِلِه ِإَلى َيْوِم 
ُج  اْلِقَياَمِة َوُغِدَي َعَلْيِه، َوِريَح ِبِرْزِقِه، َوُيَزوَّ
َسْبِعيَن َحْوَراَء َوِقيَل َلُه: ِقْف َفاْشَفْع ِإَلى 
َأْن ُيْفَرَغ ِمَن اْلِحَساِب«)رواه الطبراني في 

األوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه(
والش���هيد أول من يمس���ح التراب عن 
وجه���ه زوجته م���ن الح���ور العين، أي 
عالمات االستش���هاد كال���دم أو تراب 
ُف  نه عند البع���ث وتعرِّ المعرك���ة تزيِّ
ة فيكون  به وتبعث من���ه الرائحة الزكيَّ
شامة بين أهل الموقف بتلك النياشين 
حتى يخلص إلى قصره وزوجه، ولو كان 
المراد تراب مدفنه فهو كناية عن سرعة 
دخوله بيته ولحوقه بأهله في الجنة فال 
يكاد ينش���ق القبر عنه وأثر ترابه عليه 
إال ويجد نفسه بين يدي أهله يمسحون 

ذلك التراب عن وجهه.
وللشهداء اكرامات من الله كثيرة ذكرها 
النبي صلى الله عليه وس���لم فيما روي 
عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث 

كثيرة منها يؤمن من الفزع األكبر.
ُن من عذاب  وال تفزعه الصيح�����ة ، وُيَأمَّ

الق��بر ،ويحلى حلة اإليم��������ان ،
ويش���فع في س���بعين من أهل بيته ، 

وتوضع عليه حلة الكرام��������ة،
ولذل���ك روي اإلمام احمد ع���ن المقدام 
بن معدي كرب أن النبي صل الله عليه 

وسلم قال
 ِس���تَّ 

َّ
 وجل

َّ
���ِهيِد ِعْنَد الله عز  للشَّ

َّ
»ِإن

ِل ُدْفَعٍة ِمْن  ِخَصاٍل: َأْن ُيْغَفَر َل���ُه في َأوَّ
ى  ِة، َوُيَحلَّ َدِمِه، َوَيرى َمْقَعَدُه ِم���َن الَجنَّ
َج ِم���َن الُحْوِر الِعْيِن،  ���َة إالْيَماِن، َوُيَزوَّ ُحلَّ
َوُيَجاَر ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َوَيْأَمَن ِمَن الَفَزِع 
َأالْكَبِر، َوُيْوَضَع َعلى َرْأِس���ِه ت���اُج الَوَقاِر 
ْنَيا َوما ِفْيَها،  الَياُقْوَتُة ِمْن���ُه َخْيٌر ِمَن الدُّ
ُج ِثْنَتْيِن َوَسْبِعْيَن َزْوَجًة ِمَن الُحْوِر  َوُيَزوَّ
َع في َسْبِعْيَن ِإْنَسانًا ِمْن  الِعْيَن، َوُيَش���فَّ

َأَقاِرِبِه«.

حممد �شحادة

فت���اوى

النية لها أهمية كبيرة في اإلس���الم فهي التي 
تحدد هدف اإلنسان ووجهته وقصده في كثير 
من األمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وآله وس���لم: 
 اْمِرٍئ َما َنَوى، 

ِّ
َما ِل���ُكل اِت، َوِإنَّ يَّ ْعَماُل ِبالنِّ َم���ا اأْلَ »ِإنَّ

َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اللِه َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَلى 
اللِه َوَرُس���وِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها 
َأِو اْم���َرَأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه ِلَما َهاَجَر ِإَلْيِه« متفق 

عليه.
وفيما يتعلق بنية الصوم فرسول الله صلى الله 
َياَم َقْبَل  عليه وآله وسلم يقول: »َمْن َلْم َيْجَمِع الصِّ
اْلَفْجِر َفاَل ِصَياَم َلُه« رواه األربعة واللفظ ألبي داود 

والترمذي، واإلجماع هنا هو اإلحكام والعزيمة.
والني���ة محلها القلب، وال يش���ترط النطق فيها 
باللس���ان، والنية في الصوم إما ركن أو شرط على 
اخت���الف الفقهاء، ويرى بع���ض األئمة أن النية 
واجبة التجدي���د لكل يوم من أيام رمضان، وال بد 
ن الصائم  من تبييتها لياًل قب���ل الفجر، وأن يعيِّ
صوم���ه إذا كان فرًضا بأن يقول: نويت صيام غد 

من شهر رمضان.
ويرى آخرون من المذاهب أن القدر الالزم من النية 
ه���و أن يعلم بقلبه أنه يصوم غ���ًدا من رمضان، 
ووق���ت النية عندهم ممتد من غروب الش���مس 
إلى ما قبل نصف النهار إن نس���ي في الليل أن 
ينوي إلى ما قبل نصف النهار حيث يكون الباقي 
من النهار أكثر مما مضى، وفي مذهب المالكية 
تكف���ي نية واح���دة في كل صوم يل���زم تتابعه 
-كص���وم رمضان- من ه���ذا نقول إذا اس���تطاع 
اإلنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان 
فهذا هو األصل واألفضل، وإذا خاف أن ينسى أو 
يسهو فلينِو في أول ليلة من رمضان أنه سوف 
يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر 
لوجه الله، ولم يشترط األحناف النية في صيام 
رمض���ان لكونه صي���ام فرض، فم���ا دام قد أدى 
الصيام بامتناعه عن الطعام والش���راب فيكون 

صومه صحيًحا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب تكرار النية في كل يوم 
في أيام رمضان بالصيام؟ أم تكفي 

نية واحدة لصيام الشهر كله؟
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الضغط النفسي: »هو إرهاق جسمي ونفسي يصيب الفرد بسبب عوامل ذاتية أو بيئية 
مما يفقده توازنه. قد يس���تمر لفترة قصيرة أو طويلة بحسب قدرة الفرد على مواجهة 

الموقف الضاغط«.
بالنظر إلى الواقع الذي نعيش���ه يمكن وصفه ببيئة ضغط نفس���ي بامتياز، فالضغوط 
النفس���ية تحيط بنا من كل جان���ب. قد تكون الضغوط حادة، من مس���بباتها: )الزحام، 
والضوضاء، والعزلة، والش���عور بالخطر والتهديد، والمرض(. أو مزمنة: كالحصار والفقر 
والبطالة. قد تكون داخلية نتيجة صراع بين ما يريده العقل وتريده العاطفة. أو خارجية 
مثل: ضغط األس���رة على أفرادها في اختيار الزوج/ة أو المهنة؛ ألنها تلغي ش���خصية 
الفرد وتغرس فيه ثقافة االنكس���ار أو التمرد. وضغط العادات والتقاليد التي قد تكون 
أقوى من األحكام الشرعية والقانونية كالحرمان من الميراث. وضغط الجماعة الذي يؤثر 
في تكوين األفكار واالتجاهات، حيث أن لكل جماعة قيمها وس���لطتها. فمن باب الوالء 
للجماعة يلتزم الفرد بقواعدها وضوابطها ولو على حساب قيم أخرى، كالتعصب الحزبي. 
إال أن الجماعات ليس���ت كلها تعود بالنفع على الفرد، ففيها الخيرة والس���يئة. وضغط 
المؤسسات الرس���مية: تعتبر أكثر ممارسة للضغط على األفراد كونها تمثل مؤسسة 
ضبط رس���مي، ولها قوة ردع ممثلة في الشرطة والمحكمة. وضغط الدعاية: فاإلعالنات 
التجارية تطاردنا في كل وقت ومكان، وقد ش���ملت كافة الس���لع، فترتب عليها تنمية 

السلوك االستهالكي.
أس����باب الضغط النفس����ي كثيرة، منها: المواق����ف المثيرة لتأنيب الضمير كاإلس����اءة 
لآلخرين. والتصرفات السيئة التي تمس كرامة الفرد كاالحتقار والتجاهل. وخوف الفرد 
من فقدان أو تغير مركزه االجتماعي واالقتصادي لألدنى كالتقاعد المبكر وقطع الرواتب. 

والشعور بالعجز في اتخاذ القرار المناسب كعدم القدرة على نصرة مظلوم. وتقييد حرية 
الفرد ومنعه من تحقيق ما يريده كإغالق المعابر أمام الطلبة والتجار واألسر للم شملها. 
عندما يقع الفرد في تناقض بين أدواره االجتماعية كأن يكون شرطًيا واجبه فرض النظام 
وإلق����اء القبض على ابنه ف����ي عمل مخل، هل يلقي القبض عليه أم يتجاهله ويتس����تر 
عليه؟!. وعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات األسرة والتزامات العمل وكثرة االلتزامات 
المالية السيما ونحن نعيش أجواء رمضان الذي غابت عنه المعاني اإليمانية المرجوة من 
الصيام وغلبت عليه النزعة االس����تهالكية. ضغط الوفاة أو الطالق أو المرض، والدراس����ة 
واالمتحانات، والضوضاء الشديدة، وارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، واالزدحام المروري.

أعراض الضغط النفسي السيكوسوماتية: أعراض جسمية: )الصداع، الكز على األسنان، 
َفس، خفقان في القلب، ارتفاع ضغط الدم، ألم عضلي، عس���ر  جف���اف الحلق، ضيق النَّ
هضم، إمس���اك أو إس���هال، برودة وتعرق اليدين، تعب، مرض متكرر، فقدان الشهية، 
نقص الوزن(. أعراض نفس���ية: )الشعور باالكتئاب واإلحباط، سرعة الغضب واالنفعال، 
الغيرة، الحساس���ية الزائدة، الخوف والقلق غير المبرر، الرغبة في البكاء، الشعور بالعجز، 
عدم الش���عور باألمان، انعدام القيمة، فقدان األمل، فقدان الش���عور بالمتعة(. أعراض 
سلوكية: )العنف، عدم المرونة مع اآلخرين، األرق، التغيب عن العمل أو الدراسة، أو قضاء 
وقت أطول في العمل، رفض تحمل المسؤولية، فقدان الصبر، الجدل، التدخين بشراهة، 

ممارسة عادات سيئة كقضم األظافر، الضحك أو البكاء في الوقت غير المناسب(.
النتائج المترتبة على الضغط النفس���ي: أمراض القلب والسرطان والسكر، اإلدمان على 
المخدرات والتدخين، االكتئاب، السمنة المفرطة، اضطرابات األكل والنوم، قرحة المعدة، 

التهاب القولون العصبي، فقدان أو ضعف الذاكرة.

مراحل الضغط النفسي: أواًل التحذير: بمجرد أن يتعرض الفرد لحدث صادم تظهر عليه 
عالمات مثل: )زيادة ضربات القلب، هبوط ضغط الش���رايين، ارتخاء العضالت، انخفاض 
حرارة الجسم(. ثانًيا المقاومة: عندما تتدهور سالمة أعضاء الجسم يحاول الفرد التصدي 
ألس���باب الضغط النفسي أو الهروب منها. ثالًثا اإلنهاك: عندما يستمر أسباب تدهور 
أعضاء الجسم لفترات طويلة يفشل الجسم في مقاومة أسباب الضغط النفسي فيؤدي 

إلى مضاعفات تصل إلى الموت.
لمواجه���ة الضغوط النفس���ية: أواًل وقبل كل ش���يء عزز الجانب اإليمان���ي والروحاني 
بالمداومة على ت���الوة القرآن وأداء العبادات وتوكل عل���ى الله ففيها طمأنينة للنفس 
وراحة للبدن. استغل األجواء الرمضانية فهي تعينك على ذلك. تعلم فنون االسترخاء، 
ِع���ش اللحظة وال تبالغ في التفكير في المس���تقبل فهذا أمره مجهول، ال تس���رف في 
تناول المنبهات كالشاي والقهوة، مارس الرياضة المناسبة )أقلها رياضة المشي(، ثق 
بنفس���ك وتجاهل الخوف والقلق، تناول األطعمة والمشروبات الصحية، حدد أهدافك 
بدقة، نظم وقتك، حارب الفوضى والروتين، اللين في معاملة اآلخرين، خذ قس���ًطا كافًيا 
من النوم والراحة، ال تحمل نفس���ك ما ال تطيق، عبر عن مش���اعرك بالكتابة أو الرس���م أو 
اإلنشاد أو أية طريقة تراها مناسبة، احرص على قضاء أطول وقت مع األسرة أو األصدقاء، 
ش���اهد المواقف المضحكة والكوميدية، عود نفسك على التسامح والصفح، ابتعد عن 
س���ماع األخبار المكدرة، حاول التزام الصمت في مواقف الغضب، ال تتس���رع في الحكم 
على اآلخرين، اطلب المساعدة عند شعورك بالعجز في مواجهة موقف ما، امنح نفسك 
إجازة لتغيير روتي�ن حي�اتك، امتنع عن التدخين فإن عجزت فال تس���رف فهو يزيد من 

التوتر واإلرهاق.

بسام محمد

الضغــوط النفسيــة وآثــارها السيكوسوماتيــة

�أو�ساع ماأ�ساوية 
وبكل أس���ى عبر المواطن معتز عبد العاطي عن الحال 
الذي وصل إليه وغيره من المواطنين بالقطاع بعد تردي 
األوضاع المعيش���ية الصعبة، واصفا إياه بالمأس���اوي 
خاصة مع حلول ش���هر رمضان المبارك، وازدياد طلبات 

األبناء الصغار دون إدراك الظروف التي يمر بها. 
وقال عبد العاطي ل�"االس���تقالل":" إن متطلبات عائلتي 
تزداد في ش���هر رمض���ان بخالف باقي أش���هر العام، 
خاصة الصغار الذين يصومون أول مرة، تكثر طلباتهم 
لش���تى أنواع الطعام"، مضيفا:" ما بالي���د حيلة لكافة 
رغبات أبنائي، فحين يش���اهدون ما يعرض باألس���واق 
يطلبون كل ش���يء دون أن يكون معي ما يكفي لتلبية 

احتياجاتهم". 
وأش���ار إلى أن���ه رغم قلة الم���ال، قام بش���راء احتياجات 
أساس���ية من الطعام ألبنائه وأش���ياء بس���يطة تتعلق 
بالزين���ة ، ليخل���ق بها أجواء رمضان ف���ي بيته كما باقي 
البيوت، ويدخل الفرحة عليهم كمكافأة لصيامهم هذا 
العام أول مرة، مبينًا أن التجار يستغلون شهر رمضان في 
رفع أسعار الس���لع بعض الشيء كي يعوضوا ما خسروه 
طيلة العام، وكل ذلك على حساب المواطن الذي ال يملك 

إال القليل من المال. 
ورأى أن كل ي���وم يمر في غزة يأتي على المواطنين بأزمة 
جديدة، منها الرواتب والمياه والكهرباء والفقر والبطالة 
وغيرها من األزمات، وذلك بسبب الحصار واالنقسام، األمر 
ال���ذي أوقف عجلة حياتهم وش���كل ضغطًا عليهم، ولم 

يبق لهم أي سبيل غير الصبر وانتظار الفرج.
هذا ومع بدء الش���هر الفضيل ش���هدت بعض الس���لع 
االساس���ية التي يقبل على ش���رائها المواطنون ارتفاعًا 
ملحوظًا خصوصا اللحوم الحم���راء والبيضاء، حيث وصل 
س���عر كيلو اللحم البقري المجروم من 30 شيكال الى 40 
شيكال، فيما قفز سعر كيلو الدجاج الالحم إلى 13 شيكال 
بعد ما كانت تتراوح اس���عاره في السابق من 10 الى 11 

شيكال .

فر�ص م�ؤقتة
ويعد عدد من الشباب العاطلين عن العمل شهر رمضان 
بمثاب���ة فرصة تش���غيل مؤقت���ة لهم، كامته���ان عدد 
منهم بيع المخلالت و ش���راب الخروب وحلوى القطايف 
المشهورة بهذا الش���هر، وبيع المالبس وألعاب األطفال 
ف���ي آخر أيامه، إال أن كافة آمالهم ذهبت أدراج الرياح مع 

فراغ جيوب المواطنين. 

أعرب بائع حلوى القطايف أس���عد رمزي بس���وق الشيخ 
رضوان عن أسفه من ضعف الحركة الشرائية للمواطنين 
خالل أول أيام الش���هر رمضان المبارك، متأمال أن يزداد 

الطلب على الحلوى خالل األيام القادمة من ذات الشهر.
ويصف رمزي ل� "االس���تقالل" هذا الموسم بأنه األصعب 
منذ سنوات، حيث تش���هد األسواق حالة ركود كبيرة لم 
تشهدها من قبل، بس���بب تدهور األوضاع االقتصادية 
في غزة، مؤكدا على الرغم من تفضيل المواطنين لحلوى 

القطايف إال ان جيوبهم الفارغة ال تسعفهم لشرائها. 
ويوضح إلى أن الباعة أصبحوا ال يطمحون بالحصول على 
األرباح،  بقدر طموحهم بأن تغطي مبيعاتهم التزاماتهم 
المالية، التي تتضمن ثمن حجز البسطة من البلدية، كي 
يعرضوا عليها بضاعتهم ، وثمن المواد الخام وغيرها من 
االلتزامات، مشيرا إلى أن ما يجنونه من أرباح أدنى من أن 

يغطى التكاليف. 
ويبي���ن أن الباعة توقعوا أن يحدث انتعاش���ه في حركة 
الش���راء خالل ش���هر رمضان ، خاصة بع���د الركود الذي 
أصاب األس���واق منذ بداية العام، وازداد في ظل االزمات 
التي عصفت بالقطاع، لكن لألس���ف هذا الموسم خالف 

توقعاتهم .

�سلل تام 
من جهته، أكد التاجر خالد عوض الله أن الحركة التجارية  
في األس���واق خالل األي���ام الجارية تعد ش���بة معدومة، 
مشددا على أن الحركة التجارية التي تشهدها األسواق 

حاليا لم يشهدها التجار منذ عدة أعوام سابقة.
وقال  عوض الله  ل�"االس���تقالل": " إن األس���واق شهدت 
ركودًا خالل الش���هور الماضي���ة، إال أن الحركة التجارية 
الضعيفة مع قدوم الشهر الفضيل، فاجأت التجار كثيرا، 
إذ ل���م تأت كم���ا توقعوا ذلك، خاصة م���ع تنوع البضائع 

الخاصة بالشهر الفضيل". 
وأض���اف: " من المفروض أن الحركة الش���رائية بش���هر 
رمضان تزداد عن كل أيام الس���نة، فالعديد من الس���لع 
الغذائية ال تباع إال بهذا الشهر، كقمر الدين و المشمش 
المجفف، وزيادة كبيرة على المربى بكافة أنواعه والحالوة 
والزبيب والتمور بأنواعها كافة، إال ذلك لم يش���كل عامل 
اغراء وج���ذب للمواطنين".  وتأمل أن تتحس���ن نس���بة 
مبيعات���ه خالل األي���ام القادمة من ش���هر رمضان حتى 
يتمكن من تعويض خسارته التي مني بها خالل األشهر 
الماضية، خاصة  أن األس���عار ارتفعت قليال بما يتناسب 

مع القدرة الشرائية لجميع المواطنين.

أسواق بال مشترين 

»ضيق الحال« يضاعف معاناة الغزيين ويفسد فرحتهم برمضان  

غزة/ �سماح �ملبح�ح  : 
على �لرغم من حر�ص �لتجار بقطاع غزة على 

عر�ص ما يلزم �مل��طنني من ب�سائع من�عة خالل 
�سهر رم�سان �لف�سيل، لتع�ي�ص خ�سارة �لأ�سهر 
�ملا�سية، �إل �أن �لأ�س��ق ت�سهد �سعفًا باحلركة 

�ل�سر�ئية و حالة من �لرك�د، ب�سبب تردي �لأو�ساع 
�لقت�سادية �ل�سعبة �لتي تع�سف بامل��طنني منذ 

عدة �سن��ت.  و حل �سهر رم�سان �ملبارك هذ� �لعام 
على م��طني قطاع غزة، وهم مثقل�ن بالهم�م 

و�مل�ساكل �لتي �أرهقت كاهلهم، ل �سيما  ��ستمر�ر 
فر�ص �حل�سار �ل�سر�ئيلي منذ �أحد ع�سر عاما، 

�إ�سافة �إىل �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها رئي�ص �ل�سلطة 
�لفل�سطينية حمم�د عبا�ص بحق م�ظفي �ل�سلطة 
يف غزة، وغريها من �مل�ساكل  �لتي تزيد �أو�ساعهم 

�لقت�سادية �س�ء�. 
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الضغط النفسي: »هو إرهاق جسمي ونفسي يصيب الفرد بسبب عوامل ذاتية أو بيئية 
مما يفقده توازنه. قد يس���تمر لفترة قصيرة أو طويلة بحسب قدرة الفرد على مواجهة 

الموقف الضاغط«.
بالنظر إلى الواقع الذي نعيش���ه يمكن وصفه ببيئة ضغط نفس���ي بامتياز، فالضغوط 
النفس���ية تحيط بنا من كل جان���ب. قد تكون الضغوط حادة، من مس���بباتها: )الزحام، 
والضوضاء، والعزلة، والش���عور بالخطر والتهديد، والمرض(. أو مزمنة: كالحصار والفقر 
والبطالة. قد تكون داخلية نتيجة صراع بين ما يريده العقل وتريده العاطفة. أو خارجية 
مثل: ضغط األس���رة على أفرادها في اختيار الزوج/ة أو المهنة؛ ألنها تلغي ش���خصية 
الفرد وتغرس فيه ثقافة االنكس���ار أو التمرد. وضغط العادات والتقاليد التي قد تكون 
أقوى من األحكام الشرعية والقانونية كالحرمان من الميراث. وضغط الجماعة الذي يؤثر 
في تكوين األفكار واالتجاهات، حيث أن لكل جماعة قيمها وس���لطتها. فمن باب الوالء 
للجماعة يلتزم الفرد بقواعدها وضوابطها ولو على حساب قيم أخرى، كالتعصب الحزبي. 
إال أن الجماعات ليس���ت كلها تعود بالنفع على الفرد، ففيها الخيرة والس���يئة. وضغط 
المؤسسات الرس���مية: تعتبر أكثر ممارسة للضغط على األفراد كونها تمثل مؤسسة 
ضبط رس���مي، ولها قوة ردع ممثلة في الشرطة والمحكمة. وضغط الدعاية: فاإلعالنات 
التجارية تطاردنا في كل وقت ومكان، وقد ش���ملت كافة الس���لع، فترتب عليها تنمية 

السلوك االستهالكي.
أس����باب الضغط النفس����ي كثيرة، منها: المواق����ف المثيرة لتأنيب الضمير كاإلس����اءة 
لآلخرين. والتصرفات السيئة التي تمس كرامة الفرد كاالحتقار والتجاهل. وخوف الفرد 
من فقدان أو تغير مركزه االجتماعي واالقتصادي لألدنى كالتقاعد المبكر وقطع الرواتب. 

والشعور بالعجز في اتخاذ القرار المناسب كعدم القدرة على نصرة مظلوم. وتقييد حرية 
الفرد ومنعه من تحقيق ما يريده كإغالق المعابر أمام الطلبة والتجار واألسر للم شملها. 
عندما يقع الفرد في تناقض بين أدواره االجتماعية كأن يكون شرطًيا واجبه فرض النظام 
وإلق����اء القبض على ابنه ف����ي عمل مخل، هل يلقي القبض عليه أم يتجاهله ويتس����تر 
عليه؟!. وعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات األسرة والتزامات العمل وكثرة االلتزامات 
المالية السيما ونحن نعيش أجواء رمضان الذي غابت عنه المعاني اإليمانية المرجوة من 
الصيام وغلبت عليه النزعة االس����تهالكية. ضغط الوفاة أو الطالق أو المرض، والدراس����ة 
واالمتحانات، والضوضاء الشديدة، وارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، واالزدحام المروري.

أعراض الضغط النفسي السيكوسوماتية: أعراض جسمية: )الصداع، الكز على األسنان، 
َفس، خفقان في القلب، ارتفاع ضغط الدم، ألم عضلي، عس���ر  جف���اف الحلق، ضيق النَّ
هضم، إمس���اك أو إس���هال، برودة وتعرق اليدين، تعب، مرض متكرر، فقدان الشهية، 
نقص الوزن(. أعراض نفس���ية: )الشعور باالكتئاب واإلحباط، سرعة الغضب واالنفعال، 
الغيرة، الحساس���ية الزائدة، الخوف والقلق غير المبرر، الرغبة في البكاء، الشعور بالعجز، 
عدم الش���عور باألمان، انعدام القيمة، فقدان األمل، فقدان الش���عور بالمتعة(. أعراض 
سلوكية: )العنف، عدم المرونة مع اآلخرين، األرق، التغيب عن العمل أو الدراسة، أو قضاء 
وقت أطول في العمل، رفض تحمل المسؤولية، فقدان الصبر، الجدل، التدخين بشراهة، 

ممارسة عادات سيئة كقضم األظافر، الضحك أو البكاء في الوقت غير المناسب(.
النتائج المترتبة على الضغط النفس���ي: أمراض القلب والسرطان والسكر، اإلدمان على 
المخدرات والتدخين، االكتئاب، السمنة المفرطة، اضطرابات األكل والنوم، قرحة المعدة، 

التهاب القولون العصبي، فقدان أو ضعف الذاكرة.

مراحل الضغط النفسي: أواًل التحذير: بمجرد أن يتعرض الفرد لحدث صادم تظهر عليه 
عالمات مثل: )زيادة ضربات القلب، هبوط ضغط الش���رايين، ارتخاء العضالت، انخفاض 
حرارة الجسم(. ثانًيا المقاومة: عندما تتدهور سالمة أعضاء الجسم يحاول الفرد التصدي 
ألس���باب الضغط النفسي أو الهروب منها. ثالًثا اإلنهاك: عندما يستمر أسباب تدهور 
أعضاء الجسم لفترات طويلة يفشل الجسم في مقاومة أسباب الضغط النفسي فيؤدي 

إلى مضاعفات تصل إلى الموت.
لمواجه���ة الضغوط النفس���ية: أواًل وقبل كل ش���يء عزز الجانب اإليمان���ي والروحاني 
بالمداومة على ت���الوة القرآن وأداء العبادات وتوكل عل���ى الله ففيها طمأنينة للنفس 
وراحة للبدن. استغل األجواء الرمضانية فهي تعينك على ذلك. تعلم فنون االسترخاء، 
ِع���ش اللحظة وال تبالغ في التفكير في المس���تقبل فهذا أمره مجهول، ال تس���رف في 
تناول المنبهات كالشاي والقهوة، مارس الرياضة المناسبة )أقلها رياضة المشي(، ثق 
بنفس���ك وتجاهل الخوف والقلق، تناول األطعمة والمشروبات الصحية، حدد أهدافك 
بدقة، نظم وقتك، حارب الفوضى والروتين، اللين في معاملة اآلخرين، خذ قس���ًطا كافًيا 
من النوم والراحة، ال تحمل نفس���ك ما ال تطيق، عبر عن مش���اعرك بالكتابة أو الرس���م أو 
اإلنشاد أو أية طريقة تراها مناسبة، احرص على قضاء أطول وقت مع األسرة أو األصدقاء، 
ش���اهد المواقف المضحكة والكوميدية، عود نفسك على التسامح والصفح، ابتعد عن 
س���ماع األخبار المكدرة، حاول التزام الصمت في مواقف الغضب، ال تتس���رع في الحكم 
على اآلخرين، اطلب المساعدة عند شعورك بالعجز في مواجهة موقف ما، امنح نفسك 
إجازة لتغيير روتي�ن حي�اتك، امتنع عن التدخين فإن عجزت فال تس���رف فهو يزيد من 

التوتر واإلرهاق.

بسام محمد

الضغــوط النفسيــة وآثــارها السيكوسوماتيــة

�أو�ساع ماأ�ساوية 
وبكل أس���ى عبر المواطن معتز عبد العاطي عن الحال 
الذي وصل إليه وغيره من المواطنين بالقطاع بعد تردي 
األوضاع المعيش���ية الصعبة، واصفا إياه بالمأس���اوي 
خاصة مع حلول ش���هر رمضان المبارك، وازدياد طلبات 

األبناء الصغار دون إدراك الظروف التي يمر بها. 
وقال عبد العاطي ل�"االس���تقالل":" إن متطلبات عائلتي 
تزداد في ش���هر رمض���ان بخالف باقي أش���هر العام، 
خاصة الصغار الذين يصومون أول مرة، تكثر طلباتهم 
لش���تى أنواع الطعام"، مضيفا:" ما بالي���د حيلة لكافة 
رغبات أبنائي، فحين يش���اهدون ما يعرض باألس���واق 
يطلبون كل ش���يء دون أن يكون معي ما يكفي لتلبية 

احتياجاتهم". 
وأش���ار إلى أن���ه رغم قلة الم���ال، قام بش���راء احتياجات 
أساس���ية من الطعام ألبنائه وأش���ياء بس���يطة تتعلق 
بالزين���ة ، ليخل���ق بها أجواء رمضان ف���ي بيته كما باقي 
البيوت، ويدخل الفرحة عليهم كمكافأة لصيامهم هذا 
العام أول مرة، مبينًا أن التجار يستغلون شهر رمضان في 
رفع أسعار الس���لع بعض الشيء كي يعوضوا ما خسروه 
طيلة العام، وكل ذلك على حساب المواطن الذي ال يملك 

إال القليل من المال. 
ورأى أن كل ي���وم يمر في غزة يأتي على المواطنين بأزمة 
جديدة، منها الرواتب والمياه والكهرباء والفقر والبطالة 
وغيرها من األزمات، وذلك بسبب الحصار واالنقسام، األمر 
ال���ذي أوقف عجلة حياتهم وش���كل ضغطًا عليهم، ولم 

يبق لهم أي سبيل غير الصبر وانتظار الفرج.
هذا ومع بدء الش���هر الفضيل ش���هدت بعض الس���لع 
االساس���ية التي يقبل على ش���رائها المواطنون ارتفاعًا 
ملحوظًا خصوصا اللحوم الحم���راء والبيضاء، حيث وصل 
س���عر كيلو اللحم البقري المجروم من 30 شيكال الى 40 
شيكال، فيما قفز سعر كيلو الدجاج الالحم إلى 13 شيكال 
بعد ما كانت تتراوح اس���عاره في السابق من 10 الى 11 

شيكال .

فر�ص م�ؤقتة
ويعد عدد من الشباب العاطلين عن العمل شهر رمضان 
بمثاب���ة فرصة تش���غيل مؤقت���ة لهم، كامته���ان عدد 
منهم بيع المخلالت و ش���راب الخروب وحلوى القطايف 
المشهورة بهذا الش���هر، وبيع المالبس وألعاب األطفال 
ف���ي آخر أيامه، إال أن كافة آمالهم ذهبت أدراج الرياح مع 

فراغ جيوب المواطنين. 

أعرب بائع حلوى القطايف أس���عد رمزي بس���وق الشيخ 
رضوان عن أسفه من ضعف الحركة الشرائية للمواطنين 
خالل أول أيام الش���هر رمضان المبارك، متأمال أن يزداد 

الطلب على الحلوى خالل األيام القادمة من ذات الشهر.
ويصف رمزي ل� "االس���تقالل" هذا الموسم بأنه األصعب 
منذ سنوات، حيث تش���هد األسواق حالة ركود كبيرة لم 
تشهدها من قبل، بس���بب تدهور األوضاع االقتصادية 
في غزة، مؤكدا على الرغم من تفضيل المواطنين لحلوى 

القطايف إال ان جيوبهم الفارغة ال تسعفهم لشرائها. 
ويوضح إلى أن الباعة أصبحوا ال يطمحون بالحصول على 
األرباح،  بقدر طموحهم بأن تغطي مبيعاتهم التزاماتهم 
المالية، التي تتضمن ثمن حجز البسطة من البلدية، كي 
يعرضوا عليها بضاعتهم ، وثمن المواد الخام وغيرها من 
االلتزامات، مشيرا إلى أن ما يجنونه من أرباح أدنى من أن 

يغطى التكاليف. 
ويبي���ن أن الباعة توقعوا أن يحدث انتعاش���ه في حركة 
الش���راء خالل ش���هر رمضان ، خاصة بع���د الركود الذي 
أصاب األس���واق منذ بداية العام، وازداد في ظل االزمات 
التي عصفت بالقطاع، لكن لألس���ف هذا الموسم خالف 

توقعاتهم .

�سلل تام 
من جهته، أكد التاجر خالد عوض الله أن الحركة التجارية  
في األس���واق خالل األي���ام الجارية تعد ش���بة معدومة، 
مشددا على أن الحركة التجارية التي تشهدها األسواق 

حاليا لم يشهدها التجار منذ عدة أعوام سابقة.
وقال  عوض الله  ل�"االس���تقالل": " إن األس���واق شهدت 
ركودًا خالل الش���هور الماضي���ة، إال أن الحركة التجارية 
الضعيفة مع قدوم الشهر الفضيل، فاجأت التجار كثيرا، 
إذ ل���م تأت كم���ا توقعوا ذلك، خاصة م���ع تنوع البضائع 

الخاصة بالشهر الفضيل". 
وأض���اف: " من المفروض أن الحركة الش���رائية بش���هر 
رمضان تزداد عن كل أيام الس���نة، فالعديد من الس���لع 
الغذائية ال تباع إال بهذا الشهر، كقمر الدين و المشمش 
المجفف، وزيادة كبيرة على المربى بكافة أنواعه والحالوة 
والزبيب والتمور بأنواعها كافة، إال ذلك لم يش���كل عامل 
اغراء وج���ذب للمواطنين".  وتأمل أن تتحس���ن نس���بة 
مبيعات���ه خالل األي���ام القادمة من ش���هر رمضان حتى 
يتمكن من تعويض خسارته التي مني بها خالل األشهر 
الماضية، خاصة  أن األس���عار ارتفعت قليال بما يتناسب 

مع القدرة الشرائية لجميع المواطنين.

أسواق بال مشترين 

»ضيق الحال« يضاعف معاناة الغزيين ويفسد فرحتهم برمضان  

غزة/ �سماح �ملبح�ح  : 
على �لرغم من حر�ص �لتجار بقطاع غزة على 

عر�ص ما يلزم �مل��طنني من ب�سائع من�عة خالل 
�سهر رم�سان �لف�سيل، لتع�ي�ص خ�سارة �لأ�سهر 
�ملا�سية، �إل �أن �لأ�س��ق ت�سهد �سعفًا باحلركة 

�ل�سر�ئية و حالة من �لرك�د، ب�سبب تردي �لأو�ساع 
�لقت�سادية �ل�سعبة �لتي تع�سف بامل��طنني منذ 

عدة �سن��ت.  و حل �سهر رم�سان �ملبارك هذ� �لعام 
على م��طني قطاع غزة، وهم مثقل�ن بالهم�م 

و�مل�ساكل �لتي �أرهقت كاهلهم، ل �سيما  ��ستمر�ر 
فر�ص �حل�سار �ل�سر�ئيلي منذ �أحد ع�سر عاما، 

�إ�سافة �إىل �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها رئي�ص �ل�سلطة 
�لفل�سطينية حمم�د عبا�ص بحق م�ظفي �ل�سلطة 
يف غزة، وغريها من �مل�ساكل  �لتي تزيد �أو�ساعهم 

�لقت�سادية �س�ء�. 
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قال األمين 

قد يخطر ببالنا جميعًا أن تكون آخر المستجدات في الساحة 
الفلسطينية اليوم هي: أن يعمل الشعب الفلسطيني بكل 
قواه على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقس����ام، 
وعلى تضميد جراح الشعب الفلس����طيني  وأن نرى فتحًا 
للمعابر وإنهاًء الحصار، وأن نرى عماًل دءوبًا في الحفاظ على 
المقاومة وتكريس نهجها وتطوير أدائها واستمرارها في 
مقاومة االحتالل. لكن الذي يرقب الس����احة الفلس����طينية 
اليوم ي����رى أن هذه الصورة تكاد تك����ون غائبة، فالحصار 
ما زال قائمًا، واالنقس����ام م����ا زال موجودًا ويفعل فعله في 
الشعب الفلسطيني وقضيته,  قد يسال سائل: لماذا  لم 
يتحقق ذلك؟ نقول وبإيجاز ش����ديد: أن أّس البالء في هذه 
المس����ألة هو الكيان الصهيوني واالحت����الل الصهيوني، 
وهذا لي����س ترحياًل لمش����اكلنا وقضايانا عل����ى عدونا، ال، 
بل أعني بهذه المس����ألة أننا في السابق - كفلسطينيين 
- كن����ا دومًا موحدين في الموقف م����ن هذا العدو والكيان؛ 
فإذا س����ألت أي فصيل وأي فئة وأي إنسان فلسطيني، من 
هي إس����رائيل؟ قال لك: هي الع����دو اللدود، الذي اغتصب 
أرضنا، واقتلعنا منها بقوة الس����الح، فأصبحنا الجئين في 
انتظار حق العودة الذي نح����رم منه. لكن اليوم هناك في 
الشعب الفلسطيني من إذا سألته هذا السؤال فإنه يقول: 
أنا ال يهمني ماذا يسمي اليهود أنفسهم، سموا أنفسكم 
كما تريدون، كونوا جمهورية إسرائيلية، كونوا جمهورية 
يهودية، أنا اعرف شيئًا اس����مه »دولة إسرائيل«! أصبحت 
إس����رائيل دولة معت����رف بها في نظر البع����ض منا، وهي 
جارتن����ا وحبيبتنا، وهي واح����ة الديمقراطية التي يجب أن 
نراعي حسن الجوار معها، وإذا سألت من العدو؟ يقال لك: 
العدو في داخل البيت، العدو ه����و المقاومة التي تريد أن 

تهدد قضية فلسطين وحياة الشعب الفلسطيني!!

الدكتور: رمضان شلح 

لندن/ االستقالل:
تختلف ساعات الصيام خالل نهار رمضان 
من دولة إلى أخرى، وهناك دول يطول فيها 
النهار على الليل، ودول أخرى يكون فيها 
النه���ار أقصر من اللي���ل، بينما دول أخرى 
يتس���اوى فيها الليل مع النهار، ويختلف 
ذلك حسب موقع الدولة، واختالف فصول 
الس���نة، ففي فصل الصيف يطول النهار 
عل���ى الليل وتزيد س���اعات النه���ار كلما 
اقتربن���ا من القطب الش���مالي، بينما تقل 
ساعات النهار كلما اقتربنا من نصف الكرة 
الجنوب���ي، حيث يكون فصل الش���تاء في 

ذلك الوقت.
ويصوم المسلمون في دولة أوغندا، التي تقع 
في شرق إفريقيا، 12 ساعة في رمضان، منذ 
دخول اإلسالم البالد وحتى اآلن، بسبب موقع 
تلك الدولة على خط االستواء، ما يجعل الليل 
يتساوى مع النهار في جميع شهور السنة، 
بغض النظ���ر عن الفصول األربعة، حس���ب 

المصري اليت.
ويوجد ف���ي أوغندا نحو 10 ماليين مس���لم 
يشكلون ما بين 27% إلى 30% من مجموع 
عدد السكان، ولديهم عاداتهم خالل شهر 
رمضان، حيث يجتمع السكان سوًيا في منزل 
واحد لتناول اإلفط���ار، ويحضرون طعامهم 
التقلي���دي م���ن الم���وز والفول الس���وداني 
واألف���وكادو، كما يض���رب األزواج زوجاتهم 

برفق قبل اإلفطار.

الدولة التي لم 
تتغير ساعات 

الصيام بها منذ 
دخول اإلسالم

االستقالل / وكاالت: 
حاز فيلم وثائقي إيطالي تناول مجزرة إس���رائيلية ارتكبتها بحق 
عائلة فلس���طينية خالل عدوانها على قطاع غزة شتاء عام 2008، 
على جائزة »العين الذهبية« ألفض���ل وثائقي في الدورة الحادية 
والس���بعين من مهرجان كان الس���ينمائي، حس���ب وكالة األنباء 

الفرنسية.
ولج���أ المخرج اإليطالي »س���تيفانو س���افونا« ف���ي فيلمه »طريق 
سّموني« إلى رسوم متحركة إلعادة تشكيل أفظع المشاهد، وإرجاع 
الحياة للشهداء البالغ عددهم 29 فرًدا من عائلة السّموني، بينهم 

نساء وأطفال.
وتتداخل رسوم باألبيض واألسود مع مقابالت تحيي ماضًيا ثقيل 

الوطأة وتحل محل المحفوظات.
وأكد س���افونا الذي تخصص في علم اآلثار أن »الرسوم المتحركة 

تسمح لكم بطريقة ما بإرجاع الموتى«.
وبحسب الوكالة الفرنس���ية فقد استغرق العمل على هذا الفيلم 
تس���ع س���نوات، وقد اس���تند مخرجه على وثائق للصليب األحمر 

واألمم المتحدة وتقارير داخلية لجيش االحتالل اإلسرائيلي.
وأش���ادت لجنة التحكيم التي يرأسها الفرنسي إيمانويل فينكل 
بس���تيفانو س���افونا »منوهة بحصافة آليته، ورزانة وجهة نظره، 
وبصيرت���ه الثاقب���ة، وإتقانه لتقني���ة التحريك، وجودة أس���لوبه 

السردي«.
وقال س���افونا في تصريح���ات للوكال���ة: »كان الوضع 
مأس���ويا في غزة قبل 25 عاما، وقد تفاقم الوضع. وجّل 
ما أردته هو إبراز هؤالء األش���خاص وإعطاؤهم الكلمة«، 
رافضا التعليق على حمام الدم الذي ش���هدته غزة يوم 

االثنين الماضي.
وارتكبت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مجزرة بحق عائلة السموني 
بحي الزيتون ش���رق مدينة غزة ف���ي 5 يناير 2009، حيث قصفت 
المنزل مرتين خالل فترة زمنية قصيرة، رغم علمها المسبق بوجود 
مدنيين فيه، ما أدى الستش���هاد 29 فلسطينًيا، وإصابة عشرات 

آخرين.

فيلم عن غزة يحصد 
جائزة  أفضل وثائقي 

بمهرجان »كان«

االستقالل / وكاالت: 
أكدت دراس���ة كندية حديثة أهمية 
الصي���ام وفاعليت���ه في ع���الج داء 
"هنتنغت���ون" الذي يتل���ف الخاليا 

العصبية في الدماغ.
وأش���ارت الدراس���ة إل���ى أن لتقليل 
الغذاء آثارًا عملية تسمى "التنظيف 
الذات���ي للخاليا"، وهي التي تتم من 
خاللها إزالة أي مكونات تالفة أو غير 
ضرورية، كنتيجة مباش���رة للصدمة 
الذاتية الناجمة عن الصيام؛ ومن ثم 

تنخفض مس���تويات البروتينات السيئة في 
الدماغ.

وأوضحت الدراس���ة التي أجراه���ا باحثون من 
 ترك 

َّ
جامعة "كولومبيا" البريطانية في كندا، أن

الطعام فترًة زمنيًة محددًة كل يوم، يساعد في 

الحدِّ من أعراض داء "هنتنغتون"، 
وأن الصيام ي���ؤدي إلى انخفاض 
كبير في مس���تويات البروتينات 
تلعب  أنها  والمعروف  المتحولة، 

دورًا في اإلصابة بالمرض.
داء  أن  بالذك���ر  جدي���ر 
"هنتنغت���ون" ُيعتبر اضطرابًا 
وراثي���ًا يدم���ر األعص���اب في 
الدم���اغ؛ ما يس���بب انخفاضًا 
تدريجيًا في الق���درة العقلية 
والبدنية؛ ونتيجة لذلك تظهر 
إرادية واضطراب���ات عاطفية  ح���ركات ال 

وتدهور في العقل.

دراسة:  الصيام ينظف خاليا الدماغ

غزة / االستقالل:
ص���ادف أمس  األح���د 20 أيار/ماي���و، الذكرى 
الس���نوية ال� 28 لمج���زرة »عيون ق���ارة« التي 
ارتكبها جندي االحتالل اإلس���رائيلي السابق، 
عام���ي بوبر، بح���ق 7 عمال فلس���طينيين من 
قطاع غّزة، لتكمل بعدها قوات االحتالل بقتل 
المحتجين على هذه المجزرة، وترتفع حصيلة 

الشهداء ل� 19 شخص.
وأمر جن���دي االحتالل بوبر، يومه���ا، في تمام 
الس���اعة السادس���ة والربع صباح���ًا، 20 عامال 
فلسطينيًا كانوا ينتظرون مشغليهم )أصحاب 
عمال( في مستوطنة »ريشون ليتسيون«، أن 
يصطف���وا ويمنحوه بطاقاتهم الش���خصية، 
ثم أطلق الن���ار عليهم من بندقيته ال�«إم 16« 
بش���كل عش���وائي مما أدى إلى استشهاد 7 

منهم على الفور، وإصابة 10 بجروح.
ورك���ب بوبر اإلرهابي س���يارته بع���د ارتكابه 
للمجزرة، مغادًرا المكان بسرعة، لتقوم بعدها 

شرطة االحتالل اإلس���رائيلي بمالحقة العمال 
الفلس���طينيين الموجودي���ن ف���ي الم���كان 
وضربهم وإخراجهم من المكان كي ال يكونوا 
شهودا على ما جرى، عوًضا عن مالحقة المجرم 
الذي فر. وعن���د ورود أنباء المجزرة ألهالي غّزة، 
هّب الناس ليتظاه���روا ويعلنوا عن غضبهم 
تجاه استش���هاد أبنائهم بني���ران االحتالل 
ال���ذي فرض حظر تجول في القطاع، واندلعت 
مواجهات استش���هد على إثرها 6 أش���خاص 
المئ���ات بني���ران االحتالل.  آخري���ن وأصيب 
واس���تمرت المواجهات بين الفلس���طينيين 
العّزل وقوات االحتالل المدججة بالسالح لمّدة 
س���بعة أيام متتالية، استشهد على إثرها 6 
أش���خاص آخرين ليرتفع عدد الشهداء ل�19، 
باإلضافة إلى إصاب���ة المئات بالرصاص الحي. 
ويحظ���ى اإلرهابي بوب���ر بامتياز يحصل عليه 
200 أس���ير جنائي فقط، وه���و الحق بالعمل 

المنتظم خارج مبنى السجن.

االستقالل/ وكاالت: 
قررت الس���لطات الس���عودية إيقاف مأذون زواج ش���رعي، 
رّوج لمهنت���ه عبر مقطع فيديو نش���ر عب���ر مواقع التواصل 
االجتماع���ي. وأوضح���ت صحيفة "س���بق" الس���عودية، أن 

القوانين المحلية تجرم مثل هذه األفعال.
وذكرت الصحيفة أن وزير العدل، أمر بإيقاف المأذون، الذي 
يّروج لنفس���ه ولعمله في الخطابة "بطريق���ة غير مقبولة"، 
األمر الذي اعتبرته الس���لطات تجاوزا لألنظمة والتعليمات 
ذات الصل���ة. ولفتت الصحيفة إلى أن اإليقاف تم وفقا 
للمادة ال� 2٤ من الئحة مأذوني عقود الزواج، مؤكدة أن 
الس���لطات س���تتخذ اإلجراءات الالزمة حيال أي مأذون 
مخالف يحاول الدعاية لنفسه، أو يقوم بتحديد مبالغ 

مالية لقاء عقود القران.

السعودية.. إيقاف 

مأذون رّوج لمهنته 
بمقطع فيديو

الذكرى الـ28 لمجزرة »عيون قارة«


